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Wstęp 

Dotychczas brakuje jednoznacznej i powszechnie akceptowanej definicji między-
narodowej konkurencyjności gospodarki narodowej danego kraju (np. Polski). 
W związku z powyższym powstaje przede wszystkim problem, czy o tej - intuicyj-
nie wyczuwalnej - kategorii ekonomicznej można mówić i pisać. Mamy dalej do 
czynienia z problemem sposobów pomiaru tej kategorii (zjawiska). Co więcej, jak 
twierdzą niektórzy, błędem metodologicznym jest mierzenie czegoś, co nie zostało 
precyzyjnie zdefiniowane. W literaturze fachowej wskazuje się wreszcie na różno-
rodne mankamenty stosowanych mierników. Jak się wydaje, te zagadnienia i proble-
my warto przede wszystkim nieco uporządkować, by potem formułować pewne 
wnioski, które wydają się istotne nie tylko z punktu widzenia Polski. 

Pojęcie i koncepcje międzynarodowej konkurencyjności 

Istnieje wiele definicji międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodo-
wej, które to pojęcie, wbrew ustaleniom m.in. R Krugmana,1 nadal uznaje się za 
realną kategorię ekonomiczną. W większości tych definicji chodzi o to samo, a mia-
nowicie o zdolności różnorodnych podmiotów gospodarczych (gospodarstw domo-
wych, przedsiębiorstw) działających na terenie danego kraju do osiągnięcia ze 
społecznego podziału pracy możliwie największych korzyści, większych niż osiąga-
ne przez partnerów, rozumianych jako inne kraje, przedsiębiorstwa z innych krajów 
itd., po to, aby zwiększyć rozmiary dochodu do podziału na terenie własnego kraju i 
coraz lepiej zaspokajać różnorodne potrzeby obywateli. Chodzi zatem wyraźnie o 
kategorię wieloaspektową i wielowymiarową. 

Wieloaspektowość i wielowymiarowość pojęcia międzynarodowej konkurencyj-
ności gospodarki narodowej - zwanej też międzynarodową konkurencyjnością lub 
międzynarodową przewagą konkurencyjną - są problemami samymi w sobie. Cho-
dzi głównie o to, że: 



Mierniki konkurencyjności gospodarki; aspekty teoretyczne i wnioski... 9 

- pojęcie międzynarodowej konkurencyjności jest inaczej rozumiane i wyko-
rzystywane przez ekonomistów z jednej i przez polityków - z drugiej strony 

- zmienia się i musi się zmieniać rozumienie omawianej kategorii ekonomicznej 
w miarę rozwoju współczesnego międzynarodowego podziału pracy, który - jako 
efekt rozwoju społecznego podziału pracy - staje się obecnie coraz bardziej zglobali-
zowany 

- pojęcie i istota międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej są 
obecnie wykorzystywane w różnych krajach i ugrupowaniach integracyjnych przy 
kształtowaniu zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej.2 

Pojęcie międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej jest dla wielu 
ekonomistów, w tym ekonomistów z Polski, coraz bardziej jednoznaczne.3 W tym 
sensie, że coraz bardziej zgodnie podchodzą oni do wyników analiz kształtowania 
się międzynarodowej konkurencyjności jako bazy dalszego rozwoju zagranicznej 
i międzynarodowej polityki gospodarczej. Inne jest podejście polityków, zwłaszcza 
propagandystów. Dla nich ważna jest każda informacja - czasami nie oparta na re-
aliach i naukowo prowadzonych analizach gospodarczych - że mamy do czynienia 
ze zwiększaniem się czy też obniżaniem poziomu międzynarodowej konkurencyj-
ności gospodarki danego kraju lub regionu. Zauważa to m. in. R Krugman, który 
pisze „ [...] zawsze mamy do czynienia z wyborem między aktualnym stanem rzeczy 
a kształtowaniem się siły - kraje rozwijające się szybciej niż inne spostrzegają, że 
rośnie ich ranga polityczna. Tym samym interesujące jest zawsze porównywanie róż-
nych krajów"4. 

Wykorzystując klasyczne i neoklasyczne teorie handlu międzynarodowego, sto-
sunkowo łatwo wyjaśnić kształtowanie się wielu strumieni tego handlu. Przy przy-
jęciu tych teorii - bazujących na zasadzie kosztów względnych i jej reinterpretacji 
w postaci zasady obfitości zasobów - trudno jednak wyjaśnić całość. Wyrazem tego 
jest m. in. rozwój tzw. współczesnych teorii wymiany międzynarodowej (np. teorie 
neotechnologiczne czy też teorie popytowo-podażowe), w których wskazuje się 
m. in. na to, że we współczesnej gospodarce światowej bierze się pod uwagę - i to na 
coraz większą skalę - nie tylko międzynarodowe względne różnice kosztów i cen, 
ale również ich różnice absolutne. Tak też faktycznie jest, choć nie wiemy dokładnie 
do dzisiaj, jaka części handlu międzynarodowego jest rozwijana zgodnie z zasadą 
kosztów absolutnych. Wiemy tylko, że istotne znaczenie ma z tego punktu widzenia 
działalność wielkich korporacji transnarodowych oraz rozwój procesów integracyj-
nych w ramach regionalnych ugrupowań gospodarczych, zwłaszcza w ramach trzech 
Wspólnot Europejskich nazywanych popularnie Unią Europejską (UE). W tym ugru-
powaniu (zresztą nie tylko) zmienia się wyraźnie cel międzynarodowego podziału 
pracy. Jak pisze E Bożyk: „nie stanowi go już maksymalizacja korzyści komparatyw-
nych z tytułu przepływu towarów, usług i czynników produkcji, lecz maksymaliza-
cja korzyści z tytułu różnic absolutnych czynników produkcji. Oznacza to, iż 
ugrupowanie integracyjne upodabnia się do pojedynczego kraju, gdzie u podstaw 
lokalizacji produkcji nie znajdują się względne różnice w kosztach produkcji, lecz 
różnice absolutne; inwestycje lokowane są tam, gdzie wydajność czynników jest bez-
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względnie najwyższa. Chodzi przy tym o dynamiczne, a nie statyczne ujęcie korzy-
ści w skali ugrupowania integracyjnego, a więc o określenie przewagi docelowej za-
miast wyjściowej (poprzez uwzględnienie korzyści skali, długich serii produkcji itp)"5. 

W związku z powyższymi faktami, zwłaszcza specyficznym „dualnym" rozpatry-
waniem zjawiska międzynarodowej konkurencyjności gospodarek poszczególnych 
krajów czy też regionów, mamy dodatkowo do czynienia z dualizmem koncepcji 
analitycznych oraz - co się z tym ściśle wiąże - z dualizmem kształtowania polityki 
gospodarczej ukierunkowanej na podwyższanie poziomu tejże konkurencyjności. 
Chodzi o dwie koncepcje. 

Pierwsza z tych koncepcji to koncepcja konkurencyjności w skali międzynarodo-
wej o charakterze cenowym i pozacenowym (jakościowym), która to konkurencyj-
ność znajduje swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w kształtowaniu się bilansu 
obrotów bieżących i której zwolennicy (okresowo także m. in. E Krugman) hołdują 
koncepcji tzw. strategicznej polityki handlowej. Autorzy tejże polityki6 twierdzą, że 
w warunkach konkurencyjności niedoskonałej aktywna zagraniczna polityka 
ekonomiczna państwa może być korzystniejsza niż polityka wolnohandlowa. Ich zda-
niem właśnie aktywna polityka w sferze międzynarodowych stosunków gospodar-
czych powinna być skierowana na odgórne tworzenie warunków umożliwiających 
przechwytywanie odpowiednich korzyści (nadwyżek) z rozwoju współpracy mię-
dzynarodowej od zagranicznych konkurentów. Według R Krugmana7 tak rozumia-
ne korzyści mogą być osiągnięte poprzez odpowiednie działania rządu, mające na 
celu uzyskanie wyższych dochodów („rent ekonomicznych") z zaangażowania czyn-
ników produkcji niż w innych, alternatywnych zastosowaniach, co może przynieść 
pozytywne efekty dla całego społeczeństwa danego kraju.8 

Druga z analitycznych koncepcji międzynarodowej konkurencyjności to koncep-
cja kształtowania zlokalizowanego konkurowania i konkurencyjności (tzw. Konzcept 
des Standortwettbewerbs). Konkurencyjność jest tu głównie efektem zwiększenia sze-
roko rozumianej atrakcyjności gospodarczej danego kraju lub regionu, zaś znajduje 
swój wyraz w kształtowaniu się bilansu obrotów kapitałowych, zwłaszcza zaś bilan-
su przepływu kapitału długoterminowego. Zgodnie z tą koncepcją dany kraj czy też 
region jest tym bardziej konkurencyjny, im atrakcyjniejsze (zachęcające dla inwesto-
rów zagranicznych) są warunki gospodarowania. Autorami i zwolennikami polityki 
popierania zlokalizowanego konkurowania i konkurencyjności są zwłaszcza ekono-
miści niemieccy określający jej istotę nazwą Standortwettbewerb (ang. Locational com-
petition).9 

Zgodnie z nazwą, na istotę polityki kształtowania zlokalizowanego konkurowa-
nia i konkurencyjności10 składają się dwa elementy. Pierwszy z nich to tworzenie 
sprzyjających warunków do napływu do danego kraju (regionu) mobilnych w skali 
międzynarodowej czynników wytwórczych, zwłaszcza kapitału i wiedzy technicz-
nej, co może wywierać pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy tego kraju (regio-
nu) poprzez wzrost efektów zastosowania wewnętrznych niemobilnych czynników, 
ale - podobnie zresztą jak w teorii strategicznej polityki handlowej - odbija się mniej 
lub bardziej niekorzystnie na rozwoju gospodarczym innych. Drugi element to in-
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tensyfikacja mechanizmu konkurencji między przedsiębiorstwami kraju (regionu) 
ubiegającego się o zagraniczne czynniki wytwórcze oraz dążenie do podnoszenia 
poziomu międzynarodowej konkurencyjności, co też wywiera określony wpływ na 
sytuację pozostałych krajów (regionów). Jak bowiem wiadomo, międzynarodowa 
konkurencyjność jest zawsze kategorią względną; poziom konkurencyjności trzeba 
zawsze odnosić do sytuacji partnerów gospodarczych.11 

Międzynarodowa konkurencyjność a międzynarodowa 
pozycja konkurencyjna gospodarki 

Od kategorii konkurencyjności międzynarodowej (międzynarodowej zdolności 
konkurencyjnej) trzeba zdecydowanie odróżnić pojęcie międzynarodowej pozycji 
konkurencyjnej, zwanej też czasami konkurencją wynikową. To drugie pojęcie od-
nosi się głównie do udziału gospodarki danego kraju w szeroko rozumianej między-
narodowej wymianie gospodarczej, tj. w międzynarodowej wymianie produktów 
(towarów i usług) oraz w międzynarodowej wymianie czynników wytwórczych (ka-
pitału, wiedzy technicznej itd.). 

Pojęcie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej jest pojęciem zdecydowanie 
węższym niż pojęcie konkurencyjności międzynarodowej. Oba te pojęcia można jed-
nak ujmować statycznie bądź też dynamicznie. 

Również pojęcie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej ma charakter wielo-
aspektowy i wielowymiarowy. Z jego istoty wynika jednak samoistność w tym sen-
sie, że kluczowe znaczenie przypisuje się wynikom uzyskiwanym przez dany kraj 
lub też grupę w wymianie gospodarczej z otoczeniem gospodarczym. Nie jest to 
w pełni uzasadnione. Po pierwsze dlatego, że w warunkach zglobalizowanej gospo-
darki coraz mniej zasadne jest przypisywanie szczególnego znaczenia osiągnięciom 
na rynkach zagranicznych w porównaniu z rezultatami uzyskiwanymi na rynku we-
wnętrznym. Po drugie, we współczesnej gospodarce światowej mamy wyraźnie do 
czynienia z przechodzeniem od komplementarności typu międzygałęziowego do 
komplementarności typu wewnątrzgałęziowego, zaś współczesny międzynarodo-
wy podział pracy sprowadza się w coraz większym stopniu do wymiany zespołów, 
podzespołów i części składowych (tzw. Intra-industry division of labour). Po trzecie, na 
kształtowanie się międzynarodowej pozycji konkurencyjnej danego kraju (regionu) 
istotny wpływ wywiera zagraniczna oraz międzynarodowa polityka gospodarcza. 
Wreszcie po czwarte, wyniki uzyskiwane w wymianie gospodarczej z zagranicą war-
to zawsze rozpatrywać instrumentalnie. Chodzi o to, że można je uznać za mniej lub 
bardziej pożądane tylko w tym sensie, że mniej lub bardziej sprzyjają osiągnięciu 
podstawowych celów makroekonomicznych, a zatem także społecznych. 

Podział i ogólna ocena mierników międzynarodowej konkurencyjności 

Różnorodne mierniki międzynarodowej konkurencyjności można dzielić według 
wielu kryteriów. Istotne są zwłaszcza następujące: 

a) kryterium czasowe; 
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b) kryterium sposobu mierzenia; 
c) kryterium sposobu konkurowania; 
d) kryterium stopnia i zakresu agregacji danych statystycznych. 
Według kryterium ujmowania międzynarodowej konkurencyjności w czasie moż-

na mówić o miernikach statycznych oraz o miernikach dynamicznych. Ten podział 
traci jednak na znaczeniu o tyle, że współcześnie - w celu ujmowania zmian pozio-
mu konkurencyjności - stosuje się tzw. metodę statyki porównawczej, tzn. analizuje 
się ewolucję mierników statycznych w poszczególnych okresach (np. rok po roku). 

Przyjmując za punkt wyjścia kryterium Sposobu mierzenia międzynarodowej 
konkurencyjności wyróżnia się mierniki typu ex ante oraz mierniki typu ex post. Mier-
niki typu ex ante stanowią efekt analiz związków między spodziewanym poziomem 
międzynarodowej konkurencyjności a czynnikami mogącymi ją determinować w 
przyszłości. Z kolei mierniki typu ex post są efektem analiz między poziomem konku-
rencyjności a czynnikami, które ją determinowały w przeszłości. Te mierniki są zresztą 
bardziej rozwinięte i częściej stosowane. 

Podział mierników międzynarodowej konkurencyjności według kryterium spo-
sobu konkurowania jest nieco bardziej złożony. Z jednej bowiem strony można mó-
wić o miernikach konkurencyjności cenowej i pozacenowej, z drugiej zaś o miernikach 
uwzględniających łącznie efekty konkurencyjności cenowej i pozacenowej poprzez 
pryzmat kształtowania się bilansu obrotów bieżących oraz o miernikach uwzględ-
niających efekty zlokalizowanego konkurowania krajów czy też regionów. Efekty te 
ocenia się głównie poprzez pryzmat bilansu obrotów kapitałowych oraz bilansu ob-
rotów wiedzą techniczną. Te wszystkie rodzaje konkurowania oraz mierniki między-
narodowej konkurencyjności są oczywiście ściśle ze sobą powiązane. 

Wreszcie zgodnie z kryterium stopnia i zakresu agregacji informacji wyróżnia się 
mierniki syntetyczne i mierniki zdezagregowane, a ściślej mierniki cząstkowe, na 
których podstawie próbuje się konstruować mierniki syntetyczne. Owe mierniki syn-
tetyczne konstruuje się najczęściej wykorzystując : 

a) wskaźniki ogólnego rozwoju gospodarczego, takie jak tempo wzrostu produktu 
krajowego brutto (PKB), kształtowanie się stopy inflacji oraz zadłużenia wewnętrz-
nego i zagranicznego. Są to wskaźniki informujące o skuteczności rozwiązywania 
problemów tzw. magicznego czworoboku (wzrost gospodarczy, zatrudnienie, rów-
nowaga wewnętrzna i równowaga zewnętrzna) lub też - przy mierzeniu równowa-
gi wewnętrznej stopą inflacji i względnymi rozmiarami salda finansów publicznych 
(np. udziału deficytu tych finansów w PKB) - o skuteczności rozwiązywania proble-
mów tzw. magicznego pięciokąta; 

b) wskaźniki zmian strukturalnych i zmian efektywności wykorzystywania po-
szczególnych czynników wytwórczych, informujące o warunkach i możliwościach 
ich rozwoju, o swobodzie ich przemieszczania się w danym kraju i w układzie mię-
dzynarodowym (np. wskaźniki wydajności pracy, wskaźniki efektywności wykorzy-
stania kapitału), a także budowane na ich podstawie wskaźniki syntetyczne; 
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c) wskaźniki informujące o stopniu i/ lub intensywności zaangażowania w mię-
dzynarodową wymianę gospodarczą, które z kolei - uprzedzamy tu nieco treść dal-
szych rozważań - są traktowane jako mierniki kształtowania się międzynarodowej 
pozycji konkurencyjnej danego kraju lub regionu. 

Obecnie ukazują się okresowo (zazwyczaj co rok) różnorodne opracowania, 
w których prezentuje się syntetyczne mierniki dotyczące krajów świata, po to by 
następnie dokonywać odpowiednich porównań i ocen. Chodzi w szczególności 
0 różnego typu opracowania zawierające analizy tzw. magicznych czworoboków lub 
też tzw. magicznych pięciokątów większej ilości krajów (np. specjalne raporty Orga-
nizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD). Chodzi dalej o raporty Fun-
dacji Heritage z USA, zawierające tzw. mierniki swobody prowadzenia działalności 
gospodarczej (Economic Freedom Indexes), a także o wydawane już od wielu lat 
raporty Międzynarodowego Instytutu Zarządzania Rozwojem (IMO - International 
Institute for Management Development z siedzibą w Lozannie) oraz o coroczne ra-
porty Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum z siedzibą w Ge-
newie).12 W tychże raportach przedstawia się głównie różnorodnie ujmowane 
1 mierzone aktywa (mocne strony) oraz pasywa (słabe strony) gospodarki narodowej 
wielu krajów świata, w tym Polski. Są to zbiory stale zwiększającej się liczby trudno 
porównywalnych informacji, które próbuje się nieco porządkować przy wykorzy-
stywaniu m.in. metody taksonomicznej, choć nie tylko.13 

Tabela 1. Istota i podstawowe mankamenty najważniejszych syntetycznych mierników 
i metod analizy międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 

Lp. Mierniki, metody Istota i główne elementy Podstawowe mankamenty 

1. Mierniki tzw. 
magicznego 
pięciokąta 
stabilizacji makro-
ekonomicznej 
(lub tzw. magicz-
nego czworoboku) 

Próba analizy i syntezy 
głównych mierników 
podstawowych elementów 
procesu stabilizacji makro-
ekonomicznej, czyli stopy 
wzrostu gospodarczego, 
stopy bezrobocia, inflacji, 
udziału deficytu finansów 
publicznych w PKB oraz 
udziału deficytu obrotów 
bieżących w PKB 

Występowanie wymienności 
ekonomicznej (economic trade-off) 
pomiędzy poszczególnymi celami 
polityki makrostabilizacji i związa-
ny z tym brak możliwości ich 
optymalizacji: trudności bezpośred-
niego porównywania, ważenia 
i rankingu mierników cząstko-
wych; możliwość występowania 
jednokierunkowych zmian 
w czasie mierników cząstkowych 
(np. wskutek występowania mecha-
nizmu tzw. bliźniaczych deficytów); 
trudności dokonywania porównań 
międzynarodowych w czasie 

2. Indeksy swobody 
ekonomicznej 
(Economic 
Freedom Indexes) 

Próba analizy i syntezy 
związków między wskaźni-
kami swobody podmiotów 
gospodarczych a uzyskiwa-
nymi wskaźnikami makroe-
konomicznymi. W celu oceny 
tej swobody wykorzystuje 
się dziesięć wskaźników 

Bazowanie tylko na części dorobku 
teorii ekonomii politycznej, w tym 
teorii międzynarodowej 
wymiany gospodarczej; 
uwzględnianie wyłącznie 
związków przyczynowo-

-skutkowych między kształto-
waniem się stopnia swobody 



Lp, Mierniki, metody Istota i główne elementy Podstawowe mankamenty 
opisujących następujące cechy: 
a) polityka gospodarcza, 
b) polityka podatkowa, 
c) konsumpcja zbiorowa 
i rozwój produkcji, 
d) rozwój inwestycji zagranicz-
nych, e)stopień rozwoju syste-
mu bankowego, f) stopień 
kontroli cen i płac, 
g) kształtowanie się praw 
własności, h) bariery wcho-
dzenia na rynek i wychodze-
nia z rynku, i) skala i zakres 
funkcjonowania gospodarki 
nierejestrowanej i czarnego 
rynku 

działalności podstawowych 
podmiotów gospodarczych 
a arbitralnie i selektywnie 
dobranymi wskaźnikami 
z zakresu stabilizacji makroeko-
nomicznej; arbitralny dobór 
wskaźników kształtowania 
swobody działalności gospo-
darczej i kryteriów ich oceny; 
trudności dokonywania 
rankingu mierników cząstkowych; 
ograniczone możliwości 
dokonywania porównań 
w czasie i w przestrzeni 

3. Indeksy międzyna-
rodowej konkuren-
cyjności Międzyna-
rodowego Instytutu 
Zarządzania 
Rozwojem 

Próba analizy i syntezy 
głównych czynników 
determinujących warunki 
rozwoju działalności podsta-
wowych podmiotów gospo-
darczych w czasie i przestrzeni 
oraz kształtowania się wartości 
dodanej na szczeblu przedsię-
biorstw i całych gospodarek 
narodowych. W tym celu 
wykorzystuje się 244 wskaźniki 
cząstkowe opisujące osiem takich 
cech, jak: rozwój gospodarki 
wewnętrznej, stopień internacjo-
nalizacji życia gospodarczego, 
skuteczność działalności krajów, 
kształtowanie się finansów pu-
blicznych, rozwój infrastruktury, 
rozwój w sferze zarządzania 
oraz nauki, techniki i zasobów 
ludzkich 

Jak w pkt. 2 oraz bazowanie zarówno 
na konkretnych danych statystycz-
nych, jak i na wynikach różnego 
typu badań ankietowych; dokony-
wanie subiektywnego rankingu 
bazującego na zmieniającej się 
liczbie kryteriów; zmieniająca się 
ilość analizowanych przedsię-
biorstw i krajów 

\ 

4. Indeksy międzyna-
rodowej konkuren-
cyjności Światowego 
Forum Ekonomi-
cznego 

Jak w pkt. 3, z tym że 
uwzględnia się nieco inne 
wskaźniki cząstkowe w odnie-
sieniu do nieco inaczej zdefinio-
wanych cech 

Jak w pkt. 2 i 3 oraz powielanie 
w znacznej mierze badań Międzyna-
rodowego Instytutu Zarządzania 
i Rozwoju przy zwiększaniu ilości 
wskaźników cząstkowych oraz 
przypisywanie relatywnie dużego 
znaczenia wskaźnikom badań 
ankietowych; stosowanie relatywnie 
prostych metod rankingu i grupowa-
nia danych w celu dokonywania 
„syntetycznych ocen" 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: C. Ballak, R. Winklhofer, op. cit.; M.H. Stierle, 
op.cit. oraz World Competitiveness Report 2000, World Economic Forum, Geneve 2000. 
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Ważna jest świadomość występowania mankamentów głównych syntetycznych 
składników (por. tab. 1) i konieczność ich uwzględniania przy interpretacji wyników 
odpowiednich analiz oraz przy formułowaniu wniosków, zwłaszcza wniosków dla 
polityków gospodarczych. Reasumując, chodzi o następujące mankamenty: 

a) brak ogólnej, powszechnie akceptowanej teorii międzynarodowej konkuren-
cyjności; 

b) ograniczone, choć zróżnicowane dotychczas bazowanie autorów różnorodnych 
mierników i metod kształtowania międzynarodowej konkurencyjności na dorobku teo-
retycznym, w tym na dorobku teorii międzynarodowej wymiany gospodarczej; 

c) ograniczone dotychczas uwzględnianie w tych analizach wzajemnych współ-
zależności między różnorodnymi kategoriami ekonomicznymi w ujęciu przestrzen-
nym oraz czasowym, co utrudnia porównywanie wyników oraz formułowanie 
właściwych wskaźników; 

d) bazowanie w mniejszym lub większym stopniu na wynikach mało wiarygodnych 
badań ankietowych (na tzw. miękkich faktach - soft factś), na subiektywnych ocenach 
przy przyjmowaniu arbitralnych kryteriów oceny poszczególnych kategorii, kryteriów 
rankingu znaczenia tych kategorii, kryteriów rankingu poszczególnych krajów. 

Większość powyższych uwag można również odnieść do innych syntetycznych 
wskaźników umożliwiających częściową przynajmniej ocenę poziomu międzynaro-
dowej konkurencyjności, zwłaszcza ocenę przebiegu procesu stabilizacji makroeko-
nomicznej. Chodzi o tzw. indeksy sprawności działania gospodarki (por. tab. 2). 

Tabela 2. Wybrane syntetyczne mierniki sprawności działania gospodarki oraz ich główne 
mankamenty' 

Lp. Mierniki Istota i główne mankamenty Główne mankamenty 

1. Indeks ubóstwa 
(Misery Index - MI) 
zwany indeksem 
Okuna 

MI = 2 stopa bezrobocia 
+ stopa inflacji 

Brak pełnej podbudowy teoretycz-
nej przy próbie oceny realizacji 
realnego celu polityki (stopa 
bezrobocia) z celem nominalnym 
(stopa inflacji); sumowanie dwóch 
zmiennych niejednorodnych 
wymiarowo 

2. Indeks niepopular-
ności u wyborcy 
(Voter Unpopularity 
Index- UPI) 

UPI = stopa inflacji + 6 x 
stopa bezrobocia 

Brak pełnej podbudowy teoretycz-
nej przy arbitralnym założeniu, 
że wzrost zatrudnienia i PKB per 
capita jest dla wyborcy kilkakrot-
nie ważniejszy aniżeli inflacji oraz 
że w celu utrzymania popularno-
ści przy wzroście stopy bezrobocia 
o 1 punkt procentowy rząd 
powinien znaleźć sposób obniże-
nia inflacji o 6 punktów procento-
wych 



3. Indeks polityki 
stabilizacji 
(iStabilization 
Policy Index - SPI) 

SPI = stopa inflacji + 
2 x stopa bezrobocia 

Brak pełnej podbudowy teoretycz 
nej przy arbitralnym założeniu, że 
w procesie stabilizacji podwyżka 
stopy wzrostu nominalnego PKB 
przekłada się taką samą wagą do 
inflacji, j ak do wzrostu realnego 
PKB 

4. Indeks efektów 
ekonomicznych 
(Economic Effects 
Index - EEI) 

EEI = stopa wzrostu PKB/ 
stopa inflacji x stopa 
bezrobocia 

Brak pełnej podbudowy teoretycz-
nej przy arbitralnym założeniu, że 
występują ścisłe związki między 

trzema wymienionymi kategoria 
mi ekonomicznymi 

" Bez uwzględnienia indeksów tzw. magicznego czworoboku i tzw. magicznego pięciokąta. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Parkin, Economics, Addison - Wesley Publ. 
Comp., London 1990; M. Lubiński, S. Michalski, J. Misala, op.cit.; E. Bombińska, 
Zdolność konkurencyjna gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej na 
tle Czech i Węgier, AE w Krakowie 2001. 

O sprawności działania gospodarki narodowej każdego z krajów decydują nie 
tylko instytucjonalno-instrumentalne ramy realizacji podstawowych założeń polity-
ki makroekonomicznej, ale także podnoszenia jakości i sprawności zasobów, co ma 
zresztą większe znaczenie niż ich absolutne rozmiary. W analizach dotyczących mię-
dzynarodowej konkurencyjności zwraca się zatem dodatkowo uwagę na zdolność 
akumulacyjną i inwencyjno - innowacyjną społeczeństw poszczególnych krajów 
i regionów. Jak bowiem słusznie zauważa E Sulmicki14 „Historia gospodarcza dostar-
cza dostatecznej liczby przykładów potwierdzających twierdzenie, że kraje wyposa-
żone w wymienione zdolności przodują w wyścigu gospodarczym. W krajach takich 
efektywność gospodarowania jest wysoka, wyższa niż w tych, które nie wykazują 
takich zdolności lub wykazują je w mniejszym stopniu. Tak więc wysokie są i techni-
ka wytwarzania i tempo wzrostu gospodarczego oraz spożycie liczone na jednego 
mieszkańca. Także równowaga jest zachowana, co wyraża się w relatywnie dużej 
sile nabywczej danego kraju zarówno na rynku krajowym (cena), jak i zagranicznym 
(kurs walutowy i saldo bilansu płatniczego). Zgrać wszystkie składniki efektywności 
gospodarowania (postęp techniczny, wzrost produkcji i równowagę) na szczeblu 
krajowym lepiej niż partner gospodarczy potrafi tylko kraj, którego ludność cechuje 
się trzema wymienionymi zdolnościami (inwencja, oszczędności i umiejętność kie-
rowania gospodarczego). One to w ostatecznym rachunku wyznaczają korzyści lub 
niekorzyści [...], zupełnie podobnie, jak w zakładzie produkcyjnym". Wszystko to 
jest prawdą, tyle tylko że ujęcie wszystkich tych cech i zdolności w jeden syntetycz-
ny wskaźnik jest sprawą nadzwyczaj trudną. Podejmowane są jednak próby, czego 
wyrazem są różnorodne mierniki efektywności gospodarowania podstawowymi 
czynnikami wytwórczymi (por. tab. 3). 
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Tabela 3. Wybrane syntetyczne mierniki efektywności gospodarowania na szczeblu 
kra jowym oraz ich g łówne mankamenty 

Lp. Mierniki i ich istota Główne mankamenty 

1. Nakłady podstawo-
wych czynników 
wytwórczych 
(pracy i kapitału), 
kształtowanie się ich 
efektywności oraz 
udziałów w tworzeniu 
PKB, stopy wzrostu 
PKB itd. 

Bazowanie tylko na części dorobku teorii ekonomii politycz-
nej, w tym teorii międzynarodowej wymiany gospodarczej; 
uwzględnianie związków przyczynowo-skutkowych tylko 
między wybranymi kategoriami ekonomicznymi; trudności 
zbierania i wykorzystywania danych statystycznych w pełni 
porównywalnych w skali międzynarodowej , zwłaszcza przy 
większej ich dezagregacji; konieczność wykorzystywania 
różnego typu wag, które mogą być dobierane subiektywnie; 
konieczność zaangażowania znacznego potencjału naukowo-
-badawczego i poniesienie znacznych nakładów finansowych 

2. Mierniki DRC 
(Domestic Resource 
Costs) obliczone 
według formuły: 
DRC'. = WD/K 
gdzie: 
W D - wartość dodana 
K - koszt nakładów 
czynników 
wytwórczych 
t - indeks lat 
i - indeks branż, 
gałęzi, towarów itd. 
Istnieją możliwości 
wykorzystywania róż-
nych odmian (mutacji) 
tej formuły 

Jak wyżej oraz ograniczone możliwości zastosowania 
różnych formuł w zasadzie tylko w odniesieniu do wyro-
bów przemysłu przetwórczego; uzyskane mierniki nie 
wydają się idealnymi miarami efektywności gospoda-
rowania w skali międzynarodowej po tzw. cenach świato-
wych; konstrukcja wskaźników jest związana z konieczno-
ścią pokonania wielu trudności o charakterze merytorycz-
nym (np. trudności wyboru i oszacowania faktycznych cen 
czynników wytwórczych) i o charakterze technicznym (np. 
koszty zbierania danych) 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie: R Homes, J. Michałek, A. Smith, Comparative 
Advantage: Changes in Poland's Trade and the EC Response, „Russian and East 
European Finance and Trade" 1993; M. Lubiński, S. Michalski, J. Misala, op.cit.; 
J. Misala, B. Ślusarczyk, Ocena międzynarodowej komkurencyjności czynnikowej 
Polski w okresie transformacji w świetle badań empirycznych, w: K. Budzowski, 
S. Wydymus (red.), Handel zagraniczny. Metody, problemy, tendencje , AE 
w Krakowie 1999; A. Lipowski, A. Wziątek-Kubiak, Konkurencyjność produkcji 
w Polsce w okresie transformacji , w: J. Bossak, W. Bieńkowski, (red.) Konkurencyj-
ność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, SGH, 
Warszawa 2001. 

W świetle dotychczasowych rozważań jest oczywiste, że dalszy rozwój teorii mię-
dzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej (w tym sposobów jej po-
miaru) wymaga uwzględnienia w jeszcze większym zakresie niż dotychczas dorobku 
ekonomii politycznej, w tym - może nawet przede wszystkim - dorobku teorii mię-
dzynarodowej wymiany gospodarczej, która z kolei jest coraz ściślej związana z teo-
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rią lokalizacji i z tzw. nową teorią wzrostu gospodarczego. Te fakty uwzględnia się od 
wielu już lat również w polskiej literaturze fachowej.15 

Podział i ogólna ocena mierników międzynarodowej 
pozycji konkurencyjnej 

Mierniki międzynarodowej pozycji konkurencyjnej, stanowiące ex definitione część 
składową mierników międzynarodowej konkurencyjności, można podzielić według 
tych samych kryteriów. W przypadku mierników międzynarodowej pozycji konku-
rencyjnej można jednak dodatkowo mówić o pewnych cechach specyficznych. 
Pierwszą z nich jest ta, że można wyraźnie wyodrębnić mierniki typu ilościowego 
i mierniki typu kosztowo-cenowego. 
Tabela 4. Ilościowe mierniki pozycji konkurencyjnej 

Mierniki proste 
Mierniki otrzymywane przy 

wykorzystaniu odpowiednich metod 

1. Udziały w obrotach międzynarodowych 
2. Salda obrotów towarami i usługami 
3. Salda obrotów bieżących 
4. Salda obrotów dewizowych 
5. Wskaźniki penetracji importowej 
6. Wskaźniki zorientowania proeksportowego 
7. Wskaźniki relacji eksportowo-

-importowych (np. wskaźniki specjalizacji, 
wskaźniki relatywnej orientacji eksportowej, 
wskaźniki pokrycia importu przez eksport) 

8. Wskaźniki eksportu hipotetycznego, 
tj. możliwego do osiągnięcia przy jego 
rozwoju proporcjonalnym do rozwoju 
eksportu światowego czy też eksportu 
danego regionu 

1. Wskaźniki ujawnionej przewagi względne 
2. Wskaźniki intensywności handlu 

wewnątrzgałęziowego 
3. Wskaźniki konkurencyjności eksportu 

uzyskane przy odpowiedniej dekompozycji 
wskaźników eksportu hipotetycznego 

4. Wskaźniki bazujące na metodzie 
stałych udziałów w rynku spółek 
akcyjnych (consłanł - market - share -
analisis) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: H.H. Glismann, A.D. Neu, Globale, regionale 
und sektorale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, Peter Lang, Frank-
furt am Main-Bern 1982; J. Bossak, op. cit.; N. Bieńkowski, op. cit.; J. Misala, 
Teoretyczne podstawy... , op. cit.; M. Lubiński, S. Michalski, J. Misala, op. cit.; 
J. Bossak, W Bieńkowski, op. cit. 

Do najważniejszych mierników cenowo-kosztowych należą: 
a) terms oftrade, zwłaszcza cenowe (nominalne, włącznie z ich odmianą w posta-

ci towarowych, realne - ilościowe oraz czynnikowe, zwane też faktoralnymi); 
b) ceny relatywne, różnie zresztą rozumiane; 
c) ceny i koszty jednostkowe (tzw. unitvalues) w najrozmaitszych ujęciach i prze-

krojach; 
d) kursy walutowe, zwłaszcza tzw. kursy efektywne. 
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Obecnie konstruuje się skomplikowane modele analizy pozycji konkurencyjnej 
oraz międzynarodowej konkurencyjności kosztowo-cenowej typu ex post, w których 
wykorzystuje się różnorodne wskaźniki obliczane przy wykorzystaniu wielu złożo-
nych formuł i które można prognozować16. Przy tego typu badaniach największymi 
osiągnięciami legitymują się eksperci OECD (por. tab. 5). 

Tabela 5. Metody i sposoby mierzenia pozycj i konkurency jne j i konkurencyjności typu 
kosztowo-cenowego w ramach O E C D 

Metody/sposoby 
Rynki 

referencyjne 
przy badaniu pozycji 

konkurencyjnej 

Konkurenci na 
rynkach 

referencyjnych 

Uwagi 
i komentarze 

Pozycja 
konkurencyjna w 
imporcie według 
modelu INTERLINK 

Rynek wewnętrzny 
kraju „j" 

Wszyscy eksporterzy 
do kraju „j" 

Pozycja 
konkurencyjna w 
eksporcie 

Rynki eksportowe 
kraju „j" 

Wszyscy eksporterzy 
i producenci 
krajowi 

Pozycja 
konkurencyjna w 
eksporcie łącznie 

Wszystkie rynki 
eksportowe 
oraz rynek kraju „j" 

Wszyscy eksporterzy 
i producenci krajowi 
na każdym rynku 

Pozycja 
konkurencyjna w 
eksporcie w 
modelu INTERLINK 

Rynki eksportowe 
kraju „i" 

Wszyscy eksporterzy 
na analizowane 
rynki towarowe „k" 

Rozmiary i struktu-
rę importu ustala 
się a •priori 

Pozycja 
konkurencyjna w 
eksporcie 

Towarowe rynki 
eksportowe 
kraju „i" 

Producenci krajowi 
na każdym 
rynku „n" 

Nie uwzględnia się 
wzajemnego 
konkurowania na 
rynkach krajów 
trzecich 

Globalna pozycja 
konkurencyjna w 
handlu 

Globalna produkcja 
oraz globalny 
eksport kraju „i" 

Wszyscy producenci 
i eksporterzy na 
danym rynku 
towarowym 

Wykorzystywanie-
specjalnego 
modelu rozwoju 
handlu 
międzynarodowego 

Źródło: M. Durand, C. Giorno, op. cit. 

Istotną cechą mierników międzynarodowej pozycji konkurencyjnej - drugą z kolei 
- jest możliwość ich wstępnego uporządkowania przy uwzględnianiu kryterium spo-
sobu konkurowania oraz często towarzyszącej temu polityki kształtowania poziomu 
konkurencyjności gospodarki narodowej danego kraju lub regionu. Można wtedy 
wyróżnić trzy podstawowe rodzaje odpowiednich wskaźników, które przedstawio-
no w tabeli 6. 
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Tabela 6. Podstawowe mierniki międzynarodowej pozycji konkurencyjnej przy uwzględ-
nieniu kryterium sposobów konkurowania 

L P . Podział mierników Specyfikacja 

1. Mierniki dotyczące 
międzynarodowej wymiany 
towarów i usług 

A. Udziały w obrotach międzynarodowych 
(włącznie z wynikami analiz CSA) 

B. Salda obrotów bieżących 

C. Kształtowanie się różnych rodzajów 
terms of trade 

D. Kształtowanie się realnych, efektywnych 
kursów walutowych 

E. Inne, wyszczególnione w tabeli 4 

2. Mierniki dotyczące 
międzynarodowej 
atrakcyjności i zdolności 
konkurencyjnej 

A. Kształtowanie się salda zagranicznych 
obrotów kapitałowych. 

B. Kształtowanie się salda zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich 

C. Inne, wyszczególnione w tabeli 4 

3. Mierniki dotyczące 
międzynarodowej 
konkurencyjności 
technologicznej 

A. Udziały w międzynarodowych obrotach 
wiedzą techniczną (ucieleśniona i 
nieucieleśniona) 

B. Salda obrotów wiedzą techniczną 
(ucieleśnioną i nieucieleśnioną) 

C. Inne, wyszczególnione w tabeli 4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: H. Siebert, (red.), Locational Competition.. . , op. 
cit.; M.H. Stierle, op. cit.; PJ. Buckley, L. Christopher, P Prescott, K. Prescott, op. cit.; 
T Gries, C. Hentschel, Internationale Wettbewerbsfähigkeit - was ist das, „Wirt-
schaftsdienst" 1994, Nr. 8; M. Lubiński, S. Michalski, J. Misala, op. cit.; D. Schuma-
cher i inni, Technologische Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublic Deutschland, 
Duncker & Humblot , Berlin 1995; J. Bossak, W. Bieńkowski, op. cit. 

Również wszystkie mierniki międzynarodowej pozycji konkurencyjnej są przed 
miotem krytyki z wielu stron, co pozwalam sobie potraktować jako ich kolejną -
trzecią - cechę charakterystyczną. Nie jest to krytyka bezpodstawna (por. tab. 7). 
Tabela 7. Istota i podstawowe mankamenty najważniejszych mierników międzynarodowej 

pozycji konkurencyjnej w zakresie międzynarodowej wymiany towarów i usług 

Lp. Mierniki Podstawowe mankamenty 

1. Udziały w handlu światowym Nie uwzględnia się oddziaływania na konkurencyj-
ność wielu istotnych czynników, zwłaszcza cech 
specyficznych analizowanego kraju, zachodzących 
w nim przemian strukturalnych, prowadzonej 
polityki gospodarczej, zmian typu koniunkturalnego 
i zmian poziomu kursu walutowego; nie uwzględnia 
się znaczenia elementów konkurencji pozacenowej 
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2. Wskaźniki penetracji 
importowej 

Uzależnienie kształtowania się wartości wskaźników 
od wielu czynników zależnych i niezależnych od 
analizowanego kraju, co powoduje konieczność 
prowadzenia dalszych badań i udzielania stosownych 
wyjaśnień; brak oparcia na teorii handlu międzynaro-
dowego 

3. Wskaźnik relatywnych 
udziałów na rynkach (RMS) 
i wskaźnik konkurencyjności C 

Jak w pkt. 2 oraz minimalne oparcie na teorii handlu 
międzynarodowego 

4. Wskaźniki eksportu hipote-
tycznego i wskaźniki 
konkurencyjności 

Niewielkie oparcie na teorii handlu międzynarodo-
wego i nieuwzględnianie znaczenia konkurencyjności 
pozacenowej oraz czynników ją determinujących; 

odpowiednie wskaźniki nie ujawniają wpływu zmian 
strukturalnych po stronie podaży i popytu oraz 
efektów postępu technicznego 

5. Wskaźniki stałych udziałów 
w rynku CMS 

Przyjęcie nierealistycznego założenia o pełnej 
substytucji między dobrami dostarczanymi na 

określony rynek przez dostawców z analizowanego 
kraju a dobrami dostarczanymi na ten rynek przez 
innych dostawców; duży stopień dowolności przy 
wyodrębnianiu tzw. efektów struktury geograficznej 
i towarowej, tzn. dowolna kolejność ich obliczania; 
przy stosowaniu metody CMS istotne znaczenie ma 
ustalenie zakresu kierunków geograficznych i grup 
towarowych okresu wyjściowego, a także poziomu 
agregacji danych; przyjmuje się, że zmiany udziałów 
w rynku są określone przede wszystkim przez 
ewolucję konkurencyjności cenowej 

6. Wskaźniki ujawnionej 
przewagi względnej RCA 

Wskaźniki informują tylko o ujawnionej przewadze 
względnej w przeszłości, a zatem potrzebne jest 
prowadzenie dalszych badań kształtowania się 
wskaźników RCA; ograniczone bazowanie na teorii 
handlu międzynarodowego. Ograniczona przydat-
ność przy programowaniu rozwoju handlu na 
przyszłość 

7. Wskaźniki specjalizacji 
eksportowej SI 

Jak w punkcie 3 

8. Wskaźniki relacji importowo-
-eksportowych 

Jak w punkcie 3 oraz wiele elementów zniekształcają-
cych obraz, a będących skutkiem nakładania się na 
siebie importu i eksportu w ujęciu wartościowym. 
W odniesieniu do tych wskaźników można również 
odnieść uwagi sformułowane w punkcie 1 

9. Wskaźniki relatywnej 
orientacji eksportowej R E O 

Jak w punkcie 3 

10. Wskaźniki łerms of łrade Występowanie różnorodnych trudności przy mierze 
niu i konieczność ostrożnej interpretacji. Trzeba m.in. 
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uwzględniać kształtowanie się stopy inflacji, zmiany 
jakościowe produktów, pojawianie się nowych 
produktów, wpływ postępu technicznego, wpływ 
zmian kursów walutowych, a także skutki monopoli-
zacji rynków 

11. Wskaźniki międzynarodowej 
konkurencyjności krajów 
O E C D 

Oparte są w ograniczonym jedynie stopniu na teorii 
wymiany międzynarodowej i nie odzwierciedlają 
wprost znaczenia konkurencyjności typu pozaceno-
wego oraz jej e lementów składowych; konstruuje się 
je jako swego rodzaju rozwiązanie kompromisowe 
w warunkach braku dostatecznej ilości pożądanych i 
i porównywalnych danych statystycznych. Można 
mówić o wielu tzw. trade-offs (zmienności lub krzyżo-
waniu się) między różnorodnymi przesłankami i 
kryteriami wyboru; konstruowanie tych wskaźników 
wymaga pokonania wielu trudności o charakterze 
technicznym (np. zbieranie danych czy ich skompli-
kowane przetwarzanie); ograniczone możliwości 
zastosowania w praktyce 

12. Wskaźniki relacji 
cenowych PRA. 

Skomplikowana procedura obliczania zgodnie 
z algorytmem znanym tylko autorowi metody. 
Konieczność opracowania wskaźników i ich progra-
mowania na przyszłość w ramach większego zespołu 

Źródło: Jak w tabeli 6. 

Wiele krytycznych uwag można również sformułować w odniesieniu do mierni-
ków międzynarodowej pozycji konkurencyjnej dotyczących międzynarodowej atrak-
cyjności poszczególnych krajów i/lub regionów (por. tab. 8). 
Tabela 8. Istota i podstawowe mankamenty najważniejszych mierników międzynarodowej 

pozycji konkurencyjnej z punktu widzenia atrakcyjności zaangażowania zagra-
nicznych czynników wytwórczych 

Lp. Mierniki i ich istota Główne mankamenty 

1. Udziały w międzynaro-
dowych obrotach 
podstawowymi czynni-
kami wytwórczymi 
(praca, kapitał, 
wiedza techniczna) 

Większy napływ wykwalifikowanej siły roboczej, kapitału 
produkcyjnego i nowoczesnej wiedzy technicznej może 
prowadzić do wniosku o dążeniach do utrzymywania 
przodownictwa w gospodarce światowej, ale może być też 
wyrazem dążeń do zmniejszania różnic w poziomie 
rozwoju gospodarczego, poziomie technologicznym itd.; 
trudności określania i porównywania rozmiarów przepły-
wów kapitału i wykwalifikowanej siły roboczej, a zwłaszcza 
wiedzy technicznej; brak uwzględniania pośrednich obro-
tów czynnikami wytwórczymi, a zwłaszcza czynnikiem 
określanym mianem „środowisko naturalne"; występowa-
nie wielu trudności o charakterze technicznym i organiza-
cyjnym przy podejmowaniu odpowiednich badań empi-
rycznych 
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2. Saldo zagranicznych 
inwestycji bezpośred-
nich w ujęciu absolut-
nym lub względnym 
(np. w relacji do PKB) 

Uwzględnianie wyłącznie teoretycznych podstaw między 
gałęziowego podziału pracy o charakterze substytucyjnym; 
bazowanie wyłącznie na teorii i zasadzie kosztów względ-
nych; brak uwzględniania związków między obrotami 
handlowymi i kapitałowymi; brak uwzględniania teoretycz-
nych podstaw i realiów równoległych przepływów kapitału, 
w tym kapitału produkcyjnego; tylko częściowe uwzględ-
nianie związków między realnymi przepływami międzyna-
rodowymi a przemieszczaniem się tzw. przewag kompara-
tywnych i konkurencyjnych 

3. Saldo globalnych 
obrotów kapitałowych 

Jak w punkcie 2 oraz brak uwzględniania związków 
między kształtowaniem się podstawowych kategorii 
makroekonomicznych oraz między kształtowaniem się 
poszczególnych pozycji bilansu płatniczego; trudności 
dokonywania analiz porównawczych w skali międzynaro-
dowej 

Źródło: Jak w tablicy 6 i 7. 

Jak więc widać, do istotnych wad mierników międzynarodowej konkurencyjno-
ści i międzynarodowej pozycji konkurencyjnej zalicza się w literaturze przedmiotu 
ich dość luźne związki z teorią międzynarodowej wymiany gospodarczej, swoistą 
wycinkowość i arbitralność dokonywanych ocen, ograniczoną przydatność przy kon-
struowaniu przyszłościowej polityki gospodarczej oraz intensywności i kierunków 
rozwoju wymiany zagranicznej itd. Nie oznacza to, że nie sformułowano żadnych 
sugestii dotyczących badania zagadnień międzynarodowej konkurencyjności w przy-
szłości. Co więcej, jak się wydaje, te zagadnienia warto rozpatrywać, zwłaszcza wła-
śnie w kontekście teorii międzynarodowej wymiany gospodarczej i teorii lokalizacji, 
której autorzy próbują wyraźnie ująć zagadnienia kształtowania się przewag (korzy-
ści) wewnętrznych nad przewagami (korzyściami) zewnętrznymi, co z punktu 
widzenia problematyki międzynarodowej konkurencyjności (nie tylko międzynaro-
dowej pozycji konkurencyjnej) zasługuje niewątpliwie na uwagę. Obiecująca wyda-
je się w szczególności koncepcja istoty i mierzenia tejże konkurencyjności 
sformułowana przez T. Griesa, C. Hentschela i B. Wiggera17, o czym później. 

Teoria międzynarodowej wymiany gospodarczej i teoria lokalizacji 
a możliwe kierunki rozwoju mierników międzynarodowej 
konkurencyjności gospodarek narodowych 

Jakkolwiek brakuje nadal jednoznacznej i powszechnie akceptowanej definicji 
międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej, to jednak nie ulega wąt-
pliwości, że jest to realna kategoria ekonomiczna, nabierająca coraz większego zna-
czenia, a zarazem nowych wymiarów. Jest to zatem kategoria wewnętrznie złożona. 
Możliwa jest jednak pewna jej dekompozycja, i to właśnie z punktu widzenia do-
tychczasowego dorobku teorii międzynarodowej wymiany gospodarczej. W każdym 
razie warto rozpocząć od następującej formuły: 
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MK = f(A) (1) 

gdzie: 
MK - międzynarodowa konkurencyjność gospodarki danego kraju 
f - funkcja 
A - różnorodne determinanty kształtowania się międzynarodowej konkuren-

cyjności określonej gospodarki narodowej 
Zgodnie z teorią, rozwój wymiany międzynarodowej wpływa na wzrost gospo-

darczy każdego z krajów (w zróżnicowanym jednak stopniu), ale zarazem wzrost 
określa intensywność oraz strukturę wymiany. Mamy zatem do czynienia z istotnym 
sprzężeniem zwrotnym, przy czym z punktu widzenia teorii międzynarodowej wy-
miany gospodarczej w ujęciu statycznym kluczowe znaczenie ma wyposażenie każ-
dego z krajów w czynniki wytwórcze. Można zatem stwierdzić, że: 

gdzie: 
Z - zasoby naturalne rozumiane włącznie z określonym stanem środowiska na-

turalnego 
K - kapitał 
P - praca 
W - wiedza techniczna 
W myśl teorii, ww. czynniki wytwórcze trzeba dezagregować. Można przy tym 

zastosować następujące uproszczone rozumowanie: 

gdzie: 
Krz - kapitał rzeczowy 
K, - „kapitał ludzki" w sensie wydatków poniesionych na kształcenie ludzi 
Pp - praca prosta, tj. praca niewykwalifikowanej siły roboczej 
Pz - praca złożona = KL = W 
W - wiedza techniczna = KL = Pz 

Wracając do formuły (2), można zatem napisać, że: 

Każdy z czynników wytwórczych ma oczywiście swoją cenę. Można zatem zapi-
sać, że: 

MK = f (Z, K, P, W) (2) 

K = K + K, rz L 

P = P + P p z 

W = K L 

MK = f (Z, K z, KL) (3) 

MK = f (z, r, w) (4) 
gdzie: 
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z - szeroko rozumiana renta gruntowa, tj. łącznie ujmowana cena ziemi i środo-
wiska naturalnego 

r - stopa procentowa 
w - stawka płacy, która jest zróżnicowana w zależności od poziomu kwalifikacji. 
W warunkach gospodarki rynkowej chodzi w każdym przypadku o właściwe 

kształtowanie się relatywnych cen czynników wytwórczych, czyli w uproszczeniu 
o odpowiednie relacje między „z", „r" oraz „w". Możliwości w tym zakresie jest wie-
le, jeśli uwzględnić niejednorodność podstawowych czynników wytwórczych, ale 
ten aspekt - również w ujęciu statycznym - na razie pomijamy. 

Z punktu widzenia poziomu konkurencyjności gospodarki narodowej każdego 
z krajów chodzi właściwie w każdym momencie o możliwie najbardziej umiejętne 
„zgranie" i wykorzystywanie podstawowych czynników wytwórczych, z których 
niewątpliwie najważniejszymi są ludzie z ich zdolnościami i umiejętnościami. Istot-
ne znaczenie może mieć zatem efektywny rozwój wymiany zagranicznej produkta-
mi (towarami i usługami) oraz czynnikami wytwórczymi. Zgodnie z teorią, 
międzynarodowa wymiana produktów może w pewnych, specyficznych okoliczno-
ściach prowadzić do relatywnego i wręcz absolutnego wyrównywania się cen czyn-
ników wytwórczych (teoremat B. Ohlina i PA. Samuelsona), a przyrosty czynników 
i/lub zmiany ich relatywnych cen mogą powodować występowanie kumulatywnych 
skutków w postaci tzw. efektów zwielokrotnienia (magnification effects udowodnione 
teoretycznie w teoremacie M.F.W. Stolpera i RA. Samuelsona oraz w teoremacie T.M. 
Rybczyńskiego).18 

W ujęciu statycznym ogólnym miernikiem międzynarodowej konkurencyjności 
gospodarki danego kraju jest masa podstawowych zasobów (tj. Z, Krz, KL), którą można 
określić mianem absolutnej przewagi ujawnionej (Reveald Absolute Competitiveness -
RAC). Tę przewagę można podzielić na dwie części składowe19. 

a) ujawniona absolutna przewaga wewnętrzna (Reveald Absolute Internal Compe-
titiveness - RAIC), którą R Sulmicki20 (1977) nazywa korzyściami wewnętrznymi; 

a) ujawniona absolutna przewaga zewnętrzna (Revealed Absolute External Compe-
titiveness - RAEC), którą R Sulmicki nazywa korzyściami zewnętrznymi, a którą po-
przez rozwój zagranicznej wymiany produktów i czynników wytwórczych z tzw. 
otoczeniem gospodarczym (reszta świata) można mniej lub bardziej korzystnie wy-
korzystywać w celu zwiększenia (wręcz pomnożenia) tzw. korzyści wewnętrznych, 
tj. masy własnych podstawowych zasobów. 

W związku z powyższym w danym okresie „t" w przypadku każdego z krajów 
mamy do czynienia z następującą równością: 

RAC, = RAIĆ, + (RAEC,) " (5) 
Ujawnioną absolutną przewagę wewnętrzną kraju w określonym roku „t" (tj. 

RAIĆ,) można obliczyć. Jest to nic innego, jak suma korzyści uzyskanych w danym 
roku w wyniku zastosowania krajowych czynników wytwórczych. Chodzi o war-
tość produktu krajowego brutto (PKB) liczonego po cenach światowych. Ta wartość 
jest przede wszystkim dzielona w danym kraju, ale zwykle jej część jest przedmio-
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tem wymiany z zagranicą. Chodzi o eksport części wytworzonych towarów i usług. 
Dla danego okresu (np. roku „t") formułę wskaźnika RAIĆ ogółem można zatem 
przedstawić następująco: 

RAIĆ, = (1- X) Y (6) 
gdzie: 
X - udział eksportu w wartości PKB 
Y - wartość PKB 
lub też: 

RAI C/per capita = (l-x) • y (7) 
gdzie: 
x - udział eksportu w wartości PKB 
y - wartość PKB na 1 mieszkańca 
Jeśli pozostać przy wartościach globalnych (a zatem pominąć per capita), ujawnio-

na absolutna przewaga zewnętrzna w okresie „t" (RAEC,) jest przede wszystkim efek-
tem produkcyjnym wykorzystania czynników wytwórczych po przeprowadzeniu 
ich pośredniej wymiany z otoczeniem gospodarczym (tzn. poprzez wymianę towa-
rów i usług), przy której to wymianie trzeba uwzględniać kształtowanie się w da-
nym roku relacji cen towarów i usług importowanych przez dany kraj (przy 
uwzględnieniu rozmiarów importu) oraz cen i usług eksportowanych przez dany 
kraj (przy uwzględnieniu rozmiarów eksportu), co nazywa się czasami dochodowy-
mi terms of trade, a co określa się dalej mianem cenowych relacji eksportowo-impor-
towych. Ważne jest to, że w każdym przypadku wskaźnik relacji cen mnożonych 
przez wielkość obrotów w handlu zagranicznym, określany dalej jako EPR (External 
Price Relations), wywiera wpływ na podział dochodu narodowego między danym 
krajem a jego otoczeniem gospodarczym. Można zatem wskaźnik RAEC, ująć w po-
staci następującej formuły: 

RAECt = (pex)/(pim) Y = EPR X Y (8) 
Albo też (przy uwzględnieniu sytuacji obywateli) jako: 

RAEC/ per capita = EPR x y (9) 
Wskaźniki obliczone według formuł (8) i (9) wyróżniają się wieloma istotnymi 

cechami, ważnymi z punktu widzenia kształtowania się międzynarodowej konku-
rencyjności danego kraju. Jest to przede wszystkim efektem uwzględniania w tych-
że formułach współczynnika EPR wyrażającego swego rodzaju dochodowe efekty 
rozwoju handlu zagranicznego (ściślej zaś rozwoju eksportu dóbr i usług, który jest 
mniej lub bardziej równoważony poprzez odpowiedni import) lub inaczej - wska-
zującego na kształtowanie się realnej wartości dóbr i usług, którymi dysponuje dany 
kraj w analizowanym okresie „t" przy uwzględnianiu zagranicznej wymiany dóbr 
i usług. Innymi słowy, zastosowanie współczynnika EPR umożliwia uwzględnienie 
zarówno zmian relatywnych cen wymienianych produktów, jak i ich ilości. 
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Uwzględniając powyższe oczywiste zależności w celu dokonywania porównań 
międzynarodowych, można obliczyć dla danego okresu „t" wskaźnik ujawnionej 
poprzez handel zagraniczny konkurencyjności międzynarodowej (Revealed by Trade 
Comparative Competitiveness - RTCC,), którego formuła jest następująca: 

RTCC, = (RAC',) / (RAC\) = RT', (10) 
gdzie dodatkowo: 
i - analizowany kraj 
j - otoczenie gospodarcze rozumiane jako reszta świata czy też grupa krajów „j" 
przy czym gdy: 
RTCC', > 1, to dany kraj wykazuje ujawnioną przez handel zagraniczny przewa-

gę konkurencyjną, a gdy 
RTCC', < 1, to dany kraj takiej przewagi nie wykazuje, tzn. nie jest konkurencyj-

ny w skali międzynarodowej, ale jedynie na podstawie wyników zagranicznych ob-
rotów towarami i usługami, które są ujmowane w statystyce handlu zagranicznego. 

Współcześnie przedmiotem wymiany międzynarodowej są dodatkowo czynniki 
wytwórcze. W warunkach coraz bardziej globalizującej się gospodarki światowej 
chodzi zwłaszcza o dynamicznie rozwijającą się wymianę kapitałową oraz wymianę 
wiedzą techniczną, która jest efektem zaangażowania wykwalifikowanej siły robo-
czej. 

Pozostaje zatem obliczenie dla danego okresu „t" relacji bezpośredniej wymiany 
danego kraju z otoczeniem czynników wytwórczych, zwłaszcza pracy i kapitału. Do 
członu określonego w równaniu (10) jako RTCC', = RT', trzeba zatem dodać następu-
jące elementy: 

RL', = (RL'i,) / (RL",) oraz RK', = (RK",) / (RK"t) (11) 
gdzie: 
RL'j, - eksport pracy o różnych kwalifikacjach z analizowanego kraju „i" do otocze-

nia „j" 
RL'', - eksport pracy otoczenia „j" do analizowanego kraju „i" 
RK'', - eksport kapitału produkcyjnego i pożyczkowego z analizowanego kraju 

„i" do otoczenia „j" 
RK'1, - eksport kapitału produkcyjnego i pożyczkowego z otoczenia „j" do anali-

zowanego kraju „i" 
przy czym: 
RL, oraz RK', można podzielić następująco: 
RL', = (RLR, + RLE',) (12) 
RK', = (RKT, + RKS',) (13) 
gdzie: 
RLR - praca prosta 
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RLE - praca złożona, tj. wykwalifikowana siła robocza wpływająca w decydują-
cym stopniu na poziom rozwoju wiedzy technicznej; 

RKI - kapitał inwestycyjny (długoterminowy) 
RKS - kapitał krótkoterminowy 
Zatem analizując międzynarodową konkurencyjność (MK) danego kraju „i" 

w danym okresie „t", można zastosować wstępnie następującą formułę: 
MK', = RTO, + [RL'J + [RK'J (14) 

gdzie: 
RTC - ujawniona przewaga względna (ujawniona międzynarodowa konkuren-

cyjność) w sferze handlu zagranicznego 
RL - ujawniona przewaga względna (ujawniona międzynarodowa konkuren-

cyjność) w sferze międzynarodowej wymiany siły roboczej 
RK - ujawniona przewaga względna (ujawniona międzynarodowa konkuren-

cyjność) w sferze międzynarodowego obrotu kapitałowego 
i - analizowany kraj 
t - analizowany okres 
Podobnie jak w przypadku wyrażonych w formule (10) wskaźników międzyna-

rodowej konkurencyjności ujawnionej poprzez handel zagraniczny, można również 
mówić o ujawnionej konkurencyjności międzynarodowej w sferze obrotów siłą ro-
boczą (niewykwalifikowana i wykwalifikowaną) oraz kapitałem (produkcyjnym 
i pożyczkowym), którą to konkurencyjność zawarto w formule (14). Istota problemu 
polega na tym, że trudno określić relacje między saldem obrotów niewykwalifiko-
waną a wykwalifikowaną siłą roboczą, a także znaczenie (ranking) tych sald, co jest 
istotne chociażby z punktu widzenia wyceny kształtowania się dotychczasowych 
i przewidywanych przewag komparatywnych w zagranicznych obrotach wiedzą tech-
niczną. Jest też kwestią do dyskusji, jak wyceniać znaczenie różnego typu międzyna-
rodowych przepływów kapitałowych. Istota ostatniej uwagi sprowadza się do tego, 
że przy rozwijającej się teorii wewnątrzgałęziowego podziału pracy, w tym wewnątrz-
gałęziowych przepływów różnorodnych czynników produkcji, właściwie nie podję-
to dotychczas próby uwzględniania tych faktów w teorii międzynarodowej 
konkurencyjności. Wiele pozostaje zatem do zrobienia. 

Wnioski 

Pojęcie międzynarodowej konkurencyjności na szczeblu krajowym jest nadal po-
jęciem kontrowersyjnym i nie w pełni zdefiniowanym, a ponadto nadużywanym. 

Podstawowe zagadnienia dotyczące międzynarodowej konkurencyjności można 
rozpatrywać bądź to z punktu widzenia teorii rozwoju międzynarodowych stosun-
ków gospodarczych (International economics), bądź też z punktu widzenia teorii loka-
lizacji, tzn. z perspektywy world economics. Tego sporu jeszcze nie rozstrzygnięto, 
głównie chyba dlatego, że wciąż mamy do czynienia z brakiem pełnego porozumie-
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nia między teoretykami zajmującymi się międzynarodowymi stosunkami gospodar-
czymi a teoretykami zajmującymi się teorią lokalizacji działalności gospodarczej. Jest 
to spór zasadniczy, możliwy jednak do rozwiązania. Otóż, jak się wydaje, mamy do 
czynienia z postępującym procesem internacjonalizacji życia gospodarczego we 
współczesnym świecie, w tym odcinkowo (np. w przypadku międzynarodowych 
obrotów kapitałem pożyczkowym) wręcz jego globalizacji. W związku z tym można 
pokusić się o stwierdzenie, że to praktyka rozwoju międzynarodowego podziału pracy 
wymusza na teoretykach poszukiwanie definicji raczej w kategoriach world econo- 
mics niż inłernational economics. 

Przy takich uwarunkowaniach i takim stawianiu sprawy słuszniejsze wydaje się 
orientowanie krajowej, zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej ra-
czej na hołdowanie koncepcji zlokalizowanego konkurowania i konkurencyjności 
(tzw. Standortwettbewerb) niż koncepcji tzw. strategicznej polityki handlowej, nazy-
wanej słusznie koncepcją neomerkantylizmu czy też neoprotekcjonizmu. Każdy pro-
tekcjonizm zasługuje zawsze na krytykę, co w świetle teorii łatwo udowodnić. Wiele 
przy tym wskazuje, że protekcjonizmu trudno się pozbyć mimo, iż przynosi on za-
wsze więcej strat niż korzyści. 

W związku z brakiem jednolitej, powszechnie akceptowanej definicji międzyna-
rodowej konkurencyjności mamy dotychczas do czynienia z różnorodnymi jej mier-
nikami, przy czym każdy z nich wyróżnia się określonymi mankamentami. To samo 
stwierdzenie dotyczy mierników międzynarodowej pozycji konkurencyjnej, którą -
jako pojęcie węższe - próbuje się także mierzyć na różne sposoby. Dobrze, że tak się 
dzieje. Ale analizując odpowiednie wskaźniki, uzyskane często dużym nakładem sił 
i środków, warto mieć zawsze na uwadze właśnie owe mankamenty. Żaden z do-
tychczasowych mierników międzynarodowej konkurencyjności (w tym międzyna-
rodowej pozycji konkurencyjnej) nie może być traktowany jako idealny. Potrzebne 
są dalsze badania oparte na teorii międzynarodowej wymiany gospodarczej, którą w 
ujęciu dynamicznym można chyba połączyć z teorią lokalizacji i tzw. nową teorią 
wzrostu gospodarczego. Chodzi oczywiście o badania międzynarodowej konkuren-
cyjności między różnymi krajami (grupami krajów), które nadal są podstawowymi 
podmiotami międzynarodowych stosunków gospodarczych i dla których można sto-
sunkowo najłatwiej uzyskać porównywalne dane statystyczne. Dokonywanie po-
równań różnorodnych wskaźników w skali międzynarodowej to problem sam 
w sobie. Trudno dla przykładu porównywać odpowiednie wskaźniki z krajów o zróż-
nicowanych poziomach rozwoju gospodarczego czy też realizujących taką a nie inną 
strategię tego rozwoju. Tym bardziej trudno porównywać różnego typu wskaźniki 
syntetyczne, w których uwzględnia się tzw. soft facts (wyniki badań ankietowych 
i indywidualne oceny przedstawicieli różnych krajów i/lub regionów), coraz większą 
ilość różnorodnych kryteriów, mierników itd., przy angażowaniu w sumie nadzwy-
czajnych sił i środków. Czasami umiejętna interpretacja jednego wskaźnika (np. udzia-
łu w eksporcie światowym czy też udziału w światowym eksporcie licencji) wyraża 
więcej niż np. wskaźnik swobody działalności gospodarczej, przy którego rankingu 
arbitralnie (w skali od 1 do 5 punktów) dokonuje się oceny negatywnego wpływu 
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inflacji na tempo wzrostu gospodarczego danego kraju czy też wpływu na ten wzrost 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Reasumując, inflacja wskaźników nie jest 
pożądana, tym bardziej, że wykorzystują ją głównie politycy w swoim interesie. 

Wszystko to nie oznacza, że nie należy popierać konstruowania różnorodnych 
formuł, metod i mierników międzynarodowej konkurencyjności, a także dokonywa-
nia odpowiednich analiz. Wręcz przeciwnie. Warto jednak przy tym wszystkim pa-
miętać słynną przestrogę J.M. Keynesa, że lepiej jest oceniać wszystko nawet 
w przybliżeniu, ale słusznie, niż z całą precyzją, lecz błędnie. 
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Indicators of economic competitiveness, theoretical 
aspects and conclusion for Poland 

(Summary) 

The paper consists of five chapters. In the first the author presents the concept of 
international competitiveness and two basic conceptions of its undertaking and 
expanding. Then, he makes clear division between ideas of competitiveness and 
international competitive position. On the background of this there is made a divi-
sion and general evaluation on various indicators of international competitiveness 
on the one hand, and indicators of international competitive position - on the other 
hand. Finally, the paper contains proposals concerning possible directions of deve-
lopment of studies on the international competitiveness in the light of the theory of 
international economic exchange and the theory of localisation. 


