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WERYFIKACJA TEORII POZIOMU
ROZWOJU GOSPODARCZEGO J.H. DUNNINGA
W UJĘCIU SEKTOROWYM W WYBRANYCH
KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
Streszczenie: W artykule przedstawiono propozycję weryfikacji teorii poziomu rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga. Zaproponowano zmodyfikowane sektorowe podejście do badania powiązań pomiędzy konkurencyjnością inwestycyjną kraju i poziomem wartości dodanej
wytworzonej w sektorach jego gospodarki. Takie podejście zastosowane na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej umożliwiło określenie ich pozycji inwestycyjnej w ujęciu
sektorowym, etapu rozwoju gospodarczego oraz wkładu wnoszonego w rozwój ekonomiczny
przez poszczególne sektory gospodarki. W badaniach wykorzystano złożoną macierz znaczników i analizę korespondencji.
Słowa kluczowe: analiza korespondencji, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, rozwój gospodarczy.

1. Wstęp
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są obecnie istotnym ogniwem rozwoju gospodarczego na świecie. Korzyści z napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych należy upatrywać w tym, że stanowią one źródło kapitału dla krajów
goszczących, są również nośnikiem nowych technologii, wiedzy organizacyjnej
i marketingowej. Istnieje wiele prac empirycznych, w których badane są zależności
pomiędzy napływem BIZ i jego skutkami dla krajów przyjmujących kapitał inwestycyjny (np. [Frejtag-Mika 2006; Jude, Pop Silaghi 2009]). Bezprecedensowe tempo
napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ostatnich latach stało się inspiracją dla ekonomistów do wypracowania licznych koncepcji teoretycznych, w których próbują oni wyjaśnić to zjawisko (por. [Vernon 1966; Ozawa 1992]). Spośród
makroekonomicznych teorii wiążących przepływy BIZ z rozwojem gospodarczym
na świecie na uwagę zasługuje teoria rozwoju gospodarczego sformułowana przez
J.H. Dunninga (1981). W swojej koncepcji J.H. Dunning uzależnił poziom rozwoju
gospodarczego kraju od wartości PKB per capita oraz wartości wskaźnika odpływu
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inwestycji netto1 (NOI – Net Outward Inwestment). Stosowne wnioski J.H. Dunning
sformułował, opierając się na własnych badaniach przeprowadzonych na próbie
67 krajów na podstawie danych z lat 1967-1978. Praca J.H. Dunninga [1981] stała
się inspiracją do powstania niniejszego artykułu. Jego celem jest weryfikacja teorii
rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga w 10 wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej będących członkami UE. Nowym rozwiązaniem przyjętym w tej pracy
jest weryfikacja powyższej teorii w ujęciu sektorów gospodarki. Aby wskazać najbardziej charakterystyczne sektory w rozwoju poszczególnych krajów, zastosowano analizę korespondencji. Umożliwiło to zidentyfikowanie mocnych, przeciętnych
i słabych sektorów gospodarczych w kreowaniu rozwoju ekonomicznego krajów
Europy Środkowo-Wschodniej. W obliczeniach wykorzystano dane z Eurostatu
obejmujące lata 1995-20092.

2. Metodologia weryfikacji modelu rozwoju gospodarczego
J.H. Dunninga
W teorii sformułowanej na początku lat 80. ubiegłego wieku J.H. Dunning [1981]
wyróżnił pięć faz rozwoju gospodarczego kraju, które ściśle powiązał z poziomem
PKB per capita, a także wartościami i kierunkiem zmian wskaźnika NOI per capita.
Stadia rozwoju gospodarczego wyodrębnione przez J.H. Dunninga można scharakteryzować następująco:
–– w pierwszym stadium rozwoju znajdują się kraje najsłabsze gospodarczo z PKB
per capita poniżej 400 USD3, w których wartość wskaźnika NOI per capita jest
ujemna i bliska zeru. Te kraje mają niską podaż kapitału, więc same nie podejmują BIZ i jednocześnie prawie nie przyciągają kapitału zagranicznego;
–– drugie stadium rozwoju obejmuje kraje o PKB per capita z przedziału 400-1500
USD oraz o ujemnej wartości wskaźnika NOI per capita. Kraje znajdujące się
w tej fazie rozwoju są w pewnym stopniu bardziej atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych, ale same w dalszym ciągu mają niedobór kapitału, aby prowadzić
własne BIZ;
–– trzecie stadium rozwoju dotyczy państw o PKB per capita z przedziału 2000-4750 USD, o ujemnej, ale rosnącej wartości wskaźnika NOI per capita. Kraje
1
Wskaźnik odpływu inwestycji netto to różnica pomiędzy inwestycjami zagranicznymi lokowanymi poza granicami danego kraju przez firmy zlokalizowane w tym kraju a inwestycjami zagranicznymi
zrealizowanymi przez firmy zagraniczne w obszarze tego kraju [Dunning 1981].
2
W badaniach nie uwzględniono danych po 2009 r., gdyż zawierały duże braki, a ponadto ich
struktura w ujęciu gałęziowym nie była porównywalna ze strukturą danych w przyjętym okresie badawczym.
3
Wartości graniczne PKB per capita podane przez J.H. Dunninga są dzisiaj nieaktualne (zostały
wyznaczone na podstawie danych z lat 1967-1978). Niemniej sam mechanizm identyfikacji fazy rozwoju gospodarczego ciągle jest wykorzystywany w pracach badawczych poświęconych rozwojowi
ekonomicznemu i w raportach instytucji monitujących rozwój gospodarczy (np. UNCTAD).
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te coraz częściej prowadzą własne inwestycje zagraniczne, chociaż ich skala jest
mniejsza niż inwestycji zagranicznych do nich napływających;
–– stadium czwarte i piąte obejmuje kraje wysoko rozwinięte o PKB per capita
powyżej 2600 USD. W czwartym stadium rozwoju zasoby bezpośrednich inwestycji zagranicznych wypływających (outwad FDI) są większe niż zasoby inwestycji napływających (inward FDI). Oznacza to, że wskaźnik NOI per capita jest
dodatni, a kraje znajdujące się w tym stadium są aktywnymi inicjatorami BIZ na
rynku międzynarodowym. W piątym stadium rozwoju wartość wskaźnika NOI
oscyluje wokół zera, przy czym obserwuje się wzrost zasobów zagranicznych
inwestycji zarówno przychodzących, jak i wychodzących.
Jak wiadomo, PKB jest syntetycznym wskaźnikiem wartości dóbr i usług wytworzonych w różnych sektorach gospodarki krajowej w ciągu roku. Ponieważ udział
tych sektorów w gospodarce jest różny, zatem ich wkład w rozwój ekonomiczny także nie jest jednakowy. W niniejszym artykule postanowiono więc wykorzystać koncepcję J.H. Dunninga do zbadania poziomu rozwoju gospodarczego krajów Europy
Środkowo-Wschodniej według sektorów gospodarki krajowej. Wydaje się, że takie
podejście pozwoli uwidocznić wpływ struktury gospodarczej kraju na jego rozwój
ekonomiczny. Pod uwagę wzięto pięć sektorów4 gospodarki w każdym z 10 krajów
Europy Środkowo-Wschodniej: rolnictwo, przemysł przetwórczy, budownictwo,
usługi finansowe i pozostałe usługi. Każdy z sektorów zaklasyfikowano do poszczególnych stadiów rozwoju5, wykorzystując wartości dodane (Wd) wytworzone w tych
sektorach w 2009 r., ich średnią arytmetyczną xwd (obliczoną dla wszystkich badanych krajów), odchylenie standardowe swd oraz przebieg wartości wskaźnika NOI
per capita w latach 1995-2009. Zaproponowano następującą, inną niż w oryginalnej
teorii J.H. Dunninga, regułę klasyfikującą sektory gospodarcze do poszczególnych
stadiów rozwoju:
–– sektor gospodarczy znajduje się w pierwszym stadium rozwoju, gdy
Wd < xwd − swd oraz wśród wyrazów tworzących ciąg bezwzględnych przyrostów wskaźnika NOI per capita dominują wartości ujemne,
–– sektor gospodarczy znajduje się w drugim stadium rozwoju, gdy xwd − ssd < Wd < xwd
− ssd <Wd
Wd<< xwd oraz wśród wyrazów tworzących ciąg bezwzględnych przyrostów
wskaźnika NOI per capita dominują wartości ujemne,
–– sektor gospodarczy znajduje się w trzecim stadium rozwoju, gdy Wd > xwd oraz
wśród ostatnich wyrazów tworzących ciąg bezwzględnych przyrostów wskaźnika NOI per capita dominują wartości dodatnie.
4
Zwykle wyróżnia się 3 sektory gospodarki: rolnictwo (wraz z leśnictwem i rybołówstwem), przemysł (wraz z budownictwem) oraz usługi. Na potrzeby niniejszych badań uszczegółowiono ten podział,
wyodrębniając dodatkowo budownictwo oraz usługi finansowe.
5
W tym badaniu nie udało się wskazać sektora gospodarki, który wykazywałby symptomy właściwe dla fazy rozwoju wyższej niż faza trzecia.
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W kolejnym kroku po zaklasyfikowaniu sektorów do poszczególnych faz rozwoju gospodarczego utworzono tzw. macierz znaczników (1). Jej kolumny odpowiadają dychotomicznym cechom o kategoriach oznaczonych następująco:
–– 1 – wyróżniony sektor znajduje się w określonej fazie rozwoju gospodarczego,
–– 0 – wyróżniony sektor nie znajduje się w danej fazie rozwoju gospodarczego.
Posługując się zaproponowanym systemem klasyfikacji sektorów gospodarczych, w badanej zbiorowości 10 krajów stwierdzono występowanie jedynie trzech
pierwszych faz rozwoju, więc wyjściową macierz znaczników można zapisać następująco:

  x1(1)j 
  (1) 
x
X =   2 j 
 ... 
  (1) 
  x10 j 
gdzie:

3

∑x
j =1

(k )
ij

 x1(2)j 
 (2) 
 x2 j 
 ... 
 (2) 
 x10 j 

 x1(3)j 
 (3) 
 x2 j 
 ... 
 (3) 
 x10 j 

 x1(4)j 
 (4) 
 x2 j 
 ... 
 (4) 
 x10 j 
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i – numer kraju; i =1, 2, ..., 10,
j – numer etapu rozwoju gospodarczego; j = 1, 2, 3,
k – numer sektora gospodarczego; k = 1, 2, 3, 4, 5.
Aby uwzględnić wkład poszczególnych sektorów gospodarki w rozwój ekonomiczny, wprowadzono wagi wk wyrażające udział wartości dodanej wytworzonej
w k-tym sektorze gospodarki (k = 1, 2, 3, 4, 5) państw Europy Środkowo-Wschod5

niej w całkowitej wartości PKB tych krajów ( ∑ wk = 1 ). Taki system wag wydaje
k =1

się właściwy do wyeksponowania potencjału gospodarczego każdego z sektorów. Po
przemnożeniu wag przez bloki macierzowe w macierzy X odpowiadające poszcze~
gólnym sektorom otrzymano następującą macierz danych X :
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Macierz X jest podstawą do przeprowadzenia analizy korespondencji, której

celem jest wskazanie krajów z najbardziej charakterystycznymi sektorami dla ich
rozwoju gospodarczego. Wybór tej metody analizy danych wynikał przede wszyst-
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kim z jej szerokich możliwości badania współwystępowania obiektów (krajów)
i cech (sektorów gospodarki) oraz relacji zachodzących pomiędzy nimi (por. [Greenacre 2007]). Ważnym atutem analizy korespondencji jest możliwość wizualizacji
wyników w układzie współrzędnych.

3. Wyniki badań empirycznych
Stosując reguły klasyfikacji przedstawione w poprzednim punkcie przypisano każdemu z pięciu sektorów gospodarczych odpowiedni poziom rozwoju ekonomicznego.
Przykładowy przebieg wartości wskaźnika NOI per capita w zależności od poziomu
wartości dodanej per capita w przemyśle przetwórczym przedstawiono na rys. 1.
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Rys. 1. Zależność poziomu wskaźnika NOI per capita od wartości dodanej per capita
w polskim przemyśle przetwórczym w latach 1995-2009
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Wartość dodana wytworzona w 2009 r. w polskim przemyśle przetwórczym należy do przedziału ( xwd − ssd ; xwd ) 6, co przy uwzględnieniu kierunku zmian wartości
6
xwd i swd oznaczają tu średnią i odchylenie standardowe obliczone z wartości dodanej w przemyśle przetwórczym we wszystkich porównywanych krajach.
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wskaźnika NOI per capita lokuje ten sektor w drugim stadium rozwoju gospodarczego. Retrospektywna analiza zależności pomiędzy wskaźnikiem NOI per capita
i wartością dodaną per capita odgrywa tu rolę wspomagającą klasyfikację do poszczególnych stadiów rozwoju przeprowadzaną na podstawie reguł przedstawionych
w punkcie 2 artykułu. Zgodnie z teorią J.H. Dunninga malejące w czasie wartości
wskaźnika NOI capita mogą wskazywać na pierwsze lub drugie stadium rozwoju,
natomiast rosnące wartości tego wskaźnika wskazują na stadium trzecie lub czwarte.
W piątym stadium rozwoju (którego w niniejszych badaniach nie zaobserwowano)
przy odpowiednio wysokich wartościach PKB per capita wartości wskaźnika NOI
per capita mogą zmieniać się w czasie w różnych kierunkach (wykazują fluktuacje
wokół zera).
Analogiczne postępowanie klasyfikujące przeprowadzono wobec wszystkich
sektorów w każdym kraju Europy Środkowo-Wschodniej, co umożliwiło utworzenie złożonej macierzy znaczników X. Należy tutaj zaznaczyć, że nie w każdym
przypadku sektory gospodarcze „poddawały się” jednoznacznej klasyfikacji według
reguł zaproponowanych w punkcie 2 tego artykułu. Niekiedy dane wskazywały, że
sektor gospodarki znajdował się w fazie przejściowej, np. pomiędzy drugim i trzecim stadium rozwoju, a jeszcze w innych sytuacjach zależność pomiędzy wskaźnikiem NOI per capita i wartością dodaną per capita miała inny charakter, niż przewidywała to teoria H.J. Dunninga (np. wartości wskaźnika NOI per capita miały
trend rosnący przy względnie niskim poziomie wartości dodanej per capita). W tych
(stosunkowo nielicznych) sytuacjach przypisanie sektora gospodarczego do odpowiedniego stadium rozwoju gospodarczego odbywało się wyłącznie na podstawie
wartości dodanej per capita według zasad z punktu 2. Następnie każdą z k podmacierzy macierzy X odpowiadającą kolejnym sektorom (por. wzory (1) i (2)) pomnożono przez odpowiednie wagi będące udziałami wartości dodanej wytworzonej
w każdym z sektorów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W obliczeniach dla
kolejnych sektorów przyjęto następujące wagi: w1 = 0,042 (rolnictwo), w2 = 0,259
(przemysł przetwórczy), w3 = 0,072 (budownictwo), w4 = 0,159 (usługi finansowe),
~
w5 = 0,468 (pozostałe usługi). W ten sposób uzyskano macierz X , na podstawie której przeprowadzono analizę korespondencji. Wyniki tej analizy w dwuwymiarowej
przestrzeni rzutowania cech zaprezentowano na rys. 2.
Dla lepszej czytelności rysunku punkty reprezentujące sektory gospodarcze
oznaczono następującymi skrótami: rol (rolnictwo), prze (przemysł przetwórczy),
bud (budownictwo), fin (usługi finansowe), usl (pozostałe usługi). Cyfra następująca po skrócie nazwy sektora wskazuje na stadium rozwoju gospodarczego, a mianowicie: 1 – pierwsze stadium rozwoju, 2 – drugie stadium rozwoju, 3 – trzecie
stadium rozwoju. Z kolei dla krajów UE przyjęto oznaczenia literowe zgodne ze
skrótami używanymi w nomenklaturze Eurostatu7.
7
Oznaczenia badanych krajów są następujące: Bułgaria – BG, Czechy – CZ, Estonia – EE, Litwa
– LV, Łotwa – LT, Polska – PL, Rumunia – RO, Słowacja – SK, Słowenia – SL, Węgry – HU.
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Rys. 2. Punkty reprezentujące kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz sektory gospodarki

Źródło: opracowanie własne.

Szczegółowa analiza układu punktów względem środka rzutowania na rys. 2
pozwala stwierdzić, że badane kraje UE są najsilniej zróżnicowane ze względu na
słaby poziom rozwoju przemysłu przetwórczego (prze1). Z drugiej strony porównywane kraje są najsłabiej zróżnicowanie ze względu na przeciętny8 poziom rozwoju
rolnictwa (rol2) i usług finansowych (fin2).
Z konfiguracji punktów reprezentujących kraje wynika z kolei, że najbardziej
nietypowy poziom rozwoju gospodarczego w przekroju rozważanych sektorów ma
Bułgaria, natomiast najbardziej typowy poziom rozwoju mają Estonia i Węgry. Analizując ułożenie punktów względem siebie na rys. 2, można wskazać pewne prawidłowości w relacjach pomiędzy krajami i etapami rozwoju gospodarczego poszczególnych sektorów.
Poniżej wymieniono kraje Europy Środkowo-Wschodniej wraz z najbardziej
charakterystycznymi sektorami w ich rozwoju gospodarczym:
8
Terminy słaby, przeciętny, wysoki odnoszą się w niniejszym opracowaniu do kolejnych stadiów
rozwoju gospodarczego: pierwszego, drugiego i trzeciego.
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–– Bułgaria wyróżnia się niskim poziomem rozwoju rolnictwa i usług innych niż
usługi finansowe,
–– Słowacja cechuje się względnie słabym poziomem rozwoju budownictwa,
–– dla gospodarki Czech oraz Słowenii najbardziej charakterystyczne jest trzecie
stadium rozwoju przemysłu przetwórczego oraz usług innych niż finansowe,
–– Estonia i Węgry wyróżniają się względnie wysokim poziomem rozwoju budownictwa,
–– dla Litwy, Łotwy, Rumunii i Polski najbardziej typowy jest przeciętny poziom
rozwoju sektora usług finansowych, budownictwa, przemysłu przetwórczego
oraz względnie wysoki poziom rozwoju rolnictwa.
Z przeprowadzonych badań wynika, że większość porównywanych krajów znajduje się w drugim lub w trzecim stadium rozwoju gospodarczego. Ponadto rozkład
punktów na rys. 2 według osi poziomej wskazuje, że najsłabszy poziom rozwoju
gospodarczego prezentuje Bułgaria, natomiast względnie wysokie, trzecie stadium
rozwoju gospodarczego ma miejsce w Słowenii.

4. Podsumowanie
Przedstawione rezultaty badań wskazują, że teoria poziomu rozwoju gospodarczego
J.H. Dunninga znalazła potwierdzenie w większości krajów i sektorów gospodarczych. Niemniej w niektórych przypadkach przyporządkowanie sektorom gospodarki właściwego stadium rozwoju rodziło pewne trudności, gdy kierunek i tempo
zmian wartości wskaźnika NOI per capita były inne, niż przewidywała to teoria
J.H. Dunninga. Prawdopodobnie jest to konsekwencją nieuwzględnienia zmiennych
makroekonomicznych, które również kształtują rozwój gospodarczy, a pominięte zostały w koncepcji J.H. Dunninga (jak np. inwestycje krajowe, kapitał ludzki, rozwój
infrastruktury technicznej, wydatki na badania naukowe). Wydaje się, że sektorowe
ujęcie zagadnienia rozwoju gospodarczego przedstawione w tym artykule pozwoliło
udzielić odpowiedzi na zasadnicze pytanie: które sektory gospodarki są najważniejsze w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a które mają drugorzędne znaczenie?
Analiza korespondencji okazała się przy tym przydatną metodą badawczą ze względu na możliwości wykrywania powiązań pomiędzy krajami UE i ich najbardziej
charakterystycznymi sektorami z punktu widzenia rozwoju ekonomicznego.
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VERIFICATION J.H. DUNNING’S THEORY
OF ECONOMIC DEVELOPMENT BY ECONOMIC SECTORS
IN SOME EU COUNTRIES
Summary: The paper includes a proposition of verification J.H. Dunning’s theory of economic development. In the study the author identifies relationships between investment competitiveness of countries and its added value made by the economic activities. This way of the
research of Central and Eastern Europe countries enables verification of the sectoral investment position in each country, the stage of its economic development and the contribution of
the economic sectors to the generation of the economic development. In the study the author
proposes the application of the indicator matrix and the correspondence analysis.
Keywords: correspondence analysis, foreign direct investment (FDI), economic development.
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