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Streszczenie 

 Szczególnie w ostatnich latach debata na temat przystąpienia do unii walutowej i 

tym samym przyjęcie euro budzi wiele emocji. Z ekonomicznego punktu widzenia, 

dążenie do spełnienia kryteriów konwergencji i korzyści płynące z korzystania ze wspólnej 

waluty wydają się być jednoznaczne. Powszechne odczucie jest jednak zgoła inne. 

Aktualnym, natomiast, obecnie tematem w ekonomii jest zagadnienie konkurencyjności 

gospodarczej danego kraju. Poniższa praca ma na celu pokazanie jak i czy korzystanie ze 

wspólnej waluty euro stanowi o konkurencyjności posługujących się nią państw i jak 

państwa te prezentują się na tle gospodarczej potęgi – Stanów Zjednoczonych Ameryki i 

azjatyckiego tygrysa – Chin.  

W pracy postawiona została hipoteza, iż korzystanie ze wspólnej waluty wysuwa 

państwa euro zone na czołowe miejsca w rankingach konkurencyjności światowych 

gospodarek. Wybranymi rankingami są trzy prestiżowe badania prowadzone przez: The 

Wall Street Journal i Heritage Foundation, wydającego corocznie Wskaźnik Wolności 

Gospodarczej (Index of Economic Freedom); Globalny Raport Konkurencyjności (Global 

Competitiveness Report) wydawany corocznie przez Światowe Forum Ekonomiczne oraz 

wydawany przez Międzynarodowy Instytutu Rozwoju Zarządzania (International Institute 

for Management Development) corocznie World Competitiveness Yearbook. Rankingi 

zostały dobrane tak, aby mierzyły inne wskaźniki, dzięki czemu możliwe jest 

zaobserwowanie w szerokim ujęciu pozycji danego kraju na tle innych. 

 Przede wszystkim, problemem jaki napotkano w pracy jest ogromne 

zróżnicowanie poszczególnych gospodarek państw korzystających z waluty euro. Trudno 

jest przedstawić je jako jednorodną gospodarkę państw unii walutowej, którą następnie 

można porównać do innych gospodarek i wnioskować o ich konkurencyjności. Stąd też 

praca ma charakter przekrojowy i starano się określić raczej tendencję do braku lub silnej 

konkurencyjności państwa. Poniższa praca stanowi przegląd teorii na temat 

konkurencyjności gospodarczej oraz przegląd najaktualniejszych badań i wskaźników o 

konkurencyjności decydujących.  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/The_Wall_Street_Journal
https://pl.wikipedia.org/wiki/The_Wall_Street_Journal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Heritage_Foundation
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Wstęp 

 Problematyka konkurencyjności Unii Europejskiej a ściślej gospodarek państw unii 

gospodarczej i walutowej, jest tematem wartym zastanowienia się, szczególnie w czasie, 

gdy Unia Europejska przeżywa kryzys. Jest to ponadto aktualne i cieszące się stałym 

zainteresowaniem w naukach ekonomicznych zagadnienie badawcze. Stąd, szczególnego 

znaczenia nabierają rozważania, których celem jest rozpatrzenie konkurencyjności 

gospodarek objętych unią walutową i porównanie jej do gospodarek światowych, 

szczególnie do prężnie rozwijającej się i odgrywającej coraz większą rolę gospodarki Chin 

czy niezaprzeczalnego światowego lidera - Stanów Zjednoczonych. Ze wzmocnieniem 

konkurencyjności gospodarki, idzie bowiem zadowolenie obywateli i ich wyższe dochody. 

Zwolenników konkurencyjności nie brakuje, w literaturze podkreśla się, że 

„konkurencyjna gospodarka rynkowa jest jedynym skutecznym rozwiązaniem problemów i 

wyzwań, przed którymi stoją gospodarki i społeczeństwa na świecie […]. Im większa jest 

konkurencyjność firm, regionu czy kraju, tym większa jest szansa na jego przetrwanie” 

(Grupa Lizbońska, 1996).  

Celem poniżej pracy jest przybliżenie tematyki konkurencyjności gospodarczej i 

przybliżenie związku unii walutowej z konkurencyjnością gospodarczą oraz próba 

spojrzenia na wspólną walutę jako środka służącego zwiększaniu spójności społecznej, 

ekonomicznej a tym samym wpływ na jej atrakcyjność na rynku światowym. W związku z 

powyższym, postawiona została hipoteza, że wspólna waluta, którą posługuje się 19 

państw członkowskich, wybija kraje strefy euro na tle innych krajów w corocznych 

raportach o konkurencyjności międzynarodowej. Porównanie wyżej wymienionych 

gospodarek zostało przeprowadzone na podstawie mierników światowych organizacji 

ekonomicznych. 

 Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia – wysnutych 

wniosków. Pierwszy rozdział jest teoretycznym wprowadzeniem pojęcia konkurencyjności 

gospodarki, przedstawienia jej wyznaczników, uwarunkowań, wybranych wymiarów oraz 

sposobów pomiaru konkurencyjności. Rozdział drugi natomiast, ma na celu przybliżenie 

wspomnianych gospodarek oraz prezentację porównawczą i analizę wybranych 

uwarunkowań konkurencyjności w wybranych raportach międzynarodowych. 
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 Poniższa praca stanowić ma syntetyczną próbę ukazania konkurencyjności 

gospodarek państw należących do strefy euro względem gospodarek światowych, jak 

również zasadność unii walutowej. 

1. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki w ujęciu teoretycznym 

1.1. Pojęcie konkurencyjności gospodarki 

 

Opracowań poruszających tematykę konkurencyjności jest bardzo wiele. Trudność 

wynikająca z określenia tego pojęcia implikuje wiele jej definicji, jak również skutkuje 

prowadzeniem wielu badań. Ponieważ konkurencyjność narodowa nie jest mierzalną 

bezpośrednio ekonomiczną kategorią, tak trudno jest o ustalenie hierarchii lub obiektywną 

definicję. 

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) definiuje 

konkurencyjność jako zdolność, w tym wypadku kraju, do “(…) sprostania 

międzynarodowej konkurencji oraz trwałego zapewnienia wysokiej stopy zwrotu od 

zastosowanych czynników produkcji i wysokiego poziomu zatrudnienia” (Misztal, s.55, 

2009). 

Jedliński (2002, s.72) proponuje rozpatrywanie międzynarodowej konkurencyjności 

gospodarki w dwóch aspektach, w ujęciu węższym i szerszym: 

 W ujęciu węższym jako zdolność danego kraju do produkcji i sprzedaży 

produktów czy usług, jako atrakcyjnych pod względem cenowym i 

jakościowym przy porównywaniu do tych samych produktów czy usług  

innego kraju 

 W ujęciu szerszym natomiast jest to zdolność do uzyskiwania korzyści ze 

współpracy handlowej, współpracy gospodarczej z zagranicą. Kupowanie 

towarów z zagranicy lub przesunięcie niektórych elementów produkcji na 

inne rynki a sprzedaż tych towarów, usług, w których produkcji rynek jest 

wyspecjalizowany. 

Jednym z przykładów kolejnego podejścia do pojęcia jest rozróżnienie dokonane 

przez W. Bieńkowskiego (1995), który analizował zmiany konkurencyjności gospodarki 

amerykańskiej w latach 80. XX wieku w czasach prezydentury Reagana. Bieńkowski 

dokonał rozróżnienia konkurencyjności na pozycję konkurencyjną i zdolność 

konkurencyjną. Pozycja konkurencyjna miałaby przedstawiać osiągnięty poziom rozwoju 

gospodarczego przez dane państwo, tj. dochód narodowy brutto, pozycja w handlu 
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zagranicznym czy efektywność w wykorzystaniu czynników wytwórczych. Zdolność 

konkurencyjna, natomiast jest to, wg. Bieńkowskiego wszystko to, co rozstrzyga o 

możliwościach danego kraju do konkurowania z rynkami innych państw i osiąganiu przez 

określoną gospodarkę daną pozycję konkurencyjną. Oba powyższe terminy mają 

uzupełniać się wzajemnie, zastosowanie ich oddzielnie może bowiem prowadzić do 

błędnych założeń (Bieńkowski, op.cit.) .  

Kolejnym wartym zaprezentowania pojęciem konkurencyjności jest to 

proponowane przez Irlandzką Radę Konkurencyjności Narodowej. W rozumieniu Rady, 

konkurencyjność oznaczałaby „sukces na rynkach, który owocuje ogólnym wzrostem 

dobrobytu (…); rynki te obejmują międzynarodowy przepływ towarów, kapitałów i usług. 

Na międzynarodowym rynku towarów i usług rywalizują ze sobą przedsiębiorstwa z 

poszczególnych państw. Dzięki obniżeniu barier taryfowych w handlu międzynarodowym 

wciąż się on rozszerza i pogłębia.” 
1
. W powyższym ujęciu konkurencyjności zawarta 

została rola przedsiębiorstw, wg autorów państwo powinno pomagać przedsiębiorstwom, 

poprzez stwarzanie odpowiednich warunków, w inwestowanie oraz budowanie strategii 

konkurencyjnej.  

Grupa Banku Światowego również podjęła się badania istoty międzynarodowej 

konkurencyjności gospodarek, gdzie konkurencyjność utożsamiana jest z 

produktywnością. Przewaga komparatywna, wynikająca, np. z niskich kosztów pracy, nie 

jest równoznaczna z przewagą konkurencyjną. Propozycja Banku Światowego, podkreśla 

rolę innowacyjności w rozumieniu konkurencyjności gospodarczej (Radło, 2008).  

Należy zwrócić uwagę, że wymienione przykładowe objaśnienia nie są rozbieżne, a 

jedynie zwracają uwagę na inne aspekty i wzajemnie się uzupełniają. W wielu ujęciach 

zwraca się uwagę na utożsamianie wysokiej konkurencyjności z niską stopą bezrobocia, 

wysokim produktem krajowym brutto per capita, prowadzonym handlem zagranicznym 

czy rolą przedsiębiorstw w budowaniu konkurencyjności krajowej. 

1.2. Czynniki i uwarunkowania konkurencyjności gospodarek 

Z uwagi na dużą liczbę prób definicji konkurencyjności w literaturze można 

spotkać również uwzględnienie różnych jej czynników, brak jest powszechnie 

akceptowanego, jednolitego zbioru.  

                                                           
1
Radło, M.J. (2008). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i 

miar. W: Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – 
wstępne wyniki badań (75), s.76. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa 
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Misala (2001) dokonuje rozróżnienia na czynniki zewnętrzne, tj.: zmiany 

konkurencyjności krajów, zmiany w międzynarodowej polityce handlowej czy zmiany w 

charakterze konkurencji międzynarodowej oraz na czynniki wewnętrzne, tj.: zmiany 

potencjału ekonomicznego, zmiany efektywności gospodarowania czy adaptacyjność i 

innowacyjność gospodarki. Wyróżnia również ważny, lecz nie zaliczający się do 

powyższych stan równowagi ekonomicznej kraju. Czynniki te, wpływają na 

międzynarodową zdolność do bycia konkurencyjnym krajem [por. rys. 1]. 

Rys. 1. Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej. Źródło: J. 

Misala: Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001, s. 237 

Gospodarkę generalnie uznaje się za konkurencyjną, jeśli stopy zatrudnienia są 

wysokie oraz utrzymuje się rosnący standard życia (Kłosiński, 2003, s. 27.). Piasecki 

(2003) wymienia kilka czynników, które mają największy wpływ na budowanie 

konkurencyjności: 

 Polityka gospodarcza rządu 

 Szeroko rozumiane zarządzanie 

 Bogactwa naturalne 

 Koszty siły roboczej 

 Parametry makroekonomiczne 

Zakłada się, że posiadanie bogactw naturalnych, np. ropy naftowej, niskich kosztów 

siły roboczej, przyjaznej polityki gospodarczej i odpowiedniego zarządzania stanowi 

wysoki potencjał kraju na stanie się potęgą gospodarczą i konkurencyjną.  
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Pilarska (2009, s.108) bardzo podobnie podchodzi do zagadnienia czynników 

determinujących konkurencyjność danego kraju, zalicza do nich: 

 System społeczno-gospodarczy 

 Politykę ekonomiczną rządu 

 Otoczenie międzynarodowe 

 Strukturę zasobów produkcyjnych oraz ich wielkość 

 Efektywność wykorzystania tychże zasobów 

W swojej kwalifikacji Pilarska ujęła dodatkowo aspekt otoczenia 

międzynarodowego, co odgrywać może dużą rolę w podejmowaniu decyzji o 

dokonywaniu inwestycji przez inwestorów na danym obszarze. Jeśli teren danego państwa 

otoczony jest przez tereny, gdzie toczone są wojny albo konflikty, atrakcyjność takiego 

miejsca gwałtownie spada (Pilarska, op.cit.). 

Szerszy oraz o wiele bardziej kompleksowy zbiór czynników konkurencyjności 

prezentuje Światowe Forum Ekonomiczne. W raportach Forum (patrz: rozdz. 3.2), 

wyróżnia się aż 12 czynników, które zaprezentowane są na poniższym rysunku: 

Rys.2 Czynniki konkurencyjności, wg. Światowego Forum Ekonomicznego. Opracowanie własne na 

podstawie: The Global Competitiveness Report 2015-2016. World Economic Forum, Genewa 2015, s. 6 i 

Globalny Raport Konkurencyjności 2015-2016 Światowego Forum Gospodarczego, Narodowy Bank Polski, 

Warszawa, s. 22 

 

Do czynników podstawowych, zalicza się cztery filary, tj.: 
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1. Instytucje – stosunek państwa (administracja, ramy prawne) wobec 

podmiotów gospodarczych 

2. Infrastruktura – baza i wygląd transportu – sieci dróg, sieci kolejowe, 

lotniska; baza energetyczna – stałość w dostawie energii elektrycznej; baza 

telekomunikacyjna 

3. Otoczenie makroekonomiczne – stopa bezrobocia, stopa inflacji, stan 

finansów publicznych 

4. Zdrowie i szkolnictwo elementarne – dostęp do opieki zdrowotnej oraz 

szkolnictwa elementarnego oraz jego jakość 

Do czynników efektywnościowych zalicza się sześć filarów, tj.: 

5. Szkolnictwo wyższe – jakość szkolnictwa wyższego, poziom kwalifikacji 

absolwentów, wygląd doskonalenia zawodowego 

6. Efektywność rynku dóbr – elastyczność w przystosowywaniu się do 

zmieniających się wymagań konsumenckich, utrzymywanie zdrowej 

konkurencji 

7. Efektywność rynku pracy – zwalczanie kumoterstwa i protekcjonizmu, 

elastyczność w zachodzących zmianach na rynku pracy – możliwości 

przekwalifikowania 

8. Rozwój rynków finansowych – przejrzystość działań oraz produktywne 

asygnowanie środków 

9. Otwartość technologiczna – wdrażanie, adaptowanie i korzystanie z nowych 

technologii 

10. Wielkość rynku – większe rynki pozwalają na podnoszenie produktywności 

i konkurencyjności 

Do czynników proinnowacyjnych zaliczają się dwa filary, tj.: 

11. Złożoność biznesu – sieci powiązań między przedsiębiorstwami oraz ich 

strategie 

12. Innowacyjność – nakłady na rozwój technologii, wdrażanie nowoczesnych 

rozwiązań
2
  

                                                           
2
 Źródło: The Global Competitiveness Report 2015-2016: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-

2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf 

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf


8 
 

Zestaw czynników zaprezentowanych przez Światowe Forum Ekonomiczne jest o 

wiele szerszy niż zaprezentowane dwa poprzednie. Nie każdy jednak wpływa w ten sam 

sposób na konkurencyjność gospodarki. W zależności od tego, na jakim etapie rozwoju 

znajduje się dany kraj, inne czynniki mogą mieć większe znaczenie. 

Konkurencyjność gospodarczą można również omawiać na podstawie wymiarów. 

Konkurencyjne dla siebie mogą być nie tylko kraje ale również przedsiębiorstwa, regiony 

czy sektory gospodarcze. Jednym z klasyfikacji wymiarów konkurencyjności, jest ten 

zaproponowany przez Weresę (Weresa, 2008, s. 101): 

 Makro – konkurencyjność państw i regionów 

 Mezo – konkurencyjność sektorów gospodarki, branż 

 Mikro – konkurencyjność firm i produktów 

Jak wspomina Weresa „pojęcie konkurencyjności w skali makro odnosi się do 

gospodarki narodowej oraz jej różnorodnych powiązań z rynkiem światowym.” (op.cit) Jak 

widać szczególny nacisk jest tu położony na współpracę z innymi rynkami, o której 

również wspomina Jedliński (op.cit). Konkurencyjność w skali makro (rozumiana 

statycznie – jako pozycja) związana jest ze skalą oferowanych na rynku 

międzynarodowym produktów i usług, co ma wpływ na obrót gospodarczy a tym samym 

na przyrost dochodów obywateli. Tak więc, makroekonomiczny wymiar konkurencyjności 

międzynarodowej związany jest w wymianą gospodarczą danego kraju, udział danego 

kraju w tej wymianie, jak również z siłą roboczą czy kapitałem. Bossak (2001, s.  47) 

zwraca również uwagę na odzwierciedlenie pozycji danego kraju, nie tylko w pozycji w 

wymianie handlowej, ale również udział danego kraju w rynkach takich jak: 

technologiczny czy finansowy, ponieważ właśnie te obszary w coraz większym stopniu 

decydują o postępach i korzyściach.  

To czy dany kraj charakteryzować się będzie wysoką konkurencyjnością 

międzynarodową, zależy od aktywnego dopasowywania się do zmian zachodzących na 

rynkach gospodarczych i technologicznych, gdzie celem jest osiągnięcie trwałego wzrostu 

gospodarczego. „Najogólniej można zdefiniować konkurencyjność gospodarki w ujęciu 

statycznym gospodarki, jako pozycję kraju na rynkach międzynarodowych w handlu 

towarowym i usługami oraz na rynku technologicznym, finansowym oraz praw 
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majątkowych, która znajduje odzwierciedlenie w poziomie dobrobytu mieszkańców” 

(Weresa, op.cit. s. 102).  

1.3. Sposoby pomiaru międzynarodowej konkurencyjności gospodarek 

narodowych  

Konkurencyjność międzynarodową można mierzyć w oparciu o mierniki 

międzynarodowej zdolności konkurencyjnej. Zgodnie z przytoczonymi powyżej 

definicjami, zmienną zależną w zestawieniach konkurencyjności, będzie pozycja 

gospodarki, natomiast zmiennymi niezależnymi komponenty zdolności konkurencyjnej 

porównywanych gospodarek narodowych. Dokonywanie jednak takich pomiarów, jest 

niezwykle trudne (Misala, 2011). 

Jednym z podejść i próbą syntetycznego zbioru koncepcji pomiaru konkurencyjności w 

wymiarze międzynarodowym, jest zaproponowana przez Misalę (op.cit.).  

KONCEPCJA MIERNIKI I METODY ANALIZY 

1. Zdolność kraju do sprzedaży dóbr i 

usług na rynkach międzynarodowych 

Mierniki cząstkowe realne, m.in.: udział w 

międzynarodowych obrotach towarami i 

usługami; salda obrotów towarami i usługami 

Mierniki cząstkowe konkurencyjności 

cenowej, m.in.: poziom kosztów i stawek płac 

Mierniki syntetyczne, m.in.: salda obrotów 

bieżących; poziom kursu walutowego; 

wskaźniki rozwoju handlu zagranicznego 

Metody analizy, m.in.: analiza ujawnionych 

przewag względnych; analiza intensywności i 

struktury handlu wewnątrzgałęziowego 

2. Zdolność kraju do sprzedaży dóbr i 

usług  

Mierniki i metody jak w koncepcji 1 

Mierniki cząstkowe międzynarodowej 

atrakcyjności dla kapitału i 

międzynarodowej konkurencyjności 

technologicznej, m.in.: udziały w 

międzynarodowych obrotach kapitałem 

produkcyjnym i nośnikch wiedzy technicznej 

Mierniki syntetyczne, m.in.: poziom dochodu 

narodowego per capita; stopa bezrobocia 

Mierniki analizy, m.in.: jw.; sporządzanie 

rankingów międzynarodowych 



10 
 

 

3. Zdolność kraju do sprzedaży dóbr i 

usług na rynkach zagranicznych; 

zapewnienie atrakcyjności dla 

czynników wytwórczych; elastyczne 

dopasowywanie się do zmian w 

otoczeniu gospodarczym 

Mierniki i metody jw., ze szczególnym 

uwzględnieniem sporządzania rankingów 

międzynarodowych 

Tab. 1 Koncepcje analizy międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i konkurencyjności gospodarki narodowej oraz 

wykaz mierników i metod. Źródło: Misala J. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011 s. 132-133. 

Inną koncepcją pomiaru i analizowania konkurencyjności jest ta, stworzona przez 

Aigingera (1998, za: Misala 2011, s. 134). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna to, 

wg autora zdolność kraju do sprzedaży takiej ilości towarów i usług, aby zachować 

równowagę makroekonomiczną. Aiginger wraz z Landesmannem (2002, za: Misala 2011) 

wyróżnili cztery poziomy zdolności konkurencyjnej oraz konkurencyjności 

międzynarodowej: Poziom 1 – konkurencyjność jako zdolność do podnoszenia dochodów 

dzięki wzrostowi produktywności pracowników oraz ich liczby; poziom 2 – jw. oraz ocena 

trwałości procesu; poziom 3 – jw. oraz wprowadzanie systemu zabezpieczeń socjalnych 

oraz ochrony środowiska; poziom 4 – jw. oraz uwzględnienie zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego, m.in.: poziom zadowolenia obywateli. 

Metodą, której istotą jest obserwacja wybranych podstawowych wskaźników, jest 

metoda analizy pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej. Wskaźniki te zostały 

opracowane w 1990r. przez Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. W metodzie 

tej stosuje się analizę, w ujęciu czasowym poszczególnych, opisanych poniżej kategorii. 

Choć metoda z racji roku powstawania wydawać może się nieco przestarzała, warto 

przyjrzeć jej się bliżej, bo nadal w aktualny sposób zajmuje się tematyką proponowanego 

pomiaru konkurencyjności kraju. Zaproponowanymi podstawowymi wielkościami przez 

Instytut są (Misala, 2011, s. 138): 

 Tempo wzrostu PKB – obraz poziomu rozwoju gospodarki danego kraju i 

informacja o zamożności mieszkańców 

 Stopa rejestrowanego bezrobocia – stosunek osób zdolnych do podjęcia pracy 

do osób pracujących (zatrudnionych) 

 Stopa inflacji – informacja (wskaźnik) o stanie wewnętrznej równowagi 

państwa   
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 Stopa zadłużenia sektora państwowego – stosunek salda budżetu do PKB 

 Stopa zadłużenia zagranicznego – stosunek salda obrotów bieżących do PKB 

Badacze zaproponowanej metody, odkryli również, iż powyższe wielkości, 

wskaźniki, mogą być ujęte w wierzchołki, które stanowić będą pięciokąt stabilizacji 

makroekonomicznej. 

 

GDP – PKB; U – stop bezrobocia procentowo; CPI – stopa inflacji; G – relacja salda 

budżetu do PKB podana w procentach; CA – relacja salda rachunku obrotów bieżących do 

PKB w procentach 

Rys. 3 Pięciokąt stabilizacji makroekonomicznej. Źródło: Misala J. Współczesne teorie wymiany 

międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej. Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa s. 139 

Jak jednak zaznaczają autorzy, osiągnięcie idealnego poziomu pięcioboku nie jest w 

praktyce możliwe. Jak podaje autor „(…) przyśpieszenie tempa wzrostu gospodarczego 

może powodować redukcję stopy bezrobocia, ale wywołuję presję inflacyjną oraz 

tendencję do wzrostu zadłużenia zagranicznego i odwrotnie.” (Misala, 2011, s.140). 

W proponowanych sposobach pomiaru konkurencyjności międzynarodowej, należy 

również wymienić międzynarodowe raporty, o których wspomina się w dalszej części 

pracy. Ukazują się one z reguły co roku. Do najpopularniejszych raportów należą, m.in.: 

raport Międzynarodowego Instytutu Zarządzania Rozwojem (International Institute for 
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Management Development), raport Fundacji Bertelsmanna (Bertelsmann Stifung) czy 

Światowego Forum Ekonomicznego (World Ecomonic Forum). Raporty te, poprzez 

badania ankietowe zbierają informację z kilkudziesięciu, kilkuset krajów świata, na temat 

mocnych i słabych stron gospodarek. Mimo, że trudno uznać podawane przez nie wyniki 

danych krajów za miary zdolności konkurencyjnej, można poprzez analizę danych 

obserwować zmiany i wysnuwać wnioski, w jakim kierunku gospodarka danego kraju 

zamierza.  

Współcześnie również wiele kryteriów powyższych metod, które miały kiedyś swoje 

uzasadnienie dzisiaj wydają się być przestarzałe. Stosowaną dzisiaj dość powszechnie 

metodą, jest metoda „statystyki porównawczej”, tj. interesujące mierniki, np. poziom 

stawek płac czy stopa bezrobocia, porównuje się do wybranego okresu w czasie i bada ich 

ewolucję. Niewątpliwie jednak, nadal syntetyczną miarą zdolności konkurencyjnej kraju 

jest wartość PKB per capita. Jego wartość, badanie tendencji zmiany na tle innych krajów, 

informują i pozwalają prognozować zdolności konkurencyjne danego państwa. Wskaźnik 

ten jednak nie zawiera informacji o stopniu współpracy gospodarczej z innymi krajami 

(Misala, 2011, s.136).  

2. Wybrane uwarunkowania konkurencyjności gospodarek strefy euro na tle 

gospodarek USA i Chin 

2.1. Charakterystyka Wskaźnika Swobody Gospodarczej (IEF) - pozycja krajów 

strefy euro, USA i Chin 

Indeks swobody ekonomicznej (IEF) publikowany jest przez fundację Heritage 

Foundation we współpracy z Wall Street Journal, corocznie od 1995r. W odróżnieniu od 

raportów przedstawionych w dalszej części pracy, dane na 2016r. są już dostępne, autorzy 

wydając tegoroczny indeks głównie bazowali na danych z drugiej połowy 2014r. oraz 

pierwszej połowy 2015r. Ideą twórców rankingu, jest założenie, że im bardziej swobodna 

(freer) gospodarka, tym bardziej produktywni i lepiej prosperujący będą mieszkańcy. 

Państwa promujące wolność gospodarczą, czy to za pomocą prawa czy rządowego umiaru 

w kontroli, dostarczają społeczeństwu warunków to rozwijania rozwiązań dla gospodarki i 

rozwiązań dla problemów, z którymi boryka się świat. Autorzy indeksu uważają również, 

iż dane zebrane w raportach dostarczają silnych dowodów na to, że swoboda gospodarcza 
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jest warunkiem wstępnym dla przyjaznego środowiska dla przyszłych pokoleń (sustainable 

human) oraz rozwoju społecznego
3
. 

IEF - jest największym indeksem, zbierającym dane (w 2016r.) z 186 krajów (8 krajów 

o nieustalonym statusie politycznym, np. Syria czy Libia czy o zbyt małej ludności, np. 

Lichtenstein, nie zostało ujętych w zestawieniu), których swoboda gospodarcza została 

zbadana na podstawie 10 czynników, zgrupowanych w 4 główne kategorie – filary 

ekonomicznej swobody:  

1. Regulacje prawne (prawa własności, korupcja) 

2. Interwencje rządu (obciążenia podatkowe, wydatki rządu) 

3. Skuteczność regulacji (swoboda w biznesie, polityka handlowa, polityka 

monetarna) 

4. Otwarty rynek (polityka handlowa, polityka zagraniczna, polityka finansowa).  

Każda z tych 10 ekonomicznych swobód jest oceniana na skali od 0 do 100, przy czym 

100 oznacza gospodarkę liberalną (free economy) a 0 gospodarkę całkowicie nierynkową 

(repressed economy): 

a) Dla gospodarek liberalnych (free) wskaźnik swobody ekonomicznej znajduje się w 

przedziale 100-80 

b) Dla gospodarek raczej liberalnych (mostly free) wskaźnik znajduje się w przedziale 

79,9-70 

c) Dla gospodarek średnio liberalnych (moderately free) wskaźnik swobody znajduje 

się w przedziale 69,9-60 

d) Dla gospodarek raczej nieliberalnych (mostly unfree) wskaźnik znajduje się w 

przedziale 59,9-50 

e) Dla gospodarek nieliberalnych (repressed) osiąga wartość pomiędzy 49,9-0
4
  

W ostatnio opublikowanym raporcie, do grupy gospodarek liberalnych zaliczono 5, w tym 

na pierwszym miejscu znalazł się Hong Kong (jako specjalny region administracyjny 

Chińskiej Republiki Ludowej) – inne państwa, o których mowa w pracy, nie zostały ujęte 

w grupie gospodarek liberalnych. W grupie państw średnio liberalnych znalazły się: 

                                                           
3
 Źródło: www.heritage.org/index/ 

4
 Misztal, 2009, s. 61 
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 Irlandia (77,3) – gospodarka irlandzka zrobiła niesamowity postęp na przestrzeni 

trzech ostatnich lat, odzyskała zdrowie budżetowe i stała się pierwszym krajem, 

który mógł opuścić strefę silnego dofinansowania Unii Europejskiej. Gospodarka 

Irlandii jest obecnie najszybciej rosnącą w obrębie europejskiej unii walutowej; 

Irlandia w IEF wskoczyła o 0,7 punktu do góry (w por. z rokiem poprzednim); 

znajduje się na 8. miejscu w rankingu globalnym i 1. miejsce wśród krajów unii 

walutowej; od 2012r. jej pozycja poprawiła się w sumie o 0,4 punktu 

 Estonia (77,2) – gospodarka Estonii uzyskuje ciągłe wzrosty dzięki silnemu 

zaangażowaniu rządu w prowadzeniu swobody gospodarczej, m.in.: uproszczeniu 

systemu podatkowego, dynamicznemu zaangażowaniu w prężny rozwój w handlu 

globalnego i sprawnego zarządzania gospodarką kraju. Ponadto otwartość 

instytucjonalna oraz duża elastyczność, pozwoliły Estonii znaleźć się tak wysoko w 

rankingu. Estonia jest jedną z najbardziej dynamicznych i nowoczesnych 

gospodarek z najniższym wśród Unii Europejskiej debt-to-GDP – wskaźnikiem 

zadłużenia w stosunku do PKB; Estonia w IEF skoczyła o 0,4 punktu do góry (w 

por. z rokiem poprzednim); znajduje się na 9. miejscu w rankingu globalnym i na 3. 

miejscu w Europie (2. Miejsce wśród krajów unii walutowej); od 2012r. jej pozycja 

poprawia się aż o 4 punkty a od 2011 jest członkiem strefy euro. 

 USA (75,4) – gospodarka amerykańska w ostatnich ośmiu latach siedem razy 

notowała spadki, natomiast w tym roku osiągnęła najgorszy wynik. W rankingu 

spadek o 0,8 punktu; 11. miejsce w globalnym rankingu; od 2012r. spadek o 0,9 

punktu. Od 2010r. Stany Zjednoczone spadły w szeregi „średnio liberalnych 

gospodarek”. Wiara Amerykanów w rząd, wg. badania Gallup, wydanego w 

2015r.
5
 jest najniższa od dziesięciu lat – 75% respondentów uważa, ze korupcja jest 

powszechnie stosowaną metodą w rządzie i rządowych regulacjach dotyczących 

biznesu. Również historycznie żywy wzrost przedsiębiorczości w obszarach 

począwszy od opieki zdrowotnej do edukacji, jest ostatnio utrudniony poprzez 

drogą i nieefektywną politykę rządu. Mimo, to gospodarka Stanów Zjednoczonych 

nadal prześciga wiele gospodarek europejskiej unii gospodarczo – walutowej.  

 Litwa (75,2) - Litwa wprowadziła kilka przełomowych reform w wielu obszarach, 

usprawnione zostały procedury dla przedsiębiorców chcących otwierać nowe firmy 

                                                           
5
 www.gallup.com 
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(start-up buisness) oraz procedury podatkowe, ułatwiające wzrost 

przedsiębiorczości w kraju; zanotowany został wzrost w porównaniu do roku 

ubiegłego o 0,5 punktu; Litwa zajmuje 13. miejsce w rankingu światowym i 6. w 

Europie; przeglądowo od 2012r. wzrosła pozycja Litwy o 3,7 punktu. Od 

wstąpienia Litwy do strefy euro w styczniu 2015r., polityka monetarna kraju jest w 

rękach Europejskiego Banku Centralnego, kontynuowana jest polityka lepszego 

zarządzania finansami, zarządzania inflacją oraz praca nad wzrostem 

gospodarczym 

 Holandia (74,6) – Holandia w rankingu ukazuje się jako dobrze zarządzany kraj, 

wolny od korupcji i stabilny monetarnie, jedynie polityka fiskalna jest słabszą 

stroną kraju. Pozycja Holandii wzrosła w por. z zeszłym rokiem o 0,9 punktu; 

zajmuje 19. miejsce w rankingu globalnym i 7. miejsce w Europie; od 2012r. jej 

pozycja wzrosła o 1,3 punktu 

  Niemcy (74,4) – niemiecka gospodarka pozostaje odporna w obliczu światowej 

ekonomicznej niepewności, kraj przejawia minimalną tolerancję dla korupcji. 

Reformy podjęte przez rząd dotyczące rynku pracy, pomogły w zmniejszeniu 

bezrobocia i przyczyniły się do uzyskania stabilnego rynku pracy. Niemcy w 

globalnym rankingu znajdują się na miejscu 17., w Europie zajmują miejsce 8.; od 

2012r. wskaźnik konkurencyjności wzrósł o 3,4 punktu. Niemiecka gospodarka 

skupiła się na ratowaniu strefy euro, poprzez największy pakiet pomocowy dla 

członków strefy euro. Niemiecka gospodarka, największa i najlepiej zintegrowana 

z globalnym rynkiem w Europie, generuje najwyższy światowy wpływ per capita 

(PKB per capita). Niemcy zarówno politycznie jak i ekonomicznie pozostają 

najbardziej wpływowym krajem w Unii Europejskiej  

 Luksemburg (73,9) – Luksemburg podtrzymuje swoją pozycję konkurencyjną z 

elastycznym podejściem rządu do swobody ekonomicznej, dobrze funkcjonującymi 

i zarządzanymi instytucjami oraz brakiem tolerancji dla korupcji. Luksemburg 

zanotował wzrost w por. do zeszłego roku o 0,7 punktu; znajduje się na 19. miejscu 

w zestawieniu światowym oraz 9. w Europie; od 2012r zanotowany został spadek o 

0,6 punktu. Wielkie Księstwo Luksemburga jest krajem założycielskim Unii 

Europejskiej z 1957r oraz jest w strefie euro od 1999r. Nieustannie promuje 

integrację europejską. Luksemburg charakteryzuje jeden z najwyższych 
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wskaźników zarobków, jednakże kryzys odbił się pierwszą od 60 lat recesją kraju 

w 2009r.  

 Finlandia (72,6) – Finlandia zanotowała spadek w rankingu o 0,8 punktu; znajduje 

się na 24. miejscu w światowym rankingu i 13. w Europie; od 2012r. jej pozycja 

zmieniła się wzrostem o 0,3 punktu. Finlandia boryka się z deficytem budżetowym 

oraz długiem publicznym, który się rozrasta i od pięciu lat notuje się spowolnienie 

rozwoju oraz niepewność w kraju. W ostatnich wyborach w kwietniu 2015r. została 

nawiązana koalicja rządowa z eurosceptyczną partią konserwatywną oraz centro-

prawicową partią fińską  

  Austria (71,7) – austriacka konkurencyjność wzrosła w por. z poprzednim rokiem 

o 0,5 punktu, co plasuje ją na 28. miejscu w zestawieniu  światowym i 15. w 

Europie; od 2012r. wskaźnik ten poprawił się o 1,4 punktu; dostrzega się wzrost 

zainteresowania eurosceptycznymi ugrupowaniami politycznymi; austriacka 

ekonomia okazuje się być dość oporną na kryzys unii walutowej, przewyższając 

wiele gospodarek Unii Europejskiej, nadal osiągając jeden z najwyższych 

poziomów PKB per capita, wzrasta jednak dług publiczny 

  Łotwa (70,4) – dostrzega się wyraźną poprawę sytuacji gospodarczej Łotwy po 

ciężkich uderzeniach spowodowanych globalnym kryzysem gospodarczym, 

szczególnie od połowy 2010r. rząd prezentuje zaangażowanie w reformy, 

prowadzące do rozwoju kraju; konkurencyjność Łotwy wzrosła o 0,7 punktu w por. 

do roku ubiegłego, co plasuje ją na 36. miejscu w zestawieniu światowym i 17. w 

Europie; obserwuje się stały wzrost aż o 5,2 punktu od 2012r. Niska 

produktywność oraz szara strefa są najpoważniejszymi problemami Łotwy 

W kolejnej grupie – gospodarek średnio liberalnych znalazły się:  

 Cypr (68,7) – Cypr podnosi się z ciężkiej recesji ekonomicznej, spotęgowanej 

upadkiem systemu budżetowego w 2013r. Polityka ekonomiczna w związku z tym, 

skupia się głównie na kontrolowaniu dyscypliny finansowej, reformach 

strukturalnych, prywatyzacji będącej warunkiem dofinasowań. Cypr znajduje się na 

42. miejscu w rankingu światowym oraz 19. miejscu w Europie; od 2012r. 

zanotował spadek o 3,2 punktu. Po upadku sektora bankowego w 2013r., Cypr 

uzyskał dofinansowanie od Unii Europejskiej w wysokości 10 miliardów euro. 



17 
 

Gospodarka kraju jest osłabiona, jednakże w pierwszym kwartale 2015r. pierwszy 

raz od 2011r. zanotowany został wzrost; wskaźnik bezrobocia nadal jest jednym z 

najwyższych w Europie 

 Hiszpania (68,5) – światowy kryzys gospodarczy i kryzys walutowy UE, dotknęły 

gospodarkę Hiszpanii. Hiszpania podniosła swoją pozycje w rankingu o 0,9 punktu, 

plasując kraj na 43. miejscu w zestawieniu oraz na 20. w Europie; notuje się spadek 

kraju od 2012r. o 0,6 punktu. Hiszpania boryka się z wysokością długu publicznego 

oraz korupcją. W 2012r. Hiszpania dostała pożyczkę od Unii Europejskiej na 

poziomie 41 miliardów euro, mającą ratować sektor bankowy. Hiszpania boryka się 

z problemem bezrobocia, stanowiącym 55% wśród młodych 

  Belgia (68,4) – Belgia boryka się z deficytem budżetowym, sięgającym ponad 

100% PKB, zredukowanie chronicznego deficytu powinno być najwyższym 

priorytetem rządu. Pozycja konkurencyjności Belgii spadła o 0,4 punktu, plasując 

ją na 44. miejscu w zestawieniu światowym i 21. w Europie. Od 2012r. notuje się 

spadek konkurencyjności kraju o 0,6 punktu 

  Malta (66,7) – gospodarka Malty zyskuje na relatywnie wysokim otwarciu się na 

handel zagraniczny oraz inwestorów, sektor finansowy, dzięki staraniom rządu 

stanowi obecnie duży udział w gospodarce Malty; pozycja w rankingu wzrosła o 

0,2 punktu, plasując Maltę na 55. miejscu i 24. w Europie; od 2012r. pozycja Malty 

spadła o 0,3 punktu.  

  Słowacja (66,6) – wprowadzenie przez rząd rozważnych ram dla sektora 

finansowego powiązane z konkurencyjnymi wskaźnikami podatkowymi, wpłynęły 

na poprawę gospodarki Słowacji. Słowacja spadła w notowaniu o 0,6 punktu, 

znajdując się na 56. miejscu w zestawieniu światowym i 25. miejscu w Europie 

  Portugalia (65,1) – spadła w rankingu o 0,2 punktu, znajdując się na 64. miejscu w 

zestawieniu światowym i 30. w Europie. Od 2012r. notuje się wzrost 

konkurencyjności kraju o 2,1 punktu. Pomimo sprawnie działających instytucji 

publicznych i transparentności działania, zadłużenie sektora publicznego jest nadal 

hamulcem w rozwoju Portugali. W maju 2011r. Portugalia przyjęła 78 miliardów 

euro pomocy z Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego na 

rozwój reform, mających załatać dziurę budżetową i przyciągnąć prywatnych 
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inwestorów. Trzymanie się restrykcyjnych zasad, pomogło Portugali wyjść z 

najgorszego kryzysu gospodarczego 

  Francja (62,3) – konkurencyjność francuskiej gospodarki spadła w porównaniu do 

zeszłego roku o 0,2 punktu, plasując ją na 75. miejscu i 32. w Europie; od 2012r. 

konkurencyjność Francji spadła o 0,9 punktu  

  Włochy (61,2) – spadek o 0,5 punktu w por. z zestawieniem zeszłorocznym, 86. 

miejsce na świecie i 36. w Europie, wynik konkurencyjności od 2012r. wzrósł o 2,4 

punktu; ostry wzrost długu publicznego, spotęgowany słabościami 

instytucjonalnymi podkopuje długoterminową konkurencyjność kraju; zauważalne 

są duże różnice między biednym południem i bogatą północą kraju 

 Słowenia (60,6) – wzrost o 0,3 punktu, uzyskując 90. miejsce w zestawieniu i 37. w 

Europie; wskaźnik konkurencyjności spadł na przestrzeni lat (od 2012r.) o 2,3 

punktu. Upadek rządu słoweńskiego w 2013r., po oskarżeniu ówczesnego premiera 

o korupcję, niestabilna sytuacja kraju, spowolniła prywatyzację i próbę redukcji  

sektora publicznego, który nadal w połowie kontrolowany jest przez rząd 

W gospodarkach raczej nieliberalnych znalazła się:  

 Grecja (53,2) – utrzymujący się brak swobody gospodarczej oraz polityczna 

niestabilność powoduje pogarszanie konkurencyjności. Konieczne jest podjęcie 

działań, mających na celu przywrócenie równowagi fiskalnej i zwiększenie 

elastyczności rynku pracy oraz walka z korupcją systemową. W zestawieniu Grecja 

spadła o 0,8 punktu w porównaniu do zeszłego roku, znajdując się na 138. miejscu 

w zestawieniu światowym i 41. miejscu w Europie (tylko przed Rosją, Białorusią i 

Ukrainą). Od 2012r. jej konkurencyjność spadła o 2,2 punktu. W sierpniu Komisja 

Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Europejski Bank Centralny 

zgodzili się na przyznanie Grecji 95 miliardów euro dofinansowania w zamian za 

wprowadzenie reform fiskalnych, gospodarczych oraz dodatkowych restrykcyjnych 

oszczędności. Była to trzecia pula pomocowa dla Grecji na przestrzeni pięciu 

ostatnich lat. Grecja wydaje się być pogrążoną w politycznej i gospodarczej 

niepewności, co więcej przyszłość Grecji w strefie euro również jest niepewna. 

Gospodarka, opierająca się na turystyce i spedycji, z powrotem była w recesji w 
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pierwszym kwartale 2015r. po krótkotrwałym wzroście. Grecja ma najwyższy w 

strefie euro wskaźnik bezrobocia 

 Chiny kontynentalne (52,0) – w ciągu ostatniego roku chińska gospodarka 

przechodziła przez okres zmienności rynku finansowego oraz spowolnienia 

gospodarczego. Głęboko zakorzenione problemy strukturalne, w tym skupianie się 

rządu głównie na inwestycjach publicznych oraz eksporcie, kontrola przez państwo 

sektora finansowego i nieefektywność regulacyjna państwa, są coraz bardziej 

dotkliwie odczuwalne. Piętrzenie się zadłużenia na różnych poziomach gospodarki, 

stwarzają zagrożenie dla długoterminowego wzrostu gospodarczego. W 

porównaniu do zeszłego roku Chiny spadły w rankingu o 0,7 punktu, plasując się 

na 144. miejscu w zestawieniu światowym. Od 2012r. konkurencyjność kraju 

wzrosła o 0,8 punktu. Po ponad dwóch latach sprawowania władzy, reżim 

sekretarza generalnego Partii Komunistycznej – Xi Jinpinga, nie przyczynił się do 

znaczącego postępu gospodarczego. Rząd ostatnio wycofał się z wcześniej 

deklarowanego ograniczenia pożyczek od prowincji i rządów lokalnych. Z 

populacją 1,5 miliarda obywateli, chińska gospodarka konkuruje z wielkością ze 

Stanami Zjednoczonymi. Oficjalne wskaźniki, mówią że gospodarka chińska 

rozwija się na poziomie 7-7,5 procent, natomiast istnieją dowody, ze rzeczywisty 

wzrost jest wolniejszy. Kierownictwo partii komunistycznej okazjonalnie podkreśla 

potrzebę wprowadzenia zasad wolno rynkowych, aby zapewnić ciągłą 

transformację gospodarczą i rozwój Chin. Jednakże, mimo otwartości na handel i 

inwestycje, naprawdę liberalne środki zmierzające do reformy nie zostały podjęte. 

Polityka nadal skupia się na promowaniu interesów partii a system sądowniczy 

podatny jest na jej wpływ.
6
 

2.2. Charakterystyka Wskaźnika Konkurencji Światowego Forum 

Ekonomicznego (GCI) - miejsce krajów strefy euro, USA i Chin 

Raporty Światowego Forum Ekonomicznego wydawane są corocznie. Wyniki są 

odpowiedziami z ankiet EOS członków zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw, które 

biorą udział w badaniu i wypowiadają się na temat sytuacji w ich kraju. W 2015r. badanie 

zostało przeprowadzone w 140 krajach i odpowiedzi udzieliło ok 14.000 respondentów.  

                                                           
6
 www.heritage.org/index/country/ 
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Od 2013r. maleje skala przetasowań w rankingu, nadal wysoki jest odsetek krajów, 

które swoją pozycję w rankingu poprawiają, natomiast odsetek krajów pogarszających 

swoją sytuację jest minimalny. Co ciekawe, jednym z krajów, w których nastąpiły 

znaczące spadki jest Słowacja – kraj wchodzący w skład unii walutowej. 

W zestawieniu dziesięciu liderów w rankingu najbardziej konkurencyjnych 

gospodarek, gospodarka USA, tak samo jak w 2014r., zajmuje trzecie miejsce. Europa jest 

nadal liderem w zestawieniu, ponieważ aż sześć krajów europejskich zostało w nim 

ujętych. Wśród nich trzy kraje należące do unii walutowej, tj.: Niemcy (miejsce 4, wzrost z 

miejsca 5), Holandia (miejsce 5, wzrost z 8) oraz Finlandia (miejsce 8, spadek z 4). W 

zestawieniu TOP 10 od dziesięciu lat brak jest Chin (miejsce 28, bez zmian w porównaniu 

do poprzedniego raportu). 

Na poniższym rysunku zaprezentowana jest konkurencyjność krajów Europy w 

zestawieniu GCI (Growth Competitiveness Index). Jest to zestawienie tworzone przez 

Światowe Forum Ekonomiczne, które przedstawia zdolność konkurencyjną gospodarek 

pod względem otoczenia makroekonomicznego, jakości instytucji publicznych oraz 

potencjału, postępu technologicznego. Może on przybierać wartość od 1 do 7, im wyższa 

wartość, tym wyższa konkurencyjność danej gospodarki. 
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Rys. 4 Europa – Rozkład indeksu GCI w 2015r. Źródło: 

https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2015/WEF-2015.pdf  

Jak widać na podstawie rysunku, południe Europy nadal pozostaje w tyle. Ze 

względu na kryzys ekonomiczny, Grecja (miejsce 81) oraz Słowacja (miejsce 67) znajdują 

się w grupie Państw o najniższym miejscu w rankingu (wraz z Państwami, które w ogóle 

są poza Unią Europejską i strefą euro). Niewiele wyżej w rankingu znajduje się Słowenia 

(miejsce 59). Następnie żółtym kolorem zaznaczone są Włochy (miejsce 43), Portugalia 

(miejsce 38), Łotwa (miejsce 44). Nastąpiła jednak poprawa we wskaźniku oceny Francji 

(miejsce 22), Włoch, Irlandii (miejsce 24) oraz Hiszpanii (miejsce 33). 

https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2015/WEF-2015.pdf
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Rys. 5. Miejsce państw strefy euro w Raporcie Światowego Forum Ekonomicznego. Opracowanie własne na 

podstawie: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf 

s. 7. 

Średnia arytmetyczna (miejsce) w rankingu wszystkich państw euro w 2015: 35, 

21. Średnia arytmetyczna państw unii walutowej z roku 2002: 26,66 (w wyłączeniem 

Grecji: 21,72). Średnia arytmetyczna państw unii walutowej po 2002: 49,85.  

Jak widać na wykresie, Niemcy, Holandia i Finlandia zdecydowanie prowadzą w 

zestawieniu krajów unii walutowej. Grecja, mimo wczesnego wstąpienia do unii 

walutowej, prezentuje obecnie dość niską pozycje w rankingu (za chociażby Ukrainą czy 

Azerbejdżanem), spowodowane jest to kryzysem z którym obecnie się boryka. Ale nawet 

nie wykluczając Grecji ze średniej, mimo wszystko państwa z roku 2002 mają niższą 

średnią, niż państwa z późniejszych dołączeń do unii monetarnej. Na tej podstawie 

wysunąć by można wniosek, że szybsze dołączenie do euro zone nieść może głównie 

korzyści. Pamiętać jednak należy, iż państwa, które przystąpiły do strefy euro i budowały 

ją jako pierwsze już wtedy były, w większości, w europejskiej czołówce gospodarczej. 
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Mimo, że Chiny nie znalazły się w rankingu TOP 10, nie znalazły się również 

wszystkie kraje unii walutowej, poniższe zestawienie pokazuje jednak, że w czasie „po 

kryzysie” z roku 2007, jako jedyne (po Indiach) mają dodatni wzrost produktywności w 

porównaniu do lat 1995-2004 [por. rys. 6]. Jak wynika z wykresu, najbardziej ucierpiały 

tutaj kraje Europy (w zestawieniu z Chinami i USA). 

Rys. 6. Różnice w całkowitym wzroście produktywności między latami 1995-2004 a 2005-2014. 

Opracowanie własne na podstawie: 

http://www3.weforum.org/docs/gcr/20152016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf, s. 6. 

Mimo, że Chiny znalazły się na 28 miejscu zestawienia (bez zmian w porównaniu 

do ubiegłorocznej edycji badania), warto przyjrzeć się szczegółowym umiejscowieniem 

kraju, gdyż na kilku poziomach wybija się na czołowe miejsca. W wymienionym 

wcześniej filarze – otoczenie makroekonomiczne - procent narodowych oszczędności 

brutto plasuje Chiny na 3 miejscu światowego zestawienia, Chiny utrzymują również 

wyrównany poziom  

http://www3.weforum.org/docs/gcr/20152016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
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Rys. 7. Chiny na tle rozwijających się krajów Azji i stan rozwoju gospodarki. Źródło: 

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/CHN.pdf 

procentowej rocznej zmiany inflacji (poziom 2.0) – 1 miejsce w rankingu. Również w 

filarze zdrowie i szkolnictwo elementarne zajmują 1 miejsce; (bardzo niski wskaźnik < 

0.1%) w rozpowszechnieniu HIV oraz 20 miejsce w zarejestrowanych netto uczących się 

(edukacja elementarna – 98,3% społeczeństwa). Niewątpliwym liderem są w filarze – 

wielkość rynku – rozmiar rynku krajowego (z notą 7, gdzie 7 jest najwyższą notą) plasuje 

Chiny na miejscu 2, rozmiar rynku zagranicznego – miejsce 1, PKB (na poziomie 17,617.3 

USD) – ponownie miejsce 1. Filar – innowacyjność plasuje Chiny średnio na miejscu 32. 

Chińska gospodarka jednak nadal na kilku filarach znajduje się bardzo nisko 

(miejsce poniżej setnego), m.in.: filar instytucje: skuteczność zarządu spółek – miejsce 

105, siła protekcji inwestorów (skala 0-10, 4,5 punktu) miejsce 110. Filar – efektywność 

rynku dóbr – zyski z podatków – miejsce 128, liczba dni, żeby zacząć własny biznes (31,4 

dnia) – miejsce 117, import w procencie PKB (22,6% PKB) – miejsce 131, filar 

efektywność rynku pracy – wypłaty tygodniowe i dodatkowe świadczenia – miejsce 117. 

http://www3.weforum.org/docs/gcr/201
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Filar – wielkość rynku – eksport w stosunku do PKB (24,8%) – 110 miejsce (The Global 

Competitiveness Report 2015-2016. China). 

Gospodarka Stanów Zjednoczonych nie wydaje się być tak heterogeniczną. Na 

wielu filarach utrzymuje czołowe miejsce. Szczególnie na wielu wymiarach filaru – 

innowacyjność utrzymuje czołowe miejsca, średnio zajmując 5. Podobnie jak w przypadku 

Chin rozmiar rynku, również plasuje USA średnio na 1,6 miejscu (wymiary: rozmiar rynku 

krajowego – 1 miejsce, rozmiar rynku zagranicznego – 2 miejsce, PKB – miejsce 2, 

eksport w procentowym ujęciu PKB – miejsce 136). USA są również niewątpliwym 

liderem w filarze – efektywność rynku pracy – na wymiarze kosztów dodatkowych i 

wynagrodzeń – miejsce 1. Tak samo jak Chiny, USA utrzymują wyrównany poziom 

procentowej rocznej zmiany inflacji (poziom 1,6) – 1 miejsce w rankingu. Stopień 

zaawansowania akcji marketingowych również wybija USA na 1 miejsce.  

W zestawieniu można znaleźć natomiast kilka słabych stron gospodarki Stanów 

Zjednoczonych. Jest to m.in.: dług publiczny (stanowi 104,8% PKB) – 129 miejsce w 

rankingu. Również z powodu terroryzmu, koszty ponoszone przez biznes plasuje USA na 

114 miejscu zestawienia. 
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Rys.8. Stany Zjednoczone na tle zaawansowanych gospodarek. Źródło: 

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/USA.pdf s. 360. 

2.3 Charakterystyka Wskaźnika Konkurencyjności Międzynarodowego Instytutu 

Rozwoju Zarządzania (IMD) - miejsce krajów strefy euro, USA i Chin 

Międzynarodowy Instytut Zarządzania Rozwojem jest prestiżowym ośrodkiem 

naukowym zajmującym się badaniem gospodarek pod względem konkurencyjności. 

Wyniki swoich badań publikuje corocznie w zestawieniach World Competitiveness 

Yearbook, która w 2015 objęła 61 krajów o największym poziomie PKB. Konkurencyjność 

jest przez twórców raportu rozumiana jako „zdolność kraju do tworzenia wartości dodanej 

i w ten sposób przyczyniania się do wzrostu bogactwa poprzez sprawne zarządzanie, 

atrakcyjność warunków funkcjonowania biznesu, globalizację i integrację wszystkich 

czynników w jeden spójny model gospodarczy i społeczny” (Misztal, 2009, s. 57). Przy 

publikowaniu World Competitiveness Yearbook, akcent IMD położony jest na 

umiędzynarodowienie gospodarki, ocenę rządu i struktury ludności
7
, ocenia on również 

wcześniejsze wyniki poszczególnych krajów. Instytut zbiera wiele danych, aby finalnie 

                                                           
7
 www.imd.org 

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/USA.pdf
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stworzyć raport, są to, m.in. statystyki krajowe, dane z organizacji zarówno regionalnych 

jak i międzynarodowych, opinie 3500 menedżerów i 36 instytutów partnerskich na świecie 

(Kowalik, 2006, s. 194). World Competitiveness Yearbook obejmuje badaniem pięć 

poprzednich lat. 

 IMD posługuje się analizą ustalonych czynników, determinujących poziom 

konkurencyjności
8
. Obecnie czynniki analizy zostały ograniczone do czterech, co 

prezentuje  

poniższa tabela: 

 

Tab. 2. Czynniki konkurencyjności gospodarki. Źródło: MISZTAL P. 2009. Zdolność konkurencyjna Polskiej 

gospodarki w okresie 1998-2007 w świetle rankingów konkurencyjności międzynarodowej, s. 58.. W: 

KWAŚNIK Z., ŻUKOW W. (red.) Aktualne wyzwania ekonomii. Radomska Szkoła Wyższa, Radom. 

 

Wartość wskaźnika konkurencyjności kraju znajdującego się w rankingu IMD 

może przyjąć wartość od 0 do 100, gdzie im wyższa wartość wskaźnika, tym 

konkurencyjność gospodarki danego kraju jest wyższa. Jedynym krajem, który w rankingu 

od 1998 nie zmienił swojej pozycji i nadal jest liderem z wynikiem 100 punktów są Stany 

Zjednoczone. W rankingu Chiny są podzielone na Chiny kontynentalne oraz Hong Kong - 

w zeszłorocznym rankingu IMD Chiny kontynentalne znajdują się na 22 miejscu (wzrost z 

23), Hong Kong, natomiast zajmuje 2 miejsce (wzrost z 4). Pierwszym na liście krajem 

posługującym euro jest Luksemburg z wynikiem 6 (wzrost z 11). Grecja z wynikiem 50 

(wzrost z 57) jest najniżej zakwalifikowanym krajem europejskiej unii walutowej. 5 

krajów korzystających z euro zostało zaklasyfikowanych powyżej wyniku Chin 

kontynentalnych są to: Niemcy – 10 (spadek z miejsca 6), Holandia – 15 (spadek z 14), 

Irlandia – 16 (spadek z 15), Finlandia – 20 (spadek z 18). Cypr oraz Malta nie znalazły się 

w zestawieniu. 

 

                                                           
8
 www.imd.org/wcc/research-methodology/ 
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Podsumowanie i wnioski 

Poniższa praca miała uzasadnić trafność postawionej hipotezy o konkurencyjności 

gospodarek unii monetarnej i gospodarczej krajów Europy w porównaniu z jednej strony 

potęgą, którą są Stany Zjednoczone, z drugiej natomiast z azjatyckim tygrysem – Chinami. 

Wnioski, zostały oparte na analizie międzynarodowych rankingów konkurencyjności 

wydawanych przez prestiżowe, międzynarodowe instytucje. Wybrane rankingi, mimo że 

wszystkie traktują o konkurencyjności gospodarek zestawionych krajów, zostały dobrane 

tak, aby przedstawić ów temat nieco inaczej, opierając się o inne wskaźniki.  

Mówiąc o konkurencyjności gospodarki w warunkach wolnego handlu, przepływu 

dóbr, usług i kapitału, należy wziąć pod uwagę jej elastyczność do przystosowywania się i 

utrzymywania relatywnie szybkiego wzrostu oraz rozwoju w długim okresie czasu (Radło, 

2008). Celem stworzenia wspólnej waluty było podniesienie konkurencyjności krajów 

uczestniczących w strefie walutowej, poprzez stworzenie powiązań ekonomiczno-

polityczno-społecznych. Gospodarcza współpraca państw członkowskich, a następnie 

posługiwanie się wspólną walutą, miało być odpowiedzią na potrzebę elastycznego 

dopasowywania się do zmieniającego się świata.  

Od drugiej połowy XX w. zauważalne są ruchy globalistyczne i prowadzące do 

budowania wspólnot gospodarczych, wolnego przepływu handlu na świecie (np. NAFTA - 

North American Free Trade Agreement czy ASEAN - Association of South-East Asian 

Nations). Takie same kroki zostały podjęte na starym kontynencie, aby tak jak w 

federalnych Stanach Zjednoczonych, połączyć kraje Europy jedną walutą.
9
 Główną 

korzyścią, z której kraje unii walutowej miałyby czerpać, jest zniesienie ryzyka kursowego 

i kosztów transakcyjnych. To z kolei ma przyciągać inwestorów a założenie 

przedsiębiorstwa na terenie kraju członkowskiego implikuje z kolei korzyści dla 

mieszkańców (zatrudnienie) jak i państwa (wprowadzanie nowych technologii, podatki), 

czyli wzrost PKB. Również transparentność kosztów produkcji, zatrudnienia czy cen na tle 

innych krajów unii daje na tej podstawie krajom członkowskim możliwość budowania 

konkurencyjności kraju. Euro jest również atrakcyjną walutą rezerwową, która stanowi ok 

25% rezerw światowych. 

                                                           
9
 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/general/pdf/the_road_to_euro_en.pdf (dostęp 

4.05.2016) 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/general/pdf/the_road_to_euro_en.pdf
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PKB (w bilionach euro, obliczony na podstawie parytetu siły nabywczej) w roku 

2013 uśredniony dla państw posługujących się wspólną walutą wyniósł 8,1 (dla UE 11,4), 

dla Stanów Zjednoczonych 11,8 i Chin 9,4. Powyższe dane nie wysuwają państw unii 

walutowej euro na szczytu notowań, ale należy również zwrócić uwagę na historyczne 

uwarunkowania i dynamikę zmian na przestrzeni ostatnich lat.  

Mimo, że Unia Europejska przeżywa kryzys, wiele państw jest zadłużonych, kilka 

dostało potężne pożyczki, których spłata pozostaje pod znakiem zapytania, brak 

współpracy i działanie w pojedynkę nie wyszłoby tym bardziej żadnemu z członków na 

lepsze. Powszechnie przyjmuje się, że to euro jest sprawcą kryzysu panującego w Europie, 

jednak to spowodowane nierozważną polityką fiskalną państw i w konsekwencji załamanie 

finansów publicznych jest powodem obecnej sytuacji chociażby Grecji. Euro stanowiło 

tanie narzędzie do finansowania gigantycznych deficytów budżetowych.  

 Nawet gospodarka Stanów Zjednoczonych, w ogólnym przekonaniu potęga, jak 

wynika z zestawień, traci na rozpędzie a społeczna nieufność wobec rządu nie zachęca 

inwestorów. W Raporcie Światowego Forum Ekonomicznego Stany Zjednoczone nadal 

prowadzą jeśli weźmiemy pod uwagę innowacyjność, jednak i brak bezpieczeństwa i 

zagrożenia terrorystyczne stawiają je znowu w czołówce. Komunistyczne Chiny również 

starają się o tytuł gospodarczej potęgi. Jednak zarówno panujący reżim jak i słabnąca 

konkurencyjność cen zatrudnienia na przestrzeni kolejnych lat, nie jest jednoznacznym 

wskaźnikiem co do utrzymania pozycji kraju.  Również poziom PKB zarówno Stanów 

Zjednoczonych jak i Chin jest trudny do przebicia ze względu na liczbę mieszkańców obu 

krajów.  

Podsumowując, po pierwsze ciężko jest porównać i uznać państwa unii walutowej, 

których przegląd jest od najwyższych do końcowych miejsc w rankingach jako jeden 

organizm i porównać do dwóch konkretnych gospodarek – Stanów Zjednoczonych i Chin. 

Państwa południa Europy zdecydowanie obniżają wyniki konkurencyjności państw euro. Z 

analizy dostępnych materiałów nasuwają się wnioski, że jak 20 lat temu kryteria 

konwergencji stanowiły rozsądny zbiór reguł, obecnie w czasach po kryzysie finansowym, 

nie stanowią adekwatnego odniesienia do obecnej sytuacji ekonomicznej państw 

kandydatów. Również zaniechania w przyjmowaniu państw, niespełniających tych 

wymogów doprowadziło do ogromnych ich zadłużeń. Łamane są podpisane traktaty, co 

powoduje że trafne założenia co do wprowadzenia wspólnej waluty, nie prowadzą ich 
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obecnie na pierwsze miejsca w zestawieniach dotyczących konkurencyjności krajów. 

Wynika z tego, iż przystąpienie do strefy euro nie jest magicznym środkiem sprawiającym, 

że gospodarka kraju nagle staje się tą konkurencyjną. Konkurencyjność kraju budują 

obecnie jakość jego instytucji, przedsiębiorczość obywateli, jasność przepisów, rozwój 

innowacyjności. Członkostwo w strefie euro,  może jednak pomóc krajom w uzyskaniu 

miana konkurencyjnej gospodarki, nie jest wydaje się być to jednakże równoznaczne. 
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