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Streszczenie

Globalny kryzys fi nansowy i  gospodarczy przyśpieszył tempo zmian 
strukturalnych w gospodarce światowej, związanych z  internacjonalizacją 
gospodarki, rewolucją w zakresie technik informacyjnych i komunikacyjnych 
oraz wzrostem dynamiki rozwojowej krajów o gospodarkach wschodzących. 
W 2014 roku Chiny stały się największym na świecie producentem towarów 
i usług, wyprzedzając Stany Zjednoczone, a w 2015 roku także Unię Europej-
ską pod względem wartości wytworzonego PKB (wg parytetu siły nabywczej 
walut). Różnice poziomów rozwoju gospodarczego i  społecznego między 
grupami krajów pozostają jednak bardzo duże, a dysproporcje dochodów 
w obrębie wielu gospodarek nadal się powiększają. Rośnie ryzyko rozwojowe, 
zwłaszcza w wielu krajach o gospodarkach wschodzących, których sytuacja 
gospodarcza pogorszyła się w połowie dekady. Przemianom i turbulencjom 
w gospodarce światowej towarzyszą konfl ikty i napięcia wewnętrzne i mię-
dzynarodowe, o naturze ekonomicznej, politycznej, społecznej i militarnej. 
Rozwój gospodarczy Polski w latach 1995-2015 cechował się względnie wyso-
ką, chociaż malejącą dynamiką, zbliżoną do średniej w gospodarce światowej 
i  wyższą od osiąganej w  wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej 
i OECD, ale na dłuższą metę trwały rozwój polskiej gospodarki może być 
także zagrożony przez globalne czynniki ryzyka. 

Słowa kluczowe: nierównomierny rozwój, ryzyko, gospodarka światowa, 
globalizacja.

Kody JEL: F15, F34, F43, F36, G32, O47

Głęboka transformacja gospodarki światowej w XXI wieku
Globalny kryzys fi nansowy i gospodarczy lat 2007/2009 zwiększył pręd-

kość zmian strukturalnych w gospodarce światowej, związanych z postępującą 
od początku lat 90. XX wieku internacjonalizacją gospodarki, falą innowacji 
w zakresie technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz przyspieszeniem 
rozwoju krajów o gospodarkach wschodzących, będącym zarówno skutkiem 
liberalizacji handlu i umiędzynarodowienia gospodarki światowej, jak też endo-
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genicznych czynników i warunków wzrostu w tych krajach, które przekroczyły 
krytyczny próg rozwojowy, zwłaszcza w Chinach i Indiach. W latach 2013-2015 
grupa krajów rozwijających się i o gospodarkach wschodzących osiągnęła wy-
raźną przewagę pod względem wielkości wytwarzanego produktu krajowego 
brutto, liczonego na podstawie parytetów siły nabywczej walut, nad grupą 
krajów wysoko rozwiniętych. W 2015 roku ich udział w produkcji światowej 
osiągnął 57,6% (por. tabela 1), a w 2016 roku może przekroczyć 58%. 

Tabela 1. Udziały największych państw w produkcjia, eksporcieb 
i ludności świata w 2015 roku (w %)

Wyszczególnienie PKB Eksport Ludność
Kraje zaawansowane gospodarczo 42,4 63,3 14,6
Stany Zjednoczone 15,8 10,6 4,5
Obszar euro 11,9 25,5 4,7
Niemcy 3,4 7,5 1,1
Francja 2,3 3,6 0,9
Włochy 1,9 2,6 0,8
 Hiszpania 1,4 1,9 0,6
Japonia 4,3 3,8 1,8
Wielka Brytania 2,4 3,7 0,9
Kanada 1,4 2,3 0,5
Kraje rozwijające się i o gospodarkach wschodzących 57,6 36,7 85,4
Chiny 17,1 11,4 19,0
Indie 7,0 2,1 17,9
Rosja 3,3 1,9 2,0
Brazylia 2,8 1,1 2,8
Indonezja 2,5 0,9 3,5
Meksyk 2,0 1,9 1,8

a PKB wg parytetu siły nabywczej walut.
b Towary i usługi.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane IMF (kwiecień 2016).

Współczesny obraz gospodarki światowej różni się zasadniczo od sytuacji 
z końca ubiegłego wieku. Jak pokazano w tabeli 1, w 2015 roku największym 
światowym producentem (pod względem wartości PKB, mierzonej wg parytetu 
siły nabywczej walut) były Chiny, które wyprzedziły Stany Zjednoczone i kraje 
Unii Europejskiej. 

Nadwyżka tempa wzrostu krajów mniej rozwiniętych i o gospodarkach 
wschodzących nad krajami rozwiniętymi stała się charakterystyczną cechą 
światowej gospodarki w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku. Różnice pozio-
mów rozwoju gospodarczego i społecznego między głównymi grupami krajów 
pozostają jednak bardzo duże, a w obrębie wielu krajów szybko rosną. Przeło-
mowym zmianom w strukturze gospodarki światowej towarzyszą napięcia we-
wnętrzne i międzynarodowe, o naturze ekonomicznej, politycznej i społecznej, 
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a także konfl ikty zbrojne. Od zagrożeń rozwojowych nie są wolne gospodarki 
krajów wschodzących i rozwijających się, których dynamika od początku wieku 
była motorem wzrostu gospodarki światowej. Jednak w połowie drugiej dekady 
XXI wieku doznała ona wyraźnego osłabienia, na co wskazują statystyki i ra-
porty organizacji międzynarodowych i trajektorie rozwojowe głównych grup 
krajów (por. wykres 1). 

Wykres 1. Dynamika produktu krajowego brutto wg grup krajów 
(2001-2017)
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Źródło: opracowanie własne wg danych i prognoz MFW.

Globalny kryzys fi nansowy 2007-2009 i utrzymująca się niestabilność sys-
temu fi nansów światowych oraz przewlekłe osłabienie wzrostu produkcji i za-
trudnienia przyczyniają się do zwiększenia ryzyka i trudności rozwojowych 
wielu krajów. Średnio- i długoterminowe prognozy wzrostu gospodarczego 
dla krajów rozwiniętych gospodarczo, zwłaszcza dla strefy euro i Japonii nie 
są korzystne, mimo optymistycznych stwierdzeń Komisji Europejskiej (2015) 
o postępującym ożywieniu gospodarczym, a spowolnienie wzrostu i przeszkody 
dla trwałego rozwoju mają charakter strukturalny i długookresowy. Względnie 
wysoką dynamiką rozwojową charakteryzuje się natomiast gospodarka Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. 

Perturbacje wzrostu i trudności ekonomiczne w krajach rozwiniętych są 
powiązane m.in. ze skutkami wysokiego zadłużenia sektora publicznego oraz 
sektora przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, wzmożoną konkurencją 
producentów krajów o gospodarkach wschodzących, o obfi tych i tanich zaso-
bach pracy, a także z coraz bardziej ograniczonym i kosztownym dostępem do 
zasobów. Czynniki te wpływają również negatywnie na możliwości rozwoju 
produkcji i eksportu krajów mniej zaawansowanych gospodarczo, w tym kra-
jów zaliczanych do grupy BRICS i G20, które po skokowym wzroście na począt-
ku stulecia, trwającym do czasu globalnego kryzysu fi nansowego, napotykają 
coraz więcej wewnętrznych i zewnętrznych barier szybkiego i równomiernego 
rozwoju, a spowolnienie wzrostu w tych krajach, zwłaszcza w Chinach, działa 
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ujemnie na nastroje inwestorów i stan koniunktury w krajach zaawansowanych 
gospodarczo (por. tabela 2). 

Tabela 2. Zmiany roczne PKB wybranych krajów i handlu światowego 
w latach 2013-2017a (ceny stałe, w %)

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016b 2017b

Świat (wg PSN) 3,3 3,4 3,1 3,2 3,5
Świat (wg rynkowych kursów walut) 2,4 2,7 2,4 2,5 2,9
Kraje rozwinięte gospodarczo 1,2 1,8 1,9 1,9 2,0
USA 1,5 2,4 2,4 2,4 2,5
Japonia 1,4 0,0 0,5  0,5 -0,1
Obszar euro, w tym: -0,3 0,9 1,6 1,5 1,6

- Niemcy 0,4 1,6 1,5 1,5 1,6
- Francja 0,7 0,2 1,1 1,1 1,3
-Włochy -1,7 -0,3 0,8 1,0 1,1
- Hiszpania -1,7 1,4 3,2 2,6 2,3

Wielka Brytania 2,2 2,9 2,2 1,9 2,2
Kraje rozwijające się i o gospodarkach 
wschodzących 4,9 4,6 4,0 4,1 4,6

Chiny 7,7 7,3  6,9 6,5 6,2
Indie 6,6 7,2 7,3 7,5 7,5
Pakistan 3,7 4,0 4,2 4,5 4,7
Rosja 1,3 0,7 -3,7 -1,8 0,8
Brazylia 3,0 0,1 -3,8 -3,8 0,0
Indonezja 5,6 5,0 4,8 4,9 5,3
Meksyk 1,3 2,3 2,5 2,4 2,5
Arabia Saudyjska 2,7 3,6 3,4 1,2 1,9
Nigeria 5,4 6,3 2,7 2,3 3,5
Polska 1,6 3,3 3,6 3,6 3,6
Handel światowy (towary i usługi) 3,4 3,5 2,8 3,1 3,8

a PKB według parytetu siły nabywczej (PSN), jeżeli nie wskazano inaczej.
b Prognozy MFW.

Źródło:  World Economic Outlook (2016).

W 2015 roku stopa wzrostu PKB Chin zmniejszyła się do 6,9%, a w latach 
2016 i 2017 może się obniżyć, odpowiednio, do 6,5% i 6,2%. Gospodarki Rosji 
i Brazylii w latach 2015-2016 znalazły się w recesji. Zwiększyło się, natomiast, 
do 7,3% w 2015 roku i 7,5% w latach 2016-2017 (prognozy MFW) tempo wzrostu 
gospodarczego Indii.

Głęboki spadek światowych cen ropy naft owej i gazu w latach 2014-2016 
wynika ze splotu czynników ekonomicznych i politycznych, o strukturalnym 
i koniunkturalnym charakterze. 
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Wykres 2. Roczne zmiany dolarowych cen surowcówa w świecie w latach 
2014-2017b(w %)

Ropa naftowa Pozostałe

a Średnie roczne cen ropy naft owej i pozostałych surowców (poza paliwami).
b Dla lat 2016-2017 prognozy MFW.

Źródło: opracowanie własne wg danych i prognoz MFW (2016).

Światowe ceny surowców energetycznych obniżyły się gwałtownie w 2015 
roku (por. wykres 2), pod wpływem postępu technicznego i dostępu do nowych 
źródeł surowców, w tym pozyskiwania na wielką skalę gazu ziemnego z łupków, 
głównie w USA, jak i z powodu spowolnienia wzrostu produkcji przemysłowej 
i zapotrzebowania importowego w Chinach i innych krajach o gospodarkach 
wschodzących oraz niezadowalającego wzrostu gospodarczego w krajach wy-
soko rozwiniętych. 

Ważną rolę w kształtowaniu światowych cen surowców odegrały też czyn-
niki polityczne i oczekiwania wzrostu podaży ropy naft owej na rynku świa-
towym, związane z zawarciem porozumienia wielkich mocarstw z Iranem 
i zniesieniem sankcji wobec eksportu surowców energetycznych z tego kraju 
(w styczniu 2016 roku), jak i zwiększenia wydobycia i eksportu ropy naft owej 
przez Arabię Saudyjską.

Sytuacja gospodarcza i szanse trwałego rozwoju 
społeczno-gospodarczego Polski

W trudnych warunkach zewnętrznych rozwój gospodarczy Polski w latach 
1995-2015, w tym w pierwszej połowie drugiej dekady XXI wieku, charakte-
ryzował się dość wysoką, ale malejącą dynamiką PKB, zbliżoną do średniej 
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w skali światowej, jednak wyższą niż przeciętna w Unii Europejskiej i więk-
szości krajów OECD. W żadnym roku okresu 1995-2015 Polska nie doznała 
spadku PKB, a w latach 2005-2015 jej produkt powiększył się o ponad 45,5% 
(średnio o 3,8% w skali rocznej), na co wpłynęło m.in. wykorzystanie znacznych 
środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Kotyński 2012; 2013). 
Syntetyczne informacje o rozwoju makroekonomicznym Polski w pięcioleciu 
2011-2015 ilustrują wskaźniki zamieszczone w tabelach 3 i 4. 

Tabela 3. Wskaźniki makroekonomiczne dla Polski w latach 2011-2015 
(w %)

Wyszczegól-
nienie

Stopa 
wzrostu 

PKB 
(ceny stałe)

Stopa
bezrobociaa

Stopa
infl acjib

Finanse sektora 
instytucji rządowych 

i samorządowych

Saldo 
obrotów 

bieżących/
PKB

(w %)

Wynik 
fi nansów/

PKB (w %)

Dług/
PKB

(w %)
2011 5,0 12,5 4,3 -4,9 54,4 -5,0
2012 1,6 13,4 3,7 -3,7 54,0 -3,5
2013 1,3 13,4 0,9 -4,0 56,0 -1,3
2014 3,3 11,5 0,0 -3,3 50,5 -1,3
2015 3,6 10,5 -0,2 -2,8  51,3 -0,6

a Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności czynnej zawodowo. Stan na koniec roku.
b Średnioroczna stopa zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Źródło: „Biuletyn Statystyczny” (2016); Provision of defi cit and debt data for 2015 – fi rst notifi cation (2016).

Tabela 4. Dynamika głównych składników PKB oraz eksportu i importu 
w latach 2011-2015 (w cenach roku poprzedniego, rok poprzedni=100)

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015
Tworzenie PKB ogółem 
w tym wartość dodana brutto:

105,0 101,6 101,3 103,3 103,6

- przemysł 107,7 102,7 100,4 104,6 105,6
- budownictwo 113,5 96,0 94,9 109,0 104,6

Wykorzystanie PKB w kraju, w tym: 104,2 99,5  99,3 104,9 103,4
- spożycie gospodarstw domowych 103,3 100,8 100,2 102,6 103,1
- nakłady brutto na środki trwałe 108,8 98,2 98,9 110,0 105,8

Eksport towarów i usług 107,9 104,6 106,1  106,4 106,8
Import towarów i usług 105,8 99,7 101,7 110,0 106,3

Źródło: „Biuletyn Statystyczny” (2016).

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach o średnim poziomie rozwo-
ju, stałe wzrosty PKB w latach 1995-2015 nie przyniosły jednak wystarczającej 
poprawy zatrudnienia, dochodów i jakości życia dla zaspokojenia rosnących 
aspiracji gorzej sytuowanych warstw ludności, w tym młodzieży (Ubóstwo 
w Polsce... 2015). 
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Wykorzystanie koncepcji produktu krajowego brutto i PKB na mieszkańca, 
jako syntetycznych mierników poziomu rozwoju gospodarczo-społecznego 
i bogactwa krajów czy regionów, budzi wśród ekonomistów i polityków wiele 
zastrzeżeń, m.in. ze względu na wliczanie do PKB produkcji różnorodnych to-
warów i usług, w tym społecznie zbędnych lub szkodliwych, i pomijanie różnic 
w dystrybucji dochodów w ramach badanych krajów, co zmniejsza przydatność 
tego agregatu do oceny rozwoju społecznego. 

Wyniki analiz różnych aspektów rozwoju społecznego i sposobów ich po-
miaru były w ostatnim piętnastoleciu przedmiotem zainteresowania i publikacji 
wielu uczonych oraz instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym OECD 
(2015), Banku Światowego (2013), UNDP (2014) i Komisji Europejskiej (2010) 

(Striglitz i in. 2015; Shiller 2016; Kotyński 2015). 
Dzięki szybkiemu postępowi technik informatycznych i komunikacyjnych, 

segmentacji produkcji i handlu oraz rozwojowi outsourcingu i off shoringu, pro-
wadzących do relokacji produkcji z krajów wysoko rozwiniętych do krajów 
o gospodarkach wschodzących, o niskich kosztach i rosnących kwalifi kacjach 
pracowników, proces globalizacji obejmuje w coraz większym stopniu nie tylko 
towary, ale także pracochłonne usługi, świadczone na odległość. 

Z drugiej strony, rewolucja naukowo-techniczna wiąże się z szybkim po-
stępem komputeryzacji, automatyzacji i robotyzacji wielu pracochłonnych, 
czasochłonnych i skomplikowanych czynności, co zmniejsza popyt na pracow-
ników w różnych sektorach i branżach gospodarki, w tym w fi nansach, zarówno 
w krajach najbardziej, jak i mniej zaawansowanych gospodarczo. 

Ze względów demografi cznych i politycznych należy się spodziewać, że 
sytuacja na światowym rynku pracy także w przyszłości nie będzie stabilna. Jak 
wskazują prognozy ludnościowe ONZ (2015), zasoby pracy w krajach o gospo-
darkach wschodzących, zwłaszcza w Afryce, w tym osób młodych o rosnących 
kwalifi kacjach, będą do końca wieku szybko się powiększać, a ich rozmieszcze-
nie w skali globalnej będzie się znacznie różnić od obecnego (World Population 
Prospects 2015). 

Praktycznym wnioskiem, wynikającym z raportów organizacji międzyna-
rodowych i innych opracowań, jest m.in. postulat zwiększenia roli zarządzania 
antykryzysowego, służącego uodpornieniu państw i ugrupowań regionalnych 
na zagrożenia naturalne, ekonomiczno-społeczne i militarne, występujące 
w okresach szybkich przemian globalnych i rosnącej niestabilności międzyna-
rodowej, zagrażającej także trwałemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu 
naszego kraju (World Development Report 2014... 2013; UNDP 2014; Kleer, 
Kleiber 2015; Kotyński 2014). 
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Structural Changes and Turbulences in the European 
and Global Economy in the Second Decade of the 
21st Century. Consequences for Poland

Summary

Th e global fi nancial and economic crisis accelerated structural changes 
in the world economic system, associated with internationalisation of the 
global economy, the ICT revolution and with the enhancement of growth of 
developing and emerging market economies. In 2014, China became the world 
largest producer of goods and services, exceeding the US and in 2015 also the 
European Union. However, diff erences of social and economic levels between 
the country groups are still substantial, and income disparities within many 
countries are rising. Th e persisting instability of the global fi nancial situation 
contributed to escalation of development risks, notably among the emerging 
economies. Fast transformations in the global economy have been accompanied 
by internal and international confl icts and disorders, of the social, economic, 
political, and military nature. In the period 1995-2015, Poland’s economic 
development was characterised by a relatively high - though weakening – 
dynamics, similar to the world average, higher than in developed economies 
of the EU and OECD. In a longer perspective, however, the development of 
Poland’s economy can also be threatened by some global risk factors.
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