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Gospodarki Danii, Finlandii i Szwecji
a globalny kryzys finansowy
Leszek Leśniewski*1

Wstęp
Globalny kryzys finansowy2 doprowadził do zakłóceń stabilności makroekonomicznej na świecie, podważając tym samym pozytywne efekty globalizacji (Allen
i in. 2009, Blanchard 2009, Stiglitz 2009, Taylor 2010).W 2007 r. kryzys, który
wystąpił na globalnym rynku finansowym, zaczął niekorzystnie wpływać na światową gospodarkę. Początkowo spowolnienie gospodarcze odnotowano w Stanach
Zjednoczonych. Silny wpływ gospodarki amerykańskiej na gospodarkę światową
zaczął istotnie oddziaływać na inne rejony świata, w tym również na kraje Unii
Europejskiej. W pierwszej fazie kryzys spowodował negatywne skutki w sektorze
finansowym, lecz wraz z nasilaniem przeniósł się na sektor realny. Przyczynił
się do znacznego osłabienia tempa wzrostu gospodarczego w skali całego świata
(EC 2009, Shachmurove 2011, Claessens i in. 2013).
O wyborze podmiotu badawczego (Danii, Finlandii i Szwecji) oraz zakresu czasowego (2007–2012) zdecydował szereg czynników opisywanych głównie
w literaturze nordyckiej:
1. Dania, Finlandia i Szwecja są członkami Unii Europejskiej, lecz przyjęły odmienne rozwiązania, jeśli chodzi o politykę gospodarczą (Jonung i in. 2008);
2. w latach 80. i 90. XX w. kraje te zdobyły doświadczenie podczas kryzysów bankowych i walutowych, lecz inaczej zareagowały na współczesny
kryzys globalny (Honkapohja 2009);
3. kraje te charakteryzują się wysokim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz dobrobytem gospodarczym (Gylfason i in. 2010);
Leszek Leśniewski – magister, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu.
1
Na potrzeby niniejszej pracy globalny kryzys finansowy zdefiniowano jako kryzys zapoczątkowany w 2007 r. W pracy określenie to jest stosowane zamiennie z: kryzys globalny, kryzys finansowy
(Blanchard 2009, Stiglitz 2009, Claessens i in. 2013).
*
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4. kraje te są zaliczane do grupy gospodarek innowacyjnych i zajmują wysokie miejsca w międzynarodowych rankingach konkurencyjności (IMD
2009–2012; WEF 2008–2012).
Przedmiotem pracy jest funkcjonowanie gospodarek Danii, Finlandii i Szwecji w obliczu globalnego kryzysu finansowego w latach 2007–2012.
Główny cel artykułu to ocenienie zróżnicowanej reakcji gospodarek wybranych krajów nordyckich3 na kryzys globalny. Badanie przeprowadzono na tle
krajów Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono wybrane wyniki z przeprowadzonego badania ze względu na przyjęcie odmiennych rozwiązań w zakresie
integracji walutowej i monetarnej kryzysy z lat 80. i 90. XX w., nordycki model
kapitalizmu oraz międzynarodową przewagę konkurencyjną w Danii, Finlandii
i Szwecji. Metodami badawczymi, które posłużyły realizacji tak sformułowanego
założenia, są analiza literatury przedmiotu oraz analiza porównawcza.
W części pierwszej artykułu scharakteryzowano gospodarki Danii, Finlandii
i Szwecji w latach 2007–2012. Część drugą poświęcono implikacjom globalnego kryzysu finansowego w odniesieniu do rozwoju gospodarczego krajów nordyckich. W części trzeciej zaprezentowano ocenę konkurencyjności tych krajów
w latach 2007–2012.

Charakterystyka gospodarek Danii, Finlandii i Szwecji
w latach 2007−2012
We współczesnej literaturze dominują prace koncentrujące się na globalnym
charakterze obecnego kryzysu zapoczątkowanego w Stanach Zjednoczonych
w 2007 r. Ponadto problematyka wpływu kryzysu na kraje nordyckie jest przedmiotem nielicznych analiz, prezentowanych głównie w nordyckiej literaturze
(Jackson 2008, Jonung i in. 2008, Gylfason i in. 2010, Ketels 2012).
Skutki współczesnego kryzysu w Europie Północnej nie były takie same, jak
w pozostałych częściach Unii Europejskiej. Region ten jest zróżnicowany pod
względem wielkości gospodarek, stopnia powiązań z Unią Europejską, wyboru
reżimów kursowych oraz sytuacji finansów publicznych. Jednocześnie pod wieloma względami można uznać, że jest to region dość homogenicznych gospodarek
narodowych (Jonung 2009, Honkapohja 2009).
Obecna sytuacja gospodarcza w Danii, Finlandii i Szwecji w dużej mierze
wynika z długotrwałych powiązań gospodarczych, społecznych, kulturowych
i historycznych pomiędzy tymi krajami (Gylfason i in. 2010). W latach 80. i 90.
XX w. w wymienionych krajach wystąpiły kryzysy bankowe i walutowe. Kryzysy
te były przede wszystkim zjawiskiem lokalnym lub dokładniej – regionalnym,
W zgodzie z literaturą przedmiotu oraz dla uproszczenia w pracy przyjęto definiowanie krajów
nordyckich jako wybranych krajów Europy Północnej należących do Unii Europejskiej – Dania,
Finlandia i Szwecja.
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nordyckim. Kryzysy nordyckie4 są uznawane za pierwsze kryzysy systemowe,
które dotknęły krajów wysoko rozwiniętych od czasu Wielkiego Kryzysu lat 30.
ubiegłego wieku. Dania, Finlandia i Szwecja po zakończeniu kryzysów nordyckich wyciągnęły wnioski z własnych doświadczeń. Znaczne koszty fiskalne i gospodarcze poniesione podczas kryzysów nordyckich przyczyniły się do zmian
w kwestii stabilności finansowej oraz w realizacji polityki gospodarczej (Jonung
2009, Honkapohja 2009). W wyniku wspomnianych doświadczeń kraje nordyckie zreformowały systemy instytucjonalne odpowiedzialne za politykę stabilizacji
i zwiększyły niezależność banków centralnych (Jackson 2008, Jonung 2009).
Przystąpienie Danii (1973 r.), Finlandii (1995 r.) i Szwecji (1995 r.) do Unii
Europejskiej było efektem długiego okresu integracji i współpracy w Europie5.
Jednocześnie kraje te, przyjmując odmienne rozwiązania, jeśli chodzi o realizację polityki gospodarczej, różnie podeszły do integracji pieniężnej i walutowej.
Finlandia od 1999 r. należy do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW), Dania
odrzuciła członkostwo w UGiW, przyjmując klauzulę opt-out, a Szwecja została
objęta derogacją. Dodatkowo w omawianych krajach stosowane są odmienne reżimy kursowe. W Finlandii prawnym środkiem płatniczym jest euro, w Szwecji
obowiązuje płynny kurs walutowy, a w Danii korona duńska jest częścią systemu
ERMII (Edwards 2001, Matera 2001, Froese 2007).
W Danii, Finlandii i Szwecji funkcjonuje model państwa opiekuńczego, tzw.
model nordycki6, który charakteryzuje się prowadzeniem egalitarnej polityki społecznej w warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej (Gylfason i in. 2010).
Indeks Giniego w tych krajach, według danych Central Intelligence Agency, wyniósł dla Szwecji 23,0% (2005 r.), dla Danii 24,8% (2011 r.), a dla Finlandii 26,8%
(2008 r.); potwierdza to, że kraje nordyckie znajdują się w czołówce najbardziej
prospołecznych gospodarek na świecie.
Konsekwencją hojnego systemu pomocy społecznej w modelu nordyckim
są wysokie podatki. W państwach tych, mimo wysokich obciążeń podatkowych,
łączne wpływy z podatków w latach 2004–2011, według danych OECD, stanowiły 40–45% PKB, w porównaniu z UE28 – 38–41% PKB. Dynamicznie rozwija
się sektor prywatny nastawiony głównie na nowe technologie. W omawianych
krajach wydatki krajowe brutto na badania i rozwój, według danych Eurostat
w latach 2007–2012, stanowiły ponad 58–70% całości GERD (Gross Domestic
Expenditure on R&D), w porównaniu z UE28 – 53–54% całości GERD. Wbrew
twierdzeniu, że wysokie obciążenia podatkowe wpływają negatywnie na rozwój
W niniejszej pracy kryzysy nordyckie zdefiniowano jako kryzysy, które wystąpiły w Danii, Finlandii i Szwecji na przełomie lat 80. i 90. XX w. (Jonung 2009, Honkapohja 2009).
4
Dania i Szwecja należały do grupy krajów założycielskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) funkcjonującego od 1960 r., a Finlandia przystąpiła do EFTA w 1986 r. Z czasem kraje te wybrały członkostwo w EWG. Dodatkowo formalna współpraca państw nordyckich
w obecnym kształcie została zapoczątkowana w 1952 r. po utworzeniu Rady Nordyckiej. Szwecja i Dania należały do grupy krajów założycielskich, Finlandia przystąpiła do Rady Nordyckiej
w 1955 r. (Derry 2000, Froese 2007).
5
Szerzej na temat zob. m.in. Rutkowski (2010).
3
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gospodarczy, w regionie tym odnotowywane są godne uwagi projekty innowacyjne oraz przełomowe odkrycia technologiczne.
Dania, Finlandia i Szwecja są silnie nastawione na realizację zasady budowania gospodarki opartej na wiedzy (Ketels 2012). W 2010 r. według danych OECD
odsetek osób w wieku 25–64 lata posiadających wykształcenie wyższe wynosił
w Danii 33,3% ogółu ludności, w Finlandii 38,1% ogółu ludności, a w Szwecji
34,2% ogółu ludności. Wydatki publiczne ogółem na edukację, jako procent produktu krajowego brutto, według danych Eurostat, w Danii wzrosły z 7,81% do
8,8%, w Finlandii z 5,90% do 6,84%, a w Szwecji z 6,61% do 6,98% odpowiednio
w 2007 r. i 2010 r. Systematyczny wzrost wydatków budżetowych na rozwój nauki
i technologii pozwolił tym krajom budować efektywny oraz finansowany środkami
prywatnymi i publicznymi system wspierania rozwoju nauki i technologii.
W krajach nordyckich wskaźniki makroekonomiczne utrzymują się na wysokim poziomie od wielu lat. Analizując dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego, można zaobserwować wysoki poziom PKB per capita (ceny bieżące
w USD), niską inflację i stopę bezrobocia. Poziom PKB per capita w tych krajach jest jednym z najwyższych w Europie. Istotnie wpływa na to systematyczny
rozwój gospodarek krajów nordyckich na tle krajów UE127. Poziomy PKB per
capita w Danii, Finlandii i Szwecji w okresie objętym analizą przekraczały średni
poziom dla krajów UE12 (por. wykres 1).
Wykres 1. PKB per capita w Danii, Finlandii, Szwecji i UE12 w latach 2007–2012 (ceny bieżące w USD)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych publikowanych na stronie internetowej MFW.
6
Określenie UE12 rozumiane jest w niniejszej pracy jako grupa wybranych krajów Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania oraz Włochy – dane uśrednione.
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W krajach nordyckich w latach 2007–2012 zaobserwowano wyraźne zmiany poziomów inflacji mierzonej indeksem CPI (por. wykres 2). Wzrost inflacji,
a następnie jej spadek na przełomie 2007 i 2008 r. – na rynku szwedzkim odnotowano zmianę z 3,44% do −0,49% – było cechą wspólną wszystkich krajów.
W dużej mierze był to efekt reakcji na początek zmian na rynkach międzynarodowych oraz zmian na rynkach wewnętrznych tych krajów. W zakresie zmian
cen na rynkach podstawową rolę odegrały przede wszystkim znaczące spadki
cen surowców.
Wykres 2. Stopa inflacji (CPI) w Danii, Finlandii, Szwecji i UE12 w latach 2007–2012
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych publikowanych na stronie internetowej MFW.

W Danii, Finlandii i Szwecji w latach 2007–2012 zaobserwowano również
zmiany w dynamice bezrobocia (wykres 3). W 2008 r. widoczne były pierwsze
skutki kryzysu na rynku pracy. Poziom bezrobocia zaczął rosnąć we wszystkich
krajach nordyckich. Spośród trzech analizowanych krajów to na rynku duńskim
odnotowano najwyższy wzrost stopy bezrobocia – z 3,48% w 2008 r. do 7,6%
w 2011 r. Sytuacja na rynku pracy w Danii, Finlandii i Szwecji zaczęła stabilizować się po 2011 r., na co wpłynęła duża rola państwa jako jednego z podstawowych pracodawców w tych krajach. W przeciwieństwie do krajów nordyckich
w UE12 szacunki pokazują dalszy wzrost bezrobocia. Zmiany poziomu bezrobocia w Danii, Finlandii i Szwecji nie wpłynęły negatywnie na średni poziom
wynagrodzeń brutto w usługach i przemyśle oraz poziom zatrudniania osób
w wieku 25−64 lat.
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Wykres 3. Stopa bezrobocia w Danii, Finlandii, Szwecji i UE12 w latach 2007–2012
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych publikowanych na stronie internetowej MFW.

Kraje nordyckie w latach 2007–2012 charakteryzowały się wysokim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. Wysoka średnia długości życia, niski
poziom analfabetyzmu, wysoki poziom edukacji, standardów życia, a także PKB
per capita w tych państwach potwierdzają, że kraje te należą do grupy krajów bardzo wysoko rozwiniętych. Znajduje to odzwierciedlenie w raportach United Nations Development Programme. Od lat kraje nordyckie znajdują się w pierwszej
trzydziestce krajów o najwyższym poziomie indeksu HDI. Human Development
Index w 2012 r., według danych, w Szwecji wyniósł 0,916 (7. miejsce), w Danii
0,901 (15. miejsce), a w Finlandii 0,892 (21. miejsce).

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na rozwój
gospodarczy badanych krajów
Teoretyczne koncepcje wyjaśniające mechanizmy kryzysu są przedmiotem licznych
badań naukowych. Obszerna literatura przedmiotu – międzynarodowa i polska –
odzwierciedla ewolucję poglądów na temat koncepcji kryzysów finansowych8.
Wzrost globalnej współzależności rynków finansowych oraz kryzys zapoczątkowany w 2007 r. bardzo szybko przyczyniły się do spowolnienia gospodarczego
w Danii, Finlandii i Szwecji (Blanchard 2009, Stiglitz 2009, Obstfeld 2012). Te
nordyckie kraje w latach 2007–2012 odczuły skutki globalnych wahań koniunktury.
W praktyce jednak dowiodły, że były lepiej przygotowane do neutralizowania ich
Por. m.in. Fisher 1932; Minsky 1991; Mishkin 1991; Kindleberger i in. 2005; Jonung 2009; Dach
2011; Matysek-Jędrych 2011, Obstfeld 2012; Zielińska-Głębocka 2012; Claessens i in. 2013; Wojtyna 2013.
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wpływu na gospodarkę realną niż wiele krajów podobnych pod względem rozwoju
gospodarczego (Jonung 2009, Kowalski 2011, Shachmurove 2011).
W Danii, Finlandii i Szwecji wstrząsy finansowe i gospodarcze spowodowane przez kryzys były mniej odczuwalne niż w innych krajach. Głównie z powodu
zdobytego doświadczenia podczas kryzysów nordyckich reakcje Danii, Finlandii
i Szwecji były odmienne niż krajów UE12. Kraje nordyckie poważnie zaczęły
traktować pierwsze oznaki niestabilności finansowej oraz zasadę równowagi w finansach publicznych. Wnioski wyciągnięte z kryzysów nordyckich dowiodły, że
kraje te stosunkowo dobrze przygotowały się do globalnego kryzysu finansowego
(Jonung i in. 2008).
Sytuacja na rynku globalnym związana z wystąpieniem współczesnego kryzysu spowodowała, że gospodarki nordyckie uległy gwałtownemu załamaniu, podobnie gospodarki pozostałych państw UE28 i UGiW (por. wykres 4). Pierwsza
połowa 2007 r. upłynęła w Danii i Szwecji pod znakiem ożywienia gospodarczego.
Jednak w drugiej połowie roku wzrost realnego tempa PKB dla całego 2007 r.
wyniósł 1,6% (Dania) i 3,3% (Szwecja). Spadek PKB w tych krajach w 2009 r. –
według szacunków – wyniósł 0,6% (Szwecja) i 0,8% (Dania) w stosunku do roku
poprzedniego.
Wykres 4. Realne tempo wzrostu PKB w UE28, UE12, UGiW, Danii, Finlandii i Szwecji w latach
2007–2012
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych publikowanych na stronie internetowej Eurostat.

W Finlandii sytuacja wyglądała odmiennie niż w Danii i Szwecji. W 2007 r.
według danych Eurostat realne tempo wzrostu PKB wyniosło 5,3% i było wyższe
11

od średniej państw UE28 i UGiW. Tak wysoki wskaźnik nie zapowiadał załamania, do którego doszło w 2009 r. Spadek PKB zanotowany w 2009 r. w stosunku
do roku poprzedniego wyniósł 8,5% i był najgorszym wynikiem w analizowanych
trzech krajach nordyckich. Przyczyn takiego przebiegu wydarzeń można upatrywać w sposobie pobudzania dynamiki PKB, który był zróżnicowany we wszystkich państwach nordyckich. Silne zmiany realnego tempa wzrostu PKB były wywołane przede wszystkim spadkiem popytu krajowego i popytu zewnętrznego.
Pod koniec 2009 r. zaobserwowano ożywienie w gospodarkach krajów nordyckich, UE28 i UGiW. Według szacunków Eurostat w Szwecji w 2010 r. realne tempo wzrostu PKB wyniosło 6,6% i było wyższe od średniej państw UE28
i UGiW. Pomimo odnotowanego wzrostu po 2011 r. w Danii, Finlandii i Szwecji
zmiany realnego tempa wzrostu PKB ponownie wyniosły poniżej 3%.
W latach 2007–2012 sytuacja w finansach publicznych Danii, Finlandii i Szwecji w porównaniu z sytuacją w krajach UE129 była dobra (por. wykres 5). Reformy
finansów publicznych koncentrowały się na ograniczeniu deficytu budżetowego
poprzez wprowadzenie ograniczeń wzrostu wydatków publicznych (Jordan 2012,
Ketels 2012). Doprowadziły one do zmiany struktury wydatków i dochodów publicznych. Zmniejszono wydatki na administrację, jednocześnie rozszerzono bazę
podatkową oraz przeniesiono obciążenia podatkowe w stronę podatków pośrednich.
Wykres 5. Saldo budżetowe (% PKB) w Danii, Finlandii, Szwecji i UE12 w latach 2007–2012
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych publikowanych na stronie internetowej OECD.

Z powodu współczesnego kryzysu i konieczności przeciwdziałania jego skutkom państwa nordyckie nie musiały znacząco zwiększać poziomu zadłużenia.
Uporządkowane w przeszłości finanse publiczne Danii, Finlandii i Szwecji połą8

Szerzej na ten temat w: Leśniewski 2014.

12

czone z niewysokim poziomem długu publicznego pozwoliły na podjęcie działań
stabilizacych w odpowiedzi na współczesny kryzys globalny. W krajach nordyckich
w okresie objętym analizą dług publiczny nie przekroczył 60% PKB (wykres 6).
Wykres 6. Dług publiczny (% PKB) w Danii, Finlandii, Szwecji i UE12 w latach 2007–2012
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych publikowanych na stronie internetowej MFW.

Według danych MFW zaobserwowano zmiany w długu publicznym na przełomie 2008 i 2009 r. Jego wzrost stanowił dla krajów nordyckich wyzwanie. Jednak
w porównaniu z zadłużeniem innych państw UE12 był on na niższym poziomie.
Globalny charakter współczesnego kryzysu doprowadził do zmian w obrotach handlu międzynarodowego w krajach wysoko rozwiniętych. Dania, Finlandia
i Szwecja w latach 2007–2012 zostały dotknięte współczesnym kryzysem, głównie
ze względu na wysoki stopień otwartości gospodarek. Świadczą o tym zmieniające się uwarunkowania handlu światowego w XXI w., m.in. integracja gospodarki
światowej, procesy globalizacji oraz postęp technologiczny (Obstfeld 2012, Kowalski 2013). W okresie przed kryzysem nie odnotowano tak dużych spadków
i wzrostów wymiany handlowej w dwóch następujących po sobie latach. Z danych
OECD wynika, że w 2009 r. nastąpił spadek procentowego udziału importu i eksportu w PKB w stosunku do 2008 r. (w Danii import 7,7% i eksport 7,1%, w Finlandii import 7,4% i eksport 9,5%, w Szwecji import 5,3% i eksport 5,6%).
Kryzys globalny wywarł również wpływ na bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ). Zaobserwowane zmiany w krajach nordyckich dotyczyły zarówno
wymiaru wartościowego BIZ, jak i jakościowego. Po 2007 r. zaobserwowano spadek wszystkich rodzajów BIZ, w tym głównie w obszarach charakterystycznych
dla krajów nordyckich. Spadło zainteresowanie inwestycjami poszukującymi nowych rynków, zwłaszcza tymi kierowanymi do krajów wysoko rozwiniętych, oraz
inwestycjami poszukującymi zasobów i wzrostu efektywności.
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W 2009 r., według danych OECD, w krajach nordyckich nastąpił spadek napływających i odpływających bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W przypadku Danii wyniósł on 6320 mln USD (napływ BIZ) i 3942 mln USD (odpływ
BIZ), Finlandii – 4917 mln USD (napływ BIZ) i 398 mln USD (odpływ BIZ),
a Szwecji – 25 910 mln USD (napływ BIZ) i 10 024 mln USD (odpływ BIZ).
W latach 2007–2012 kraje nordyckie, jak wiele wysoko rozwiniętych krajów,
znalazły się w trudnej sytuacji gospodarczej. Obserwowane na świecie zmiany
w okresie globalnego kryzysu istotnie wpłynęły na wzrost gospodarczy, finanse
publiczne czy też obroty handlu zagranicznego. Jednak sytuacja w Danii, Finlandii i Szwecji w porównaniu z sytuacją w krajach UE12 wyglądała znacznie lepiej
z powodu doświadczenia zdobytego przez te trzy kraje podczas kryzysów nordyckich, uporządkowanych finansów publicznych, a także wysokiego poziomu
konkurencyjności międzynarodowej.

Konkurencyjność Danii, Finlandii i Szwecji
w latach 2007−2012
Dane makroekonomiczne Danii, Finlandii i Szwecji, a także reakcja na globalny
kryzys finansowy potwierdzają wysoką konkurencyjność tych krajów na tle krajów wysoko rozwiniętych. W licznych rankingach konkurencyjności międzynarodowej gospodarek poszukuje się kluczowych czynników sukcesu krajów
nordyckich oraz rozwiązań dla innych państw (Kowalski 2012, Molle 2012).
Ranking konkurencyjności sporządzany przez World Economic Forum
i publikowany w The Global Competitiveness Report określa zdolności poszczególnych państw do zapewnienia długookresowego wzrostu gospodarczego. W ocenie przedstawicieli WEF konkurencyjność gospodarki odnosi się do
zdolności danego kraju do osiągnięcia wysokiego i stałego wzrostu PKB per
capita. Global Competitiveness Index (GCI) ocenia – na podstawie potencjału technologicznego, jakości instytucji i prowadzonej polityki gospodarczej –
zdolność konkurencyjną poszczególnych krajów. Indeks GCI konstruowany na
podstawie badań ankietowych kadry zarządzającej przyjmuje wartości od 1 do 7
(WEF 2008–2012).
Dania, Finlandia i Szwecja są w tym rankingu zaliczane do krajów, które
opierają swoje gospodarki na innowacjach10. Zgodnie z raportami WEF kraje nordyckie znajdują się od wielu lat w grupie państw dysponujących silnie konkurencyjną gospodarką (por. tabela 1). W analizowanym okresie Dania, Finlandia
i Szwecja znalazły się w pierwszej dziesiątce rankingu.

Gospodarki innowacyjne cechują się wysoką zdolnością i skłonnością do wytwarzania nowych
i doskonalenia istniejących produktów oraz usług przy użyciu najbardziej zaawansowanych metod
i technologii (WEF 2008−2012).
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Tabela 1. Dania, Finlandia i Szwecja w rankingu The Global Competitiveness Report w latach
2007−2012
2007–2008

2008–2009

2009–2010

pozycja
w rankingu

GCI

pozycja
w rankingu

GCI

pozycja
w rankingu

GCI

Dania

3

5,55

3

5,58

5

5,46

Finlandia

6

5,49

6

5,50

6

5,43

Szwecja

4

5,54

4

5,53

4

5,51

2010–2011

2011–2012

2012–2013

pozycja
w rankingu

GCI

pozycja
w rankingu

GCI

pozycja
w rankingu

GCI

Dania

9

5,32

8

5,40

12

5,29

Finlandia

7

5,37

4

5,47

3

5,55

Szwecja

2

5,56

3

5,61

4

5,53

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych publikowanych na stronie internetowej WEF.

Gospodarka krajów nordyckich należy do najbardziej konkurencyjnych na
świecie. Konkurencyjność ta, będąca pochodną wielu czynników, oceniana jest
na podstawie kilku filarów. Najważniejszym jest stabilizacja makroekonomiczna
kraju, kształtowana przez finanse publiczne, inflację oraz stan systemu prawnego.
W analizowanym okresie subindeksy GCI w Danii, Finlandii i Szwecji nie odbiegały od średniej krajów innowacyjnych.
Ranking konkurencyjności gospodarek za okres 2012–2013 wyraźnie wskazuje, że jednym z filarów sukcesu państw nordyckich jest jakość krajowej edukacji. Wszystkie kraje odznaczają się wysokim poziomem rozwoju technologicznego, dobrą jakością instytucji państwowych oraz stabilnością makroekonomiczną
(por. wykres 7).
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Wykres 7. Subindeksy GCI 2012−2013, Dania, Finlandia, Szwecja i gospodarki innowacyjne
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych publikowanych na stronie internetowej WEF.

Kolejny ranking konkurencyjności międzynarodowej gospodarek, sporządzany przez IMD World Competitiveness Center, w mniejszym stopniu uwzględnia
aspekty teoretyczne i metodologiczne niż wcześniej omówiony ranking. Wskaźnik
konkurencyjności publikowany przez IMD może przyjmować wartości od 0 do 100.
Podstawowymi źródłami informacji o analizowanych krajach, wykorzystywanymi
w badaniach, są oficjalne informacje państwowe, raporty korespondentów IMD
oraz wiadomości ze środków masowego przekazu (IMD 2009–2012).
W okresie 2007–2012 kraje nordyckie znalazły się w pierwszej dwudziestce
rankingu IMD (por. tabela 2). Na pozycję Danii, Finlandii i Szwecji mają wpływ
wysoko ocenione szczegółowe składowe czterech grup czynników. Na ocenę
sytuacji gospodarczej w tych krajach wpłynęły m.in. wysoki poziom PKB per
capita, relatywnie niski poziom bezrobocia oraz wysoki poziom wynagrodzeń.
W zakresie czynników związanych ze skutecznością rządu bardzo dobrze wypada
kwestia łatwości prowadzenia biznesu, spójności polityki rządowej oraz polityki
społecznej. Na wysoką ocenę efektywności przedsiębiorstw wpływają głównie
wysoka produktywność i wydajność oraz dobra praktyka menedżerska. W grupie
czynników dotyczących infrastruktury na ocenę korzystnie wpływa bardzo dobry
stan systemu edukacji, infrastruktury naukowej i technologicznej, a także ochrony
zdrowia i środowiska.
16

Tabela 2. Dania, Finlandia i Szwecja w rankingu The World Competitiveness Yearbook latach 2007−2012
2007

2008

2009

pozycja
w rankingu

punkty

pozycja
w rankingu

punkty

pozycja
w rankingu

punkty

Dania

5

91,9

6

83,8

5

91,7

Finlandia

17

77,3

15

75

9

88,3

Szwecja

9

84,1

9

82,4

6

90,5

2010

2011

2012

pozycja
w rankingu

punkty

pozycja
w rankingu

punkty

pozycja
w rankingu

punkty

Dania

13

85,5

12

86,4

13

84,8

Finlandia

19

80

15

84,3

17

84,2

Szwecja

6

90,8

4

94

5

91,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych publikowanych na stronie internetowej IMD.

Kraje nordyckie w ostatnich kilku latach zajmują wysoką i względnie stałą
pozycję w najbardziej znaczących rankingach, zarówno wg wskaźnika GCI, jak
i IMD. Wyniki potwierdzają, że globalny kryzys finansowy w odmienny sposób
wpłynął na pozycję tych krajów w rankingach. Analizowane indeksy i rankingi konkurencyjności – w oparciu o zaawanasowane technologie, innowacyjność,
rozwój społeczny oraz wolność gospodarczą – potwierdzają, że determinanty nordyckiego modelu kapitalizmu wpływają korzystnie na wzrost konkurencyjności
międzynarodowej gospodarek Danii, Finlandii i Szwecji.

Podsumowanie
Skala międzynarodowych powiązań gospodarczych wymagała nowego spojrzenia
na reakcję Danii, Finlandii i Szwecji na kryzys finansowy zapoczątkowany w 2007 r.
w Stanach Zjednoczonych. Światowa literatura skupiła się na globalnym charakterze oraz mechanizmach współczesnego kryzysu. Stąd w artykule przedstawiono
wyniki badań w ujęciu regionalnym – nordyckim. Dostrzegając tę lukę, podjęto próbę potwierdzenia tezy, że zmiany gospodarcze, które wystąpiły w Danii, Finlandii
i Szwecji w latach 2007–2012, były przejściowe i miały podłoże kryzysowe.
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Z przeprowadzonego badania, zgodnie z literaturą przedmiotu, wynika, że
w modelu nordyckim dobra redystrybucja środków publicznych, inwestowanie
w B+R, innowacyjność oraz stabilność makroekonomiczna istotnie wpływają na
konkurencyjność i rozwój społeczno-gospodarczy krajów nordyckich. Przeprowadzona analiza porównawcza sytuacji gospodarczej Danii, Finlandii i Szwecji
w latach 2007−2012 pozwoliła na uzupełnienie badań naukowych nad weryfikacją zróżnicowanej reakcji tych krajów na współczesny kryzys na tle krajów Unii
Europejskiej.
Z oceny wynika, że zmiany na globalnym rynku, jakie zaszły w analizowanym okresie, doprowadziły do zakłóceń makroekonomicznych w krajkach nordyckich. Globalny charakter współczesnego kryzysu, sprawił, że w krajach tych
początki spowolnienia odnotowano na przełomie lat 2008 i 2009. Siła kryzysu
w państwach nordyckich w porównaniu z krajami UE12, UE28 i UGiW była
znacznie mniejsza. Uzyskane rezultaty potwierdzają, że kryzys finansowy miał
wpływ na zmiany w gospodarce realnej, w tym na realne tempo wzrostu PKB per
capita, deficyt budżetowy, poziom bezrobocia, inflację i handel zagraniczny.
Szczególnie ciekawe, jeśli chodzi o ocenę reakcji Danii, Finlandii i Szwecji na globalny kryzys finansowy, okazało się to, że w tych państwach występuje wiele różnic, które powodują pewnego rodzaju dwukierunkowość skutków
kryzysu. Z jednej strony kraje te należą do krajów najbardziej zaawansowanych
technologicznie, odznaczają się niskim bezrobociem oraz znaczną dynamiką
wzrostu PKB. Z drugiej strony poszczególne kraje nordyckie odczuły skutki kryzysu w różnym stopniu. Dodatkowo różnice te są związane z poziomem rozwoju
społeczno-gospodarczego Danii, Finlandii i Szwecji, realizacją polityki gospodarczej, doświadczeniami z lat 80. i 90 XX w. oraz poziomem konkurencyjności
gospodarek.
Dalsza analiza i ocena reakcji gospodarek wybranych krajów nordyckich
na kryzys jest konieczna, zwłaszcza w kontekście zmian na rynkach globalnych.
Szczególnie interesująca jest identyfikacja czynników, które wpłynęły na zróżnicowaną reakcję Danii, Szwecji i Finlandii na globalny kryzys finansowy w okresie
2007−2012, ocena funkcjonowania rynków finansowych w krajach nordyckich
w czasie kryzysu globalnego zapoczątkowanego w 2007 r. na tle kryzysów z lat
80. i 90. XX w., a także analiza podjętych działań wspierających i przywracających stabilność finansową w krajach nordyckich.
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Streszczenie
W niniejszym artykule zaprezentowano gospodarki Danii, Finlandii i Szwecji
w okresie dekoniunktury w latach 2007−2012. Współczesny globalny kryzys finansowy ukazał szereg wyzwań oraz zagrożeń, wobec jakich stoją gospodarki
narodowe. Kraje nordyckie charakteryzują się wysokim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz trwałą przewagą konkurencyjną. Pomimo że przebieg
kryzysu w tych krajach był zróżnicowany i doprowadził do zakłóceń makroekonomicznych, przenosząc się na sferę realną, to wyniki gospodarcze krajów nordyckich na tle innych wysoko rozwiniętych gospodarek Unii Europejskiej były
lepsze.
Słowa kluczowe: kryzys finansowy, kryzys gospodarczy, analiza porównawcza,
kraje nordyckie, rozwój gospodarczy, konkurencyjność

21

Summary
The Global Financial Crisis in Denmark, Finland and Sweden
This paper explores the Nordic states (Denmark, Finland and Sweden) during the
global crisis in the period 2007−2012. The Nordic states have a high rate of socio-economic growth and competitive advantage but Denmark, Finland and Sweden
still experienced the global crisis.
However, the global financial crisis followed different paths in these countries. As a result, the economic effects of the crisis in Denmark, Sweden and Finland were better, compared to other advanced economies of European Union.
The aim of this paper is to present a comparative study of the reaction of the
Nordic states to the financial crisis and the economic crisis.
Keywords: financial crisis, economic crisis, comparative study, the Nordic states,
development, competitiveness
JEL: E60, G01, O52, P52

22

Pozycja gospodarcza miast
Europy Środkowo-Wschodniej na tle świata
Piotr Raźniak*,1Dariusz Nowotnik**2**

Wstęp
Można zauważyć, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wzrosło znaczenie
miast i obszarów metropolitalnych w gospodarce. Nie tylko rozwijają się one pod
względem demograficznym i przestrzennym, ale także stają się ośrodkami decyzyjnymi w skali regionalnej i światowej. W XXI w. podejmowane w nich decyzje
dalece wykraczają poza tradycyjne funkcje administracyjne, na czele ze stołecznymi. Można zauważyć tendencję do zwiększania się znaczenia miast jako ośrodków decyzyjnych – decyzje zapadają w centralach największych firm światowych
(Kilar 2009). Jak twierdzi Z. Zioło (2006), obecny wiek to również rozwój ponadnarodowych korporacji dysponujących ogromnym majątkiem.
Zwiększanie znaczenia wielkich firm spowodowało pojawienie się koncepcji
global city (zob. Hymer 1972), w której to właśnie transgraniczne firmy odgrywają bardzo ważną rolę. Badania nad teorią global city rozwinęły się w latach
80. (zob. Friedmann i Wolff 1982, Friedmann 1986, Sassen 1988). Obecnie wydaje się, że najważniejszymi aspektami globalizacji są duża mobilność kapitału
i zmniejszenie wagi odległości w przepływie pieniądza oraz siły roboczej. Występuje tendencja prowadząca do powstania globalnego systemu gospodarczego
i zwiększenia zarówno władzy międzynarodowych korporacji, jak i komunikacji
między nimi (zob. Sassen 2000). Według autorki obecnie najważniejszymi global
city na świecie są w kolejności: Londyn, Nowy Jork, Tokio, Singapur i Chicago
(zob. Sassen 2011). Te miasta były postrzegane jako kluczowe ośrodki w przestrzeni, których zadaniem jest zwiększenie potencjału gospodarek regionalnych
i krajowych (zob. Friedmann 1995).
*1

Piotr Raźniak – doktor nauk o Ziemi, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
2Dariusz Nowotnik – magister, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
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Uwagę badaczy przykuwają nie tylko pełnione przez miasto funkcje, ale również globalne powiązania między poszczególnymi ośrodkami. Koncepcję world
city przedstawił A. Hall (1966), według którego miasto światowe posiada na swoim
terenie siedziby organizacji międzynarodowych. Ponadto jest ono centrum finansowym, handlowym, usługowym, kulturalnym i rozrywkowym na skalę międzynarodową. Miasta te – jako ważne ośrodki badawcze i naukowe korporacji międzynawowych – odpowiadają również w dużej mierze za światowy postęp technologiczny
(zob. Dorocki 2012). Koncepcja ta rozwinęła się pod koniec XXI w. za sprawą
grupy badaczy pod przewodnictwem P.J. Taylora w organizacji Globalization and
World Cities Research Network (GaWC, www.lboro.ac.uk), która prowadzi badania powiązań pomiędzy miastami. Pierwsze prace opracowano u schyłku XX w.
(zob. Beaverstock, Smith i Taylor 1999). Później pojawiło się wiele prac na temat
powiązań międzynarodowych miast i ich rankingów (m.in. Taylor 2003; Hoyler
2011; Liu, Neal, Derudder 2012; Liu, Derudder, Taylor 2014). Według GaWC
obecnie miastami o największym stopniu powiązań są: Londyn, Nowy Jork,
Hongkong, Paryż i Tokio.
Wielu autorów uważa, że lokalizacja siedzib zarządów wielkich korporacji
jest wyznacznikiem siły danego ośrodka (zob. Godfrey i Zhou 1999, Alderson
i Beckfield 2004, Csomós 2011). Nową metodę określania funkcji dowodzenia
i kontroli w miastach przedstawił G. Csomós (2013). Na podstawie wyników finansowych (revenue, profit, asset i market value) największych korporacji określił Command Control Index dla najważniejszych miast świata. W 2012 r. najwyższe wartości Command Control Index świecie miały: Tokio, Nowy Jork, Londyn,
Pekin i Paryż.
Biorąc pod uwagę wyniki finansowe firm z listy Forbes Global 2000, można zauważyć, że kryzys gospodarczy jest bardziej zauważalny w krajach Europy
Zachodniej niż Europy Wschodniej. Pomimo mniejszej liczby firm we wschodniej części kontynentu, dynamika ich dochodów i przychodów jest zdecydowanie
wyższa niż w części zachodniej (zob. Raźniak, Winiarczyk-Raźniak 2015; Raźniak, Winiarczyk-Raźniak 2014). Celem opracowania jest określenie pozycji największych korporacji zlokalizowanych w miastach Europy Środkowo-Wschodniej na tle świata oraz przedstawienie dynamiki ich wzrostu w stosunku do miast
światowych.

Metody
O pozycji miasta w hierarchii i jego sile mogą świadczyć wyniki finansowe największych firm zlokalizowanych na jego terenie (zob. Csomós 2013). Również
liczba oraz różnorodność sektorów, do których należą, mogą stanowić o sile gospodarczej miasta. Liczba siedzib zarządów wielkich korporacji może wpływać na
liczbę mniejszych firm kooperujących z tymi największymi. Także różnorodność
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sektorów gospodarki w mieście może mieć znaczenie w czasie słabszej koniunktury. W przypadku słabszych wyników finansowych firm z jednego/kilku sektorów pozostałe sektory mogą funkcjonować bez zakłóceń, dzięki czemu ośrodkowi
będzie łatwiej przetrwać okres dekoniunktury.
W niniejszym opracowaniu stworzono ranking miast, biorąc pod uwagę te,
na których terenie zlokalizowana jest co najmniej jedna firma z listy Forbes Global 2000 (www.forbes.com). Przeanalizowano ich przychody, dochody, wartość
rynkową oraz wartość środków trwałych w latach 2006 i 2012. Następnie zagregowano dane do poziomu miast, w których występuje siedziba zarządu firmy
i określono ich liczbę w danym ośrodku miejskim (zob. Csomós, Globalization
and World Cities Research Network). Ponadto wzięto pod uwagę liczbę sektorów
występujących w danym mieście według klasyfikacji opracowanej przez Standard&Poors (Global Industry Classification Standard – GICS).
Do określenia miasta o najwyższym potencjale podłużono się wskaźnikiem
normalizacji przez wartość maksymalną. Obliczono wartości punktowe dla każdego parametru w danym mieście.
1. Wskaźniki punktowe dla każdego z miast „i” dla roku „y”:
giy – dla liczby sektorów gospodarki (GICS) Giy
hiy – dla liczby siedzib zarządów Hiy
riy – dla przychodów Riy
piy – dla dochodów Piy
aiy – dla środków trwałych Aiy
mviy – dla wartości rynkowej MViy
gdzie:

=
giy
=
hiy
=
riy
=
piy
=
aiy

Giy
max(Giy )
H iy
max( H iy )
Riy
max( Riy )

×100
×100

×100

Piy
max( Piy )
Aiy
max( Aiy )

×100

×100
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=
mviy

MViy
max( MViy )

×100

gdzie max(Giy), max(Hiy), max(Riy), max(Piy), max(Aiy), max(MViy) to wartości maksymalne poszczególnych danych dla miast w określonym roku.
2. Obliczono wskaźnik cząstkowy „C” dla każdego z miast „i” dla roku „y”:
Ciy = giy + hiy + riy + piy + aiy + mviy
3. Obliczono wskaźnik syntetyczny dla każdego z miast „i” dla roku „y”:

Siy

n

Giy

1

max(Giy )

∑

+

H iy
max( H iy )

+

Riy
max( Riy )

+

Piy
max( Piy )

max(Ciy )

+

Aiy
max( Aiy )

+

MViy
max( MViy )

×104

4. Wartość maksymalna każdego wskaźnika punktowego wynosi 100.
Składnik cząstkowy Ciy jest sumą wskaźników punktowych danego miasta „i” w danym roku „y”, zatem jego wartość jest zależna od liczby przyjętych rodzajów danych wyjściowych. Jego wartość może maksymalnie
być równa n*100, gdzie „n” określa liczbę przyjętych rodzajów danych
wyjściowych. W opisywanym przypadku dla n = 6 (6 rodzajów wskaźników wg pkt 1) mógłby wynieść 600.
5. Wartość maksymalna wskaźnika normalizacji przez wartość maksymalną Siy wynosi 100, niezależnie od liczby rodzajów danych wyjściowych.
Dzięki temu można określić miejsce miasta w klasyfikacji oraz to, jaką
ma ono część potencjału najlepszego ośrodka.
Lista Forbes Global przedstawia 2000 największych spółek publicznych na
świecie; zagregowanie siedzib zarządów do obszarów metropolitalnych i obliczenie powyższego wskaźnika mogą przynieść nieco zaskakujące wyniki. Takim
przykładem może być pozycja niewielkiego Lubina (75 tys. mieszkańców), który
dzięki wynikom KGHM Polska Miedź SA znalazł się na 224. miejscu w 2012 r.
(305. w 2006 r.). Z drugiej strony brak w zestawieniu większych polskich miast
(np. Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania), które z pewnością mają większy potencjał ekonomiczny. Składa się na niego jednak wiele mniejszych firm, przez co
nie są one notowane liście Forbes Global 2000.

Ranking miast
Ze względu na wartość wskaźnika Siy podzielono miasta na trzy główne typy:
1, 2 i 3, a w każdym z nich wyróżniono podtypy A i B (zob. tabela 1). Miasta
o najwyższym potencjale (20,0–100,0 pkt) zaliczono do typu 1, ośrodki o dobrym
potencjale (10,0–19,99 pkt) zakwalifikowano do typu 2, a jednostki o niskich
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wartościach (5,0–9,99 pkt) zaliczono do typu 3. Ponadto miasta legitymujące się
bardzo niskimi wartościami wskaźnika zaliczono do słabego typu potencjalnego
(2,5–4,99 pkt). Z kolei ośrodki legitymujące się wskaźnikiem Siy poniżej 2,5 ze
względu na bardzo niskie znaczenie nie zostały wzięte pod uwagę w typologii.
Tabela 1. Typy miast i zmiana liczby miast w poszczególnych typach w latach 2006–2012
Typ

Wartość wskaźnika Siy

Liczba miast
2006 r.

2012 r.

Zmiana liczby miast
2006–2012

1 (razem)

20,0–100,0

28

32

+4

1A

50,0–100,0

4

5

+1

1B

20,0–49,99

24

27

+3

2 (razem)

10,0–19,99

47

47

0

2A

15,0–19,99

18

20

+2

2B

10,0–14,99

29

27

–2

3 (razem)

5,0–9,99

43

48

+5

3A

7,5–9,99

16

20

+4

3B

5,0–7,49

27

28

+1

Potencjalny

2,5–4,99

55

91

+36

Razem

2,5–100,0

173

218

+45

Źródło: opracowanie własne na podstawie Forbes Global 2000, Globalization and World Cities Research Network.

Ogółem w 2006 r. na świece było 386 miast, w których znajdowały się siedziby
firm notowanych na liście Forbes Global 2000, a w 2012 r. było ich już 433. Może
to świadczyć o procesie dekoncentracji lokalizacji siedzib zarządów największych
firm. W przypadku wszystkich wyznaczonych w niniejszym opracowaniu typów
(1, 2, 3 i potencjalnego) w 2006 r. odnotowano 173 miasta, a sześć lat później
było ich już 218 (+26%). Spore zmiany zauważono w przypadku najlepszego typu
1 – liczba miast zwiększyła się o cztery (+14%). Jeśli chodzi o typ 2, to nie było
istotnych zmian, a w przypadku typu 3 zaobserwowano wzrost liczby miast z 43
w 2006 r. do 48 w 2012 r. (+11%). Najliczniej reprezentowany był typ potencjalny (P), w którym w pierwszym okresie znalazło się 55 firm, a w drugim aż 91
(+65%). Można zauważyć, że w latach 2006–2012 zwiększyła się wartość wskaźnika miast w stosunku do najwyżej sklasyfikowanego Tokio. Może to świadczyć
o postępujących procesach globalizacji wyrażających się w tym przypadku rozwojem ekonomicznym większej liczby miast dotychczas niezbyt widocznych na
arenie światowej bądź też przenoszeniem siedzib zarządów do nowych ośrodków.
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Wykres 1. Wartość wskaźnika Siy dla miast Europy Środkowo-Wschodniej na tle świata w 2006 r.
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* Pierwsze pięć miast Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu.
* (142) miejsce miasta w rankingu.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Forbes Global 2000, Globalization and World Cities Research Network.

W 2006 r. jedynie cztery miasta należały do najbardziej rozwiniętego typu
1A; były to Tokio, Nowy Jork, Londyn i Paryż, które od wielu lat są zaliczane
do najważniejszych miast na świecie (zob. Hall 1966, Friedmann 1995, Sassen
2000). Największą wartość wskaźnika Siy miało Tokio, które otrzymało wskaźnik równy 100,0 (zob. wykres 1). Prawie taki sam był potencjał Nowego Jorku
(99,80). Wymienione miasta zdecydowanie dominowały na świecie, ponieważ
kolejne, Londyn i Paryż, miały wskaźnik Siy na poziomie odpowiednio 76,58
i 70,65. Również pomiędzy Paryżem i Londynem a następnym Dallas występuje
różnica ponad 30 pkt. Należy zwrócić uwagę, że pierwsze Tokio w latach 2004
i 2008 znalazło się dopiero na 5. i 6. miejscu pod względem powiązań globalnych i zostało wyprzedzone zarówno przez Nowy Jork (2. miejsce), jak i Londyn
(1. miejsce) (GaWC Research Network). Ponadto wśród miast typu 1 można zauważyć dominację miast zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych (15). Poza
Nowym Jorkiem wysoki wskaźnik miały: Dallas (40,13), Chicago (32,52) i San
Francisco (31,20). Z kolei jedynym miastem z Europy Środkowo-Wschodniej zaliczonym do grona najsilniejszych miast świata była Moskwa (typ 2A). Pozostałe
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miasta z tego regionu miały niewielki potencjał w stosunku do pierwszego Tokio,
a jedynie Budapeszt (4,45) znalazł się wśród ośrodków potencjalnych. Ukazuje
to, że miasta tego regionu nie liczyły się w tym czasie na arenie międzynarodowej, co może być usprawiedliwione ogólnym niskim poziomem zamożności w tej
części Europy (zob. Stiperski i Lončar 2011).
Wykres 2. Wartość wskaźnika Siy dla miast Europy Środkowo-Wschodniej na tle świata w 2012 r.
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* Pierwsze pięć miast Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu
* (102) miejsce miasta w rankingu
Źródło: opracowanie własne na podstawie Forbes Global 2000, Globalization and World Cities Research Network.

Z kolei w 2012 r. Tokio umocniło się na 1. miejscu w stosunku do 2. Nowego
Jorku (zob. wykres 2). W 2006 r. różnica wartości wskaźnik Siy pomiędzy tymi
miastami wynosiła jedynie 0,2 pkt, podczas gdy w 2012 r. osiągnęła wartość 8,54.
Może to świadczyć o tym, że kryzys gospodarczy zapoczątkowany w Stanach
Zjednoczonych (zob. Wieloch 2013) i rozprzestrzeniający się w 2008 r. m.in. na
kraje Unii Europejskiej (zob. Nowotnik 2011) oraz inne kraje na świecie w wyniku
wzajemnych gospodarczych powiązań bardziej wpłynął na amerykańskie miasta
niż na Tokio. Potwierdzać to może spadek liczby amerykańskich miast notowanych w typie 1 z 15 w 2006 r. do 11 w 2012 r. Z kolei na 3. i 4. miejscu w klasyfikacji pozostały Londyn i Paryż. Pierwsze cztery miasta w rankingu to nie tylko
miejsca, gdzie mają swoje siedziby wielkie firmy – są one również centrami glo29

balnej obsługi i zarządzania (zob. Taylor 2004). Na 5. pozycji znalazł się Pekin,
który dołączył do typu 1A ze wskaźnikiem wynoszącym 70,42. Należy także zwrócić uwagę na pojawienie się na 13. pozycji Moskwy (31,19). Ponadto w typie 3B
znalazła się Warszawa (7,17), której wartość wskaźnika znacznie się zwiększyła,
a Budapeszt (4,63), tak jak w r. 2006, znalazł się w typie potencjalnym. W przypadku pozostałych miast wskaźnik nie przekraczał 2,5, przez co zostały one zaliczone
do miast pozostałych; były to m.in. Praga (2,48), Lubin (2,44) i Almetyevsk (2,35).

Zmiana wartości wskaźnika Siy na świecie
Wartość wskaźnika Siy najbardziej zwiększała się w miastach należących do tzw.
emerging markets (zob. tabela 2). Dominują tutaj przede wszystkim kraje tzw.
BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny). Tworzone są w nich również nowe przedstawicielstwa firm; zwiększa to ich powiązania handlowe z innymi miastami,
doprowadzając do wzrostu ich znaczenia nie tylko w sensie globalnym, ale także na arenie krajowej (zob. Liu, Derudder i Taylor 2014). Są one również areną
intensywnych inwestycji zagranicznych, zdobywając pod tym względem ważną
pozycję wśród najbogatszych państw (zob. Żelazny 2011).
Tabela 2. Miasta z najbardziej pozytywnymi zmianami wskaźnika Siy w latach 2006–2012 z typu
1,2, 3 i potencjalnego
Wartość wskaźnika Siy
2012

2006

2012–2006

Typ
w 2012

Chiny

70,42

23,30

47,11

1A

1B

Mumbaj

Indie

29,06

12,34

16,72

1B

2B

3

Moskwa

Rosja

31,19

16,50

14,70

1B

2A

4

Szanghaj

Chiny

20,69

7,22

13,47

1B

3B

5

Sao Paulo

Brazylia

20,17

7,93

12,23

1B

3A

6

Hong Kong

Chiny/Hong Kong

38,07

26,17

11,89

1B

1B

7

San Jose

Stany Zjednoczone

32,25

21,16

11,09

1B

1B

8

Dublin

Irlandia

18,18

7,78

10,40

2A

3A

9

Seul

Korea Południowa

44,61

35,21

9,40

1B

1B

10 Shenzhen

Chiny

14,20

4,99

9,21

2B

P

11 Rio de Janeiro

Brazylia

21,25

12,14

9,10

1B

2B

12 Manila

Filipiny

11,17

2,17

9,00

2B

x

13 Delhi

Indie

21,51

14,29

7,22

1B

2B

Miasto

Kraj

1

Pekin

2

30

Typ
w 2006

14 Bogota

Kolumbia

8,53

2,12

6,41

3A

x

15 Kuala Lumpur

Malezja

23,04

16,81

6,23

1B

2A

16 Santiago

Chile

12,28

7,05

5,23

2B

3B

17 Warszawa

Polska

7,17

2,26

4,91

3B

x

18 Kapsztad

RPA

9,44

4,71

4,73

3A

P

19 Bangkok

Tajlandia

17,38

12,88

4,50

2A

2B

20 Melbourne

Australia

23,60

19,13

4,47

1B

2A

x – niesklasyfikowane w typach 1,2,3 i potencjalnym w 2006 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Forbes Global 2000, Globalization and World Cities Research Network.

Najbardziej spektakularny wzrost stał się udziałem Pekinu (+47,11 pkt), co
stanowiło prawie połowę wartości potencjału pierwszego w klasyfikacji Tokio.
Wysoki wzrost zaobserwowano również w innych miastach chińskich (Szanghaj,
Hong Kong, Shenzhen). Na 2. miejscu znalazł się Bombaj (+16,72), a na 3. Moskwa (+14,70). Poza stolicą Rosji wśród miast Europy Środkowo-Wschodniej
stosunkowo wysoki wzrost zauważono jedynie w przypadku Warszawy (+4,91).
Dopiero na 7. miejscu znalazło się miasto nienależące do krajów BRIC; było nim
amerykańskie San Jose (+11,09).
Z kolei największy skok pod względem przynależności do danego typu zanotował Szanghaj. W 2006 r. został zaliczony do typu 3B, a w 2012 r. znalazł
się wśród najsilniejszych miast światowych, typ 1B. Podobnie duże pozytywne
zmiany zaobserwowano w Sao Paulo (przejście z typu 3A do 1B). Należy również
zwrócić uwagę na chińskie Shenzhen, zaliczone w 2006 r. do miast potencjalnych,
które w 2012 r. zostało zakwalifikowane już do typu 2B.
Tabela 3. Miasta z najbardziej negatywnymi zmianami wskaźnika Siy w latach 2006–2012 2012
z typu 1,2, 3 i potencjalnego
Wartość wskaźnika Siy
2012

2006

2012–2006

Typ
w 2012

Typ
w 2006

Stany Zjednoczone

13,48

22,84

–9,36

2B

1B

Nowy Jork

Stany Zjednoczone

91,46

99,80

–8,34

1A

1A

3

Osaka

Japonia

21,81

28,57

–6,76

1B

1B

4

Bridgeport

Stany Zjednoczone

17,31

23,36

–6,05

2A

1B

5

Detroit

Stany Zjednoczone

11,10

17,04

–5,94

2B

2A

6

Hamilton

Bermudy

10,41

15,94

–5,52

2B

2A

7

Charlotte

Stany Zjednoczone

15,85

21,20

–5,35

2A

1B

Miasto

Kraj

1

Cincinnati

2
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8

Essen

Niemcy

5,82

11,02

–5,20

3B

2B

9

Baltimore

Stany Zjednoczone

4,34

9,48

–5,14

P

3A

10 Nagoya

Japonia

10,21

15,00

–4,79

2B

2A

11 Utrecht

Holandia

2,59

7,25

–4,66

P

3B

12 Atlanta

Stany Zjednoczone

20,28

24,74

–4,46

1B

1B

13 Dallas

Stany Zjednoczone

35,83

40,13

–4,30

1B

1B

14 Amsterdam

Holandia

18,88

23,06

–4,18

2A

1B

15 Reading

Wielka Brytania

3,20

7,30

–4,11

P

3B

16 Jacksonville

Stany Zjednoczone

2,75

6,79

–4,04

P

3B

17 Providence

Stany Zjednoczone

5,61

9,65

–4,04

3B

3A

18 Boston

Stany Zjednoczone

15,36

19,31

–3,95

2A

2A

19 Oslo

Norwegia

11,19

14,83

–3,64

2B

2B

20 Richmond

Stany Zjednoczone

11,97

15,11

–3,15

2B

2A

Źródło: opracowanie własne na podstawie Forbes Global 2000, Globalization and World Cities Research Network.

Analizując największe spadki wartości badanego wskaźnika, można zauważyć zdecydowane różnice przestrzenne (zob. tabela 3) w porównaniu z zestawieniem największych wzrostów (zob. tabela 2). Jak wcześniej wspomniano, najdynamiczniej rozwijały się miasta z krajów BRIC, natomiast najwyższe spadki
stały się udziałem ośrodków zlokalizowanych w krajach rozwiniętych gospodarczo. W pierwszej dwudziestce dominują miasta leżące w Stanach Zjednoczonych
(12), które nadal uważane są za najpotężniejszą gospodarkę światową (zob. Csomós 2013), Japonii (2) i krajów zlokalizowanych w Europie Zachodniej (5). Wartość wskaźnika Siy najbardziej znacząco spadła w Cincinnati (–9,36) i Nowym
Jorku, który jednak utrzymał 2. pozycję na świecie (zob. wykres 2). Na kolejnych miejscach znalazły się japońska Osaka (–6,76) i amerykańskie Bridgeport
(–6,05). Wśród miast o najwyższym spadku są dwa miasta (Cincinnati, Detroit)
leżące w uprzemysłowionej północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych
nazywanej tzw. rust belt (zob. Knox 1994). Jest to obszar o rozwiniętym przemyśle ciężkim, który przechodził na przełomie XX i XXI w. kryzys ekonomiczny,
co przełożyło się również na znaczne procesy depopulacyjne w tym regionie
(zob. Wilczyński i Wilczyński 2011). Z kolei duże negatywne przemieszczenia
pomiędzy poszczególnymi typami zanotowało Baltimore, które w 2006 r. notowane było w typie 3A, a w 2012 r. spadło do typu potencjalnego. Zauważalne
zmiany dotyczyły również Essen (spadek z 2B do 3B) i Cincinnati (spadek z 1B
do 2B).
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Wykres 3. Zmiany wskaźnika Siy w miastach Europy Środkowo-Wschodniej (w pkt)
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* Brak siedzib zarządów w 2006 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Forbes Global 2000, Globalization and World Cities Research Network.

Miasta zlokalizowane w Europie Środkowo-Wschodniej cechowały się generalnie niskimi zmianami wartości wskaźnika (zob. wykres 3). Zdecydowanie wybija się tutaj jedynie Moskwa (+14,70), w której rozwijają się przede wszystkim
sektory finansowy (zob. Agibetova i Samson 2008) i energetyczny (zob. Taylor
i Csomós 2012). Znaczny wzrost potencjału zanotowano także w Warszawie, która poza Moskwą ma największe powiązania międzynarodowe w Europie Środkowo-Wschodniej (zob. Raźniak 2013, 2014; Winiarczyk-Raźniak i Raźniak 2012).
Ponadto w 2012 r. w pięciu nowych ośrodkach pojawiły się firmy notowane na
liście Forbesa i były to miasta zlokalizowane w Rosji (3), Polsce (1) oraz Chorwacji (1). Jednak wartość wskaźnika Siy były niewielkie (zob. tabela 3). Należy
zwrócić uwagę na pojawienie się Zagrzebia – jedynego miasta z krajów byłej Jugosławii w rankingu, który jest głównym centrum usługowym tego regionu (zob.
Hajdú i Rácz 2011). Jedynie w trzech przypadkach zauważono niewielką ujemną
dynamikę nieprzekraczającą 0,18 pkt. Można zatem stwierdzić, że firmy zlokalizowane w miastach Europy Środkowo-Wschodniej nie odgrywają jeszcze istotnej
roli (poza Moskwą) w gospodarce światowej, jednak w ostatnich kilku latach poprawiły swoją pozycję względem najbardziej rozwiniętych ośrodków na świecie.
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Potencjał miast a world city ranking
Badacze skupieni w organizacji Globalization and World Cities Research Network określili poziom powiązań międzynarodowych miast i podzielili je na typy:
alfa++, alfa+, alfa, alfa–, beta+, beta, beta–, gamma+, gamma i gamma– określające stopień powiązań globalnych 175 największych firm o zasięgu międzynarodowym, głównie z branży services (100 firm) i 75 czołowych firm notowanych
na liście Forbes Global 2000 (zob. Taylor 2010). Miasta o niezbyt dużych powiązaniach zakwalifikowano do typów potencjalnych (high sufficiency i sufficiency
cities).
Tabela 4. Najważniejsze world cities i miejsce wybranych miast Europy Środkowo-Wschodniej
w rankingu world cities w latach 2000–2012
Pozycja najważniejszych pięciu miast
Europy Środkowo-Wschodniej wg GaWC

Pozycja najważniejszych pięciu world
cities wg GaWC

2000

29. Praga, 34. Moskwa, 39. Warszawa,
45. Budapeszt, 82. Bukareszt

1. Londyn, 2. Nowy Jork, 3. Hong Kong,
4. Paryż, 5. Tokio

2004

30. Warszawa, 34. Budapeszt,
36. Moskwa, 37. Praga, 72. Bratysława

1. Londyn, 2. Nowy Jork, 3. Hong Kong,
4. Paryż, 5. Tokio

2008

12. Moskwa, 20. Warszawa, 34. Praga,
36. Budapeszt, 53. Bukareszt

1. Londyn, 2. Nowy Jork, 3. Hong Kong,
4. Paryż, 5. Singapur

2012

14. Moskwa, 32. Warszawa, 44. Praga,
62. Budapeszt, 68. Bukareszt

1. Londyn, 2. Nowy Jork, 3. Hong Kong,
4. Paryż, 5. Singapur

rok

Źródło: opracowanie własne na podstawie Forbes Global 2000, Globalization and World Cities Research Network.

W latach 2000–2012 największe powiązania globalne miały London, Nowy
Jork, Hongkong i Paryż (zob. tabela 4). Nastąpiła zmiana na 5. miejscu – w latach
2000–2004 znajdowało się na nim Tokio, które w 2008 r. spadło na 6. pozycję, a na
5. znalazł się Singapur. Z kolei w przypadku miast Europy Środkowo-Wschodniej
zanotowano znaczny wzrost powiązań międzynarodowych. Dotyczy to zwłaszcza
Moskwy, która w 2000 r. znajdowała się na 43. miejscu (1. miejsce w typie beta+),
a w 2012 r. nalazła się na 14. miejscu (typ alfa) wśród miast o najsilniejszych powiązaniach globalnych. Również Warszawa cechowała się znacznym przyrostem
powiązań, co spowodowało przejście z typu beta+ w 2000 r. do alfa–, w którym
znajduje się od 2008 r. Mimo że w 2012 r. utrzymała się w typie alfa–, to jednak
spadła z 20. pozycji (2008) na 32. (2012). Jej powiązania są mniej więcej na tym
samym poziomie, ale inne miasta szybciej rozwijały powiązania międzynarodowe i znalazły się przed Warszawą. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja Pragi,
która jest najlepiej rozwiniętym centrum handlowo-usługowym w Czechach (zob.
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Szczyrba 2010). W latach 2000–2012 cały czas miała szerokie powiązania (alfa–),
jednak zanotowano tu spadek z 29. miejsca na 44. i, podobnie jak w przypadku
Warszawy, brak wzrostu powiązań (cały czas ten sam typ) spowodował spadek
pozycji w stosunku do szybko globalizujących się miast, zwłaszcza z grupy emerging markets.
Porównując miejsca w rankingu world cities i w rankingu badanym w niniejszym opracowaniu, można zauważyć bardzo duże różnice. Warszawa, 32. w klasyfikacji world cities w 2012 r., znalazła się dopiero na 102. miejscu pod względem
analizowanego wskaźnika. Jeszcze większy rozdźwięk zauważono w przypadku
Pragi, notowanej na 44. miejscu w 2012 r. pod względem powiązań międzynarodowych; potencjał w stosunku do Tokio pozwolił jej na zajęcie dopiero 221. pozycji. Podobna sytuacja była w przypadku Budapesztu, który zajął miejsca 62.
i 150. w 2012 r. Można zatem stwierdzić, że główne miasta Europy Środkowo-Wschodniej cechują się znacznie większymi powiązaniami międzynarodowymi,
niż wskazywałby na to potencjał analizowanego wskaźnika. Może to wynikać
z tego, że w tych miastach lokowane są przedstawicielstwa największych międzynarodowych firm, jednak rodzime firmy, które posiadają siedziby w tym regionie,
nie liczą się zbytnio wśród największych korporacji światowych. Jedynym wyjątkiem jest Moskwa, która dynamicznie rozwija powiązania międzynarodowe
i coraz bardziej zbliża się potencjałem do wiodącego Tokio.

Podsumowanie
Zauważono różnice w kolejności w czołówce miast występujących w różnych
rankingach miast na świecie. W koncepcji global city na pierwszych miejscach
występują: Londyn, Nowy Jork, Tokio, Singapur i Chicago, z kolei największe
powiązania międzynarodowe (koncepcja world city) mają: Londyn, Nowy Jork,
Hongkong, Paryż i Tokio, a potencjał liczony wyłącznie według parametrów finansowych największych korporacji finansowych (Command Control Index) dał
następującą kolejność: Tokio, Nowy Jork, Londyn, Pekin i Paryż. W analizowanej w niniejszym opracowaniu rankingu na pierwszych miejscach znalazły się:
Tokio, Nowy Jork, Londyn, Paryż i Pekin. Kolejność ta jest najbliższa koncepcji
Command Control Index, jednak uwzględnia większą liczbę wskaźników (6) przy
czterech w przypadku badań G. Csomósa. Należy zwrócić uwagę na Tokio, które
ma największy potencjał w przypadku badań wyników finansowych i liczby siedzib zarządów, a jeśli chodzi o global cities i world cities zajmuje odpowiednio
3. i 5. miejsce.
Najwyższe wartości badanego wskaźnika Siy zarówno w 2006, jak i 2012 r.
zanotowano w przypadku Tokio, a na kolejnym miejscu znalazł się Nowy Jork.
W pierwszym okresie badawczym pierwsze dwa miasta miały niemal taki sam potencjał, jednak w roku 2012 Tokio już wyraźnie wyprzedziło najważniejsze miasto
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stanów Zjednoczonych. Ponadto Londyn i Paryż cechowały się bardzo wysokimi
wartościami wskaźnika. Wymienione cztery miasta zdecydowanie dominowały
nad kolejnymi ośrodkami. W 2012 r. do wielkiej czwórki dołączył Pekin, powodując że światowej gospodarce przewodzi już 5 miast (Typ 1A). Ponadto Pekin zanotował spektakularny wzrost potencjału, którego wartość była zbliżona do połowy
potencjału najlepszego Tokio. Szybko rozwijają się miasta zlokalizowane w Azji
oraz Ameryce Łacińskiej, natomiast w Stanach Zjednoczonych zaobserwowano,
że kryzys gospodarczy w wielu miastach mógł spowodować spadek wskaźnika.
Kraje Europy Zachodniej charakteryzowały się względną stagnacją. Z kolei miasta zlokalizowane w Europie Środkowo-Wschodniej miały bardzo niskie wartości
wskaźnika z wyjątkiem Moskwy, która wyrosła na najbardziej zglobalizowane
i najsilniejsze ekonomicznie miasto w tej części kontynentu. Pozostałe miasta regionu notują niskie wartości badanego wskaźnika zwłaszcza w 2006 r., w którym
jedynie Budapeszt zaliczono do typu Potencjalnego. Pozytywnym aspektem jest
jednak dodatnia dynamika, w prawie wszystkich ośrodkach Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza w Moskwie i Warszawie. Należy również zauważyć, że
miejsce w rankingu głównych miast regionu jest znacznie niższe niż ich powiązań międzynarodowych. Przyczyną może być słabość ekonomiczna krajowych
gospodarek i firm posiadających tutaj swoje siedziby, natomiast firmy globalne
coraz częściej lokują swoje przedstawicielstwa właśnie w miastach Europy Środkowo-Wschodniej zwiększając tym samym ich powiązania międzynarodowe.
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Streszczenie
W niniejszej pracy przeanalizowano przychody, dochody, wartość rynkową, wartość środków trwałych i sektory największych firm notowanych na liście Forbes
Global 2000 (lata 2006 i 2012). Za pomocą wskaźnika normalizacji przez wartość
maksymalną określono ranking miast, w których znajduje się co najmniej jedna
siedziba korporacji ze wspomnianej listy. Wykazano, że najwyższymi wartościami
cechowały się: Tokio, Nowy Jork, Londyn, Paryż i Pekin. Największą dynamiką
wzrostu charakteryzowały się miasta azjatyckie, wśród których zdecydowanie dominował Pekin. Ośrodki umiejscowione w Stanach Zjednoczonych rozwijały się
stosunkowo słabo w porównaniu z Tokio, a w przypadku wielu z nich zanotowało
spadek badanego wskaźnika. Z kolei spośród miast Europy Środkowo-Wschodniej jedynie Moskwę można zaliczyć do najważniejszych miast świata; pozostałe
prezentują stosunkowo niską wartość badanego wskaźnika. Pozytywnym aspektem jest jednak dodatnia dynamika wzrostu, dzięki której kolejne miasta mogą
dołączyć do grupy miast liczących się na arenie międzynarodowej. Zauważono
także, że miejsce w rankingu głównych miast regionu jest znacznie niższe niż ich
powiązań międzynarodowych.
Słowa kluczowe: ranking, Forbes, Europa Środkowo-Wschodnia, miasto

Summary
The Economic Position of Central-Eastern European Cities Against the
Background of the World
The purpose of this paper is to analyze the revenue, profit, market value, assets,
location of headquarters and sectors of industry of the largest companies on the
Forbes Global 2000 list for the years 2006 and 2012. A normalization index based
on maximum values was used to rank cities with at least one corporate headquarters of a company found on the Forbes Global 2000 list. The highest values were
calculated for Tokyo, New York, London, Paris, and Beijing. The highest rates of
growth were noted for cities in Asia, with Beijing being the fastest growing city
in this respect. On the other hand, cities in the United States did not advance very
much with respect to Tokyo, and many tended to decline. Moscow was the only
city in Central and Eastern Europe to join the list of the most important cities in the
world. Other cities in the region are ranked rather low. However, cities in Central
and Eastern Europe are advancing in the rankings and may join the list of leading
cities in the world in the near future. Research has also shown that a city’s rank in
its region tends to be lower than the magnitude of its international linkages.
Keywords: ranking, Forbes, Central and Eastern Europe, city
JEL: F23, R12
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Kraje rozwijające się
w ugrupowaniach integracyjnych
Justyna Wieloch*1

Wstęp
Integracja gospodarcza jest jednym z najbardziej powszechnych zjawisk we
współczesnej gospodarce światowej. Od lat 50. XX w. scalanie gospodarek jest
związane z inicjatywami angażującymi kraje rozwijające się (Bhagwati, Panagariya 1996, s. 82–87) w dwóch konfiguracjach. Jedna z nich zakłada tworzenie
bloków handlowych wyłącznie pomiędzy krajami rozwijającymi się, a w drugiej
dochodzi do integracji państw o różnym poziomie rozwoju gospodarczego.
Celem artykułu jest przedstawienie efektów integracji handlowej krajów
rozwijających się w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego partnerów
uczestniczących w procesie scalania gospodarek.
Artykuł podzielono na trzy części. W pierwszej z nich rozwinięto pojęcie
państw rozwijających się, a w drugiej i trzeciej przedstawiono modele integracji
typu Południe – Południe oraz Północ – Południe.

Pojęcie państw rozwijających się
Rozważania na temat integracji państw na różnym poziomie rozwoju wymagają
wyjaśnienia terminu „kraje rozwijające się”. W literaturze funkcjonuje wiele kryteriów stanowiących podstawę klasyfikacji krajów do grupy rozwiniętych bądź
rozwijających się, a w ramach tej ostatniej – najmniej rozwiniętych. Kraje rozwijające się określane są również jako Trzeci Świat, kraje słabo rozwinięte, opóźnione w rozwoju gospodarczym, zacofane, o niskim poziomie rozwoju, gospodarczo
niedorozwinięte lub nierozwinięte, mniej zaawansowane, o niskim dochodzie czy
Justyna Wieloch – magister, Katedra Wymiany Międzynarodowej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
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peryferyjne. Ponadto używa się nazw wynikających z uwarunkowań historycznych i geograficznych, takich jak: biedne Południe, kraje Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji, kraje postkolonialne oraz nowo wyzwolone.
Główne kryterium podziału ma podłoże ekonomiczne i wynika z poziomu
rozwoju gospodarczego, a dokładniej – poziomu tego rozwoju w odniesieniu do
gospodarek wysoko rozwiniętych. Bank Światowy za podstawę podziału uznaje
wysokość dochodu narodowego brutto2 (DNB) per capita. Grupy zostały wyróżnione na podstawie World Bank Atlas, w którym uwzględniono wysokość DNB
w 2013 r. Za kraje o niskim dochodzie uznano takie, których dochód nie przekroczył 1045 USD, dla państw o niższym średnim dochodzie ustalono przedział
1045–4125 USD, wyższy średni dochód mieści się w przedziale 4125–12 746,
a dochód wysoki wynosi co najmniej 12 746 USD (WB 2014).
Kolejną oś podziału stanowi położenie geograficzne. Stosowane powszechnie określenie państw Południa, krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej sugeruje, że ich sytuacja gospodarcza wynika z uwarunkowań geograficznych, klimatycznych czy też dostępu do zasobów naturalnych, które wpłynęły na pozycję,
jeśli chodzi o międzynarodowy podział pracy. Taka zależność występowała do
II poł. XX w., jednak postęp techniczny i ekonomiczny spowodował, że te kryteria z czasem przestały przesądzać o pozycji danego kraju w świecie. Należy
zaznaczyć, że geograficzne Południe, oprócz najmniej rozwiniętych gospodarek
świata, obejmuje również Australię, Nową Zelandię czy należącą do G7 Japonię,
a do państw mających dostęp do bogatych złóż ropy naftowej należą kraje arabskie, których pozycja w międzynarodowym podziale pracy nie jest niekorzystna3.
Można zatem uznać, że określenie „Południe” ma podłoże historyczne i pomimo
zmian zachodzących w poszczególnych krajach tego regionu, nadal jest używane
jako synonim krajów biednych (Deszczyński 2001, s. 16).
W literaturze funkcjonuje termin „państwa postkolonialne” i „nowo wyzwolone”, co wynika z faktu, że były one terytoriami zależnymi lub koloniami. Przeszłość kolonialna znajduje odzwierciedlenie w strukturze społecznej, ekonomicznej, politycznej, a także w propagowanej ideologii (Deszczyński 2001, s. 16). We
wszystkich tych krajach formują się nowe systemy polityczne, których zmienność
wynika z braku stabilności społecznej oraz wciąż trwającego procesu tworzenia
nowych narodów. W 1956 r. pojęcie „krajów rozwijających się” wprowadziła Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) przede wszystkim po to, by uniknąć
używania pejoratywnych określeń, takich jak „kraje zacofane”.
Produkt narodowy brutto jest obliczany przy użyciu czynnika konwersji (Atlas conversion factor),
dzięki któremu ograniczany jest wpływ zmiany kursu walutowego. Współczynnik ten wyliczany
jest jako średni kurs walutowy z danego roku oraz dwóch kolejnych, skorygowany o różnice stóp
inflacji między analizowanym krajem a wybraną grupą państw. Do 2000 r. w tej grupie znajdowały
się kraje grupy G5 (Francja, Niemcy, Japonia, Wielka Brytania i USA), a od 2001 r. są to kraje strefy
Euro, Japonia, Wielka Brytania oraz USA.
2
Za każdym razem, kiedy autorka użyła w pracy określenia „kraje Południa”, odnosiła się do gospodarek rozwijających się.
1
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Państwa rozwijające się, niezależnie od przyjętej definicji, są grupą ekonomicznie niejednorodną. Wspólnym mianownikiem jest dualizm gospodarczy, polityczny i społeczny, a także, w większości przypadków, strukturalne niedobory
kapitału, dewiz, wykwalifikowanej siły roboczej oraz żywności. Cechą charakterystyczną gospodarki dualnej jest przypadająca na jednego pracownika wartość
produkcji w nowoczesnych sektorach gospodarki kilkakrotnie przekraczająca
wskaźnik w tradycyjnych gałęziach. Podobne dysproporcje zachodzą w wysokości płac pracowników zatrudnianych w tych dwóch typach sektorów, a także
w stopie bezrobocia i liczbie osób otrzymujących najniższe wynagrodzenie. Wysokość płac w sektorach nowoczesnych jest zdecydowanie niższa niż w krajach
rozwiniętych, a stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego w gałęzie nowoczesne
nie zawsze jest wyższa niż ze środków ulokowanych w tradycyjnych sektorach
(Krugman, Obstfeld 1993, s. 171–172).
W grupie krajów rozwijających się od 1971 r. wyróżnia się państwa o najsłabiej
rozwiniętej gospodarce, tzw. LDC (Least Developed Coutries). Według ONZ jest
to najbiedniejsza i najsłabsza grupa w społeczności międzynarodowej. Charakteryzuje się bardzo niskim poziomem rozwoju i mniejszą szansą na przezwyciężenie
biedy i wyjście z niej. Komitet ONZ ds. polityki rozwojowej zdefiniował trzy kryteria, na podstawie których dane państwo można zakwalifikować do grupy LDC.
Najważniejsze jest kryterium ekonomiczne w postaci średniego dochodu na osobę
liczonego na podstawie danych z trzech ostatnich lat (aby kraj został włączony do
grupy LDC, przeciętny roczny dochód na osobę powinien być niższy niż 745 USD).
Drugą cechą są problemy zasobów ludzkich (human resource weakness) mierzone wskaźnikami związanymi z żywieniem, śmiertelnością dzieci do 5. roku życia,
edukacją w szkołach ponadpodstawowych czy poziomem analfabetyzmu. Trzecim
wyróżnikiem jest słabość i wrażliwość gospodarki mierzona wielkością populacji,
dywersyfikacją eksportu, udziałem rolnictwa, rybołówstwa i leśnictwa w gospodarce, stabilnością produkcji rolnej, eksportu dóbr i usług oraz poziomem bezdomności
powstałej na skutek klęsk żywiołowych (UN-OHRLLS 2009).
Rysunek 1. Mapa krajów należących do grupy Least Developed Countries (LDC)

Członek WTO nienależący
do LDC
Członek grupy LDC
Kraj nienależący do WTO
i LDC

Źródło: WTO 2014.
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Integracja Południe – Południe
Kraje rozwijające się mogą tworzyć między sobą dwa rodzaje ugrupowań integracyjnych, w zależności od konfiguracji poziomu rozwoju państw uczestniczących.
Pierwszym z nich są bloki, w których współpracę nawiązują tylko kraje na niskim
poziomie rozwoju gospodarczego4.
Schiff przedstawia model integracji krajów rozwijających się, nazywając je
również małymi pod względem potencjału gospodarczego w stosunku do reszty
świata. Autor wyróżnia w modelu trzy kraje H – kraj bazowy, P – kraj partnerski
oraz ROW – reszta świata (Rest of the World), przy czym kraje P i H są w porównaniu z ROW krajami małymi. Zgodnie z założeniami rynki są doskonale
konkurencyjne, H importuje dobra zarówno od P, jak i ROW, ma także krajowych
dostawców, a rozważane produkty są homogenicznymi substytutami. Ponadto zakłada się, że w pozostałych gałęziach gospodarki nie ma zakłóceń, a analizowany
sektor jest mały i nie wpływa na resztę gospodarki.
Wykres 1. Skutki integracji Południe – Południe

Gdzie:
DH – popyt na import w kraju H
SP – podaż dóbr eksportowanych z P do H
SROW – podaż z ROW
PW – cena dóbr importowanych z ROW
Q4 – wartość importu do H po utworzeniu strefy wolnego handlu
Źródło: Schiff 1996, s. 9.
W literaturze integrację taką określa się mianem South – South zgodnie z geograficznym podziałem światowego dobrobytu na zamożną Północ i ubogie Południe. Należy jednak zaznaczyć, że
wśród krajów Południa występują pewne wyjątki, jak Australia, Nowa Zelandia czy Japonia.
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W pierwszym etapie rozważań kraj H nakłada cło KNU w wysokości T. W takim przypadku cena dóbr importowanych z ROW wzrośnie z PW do PW’, podaż
ROW wzrośnie z SROW do S’ROW, a podaż z P wzrośnie z SP do S’P.
Wartość importu z P wynosi Q1, z ROW Q3 – Q1, a zatem cały import ma
wartość Q3 (przed nałożeniem cła wynosił Q4). Wartość dobrobytu przed nałożeniem cła jest równa powierzchni trójkąta ACE, a po jego wprowadzeniu jest sumą
trójkąta ABF i prostokąta BDEF (dochód z ceł). Oznacza to, że po wprowadzeniu
ceł dobrobyt zmniejszył się o powierzchnię trójkąta BCD.
Następnie kraje H i P tworzą strefę wolnego handlu. W związku z tym import
z P jest zwolniony z opłat celnych (T), a jego wartość wynosi SP. Ponieważ ROW
nadal płaci cło, cena dóbr na rynku krajowym pozostaje na niezmienionym poziomie P’W. Wielkość importu z P wzrasta z Q1 do Q2, podczas gdy wielkość importu
z ROW spada z Q3 – Q1 do Q3 – Q2.
Taka zmiana wpływa na pogorszenie dobrobytu w kraju H, który jest równy
sumie powierzchni trójkąta ABF i czworoboku BDIG. Oznacza to, że utworzenie
strefy wolnego handlu nie poprawia sytuacji konsumentów, ponieważ ceny importowanych dóbr się nie zmieniają. Ponadto zniesienie ceł w handlu z krajem P
zmniejsza wpływy do budżetu z tego tytułu o powierzchnię prostokąta EFGI. Pogorszenie dobrobytu ma miejsce nawet wtedy, gdy nie wystąpi efekt przesunięcia
handlu.
Zmniejszenie dobrobytu w H jest uzależnione od wielkości importu z kraju
należącego do strefy. W związku z tym straty spowodowane utworzeniem strefy
z naturalnym partnerem są większe, gdyż import z tego kraju jest większy. Należy
również zaznaczyć, że im niższa stawka cła nałożonego na towary pochodzące
z ROW, tym mniejsza strata wpływów do budżetu z tego tytułu.
Korzyść kraju partnerskiego P oznaczona została na wykresie 1 jako czworobok EFGJ, a strata kraju H jako prostokąt EFGI, a więc strata netto jest równa polu
trójkąta GIJ. Wskazana strata wynika z efektu przesunięcia handlu o wielkość Q2
– Q1; przed utworzeniem porozumienia produkty były importowane z ROW po
cenie PW, a po powstaniu ugrupowania są importowane z kraju należącego do
strefy po cenie wyższej.
Zgodnie z koncepcją naturalnych bloków handlowych integracja jest bardziej
efektywna, jeśli skupia państwa, które jeszcze przed zawarciem porozumienia
były dla siebie głównymi partnerami handlowymi. Schiff wskazuje jednak, że to
założenie nie musi być słuszne, ponieważ strata netto wynikająca z utworzenia
strefy, oznaczona na wykresie 1 jako trójkąt GIJ, nie jest zależna od wolumenu
handlu (na wykresie zaznaczonym jako Q2) czy też udziału w handlu pomiędzy
partnerami w stosunku do ich handlu ogółem (Q2/Q3). Strata netto jest uzależniona od elastyczności podaży P oraz wysokości cła, a większa elastyczność podaży
i wyższe cła mogą powodować powstanie większych strat dobrobytu.
Schiff rozważa również sytuację, w której kraj h tworzy strefę wolnego handlu z ROW (a nie P, jak zakładano w poprzednim modelu). Podaż ROW zaznaczo44

no na wykresie 1 jako SROW, natomiast podaż P jako S’P. W takiej sytuacji H osiąga
korzyść równą sumie pola trójkąta BCD i czworoboku FRNE, który przedstawia
zyski z ceł opłacanych przez P.
Najwięcej ugrupowań typu Północ – Południe powstaje w Afryce, gdzie tworzą się nowe bloki, a dotychczasowe przyjmują do swoich struktur kolejne kraje.
Przykładem nowego ugrupowania może być CEMAC (Communaute Economique
et Monétaire de Afrique Centrale), czyli Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Środkowej, czy też SADC (Southern African Development Community), czyli
Wspólnota Rozwoju Afryki Południowej. Największym tego typu ugrupowaniem
na kontynencie azjatyckim jest ASEAN (Association of South-East Asian Nations), czyli Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej.

Integracja Północ – Południe
Porozumienia handlowe typu Północ – Południe integrują państwa o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Po stronie krajów rozwiniętych zwykle znajdują
się kraje członkowskie Unii Europejskiej lub Stany Zjednoczone, gdzie zlokalizowana jest znaczna część najbardziej wydajnych producentów, którzy nie tylko
działają w warunkach niskich ceł, ale też są w stanie zaspokoić większość potrzeb
gospodarek Południa.
W celu zbadania korzyści wynikających z integracji krajów na rożnym poziomie rozwoju Schiff oraz Winters (Schiff, Winters 2003, s. 73–74) przedstawili
model takiej współpracy. Zgodnie z jego założeniami kraje Północy (N) i Południa (S) zawierają porozumienie, a przedmiotem handlu są dobra, dla których
krajowa produkcja i dobra importowane z krajów partnerskich i niepartnerskich
są doskonałymi substytutami. W ramach porozumienia S obniża cła na import
z N, którego potencjał pozwala na dostarczenie odpowiedniej ilości importowanego dobra. W takiej sytuacji S może realizować większość zapotrzebowania po
cenie niewiele wyższej od tej obowiązującej na rynku międzynarodowym. Jeśli
S po utworzeniu porozumienia importuje wyłącznie od N, ceny krajowe spadają
do poziomu oferowanego przez N, wzrasta konsumpcja, a mniej efektywna produkcja krajowego dobra substytucyjnego zostaje zmniejszona. W efekcie kraje
rozwijające się mogą korzystać z integracji z lepiej rozwiniętym partnerem na
takiej samej zasadzie, jak w przypadku jednostronnej liberalizacji handlu. Przedstawiony model ma jednak pewne wady.
Po pierwsze, jego autorzy wskazują, że choć kraje Północy są, w sensie ogólnym, efektywnymi producentami, to jednak nadal istnieje wiele dóbr, w przypadku których nie oferują oni najniższych kosztów produkcji. Nawet gdyby różnica
w kosztach produkcji pomiędzy Północą a Południem wynosiła mniej niż 5%, to
przy przełożeniu na wysoką wartość importu straty w dochodzie byłyby znacznie
wyższe niż w przypadku wielostronnego wolnego handlu.
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Ponadto aby wystąpił korzystny dla krajów Północy efekt opisywany w modelu, musi zadziałać mechanizm, który spowoduje, że po zawarciu umowy integracyjnej ceny na rynku S spadną do poziomu cen krajowych w N (dzięki zniesieniu cła).
W modelu przyjęto, że partner z Północy staje się jedynym dostawcą. Jednak jeżeli
S nadal importuje z krajów trzecich, a na produkty z N nałożone jest cło, ceny na
rynku S nie spadną, w związku z czym nie powstaną korzyści z wprowadzenia strefy wolnego handlu. Jedyny efekt będzie taki, że S utraci dotychczasowe dochody
z cła nałożonego na produkty z N, z którym została zawarta umowa integracyjna.
Wstrzymanie przez Południe importu z krajów trzecich nie musi oznaczać, że
kraje Północy będą oferować swoje produkty po cenach krajowych w N. Czynnikiem, który skłoniłby producentów z Północy do obniżania cen, jest konkurencja.
Jest jednak wiele czynników, które mogą ją ograniczyć, np.:
1. Zmowa (milcząca bądź inna) producentów z kraju Północy, aby nie konkurować na rynku partnerskiego kraju rozwijającego się.
2. Korzyści skali sprzedaży, które mogą wynikać z tego, że ze względu
np. na koszty transportu towarów nie opłaca się sprzedawać więcej niż
dwóm producentom (im więcej producentów, tym mniejszy udział każdego z nich w rynku kraju rozwijającego się i wyższy jednostkowy koszt
transportu).
3. Ceny ustalone przez producentów krajowych. Zgodnie z tym argumentem
ceny po zniesieniu ceł spadają w ograniczonym stopniu, gdyż pomimo
tego, że producenci z kraju rozwiniętego mogliby zaoferować cenę niższą
niż na rynku Południa, dostosowują oni swoją ofertę do cen proponowanych przez krajowych producentów (Schiff, Winters 2003, s. 73–74).
W ramach współpracy państw o zróżnicowanych potencjałach gospodarczych doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy krajami Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji oraz Unią Europejską ACP-UE (African, Caribbean and Pacific
Group of States – United Europe).
Na mocy umowy kraje ACP muszą udzielić Unii preferencyjnego dostępu do
swoich rynków, co w ostatecznym rozrachunku może być dla nich niekorzystne.
Jeśli kraje ACP po zawarciu umowy z Unią nadal będą importowały część dóbr
obarczonych cłem z krajów trzecich, prawdopodobieństwo, że ceny dóbr w krajach ACP spadną, jest małe. Wobec tego państwa Unii będą dostarczać swoje produkty po dotychczasowych, nieobniżonych o wartość cła cenach. Dochody z ceł,
które przed zawarciem porozumienia trafiały do budżetu krajów ACP, staną się
zyskiem krajów Unii (Schiff, Winters 2003, s. 73–74).
Schiff wskazuje, że intensywna wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską a krajami rozwijającymi się przed zawarciem porozumienia minimalizuje efekt
przesunięcia handlu po utworzeniu porozumienia. Zasadniczo nie ma bezpośredniej
zależności pomiędzy udziałem w handlu a zmianą kierunku handlu. Rosnący import
powoduje, że opisywany mechanizm transferu dochodów z ceł z krajów rozwijających się do państw Unii występuje na większą skalę (Schiff 2002, s. 17).
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Jednym ze sposobów ograniczenia strat ze zmniejszonych dochodów z ceł
jest obniżenie barier handlowych przez kraje ACP. Wyjściem jest utworzenie porozumienia integracyjnego z pozostałymi członkami OECD (Organisation for
Economic Co-operation and Development), a także innymi krajami. Małe państwa mogłyby czerpać większe korzyści z liberalizacji handlu z całą organizacją,
a nie tylko z Unią, ponieważ ceny krajowe mogłyby ulec obniżeniu, wzrosłaby
presja ze strony konkurencji, a ponadto rozszerzyłby się dostęp do nowych rynków zbytu.
Oprócz wspomnianej współpracy ACP-UE istnieje również inicjatywa EBA
(Everything but Arms) zapewniająca czterdziestu dziewięciu najmniej rozwiniętym krajom LDC wolny dostęp do rynków Unii Europejskiej. Badania Hoekmana, Ng oraz Olarreagi (zob. Hoekman, Ng, Olarreaga 2002) wykazały, że
współpraca w ramach porozumienia tylko z Unią nie przyniesie dużych korzyści
krajom grupy LDC, jednak jej rozszerzenie na pozostałe kraje QUAD (Kanada,
Unia Europejska, Japonia, Stany Zjednoczone) oraz OECD pozytywnie wpłynie
na sytuację najmniej rozwiniętych gospodarek. Warto podkreślić, że wyróżnienie
grupy LDC wpływa niekorzystnie na kraje do niej nienależące z dwóch powodów.
Zwiększenie eksportu do Unii Europejskiej będzie w znacznej mierze wynikało
z przesunięcia handlu, a ponadto preferencyjne traktowanie krajów LDC będzie
używane przez kraje OECD do usprawiedliwienia opóźnień w całkowitym otwarciu rynków na eksport z pozostałych krajów rozwijających się.
Oprócz korzyści stricte handlowych gospodarki rozwijające przeprowadzające reformy regulacyjne i instytucjonalne mogą uzyskać od krajów rozwiniętych
wsparcie techniczne. Dotyczy to między innymi norm sanitarnych i fitosanitarnych, technicznych, przepisów inwestycyjnych, zasad konkurencji, praw własności czy prawa umów.
Przeprowadzanie reform może przyczyniać się do zwiększenia handlu oraz
przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego w wyniku poprawy efektywności
produkcji, wzrostu inwestycji krajowych i zagranicznych. Zyski mogą być większe, jeśli zmiany przeprowadzane będą zgodnie z zasadą najwyższego uprzywilejowania (Schiff 2002, s. 20).
Wspieranie przez kraje rozwinięte reform opiera się na metodzie harmonizacji, jednak upodobnianie instytucji do zachodnich może nie przynieść krajom
Południa oczekiwanych korzyści. Dla krajów Południa optymalną strategią jest
zapewnienie technicznego wsparcia dostosowanego do specyficznych potrzeb
państw rozwijających się.
Ekonomista wskazuje, że integracja Północ – Południe poprawia wiarygodność polityki gospodarczej krajów Południa, co z kolei zwiększa napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Integracja państw o zróżnicowanych potencjałach gospodarczych nie jest jednak konieczna do poprawy wiarygodności
oraz zwiększenia krajowych i zagranicznych inwestycji. Na atrakcyjność regionu
wpływa liberalna, przejrzysta i stabilna polityka. Jak pokazują analizy ugrupowań
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typu Północ – Południe, kraje rozwijające się wprowadzają reformy w nadziei na
członkostwo w ugrupowaniu bądź też pod wpływem presji ze strony silniejszego
gospodarczo partnera (Schiff 2002, s. 14–22).

Podsumowanie
Z przedstawionej analizy wynika, że kraj Południa traci, uczestnicząc w ugrupowaniu integracyjnym z innym krajem Południa, ale korzysta, jeśli współpracuje
z resztą świata. Innymi słowy lepiej, jeśli państwo jest relatywnie małym (pod
względem potencjału gospodarczego) uczestnikiem dużego bloku, niż jeśli jest
dużym uczestnikiem małego bloku (tabela 1). Zgodnie z przedstawionym przez
autora modelem wzrost dobrobytu jest większy, jeśli przed integracją wartość importu z kraju należącego do ugrupowania była stosunkowo niska. Wniosek ten
jest ogólny, tzn. nie zależy od tego, czy porozumienie zawierane jest z krajem
małym czy dużym. Model Schiffa-Wintersa wykazuje, że integracja typu Północ
– Południe jest korzystniejsza od integracji typu Południe – Południe, bowiem
oprócz zysków czysto handlowych kraje rozwijające się mogą czerpać również
korzyści o charakterze m. in. politycznym, legislacyjnym czy technicznym.
Tabela 1. Skutki tworzenia strefy wolnego handlu w zależności od potencjału gospodarczego kraju
oraz wielkości porozumienia

Wielkość
importu z kraju
członkowskiego

Mały uczestnik dużego
ugrupowania

Duży uczestnik małego
ugrupowania

Duża

Efekt korzystny, ale niewielki

Efekt niekorzystny i znaczny

Mała

Efekt korzystny i znaczny

Efekt niekorzystny i niewielki

Źródło: Schiff 1996, s. 12.
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie efektów integracji handlowej krajów rozwijających się w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego partnerów uczestniczących w procesie scalania gospodarek. W artykule szczegółowo opisano pojęcie krajów rozwijających się, a także przeanalizowano modele integracji typu
Południe – Południe oraz Północ – Południe.
Słowa kluczowe: integracja gospodarcza, kraje rozwijające się, integracja Północ
– Południe, integracja Południe – Południe

Summary
Developing Countries in Economic Agreements
The aim of the article is to present the trade integration effects for developing countries
depending on the economic development level of their partners in the process of merging economies. The article provides a detailed description of the concept of developing countries and an analysis of South – South and North – South integration models.
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