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SYTUACJA GOSPODARCZA NAJBIEDNIEJSZYCH 
KRAJÓW ŚWIATA PRZED GLOBALNYM KRYZYSEM 

FINANSOWYM I WPŁYW KRYZYSU NA EKSPORT 
I TERMS OF TRADE TYCH KRAJÓW

I. Wprowadzenie

Lata poprzedzające wielki światowy kryzys finansowo-ekonomiczny, 
który rozpoczął się jesienią 2008 roku, były bardzo korzystne dla rozwo-
ju grupy Najbiedniejszych Krajów Świata (LDC)1. Całą tę grupę krajów 
charakteryzowało duże tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) 
i Produktu Krajowego Brutto per capita, pozwalające na niewielkie ogra-
niczenie obszarów ubóstwa w tych krajach i zmniejszenie luki dochodu, 
dzielącej je od najwyżej rozwiniętych krajów świata2. Ten bardzo szybki 
wzrost gospodarczy możliwy był dzięki ogólnie dobrej koniunkturze świato-

* Dr, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Łódzki.
1 The Least Developed Countries (LDC). Według klasyfikacji UNCTAD jest to aktu-

alnie 49 krajów – Afganistan, Angola, Bangladesz, Benin, Butan, Burkina Faso, Burundi, 
Kambodża, Republika Centralnej Afryki, Czad, Komoros, Demokratyczna Republika 
Kongo, Dżibuti, Gwinea Równikowa, Erytrea, Etiopia, Gambia, Gwinea, Gwinea-Bisau, 
haiti, Kiribati, Demokratyczna Republika Lao, Lesoto, Liberia, Madagaskar, Malawi, 
Malediwy, Mali, Mauretania, Mozambik, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Samoa, Sao 
Tome, Senegal, Sierra Leone, wyspy Salomona, Somalia, Sudan, Timor Leste, Togo, Tu-
valu, Uganda, Tanzania, Vanuatu, yemen, Zambia. Ta lista jest weryfikowana co trzy lata, 
według określonych kryteriów. Zob. w tej sprawie, „The least developed countries report 
2009” UNCTAD 2009, s. III.

2 Więcej na ten temat w następnym punkcie.
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wej, która umożliwiła bardzo dynamiczny wzrost eksportu oraz ogromnemu 
napływowi kapitałów zewnętrznych, uzupełniających lukę zasobów krajów 
LDC, głównie w postaci Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ). 
Ten boom gospodarczy umożliwił również krajom LDC zwiększenie rezerw 
dewizowych, a przeprowadzone programy oddłużeniowe złagodziły prob-
lem ogromnego zadłużenia zagranicznego wielu z tych krajów. Te bardzo 
korzystne zewnętrzne warunki rozwoju, połączone z reformami w wielu 
krajach LDC, stwarzały przesłanki szybkiego i stabilnego, długookresowego 
wzrostu gospodarczego.

W IV kwartale 2008 roku rozpoczął się kryzys finansowy w USA, który 
szybko rozprzestrzenił się na resztę gospodarki światowej i przeniósł do 
sfery realnej. Grupa krajów LDC została dotknięta kryzysem najdotkliwiej. 
Wszystkie kanały stymulowania rozwoju gospodarek krajów najbiedniej-
szych w okresie przed kryzysem, teraz stały się kanałami jednoczesnej 
transmisji kryzysu3, bez żadnej możliwości przeciwdziałania ze strony 
krajów LDC.

Załamanie się popytu globalnego w czołowych gospodarkach świata 
znalazło wyraz w skurczeniu się światowego eksportu. Znalazło to natych-
miastowe odzwierciedlenie w eksporcie krajów LDC. Ich eksport spadł, 
a procentowy spadek eksportu w 2009 roku był dla tych krajów znacznie 
większy, niż spadek procentowy eksportu światowego. Spadek eksportu, 
który w poprzednich latach rósł bardzo dynamicznie i w coraz większym 
stopniu współfinansował import, oznaczał pojawienie się ogromnej luki 
środków finansowych, której nie ma czym uzupełnić. Nie można tej luki 
uzupełnić dlatego, że pozostałe źródła finansowania rozwoju gospodarczego 
krajów LDC, w warunkach kryzysu najprawdopodobniej również się skurczą. 
W najbliższych latach przewiduje się duży spadek napływu Bezpośrednich 
Inwestycji Zagranicznych i inwestycji portfelowych do krajów LDC oraz 
przekazów pieniężnych (workers’ remittances). W takiej sytuacji, jedynym 

3 Te kanały transmisji kryzysu to: 1) handel zagraniczny (eksport), 2) Bezpośrednie 
Inwestycje Zagraniczne, 3) Inwestycje portfelowe, 4) Pomoc zagraniczna, 5) Przekazy 
pieniężne. W sprawie kanałów transmisji kryzysu do krajów LDC zob. np. „The impli-
cations of the global financial crisis for low – income countries”, International Monetary 
Fund, marzec 2009, s. 8–21, “The global financial crisis and developing countries: Phase 
2-synthesis”, Overseas Development Institute, Londyn, marzec 2010, Working Paper 316, 
s. 3–23. Zob. też na temat kanałów transferu i konsekwencji kryzysu dla krajów LDC, 
M. H. B h u i y a n, Impact of global financial and economic crisis on developing and least 
developed countries: Suggested response to crisis, United Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific, czerwiec 2009.
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źródłem stabilizującym finanse krajów LDC musiałby być zwiększony 
ogromnie napływ środków w ramach oficjalnej pomocy zagranicznej (Of-
ficial Development Assistance –„ODA”). Ale nie wydaje się to prawdo-
podobne biorąc pod uwagę fakt, że dotychczasowe doświadczenia w tym 
zakresie wskazują, że wielkość pomocy z „ODA” raczej maleje w okresie 
kryzysu niż rośnie. Być może, w przypadku tego kryzysu sytuacja w zakresie 
pomocy z „ODA” będzie inna, biorąc pod uwagę deklaracje i zapewnienia 
przywódców grupy krajów G-20 z kolejnych szczytów w listopadzie 2008 
w Waszyngtonie, kwietniu 2009 roku w Londynie i październiku 2009 roku 
w Pitsburgu. Jeżeli takiej pomocy jednak nie będzie, to rezerwy walutowe 
krajów LDC, znacznie zwiększone w latach boomu, wystarczą zaledwie 
na kilkumiesięczne finansowanie ich dotychczasowego importu. Potem 
musiałoby nastąpić gwałtowne załamanie ich gospodarek, przekreślające 
wszystkie pozytywne osiągnięcia ostatnich lat4.

Celem niniejszego opracowania jest pokazanie sytuacji krajów LDC 
przed kryzysem oraz zmian w ich eksporcie i Terms of Trade po rozpoczę-
ciu się kryzysu finansowo-ekonomicznego. W momencie pisania artykułu 
najświeższe dane o eksporcie krajów LDC pochodzą z roku 2009, przy czym 
informacje szczegółowe, dotyczące poszczególnych krajów są dostępne je-
dynie dla pierwszego półrocza tego roku. Dane dotyczące wielkości eksportu 
krajów LDC mają charakter tzw. „mirror data”. Są to więc w rzeczywistości 
informacje o imporcie z krajów LDC podawane przez ich głównych partne-
rów handlowych. Takie dane są dostępne znacznie szybciej, niż statystyki 
eksportu podawane przez kraje LDC, ale oczywiście nie są wyczerpujące.

Szczegółowa struktura opracowania przedstawia się następująco: 
w części drugiej omówiona jest sytuacja gospodarcza krajów LDC i ich 
podstawowe wskaźniki makroekonomiczne przed kryzysem, w części trze-
ciej pokazane są zmiany w eksporcie krajów LDC w 2009 roku i sytuacja w 
zakresie kształtowania się ich Terms of Trade, część czwartą stanowi krótkie 
podsumowanie i wnioski.

4 Np. przewiduje się, że jeżeli pozostawić kraje LDC bez pomocy, to w końcu 2010 roku 
liczba ludzi żyjących za mniej niż 1,25 $ USA dziennie zwiększy się o 89 mln w stosunku do 
sytuacji, gdyby kryzys nie miał miejsca. Zob. „Protecting progress: The challenge facing low 
– income countries in the global recession”, Background paper przygotowany na spotkanie 
przywódców krajów G-20 we wrześniu 2009 roku w Pitsburgu, wrzesień 2009.
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II. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne i sytuacja  
gospodarcza krajów LDC przed globalnym kryzysem  

finansowym w 2008 roku

Od 2004 roku kraje LDC jako grupę charakteryzuje duże przyspieszenie 
wzrostu gospodarczego. W latach 2000–2004 średnioroczne tempo wzrostu 
Produktu Krajowego Brutto wyniosło 5,9%5. W 2005 roku rośnie do 7,9%, 
w 2006 roku wynosi 7,7%, a w 2007 – 8,05%6. Realizowane w tych latach 
tempo wzrostu jest lepsze niż w innych krajach rozwijających się i znacznie 
lepsze, niż w grupie krajów należących do OECD7. wysokiej stopie wzro-
stu PKB krajów LDC towarzyszy przyspieszenie tempa wzrostu PKB per 
capita. W latach 2000–2004 średnioroczne tempo wzrostu PKB per capita 
wynosi w krajach LDC 3,4%, w innych krajach rozwijających się − 3,5%, 
a w innych krajach OECD − 1,29%8. W całym okresie 2000–2007 średnio-
roczne tempo wzrostu PKB per capita wynosi dla krajów LDC 4,71%, dla 
pozostałych krajów rozwijających się 4,64%, a dla najwyżej rozwiniętych 
krajów 1,62%. W rezultacie tak szybkiego tempa wzrostu PKB per capita 
w krajach LDC zmniejsza się wreszcie luka dochodu dzieląca je od najwyżej 
rozwiniętych krajów i prawie przestaje się zwiększać w stosunku do innych 
krajów rozwijających się9.

Ogólnie wysokie tempo wzrostu gospodarczego krajów LDC jako całości 
miało miejsce przy dużych zróżnicowaniach występujących pomiędzy po-
szczególnymi krajami. Zdecydowana większość krajów LDC wykazywała 
duże, dodatnie stopy wzrostu PKB w latach 2000–2006. Ale wystąpiły też 

5 „The least developed countries report 2008”, UNCTAD 2008, s. 2.
6 UNCTAD, handbook of Statistics, 2009.
7 W latach 2000–2004 – średnioroczne tempo wzrostu PKB w grupie innych krajów 

rozwijających się wynosiło 4,9%, a w krajach OECD 1,8%. Zob. „The least developed 
countries report 2008”, wyd. cyt., s. 2. W latach 2000–2007 średnioroczne tempo wzrostu 
PKB w krajach LDC wyniosło 7,22%, a w innych krajach rozwijających się 6,01%. Zob. 
UNCTAD, handbook of Statistics, 2009.

8 „The least developed countries report 2008”, wyd. cyt., s. 2.
9 Luka dochodu jest tu rozumiana jako PKB per capita w krajach LDC jako procent 

PKB per capita w innych krajach. W 2004 roku PKB per capita w krajach LDC wynosił 
23,12% PKB per capita w innych krajach rozwijających się i 1,59% PKB per capita w krajach 
najwyżej rozwiniętych. W 2007 roku PKB per capita w krajach LDC wynosi 23% PKB per 
capita w innych krajach rozwijających się i 1,76% PKB per capita w najwyżej rozwiniętych 
krajach. Obliczenia własne, UNCTAD handbook of Statistics, 2009.
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przypadki ujemnych stóp wzrostu PKB w tym okresie, realizowane przez 
niektóre kraje LDC10.

Opisanej powyżej, bardzo dobrej sytuacji w zakresie wzrostu gospo-
darczego krajów LDC nie towarzyszyły pozytywne zmiany w strukturze 
gospodarczej, zmierzające do zwiększania udziału przemysłu w strukturze 
wytwarzanego PKB. Liberalizacja gospodarek krajów LDC, wprowadzona 
pod naciskiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Świa-
towego, rozpoczęta w latach 80. i zakończona praktycznie w 2002 roku11 
pozbawiła protekcji nowo budowane przemysły i potwierdziła korzyść 
komparatywną większości tych krajów w sektorze artykułów rolnych 
i surowców mineralnych. W rezultacie, w porównaniu do sytuacji z 1980 
roku, połowa krajów LDC poddana została procesowi deindustrializacji, 
rozumianej jako zmniejszenie udziału przemysłu w wytwarzanym PKB12. 
Dla całej grupy krajów LDC udział przemysłu w PKB systematycznie, 
powoli maleje. W 1980 roku wynosił 11,8%, w 1990 roku 10,5%, a w 2006 
roku spadł do 9,8%13.

Szybkie tempo wzrostu PKB per capita, realizowane w krajach LDC 
w latach 2000–2007, dające w efekcie poprawę w luce dochodu, w stosunku 
do najwyżej rozwiniętych krajów, nie zmniejszyło jednak w większym stop-
niu obszarów ubóstwa w tych krajach. Odsetek ludności żyjącej za mniej niż 
1 $ USA dziennie spadł z 44% do 36% w 2005 roku. Ale odsetek ludności 
żyjącej powyżej 1 $ USA dziennie i poniżej 2 $ USA utrzymuje się stale na 
poziomie zbliżonym do 40%. W wymiarze absolutnym oznacza to, że 75% 

10 W latach 2000–2006 do najszybciej rozwijających się krajów LDC należały Gwinea 
Równikowa (średnioroczne tempo wzrostu PKB 20,5%), Czad (14,4%), Afganistan (14,1%). 
Do krajów realizujących ujemne stopy wzrostu w tym okresie należały Liberia (-4,8%), 
Republika Centralnej Afryki (-0,8%), Timor Leste (-0,7%). W 2006 roku najwyższe tempo 
wzrostu PKB miały Malediwy (21,7%), Angola (14,3%), Mauretania (14,1%). Ujemne stopy 
wzrostu miały zaledwie dwa kraje: Timor-Leste (-1,6%) i Gwinea Równikowa (-1%). Zob. 
„The least developed countries report 2008”, wyd. cyt., s. 140.

11 Zob. na ten temat, „The least developed countries report 2000”, UNCTAD 2000, 
cz. II, rozdz. 4, “The least developed countries report 2002”, UNCTAD 2002, s. 114; 
G. R o m a n o w s k i, Liberalizacja handlu zagranicznego w najbiedniejszych krajach 
świata a zmiany w poziomie ich dobrobytu społecznego”, [w:] Studia Prawno-Ekonomiczne, 
2006, tom LXXIII, s. 232–233.

12 „The least developed countries report 2008”, wyd. cyt., s. 143.
13 Ibidem. Udział przemysłu w wytwarzanym PKB spadł nawet drastycznie w przypadku 

niektórych krajów. Na przykład w Afganistanie spadł z 21,7% w 1980 roku do 14,7% w 2006 
roku, na haiti z 19,1% w 1980 roku do 7,8% w 2006 roku, w Czadzie spadł z 13,4% w 1980 
roku do 6,7% w 2006 roku, w Mozambiku z 22% w 1980 roku do 13% w 2006 roku.
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całkowitej populacji krajów LDC, co w 2005 roku stanowiło 581 milionów 
ludzi, żyje w nędzy.

Istnieje kilka głównych przyczyn powodujących, że szybki wzrost go-
spodarczy i szybki wzrost PKB per capita w krajach LDC nie przekłada się 
na istotne zmniejszenie rozmiarów istniejącego tam ubóstwa14.

1) Konsumpcja prywatna rośnie wolniej niż PKB. Odzwierciedla to 
niewiarygodnie dużą skłonność do oszczędzania w krajach LDC, biorąc pod 
uwagę bardzo niski poziom ich dochodu per capita. Badania tego zjawiska 
dowodzą, że wzrost dochodu per capita nie jest przeznaczany przede wszyst-
kim na konsumpcję. W latach 1960–1967 współczynnik dochodowej ela-
styczności konsumpcji prywatnej wynosił 0,8. A więc oznacza to, że w miarę 
wzrostu dochodu per capita, konsumpcja prywatna rośnie, ale wolniej niż 
dochód. W konsekwencji, udział konsumpcji prywatnej w dochodzie spada, 
a udział nadwyżki finansującej rozwój rośnie (tzw. DRAFT). Z istniejących 
w tych krajach zależności wynika również, że wzrostowi dochodu per capita 
towarzyszy wyższe tempo wzrostu wielkości DRAFT per capita niż docho-
du per capita. Przy przyjęciu udziału DRAFT w PNB w wysokości około 
20%, jako dominującej w krajach LDC, dochodowa elastyczność wielkości 
DRAFT per capita jest bliska 2. To zaś oznacza, że gdy wzrost PNB per 
capita wynosi 1%, to wielkość DRAFT rośnie o 2%15.

2) Tempo wzrostu ludności w wieku produkcyjnym w krajach LDC jest 
bardzo wysokie. Redukcja obszarów ubóstwa wymaga w tej sytuacji bardzo 
szybkiego tworzenia nowych miejsc pracy, dających „godziwe” wynagro-
dzenie. W krajach LDC, niestety, nowe miejsca pracy powstają zbyt wolno, 
a te które powstają, charakteryzują się niską produktywnością zatrudnionych 
i bardzo niskim wynagrodzeniem.

3) Wzrost gospodarczy w krajach LDC ma charakter „export led gro-
wth”. Ale w ich przypadku oznacza to koncentrację działalności w kilku 
sektorach, funkcjonujących na zasadzie enklaw, bez większych powiązań 
z resztą gospodarki. W takiej sytuacji, tylko niewielka część zasobu siły 
roboczej odnosi korzyści ze wzrostu gospodarczego.

4) W większości krajów LDC postępuje zjawisko negatywnej deagra-
ryzacji. Pozytywna deagraryzacja oznacza sytuację, gdy wraz ze wzrostem 
produktywności siły roboczej w rolnictwie, część ludności wiejskiej prze-
nosi się do innych sektorów gospodarki, gdzie znajduje lepsze zatrudnienie. 

14 Porównaj: „The least developed countries report 2008”, wyd. cyt., s. V.
15 Zob. na ten temat, „The least developed countries report 2000”, UNCTAD 2000, 

s. 33–37.
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W krajach LDC część ludności wiejskiej opuszcza rolnictwo, ponieważ nie 
ma tam możliwości utrzymania się, i emigruje do miast, zasilając szeregi 
bezrobotnych i bezdomnych.

5) W większości krajów LDC zwiększają się nierówności w podziale 
dochodu. To powoduje, że nawet w warunkach rosnącego PKB per capita 
obszary ubóstwa nie zmniejszają się.

Przedstawione powyżej, wysokie tempo wzrostu gospodarczego krajów 
LDC przed 2008 rokiem możliwe było dzięki inwestycjom brutto, przekra-
czającym wielkości wewnętrznych oszczędności brutto. Dla tej grupy krajów 
w latach 2000–2006 stopa inwestycji brutto przekraczała stopę oszczędno-
ści brutto, co oznacza, że finansowanie wzrostu gospodarczego opierało 
się w dużym stopniu na zasobach zewnętrznych. Stopa luki zasobów16 dla 
całości krajów LDC wyniosła 7% w latach 2000–2002, 3,7% w 2005 roku 
i 1,6% w 2006 roku17. Malejąca stopa luki zasobów w kolejnych latach jest 
z pewnością zjawiskiem pozytywnym, bo oznacza zmniejszanie się zależ-
ności w finansowaniu wzrostu gospodarczego od zasobów zewnętrznych. 
Ale sytuacja pomiędzy poszczególnymi krajami LDC była w tym zakresie 
ogromnie zróżnicowana. W 2006 roku stopa luki zasobów przekraczała 100% 
w jednym kraju, 40% w czterech innych krajach LDC i 30% w pięciu18. 
Z drugiej strony były nieliczne kraje, które charakteryzowały się więk-
szą stopą oszczędności wewnętrznych brutto od stopy inwestycji brutto. 
W przeważającej części były to kraje eksportujące ropę naftową19. w wielu 
krajach LDC luka zasobów w latach 2000–2006 miała miejsce przy ujemnej 
stopie oszczędności wewnętrznych brutto20. Ujemna stopa oszczędności 
wewnętrznych brutto oznacza, że zasoby zewnętrzne finansują nie tylko 

16 Stopa luki zasobów jest różnicą pomiędzy stopą inwestycji brutto a stopą oszczęd-
ności brutto.

17 „The least developed countries report 2008”, wyd. cyt., s. 10.
18 W Tuvalu luka zasobów wynosiła 101,1% PKB. Np. w Sao Tome and Principe 

92,3%, w Afganistanie 48,1%, w Cape Verde 35,5%, w Erytrei 37,1%, Lesoto 43,1%; 
zob. ibidem.

19 Na 7 krajów LDC, które w 2006 roku miały wyższą stopę oszczędności wewnętrz-
nych brutto od stopy inwestycji brutto, 5 należały do eksporterów ropy naftowej. Jedyny 
z grupy eksporterów ropy naftowej kraj z luką zasobów to Timor-Leste (37,6% PKB). 
Zob. ibidem.

20 Np. w 2006 roku stopa oszczędności brutto dla całości krajów LDC była dodatnia 
i wyniosła 20,7%. Ale dla 15 z nich była ujemna, przy dużym zróżnicowaniu. Afganistan 
miał ujemną stopę oszczędności brutto w wysokości 30,8%, Tuvalu 45,3%, Sao Tome and 
Principe 24,7%, haiti 0,3%, Liberia 0,4%, Lesoto 2%. Zob. ibidem.
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całkowite inwestycje w danym kraju, ale i część jego konsumpcji, co jest 
oczywiście zjawiskiem negatywnym.

Przyjrzyjmy się obecnie, jaka była struktura napływu kapitałów ze-
wnętrznych finansujących lukę zasobów krajów LCD. Agregatowy przypływ 
kapitałów netto21 (z wyłączeniem darowizn długu) wynosił 17 321 mln $ 
USA w latach 2000–2003, 27 087 mln $ USA w 2004 roku, 27 413 mln $ 
USA w 2005 roku i 28 864 mln $ USA w 2006 roku. Widoczny jest więc 
duży skok napływu kapitałów w 2004 roku i prawie stabilizacja napływu 
w kolejnych latach. Lata 2004–2006, to jednocześnie okres bardzo dużego 
wzrostu eksportu krajów LDC22. Te fakty mogą potwierdzać znaną tezę, że 
w przypadku krajów LDC istnieje ścisła, odwrotna zależność pomiędzy na-
pływem kapitałów zewnętrznych ze źródeł oficjalnych, a wielkością eksportu 
tych krajów i ich zdolnością do obsługi długu zagranicznego. W strukturze 
agregatowego przypływu kapitałów netto dominują źródła oficjalne, w tym 
tzw. „ODA”23. Udział kapitałów ze źródeł oficjalnych w całości przypływu 
kapitałów netto w kolejnych latach rośnie. W latach 2000–2003 udział ten 
wynosi 58%, w roku 2004 wynosi 60,1%, w 2005 roku wynosi 66,2%, nato-
miast w 2006 roku spada do 61%24, co związane jest z dużym wzrostem przy-
pływu netto Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w tym roku. Rosnący 
udział kapitału ze źródeł oficjalnych w całości przypływu kapitałów netto 
jest zjawiskiem pozytywnym, ponieważ umożliwiał większą stabilizację 
finansową krajów LCD. Bardzo pozytywny jest również fakt, że w ramach 
środków z „ODA” rośnie udział darowizn. W latach 2000–2004 udział ten 
wynosił przeciętnie 80%, w 2006 roku wzrósł do 87%25. Dość kontrowersyj-
ny natomiast – z punktu widzenia możliwości wzrostu gospodarczego krajów 
LDC – jest fakt, że w ramach środków „ODA” w ich sektorowej alokacji 
rośnie udział szeroko rozumianej infrastruktury socjalnej i usług26, a maleje 
udział sektora produkcyjnego i infrastruktury ekonomicznej. W 2006 roku 

21 Agregatowy przypływ kapitałów netto jest sumą napływu kapitałów netto ze źródeł 
oficjalnych i prywatnych. Kapitał ze źródeł oficjalnych to pożyczki i darowizny rządowe 
i instytucji międzynarodowych. Kapitał ze źródeł prywatnych obejmuje Bezpośrednie 
Inwestycje Zagraniczne, Inwestycje portfelowe oraz pożyczki ze źródeł prywatnych, 
gwarantowane i niegwarantowane.

22 O tym dalej w tekście.
23 Official Development Assistance.
24 Zob. „The least developed countries report 2008”, wyd. cyt., s. 24, obliczenia własne.
25 Ibidem, s. 28.
26 Chodzi tu o nakłady na ochronę zdrowia, naukę, kanalizację i dostawę wody.
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42% środków z „ODA” alokowanych zostało w infrastrukturę socjalną 
i usługi, w latach 2000–2004 udział ten wynosił przeciętnie 34%27.

Rosnącemu udziałowi kapitałów ze źródeł oficjalnych w ramach agre-
gatowego przypływu kapitałów netto do krajów LDC w latach 2000–2006 
towarzyszy oczywiście spadek udziału napływu kapitałów prywatnych, 
ale ma to miejsce przy jednoczesnej zmianie jego struktury. Dominującą 
pozycją w ramach napływu kapitałów prywatnych są Bezpośrednie Inwe-
stycje Zagraniczne. Ale ich udział w całości napływu kapitałów prywat-
nych spadał aż do roku 2006. W latach 2000–2003 udział Bezpośrednich 
Inwestycji Zagranicznych w całości przypływu netto kapitałów prywatnych 
wynosi 96%, w roku 2004 − 87%, w roku 2005 − 80,4%, a w roku 2006 
rośnie do 111%. Ta zmiana względnego znaczenia inwestycji zagranicznych 
w przypływie kapitałów prywatnych do krajów LDC nastąpiła w wyniku 
ogromnej ekspansji przypływu pożyczek prywatnych – gwarantowanych 
i niegwarantowanych – w latach 2004–2005. Ten zwiększony przypływ 
pożyczek prywatnych wydaje się być zjawiskiem pozytywnym, bo świadczy 
o rosnącej wiarygodności płatniczej krajów LDC na światowych rynkach 
finansowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że to Bezpośrednie Inwestycje 
Zagraniczne są kluczowym źródłem finansowania luki zasobów krajów 
LDC w ramach przypływu kapitałów prywatnych. Ich rola w stymulowaniu 
wzrostu gospodarczego krajów LDC nie jest jednak do końca pozytywnie 
jednoznaczna, może budzić kontrowersje. Jako podstawowe zastrzeżenia co 
do ich roli w rozwoju krajów LDC uważa się ich niestabilność, ogromny 
transfer zysków, koncentrację w nielicznych krajach LDC i w wybranych 
gałęziach gospodarki, funkcjonujących najczęściej na zasadzie enklaw, 
i nie generujących pozytywnych powiązań z resztą gospodarki. Dodatko-
wo, ostatnio w przypływie Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych daje 
się zauważyć tendencję w kierunku przejęć i fuzji istniejących firm, a nie 
działalności o charakterze „greenfield”28.

Przedstawione powyżej wielkości agregatowego przypływu kapitałów 
netto do krajów LCD nie oznaczają niestety w całości środków, które mogą 
finansować ich lukę zasobów. Analiza tego zagadnienia dowodzi, że tzw. 
agregatowy transfer kapitałów netto29, a więc kategoria, która informuje 

27 Ibidem, s. 30.
28 Zob. na ten temat ibidem, s. 34.
29 Kategoria agregatowego transferu kapitałów netto koryguje wielkość agregatowego 

przypływu kapitałów netto o transfer zysków z inwestycji zagranicznych i spłatę oprocen-
towania długów.
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o rzeczywistej wielkości zasobów zewnętrznych postawionych do dyspozycji 
krajów LDC, jest dużo niższa. W latach 1995–1999 relacja agregatowego 
transferu kapitałów netto do agregatowego przypływu kapitałów netto wyno-
siła 81,7%, w latach 2000–2003 − 72,52%, w roku 2004 − 70,88%, w roku 
2005 − 59,01%, a w roku 2006 spadła do 50,83%30. Jest to zjawisko bardzo 
negatywne, bo oznacza, że pomimo formalnie rosnącego napływu kapita-
łów zewnętrznych do krajów LDC, coraz mniejsza ich część rzeczywiście 
uczestniczy we wspieraniu ich rozwoju gospodarczego. Za niekorzystną 
relację pomiędzy tymi dwoma agregatami odpowiedzialność ponoszą przede 
wszystkim zagraniczni inwestorzy, transferując zyski z Bezpośrednich In-
westycji Zagranicznych. W roku 2004 agregatowy transfer kapitałów netto 
wyniósł 19 198 mln $ USA, w 2005 roku 16 177 mln $ USA, w 2006 roku 
spadł do 14 671 $ USA. Jest tak dlatego, że jednocześnie transfer zysków 
z inwestycji zagranicznych rośnie w ogromnym tempie. W 2004 roku trans-
fer zysków wyniósł 6 613 mln $ USA, w 2005 roku − 9 838 mln $ USA, 
a w 2006 roku − 12 279 mln $ USA. O tej negatywnej randze transferu 
zysków w kontekście rozwoju krajów LDC niech świadczy fakt, że np. w 
2005 roku przypływ inwestycji zagranicznych netto wyniósł 7 783 mln $ 
USA, a transfer zysków 9 838 mln $ USA, w 2006 roku przypływ netto in-
westycji zagranicznych wyniósł 12 334 mln $ USA, a transfer zysków 12 279 
mln $ USA31. W konfrontacji z tymi faktami zasadne wydają się więc być 
wątpliwości co do rzeczywistej, całkowitej roli Bezpośrednich Inwestycji 
Zagranicznych w rozwoju najbiedniejszych krajów świata.

Na zakończenie rozważań dotyczących źródeł finansowania luki zasobów 
krajów LDC zobaczmy jakiego obecnie rzędu są to wielkości w relacji do ich 
PKB. Relacja agregatowego przypływu kapitałów netto do PKB wynosiła 
dla krajów LDC 8% w 2006 roku, a 11% w 2004 roku. Dla innych krajów 
rozwijających się ta relacja wyniosła średnio zaledwie 3% w 2006 roku32. 
Dane te świadczą więc o dużej − większej niż w innych krajach rozwija-
jących się − zależności rozwoju gospodarczego krajów LDC od zasobów 
zewnętrznych.

Zobaczmy obecnie jak wygląda sytuacja w zakresie zadłużenia za-
granicznego krajów LDC. Dla całej tej grupy krajów relacja długu do 
Produktu Narodowego Brutto (PNB) spada przede wszystkim w wyniku 
międzynarodowych inicjatyw oddłużeniowych, jakie miały miejsce po 2000 

30 Zob. ibidem, s. 24, obliczenia własne.
31 Zob. ibidem.
32 Zob. ibidem.
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roku. W latach 2000–2002 relacja długu do PNB dla całości krajów LDC 
wyniosła 86,2%, w 2005 roku − 58,2%, a w 2006 roku spadła do 42,4%33. 
Ale pomiędzy poszczególnymi krajami istnieje ogromna różnica w tym 
względzie. Dziewięć krajów LDC miało relację dług/PNB przekraczającą 
100% w 2006 r.34 Z drugiej strony są kraje, dla których ta relacja kształtowała 
się na bardzo korzystnym poziomie, nie przekraczającym 20%35. pomimo 
generalnie istotnej poprawie sytuacji krajów LDC w zakresie zadłużenia 
zagranicznego, relacja dług/PNB jest dla nich dużo gorsza w porównaniu 
do innych krajów rozwijających się. W latach 2000–2002 ta relacja dla 
innych krajów rozwijających się wynosiła 37,3%, w roku 2005 − 27,6%, 
a w 2006 − 25,7%. Ciągle wysokie zadłużenie krajów LDC stwarza bardzo 
istotne ograniczenia w ich wzroście gospodarczym. Duży skumulowany dług 
zagraniczny wymaga jego obsługi w postaci spłat rat i odsetek. To odciąga 
część zasobów krajów LDC od ich produktywnego zastosowania. W latach 
2000–2002 kraje LDC jako całość musiały przeznaczyć 8,8% wpływów 
z eksportu na obsługę długu, w roku 2005 6% wpływów z eksportu, w 2006 
roku 6,3%36. Ta zmniejszona relacja kosztów obsługi długu do wpływów 
z eksportu jest bardzo pozytywnym zjawiskiem.

Na koniec rozważań charakteryzujących sytuację krajów LDC przed 
kryzysem finansowym w 2008 roku prześledźmy ich handel zagraniczny, 
ze szczególnym uwzględnieniem eksportu. Od 2004 roku eksport krajów 
LDC bardzo szybko rośnie. W 2004 roku następuje wzrost eksportu o 28,3% 
w stosunku do roku poprzedniego, w 2005 roku eksport rośnie o 36,93%, 
a w 2006 roku o 29,8%. W okresie lat 2004–2006 następuje przyrost eksportu 
o 77,7%37. W 2007 roku tempo wzrostu eksportu wyniosło 23,81%38. Ten 
imponujący wzrost eksportu krajów LDC jako całości w latach 2004–2006 
generowany był przede wszystkim wzrostem eksportu ropy naftowej, artyku-
łów przemysłowych i minerałów. Kraje eksportujące głównie ropę naftową 
przyczyniły się do ogólnego wzrostu eksportu w 62,3%, kraje specjalizujące 
się w eksporcie artykułów przemysłowych − w wysokości 14,57%, ekspor-

33 Ibidem, s. 40.
34 Np. dla Liberii ta relacja wyniosła rekordową wielkość 541,3%, dla Sao Tome and 

Principe 295,8%, pomimo programu oddłużającego, zastosowanego wobec tego kraju, dla 
Gwinei-Bissau 241%, ibidem.

35 Np. dla Gwinei Równikowej ta relacja wyniosła tylko 5,3% w 2006 roku, dla Ugandy 
(po programie oddłużającym) 13,8%, ibidem.

36 Ibidem.
37 Ibidem, s. 11, wyliczenia własne.
38 Zob. UNCTAD, handbook of Statistics, 2009.
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terzy minerałów − w 12,7%, a eksporterzy artykułów rolno-spożywczych 
− w 2,56%. Pozostałe 7,87% przypada na eksporterów usług i tzw. „mixed 
exporters”39.

W strukturze eksportu krajów LDC dominują ciągle artykuły rolno-
spożywcze i surowce mineralne, co odzwierciedla strukturę wytwarzanego 
PKB w tych krajach. Eksport artykułów przemysłowych stanowił w latach 
2005–2006 jedynie 22,4% ogółu eksportu, eksport tzw. „primary com-
modities” łącznie z ropą naftową 77%40. W zakresie eksportu artykułów 
przemysłowych następują pewne niewielkie, korzystne zmiany pod wzglę-
dem zawartości nowoczesnych technologii ucieleśnionych w produktach 
eksportowych. W eksporcie artykułów przemysłowych zmniejsza się nieco 
udział produktów opartych głównie na zasobach (tzw. resource-based) na 
rzecz produktów „pracointensywnych”, opartych na prostej stosunkowo 
technologii (tzw. low technology labour intensive manufactures)41.

W przedstawionej powyżej, ogromnej dynamice wartości eksportu 
krajów LDC w latach 2004–2007 istotną rolę odgrywał wzrost cen ekspor-
towych, a nie tylko wzrost wolumenu eksportu42. Indeksy cen głównych 
artykułów eksportowanych przez kraje LDC (primary commodities) rosną 
bardzo istotnie od 2003 roku. Przy przyjęciu wartości indeksu z roku 2000 
za 100, indeks cen dla minerałów wynosił w 2003 roku 98, w 2004 roku 
137, w 2005 roku 173, a w 2006 roku 278. Dla artykułów rolno-spożyw-
czych w 2003 roku indeks wynosił 112, w 2004 roku − 127, w 2005 − 132, 
a w 2006 roku − 152. Dla nieprzetworzonej ropy naftowej indeks w 2003 
roku wyniósł 102, w 2004 roku − 134, w 2005 roku − 189, a w 2006 roku 
wzrósł do 228. Przedstawione zmiany indeksów cen dóbr eksportowanych 
świadczą więc o szybkim wzroście ich cen. To pozwoliło na bardzo istotną 
poprawę Terms of Trade dla krajów LDC. Przy przyjęciu przeciętnego po-
ziomu cen w eksporcie i imporcie z roku 2000 za podstawę, Terms of Trade 
w roku 2003 wynoszą 97,95, w roku 2004 − 106,50, w roku 2005 − 122,66, 
w roku 2006 wzrosły do 135,81, w 2007 roku nieco spadły − do poziomu 

39 „The least developed countries report 2008”, wyd. cyt., s. 11, obliczenia własne.
40 Ibidem, s. 17.
41 Terminologia podziału artykułów przemysłowych według wsadu technologii wpro-

wadzona przez S. L a l l a, The technological structure and performance of developing 
country manufactured exports: 1985-1998. Oxford Development Studies, 2000, 28(3). 
Zob. na ten temat ibidem, s. 18-20.

42 Indeksy wolumenu eksportu, w relacji do 2000 roku wynoszą: w roku 2003 – 122,36, 
w roku 2004 – 137,92, w roku 2005 – 149,37, w roku 2006 – 158,74, w roku 2007 – 181,01. 
Zob. UNCTAD, handbook of Statistics, 2009.
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134,50, ale w 2008 roku wyniosły 146,4843. Znaczenia poprawy Terms of 
Trade dla rozwoju krajów LDC nie sposób jest przecenić.

Wzrostowi eksportu krajów LDC towarzyszył wzrost importu, przy 
mniejszej jednak dynamice. Dla całej grupy krajów LDC w latach 2004–2006 
nastąpił wzrost importu o 44,7%. W dynamice importu pomiędzy poszczegól-
nymi grupami krajów LDC istniały dość duże różnice. Największą dynamiką 
wykazała się grupa krajów – eksporterów usług (63,2%), eksporterów arty-
kułów rolno-spożywczych (51,6%) oraz eksporterów minerałów (32,7%)44. 
W wyniku wyższej dynamiki eksportu niż importu udało się wreszcie krajom 
LDC poprawić swoją sytuację w bilansie handlowym. Dla całej grupy krajów 
ujemne saldo bilansu handlowego zmniejsza się. W 2003 roku ujemne saldo 
wynosi 16 335 mln $ USA, w 2004 roku 13 540 mln $ USA, w 2005 roku 
9 769 mln $ USA, a w 2006 roku spada do 1 169 mln $ USA45.

Poprawiającej się sytuacji w bilansie handlowym towarzyszy zwiększa-
nie rezerw walutowych krajów LDC. Całkowite rezerwy walutowe krajów 
LDC wzrosły z 15 mld $ USA w 2000 roku do 43 mld $ USA w 2006 roku46, 
przy czym bardzo istotny przyrost tych rezerw zaczyna się od 2004 roku. 
Wzrost rezerw dewizowych krajów LDC jest z punktu widzenia ich roz-
woju gospodarczego zjawiskiem nieco kontrowersyjnym. Z jednej strony, 
wzrost rezerw zabezpiecza je przed wahaniami cen i popytu na rynkach 
światowych, stwarzając im bufor bezpieczeństwa, ale z drugiej strony ozna-
cza wyłączenie z produktywnego zastosowania części bardzo potrzebnych 
zasobów kapitałowych.

III. Zmiany w eksporcie i Terms of Trade krajów LDC  
w początkowym okresie kryzysu ekonomicznego

W czwartym kwartale 2008 roku w USA rozpoczął się kryzys finansowy, 
który szybko rozprzestrzenił się na gospodarkę światową i przeniósł ze sfery 
pieniężnej na sferę realną. Znalazło to wyraz w drastycznym spadku tempa 
wzrostu gospodarczego w poszczególnych krajach i w skali gospodarki świa-
towej, spadku obrotów w handlu światowym i wzroście bezrobocia. Grupa 
krajów LDC znalazła się w sytuacji najtrudniejszej. Wszystkie możliwe 
kanały transmisji kryzysu początkowo oddziaływały i mogą nadal bardzo 

43 Ibidem.
44 „The least developed countries report 2008”, wyd. cyt., s. 11.
45 Ibidem.
46 Ibidem, s. 25.
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niekorzystnie oddziaływać na gospodarki tych krajów47. Brak danych staty-
stycznych nie pozwala na razie na dokładne prześledzenie tych zagadnień. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji 
w zakresie napływu kapitałów zewnętrznych w postaci Bezpośrednich 
Inwestycji Zagranicznych48, inwestycji portfelowych49, przekazów pienięż-
nych50 (worker’s remittances) i być może – w zakresie oficjalnej pomocy 
zagranicznej (ODA)51. Ogromnego znaczenia nabrał również fakt bardzo 
dużego zmniejszenia się wartości eksportu krajów LDC w początkowym 
okresie kryzysu52.

Wspomniane wyżej ograniczenia w napływie środków finansowych do 
krajów LDC znalazły – jak w soczewce – odzwierciedlenie w zmniejszeniu 
się ich tempa wzrostu gospodarczego w latach 2008-2009 i najprawdopodob-
niej odbiją się negatywnie na ich rozwoju w przyszłości. W 2008 roku tempo 
wzrostu PKB dla krajów LDC jako całości zmniejszyło się w porównaniu 
z rokiem 2007 i wyniosło 7,3%, na rok 2009 MFW prognozował tempo 
wzrostu w wysokości 4,3%, na rok 2010 – 5,4%, a na 2011 rok – 6%53. 

47 Zob. przewidywania na ten temat, „The least developed countries report 2009”, wyd. cyt., 
s. 2–5.

48 np. wiele zagranicznych projektów inwestycyjnych planowanych w 2009 roku 
w Mozambiku i Tanzani zostało anulowanych, wstrzymanych lub zmniejszonych, 
D. G r e e n, R. King, M. M i l l e r - D a w k i n s The global economic crisis and de-
veloping countries: impact and response, Oxfam Research Report, Oxfam Australia, 
styczeń 2010, s. 21. W Kambodży przypływ zagranicznych bezpośrednich inwestycji 
netto spadł o 50% w 2009 roku, w Demokratycznej Republice Kongo inwestycje za-
graniczne spadły z 1,7 mld $ USA w 2008 roku do 374 mln w 2009 roku, w Ugan-
dzie nastąpił spadek inwestycji zagranicznych o 6,2% w latach 2008/2009 w stosun-
ku do 2007 roku. Zob. „The global financial crisis and developing countries. Phase 
2-synthesis”, wyd. cyt., s. VII.

49 Przypływ kapitałów netto do krajów ubogich spadł w 2008 roku do 21 mld $ USA 
z 30 mld $ USA w 2007 roku. Przewiduje się, że w 2009 roku spadnie do 13 mld $ USA. 
Zob. „Protecting progress: The challenge facing low – income countries In the global 
recession”, wyd. cyt., s. 5.

50 Przewiduje się spadek wartości przekazów o 5% do 8% w 2009 roku, „The least 
developed countries report 2009”, wyd. cyt., s. 5.

51 Rzeczywistość wskazuje, że napływ środków z ODA w przeszłości zmniejszał się 
w okresach kryzysu w krajach udzielających pomocy. Zob. ibidem, s. 4.

52 O czym dalej w tekście.
53 Zob. „LDC Terms of trade during crisis and recovery”, International Trade Centre, 

ITC Trade Map Factsheet #3, czerwiec 2010, s. 10.
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W odniesieniu do najwyżej rozwiniętych gospodarek świata54, te prognozy 
dotyczące tempa wzrostu PKB krajów LDC są oczywiście bardzo dobre, ale 
w porównaniu do sytuacji sprzed kryzysu oznaczają znaczne zahamowanie 
ich dynamiki rozwoju gospodarczego.

Przyjrzyjmy się obecnie sytuacji w zakresie eksportu krajów LDC po 
wybuchu światowego kryzysu finansowo-ekonomicznego. W IV kwartale 
2008 roku eksport tej grupy krajów gwałtownie spadł. Biorąc pod uwagę 
wartość eksportu z uwzględnieniem ropy naftowej, spadek ten w stosunku 
do poprzedniego kwartału55 wynosi 17 mld $ USA. W I kwartale 2009 
roku następuje dalszy spadek całkowitego eksportu w odniesieniu do 
IV kwartału 2008 roku o kolejne 8 mld $ USA. Od II kwartału 2009 roku 
następuje stopniowy wzrost eksportu, z utrzymującą się niewielką tendencją 
zwyżkową w kolejnych kwartałach 2009 roku56. Z uwzględnieniem ropy 
naftowej całkowity eksport krajów LDC w 2009 roku jest mniejszy o 33,7% 
w stosunku do roku 2008. W tym okresie światowy eksport spada o 23,8% 
z uwzględnieniem ropy naftowej57. Spadek całkowitego eksportu krajów 
LDC w ujęciu procentowym jest więc większy niż procentowy spadek 
eksportu światowego, co jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem i świadczy 
o słabej pozycji konkurencyjnej tych krajów na rynkach światowych. Spadek 
ten jest jednocześnie większy w porównaniu z innymi krajami rozwijającymi 
się, co świadczy o większym niż w innych krajach wpływie spadku eksportu 
na gospodarki krajów LDC58.

54 Kraje rozwinięte miały w 2009 roku ujemne tempo wzrostu PKB w wysokości 3,5%, 
a prognozy na 2010 rok przewidują wzrost zaledwie w wysokości 1,25%. Zob. „ITC Trade 
Map Factsheet: LDC Trade Recovery in 2009”, International Trade Centre, styczeń 2010, 
s. 4.

55 W całym 2008 roku nastąpił jednak wzrost wartości eksportu krajów LDC w stosunku 
do roku 2007 o 33,47%, UNCTAD, handbook of Statistics, 2009.

56 Podane dane, to tzw. „mirror data”. Nie są to statystyki eksportu podane przez kraje 
LDC, ale wielkości importu głównych partnerów handlowych tych krajów. Jest to jedyna 
możliwość analizowania aktualnych zmian w handlu zagranicznym krajów LDC, bo ich 
dane publikowane są wiele później. Główni partnerzy krajów LDC, których import ujęty jest 
w podanych obliczeniach, to: Unia Europejska (bez Belgii), Stany Zjednoczone, Japonia, 
Australia, Brazylia, Chiny, Kolumbia, Salvador, Meksyk, Szwajcaria, Tajlandia, Turcja, 
Singapur, Islandia, Mauritius. Zob. „LDC Terms of trade during crisis and recovery”, wyd. 
cyt., s. 9–10.

57 Ibidem, s. 9.
58 W przypadku innych krajów rozwijających się następuje spadek całkowitego eksportu 

o 24,6% w roku 2009 w stosunku do roku 2008. Zob. ibidem.
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Powyższe dane pokazują zmiany w eksporcie krajów LDC jako całości. 
Zobaczmy obecnie jak wyglądała sytuacja w przypadku poszczególnych 
krajów LDC i ich grup. Jest sprawą oczywistą, że zmiany w eksporcie da-
nego kraju LDC zależą od zmian w popycie zagranicznym na jego wyroby, 
a zmiany w popycie zależą w dużym stopniu od zmian w dochodzie jego 
partnerów. Sytuacja poszczególnych rodzajów dóbr, będących przedmiotem 
eksportu krajów LDC jest jednak z tego punktu widzenia bardzo istotnie 
zróżnicowana59.

Ropa naftowa i surowce mineralne będące przedmiotem eksportu krajów 
LDC trafiają na bliżej nieokreślone rynki zbytu, a wielkość eksportu jest 
funkcją poziomu światowego Produktu Krajowego Brutto i jego zmian. 
Gdy światowy PKB spada i towarzyszy mu spadek wykorzystania zdolności 
produkcyjnych przemysłu, gwałtownie maleje bieżący popyt zaopatrze-
niowy na te artykuły, jak i popyt w celu zwiększenia zapasów. Ze względu 
na stosunkowo dużą sztywność podaży tych artykułów w krótkim czasie, 
spadkowi popytu towarzyszy duży spadek ich cen.

Artykuły przemysłowe eksportowane przez kraje LDC charakteryzują 
się – generalnie biorąc – dochodową elastycznością popytu większą od 1. 
A zatem, w przypadku spadku dochodów popyt na te wyroby eksportowane 
przez kraje LDC istotnie spada. Dodatkowym czynnikiem, wzmagającym 
spadek eksportu artykułów przemysłowych w okresie kryzysu, jest w przy-
padku krajów LDC ich niska konkurencyjność na rynkach światowych. 
Ta konkurencyjność, w okresie kryzysu, jest bardzo często pogarszana ze 
względu na duży wsad importowy produkcji eksportowej i mającą często 
miejsce dewaluację walut krajowych.

Wydaje się, że w najlepszej sytuacji w okresie kryzysu jest eksport arty-
kułów rolno-spożywczych krajów LDC. Zdecydowana większość tych dóbr 
charakteryzuje się dochodową elastycznością popytu mniejszą od jedności. 
W przypadku spadku dochodu i popytu na światowych rynkach na te wyroby, 
ich eksport spada stosunkowo wolno. Należy jednak zaznaczyć, że kraje 
LDC rozwinęły ostatnio produkcję i eksport artykułów rolno-spożywczych 
o charakterze bardziej luksusowym, tzw. „non-traditional agricultural pro-

59 Por. na ten temat, M. M e y n,   J. K e n n a n, The implications of the global financial 
crisis for developing countries’ export volumes and values, Overseas Development Institute, 
Working Paper 305, Londyn, czerwiec 2009, s. VIII, M. C a l i, J. K e n n a n, The effects 
of global financial crisis on exports of Least Developed Countries, Overseas Development 
Institute, Londyn, wrzesień 2009, s. 2–3.
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ducts”60. Artykuły te wykazują znacznie wyższą dochodową elastyczność 
popytu i w przypadku kryzysu ich import jest często zastępowany produkcją 
krajową.

Eksport usług charakteryzuje się stosunkowo wysoką elastycznością 
dochodową popytu. Dotyczy to jednak głównie usług turystycznych. Spadek 
dochodów w rozwiniętych krajach może więc w tej sytuacji spowodować 
istotny spadek wpływów z tego tytułu w krajach LDC.

Kraje LDC można podzielić – ze względu na dominującą pozycję 
w eksporcie danej kategorii dóbr – na następujące grupy: 1) eksporterów 
ropy naftowej i surowców mineralnych, 2) eksporterów artykułów prze-
mysłowych, 3) eksporterów artykułów rolno-spożywczych, 4) eksporterów 
usług, 5) eksporterów artykułów mieszanych (mixed exporters)61. Uwzględ-
niając ten podział krajów LDC na poszczególne grupy i przedstawione 
powyżej rozważania dotyczące kształtowania się popytu w okresie kryzysu 
na poszczególne rodzaje dóbr eksportowanych przez kraje LDC, można by 
postawić tezę, że w największym stopniu procentowy spadek wartości eks-
portu powinien nastąpić w grupie eksporterów ropy naftowej i minerałów, 
następnie eksporterów artykułów przemysłowych i usług i na końcu w grupie 
eksporterów artykułów rolno-spożywczych. Analiza dostępnych danych 
statystycznych dotyczących eksportu krajów LDC w pierwszym półroczu 
2009 roku częściowo potwierdza sformułowaną powyżej zależność.
Grupa krajów LDC, eksporterów ropy naftowej i surowców mineralnych, 
rzeczywiście wykazała największy spadek procentowy eksportu w I półroczu 
2009 roku, w relacji do I półrocza 2008 roku. Na 16 krajów wchodzących w 
skład tej grupy, 15 krajów wykazało bezwzględny spadek wartości eksportu. 
Największy procentowy spadek miał miejsce w Mali (-60,3%), najmniej-
szy w Zambii (-15,2%). Wyjątkiem w tej grupie jest Burundi, który to kraj 
zanotował wzrost eksportu w omawianym czasie o 131,1%, ale jedynie ze 
względu na fakt, że podstawą jego eksportu były kamienie szlachetne62.

W grupie eksporterów artykułów przemysłowych sytuacja jest zróż-
nicowana w zakresie kształtowania się wartości eksportu. Na 6 krajów 
wchodzących w skład tej grupy, trzy z nich wykazały spadek, a trzy wzrost 

60 Takie np. jak kwiaty, warzywa, owoce.
61 Kryterium podziału stanowi osiągnięcie w całości eksportu, przynajmniej 45% 

udziału danej kategorii dóbr. Zob. wykaz krajów LDC wchodzących do poszczególnych 
grup eksporterów, „The least developed countries report 2009”, wyd. cyt., s. XII.

62 Zob. „ITC Trade Map Factsheet: Developing country exports decline in 2009”, 
International Trade Centre, październik 2009, Annex II.
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wartości eksportu63. Przy czym trzeba podkreślić fakt, że procentowy spadek 
wartości eksportu tych artykułów w poszczególnych krajach jest zdecydo-
wanie mniejszy, niż procentowy spadek wartości eksportu ropy naftowej 
i surowców mineralnych w krajach je eksportujących.

Na 11 krajów LDC – eksporterów usług – 7 z nich wykazało wzrost 
wartości eksportu w omawianym okresie, 4 spadek64. Prawdopodobnym 
wyjaśnieniem wzrostu wartości eksportu usług niektórych krajów LDC jest 
fakt, że nie są to usługi o charakterze turystycznym, ale przede wszystkim 
biznesowym, a ten rodzaj usług jest znacznie odporniejszy na sytuacje 
kryzysowe.

Podobnie zróżnicowana sytuacja pod względem zmian w wartości 
eksportu miała miejsce w grupie krajów LDC – eksporterów artykułów 
rolno-spożywczych. Na 11 krajów 7 zanotowało spadek wartości eksportu, 
a 4 wykazały się jego wzrostem65.

Z przedstawionych powyżej rozważań wynika więc, że globalny kryzys 
finansowo-ekonomiczny dotkliwie odbił się na eksporcie krajów LDC. Spa-
dek wpływów z eksportu w 2009 roku o prawie 34% w stosunku do 2008 
roku wpłynie bardzo negatywnie na możliwości importowe tych krajów. Nie 
wiadomo kiedy zostanie ponownie osiągnięta wartość eksportu z poziomu 
2008 roku. O ile spadek wpływów z eksportu nie zostanie uzupełniony na-
pływem środków zewnętrznych z innych źródeł, w tym przede wszystkim 
z ODA, to kraje LDC czeka w najbliższych latach duże osłabienie dynamiki 
rozwoju gospodarczego ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami.

Ze wspomnianym powyżej spadkiem wartości eksportu krajów LDC 
w 2009 roku wiąże się również bardzo istotne pogorszenie się ich Terms of 
Trade. Gdy w IV kwartale 2008 roku i I kwartale 2009 roku wartość eksportu 
spadała, spadał również wolumen eksportu. Ale tempo spadku wolumenu 
było mniejsze od tempa spadku wartości eksportu. To świadczy o dużej 
ujemnej dynamice cen artykułów eksportowanych przez kraje LDC. Gdy 
w II kwartale 2009 roku wartość eksportu krajów LDC zaczyna rosnąć, to 
tempo wzrostu wartości eksportu jest mniejsze od tempa wzrostu wolume-
nu eksportu66. W pierwszym półroczu 2009 roku w relacji do pierwszego 
półrocza 2008 roku wartość eksportu wszystkich towarów krajów LDC do 
głównych odbiorców spadła o 43%, a wartość zmian wolumenu eksportu 

63 Zob. ibidem.
64 Zob. ibidem.
65 Zob. ibidem.
66 Zob. “LDC Terms of Trade during crisis and recovery”, wyd. cyt., s. 11.
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wyniosła zero67. Spadek wartości eksportu był więc w tym czasie wyłącznie 
wynikiem spadku cen dóbr eksportowanych. W całym 2009 roku, wartość 
eksportu dóbr, z wyłączeniem ropy naftowej, z krajów LDC do głównych 
odbiorców spadła w stosunku do 2008 roku o 8,5%, natomiast wolumen 
eksportu wzrósł o 5,8%68. Ma więc miejsce spadek cen w eksporcie krajów 
LDC w omawianym okresie69, co jest dla nich bardzo niekorzystne. Konfron-
tacja zmian cen w eksporcie ze zmianami cen dóbr importowanych stwarza 
w efekcie sytuację, że w okresie kryzysu Terms of Trade dla krajów LDC 
istotnie pogarszają się. Mamy więc ponownie powrót do sytuacji, że najbied-
niejsze kraje świata eksportują więcej za mniej. Przy przyjęciu wskaźnika 
Terms of Trade z 2006 roku za 100, dla całej grupy krajów LDC wskaźnik 
Terms of Trade z Unią Europejską wynosi w 2008 roku 87,6, w 2009 roku 
spada do 69,9. W relacjach z Japonią wskaźnik Terms of Trade wynosi 
dla krajów LDC 135,5 w 2008 roku i tylko 83,4 w 2009 roku. W handlu 
z USA, wskaźnik Terms of Trade dla krajów LDC wynosi 97,4 w 2008 i 76,4 
w 2009 roku70. Pogarszające się Terms of Trade dla krajów LDC w wyniku 
globalnego kryzysu finansowo-ekonomicznego przynoszą im ogromne straty 
w dochodzie narodowym71. Sytuacja w zakresie kierunku i wielkości zmian 
w Terms of Trade jest zróżnicowana pomiędzy poszczególnymi krajami LDC. 
Generalnie jednak biorąc, jedyną grupą krajów, dla której Terms of Trade 
uległy poprawie, są eksporterzy artykułów przemysłowych72.

IV. Podsumowanie i wnioski

1. Lata poprzedzające globalny kryzys finansowo-ekonomiczny były 
bardzo korzystne dla grupy krajów LDC. Znalazło to wyraz w bardzo szyb-

67 Zob. „ITC Trade Map Factsheet: Developing country Exports Decline in 2009”, 
wyd. cyt., s. 9.

68 Zob. „LDC Terms of Trade during...”, wyd. cyt., s. 11.
69 Np. w relacji do szczytowego poziomu cen w 2008 roku ceny artykułów rolno-spo-

żywczych spadły o 36%, ropy naftowej i surowców mineralnych o 48%, żywności o 30%, 
olejów roślinnych o 48%. Zob. więcej na ten temat, „Global economic crisis: implications 
for trade and development”, UNCTAD, Genewa, maj 2009, s. 17-20.

70 Ibidem, s. 22.
71 Wyrażają to tzw. income terms of trade. Są one wyrażone jako X (1/Pm – 1/Px), gdzie 

X – wartość eksportu, Pm – indeks cen importowanych, Px – indeks cen eksportowanych. 
Zob, „The least developed countries report 2002”, UNCTAD 2002, s. 139.

72 Są to następujące kraje: Bangladesz, Kambodża, Lesoto, Nepal, haiti. Zob. „LDC 
Terms of Trade during...”, wyd. cyt., s. 21-22.
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kim tempie wzrostu PKB i PNB per capita, poprawie sytuacji w bilansie 
handlowym, spadku zadłużenia zewnętrznego i wzroście rezerw zagra-
nicznych. Szybki wzrost PKB per capita nie przełożył się jednak na istotne 
zmniejszanie rozmiarów ubóstwa w tej grupie krajów.

2. Szybki wzrost gospodarczy krajów LDC możliwy był dzięki ogromnej 
dynamice eksportu i napływowi kapitałów zewnętrznych, finansujących 
lukę zasobów.

3. Wzrost eksportu generowany był głównie wzrostem eksportu ropy 
naftowej i surowców mineralnych, na które istniał boom w gospodarce 
światowej. Struktura eksportu krajów LDC zdominowana jest ciągle przez 
artykuły rolno-spożywcze i surowce mineralne, co odzwierciedla strukturę 
wytwarzanego w nich PKB. Imponujący wzrost wartości eksportu w latach 
2004–2007 wynikał zarówno ze wzrostu wolumenu, jak i wzrostu cen arty-
kułów eksportowanych. W rezultacie szybkiego wzrostu cen eksportowych 
Terms of Trade dla krajów LDC uległy zdecydowanej poprawie w latach 
2004–2008, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem.

4. W napływie kapitałów zewnętrznych, finansujących lukę zasobów 
krajów LDC widoczny jest wzrost ich wielkości od 2004 roku, co przy-
czyniło się do zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego tej grupy krajów. 
W strukturze tego napływu zachodzą pozytywne i negatywne zmiany. 
Zmiany pozytywne przejawiają się w rosnącym udziale środków w ramach 
ODA w agregatowym przypływie kapitałów netto. Umożliwiło to większą 
stabilizację finansową krajów LDC. Zmiany negatywne przejawiały się 
w stopniowym spadku relacji agregatowego transferu kapitałów netto do 
agregatowego przypływu kapitałów netto. Oznacza to, że pomimo formal-
nie rosnącego przypływu kapitałów zewnętrznych do krajów LDC, coraz 
mniejsza ich część rzeczywiście wspiera ich wzrost gospodarczy. Za tę 
pogarszającą się relację ponoszą odpowiedzialność inwestorzy zagraniczni, 
transferując ogromne zyski z tych inwestycji.

5. Kryzys finansowo-ekonomiczny, zaczynający się w IV kwartale 2008 
roku przerywa wieloletni okres prosperity dla krajów LDC. Wszystkie kanały 
zasilające dotychczas gospodarki tych krajów walutami zagranicznymi stały 
się w warunkach kryzysu kanałami jego transmisji do krajów LDC. Znajdu-
je to wyraz w spadku tempa wzrostu gospodarczego tych krajów w latach 
2008–2009 i obniżeniu prognoz tego wzrostu na najbliższą przyszłość.

6. W efekcie skurczenia się światowego PKB i światowego handlu, 
eksport krajów LDC początkowo bardzo istotnie spada. Dynamika spadku 
eksportu jest jednak zróżnicowana pomiędzy poszczególnymi grupami 
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krajów LDC, specjalizującymi się w eksporcie różnych dóbr. Zgodnie 
z wnioskowaniem teoretycznym, najmniejszą dynamiką spadku wartości 
eksportu wykazała się grupa eksporterów artykułów rolno-spożywczych, 
a największą dynamiką spadku wykazali się eksporterzy ropy naftowej 
i surowców mineralnych.

7. Spadek wartości eksportu krajów LDC ma miejsce w IV kwartale 
2008 roku i I kwartale 2009 roku. Później zaczyna się powolny jego wzrost. 
Cechą charakterystyczną w fazie spadku wartości eksportu było to, że wo-
lumen spadał wolniej niż wartość, a w okresie wzrostu wartości eksportu 
wolumen rósł szybciej niż wartość. Jest to wynikiem spadających cen na 
wyroby eksportowane przez kraje LDC w okresie kryzysu. W efekcie, 
dla krajów LDC jako całości, po wieloletnim okresie poprawy Terms of 
Trade pogarszają się istotnie w 2008 i 2009 roku w handlu z ich głównymi 
partnerami. Jest to bardzo złe zjawisko i oznacza powrót do sytuacji, gdy 
kraje LDC eksportują „more for less”. Ponoszą z tego tytułu ogromne straty 
w dochodzie narodowym.
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(Summary)

The article analyses the economic situation of the least developed countries before and after 
the global financial crisis, which began in the autumn of 2008. In the first part the economic 
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