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Streszczenie 

 

W powszechnym odczuciu społecznym, politycznym i ekonomicznym 

zainteresowanie zagadnieniem wspólnej waluty euro wynika m.in. z przekonania,  

iż posiada ona istotny wpływ na kształtowanie konkurencyjności strefy euro.  

O ile w przypadku odczuć społecznych i przekonań politycznych ten wpływ  

jest odczuwalny intuicyjnie, o tyle na gruncie ekonomii można dokonać opisu  

i kwantyfikacji tego zjawiska. 

Badania nad znaczeniem i rolą wspólnej waluty wpisują się w nurt zagadnień 

związanych z szeroko rozumianymi mechanizmami funkcjonowania europejskiej unii 

walutowej. Z kolei w zakresie tych mechanizmów zainteresowanie badaczy budzi wpływ 

rozmaitych kategorii ekonomicznie mierzalnych na poziom konkurencyjności strefy euro, 

a szczególnie wpływ wspólnej waluty na międzynarodową zdolność konkurencyjną 

gospodarek krajowych i ich wspólnot oraz na ich międzynarodową konkurencyjność sensu 

stricto i międzynarodową pozycję konkurencyjną. 

W ramach przedmiotowej publikacji postawiono hipotezę, której rozstrzygnięcie 

powinno odpowiedzieć na pytanie czy posługując się wspólną walutą gospodarki strefy 

euro uzyskują dodatkowe korzyści w postaci ponadprzeciętnego wzrostu 

konkurencyjności? W ramach próby udzielenia odpowiedzi na postawioną hipotezę 

zaproponowano następujący zakres merytoryczny i strukturalny pracy. 

Rozdział pierwszy pracy ma charakter teoretyczny. Zaprezentowano różne definicje 

konkurencyjności ujęte z punktu widzenia teorii ekonomii, w świetle wybranej literatury 

przedmiotu. Przeprowadzono analizę pojęcia konkurencyjności, wskazano podstawowe 

rodzaje i stosowane klasyfikacje, omówiono jej znaczenie dla gospodarki krajowej  

oraz handlu międzynarodowego. 

W dalszej części rozdziału wymieniono i opisano czynniki konkurencyjności, które 

wpływają na międzynarodową pozycję gospodarki krajowej i jednocześnie wskazano 

źródła ich działania, co umożliwiło szerokie opisanie zagadnień związanych z wpływem 

zjawiska konkurencyjności na możliwości rozwijania współpracy międzynarodowej 

pomiędzy gospodarkami narodowymi. 

W rozdziale drugim skoncentrowano się na opisaniu zagadnienia wspólnej waluty 

jako narzędzia tworzącego konkurencyjność strefy euro. Zaprezentowano przesłanki, idee  

i oczekiwania, które leżały u podstaw powołania wspólnej waluty i stworzenia unii 

monetarnej. Szeroko omówiono także aspekty związane z funkcją euro i jego znaczeniem 
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dla wzmacniania międzynarodowej pozycji konkurencyjnej strefy euro oraz tworzenia 

nowych przewag konkurencyjnych w globalizującej się gospodarce. 

W rozdziale trzecim podjęto próbę udzielenia empirycznej odpowiedzi  

na postawioną w pracy hipotezę, w oparciu o opublikowane wyniki uznanych światowych 

rankingów międzynarodowych oceniających w sposób wystandaryzowany pozycje 

konkurencyjne większości gospodarek narodowych świata. 
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Wstęp 

 

Wybór tematyki wspólnej waluty jako narzędzia kształtowania konkurencyjności 

strefy euro wynika bezpośrednio z zainteresowań zagadnieniami związanymi z szeroko 

rozumianymi mechanizmami funkcjonowania strefy euro. W ramach tych mechanizmów 

szczególne zainteresowanie budzi siła i zakres wpływu rozmaitych czynników  

na kształtowanie konkurencyjności strefy euro, a zwłaszcza wpływu wspólnej waluty euro 

na poziom międzynarodowej konkurencyjności sensu stricto, międzynarodowej pozycji 

konkurencyjnej oraz na poziom międzynarodowej zdolności konkurencyjnej badanych 

gospodarek narodowych i ich związków takich jak np.: unia walutowa, unia europejska. 

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie tematyki związanej z rolą euro  

w kształtowaniu konkurencyjności europejskiej unii walutowej. W związku z tym 

postawiono hipotezę, która ma wyjaśnić czy z faktem posiadania wspólnej waluty 

gospodarka strefy euro uzyskuje dodatkowe korzyści w postaci ponadprzeciętnego wzrostu 

konkurencyjności względem pozostałych krajów członkowskich unii europejskiej  

oraz gospodarki światowej? 

W celu wyjaśnienia postawionej hipotezy w publikacji wykorzystano dane 

liczbowe z raportu The Index of Economics Freedom1 i Doing Business2, oraz infografiki 

opublikowane w raporcie The Global Competitiveness Report3, natomiast analizę danych 

liczbowych przeprowadzono w oparciu o uproszczone techniki statystyczne typu średnia 

arytmetyczna i agregację danych dostępnych dla gospodarki Polski oraz oddzielnie  

dla gospodarki unii monetarnej, unii europejskiej i gospodarki światowej. Otrzymane 

wyniki zostały zaprezentowane w formie wykresów pokazujących kształtowanie  

się wybranych kryteriów tworzących konkurencyjność strefy euro na tle innych 

gospodarek oraz za pomocą tabel wskazujących najbardziej konkurencyjne indywidualne 

gospodarki na świecie i w Europie. 

 

 

 

                                                      
1 The Heritage Foundation. http://www.heritage.org/index/about (dostęp: 16/05/2015). 
2 The World Group Bank. http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2015 (dostęp: 

17/05/2015). 
3 The World Economic Forum. http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015 

(dostęp: 16/05/2015). 

http://www.heritage.org/index/about
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2015
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015
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1. Konkurencyjność w teorii ekonomii 

1.1. Pojęcie i rodzaje konkurencyjności 

 

Z uwagi na zakres tematyczny pracy, której przedmiotem zainteresowania jest 

waluta euro i jej siła oddziaływania, w szczególności na konkurencyjność gospodarki 

strefy euro, osobnego omówienia wymaga pojęcie „konkurencyjność”. 

I tak, zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego4, konkurencja to „rywalizacja 

między osobnikami o pokarm, przestrzeń, światło itp.”, ale także „rywalizacja między 

osobami lub grupami zainteresowanymi w osiągnięciu tego samego celu”. 

K. Żukowska przez pojęcie konkurencyjności rozumie „zdolność przystosowania 

się gospodarki, a raczej działających w niej podmiotów albo ich produkcji  

do zmieniających się warunków, pozwalającą utrzymać lub poprawić ich pozycję na rynku 

w warunkach globalnych” (ŻUKOWSKA 2002, s. 83). 

Z kolei M. J. Radło za gospodarkę konkurencyjną uznaje taką, „która w warunkach 

wolnego handlu i swobodnego przepływu czynników wytwórczych (w tym  

w szczególności kapitału) jest w stanie relatywnie szybko wzrastać i rozwijać się w długim 

okresie” (RADŁO 2008, s. 15). 

Na podstawie powyższych ujęć pojęcia konkurencyjności można stwierdzić,  

że rywalizowanie jest nieodłącznym motorem wszelkich działań, zarówno na poziomie 

zaspokajania elementarnych potrzeb życiowych jednostek, jak i osiągania złożonych 

aspiracji różnych zorganizowanych grup interesu. Celem konkurowania jest 

wykorzystywanie szans wynikających ze specyficznych przewag i podejmowanie takich 

działań, które zmierzają do osiągania poziomów konkurencyjności zwiększających tempo 

rozwoju i wzrostu gospodarczego narodów, państw, organizacji komercyjnych. 

We współczesnej literaturze ekonomicznej pojęcie konkurencyjności prezentowane 

jest jednak przede wszystkim w aspekcie szeroko rozumianych międzynarodowych relacji 

gospodarczych. Z tego powodu rozważając kwestię konkurencyjności strefy euro należy 

mieć na uwadze nie jej wymiar lokalny, regionalny, ale ponadnarodowy  

i ponadpaństwowy. 

W literaturze przedmiotu konkurencyjność prezentowana jest zwykle w ujęciu 

złożonym, jako międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Wynika  

to z faktu, że zainteresowanie konkurencyjnością jest właściwe dopiero dla współczesnej 

                                                      
4 Internetowy Słownik Języka Polskiego. http://sjp.pwn.pl/szukaj/konkurencja.html (dostęp: 06.05.2015). 

http://sjp.pwn.pl/szukaj/konkurencja.html
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ekonomii i na tym etapie bardziej zmierza do podejmowania prób wskazania 

specyficznych poziomów zjawiska konkurencyjności niż precyzyjnego formułowania 

treści definicji konkurencyjności.  

I tak, przykładowo, J. Reiljan, M. Hinrikus, A. Ivanov wskazują trzy poziomy 

międzynarodowej konkurencyjności gospodarki (REILJAN i in. 2000, s.17): 

1) najniższy poziom - zdolność do przetrwania rozumiana, jako bierne dostosowywanie 

się do konkurencyjności innych krajów bez implementowania zmian oraz 

stymulowania rozwoju gospodarczego, 

2) średni poziom - zdolność do rozwoju rozumiana, jako ofensywna reakcja  

na działania konkurencyjne innych krajów i wprowadzanie zmian stymulujących 

rozwój gospodarczy, 

3) najwyższy poziom – zdolność do uzyskania wyższości rozumiana, jako 

stymulowanie zachowań konkurencyjnych innych krajów i wprowadzanie rozwiązań 

pozwalających na szybszy niż konkurujące otoczenie rozwój i wzrost gospodarczy. 

Z kolei J. Fagerberg, M. Knell i M. Shrolec twierdzą, że punkty zasadnicze 

międzynarodowej konkurencyjności to dwa występujące łącznie komponenty: dobrobyt 

mieszkańców oraz aktywność handlowa kraju, a które generują cztery punkty postrzegania 

konkurencyjności (FAGERBERG i in. 2004, s. 92): 

1) technologiczny – konkurencyjność rozumiana jak potencjał do efektywnego 

rywalizowania na globalnych rynkach z nowymi towarami i usługami, wynikający  

z kompetencji innowacyjności danego podmiotu, 

2) zasobowo-strukturalny – konkurencyjność tworzy potencjał do rozwoju zasobów 

ludzkich i ich kompetencji, przestrzeń do rozwijania sfery usług informatyczno-

komunikacyjnych oraz ich synergii, a także wspiera przez stymulujące rozwiązania 

instytucjonalne i społeczne, 

3) cenowy – konkurencyjność tworzy potencjał do rywalizowania ze względu na koszty 

i ceny towarów i usług, 

4) oraz ze względu na skuteczność dostosowania kontrahentów do struktury popytu 

importowego – konkurencyjność to umiejętność synchronizacji eksportu do popytu 

globalnego. 

Powyższe ujęcie jednoznacznie wskazuje na wielowątkowość i złożoność 

poruszonej kwestii, co jest konsekwencją braku jednoznacznej definicji. Pisząc  

o międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej, w tym miejscu, zasadne jest 

doprecyzowanie następujących zagadnień, a które w powszechnym użyciu bardzo często 
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błędnie stosowane są zamiennie: 

1) międzynarodowej zdolności konkurencyjnej,  

2) międzynarodowej konkurencyjności sensu stricto, 

3) oraz międzynarodowej pozycji konkurencyjnej. 

J. W. Bossak stoi na stanowisku, że międzynarodowa zdolność konkurencyjna  

to „zdolność do walki, rywalizacji o korzyści związane z udziałem kraju  

w międzynarodowym podziale pracy. Zdolność ta ma charakter względny w dwojakim 

sensie: po pierwsze, w stosunku do innych krajów, po drugie, w stosunku  

do charakterystycznych dla danego etapu rozwoju cech konkurencji międzynarodowej”  

(BOSSAK 1984, s. 37). 

Dodatkowo, J. Misala rozwija ten kierunek, wskazując dwa zasadnicze komponenty 

międzynarodowej zdolności konkurencyjnej danego kraju, organizacji lub zbiorowości 

określonych krajów, które dynamicznie zmieniają się i są ściśle od siebie zależne (MISALA. 

2011 a, s. 78): 

1) komponent realny (sfera realna), który obejmuje infrastrukturę gospodarczą sensu 

largo oraz zasoby własne i zagraniczne, 

2) komponent instytucjonalny (sfera regulacji), który obejmuje całkowity system 

funkcjonowania gospodarki, taki jak otoczenie prawne, społeczne, środowiskowe, 

ekonomiczne. 

J. Misala wyraża również pogląd, że wiodącą cechą międzynarodowej 

konkurencyjności sensu stricto, zamiennie zwaną międzynarodową przewagą 

konkurencyjną, jest „wskazywanie na wykorzystanie w analizowanym okresie 

poszczególnych elementów komponentu realnego i komponentu instytucjonalnego  

w odpowiedniej rywalizacji na rynkach międzynarodowych, włącznie z rywalizacją  

o kształtowanie tych rynków”. Zasadnicza rola w ujęciu stricte przypisywana jest  

w tej sytuacji czynnikowi czasu (MISALA 2011 b, s. 79-80). 

W odniesieniu do terminu międzynarodowej pozycji konkurencyjnej J. Misala 

definiuje ją jako ”stan i zmiany udziałów danego kraju w szeroko rozumianych obrotach 

międzynarodowych, tj. handlu międzynarodowym towarami i usługami,  

oraz w międzynarodowych przepływach czynników wytwórczych, a także ewolucję 

struktury tych obrotów z odpowiednimi przemianami jakościowymi włącznie” (MISALA 

2011 c, s. 80). 

Z analizy powyższego można wyciągnąć wniosek, że pomiędzy międzynarodową 

konkurencyjnością a międzynarodową zdolnością konkurencyjną istnieją silne 
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współzależności, które analizowane w czasie znajdują swoje praktyczne odzwierciedlenie 

w międzynarodowej pozycji konkurencyjnej danej gospodarki narodowej, lub rozszerzając 

zasięg badania, w łącznej pozycji kilku gospodarek narodowych skupionych np. w ramach 

strefy euro. 

Rozwijając powyższy ciąg logiczny, w tym miejscu należy wymienić powszechnie 

stosowane rodzaje konkurencji, które finalnie decydują o poziomie międzynarodowej 

pozycji konkurencyjnej. W literaturze specjalistycznej oraz w praktyce gospodarczej 

wymieniane są następujące rodzaje konkurencji (BOSSAK 2013 a, s. 119-126): 

1) drapieżnicza, – której nadrzędna cecha wynika wprost z podejścia biologicznego,  

tj. w wyniku rywalizacji dominują i zwyciężają silniejsze podmioty,  

w przeciwieństwie do konkurencji opartej na symbiozie, a więc korzyściach,  

co najmniej dwustronnych, 

2) wolna, – której kluczowymi cechami są swoboda i wzajemne korzyści w procesie 

rywalizacji rynkowej, co oznacza brak podmiotów uprzywilejowanych  

i dominujących, a ostatecznym decydentem weryfikującym jest konsument, 

3) monopolistyczna, – co do zasady postrzegana negatywnie; opozycyjna w stosunku 

do konkurencji wolnej, ponieważ niszczy i eliminuje podmioty konkurujące  

w konsekwencji pogarszając możliwości wyboru ostatecznego konsumenta, przy 

czym jest aktywnie neutralizowana przez działania liberalizacyjne i globalizacyjne, 

4) oligopolistyczna lub asortymentowa – w przeciwieństwie do rywalizacji 

monopolistycznej, cechą przewodnią jest konkurowanie na poziomie dostępu  

do różnorodnego i szerokiego spektrum towarów i usług, 

5) kosztowo-cenowa, – która zmierza do oferowania konsumentom produktów i usług 

w cenach niższych niż inni konkurenci, także w ramach arbitrażu kosztów 

komparatywnych, 

6) markowa lub jakościowa, – która różnicując towary i usługi pod względem poziomu 

jakości i unikatowości, segmentuje konsumentów na grupy docelowe w zależności 

od ich możliwości nabywczych, 

7) nowości i innowacje – rodzaj rywalizacji charakterystyczny dla rynków rozwiniętych 

i aspirujących do nich rynków rozwijających się, który ze względu na wysoką stopę 

zwrotu i istotne technologiczne przewagi konkurencyjne posiada wysokie bariery 

wejścia i czasami, wspomniane wyżej, cechy rywalizacji drapieżniczej, 

8) indywidualna, grupowa i sieciowa – w tym przypadku determinantami są relacje 

biznesowe i efekty synergii zgodnie, z którymi w im większej grupie podmioty 
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działają wspólnie, tym większe osiągają zdolności do generowania korzyści 

finansowych oraz skali „rażenia” przeciwnika i jednocześnie dywersyfikacji ryzyka, 

9) lokalna, regionalna, krajowa i międzynarodowa – wynika ze sposobu postrzegania 

procesu rywalizacji w aspekcie społecznym i przestrzennym; punktem wyjścia jest 

konkurowanie na poziomie społeczności lokalnej i regionalnej, a celem ostatecznym 

jak największa penetracja rynków poprzez wejście i działanie w skali 

międzynarodowej, globalnej, 

10) konkurencja na rynkach pracy, kapitału i własności intelektualnych – związana 

wprost z rynkową podażą takich czynników produkcji; w przypadku deficytu 

jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów zmniejsza się przewaga 

konkurencyjna, ponieważ osłabiana jest jakość zasobów pracy, kompetencji 

pracowników i własności intelektualnej, rosną koszty pozyskiwania różnorodnych 

form kapitału, natomiast nadwyżka tych czynników jest okazją do wzmacniania 

przewagi konkurencyjnej. 

Analiza wymieniowych rodzajów konkurencji pozwala postawić następujące tezy: 

1) konkurowanie w krótkim okresie jest typowe dla rywalizacji jednostkowej, 

drapieżnej ukierunkowanej zwykle na działania jednorazowe, zakładające 

wykorzystanie okazji i szans, które nie mają cech powtarzalności i nie rokują  

na budowanie długoterminowych przewag konkurencyjnych, 

2) konkurowanie w długim okresie jest typowe dla procesu rywalizacji opartej  

na wolności i symbiozie wspólnych działań kreujących okazje i szanse uzyskiwania 

długoterminowych przewag konkurencyjnych, a w konsekwencji wzrostu dobrobytu 

oraz rozwoju nowych umiejętności i kompetencji. 

Konkludując powyższą część pracy prezentującą pojęcia konkurencji, 

konkurencyjności, konkurowania oraz rywalizacji, traktowane zwykle zamiennie, można 

postawić generalną tezę, że rywalizacja dokonuje się zawsze i na każdym polu ludzkiej 

aktywności, stając się silnikiem wszelkiego postępu. Parafrazując dalej, „paliwem” 

rywalizacji jest osiąganie założonych celów, najczęściej biznesowych, aby zdobyć  

i utrzymać wiodącą pozycję względem konkurentów w jak najdłuższym horyzoncie 

czasowym. 

W ramach ciągłości logicznej, w dalszej części pracy, podjęta zostanie kwestia 

wskazania tych czynników, które wyraźnie wzmacniają tworzenie międzynarodowej 

zdolności konkurencyjnej oraz międzynarodowej konkurencyjności danej gospodarki 

narodowej lub gospodarek na drodze do organicznego budowania i wzrostu przewag 
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konkurencyjnych na tle rywalizujących ze sobą podmiotów. 

 

1.2. Elementy wspierające międzynarodową zdolność konkurencyjną i międzynarodową 

konkurencyjność gospodarki 

 

Mówiąc o międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki narodowej,  

w literaturze przedmiotu powszechnie przyjmuje się, że chodzi o długookresową zdolność 

gospodarki do konkurowania o korzyści wynikające z udziału w międzynarodowym 

podziale pracy. Owa długookresowa zdolność może być wzmacniana krótkookresowymi 

przewagami konkurencyjnymi rywalizujących podmiotów, tj. tymi elementami 

międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, które zwiększają pozytywne efekty 

wynikające z rywalizacji. 

Do czynników wspierających międzynarodową zdolność konkurencyjną zaliczane 

są m.in. (MISALA 2011 d, s. 86): 

1) czynniki niezależne i zależne od analizowanej gospodarki narodowej, 

2) czynniki związane z popytem i podażą typowe dla tej gospodarki, 

3) połączenia różnych czynników charakterystycznych dla tej gospodarki w jeden 

spójny model, 

4) elementy związane ze sferą realną oraz instytucjonalną gospodarki. 

W ramach determinantów związanych ze stopniem zależności od gospodarki, 

zgodnie z poglądem reprezentowanym przez J. W. Bossaka i W. Bieńkowskiego, zdolność 

konkurencyjna jest sumą wybranych składowych typu: produktywność nakładów, 

efektywność mechanizmów organizacji, sprawność i skuteczność działania, 

przedsiębiorczość i innowacyjność (BOSSAK, BIEŃKOWSKI 2004, s. 38). 

Dalej, czynniki te można dzielić na zewnętrzne rozumiane, jako niezależne  

od gospodarki narodowej oraz na czynniki wewnętrzne rozumiane, jako zależne  

od gospodarki. 

W konsekwencji takiego ujęcia sprawy, można łatwo wskazać przewagi 

konkurencyjne danej gospodarki, takie jak: 

1) względnie nieduże koszty produkcji w sytuacji występowania bogactwa zasobów, 

2) wysoki stopień rozwoju produkcji przemysłowej, 

3) wysoka jakość i innowacyjność produkcji, towarów i usług, 

4) doskonalenie jakości zarządzania, 

5) tworzenie silnych powiązań w ramach integracji gospodarki narodowej i relacji 
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transgranicznych. 

Tymczasem, głównymi determinantami wymienianymi w literaturze fachowej, 

wzmacniającymi stronę podażową gospodarki narodowej są przewagi konkurencyjne  

w następujących obszarach (MISALA 2011 e, s. 93-94): 

1) produkcji, przede wszystkim związane z elementami generującymi jej koszt, takimi 

jak: poziom występowania bogactwa zasobów naturalnych, niskie koszty pracy  

oraz niski koszt kapitału, 

2) doświadczenia produkcyjnego w zależności od etapu cyklu życia produktu, 

elastyczności reakcji producenta, usługodawcy na bieżące zamówienia  

czy kompetencje pracowników, 

3) lokalizacji produkcji, związane z optymalizacją procesów logistycznych  

oraz organizacyjnych, łańcuchów dostaw, dostępu do publicznej infrastruktury  

czy wykwalifikowanej kadry, 

4) przewagi konkurencyjne wynikające ze skali produkcji, związane przede wszystkim 

ze zmianami techniki i technologii produkcji w kierunku optymalizacji kosztów 

procesów. 

Z kolei wskazując determinanty wzmacniające stronę popytową międzynarodowej 

zdolności konkurencyjnej i konkurencyjności krajów, w literaturze często omawiane jest 

zagadnienie tzw. „diamentu” lub „rombu” Portera, który koncentruje się na czterech 

czynnikach (PORTER 1990, s. 34-37):  

1) posiadanie czynników wytwórczych,  

2) kreowanie czynników popytowych, 

3) otoczenie biznesowe, 

4) oraz wpływ branży. 

Obecnie w różnych publikacjach pojawiają się modyfikacje determinantów 

wskazywanych przez Portera, które de facto, uszczegóławiają czynniki konkurencji 

międzynarodowej, dodając nowe elementy związane najczęściej z rozwojem 

cywilizacyjnym oraz ustalając relacje i współzależności między nimi. 

Kwestią oczywistą jest, że w sferze podaży i popytu istnieją silne korelacje  

oraz, że kategorie te dopiero łącznie tworzą pełną międzynarodową zdolność 

konkurencyjną gospodarki narodowej, dając jednocześnie dobry punkt startowy  

dla zagadnień procesów konkurencyjności i współpracy międzynarodowej. 

Podejmując zagadnienie łączenia różnych czynników międzynarodowej zdolności 

konkurencyjnej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki należy w tym miejscu 
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odwołać się do tzw. piramidy konkurencyjności zaprezentowanej przez Komisję Wspólnot 

Europejskich (Benchmarking the Competitiveness of European Industry 1996, s. 273). 

Model ten zawiera zestawienie czynników wpływających na poziom 

międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarki narodowej i stanowi bazę  

do budowania różnorodnych modeli ocen. Zgodnie z tą piramidą miernikiem pozycji 

konkurencyjnej jest standard życia mieszkańców strefy danej gospodarki narodowej.  

Ów standard to zagregowane elementy wpływające na stopę zatrudnienia (np. poziom 

aktywności i kwalifikacji społeczeństwa, rynki pracy, inwestycje, tworzenie miejsc pracy, 

demografia, procesy starzenia się itp.) oraz produktywność tejże gospodarki (m.in. sytuacja 

rynkowa i finansowa, inwestycje, badania i rozwój, innowacje, infrastruktura publiczna, 

podatki, finansowanie inwestycji itp.). 

Ostatni zbiór czynników wspierających międzynarodową zdolność konkurencyjną 

gospodarki narodowej to elementy związane ze sferą realną oraz instytucjonalną  

tej gospodarki. Komponent realny, określany również w literaturze specjalistycznej, jako 

przedmiotowa międzynarodowa zdolność konkurencyjna, kumuluje takie elementy, które 

podlegają dynamicznym zmianom w czasie, jak: wielkość i efektywność kluczowych 

składników przetwórczych gospodarki typu: kopaliny, ziemia, woda, powietrze, zasoby 

ludzie i ich umiejętności, kapitał finansowy, szeroko rozumiana infrastruktura kraju jak: 

drogi, lotniska, mosty, komunikacja transportowa i informacyjna oraz energia i energetyka 

(MISALA 2011 f, s. 101). 

Z kolei komponent instytucjonalny, jest opisywany w literaturze przedmiotu 

również, jako systemowa, administracyjna międzynarodowa zdolność konkurencyjna. 

Ogólnie rzecz biorąc, komponent instytucjonalny opiera się na takich elementach  

jak: polityka makroekonomiczna kraju, struktura gospodarcza, system prawny, organizacje 

rządowe i samorządowe. Istotą budowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej  

w tym zakresie jest wzrost efektywności zarządzania czynnikami produkcji, pobudzanie 

wzrostu gospodarczego, a także zmniejszanie nierówności społecznych. 

 

1.3. Konkurencyjność i współpraca międzynarodowa 

 

Punktem wyjścia dla rozważań nad zjawiskiem konkurencyjności i współpracy  

w aspekcie międzynarodowym, transgranicznym, globalnym jest wzrost roli rynków  

w kreowaniu procesów gospodarczych przy równoczesnym spadku znaczenia wpływu 
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otoczenia systemowego na gospodarkę, w szczególności interwencyjnej i protekcyjnej roli 

państwa. 

Analizując zagadnienia konkurencyjności międzynarodowej i współpracy 

międzynarodowej należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że konkurencyjność 

rozumiana jest jako rywalizacja o korzyści pomiędzy konkurentami o porównywalnych 

cechach, podczas gdy pojęcie współpracy międzynarodowej odnosi się do sytuacji,  

w której w interesie lidera jest wspieranie słabszych konkurentów w celu osiągania 

wspólnych korzyści. 

Z tego punktu widzenia konkurencyjność międzynarodowa jest ukierunkowana  

na działania stymulujące zjawiska dywergencji i wzmacniające rozbieżności gospodarki. 

Konkurencyjność opiera się na wzroście dochodu w oparciu o czynniki wewnętrzne danej 

gospodarki, głównie w postaci kapitału ludzkiego, innowacji i reinwestycji własnych 

zasobów finansowych (BOROWIEC, WILK. 1997. s. 54-89). 

Typowy dla gospodarek słabo rozwiniętych lub rozwijających się i konkurujących 

na arenie międzynarodowej jest wzrost oparty o zasoby naturalne. Ponieważ zasoby 

naturalne wyczerpują się, często podlegają wahaniom cykliczności rozmaitych trendów 

innowacyjności, decydenci tych gospodarek powinni pamiętać, że ewentualne korzyści 

powinny być transponowane na finansowanie fundamentalnych przewag konkurencyjnych, 

tj. na kapitale ludzkim i informacji, w celu tworzenia trwałego, zrównoważonego rozwoju. 

W przeciwieństwie do zjawiska konkurencyjności międzynarodowej procesy 

współpracy międzynarodowej opierają się na przekonaniu, że wspólnym działaniem można 

osiągnąć większą wartość dodaną. Przekonanie to jest „wygodne” dla tego podmiotu lub 

wspólnot tych podmiotów, które znajdują się w grupie wiodącej najlepiej rozwiniętych 

gospodarczo podmiotów. Z uwagi na fakt, że wraz z rozwojem gospodarczym krańcowa 

zdolność do endogenicznego kreowania wzrostu jest coraz słabsza to poszukiwane są nowe 

możliwości tworzenia dochodu. Naturalnym etapem jest stymulowanie innych słabszych 

gospodarek do intensywniejszego bogacenia się w oparciu o zjawisko globalizacji rynku. 

Podmioty te są skłonne na zasadzie działań egzogenicznych wspierać słabszych 

partnerów w celu szybszego osiągania przez nich wyższego rozwoju gospodarczego.  

Są to głównie działania oparte na eksporcie kapitału, wiedzy technicznej oraz szeroko 

rozumianych systemów organizacji i zarządzania. W konsekwencji zyskują na tym 

również wiodące gospodarki, ponieważ powiększają strefy swoich wpływów 

ekonomicznych, społecznych i politycznych, otrzymują dodatkowe korzyści, umacniają 

swoją międzynarodową pozycję konkurencyjną i zwiększają dystans konkurencyjny.   



- 15 - | S t r o n a  

Nie ma wątpliwości, że współpraca międzynarodowa pozwala osiągać korzyści zarówno 

gospodarce dominującej, jak i gospodarce doganiającej. 

Rzeczywistym przejawem takiego wsparcia i współpracy ponadregionalnej, 

międzynarodowej w ramach wspólnoty europejskiej jest polityka koherentności, zwana 

również polityką spójności. Ogólnie rzecz ujmując, to instytucjonalne działania 

zmierzające do wzmocnienia łączności i spójności pomiędzy wszystkimi regionami 

wspólnoty europejskiej, przy jednoczesnym zmniejszaniu dysproporcji w różnicach 

rozwoju i zacofania tych regionów. Polityka spójności opiera się na realizowaniu trzech 

pryncypiów (opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. Rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1084/2006): 

1) konwergencja – rozumiana w tym przypadku, jako ogół działań systemowych  

w inwestycje rzeczowe, kapitał ludzki, otoczenie i środowisko naturalne, w celu 

pobudzania i rozwoju ubogich regionów wspólnoty, a wpisujących się w elementy 

tzw. teorii nowej ekonomii, 

2) konkurencyjność regionalna i zatrudnienie – zadania mające na celu wspieranie 

rozwoju szeroko ujmowanych elementów konkurencyjności i atrakcyjności regionów 

ze względu ich specyficzne atuty oraz wspieranie zmian o charakterze społecznym, 

w szczególności edukacji, kompetencji zawodowych, a także ochrona i poprawa, 

jakości środowiska naturalnego,  

3) europejska współpraca terytorialna – realizacja zadań polegających na rozwoju  

i wzmacnianiu współpracy międzynarodowej poprzez realizowanie rozmaitych 

inicjatyw na szczeblach lokalnych, regionalnych i ponadnarodowych w ramach 

aktywności sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu i wpisujących 

się w priorytety wspólnoty europejskiej. 

Podmiotami realizującymi politykę spójności są5: 

1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

2) Europejski Fundusz Społeczny, 

3) Fundusz Spójności, 

                                                      
5 Opracowanie własne na podstawie: Portal Funduszy Europejskich. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady/czym-sa-fundusze-europejskie/ 

(dostęp: 11/05/2015). 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady/czym-sa-fundusze-europejskie/
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4) Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

5) oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki. 

Podmioty te realizują politykę koherencji za pomocą narzędzi finansowych  

w postaci programów operacyjnych, właściwych dla każdego regionu podlegającemu 

wsparciu instytucjonalnemu. Programy operacyjne są natomiast wypadkową 

strategicznych wytycznych przyjętych przez Radę Europejską, w które wpisują się z kolei 

cele ujęte w narodowych strategicznych ramach odniesienia zaproponowanych przez 

każdy aspirujący o wsparcie region z uwzględnieniem jego specyfiki. 

Warto również w tym miejscu wspomnieć o jeszcze innych działaniach 

podejmowanych w celu zwiększenia konkurencyjności gospodarki wspólnoty europejskiej, 

znanych w postaci dokumentu Strategia Lizbońska6. Celem Strategii Lizbońskiej, która 

została przyjęta w 2000 roku, a następnie kilkukrotnie modyfikowana, było uczynienie  

z unii europejskiej najbardziej dynamicznej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy 

gospodarki na świecie. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że przyjęty wówczas  

10-cio letni okres realizacji zakończył się porażką. Owe procesy ekonomiczne wywierają 

znaczący wpływ na zjawiska zmierzające likwidujące monopole i deregulujące elementy 

systemowe, a jednocześnie wspierają reformy prorynkowe gospodarek narodowych, 

szczególnie tzw. krajów uprzemysławiających się (emerging countries) w kierunku 

konwergencji zbieżności gospodarek rywalizujących podmiotów. 

Konsekwencją procesów globalizacji jest m.in. transgraniczny przepływ kapitału 

typowy dla międzynarodowych podmiotów gospodarczych o kapitalizacji nierzadko 

przekraczającej budżety niedużych krajów europejskich. Pomijając cele biznesowe tych 

podmiotów, można w tym miejscu postawić tezę, że jedną z licznych korzyści 

wynikających z ich obecności jest stymulowanie i rozwijanie elementu przedsiębiorczości 

opartej na współpracy mniejszych podmiotów w strukturze poziomej z innymi podobnymi 

podmiotami oraz w strukturze pionowej, w ramach różnych branż. Tak zaprezentowana 

współpraca, jako konsekwencja szeroko rozumianych procesów globalizacji uniezależnia, 

a przynajmniej istotnie ogranicza zależność podmiotów gospodarczych od lokalnych  

i krajowych czynników produkcji. 

                                                      
6 Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 

https://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/Strategia_Lizbonska_mozliwosci_realizacji_

w_ramach_ps.aspx (dostęp: 11/05/2015). 

https://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/Strategia_Lizbonska_mozliwosci_realizacji_w_ramach_ps.aspx
https://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/Strategia_Lizbonska_mozliwosci_realizacji_w_ramach_ps.aspx
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Jednym z takich narzędzi wykorzystanych do stworzenia silnych powiązań 

ekonomicznych, społecznych i politycznych jest wprowadzenie wspólnej waluty euro 

przez kraje członkowskie europejskiej strefy. Kluczową przesłanką takiego działania jest 

wzmacnianie dotychczasowej pozycji konkurencyjnej i zwiększanie przewagi 

konkurencyjnej w stosunku do pozostałych globalnych gospodarek i ich wspólnot. 
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2. Waluta euro jako narzędzie kształtowania konkurencyjności 

2.1. Idea wspólnego obszaru walutowego jako przesłanka utworzenia wspólnej waluty 

 

Esencją instytucjonalnych etapów integracji ekonomicznej w ramach idei 

europejskiej unii gospodarczej i walutowej jest wspólna polityka pieniężna w zakresie 

wspólnej waluty oraz współpraca w zakresie polityki pieniężnej. 

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że proces rozważań dotyczących 

teoretycznych podstaw integracji walutowej, zwanej teorią optymalnych obszarów 

walutowych, zainicjował R. A. Mundell na początku lat 60-tych ubiegłego wieku 

(MUNDELL 1961). Zapoczątkował on dyskusję, której przedmiotem były wady i zalety 

stosowania płynnych oraz stałych kursów walutowych na gospodarkę badanego regionu,  

w szczególności ze względu na zjawisko mobilności siły roboczej. 

W latach 70-tych, H. G. Grubel, rozwinął teorię optymalnego obszaru walutowego 

uznając, że w ogólnym rozrachunku włączenie tego obszaru w strukturę wspólnej waluty 

powoduje w efekcie poprawienie dobrobytu ludności zamieszkującej ten region, pomimo 

istnienia niewątpliwych kosztów tego uczestnictwa (GRUBEL 1970). 

Z kolei w latach 90-tych, R. McKinnon uzupełnił ww. teorię o aspekt stopnia 

otwartości handlowej badanego regionu (MCKINNON 1996). Doszedł on do wniosku,  

że regiony otwarte i powiązane relacjami handlowymi są bardziej skłonne do tworzenia 

unii walutowej, co może sprzyjać absorbcji tzw. szoków asymetrycznych do gospodarki 

oraz, że im mniejszy stopień otwartości, tym użyteczność sztywnego kursu walutowego 

większa pod względem możliwości amortyzacji tych szoków. 

Systematyzacja teorii optymalnego obszaru walutowego, w literaturze przedmiotu 

zwanych tradycyjnymi kryteriami optymalnego obszaru walutowego, których 

przedstawicielami są ww. autorzy, wskazuje na następujące kluczowe zagadnienia: 

1) płynności kursu walutowego,  

2) oraz wymienionej już wyżej, stopie otwartości gospodarki w zakresie przepływów 

inwestycyjnych i handlowych. 

Tradycyjna teoria optymalnego obszaru walutowego opiera się przede wszystkim 

na uwypuklaniu negatywnych konsekwencji związanych z uczestnictwem we wspólnocie 

walutowej. Jednak, z uwagi na procesy globalizacyjne dokonujące się w gospodarce 

światowej, obserwowane zwłaszcza w dwóch ostatnich dekadach ubiegłego wieku, w teorii 

przedmiotu oraz w realnej polityce gospodarczej, można zauważyć zmianę perspektywy  

w podejściu do unii walutowej, wynikającą z zarzutu, że tradycyjna teoria nie jest 
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przydatna w rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych z integracją monetarną. 

E. Wojnicka wskazuje trzy grupy takich argumentów (WOJNICKA 2001, s. 74-90): 

1) kryterium inflacji, w którym podmioty tworzące wspólnotę walutową powinny 

charakteryzować się podobnym poziomem inflacji oraz podobnymi oczekiwaniami 

w kwestii jej kształtowania się w przyszłości, 

2) optymalny obszar walutowy, który powinien cechować się wysokim stopniem 

integracji finansowej, 

3) realny kurs walutowy, który powinien cechować niewielki poziom zmienności,  

co potwierdza jego nieistotność we wzajemnych relacjach. 

Obecnie, teoria optymalnego obszaru walutowego jest skoncentrowana  

na wskazywaniu szans i korzyści wynikających z posiadania wspólnej waluty, szczególnie 

w kontekście procesów globalizacyjnych i związanej z nimi konkurencyjności 

międzynarodowej gospodarek narodowych regionów, krajów i wspólnot tych krajów.  

W literaturze przedmiotu wskazuje się na następujące przesłanki tworzące nowe spojrzenie 

na powyższe zagadnienie (WINKLER i in. 2004): 

1) w długim okresie polityka pieniężna nie wpływa na efektywność badanej gospodarki, 

2) brak występowania dostosowawczego efektu działania mechanizmu kursowego  

w badanej gospodarce, w przypadku występowania szoków asymetrycznych, a nawet 

wzmacnianie zakresu i głębokości tego zjawiska w niesprzyjających 

okolicznościach, 

3) przyjęcie wspólnej waluty podnosi poziom zaufania i przewidywalności polityki 

makroekonomicznej badanej gospodarki. 

Rekapitulując, można w tym miejscu postawić tezę, że celem teorii optymalnego 

obszaru walutowego, w wersji „starej” i „nowej”, jest wskazanie na koszty jak i korzyści 

związane z przyjęciem wspólnej waluty. Kierunek szeroko rozumianych ruchów 

społeczno-gospodarczych, które trwają na świecie od połowy XX wieku, jednoznacznie 

wskazuje na tendencje globalistyczne i organizacyjne w ramach różnych wspólnot, w tym 

gospodarczych. Jednym z takich narzędzi wzmacniających więzi gospodarcze i polityczne 

w Europie jest wprowadzenie unii monetarnej z wspólną walutą euro w roli głównej. 

 

2.2. Rola wspólnej waluty w kreowaniu konkurencyjności strefy euro 

 

Zasadniczym celem wspólnej waluty w tworzeniu konkurencyjności strefy euro jest 

maksymalizacja dynamiki procesów konwergencji realnej. 
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Oficjalna droga do wspólnej waluty rozpoczęła się w 1962 roku, kiedy Komisja 

Europejska przedstawiła pierwszą propozycję powołania unii gospodarczej i walutowej  

– tzw. „Memorandum Marjolina”. Na przypomnienie zasługuje również powołany  

w 1988 roku tzw. „Komitet Delarosa”, pod przewodnictwem Jacques’a Delarosa, którego 

zadaniem było wprowadzenie w życie idei unii gospodarczej i walutowej. W czerwcu  

1989 roku Rada Europejska przyjęła raport Delarosa i uzgodniła wprowadzenie koncepcji 

unii w trzech etapach. W grudniu 1995 roku na szczycie w Madrycie Rada Europejska 

podjęła decyzję o nazwie wspólnej waluty oraz uzgodniła plan wprowadzenia euro  

i wymiany pieniędzy. W dniu 01/01/2001 roku wprowadzono banknoty i monety euro,  

co ostatecznie ziściło w praktyce koncepcję unii monetarnej7. 

Aktualnie, 19 państw Unii Europejskiej stosuje wspólną walutę, jako walutę 

narodową. Spośród 28 państw członkowskich wspólnej waluty nie stosuje 9 krajów: 

Polska, Wielka Brytania, Węgry, Szwecja, Rumunia, Dania, Czechy, Chorwacja  

i Bułgaria 8 . Formalnie oczekuje się, że wszystkie wymienione powyżej kraje,  

z wyłączeniem Wielkiej Brytanii i Danii, które same w ramach negocjacji zrezygnowały  

z przyjęcia jednolitej waluty, przyjmą docelowo walutę euro, co pozwoli jeszcze mocniej 

scalić strefę euro oraz zwiększyć jej wpływ na gospodarkę globalną. 

Na mocy Traktatu o Unii Europejskiej zawartego w Maastricht, Wielka Brytania 

oraz Dania mogą w każdej chwili wstąpić do unii walutowej. Pozostałe kraje muszą 

spełnić ściśle zdefiniowane warunki, zwane potocznie „kryteriami z Maastricht”  

lub „kryteriami konwergencji”, takie jak9: 

1) stabilne i zrównoważone finanse publiczne, 

2) deficyt budżetowy nie może być wyższy niż 3% produktu krajowego brutto, 

3) dług publiczny nie może być wyższy niż 60% produktu krajowego brutto lub gdy jest 

wyższy powinien zmierzać do tego poziomu, 

4) stabilność wskaźnika cen kalkulowanego w ten sposób, że stopa inflacji nie może 

być wyższa niż 1,5 punktu procentowego ponad średnią z 3 krajów unii europejskiej 

o najniższej inflacji w poprzednim roku, 

                                                      
7 Opracowanie własne na podstawie: Publikacje Narodowego Banku Polskiego. 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/euro/integracja-walutowa-publikacje.html (dostęp: 09/05/2015). 
8 Opracowanie własne na podstawie: European Central Bank. 

https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.pl.html (dostęp: 09/05/2015). 
9 Opracowanie własne na podstawie: European Union. http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_pl.htm 

(dostęp: 09/05/2015). 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/euro/integracja-walutowa-publikacje.html
https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.pl.html
http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_pl.htm
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5) stabilność kursu walutowego, przy czym wahania kursu powinny mieścić się  

w przedziale mechanizmu kursowego II (ERM II) w okresie ostatnich 2 lat, 

6) stabilność kursu walutowego, przy czym wahania kursu powinny mieścić się  

w przedziale mechanizmu kursowego II (ERM II) w okresie ostatnich 2 lat, 

Przytoczony powyżej krótki rys historyczny wspólnej waluty, wspomniane dane 

statystyczne oraz opis kryteriów uczestnictwa w unii monetarnej uprawniają  

do postawienia wniosku, że Rada Europejska przed wspólną walutą postawiła ambitny 

generalny cel – dominująca pozycja euro w roli waluty międzynarodowej. 

Warunkami koniecznymi do sprostania wyzwaniu pozycjonowania waluty euro  

w roli pieniądza międzynarodowego są głównie (Mechanizmy funkcjonowania strefy euro 

2014, s. 174-179): 

1) komponenty strukturalne strefy euro takie jak: wielkość produkcji, handlu i wielkość 

wspólnego rynku finansowego, 

2) oraz komponenty związane ze stabilnością makroekonomiczną strefy euro, takie jak: 

wskaźnik stopy inflacji, wielkość długu publicznego czy liczba podmiotów aktywnie 

korzystających ze wspólnej waluty w obrocie międzynarodowym. 

Trzeba wyraźnie podkreślić, że funkcja euro w roli pieniądza międzynarodowego 

zależy w kluczowym ujęciu od zakresu jego stosowania w oficjalnym obrocie handlu 

międzynarodowego, w tym także w roli waluty rezerwowej i interwencyjnej dla krajów 

spoza Unii Europejskiej oraz od zakresu jego używania w sferze prywatnej, jako środka 

akumulacji kapitału i tezauryzacji. 

Rozwijając szerzej zagadnienie roli euro w tworzeniu konkurencyjności strefy euro, 

należy w tym miejscu dokonać syntetycznego przeglądu korzyści generujących dodatkowe 

atuty konkurencyjne wynikające z posiadania wspólnej waluty. I tak, przystąpienie danego 

kraju do strefy euro implikuje występowanie szeregu konsekwencji wpływających  

na zmianę poziomu konkurencyjności jego gospodarki (Raport na temat korzyści i kosztów 

przystąpienia Polski do strefy euro, 2004, s. 45). W pierwszym kroku wprowadzania 

wspólnej waluty znoszony jest kurs wymiany par walutowych na skutek czego 

eliminowane są koszty transakcyjne i ryzyko kursowe oraz obserwowany jest spadek 

ryzyka makroekonomicznego przy jednoczesnej integracji rynku finansowego i wzroście 

konkurencji na wspólnym rynku towarów i usług. Zniesienie ryzyka kursowego  

oraz ograniczenie kosztów transakcyjnych w sposób bezpośredni przyczynia  

się do ożywienia wymiany handlowej pomiędzy partnerami biznesowymi działającymi  

na terenie wspólnego obszaru walutowego. Brak ryzyka oraz niskie koszty transakcyjne 
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również przyczyniają się do zwiększa stopy zwrotu z inwestycji, co wyraźnie podnosi 

konkurencyjność unii walutowej w postrzeganiu przez inwestorów wewnętrznych  

jak i pochodzących spoza unii. Kulminacją efektów związanych z wprowadzeniem waluty 

euro jest zjawisko akumulacji kapitałów przez inwestorów, które może stanowić źródło 

finansowania innych inwestycji oraz optymalizacja wydajności czynników produkcji,  

co finalnie znajduje swoje odzwierciedlenie we wzroście komfortu życia mierzonego 

poziomem PKB na jednego mieszkańca strefy walutowej. 

Zatem, główne korzyści wymieniane w literaturze przedmiotu odnoszą  

się do zbioru „miękkich” efektów związanych z szeroko rozumianym międzynarodowym 

wzrostem poczucia stabilności krajów tworzących wspólny obszar walutowy w odczuciu 

otoczenia zewnętrznego, w szczególności przez potencjalnych inwestorów, co może 

prowadzić do zwiększonego napływu kapitału zagranicznego.  

Korzyści z funkcjonowania w unii monetarnej odnoszą się również do wzrostu 

zaufania makroekonomicznego do gospodarek narodowych na skutek rezygnacji z waluty 

narodowej na rzecz waluty wspólnej. Wyeliminowanie waluty narodowej to szansa  

na zniesienie zjawiska wahań kursu walutowego w obrębie gospodarek rozliczających  

się w euro. W konsekwencji producenci, usługodawcy oraz sprzedający i kupujący 

czynniki produkcji, z różnych jak dotąd obszarów walutowych, osiągają wymierną korzyść 

finansową z tytułu obniżenia kosztów transakcyjnych związanych z tą produkcją, handlem 

i wymianą walutową przez fakt rozliczania w jednej walucie.  

Trzeba w tym miejscu również podkreślić, że w każdej indywidualnej gospodarce 

narodowej, posiadającej własną walutę krajową, występuje ryzyko jej destabilizacji 

wynikające z faktu, że eksponowanie gospodarki na duże przepływy międzynarodowego 

kapitału może powodować istotny wzrost poziomu zmienności kursu własnej waluty, 

wpływając niekorzystnie na eksport, import oraz popyt wewnętrzny gospodarki krajowej. 

Przyjęcie wspólnej waluty i funkcjonowanie w ramach dużo większego obszaru unii 

walutowej mityguje ryzyka związane m.in. z szokami asymetrycznymi czy próbami 

ataków globalnego kapitału spekulacyjnego, ale z drugiej strony powoduje, że dana 

gospodarka narodowa traci jedno z kluczowych narzędzi samodzielnego sterowania 

poziomem swojej konkurencyjności – kurs walutowy. 

Dodatkowo, z tytułu spadku stóp procentowych w wyniku wzrostu ratingu 

globalnego członków strefy euro, pojawia się na poziomie indywidualnej gospodarki 

krajowej również oszczędność kosztów związanych z niższą ceną pieniądza, co z kolei 

determinuje impuls do finansowania długiem zwiększającej się konsumpcji prywatnej, 
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rosnącej w ślad za nią produkcji przemysłowej, a także stymuluje rozwój inwestycji 

instytucjonalnych. 

W związku z powyższym, można w tym miejscu wyraźnie potwierdzić,  

że na arenie globalnej, poza strefą tzw. eurolandu, w uproszczonym ujęciu, niższe koszty 

generują dodatkową przewagę konkurencyjną dla członków strefy wspólnej waluty. 

Fakt istnienia euro w roli wspólnej waluty, implikuje występowanie kolejnych 

korzyści, które wynikają z transparentności oraz przejrzystości cen transakcyjnych 

produktów i usług poprzez ich wyrażenie w jednej walucie, w całej strefie unii monetarnej. 

Możliwość porównania cen tych samych czynników produkcji oraz produktów i usług 

finalnych stanowi doskonałe narzędzie informacyjne do pozycjonowania podmiotów 

gospodarek krajowych w dynamicznym otoczeniu konkurencyjnym oraz do budowania 

przewag konkurencyjnych tych gospodarek narodowych względem innych konkurentów. 

Kolejne korzyści dla strefy euro, tym razem o charakterze pośrednim, z tytułu 

posiadania wspólnej waluty w aspekcie wzmacniania pozycji konkurencyjnej strefy euro, 

występują w postaci dodatkowego dochodu Europejskiego Banku Centralnego, w związku 

z posiadaniem prawa wyłączności na emisję wspólnej waluty, a tym samym na możliwość 

sterowania konkurencyjnością strefy euro przez działania na rynku podażowym pieniądza. 

W ten nurt wpisuje się także możliwość sterowania poziomem deficytu budżetowego,  

w przypadku, gdy euro będzie traktowane jako waluta rezerwowa, a także możliwość 

wpływania na poziom deficytu bilansu obrotów bieżących przez sterowanie poziomem 

rezerw dewizowych będących w posiadaniu innych gospodarek narodowych. 

Konkludując powyższe rozważania dotyczące wspólnej waluty euro i jej roli,  

jako narzędzia kreującego przewagę konkurencyjną unii monetarnej, można postawić tezę, 

że na chwilę obecną i w dość dalekiej przyszłości dominująca pozycja dolara 

amerykańskiego jest niezagrożona w roli międzynarodowej waluty rozliczeniowej,  

i to pomimo optymistycznych dla euro statystyk, że udział strefy euro w ogólnoświatowym 

produkcie krajowym brutto wynosi 13,6%, że dla ok. ¼ świata stanowi ona walutę 

rezerwową oraz, że w globalnym handlu ok. 20% dziennych transakcji przeprowadza  

się w tej walucie10. Taki stan wynika nie tylko z samej pozycji ekonomicznej i potencjału 

gospodarki Stanów Zjednoczonych Ameryki, ale również z polityki gospodarczej  

i aspiracji do bycia jedynym globalnym mocarstwem. 

                                                      
10 Opracowanie własne na podstawie: European Commission,  

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/general/index_en.htm (dostęp: 09/05/2015). 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/general/index_en.htm
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Euro, jako młoda europejska waluta reprezentująca tradycje krajów, które ambicję 

kolonizacji świata mają wpisaną w swoją historię, wydaje się naiwnie sądzić,  

że zdominowanie rynków finansowych jest możliwe, nawet pomimo coraz częściej 

pojawiających się wątpliwości niektórych członków samej unii walutowej, co do korzyści  

i zasadności posiadania wspólnej waluty. W tym miejscu należy raczej postawić pytanie,  

w jakim kierunku będzie zmierzać sama europejska unia walutowa w sytuacji turbulencji, 

których aktualnie doświadcza ze strony swoich członków? Należy też zwrócić uwagę  

na gospodarki azjatyckie, które tzw. „żabimi skokami” wyraźnie skracają dystans  

do pozycji gospodarczej Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z perspektywą 

doganiania nawet gospodarki amerykańskiej. 

Na podstawie powyższego można zaryzykować wniosek, że Europa i stworzona 

przez nią unia walutowa w obecnym kształcie, a także pojawiające się coraz częściej  

w wypowiedziach polityków tendencje do izolacjonizmu Europy wobec otoczenia 

zewnętrznego powodują, że straciła ona swoją szansę na bycie liderem globalnym. 

Obecnie powinna raczej skupić się na rozwiązywaniu wewnętrznych napięć i tarć 

pomiędzy tworzącymi ją krajami oraz eksportować ideę wspólnej waluty na pozostałe 

kraje strefy euro, aby nie tracić swojej aktualnej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej, 

a przynajmniej zachować na podobnych proporcjach relacje w stosunku do innych 

obszarów walutowych. 
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3. Ocena wybranych czynników konkurencyjności członków strefy euro 

3.1. Konkurencyjność państw strefy euro w świetle wybranych rankingów 

konkurencyjności międzynarodowej. 

 

Biorąc pod uwagę analizę potencjału rozwojowego konkretnej gospodarki 

narodowej w warunkach globalnej konkurencji, szczególnego znaczenia nabiera 

możliwość całościowego i dynamicznego przeglądu elementów składających  

się na międzynarodową pozycję konkurencyjną konkretnej gospodarki narodowej na tle 

innych krajów biorących udział w rankingach ocen. Takie przeglądowe podejście może 

mieć zasadnicze znaczenie dla różnych ośrodków biznesu, władzy i społeczeństwa, m.in.: 

1) inwestorów podejmujących decyzje o miejscu lokowania swojego kapitału  

ze względu na uwarunkowania poziomu i ryzyka stopy zwrotu z inwestycji  

oraz ogólną sytuację gospodarczą, społeczną i polityczną, 

2) otoczenia instytucjonalnego typu rządy, agencje rządowe, przedstawiciele ośrodków 

władzy, w celu porównania pozycji konkurencyjnej kraju i wskazania obszarów 

zmian w ramach kompetencji i decyzji o charakterze systemowym, 

3) otoczenia publicznego typu ludność danego kraju, ośrodki, think thank’i krajowe  

i międzynarodowe badające poziom oraz jakość życia, uwarunkowania prawne, 

środowiskowe, gospodarcze i inne. 

Obecnie na świecie uznawanych za wpływowe jest kilka ratingów 

międzynarodowych, publikowanych głównie przez organizacje publiczne i naukowe, które 

w sposób syntetyczny pozycjonują wybrane kraje na tle innych pod kątem ściśle 

zdefiniowanych kryteriów. Wśród najbardziej liczących się publikacji należy wymienić: 

1) raport The Heritage Foundation, The Index of Economics Freedom11, 

2) raport The World Economic Forum, The Global Competitiveness Report12, 

3) raport The World Group Bank, Doing Business13, 

4) raport The European Commission, European Union Competitiveness14. 

                                                      
11 The Heritage Foundation. http://www.heritage.org/index/about (dostęp: 16/05/2015). 
12 The World Economic Forum. http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015 

(dostęp: 16/05/2015). 
13 The World Group Bank. http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2015 

(dostęp: 17/05/2015). 
14 The European Commission. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-

competitiveness/competitiveness-analysis/european-competitiveness-report/index_en.htm, (dostęp: 

18/05/2015). 

http://www.heritage.org/index/about
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2015
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/european-competitiveness-report/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/european-competitiveness-report/index_en.htm
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The Index of Economics Freedom to raport publikowany corocznie od 1995 roku 

przez The Wall Street Journal i The Heritage Foundation, w formule indeksu wolności 

gospodarczej, przygotowany w oparciu o dane ze 186 krajów, z różnych obszarów 

wolności ekonomicznej od praw związanych z własnością do przedsiębiorczości. 

W przytoczonej publikacji nadrzędną kategorią jest pojęcie wolności 

ekonomicznej, która postrzegana jest jak podstawowe prawo każdego człowieka  

do kontrolowania własnej pracy i własności. W wolnym ekonomicznie społeczeństwie 

można swobodnie pracować, produkować, konsumować i inwestować w oparciu  

o liberalne prawa rynku oraz swobodnie przemieszczać się i dowolnie alokować posiadany 

kapitał. Wolność gospodarcza sprzyja rozwojowi społeczeństwa i demokracji, poprawie 

warunków i jakości życia oraz eliminuje zjawisko ubóstwa (The Index of Economics 

Freedom 2015). 

Wolność gospodarcza mierzona jest w oparciu o 10 czynników ilościowych  

i jakościowych, zagregowanych w 4 głównych obszarach (BOSSAK 2013 b, s. 210-211): 

1) państwa prawa w zakresie ograniczania swobody prawa własności oraz w zakresie 

wolność od korupcji, 

2) zakresu wpływu państwa na kategorię wolności fiskalnej i wydatków rządowych, 

3) wpływu państwa na efektywność instytucjonalną, w zakresie swobody działalności, 

wolności pracy i swobody obrotu pieniężnego, 

4) oraz wpływu na otwartość rynku krajowego z punktu widzenia swobody handlu, 

inwestowania i wolności finansowej. 

Każdemu państwu przyznawana jest punktacja wg 50-ciu niezależnych zmiennych 

podzielonych na 10 czynników takich jak: polityka handlowa, obciążenia podatkowe, 

interwencje rządu w gospodarce, polityka monetarna, przepływ kapitału i inwestycje 

zagraniczne, bankowość i finanse, płace i ceny, prawa i własności, regulacje prawne  

oraz aktywność tzw. czarnego rynku. 

Każdy z tych czynników jest oceniany w skali od 0 do 100. Ogólny wynik danego 

kraju pochodzi z uśrednienia tych 10-ciu swobód gospodarczych. Im słabszy wynik 

punktowy kraju, tym większy zakres interwencji państwa w gospodarkę i niższy wskaźnik 

wolności gospodarczej. Tak powstaje ranking państw od największej swobody 

gospodarczej do państw o najwyższym stopniu ingerencji systemowej, a w zależności  

od uzyskanego wyniku kraje są klasyfikowane do kategorii „wolny”, „w zasadzie wolny”, 

„umiarkowanie wolny”, „w zasadzie bez wolności” oraz „bez wolności”.  

http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Polityka_handlowa
http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Podatek
http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Polityka_pieni%C4%99%C5%BCna
http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kapita%C5%82_(ekonomia)
http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Inwestycja
http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bankowo%C5%9B%C4%87
http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Finanse
http://pl.m.wikipedia.org/wiki/P%C5%82aca
http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Cena_(prawo)
http://pl.m.wikipedia.org/wiki/W%C5%82asno%C5%9B%C4%87
http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Czarny_rynek
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Kolejna publikacja, Global Competitiveness Report, wydawana od 35 lat przez 

szwajcarski The World Economic Forum, poświęcona jest ocenie zdolności 

konkurencyjnej 144 gospodarek krajowych (The Index of Economics Freedom 2014). 

Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na siłę i zależność wzajemnych relacji na linii rząd, 

biznes, społeczeństwo obywatelskie, które są niezbędne do uzyskiwania przewag 

konkurencyjnych i wzmacniania pozycji międzynarodowej danej gospodarki, i które 

jednocześnie warunkują pozytywny rozwój oraz wzrost gospodarczy. Zgodnie z ideą 

raportu, konkurencyjność jest definiowana, jako zbiór reguł, zasad, polityk i czynników, 

które determinują poziom produktywności kraju, a w konsekwencji poziom dobrobytu jego 

mieszkańców mierzony relacją PKB per capita do wybranych kategorii ekonomicznych. 

Kolejna publikacja, Global Competitiveness Report, wydawana od 35 lat przez 

szwajcarski The World Economic Forum, poświęcona jest ocenie zdolności 

konkurencyjnej 144 gospodarek krajowych (The Index of Economics Freedom 2014). 

Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na siłę i zależność wzajemnych relacji na linii rząd, 

biznes, społeczeństwo obywatelskie, które są niezbędne do uzyskiwania przewag 

konkurencyjnych i wzmacniania pozycji międzynarodowej danej gospodarki, i które 

jednocześnie warunkują pozytywny rozwój oraz wzrost gospodarczy. Zgodnie z ideą 

raportu, konkurencyjność jest definiowana, jako zbiór reguł, zasad, polityk i czynników, 

które determinują poziom produktywności kraju, a w konsekwencji poziom dobrobytu jego 

mieszkańców mierzony relacją PKB per capita do wybranych kategorii ekonomicznych. 

1) pierwszy filar, agregujący podstawowe czynniki produkcji stanowiące klucz  

do podstawowego rozwoju, jak: otoczenie instytucjonalne, infrastruktura, otoczenie 

makroekonomiczne oraz zdrowie i edukacja na podstawowym poziomie, 

2) drugi filar, agregujący czynniki zwiększające skuteczność gospodarki i stanowiące 

klucz do poprawy efektywności jej rozwoju, jak: wykształcenie na poziomie 

wyższym, nakłady na badania i rozwój naukowy, wzrost efektywności rynków pracy, 

rynków towarowych oraz finansowych, postęp technologiczny i otwartość rynku, 

3) trzeci filar, agregujący elementy związane z innowacjami oraz nowymi metodami 

zarządzania w biznesie, które z kolei stanowią klucz do nowatorskich i odkrywczych 

aktywności w gospodarce. 

Generalny wniosek wynikający z tego raportu zmierza do stwierdzenia,  

że najbardziej konkurencyjne gospodarki krajowe, które posiadają najsilniejszą pozycję 

konkurencyjną na rynku międzynarodowym to takie, które zmaksymalizowały 

efektywności na poziomie pierwszego oraz drugiego filaru i pozycjonują się w filarze 
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trzecim. To również obszar, w którym dochód PKB na mieszkańca osiąga wartości 

najwyższe (BOSSAK 2013 c, s. 216-217). 

Kolejny raport liczący się w ocenach międzynarodowej konkurencyjności 

gospodarki krajowej to Doing Business, przygotowywany przez World Bank Group, który 

bada zmiany i ich tendencje w regulacjach wpływających na działalność gospodarczą  

tzw. małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem analizy są głównie czynniki 

stanowiące barierę dla rozwoju gospodarczego tych podmiotów. Ranking uwzględnia 

wyniki ze 189 krajów i grupuje je w kilku kategoriach, które mają wpływ na prowadzenie 

biznesu (Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency, 2015, s. 1-3). Publikacja 

wskazuje poziom trudności w rozpoczęciu prowadzenia biznesu, uzyskaniu pozwolenia na 

budowę, uzyskaniu dostępu do energii elektrycznej, rejestracji nieruchomości, otrzymaniu 

kredytu, poziomu ochrony inwestorów mniejszościowych, płaceniu podatków, 

prowadzeniu handlu międzynarodowego, egzekwowaniu umów i stosowaniu regulacji 

upadłościowych. W raporcie nie uwzględnia się wpływu takich aspektów środowiska 

biznesowego, jak bezpieczeństwo, wielkość rynku, stabilność makroekonomiczna  

oraz czynniki korupcjogenne i łapówkarstwo.  

Pozyskane do przygotowania raportu dane pochodzą z 4 zasadniczych źródeł 

informacyjnych – analiza istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych, spotkania 

biznesowe respondentów Banku Światowego, ocena działań rządów badanych gospodarek 

oraz analizy własne Banku Światowego. 

Coroczne wyniki publikacji stanowią ciekawą informację, zwłaszcza dla polityków, 

którzy mogą dokonywać porównań wyników związanych ze swobodą i łatwością 

podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wpływu wprowadzanych 

przez nich rozwiązań i modyfikacji istniejącego prawa na rozwój biznesu w kraju. Z kolei 

przedsiębiorcy mogą uzyskać porównawczą informację w zakresie trudności związanych  

z prowadzeniem biznesu w kraju oraz za granicą. Natomiast potencjalni inwestorzy 

otrzymują wysoce zobiektywizowaną informację decyzyjną dotyczącą oceny poziomu 

konkurencyjności danego kraju w aspekcie zachęt do bezpośrednich nakładów kapitału 

zagranicznego (BOSSAK 2013 d, s. 212-213). 

European Union Competitiveness Report to ostatni liczący się na arenie 

międzynarodowej raport poruszający kwestie oceny wybranych czynników 

konkurencyjności członków strefy euro (European Union Competitiveness Report 2014: 

Helping Firms Growth, 2014). To coroczna publikacja wydawana przez Komisję 

Europejską od 1997 roku nt. konkurencyjności poszczególnych gospodarek tworzących 
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strefę euro. Pozwala na ilościową ocenę międzynarodowej konkurencyjności przemysłu 

unii europejskiej, tym samym stanowiąc dobre narzędzie wspierające podejmowanie 

decyzji na szczeblu unijnym i krajowym, co do kierunku wspierania i rozwoju europejskiej 

polityki przemysłowej. Oceniany jest także wpływ reform strukturalnych  

na konkurencyjność unii europejskiej oraz wskazywana jest potrzeba ewentualnych 

dalszych reform. 

Edycja 2014 skoncentrowana jest na czynnikach stymulujących rozwój firmy,  

w szczególności na ocenie wybranych elementów pobudzających wzrost i stwarzających 

warunki ramowe dla rozwoju otoczenia biznesowego unii europejskiej. Należą do nich 

m.in.: dostępność różnych form finansowania oraz znaczenie posiadania wydajnej  

i nowoczesnej administracji publicznej. Zbadano także wpływ innowacji na rozwój firm  

w zależności od cyklu koniunkturalnego oraz zasięgu terytorialnego – krajowego  

i międzynarodowego.  

Ostatnia edycja porusza również rozdział dotyczący kosztów energii i efektywności 

energetycznej, w tym oceny znaczenia kosztów energii w stosunku do innych kosztów,  

w całej produkcji w ogóle, jak i dla przemysłu energochłonnego. 

Wymienione wyżej międzynarodowe raporty oceniające zdolność konkurencyjną, 

międzynarodową konkurencyjność gospodarek narodowych oraz ich przewagi 

konkurencyjne, stanowią doskonałą bazę decyzyjną dla tych decydentów, którzy nie znając 

lokalnych uwarunkowań ocenianych krajów, a którzy chcieliby nawiązać relacje, 

zwłaszcza biznesowe. Rankingi te również stanowią dobrą bazę wiedzy dla polityków, 

stanowiąc drogowskazy dla zmian w otoczeniu biznesowym, które wymagają poprawy  

lub wzmocnienia przewag konkurencyjnych na tle innych porównywalnych krajów. 

 

3.2. Wpływ wspólnej waluty na poziom konkurencyjności strefy euro. 

 

W ramach praktycznego podsumowania dotychczasowych rozważań poświęconych 

wspólnej walucie, jako narzędziu kształtowania konkurencyjności strefy euro, poniżej 

zaprezentowano wybrane obszary oceny gospodarek krajowych na podstawie wyników 

międzynarodowych rankingów konkurencyjności, wymienionych w rozdz. 3.1 niniejszej 

pracy, gospodarek narodowych na tle innych państw. 

Metodologia porównań sprowadza się do wyliczenia średnich arytmetycznych  

dla danych empirycznych poszczególnych gospodarek, udostępnianych przez instytucje 

publikujące wspomniane rankingi międzynarodowe, w formie danych zagregowanych  
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w plikach typu excell oraz w oparciu o gotowe infografiki dostępne na stronach 

internetowych i w raportach publikowanych przez te instytucje. Należy w tym miejscu 

podkreślić, że pomimo udostępniania danych empirycznych, statystyki są na tyle ubogie, 

że ewentualne oceny zjawisk oraz wnioskowanie na temat ich tendencji i dynamik,  

są bardzo uproszczone. Należy uznać, że taka sytuacja wynika z komercyjnego podejścia 

tych instytucji do publikacji szczegółowych danych. 

I tak, na Rys. 1. Porównanie kryteriów trudności w prowadzeniu biznesu  

- gospodarka światowa vs. unia europejska oraz na Rys. 2. Porównanie kryteriów 

trudności w prowadzeniu biznesu - unia europejska vs. unia walutowa vs. Polska, ujęto 

zagregowane dane za 2014 rok w postaci średnich arytmetycznych dla 186 gospodarek 

krajowych świata, spośród których wyodrębniono 28 gospodarek tworzących unię 

europejską (EU-28), 18 gospodarek tworzących unię walutową (EU-18), 10 gospodarek 

tworzących unię europejską, ale niebędących członkami unii walutowej oraz odrębnie,  

w celach informacyjnych, na tle konkurencyjności innych krajów zaprezentowano 

gospodarkę Polski. 

 
Rys. 1. Porównanie kryteriów trudności w prowadzeniu biznesu 

- gospodarka światowa vs. unia europejska 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: The Heritage Foundation. 

http://www.heritage.org/index/download (dostęp: 16.05.2015). 
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w trudnościach prowadzenia biznesu dla całej badanej próby są niewielkie w stosunku  
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do wartości oszacowanych wyłącznie dla gospodarek unii europejskiej. Najwyższa różnica 

dotyczy kategorii wolności inwestycyjnej, chociaż i tak można uznać, że poziom  

jest nieistotny. 

Jeśli chodzi o badanie poziomu trudności w prowadzeniu biznesu w ramach 

struktury wyłącznie gospodarek unii europejskiej, wniosek jest również bardzo ciekawy  

– brak istotnych różnic w poszczególnych kategoriach w zagregowanych statystykach  

dla unii europejskiej w stosunku do gospodarek tworzących unię monetarną. Interesujące 

są wyniki dla polskiej gospodarki, w której oceny wszystkich kategorii są wyższe  

z wyjątkiem wydatków rządowych, co ma z kolei swoją konsekwencję w relatywnie 

niskim zadłużeniu gospodarki. 

W ramach rankingu The Index of Economics Freedom można wysunąć generalną 

tezę, że dla swobody prowadzenia działalności gospodarczej posiadanie wspólnej waluty 

przez unię europejską nie ma większego znaczenia. 

 
Rys. 2. Porównanie kryteriów trudności w prowadzeniu biznesu 

- unia europejska vs. unia walutowa vs. Polska 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The Heritage Foundation. 

http://www.heritage.org/index/download (dostęp: 16.05.2015). 
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Biorąc pod uwagę wpływ przeszkód dla wzrostu gospodarczego, na podstawie  

Rys. 3. Ocena barier rozwoju gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw  

- gospodarka światowa vs. unia europejska oraz Rys. 4. Ocena barier rozwoju 

gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw - unia europejska vs. unia walutowa  

vs. Polska, zaprezentowano wyniki badania w oparciu o średnie arytmetyczne  

na podstawie danych za 2014 rok, pochodzących ze 189 gospodarek. 

Analiza barier stojących na drodze do rozwoju gospodarczego małych i średnich 

przedsiębiorstw jest znacząca w ocenie pomiędzy unią europejską a gospodarką światową. 

Widać wyraźnie, że wspólny europejski obszar gospodarczy posiada istotne przewagi 

konkurencyjne w stosunku do pozostałych gospodarek światowych, a w konsekwencji 

poziom jakości życia i dobrobytu mieszkańców unii europejskiej jest dużo wyższy.  

 
Rys. 3. Ocena barier rozwoju gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw 

 - gospodarka światowa vs. unia europejska 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The World Bank Group.  

http://www.doingbusiness.org/rankings (dostęp: 17.05.2015). 

 

Wchodząc w strukturę krajów wyłącznie unii walutowej można z kolei wysunąć 

wniosek, że poziom barier w prowadzeniu działalności jest jeszcze niższy w przypadku 

członków unii pieniężnej. W tym przypadku obserwowana jest wyraźna korelacja,  

że posiadanie wspólnej waluty euro, już nawet na poziomie członków unii europejskiej,  

ma decydujące znaczenie w znoszeniu barier rozwoju i wzrostu gospodarczego dla małych 

Ease of
Doing

Busines
s Rank

Starting
a

Busines
s

Dealing
with

Constru
ction

Permits

Getting
Electrici

ty

Register
ing

Propert
y

Getting
Credit

Protecti
ng

Minorit
y

Investor
s

Paying
Taxes

Trading
Across

Borders

Enforcin
g

Contrac
ts

Resolvin
g

Insolven
cy

EU - 28 49,0 65,3 78,2 73,0 63,4 58,0 61,7 64,2 64,0 66,0 60,7

WORLD 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 89,4 93,2 95,0 95,0 95,0 96,0

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 89,4 93,2 95,0 95,0 95,0 96,0

49,0
65,3 78,2 73,0 63,4

58,0 61,7 64,2 64,0 66,0 60,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

http://www.doingbusiness.org/rankings


- 33 - | S t r o n a  

i średnich przedsiębiorstw i tym samym uzyskiwania przez unię monetarną zdecydowanie 

lepszej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej.  

Zaskakujący jest natomiast wniosek dla gospodarki polskiej, w której bariery  

są uznane jako wysokie z uwagi na powszechną opinię, że Polacy są narodem 

przedsiębiorczym, chętnie podejmującym się prowadzenia działalności gospodarczej. 

Świadczy to o dużej odporności polskich przedsiębiorców na wpływ niesprzyjających 

okoliczności determinujących prowadzenie działalności gospodarczej. 

 
Rys. 4. Ocena barier rozwoju gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw  

- unia europejska vs. unia walutowa vs. Polska 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The World Bank Group 

. http://www.doingbusiness.org/rankings (dostęp: 17.05.2015). 
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raportu publikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne. W Tabeli 1. 10 najbardziej 

konkurencyjnych gospodarek świata w 2014 roku, wskazano, że wśród 10 najbardziej 

konkurencyjnych gospodarek świata aż 5 to członkowie unii europejskiej, w tym 3 kraje 

36,3

52,5

74,7

70,9

56,5

49,8

50,0

56,2

49,7

58,1

44,1

50,9

66,7

79,9

74,8

63,4

58,6

63,7

65,1

66,7

69,1

63,8

32,0

85,0

137,0

64,0

39,0

17,0

35,0

87,0

41,0

52,0

32,0

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0

Ease of Doing Business Rank

Starting a Business

Dealing with Construction Permits

Getting Electricity

Registering Property

Getting Credit

Protecting Minority Investors

Paying Taxes

Trading Across Borders

Enforcing Contracts

Resolving Insolvency

Ease of
Doing

Business
Rank

Starting
a

Business

Dealing
with

Construc
tion

Permits

Getting
Electricit

y

Registeri
ng

Property

Getting
Credit

Protecti
ng

Minority
Investor

s

Paying
Taxes

Trading
Across

Borders

Enforcin
g

Contract
s

Resolvin
g

Insolven
cy

EU - 18 36,3 52,5 74,7 70,9 56,5 49,8 50,0 56,2 49,7 58,1 44,1

EU - 10 50,9 66,7 79,9 74,8 63,4 58,6 63,7 65,1 66,7 69,1 63,8

POLAND 32,0 85,0 137,0 64,0 39,0 17,0 35,0 87,0 41,0 52,0 32,0

http://www.doingbusiness.org/rankings


- 34 - | S t r o n a  

posiadają wspólną walutę. Jeśli uznać gospodarkę szwajcarską, z uwagi na położenie 

geograficzne i stopień powiązania z gospodarką unii europejskiej, za potencjalnego 

członka unii europejskiej, to wskaźnik udziału gospodarek europejskich wśród najbardziej 

konkurencyjnych gospodarek świata wzrósłby aż do 60%. 

Tabela 1 
10 najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata w 2014 roku 

 

 
Źródło: The World Economic Forum.  

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015 (dostęp: 16.05.2015). 

 
Z kolei biorąc pod uwagę dane zawarte w Tabeli 2. 10 najbardziej konkurencyjnych 

gospodarek europejskich w 2014 roku, należy zwrócić uwagę na fakt, że tylko 40% 

gospodarek nie znajduje się w unii walutowej oraz, że wszystkie wymienione gospodarki, 

z wyjątkiem Szwajcarii, znajdują się w unii europejskiej, co ma zasadnicze znaczenie  

dla interpretacji rankingu, ponieważ ujmowane są w nim wszystkie kraje europejskie  

– obecnie w granicach Europy leży 46 państw oraz 2 de facto niepodległe. 

Z analizy Tabel 1, 2 jasno wynika, że obecność w unii europejskiej,  

a w szczególności w unii walutowej, tworzy bardzo silny impuls do uzyskania znaczącej 

przewagi konkurencyjnej. Wspólna waluta jest w tym przypadku dodatkowym bodźcem  

do rozwoju gospodarek w kierunku szeroko pojmowanej innowacyjności. 

 

 

 

 

 

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015
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Tabela 2 
10 najbardziej konkurencyjnych gospodarek europejskich 

 

 
Źródło: The World Economic Forum. 

 http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015 (dostęp: 16.05.2015). 

 

Konkludując część praktyczną niniejszego opracowania, można wysunąć wnioski, 

że o ile wspólna waluta euro nie ma znaczenia dla poziomu konkurencyjności gospodarki 

strefy euro, w oparciu o badania poziomu wolności w prowadzeniu biznesu, o tyle 

posiadanie wspólnej waluty, z punktu widzenia pokonywania barier w prowadzeniu  

i rozwoju biznesu przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw, ma fundamentalne 

znaczenie dla kształtowania konkurencyjności strefy euro. W sposób bezpośredni  

i bezdyskusyjny członkostwo w unii walutowej przekłada się na generowanie istotnych 

przewag konkurencyjnych oraz systematyczne wzmacnianie wiodącej międzynarodowej 

pozycji konkurencyjnej dla 10 krajów europejskiej unii walutowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015


- 36 - | S t r o n a  

Podsumowanie i wnioski 

 

Rozwiązanie postawionej w publikacji hipotezy związanej z odpowiedzią  

na przypuszczenie: „Czy z faktu posiadania wspólnej waluty gospodarka strefy euro 

uzyskuje dodatkowe korzyści w postaci ponadprzeciętnego wzrostu konkurencyjności 

względem pozostałych krajów członkowskich unii europejskiej oraz gospodarki 

światowej?”, znajduje swoje rozwiązanie w wynikach badań ujętych w ramach Rozdz.  

3.2. Wpływ wspólnej waluty na poziom konkurencyjności strefy euro. 

Z badań tych można wysunąć jednoznaczny wniosek, że te gospodarki narodowe, 

które działają w ramach unii walutowej osiągają ponadprzeciętny wzrost i rozwój 

gospodarczy, co finalnie przekłada się na bardzo wysoki poziom dobrobytu oraz jakości 

życia społecznego. Zatem, można zdecydowanie potwierdzić, że wspólna waluta euro, 

stanowi kluczowy ekonomicznie czynnik kształtujący poziom międzynarodowej zdolności 

konkurencyjnej gospodarek narodowych strefy euro oraz ich międzynarodowej 

konkurencyjności sensu stricto i międzynarodowej pozycji konkurencyjnej. 

Zdając sobie sprawę z ograniczeń i wymogów formalnych stawianych wobec 

niniejszej pracy, postuluje się w przypadku chęci pogłębienia wiedzy z zakresu 

problematyki związanej z rolą euro jako narzędzia kształtującego konkurencyjność strefy 

euro, rozwinięcie zakresu badań również o prezentacje szczegółowych statystyk i kategorii 

ekonomicznych, takich jak: wskaźniki makroekonomiczne oparte o kategorie PKB, 

zjawisko bezrobocia i zadłużenia, wskaźniki konkurencyjności wykorzystujące dane  

o poziomach cen konsumpcyjnych, jednostkowych kosztach pracy czy deflatorach PKB 

oraz wskaźniki stóp procentowych i inflacji, z poszczególnych gospodarek krajowych, 

publikowanych m.in. przez Europejski Bank Centralny. 

Dotychczasowe ujęcie tematyki pracy przy wykorzystaniu danych publikowanych 

w ramach międzynarodowych rankingów konkurencyjności, prezentuje syntetyczny obraz 

międzynarodowego poziomu pozycji konkurencyjnej wybranych gospodarek narodowych  

i ich związków. Z kolei wykorzystanie danych analitycznych pozwoli na lepsze opisanie 

zjawisk wpływających na konkurencyjność unii walutowej za pomocą różnych 

wskaźników i związków przyczynowo skutkowych między nimi. Szersze ujęcie sprawy 

pozwoliłoby również na stawianie zróżnicowanych hipotez i problemów badawczych  

oraz wprowadzenie zaawansowanych metod ich rozwiązywania w oparciu o metody 

jakościowe oraz metody statystyczne, w celu uzyskania lepszych jakościowo i ilościowo 

informacji związanych z tematem przedmiotowej pracy. 
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