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Wstęp
Z wielką przyjemnością oddajemy do Państwa rąk publikację pt. „Ekonomia”, wydaną w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Opracowanie składa się z 65 artykułów, w których autorzy prezentują wyniki badań
w czterech obszarach problemowych analizowanych na poziomie mikro- i makroekonomicznym.
Pierwszy obszar przedstawia rozważania dotyczące rynku pracy i instytucji
rynku pracy, a także roli kapitału ludzkiego w gospodarce. Znalazły się tutaj wyniki
badań na temat np.: roli urzędów pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu, wpływu instytucji formalnych i nieformalnych na rynek pracy, zjawiska prekariatu, sytuacji
kobiet na rynku pracy w dobie polityki równych szans czy pozycji absolwentów na
europejskim rynku pracy. Drugi obszar dotyczy problemów makroekonomicznych
współczesnych gospodarek, często ukazywanych w kontekście analizy sytuacji Polski na tle innych krajów unijnych. W tej grupie artykułów zaprezentowano wyniki
analiz dotyczących m.in.: interwencjonizmu monetarnego i fiskalnego w warunkach
wysokiego zadłużenia, polityki monetarnej i fiskalnej w krajach unijnych, ograniczeń wzrostu i rozwoju gospodarczego, innowacyjności i przedsiębiorczości, działalności badawczo-rozwojowej oraz roli kapitału intelektualnego kraju. Trzeci obszar tematyczny prezentowanej publikacji stanowią aspekty mikroekonomiczne,
omawiając je np. dokonano analizy relacji podmiotów funkcjonujących na rynku,
poddano ocenie przeobrażenia w sferze dochodów gospodarstw domowych czy opisano wpływ migracji na gospodarstwa domowe w Polsce. Czwarty obszar obejmuje
zaś opracowania dotyczące fundamentów ekonomii, m.in. racjonalności człowieka
w ujęciu homo sustinens, nowych paradygmatów rozwoju, refleksji nad metodologią
nauk ekonomicznych, koncepcji kształtowania oczekiwań uczestników rynku czy
analiz poglądów klasyków francuskich na temat podatków.
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych szkół wyższych, specjalistów w praktyce zajmujących się problematyką ekonomiczną, studentów studiów ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich.
Artykuły składające się na niniejszą książkę były recenzowane przez samodzielnych pracowników nauki, w większości kierowników katedr ekonomii. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za wnikliwe i rzetelne recenzje, często inspirujące do
dalszych badań. Oddając powyższą publikację do rąk naszych Czytelników, wyrażamy jednocześnie nadzieję, że ze względu na jej wszechstronny charakter spotka się
ona z zainteresowaniem i przyczyni do rozpoczęcia inspirujących dyskusji.
Jerzy Sokołowski
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PROCESY GLOBALIZACJI A WZROST
GOSPODARCZY W KRAJACH EUROPEJSKICH
GLOBALISATION PROCESSES VS. ECONOMIC
GROWTH IN THE EUROPEAN COUNTRIES
DOI: 10.15611/pn.2016.449.16
JEL Classification: C23, F43, O47, R11
Streszczenie: Problematyka określania uwarunkowań leżących u podstaw wzrostu gospodarczego cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem naukowców i praktyków polityki gospodarczej. Za jedną z determinant wzrostu gospodarczego oraz procesów konwergencji między
krajami przyjęło się uważać otwartość gospodarki, która dzięki przepływowi czynników
produkcji stwarza dodatkowe przesłanki rozwoju. W tym kontekście celem niniejszego
opracowania jest przedstawienie teoretycznych powiązań między wzrostem gospodarczym
a stopniem zglobalizowania gospodarki oraz empiryczna ocena tych procesów w krajach
europejskich w latach 1996-2012. Ocenę procesów konwergencji oraz oszacowanie wpływu
globalizacji na wzrost gospodarczy przeprowadzono z wykorzystaniem modeli opartych na
danych przekrojowych oraz panelowych. Uzyskane wyniki wskazują na konwergencję typu
sigma oraz typu beta wzrostu gospodarczego i globalizacji w Europie. Dodatkowo zaobserwowano pozytywną rolę globalizacji w procesach wzrostu gospodarczego.
Słowa kluczowe: globalizacja, wzrost gospodarczy, konwergencja, metody panelowe.
Summary: The issue of determining factors underlying the economic growth enjoys
continuous interest among scientists and practitioners. Openness of the economy, which
provides additional conditions for development due to the flow of factors of production, is
regarded as one of the key determinants of economic growth and convergence processes
between countries. In this context, the aim of this paper is to present theoretical links between
economic growth and the degree of globalisation of economies and an empirical evaluation of
these processes in European countries in 1996-2012. The assessment of the convergence
processes and estimation of the impact of globalisation on the economic growth were carried
out using models based on cross-sectional and panel data. The results indicate the existence of
sigma- and beta-convergencece of economic growth and globalisation in Europe. In addition,
the paper proves a positive role of globalisation in the economic growth.
Keywords: globalisation, economic growth, convergence, panel models.
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1. Wstęp
Zagadnienia związane ze wzrostem gospodarczym stanowią od wielu lat jeden z
podstawowych obszarów badawczych wśród ekonomistów zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym. Jednym z celów tych badań jest znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące czynników determinujących dynamikę wzrostu gospodarczego. Analiza konwergencji jest jednym z ważniejszych nurtów badań prowadzonych
w obszarze wzrostu gospodarczego. Prowadzone w tym zakresie badania są próbą
odpowiedzi na pytania o zmniejszanie się zróżnicowania poziomu dochodów
(σ konwergencja) oraz o szybkość dochodzenia poszczególnych systemów gospodarczych do stanu wzrostu zrównoważonego i czynniki tego wzrostu (β-konwergencja). Wśród czynników wzrostu gospodarczego ważne znaczenie odgrywa
proces globalizacji ekonomicznej, który przyczynia się do otwarcia gospodarek
i intensyfikuje przepływy towarów, usług i czynników produkcji.
Wraz z procesem globalizacji ekonomicznej powiększa się stopień wzajemnego
otwarcia gospodarek, co oznacza, że wzrost gospodarczy staje się w coraz większym
stopniu uzależniony od wzajemnych relacji między poszczególnymi państwami czy
regionami, a w procesie tym kluczową rolę odgrywa liberalizacja. Pojawienie się
w ostatnim okresie teorii wzrostu endogenicznego oraz nowych teorii handlu międzynarodowego doprowadziło do ponownego otwarcia debaty nad rolą wymiany
handlowej czy, szerzej, ogólnego stopnia otwartości w determinowaniu wzrostu gospodarczego w średnim jak i długim okresie [Brodzicki 2006].
Z teoretycznego punktu widzenia większa otwartość gospodarki, rozumiana
również jako większy zakres preferencji w dostępie do rynku krajowego, może przyczynić się do przyśpieszenia jej tempa wzrostu szeregiem kanałów. Jest to wynikiem
takich czynników, jak: relokacja czynników produkcji do bardziej produktywnych
sektorów mających przewagę komparatywną w wymianie, przyśpieszona absorpcja
wiedzy i technologii, wyższa innowacyjność poprzez zwiększenie nakładów na
prace badawczo-rozwojowe, lepsze wykorzystanie potencjału korzyści skali i aglomeracji w wyniku specjalizacji, poprawa terms of trade, zwiększona akumulacja
czynników produkcji [Brodzicki, Ciołek 2007]. Pomimo dominacji poglądu o pozytywnym wpływie otwartości na wzrost gospodarczy, badania empiryczne nie przynoszą w tym zakresie jednoznacznych odpowiedzi. Waelde i Wood [2004] twierdzą,
że współczesna literatura empiryczna nie umożliwia wyprowadzenia ogólnych rekomendacji co do kształtu polityki handlowej. Również Baldwin i Forslid [1998] dowodzą, że literatura empiryczna, a częściowo również teoretyczna, w sposób wysoce
niedoskonały identyfikują i weryfikują kanały wiążące wymianę handlową ze wzrostem gospodarczym. Inne podejście reprezentuje Baldwin [2003], który podkreśla,
że otwartość, rozumiana jako większy zakres liberalizacji w powiązaniu z zespołem
czynników pobocznych, ma pozytywny i istotny wpływ na wzrost gospodarczy.
Jako zespół niezbędnych warunków dodatkowych wymienia on: występowanie stabilnego systemu walutowego, prowadzenie roztropnej polityki monetarnej i fiskal-
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nej, a także nieskorumpowaną administrację. Do podobnego wniosku doszli m.in.
Zagha i in. [2006], twierdząc, że otwarcie gospodarki daje wyłącznie realną szansę
na podniesienie tempa wzrostu gospodarczego, a nie jest jego gwarantem [Brodzicki, Ciołek 2007]. Badania empiryczne prowadzone w ostatnich latach z wykorzystaniem modeli panelowych, np. opracowanie Drehera [2006] czy raport [GED 2014],
potwierdzają pozytywny wpływ otwarcia gospodarki na jej wzrost.
W tym kontekście celem opracowania jest przedstawienie i ocena konwergencji
gospodarczej i procesów globalizacji we wzroście gospodarczym w Europie. W badaniach empirycznych wykorzystano ekonometryczne modele bazujące na danych
przekrojowych oraz panelowych, umożliwiając oszacowanie sigma i beta konwergencji oraz wpływu globalizacji na zmiany PKB per capita.

2. Istota i pomiar globalizacji
Globalizacja gospodarcza jest jednym z najpopularniejszych zagadnień we współczesnej ekonomii, a jednocześnie procesem na tyle złożonym, wielowymiarowym, wielopoziomowym, że z trudnością poddaje się całościowej ocenie [Radło, Kowalewski
2008]. W bogatej literaturze poświęconej globalizacji znajduje się wiele definicji tego
procesu. Trudności z wyczerpującym zdefiniowaniem globalizacji wiążą się m.in.
z tym, że jest ona przedmiotem zainteresowania nie tylko nauk ekonomicznych, ale
również politycznych, socjologicznych i innych [Owczarzak 2004]. Jedną z dość
często cytowanych jest definicja Robertsona [1972], według której globalizacja oznacza „zespół procesów, które tworzą jeden świat”. W ujęciu tym akcentuje się przede
wszystkim kwestię tworzenia się współzależności, prowadzących w konsekwencji do
zacierania granic, a tym samym do kompresji czasu i przestrzeni w skali globalnej. Na
wielowymiarowość zjawiska globalizacji wskazuje m.in. R. Cox. Uważa on, że cechami charakterystycznymi globalizacji są: umiędzynarodowienie produkcji, nowy międzynarodowy podział pracy, nowe ruchy migracyjne z biednego Południa do bogatej
Północy, nowe konkurencyjne otoczenie przyśpieszające te procesy oraz przekształcenie państw w „filie” globalizującego się świata [Cox 1997]. Dla Liberskiej [2002] natomiast globalizacja ekonomiczna to „postępujący proces integrowania się krajowych
i regionalnych rynków w jeden globalny rynek towarów, usług i kapitału”. Autorka
zwraca ponadto uwagę, że w procesie tym akcentować należy przede wszystkim jego
wymiar jakościowy. „Globalizacja gospodarki jest procesem poszerzenia i pogłębienia
się współzależności między krajami i regionami wskutek rosnących przepływów międzynarodowych oraz działalności korporacji transnarodowych, co prowadzi do jakościowo nowych powiązań między firmami, rynkami i gospodarkami” [Sokołowicz
2006]. Na przykład tylko we wspomnianym wymiarze gospodarczym można wyróżnić szereg innych procesów, takich jak rosnący zakres handlu międzynarodowego,
umiędzynarodowienie produkcji, gwałtowny rozwój korporacji transnarodowych, rosnąca wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych, umiędzynarodowienie się rynków finansowych czy wzrost ścisłości korelacji międzygiełdowej.
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Wraz z rozwojem procesu globalizacji rozpoczęto badania nad sposobem wyznaczania stopnia zglobalizowania gospodarek. Oprócz prostych wskaźników bazujących na obrotach handlowych czy bezpośrednich inwestycjach zagranicznych istnieją wskaźniki bardziej rozbudowane, ujmujące globalizację w szerszym kontekście
[Czechowska 2013]. Odpowiednim narzędziem do tego rodzaju pomiarów są indeksy, będące „złożonymi miernikami zmiennych”. Wśród publikowanych indeksów
globalizacji możemy wyróżnić m.in.:
•• indeks globalizacji opracowany przez Kearney i publikowany w Foreign Policy
[Kudrle 2004];
•• indeks opracowany w Centrum Studiów Globalizacji i Regionalizacji (Centre
for the Study of Globalisation and Regionalisation) Uniwersytetu Warwicka
przez Lockwooda i Redoano [2005] i funkcjonujący pod nazwą indeksu globalizacji CSGR;
•• indeks stworzony przez Drehera [2006] i nawiązujący w nazwie do skrótu instytutu badawczego, w którym pracuje autor, określany mianem indeksu globalizacji KOF (Konjunktforschungsstelle Swiss Economic Institute).
Wszystkie trzy indeksy zbudowane są w stosunkowo podobny sposób. Najistotniejsze różnice dotyczą doboru wskaźników i sposobu ich ważenia. Podczas gdy
indeks Foreign Policy stworzony został na podstawie 12 wskaźników, to Lockwood
i Redoano używają 16, a Dreher 25. Indeksy globalizacji, mimo pewnej arbitralności
wyboru uwzględnianych w nich zmiennych, mogą być jednym z przydatnych narzędzi służących do opisu współczesnego świata. Sprawdzają się one dobrze w międzynarodowych badaniach porównawczych, czy szerzej, w badaniu rozmaitych zależności. Przykładem takich badań są prowadzone przez Drehera [2006] analizy
dotyczące zależności między poziomem zglobalizowania a tempem rozwoju gospodarczego.

3. Wzrost gospodarczy i procesy konwergencji
Wzrost gospodarczy określa się jako poprawę relacji ilościowych w zakresie produkcji i usług, konsumpcji i potencjału produkcyjnego, prowadzącą do zwiększenia
ich ilości przypadających przeciętnie na jednego mieszkańca danego kraju. Miernikiem wzrostu gospodarczego jest najczęściej Produkt Krajowy Brutto (PKB),
a zwiększenie produkcji dóbr i usług w danym kraju i w danym czasie jest synonimem tego wzrostu [Bocian 2010]. Wzrost gospodarczy jest często ujmowany w postaci modeli wzrostu. Przez pojęcie teorii wzrostu w literaturze przyjęło się rozumieć
formalne modele ekonomiczne, dotyczące ilościowego pomnażania dóbr i usług
w gospodarkach rynkowych [Bąkiewicz, Żuławska 2010].
Teorie wzrostu gospodarczego identyfikują i rozpatrują czynniki lub procesy,
które prowadzą do rzeczywistego wzrostu. Najczęściej w literaturze wymieniane są
cztery główne siły napędowe wzrostu [Samuelson, Nordhaus 2004]:
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1. zasoby ludzkie rozumiane jako podaż pracy, wykształcenie, dyscyplina pracy,
motywacja itp.;
1. zasoby naturalne, czyli ziemia, zasoby mineralne, paliwa, jakość środowiska,
2. akumulacja kapitału (maszyny, fabryki, drogi);
3. technologia (nauka, technika, zarządzanie, przedsiębiorczość).
Studiując literaturę przedmiotu, można się spotkać z dwiema grupami teorii
wzrostu: egzogenicznymi i endogenicznymi. Kryterium zaliczenia danej teorii do
jednej lub drugiej grupy zależy od umiejscowienia przyczyn wzrostu gospodarczego. Jeśli wzrost gospodarczy wywołany jest przez czynniki zlokalizowane poza badanym obiektem, wówczas mamy do czynienia ze wzrostem egzogenicznym. Z kolei jeśli wzrost ten jest wywołany przez czynniki znajdujące się wewnątrz badanego
obiektu (regionu, państwa), mamy do czynienia ze wzrostem endogenicznym [Świadek, Tomaszewski 2011]. Przez ponad 200 lat neoklasyczna teoria ekonomii wyróżniała jedynie dwa czynniki produkcji: pracę i kapitał. Wiedza, postęp techniczny,
edukacja i kapitał ludzki uważane były za czynniki egzogeniczne, nieobjaśniane
przez tę teorię. Ważnym przedstawicielem teorii neoklasycznej był Robert Solow,
którego model jest podstawowym narzędziem zrozumienia procesu wzrostu gospodarczego w rozwiniętej gospodarce oraz jest stosowany w empirycznych analizach
jego źródeł [Samuelson, Nordhaus 2004]. Autor w swoich badaniach ukazał zależności między wyposażeniem w czynniki produkcji i efektywnością ich wykorzystania a stopą wzrostu gospodarczego. W funkcji produkcji oprócz nakładów pracy
i kapitału uwzględnił postęp techniczny jako czynnik egzogeniczny.
Zmiany techniczne zwiększają wydajność pracy i produktywność kapitału.
W teoriach neoklasycznych zakłada się, że powodem wolniejszego wzrostu gospodarczego są zbyt małe oszczędności. Sposobem na przezwyciężenie tej przeszkody
jest ich uzupełnienie poprzez oszczędności zagraniczne. Ich pozyskanie jest możliwe
dzięki międzynarodowej wymianie gospodarczej, a dokładnie przepływom kapitału.
Zwraca się przy tym uwagę, że efekty tych przepływów dla gospodarek zależą od
proporcji wyposażenia w czynniki produkcji. Dzięki wymianie gospodarczej z zagranicą kraje słabo rozwinięte o gospodarce otwartej osiągają wyższe tempo wzrostu
gospodarczego niż kraje, w których taka wymiana jest ograniczona przez państwo.
Dzieje się tak, ponieważ kapitał napływa z krajów wyżej rozwiniętych, gdzie jest go
relatywnie więcej, do krajów słabiej rozwiniętych, gdzie jest go relatywnie mniej.
Dzięki akumulacji zewnętrznej (zagranicznym oszczędnościom) kraje słabo rozwinięte zwiększają oszczędności, inwestycje i produkcję w gospodarce. Międzynarodowe przepływy gospodarcze są zatem źródłem korzyści z punktu widzenia osiągania
wyższego tempa wzrostu gospodarczego [Bąkiewicz, Żuławska 2010].
Jednym z najbardziej obiecujących nowych nurtów w teorii wzrostu jest koncepcja wzrostu endogenicznego. Teoria ta jest próbą korekty niedostatków modeli neoklasycznych. Wcześniej wskazywano dwa podstawowe ich mankamenty. Pierwszy
stanowiło ograniczenie do jedynie zewnętrznych zmian techniki, jako czynników
wywołujących efekty wzrostowe, oraz stwierdzenie, że wzrost kapitału ludzkiego,
wewnętrznego kapitału technicznego czy ludności może prowadzić do malejących
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lub co najwyżej stałych przychodów względem skali. Po wtóre, dowody empiryczne
nie potwierdziły wynikającej z modeli neoklasycznych konwergencji, czyli zbiegania się w czasie stóp wzrostu krajów czy regionów. W modelu tym zakwestionowano
również egzogeniczny charakter postępu technicznego. Stwierdzono, że jest on wywoływany systematycznie przy wysokich nakładach finansowych ze strony przedsiębiorstw i państwa, należy go więc traktować jako endogeniczną wielkość modelu
wzrostu [Grossman, Helman 1991]. Nowa teoria wzrostu wprowadza zewnętrzne
zmiany technologiczne do wewnętrznego mechanizmu wzrostu. Dzięki temu uzyskano pełniejszy obraz wzrostu uwzględniający istniejące zależności i sprzężenia
zwrotne. Przypisano też większe znaczenie kapitałowi ludzkiemu, a później także
kapitałowi i wiedzy. Dostrzeżono wreszcie możliwości szerszego stosowania przez
władze krajowe czy regionalne pełniejszego zestawu instrumentów polityki wzrostu
[Szczepińska 2009].
Szybki wzrost gospodarczy jest zjawiskiem, które w szerszej skali pojawiło się
stosunkowo niedawno w dziejach ludzkości. W latach 1000-1820 tempo wzrostu
dochodu na mieszkańca w świecie wyniosło średnio ok. 0,05% rocznie, zawierając
się w przedziale od 0% w biednych regionach Afryki do 0,14% w najzamożniejszych regionach Europy Zachodniej. U progu rewolucji przemysłowej dochód na
mieszkańca w najbogatszych regionach świata był ok. 3-krotnie wyższy niż w najbiedniejszych jego częściach [Balcerowicz, Rzońca 2010]. Na przełomie XX i XXI
wieku PKB per capita w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej był już 7-krotnie
wyższy niż średnio w Azji (wyłączając Japonię), Afryce i Ameryce Łacińskiej.
W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych PKB per capita był 20-krotnie wyższy niż średnio w Afryce [Wilkin 2003].
Odpowiedź na pytanie o przyczyny tak dużego rozwarstwienia dochodowego
na świecie badacze próbują znaleźć zarówno w teoriach wzrostu gospodarczego, jak
i w teorii konwergencji. Konwergencja (łac. convergere – zbieganie się) oznacza
proces, który prowadzi do zanikania nierówności między różnymi początkowo podmiotami. Gdy podmiotami są kraje lub regiony, to w wyniku konwergencji zanikają
różnice między nimi. Według szkoły neoklasycznej i modelu Solowa konwergencja
jest zjawiskiem wynikającym ze wzrostu gospodarczego. Inaczej twierdzą zwolennicy teorii wzrostu endogenicznego. Uważają oni, że konsekwencją wzrostu gospodarczego może być przeciwne zjawisko – dywergencja. W niektórych źródłach
wskazuje się, że występowanie zjawiska konwergencji jest potwierdzeniem słuszności założeń Solowa, a stwierdzenie, że konwergencja nie występuje, przemawia za
poprawnością teorii wzrostu endogenicznego [Kusideł 2013].
W ciągu ostatnich dwóch dekad badań nad konwergencją zrodziły się różne jej
definicje, sposoby interpretacji oraz metody weryfikacji. Ich przegląd zawiera praca
Islama [2003], który wyróżnia 7 kryteriów klasyfikacji realnej konwergencji. Przedmiotem pierwszych badań, m.in. Baumola [1986] i de Longa [1988], była konwergencja absolutna (bezwarunkowa). Następnie pojawiła się koncepcja konwergencji
warunkowej. Prace nad nią zapoczątkowali przede wszystkim Mankiw, Romer
i Weil [1992] oraz Barro i Sala-i-Martin [1992]. Pierwotnie absolutną i warunkową
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konwergencję określano wspólnym mianem β-konwergencja. Konwergencja typu
beta dotyczy wyrównania poziomów rozwoju gospodarczego i mówi o szybszym
wzroście gospodarek o niższym wyjściowym poziomie danej zmiennej.
Konwergencja typu beta może być absolutna, gdy różniące się gospodarki zmierzają do identycznego poziomu rozwoju gospodarczego, a tendencja taka występuje
automatycznie, niezależnie od warunków wyjściowych. Może być też konwergencją
względną (warunkową), gdy różniące się początkowo gospodarki zmierzają do własnych stanów równowagi, czyli rozwijają się po różnych ścieżkach wzrostu gospodarczego. Innymi słowy, w wyniku konwergencji absolutnej wszystkie gospodarki
dążą do tego samego stanu równowagi i w konsekwencji dochodzi do osiągnięcia
tego samego poziomu zamożności. W przypadku konwergencji względnej każda gospodarka zmierza do własnego stanu równowagi. W efekcie poziom zamożności
poszczególnych krajów nadal może być różny, a całkowite wyrównanie dochodów
może nie zostać osiągnięte [Ptaszyńska 2009].
Jeżeli przedmiotem analizy jest wyrównywanie się poziomu dochodów między
regionami, to mówimy o tzw. konwergencji typu sigma. Przyjmuje się, że beta konwergencja jest koniecznym warunkiem do występowania konwergencji typu sigma.
Aby ocenić procesy przeganiania krajów rozwiniętych przez kraje początkowo słabiej rozwinięte, stosuje się koncepcję tzw. gamma konwergencji, która bazuje na
ocenie przesunięć w rankingu analizowanych obiektów [Kusideł 2013]. Na początku
drugiej połowy lat 90. XX w. w pracach Durlaufa i Johnsona [1995] oraz Galora
[1996] pojawiła się koncepcja klubowej konwergencji (club convergence).
Relatywnie nową koncepcją badań w zakresie konwergencji jest oparcie analiz
na szeregach czasowych (np. analiza integracyjna czy stacjonarność odchyleń), tzw.
konwergencja stochastyczna. Jej występowanie oznacza dążenie do równowagi długookresowej przy jednoczesnym redukowaniu różnic w nieskończenie długim czasie [Bernard, Durlauf 1996].

4. Dane źródłowe i metody badawcze
W badaniach wykorzystano informacje na temat stopnia globalizacji oraz wzrostu
gospodarczego w krajach europejskich z lat 1996-2012. Uwzględniono 32 kraje,
a ich wybór podyktowany był dostępnością danych statystycznych (głównie indeksu
globalizacji).
Do określenia stopnia globalizacji poszczególnych krajów wykorzystano ogólny
indeks globalizacji KOF (Konjunktforschungsstelle Swiss Economic Institute) obliczany jako średnia ważona indeksów trzech wymiarów globalizacji: ekonomicznego, społecznego i politycznego. Ekonomiczny wymiar globalizacji kwantyfikuje nie
tylko rzeczywiste przepływy handlowe i inwestycyjne, ale także stopień protekcji
poszczególnych krajów, mierzony restrykcjami stosowanymi do obu tych form przepływów. Społeczny wymiar globalizacji odzwierciedla przepływ idei i informacji,
a polityczny bada stopień politycznej współpracy krajów [Dreher i in. 2008]. Indeks
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ogólny KOF przyjmuje wartości z przedziału [0;100], przy czym wyższe wartości
wskaźników świadczą o większym poziomie globalizacji.
Najczęściej stosowanym miernikiem w badaniach konwergencji gospodarczej
jest PKB per capita, a jego zmiany w czasie oraz dynamika tych ruchów stanowi
miarę wzrostu gospodarczego. W niniejszych badaniach wykorzystano zmiany w
czasie realnego PKB per capita według parytetu siły nabywczej (PPP) oraz według
cen stałych w USD z 2005 r. Parytet siły nabywczej ułatwia międzynarodowe porównanie PKB, ponieważ uwzględnia siłę nabywczą ludności. Dane te zaczerpnięto
z bazy danych UNSTATS. Obok PKB i indeksu globalizacji wykorzystano również
zmienne kontrolne, których źródłem był Bank Światowy.
W badaniach zastosowano metody służące ocenie występowania procesów konwergencji typu sigma i beta oraz metody pozwalające na ocenę wpływu globalizacji
na wzrost gospodarczy. Były to zarówno metody oparte na danych przekrojowych,
jak i na danych panelowych. W pierwszym kroku analizowano występowanie konwergencji typu sigma, która oznacza malejące zróżnicowanie w czasie PKB per capita pomiędzy krajami. Do pomiaru σ-konwergencji w okresie t (t = 1, 2, …, T)
wykorzystywane zostało odchylenie standardowe logarytmów naturalnych poziomu
realnego PKB per capita (PPP) oraz indeksu globalizacji yjt według formuły:
S yt =

∑

N
i =1

(ln yi ,t − ln yt ) 2 ,
( N − 1)

(1)

gdzie: N – liczba badanych krajów i = 1, 2, …, N. O zachodzeniu procesów sigma
konwergencji możemy mówić, kiedy wartość odchylenia standardowego yit z okresu
na okres maleje.
Jak już wspominano, konwergencja typu beta zachodzi, jeśli obszary o początkowo mniejszej wartości badanej cechy wykazują szybsze tempo wzrostu niż obszary o początkowo jej wyższej wartości. Statystycznym narzędziem weryfikacji tego
przypuszczenia są modele regresji, w których zmienną objaśnianą jest tempo wzrostu badanej cechy, a zmienną objaśniającą jej początkowa wartość. Jeśli jest to jedyna zmienna objaśniająca, to testowana jest hipoteza o występowaniu konwergencji
bezwarunkowej. Do weryfikacji hipotezy β-konwergencji bezwarunkowej przy użyciu danych przekrojowych zastosowano model objaśniający przyrost badanej cechy
w krajach i = 1, …, N, pomiędzy okresem t0 i t0+T za pomocą początkowej wartości
tej cechy w analizowanych krajach [Barro, Sala-i-Martin 1992; Kusideł 2013]:
 yi ,t +T
ln  0
 yi ,t
0



α 0 + α1 ln( yi ,t0 ) + ε i ,t0 ,t0 +T ,
=



(2)

gdzie ujemna (dodatnia) i istotna statystycznie wartość estymatora α1 oznacza występowanie konwergencji (dywergencji). Brak istotności parametru α1 oznacza, że
nie występuje ani konwergencja, ani dywergencja badanego zjawiska. Na podstawie
szacunków drugiego równania można wyliczyć parametr β, zwany współczynnikiem zbieżności: β = − ln(1 + α 1 ) / T .
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Jak wynika z badań [np. Bernard, Durlauf 1996], estymatory te mogą być obciążone i niezgodne w wyniku skorelowania składnika losowego ze zmiennymi objaśniającymi. Stąd obecnie do oceny β-konwergencji stosuje się najczęściej dynamiczne metody panelowe [Dańska-Borsiak 2011]. W takim przypadku równanie drugie
można zapisać w postaci [Kusideł 2013]:
ln ( yi ,t ) = α 0 + (1 + α1 )ln( yi ,t −1 ) + ηi + ν t + ε i ,t ,

(3)

gdzie: α0, α1 to parametry równania, ηi – efekty indywidualne dla poszczególnych
obiektów, νt – efekty okresowe, εi,t – składnik losowy.
Po uwzględnieniu dodatkowych zmiennych Xi,t model przyjmuje postać modelu
konwergencji warunkowej [Ciołek 2003; Kusideł 2013]:
ln ( yi ,t ) = α 0 + (1 + α1 )ln( yi ,t −1 ) + X i ,t δ + ηi + ν t + ε i ,t .

(4)

W tym przypadku tempo konwergencji wynosi β =
− ln(1 + α1 ) . Dodatkowo na
podstawie tego równania można ocenić wpływ poszczególnych zmiennych, w tym
zmiennej obrazującej globalizację, na wzrost gospodarczy. Z uwagi, że modele 3 i 4
mają charakter dynamiczny, to sugeruje się stosowanie odpowiednich metod ich estymacji. Ich przegląd oraz dyskusję nad nimi można znaleźć m.in. w pracy Dańskiej-Borsiak [2011]. W niniejszym opracowaniu do oszacowania modeli dynamicznych
zastosowano dwukrokowy systemowy estymator Blundella i Bonda [1998] oparty
na uogólnionej metodzie momentów (SYS GMM).

5. Analiza wstępna: kierunki zmian i ocena konwergencji
Analizę zmian w zakresie globalizacji oraz jej powiązań z procesami wzrostu gospodarczego w Europie oparto na danych rocznych z lat 1996-2012. Kierunki zmian
wartości średnich oraz median indeksu globalizacji i realnego PKB per capita według PPP zawarto na rysunku 1. W obydwu zjawiskach mamy do czynienia z tendencją rosnącą, która została zahamowana wraz z kryzysem gospodarczym w roku
2009. Różnice miedzy wartościami median i średnich wskazują na występowanie
asymetrycznych rozkładów (lewostronna skośność) zmiennych w poszczególnych
latach.
W ramach analizy wstępnej oceniono, czy zróżnicowanie poszczególnych
zmiennych między krajami ulega zmianom w czasie. Innymi słowy, próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy mamy do czynienia z konwergencją typu sigma. Wyniki
oszacowań (według wzoru 1) zawarto na dolnym wykresie rysunku 1. Jego analiza
pozwala na sformułowanie dwóch konkluzji. Po pierwsze, zróżnicowanie poziomu
PKB per capita między poszczególnymi krajami europejskimi jest bardzo duże i
zdecydowanie wyższe niż zróżnicowanie stopnia zglobalizowania ich gospodarek.
Po drugie, zarówno w przypadku PKB, jak i poziomu globalizacji mamy do czynienia z konwergencją typu sigma. Oznacza to, że zróżnicowanie między krajami euro-
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pejskimi maleje w czasie. Biorąc pod uwagę stan początkowy zmiennych, szybciej
zmniejsza się międzynarodowe zróżnicowanie poziomu globalizacji niż poziomu
PKB.
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Rys. 1. Zmiany przeciętnych wielkości PKB/cap PPP i indeksu globalizacji (górny wykres)
oraz konwergencja typu sigma tych zmiennych (dolny wykres)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KOF oraz UNSTATS.

W kolejnym kroku analizie poddano procesy bezwarunkowej konwergencji typu
beta z wykorzystaniem danych przekrojowych (wzór 2). Wyniki badań przedstawiono na wykresach zawartych na rysunku 2. Ujemne i statystycznie istotne współczynniki regresji liniowej potwierdzają występowanie bezwarunkowej konwergencji w
obydwu przypadkach. Silniejsze procesy konwergencji zachodzą w przypadku procesów globalizacji niż w przypadku procesów wzrostu gospodarczego. Doganianie
krajów wyżej rozwiniętych przez kraje rozwinięte słabej następuje w tempie ok.
1,14% rocznie (mówimy tutaj o PKB per capita). Z kolei konwergencja w przypadku procesów globalizacji w latach 1996-2012 charakteryzowała się tempem 5,16%
rocznie.
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Rys. 2. Konwergencja typu beta PKB (górny wykres) oraz indeksu globalizacji (dolny wykres)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KOF oraz UNSTATS.

6. Wpływ globalizacji na PKB
W literaturze przedmiotu często pojawia się kwestia roli globalizacji w procesach
wzrostu gospodarczego. Obserwacja rzeczywistości w świecie wskazuje, że gospodarki krajów wysokorozwiniętych charakteryzują się wyższym poziomem otwarcia
ich gospodarek na świat niż gospodarki krajów rozwijających się. Wykresy rozrzutu
dla krajów europejskich dla 2012 r. zawarte na rysunku 3 potwierdzają to spostrzeżenie – istnieje dodatnia współzależność między PKB per capita a poziomem indeksu globalizacji. Nietypowym zachowaniem w analizowanej próbie charakteryzują
się Albania i Islandia. Pierwszy kraj charakteryzuje się najniższym współczynnikiem globalizacji wśród badanych państw (uwarunkowania historyczne), natomiast
w Islandii po kryzysie finansowym nastąpiło obniżenie indeksu globalizacji do poziomu, jaki był w 1996 r.
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Rys. 3. Współzależność między poziomem globalizacji a poziomem PKB w krajach europejskich
w roku 2012 (górny wykres – pełne dane; dolny wykres – po eliminacji obserwacji nietypowych)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KOF oraz UNSTATS.

Gdybyśmy przeanalizowali zależność między zmianami PKB per capita a zmianami globalizacji w latach 1996-2012, to również otrzymalibyśmy dodatnią współzależność. Może to wstępnie świadczyć o pozytywnym wpływie procesów globalizacji na PKB. Z drugiej jednak strony przedstawione wyniki pokazują, że kraje
o wyższym początkowym poziomie globalizacji rozwijają się wolniej (zależność:
zmiany PKB a początkowy poziom globalizacji). Dodatkowo należy mieć na uwadze, że współzależności te mogą być pochodną trzecich czynników. Odkrycie prawdziwego mechanizmu, czego dowodzą liczne badania, nie jest proste, m.in. z powodu występowania dużej liczby potencjalnych czynników warunkujących wzrost
gospodarczy, ich skorelowania czy też problemów związanych z jednoznacznym
określeniem przyczynowości między zmiennymi [Goczek 2012].
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Tabela 1. Oszacowania dynamicznych modeli panelowych – dwustopniowych, estymator GMM-SYS
Wyszczególnienie
Stała
ln_PKB(-1)
IndGlobalizacji
ln_CPI
Wsk. urodzeń
Inwestycje (GCF)
Oszczędności

M1

M2

M3

M4

M5

0,3321
[0,0000]
0,9496
[0,0000]
0,0026
[0,0081]

0,3409
[0,0000]
0,9432
[0,0000]
0,0025
[0,0283]
−0,0185
[0,0041]
0,0073
[0,0865]

0,2950
[0,0001]
0,9541
[0,0000]
0,0018
[0,0627]
−0,0143
[0,0286
0,0053
[0,1681]
0,0004
[0,6820]

0,3590
[0,0000]
0,9468
[0,0000]
0,0014
[0,1452]
−0,0181
[0,0147]
0,0061
[0,0745]

0,4228
[0,0000]
0,9504
[0,0000]
0,0011
[0,2109]
−0,0196
[0,0073]

–

–

–

0,0017
[0,0287]

–

0,024
2,87
[0,0042]
1,29
[0,1955]
20,30
[1,0000]
54025
[0,0000]
229
[0,0000]

0,025
3,25
[0,0012]
1,34
[0,1792]
19,90
[1,0000]
42619
[0,0000]
195
[0,0000]

0,025
3,01
[0,0026]
1,01
[0,3128]
19,86
[1,0000]
34040
[0,0000]
213
[0,0000]

–
–
–

–

–

–

–

Statystyki modeli
Błąd (Se)
Test AB
AR1
Test AB
AR2
Test Sargana
Test Walda
zestawu zmiennych
Test Walda
dla jedn. czasu

0,030
3,31
[0,0009]
2,44
[0,0148]
22,93
[1,0000]
28777
[0,0000]
408
[0,0000]

0,028
3,32
[0,0009]
1,56
[0,1198]
21,57
[1,0000]
40069
[0,0000]
242
[0,0000]

* Poniżej współczynników i statystyk w nawiasach podano wartość p; inwestycje to inaczej
wskaźnik: Gross Capital Formation (akumulacja kapitału brutto).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego, KOF oraz UNSTATS.

W ramach niniejszych badań podjęto próbę oszacowania modeli wyjaśniających
dynamikę wzrostu gospodarczego (PKB per capita) z wykorzystaniem dynamicznych modeli panelowych. Tym razem badania oparto na czteroletnich średnich ruchomych po to, aby pominąć wpływ nagłych szoków oraz czynników o charakterze
koniunkturalnym1. Oszacowania przeprowadzono, wykorzystując dwustopniowy
systemowy estymator Blundella i Bonda [1998] z korektą błędów w małych próbach
1
Podobne rozwiązanie (5-letnie średnie) zastosowali w swojej pracy Próchniak i Rapacki [2014],
argumentując m.in. chęcią oceny zależności o charterze przynajmniej średniookresowym. Za użyciem
średnich przemawia również występowanie obserwacji nietypowych w zmiennych i w resztach modeli
opartych na danych rocznych oraz zmienność współczynników przy alternatywnych specyfikacjach
modeli.
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Windmeijera [2005]. W tabeli 1 zawarto oszacowania alternatywnych modeli,
w których obok opóźnionej zmiennej zależnej oraz indeksu globalizacji znajdują się
zmienne kontrolne. Jeśli chodzi o konwergencję między krajami, to niezależnie od
zestawu zmiennych objaśniających uzyskano dosyć porównywalne wyniki. Oszacowane współczynniki stojące przy opóźnionej zmiennej zależnej kształtują się na poziomie ok. 0,95, co sugeruje warunkową konwergencję w tempie ok. 5% rocznie.
Jest to poziom znacząco wyższy niż w przypadku absolutnej konwergencji szacowanej na podstawie danych przekrojowych.
Drugie kluczowe spostrzeżenie dotyczy wpływu stopnia globalizacji na zmiany
PKB per capita. Otóż we wszystkich przedstawionych w tabeli 1 modelach mamy
do czynienia z dodatnimi oszacowaniami współczynników stojących przy tej zmiennej, co generalnie wskazuje na pozytywny wpływ otwarcia gospodarek europejskich
na wzrost gospodarczy w badanej grupie krajów. Warto dodać, że zmienną, która
w największym stopniu była istotna w wyjaśnianiu zmian PKB per capita, była inflacja.
O poprawności większości przedstawionych specyfikacji modeli świadczy test
Arellano–Bonda na autokorelację rzędu drugiego (AR2) oraz test Sargana na
poprawność zastosowanych zmiennych instrumentalnych. Dodatkowo testy Walda
pozwalają uznać istotność wszystkich zmiennych objaśniających znajdujących się
w poszczególnych modelach oraz istotność zmiennych jednostek czasu2.

7. Zakończenie
Przeprowadzony przegląd literatury oraz badania empiryczne wskazują na złożoność problemu analiz wzrostu gospodarczego i czynników go determinujących.
Wielość koncepcji konwergencji, modeli i sposobów ich estymacji utrudnia porównanie ocen procesów konwergencji i roli globalizacji we wzroście gospodarczym.
Przeprowadzone przez autorów badania potwierdzają istotne zmniejszenie się
zróżnicowania w poziomie PKB per capita oraz w poziomie globalizacji między
krajami europejskimi (konwergencję typu sigma). Równocześnie modele oparte na
danych przekrojowych i danych panelowych potwierdziły zjawisko doganiania krajów wyżej rozwiniętych przez kraje rozwinięte słabiej (konwergencję typu beta);
przy czym konwergencja absolutna jest słabsza niż warunkowa. W świetle oszacowań dynamicznych modeli panelowych można uznać pozytywny wpływ globalizacji na tempo wzrostu gospodarczego.
Dalsze badania można rozszerzyć w kilku kierunkach. Jednym z rozwiązań
jest przyjęcie innych zmiennych obrazujących otwartość gospodarki (globalizację).
Dalsze modyfikacje wiążą się z zastosowaniem alternatywnych rodzajów modeli,
np. uwzględniających powiązania przestrzenne między krajami.
2

Szerzej o tych testach pisze m.in. Dańska-Borsiak [2011].
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