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Wstęp
Szwajcaria, jak i jej gospodarka to bardzo szczególny przypadek. Sam kraj jest
kojarzony z neutralnością polityczną i bankami. Mimo, że ten kraj znajduje się w centrum
Europy nie należy do Unii Europejskiej, choć jest z nią mocno powiązany zarówno
politycznie jak i ekonomicznie. Gospodarka Szwajcarii zaś stanowi jedną z najbardziej
konkurencyjnych gospodarek na świecie. W globalnej gospodarce współczesnego świata
konkurencyjność gospodarki danego państwa jest niezwykle istotną rzeczą, która warunkuje
dobrobyt ludzi żyjących na jego terenie. Stąd dbanie o konkurencyjność gospodarki jest
ważnym elementem polityki gospodarczej. Ponieważ zaś istnieje wiele dróg prowadzących do
osiągnięcia tego celu warto analizować konkretne przypadki tak, aby wskazać które elementy
przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności, a które działają odwrotnie.
Celem niniejszej pracy jest analiza konkurencyjności Gospodarki Szwajcarii. Praca ta
ma także za zadanie wskazać elementy, które oddziałują na gospodarkę tego kraju i wskazać
efekty ich działania w kontekście konkurencyjności.
Na temat gospodarki Szwajcarii istnieje bardzo dużo opracowań. Wiele z nich zostało
przygotowane przez niezależne instytucje międzynarodowe lub przez państwowe organy
Szwajcarii. Bardzo dużo z nich jednak koncentruje się na konkretnych elementach tejże
gospodarki, poddając je szczegółowej charakterystyce. Niniejsza praca zaś stanowi przekrój
poprzez różnorakie elementy gospodarki w kontekście konkurencyjności gospodarczej.
W niniejszej pracy zastosowano różnorakie metody i techniki badawcze. Wśród nich
użyto analizy statystycznej wobec danych kwantyfikowalnych. Posłużono się także analizą
jakościową wobec danych, których liczbowe przedstawienie nie było możliwe. Metoda
porównawcza została zastosowana w celu zestawienia danych dotyczących Szwajcarii w
różnych okresach czasowych lub w celu porównania Szwajcarii z innymi krajami. Do
syntetycznego przedstawienia złożonych kwestii posłużono się analizą różnorakich
rankingów.
Praca ta składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich składa się z czterech
podrozdziałów i stanowi on bazę teoretyczną. Wyjaśnione w nim zostało pojęcie i istota
konkurencyjności gospodarki danego państwa. Przedstawiono w nim także trzy grupy
determinant konkurencyjności gospodarki. Posłużono się tutaj metodyką Światowego Forum
Ekonomicznego (WEF) i wyróżniono wymagania podstawowe warunkujące konkurencyjność
gospodarki,

czynniki

wzmacniające

efektywność,

a

także

czynniki

związane

z
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innowacyjnością. Posłużono się ponadto teorią konkurencyjności Michaela Portera wdając się
jednocześnie w lekką polemikę z jego poglądami.
Drugi rozdział składa się z czterech podrozdziałów. On ma z kolei za zadanie
przedstawienie stanu obecnego Szwajcarskiej gospodarki. Omówiono w nim strukturę PKB
tego kraju, przedstawiając ją pod różnymi kątami. Przedstawiono także najważniejsze,
kluczowe sektory gospodarki tego kraju, w których charakteryzuje się on znaczną
międzynarodową przewagą komparatywną. Ponadto omówiono stan finansów publicznych
Szwajcarii, a także przedstawiono obraz handlu zagranicznego tego państwa prezentując
zarówno najważniejszych partnerów eksportowych jak i importowych.
Trzeci rozdział, który składa się z czterech podrozdziałów analizuje wpływ jaki na
konkurencyjność gospodarki tego kraju mają czynniki pozornie niezwiązane z gospodarką.
Wśród nich znajdują się uwarunkowania prawno-regulacyjne, gdyż mają one wpływ na
działalność gospodarczą w kraju. Poza tym przeanalizowany został wpływ specyficznej
sytuacji politycznej, w jakiej znajduje się Szwajcaria na jej konkurencyjność. W
szczególności chodzi tu o neutralność i szeroko stosowaną demokrację bezpośrednią. Analizie
poddano także wpływ mentalności na gospodarkę, w szczególności analizując wpływ różnic
językowych.
Czwarty rozdział składa się z pięciu podrozdziałów. W nim analizie poddane zostały
czynniki ekonomiczne na konkurencyjność gospodarki Szwajcarii. Przedstawiono w nim
klimat inwestycyjny w tymże kraju i instytucje otoczenia biznesu, które wpływają na
konkurencyjność gospodarki szwajcarskiej. Ponadto omówiono proces tworzenia gospodarki
opartej na wiedzy poprzez analizę innowacyjności w tej gospodarce oraz analizę systemu
edukacji w Szwajcarii. Na końcu podjęto analizę kwestii demograficznych, które, związane z
ruchem

naturalnym

i

wędrówkowym

ludności

także

wpływają
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1. Istota konkurencyjności gospodarki
W celu analizy konkurencyjności danej gospodarki należy przyjąć pewien model
teoretyczny, który definiowałby pojęcie konkurencyjności, a także opisywałby potrzebne
składowe elementy, które, współdziałając razem w konkretnym otoczeniu, tworzą dane
środowisko konkurencyjności. W tej pracy zostanie wykorzystany model definiowania
konkurencyjności używany przez międzynarodową organizację pozarządową Światowe
Forum Ekonomiczne (World Economic Forum). Zdaniem badaczy tej organizacji na
konkurencyjność danej gospodarki narodowej wpływają następujące grupy czynników:
podstawowe determinanty, czynniki wzmacniające efektywność oraz czynniki związane z
innowacyjnością.
Model wykorzystywany przez WEF zostanie wsparty analizami konkurencyjności
dokonanymi przez różnych badaczy tejże tematyki, w tym amerykańskiego badacza –
Michaela Portera.

1.1. Pojęcie konkurencyjności
Pojęcie „konkurencyjność” jest jednym z terminów intuicyjnie rozumianych przez
wielu ludzi. W największym skrócie oznacza ono zdolność do konkurowania. W przypadku
pojęcia konkurencyjności międzynarodowej można dodać, że chodzi o zdolność do
konkurowania na międzynarodowych rynkach. I choć nie można odmówić tej powszechnie
stosowanej definicji prawdziwości, to jednak w przypadku bardziej szczegółowej analizy
danej gospodarki należy dokonać większego jej doprecyzowania.
Definiowanie pojęcia „konkurencyjność” jest różne u poszczególnych badaczy czy
instytucji. Niektóre definicje są ogólnikowe (choć nie aż tak, jak ta potoczna) inne bardzo
szczegółowe. Niemniej jednak spojrzenie na różnorakie definicje tego pojęcia pomoże
wyciągnąć pewną syntezę odnośnie istoty zjawiska konkurencyjności.
Długo utrzymującą się definicją pojęcia konkurencyjności gospodarki była ta
sformułowana przez autorów raportu Prezydenckiej Komisji ds. Konkurencyjności
Amerykańskiego Przemysłu z 1985 r. Stwierdzili oni, że „konkurencyjność jest to stan
gospodarki, kiedy dany kraj może w warunkach wolnego i uczciwego rynku produkować
dobra i usługi, które sprostają wymogom rynku międzynarodowego, a jednocześnie zachowa
lub podniesie dochody realne swoich obywateli”1. Początkowo została ona zaakceptowana
1

Szamrej-Baran I., Konkurencyjność gospodarki Polski na tle wybranych gospodarek Unii Europejskiej, „Studia i
Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 25, str. 127
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przez szerokie gremium ekonomiczne: przedstawicieli OECD, EWG i WEF, a także przez
ekonomistów z Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania (IMD), dlatego przez
wiele lat była przez nich przytaczana. Później ulegała ona kilkukrotnemu przeformułowaniu.
Np. IMD w 1994 r. przeformułował ją do następującej postaci: „zdolność konkurencyjna
kraju jest rezultatem przekształcania zasobów kraju bądź już istniejących, bądź to
wytworzonych dzięki procesom w wyniki ekonomiczne, które są następnie weryfikowane w
konkurencji na rynkach międzynarodowych”2.
Współcześnie

według

Organizacji

Współpracy

Gospodarczej

i

Rozwoju

konkurencyjność to zdolność gospodarki do zapewnienia mieszkańcom wysokiego i
rosnącego standardu życia oraz szerokiego dostępu do zatrudnienia (dla tych, którzy są
skłonni pracować), opartych na trwałych podstawach. Odnosi się do takich uwarunkowań
instytucjonalnych i politycznych, dzięki którym wydajność i produkcja mogą rosnąć w sposób
trwały i zrównoważony3. Według WEF konkurencyjność to zespól instytucji, polityk i
czynników, które determinują poziom produktywności danego kraju 4. Hübner z kolei uważa,
że konkurencyjność międzynarodowa to konkurencyjność cenowa i pozacenowa gospodarki
krajowej, czyli atrakcyjność eksportowanych przez nią dóbr i usług oraz produktów będących
substytutami dóbr importowanych5. Bossak definiuje z kolei pojęcie gospodarki
konkurencyjnej. Jego zdaniem jest to taka gospodarka, która „w długim okresie, na tle innych
krajów osiąga wyższą dynamikę wzrostu gospodarczego i poziomu zatrudnienia oraz
zwiększa poziom życia swoich obywateli szybciej niż inne kraje”6. Wspomina też, że na
konkurencyjność gospodarki poza równowagą ekonomiczną i sprawnością składają się także
takie czynniki jak inwestycje, innowacyjność, przedsiębiorczość, akumulacja kapitału i
sprawność alokacyjna rynku czynników produkcji7. Bieńkowski definiuje konkurencyjność
jako zdolność do walki o ekonomiczne przetrwanie w warunkach zaostrzającej się
konkurencji, przy czym wyrazem owej zdolności w ujęciu makroekonomicznym jest jej
zdolność do rentownego wzrostu w warunkach gospodarki otwartej oraz zdolność do zmian w
jej strukturze i strukturze eksportu w zgodzie z odpowiednimi zmianami w gospodarce

2

Ibidem
Ibidem, str. 129
4
Schwab K. (red.), The Global Competitiveness Report 2014–2015, Genewa 2014, str. 4
5
Hübner D., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju, „Ekonomista”, 1994, nr 3
6
Bossak J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej – ujęcie instytucjonalne, [w:] Podedworny H.,
Grabowiecki J., Wnorowski H. (red.), Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii
Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000, str. 19.
7
Ibidem, str. 24
3

5

światowej i światowym eksporcie8. Pojęcie konkurencyjności międzynarodowej gospodarki
można też ująć dwojako; rozdzielając je na zdolność konkurencyjną i pozycję konkurencyjną.
Zdolność konkurencyjna to możliwości rywalizacji danego kraju z partnerami handlowymi na
rynku światowym, a pozycja konkurencyjna jest efektem tej rywalizacji i mierzona jest ona ex
post9.
Wielość definicji konkurencyjności gospodarki (powyższe to tylko przykłady z bardzo
licznego zbioru) pozwala na wysnucie wniosku, że jest to pojęcie mało precyzyjne, które
może być definiowane i interpretowane różnorako i zależnie od intencji osoby posługującej
się tym pojęciem. Jest to ważne spostrzeżenie, a problem nadmiaru definicji pojęcia
„konkurencyjność” został zauważony przez badaczy. Warto w tym miejscu przytoczyć myśl
jednego z nich – R.J. Carbaugha, który oprócz wskazywania na złożoność i wielorakość
definicji, sugeruje, iż w rzeczywistości wszystkie z nich mają wspólny element.
Konkurencyjność na szczeblu gospodarki narodowej zależy od jej zdolności do czerpania
korzyści z możliwości, jakie stwarza rynek międzynarodowy10. Tak więc międzynarodowa
konkurencyjność gospodarki jest to zdolność w warunkach wolnego rynku do kreowania,
produkowania i sprzedawania dóbr i usług lepszych i/lub tańszych od tych produkowanych
przez inne kraje. Zaś z przytoczonych powyżej definicji stosowanych przez badaczy i
organizacje międzynarodowe (nie ujmując w żadnym stopniu prawidłowości żadnej z nich)
można wysnuć zsyntetyzowany wniosek, że konkurencyjność międzynarodowa gospodarki
opiera się na długoterminowym horyzoncie czasowym, wzroście szeroko rozumianego
dobrobytu w tym okresie i bez obciążania przyszłych pokoleń. To ostatnie może być
interpretowane w sposób bardziej tradycyjny, ujmując obciążenia jako zobowiązania
finansowe, które będę musiały być spłacone przez przyszłe pokolenia, które w przypadku
nieudanych inwestycji prokonkurencyjnościowych będą wyższe od finansowych efektów
tych inwestycji, lub interpretowany w sposób bardziej nowoczesny, czyli akcentując potrzebę
współcześnie rozumianego zrównoważonego rozwoju, tj. takiego, który pozwoli przyszłym
pokoleniom korzystać z zasobów środowiska przyrodniczego i nie spowoduje spadku jakości

8

Bieńkowski W., Sadza P., Rola instytucji w poprawie konkurencyjności gospodarki – zadania dla rządu, [w:]
Podedworny H., Grabowiecki J., Wnorowski H. (red.), Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa
przed..., op. cit., str. 58, 61
9
Janowska I., Wpływ kapitału ludzkiego na konkurencyjność zewnętrzną gospodarki,
http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty/3c/Krak%F3w,11.01.07%20%20Iwona%20%20%20%20Janowska,%20referat.pdf, str. 2
10
Zawiślińska I., Gospodarka Kanady przełomu wieków. Międzynarodowa pozycja konkurencyjna, Warszawa
2003, str. 12-13
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życia przyszłych pokoleń wskutek zniszczenia zasobów przyrodniczych dziś celem wzrostu
gospodarczego.
Warto w tym miejscu napisać, co o tematyce konkurencyjności gospodarki narodowej
pisał Michael Porter. On też zgadza się ze stwierdzeniem, że nie ma jednej definicji
konkurencyjności gospodarki, i że definiowanie tego pojęcia nastręcza trudności. Jego
zdaniem w epoce zwiększającej się konkurencji globalnej znaczenie narodów wzrosło, a nie
zmalało11. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy, tj. jej tworzenie i przyswajanie powoduje
wzrastającą rolę krajów, gdyż przewagę konkurencyjną zdobywa się w procesie dziejącym się
w danym miejscu na Ziemi. Każdy kraj ma swoją strukturę konkurencji, a na jej kształt
wpływają czynniki, które zostaną omówione w tym rozdziale. Ta struktura powoduje, że
niemożliwym jest aby dana gospodarka narodowa była konkurencyjna w każdym sektorze czy
nawet w większości z nich12. Czasem nawet konkurencyjność osiąga się tylko w pewnym
fragmencie jakiegoś sektora. Badacz wskazuje na potrzebę określenia nowej teorii
konkurencyjności, gdyż klasyczna, oparta na Smithowskich czynnikach produkcji, czyli
pracy, kapitale i ziemi, została odsunięta w cień nauki wraz z rozwojem techniki i
globalizacją konkurencji13. Warto dodać, że rozwój roli wiedzy w gospodarce też przyczynił
się do tego procesu. Porter postuluje wprowadzenie nowej definicji konkurencyjności
międzynarodowej i ustanawia pewne ramy, założenia tejże definicji. Jego zdaniem ta nowa
definicja musi uwzględnić fakt, że przedsiębiorstwa konkurują stosując strategie związane z
inwestycjami zagranicznymi. Nowa teoria musi, jego zdaniem, wyjaśniać dlaczego dany kraj
jest atrakcyjnym miejscem dla firm, które konkurują w skali międzynarodowej. Podstawowe
elementy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa są bowiem tworzone w jego kraju
macierzystym. To właśnie tam ustala się strategię. To tam tworzona jest podstawowa technika
i know-how. To tam znajdują się najwydajniejsze stanowiska pracy i to tam są
najwydajniejsze umiejętności14. Poza tym zdaniem Portera obecność centrum danego
przedsiębiorstwa międzynarodowego w pewnym kraju wpływa w znaczący sposób na
powiązane z jej sektorem (sektorami) działania sektory krajowe, co rodzi kolejne korzyści dla
gospodarki narodowej. Przy czym narodowość akcjonariuszy firmy ma znaczenie
drugorzędne15.

11

Porter M., Porter o konkurencji, Warszawa 2001, str. 196
Ibidem, str. 192
13
Ibidem, str. 200 i 201
14
Ibidem, str. 201
15
Ibidem
12
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Badacz ten postuluje także aby nowa teoria konkurencyjności raczej skierowała się w
kierunku przewagi konkurencyjnej danego kraju niż w kierunku przewagi względnej. Musi
ona zawierać „bogatą koncepcję konkurencji”, która obejmuje takie kategorie jak segmentacja
rynków, zróżnicowanie produktów, efekty skali i różnice w technice. Nowa teoria jego
zdaniem powinna też w wyjaśnianiu zjawiska konkurencji wyjść poza koncepcję kosztów,
aby wyjaśnić powody, dla których firmy w tych, a nie innych krajach uzyskują przewagę
wynikającą z takich czynników jak jakość i inne cechy wyrobów, a także innowacje, które
mogą prowadzić do stworzenia zupełnie nowych produktów16.
Poza tym jego zdaniem nowa teoria musi, wychodząc z przesłanki, że konkurencja jest
zjawiskiem dynamicznym i podlegającym ewolucji, odpowiedzieć dlaczego tylko niektóre
firmy z centrami tylko w niektórych krajach wprowadzają więcej innowacji niż w innych i
dlaczego niektóre kraje tworzą dla firm środowisko umożliwiające im szybsze doskonalenie
się niż robią to ich zagraniczni rywale.

1.2. Podstawowe determinanty konkurencyjności
Po powyższej próbie nakreślenia definicji konkurencyjności gospodarki należy
określić determinanty konkurencyjności gospodarki. WEF wyróżnia 12 determinant tejże i
dzieli je na trzy kategorie: podstawowe determinanty konkurencyjności, czynniki
wzmacniające efektywność i czynniki związane z innowacyjnością. W skład pierwszej grupy
wchodzą cztery determinanty: instytucje, infrastruktura, środowisko makroekonomiczne oraz
zdrowie i podstawowa edukacja.
Pierwszy filar mocno jest związany z nurtem ekonomii ewolucyjnej, zwanej także
instytucjonalną. Instytucje są tworzone przez ramy prawne i administracyjne. To ich ramach
jednostki, przedsiębiorstwa i rząd wchodzą w interakcje. Zdaniem WEF waga tego filaru
ujawniła się w znaczący sposób podczas trwającego obecnie kryzysu ekonomicznofinansowego i odegra doniosłe znaczenie w procesie wzmacniania gospodarki po kryzysie 17.
Jakość czynników instytucjonalnych w istotny sposób wpływa na konkurencyjność i wzrost
gospodarczy, gdyż wpływa na decyzje inwestycyjne i organizację produkcji, a także
determinuje sposób, w jaki dystrybuowane w gospodarce są korzyści i ponoszone koszty
rozwijanych strategii i polityk18. Instytucje to także więcej niż środowisko prawne i
administracyjne. Właśnie z nich wynika postawa rządu wobec mechanizmu rynkowego, co
16

Porter M., op. cit., str. 201
Schwab K. (red.), op. cit., str. 4
18
Ibidem, str. 4 i 5
17

8

wpływa też na efektywność jego działań. Nieufność wobec rynku może powodować
kształtowanie się nadmiernej biurokracji, która będzie hamować efektywność działania
sektora prywatnego czy też do nadmiaru regulacji. To, razem z takimi zjawiskami, jak
korupcja, nieuczciwość w postępowaniu z kontraktami publicznymi, nietransparentność
działań władz, brak potrzebnych biznesowi usług publicznych czy brak niezawisłości sądów
może prowadzić do braku konkurencyjności, a także spowalniać rozwój gospodarki19. W
aspekcie instytucjonalnym mieści się także prawidłowe zarządzanie finansami publicznymi.
W ten sposób biznes zdobywa zaufanie do danej gospodarki i może w niej zainwestować lub
powstać od zera.
Powyższe to instytucje publiczne. Jednak prywatne instytucje także nie są bez
znaczenia. Ich wagę ujawnił ostatni kryzys, który unaocznił potrzebę odpowiednich
standardów w takich dziedzinach jak rachunkowość, sprawozdawczość i transparentność
przedsiębiorstw. Odpowiednie standardy w tego typu dziedzinach mogą pozwolić uniknąć
oszustw, zapewnić dobre zarządzanie przedsiębiorstwami i utrzymać zaufanie inwestorów
oraz konsumentów w długim okresie. Gdy firmy są zarządzane wedle pewnych etycznych
standardów

dobrze

służą

gospodarce20.

Zwiększone

zaufanie

pomiędzy

rządem,

przedsiębiorstwami i konsumentami powoduje zmniejszenie kosztów transakcyjnych w
gospodarce, co jest nie bez znaczenia dla konkurencyjności gospodarki.
Drugim filarem w ramach tego czynnika konkurencyjności według WEF jest
infrastruktura. Ten czynnik jest niezwykle ważny w przypadku podejmowania decyzji o
lokalizacji działalności gospodarczej przez firmy. Determinuje ona też to, jakie konkretnie
rodzaje branż i sektorów będą miały możliwość rozwinąć się w danym kraju. Jest tak
ponieważ to właśnie infrastruktura odgrywa niebagatelną rolę w nawiązywaniu i
uskutecznianiu relacji przez firmy (w przypadku takich jej części jak drogi, porty, koleje czy
transport lotniczy). To ona integruje podmioty działające na różnych terenach w jeden rynek
poprzez relacje typu B2B i B2C. W integracji rynku infrastruktura bierze też udział poprzez
umożliwienie mobilności siły roboczej. W ten sposób przyczynia się także do wyrównywania
nierówności społecznych pomiędzy regionami, powoduje zmniejszenie się ubóstwa i
stymuluje wzrost gospodarczy. Infrastruktura jest niezbędna gdy chodzi o udostępnienie
społecznościom mniej rozwiniętym możliwości dotarcia do kluczowych dla danej gospodarki
sektorów. Ten czynnik pomagając przezwyciężać dystans geograficzny przyczynia się do
19
20
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obniżania szeroko pojętych kosztów transakcyjnych dla wszystkich podmiotów w
gospodarce. Obniżanie utrudnień dla gospodarki generowanych przez czynniki geograficzne
umożliwia, obok wyżej omówionej integracji rynku wewnątrz kraju, łączenie rynku
krajowego z rynkami zagranicznymi. Infrastruktura jednak nie wiąże się jedynie z
transportem. Współcześnie gospodarki w dużym stopniu są zależne od energii, której trwałe i
nieprzerwane dostawy do przedsiębiorstw są niezbędne. Rozwój roli czynnika wiedzy we
współczesnym życiu gospodarczym zwiększa także nacisk na potrzebę zapewnienia silnej
kolejnej części infrastruktury jaką jest telekomunikacja. Solidne i szerokie sieci
telekomunikacyjne umożliwiają szybką wymianę informacji, co zwiększa efektywność
podmiotów gospodarczych i umożliwia podejmowanie bardziej racjonalnych, bo opartych na
większej liczbie wziętych pod uwagę zmiennych, decyzji 21.
Trzecim filarem jest tu środowisko makroekonomiczne. Jego stabilność jest istotna dla
działających w gospodarce podmiotów, a poprzez to wpływa na jej konkurencyjność
rozumianą całościowo. Ten czynnik jest jednak specyficzny. Specyfika ta polega na tym, że
może on działać jedynie negatywnie, tj. w sytuacji jego braku. Samo istnienie stabilności
makroekonomicznej nie wpływa bezpośrednio na zwiększenie produktywności czy
efektywności gospodarki. Jednak jakiekolwiek zachwianie tejże stabilności powoduje spadek
konkurencyjności danej gospodarki. Uwidocznione to zostało w czasie ostatniego kryzysu
gospodarczego. Stabilność makroekonomiczna jest tak istotna dlatego, że władze same nie są
w stanie zapewnić w sposób efektywny usług, które normalnie wykonują przedsiębiorstwa, a
w sytuacji nagłego wzrostu oprocentowania długów rządowych, a więc wzrostów kosztu
obsługi zadłużenia publicznego władze mogą nie być nawet w stanie w sposób efektywny
zapewnić usług publicznych, które to zadanie przed wystąpieniem zawirowań w gospodarce
wykonywane mogło być z powodzeniem. Aby gospodarka mogła długoterminowo i stabilnie
rozwijać się potrzebny jest brak nieoczekiwanych zmian na szczeblu makroekonomicznym 22.
Warunki stabilności ekonomicznej utożsamiać można z następującymi jej elementami:
stabilną i niską inflacją, zrównoważonym budżetem i niewielkim długiem publicznym,
niskimi (rynkowymi) stopami procentowymi, wysokim i stabilnym poziomem zatrudnienia
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(niskim poziomem bezrobocia) czy stabilnym kursem walutowym (zwłaszcza w stosunku do
walut największych partnerów regionalnych)23.
Czwartym i ostatnim według WEF filarem konkurencyjności gospodarczej spośród
tych podstawowych jest zdrowie i edukacja na poziomie podstawowym. Są to obszary, które
łączą się z kwestią siły roboczej i mają wpływ na jej dostępność oraz jakość. Pracownicy,
którzy nie są zdrowi nie mogą w pełni wykonywać swoich obowiązków, co przekłada się w
sposób negatywny na produktywność przedsiębiorstw (absencje w pracy, niższy poziom
efektywności ich pracy itp.), w których są zatrudnieni i może mieć przełożenie na wzrost
kosztów firm. Co ciekawe, WEF do tego filaru, oprócz zdrowia, dołącza jeszcze podstawową
edukację, gdyż jest ona coraz ważniejsza w dzisiejszej gospodarce. Pracownicy z
niewystraczającym poziomem otrzymanej edukacji formalnej są mniej efektywni i są w stanie
wykonywać głównie proste czynności, czyli takie, które nie generują wysokiej wartości
dodanej dla gospodarki. Ponadto, jest dla nich dużo trudniejszym dostosowanie się do
związanych z postępem technologicznym bardziej skomplikowanych procesów i technik
stosowanych w produkcji czy świadczonych usługach. Mniejsze zrozumienie procesów
zachodzących wokół nich, w ich środowisku pracy powoduje, że nie stanowią oni zbyt silnej
gałęzi rozwijającej innowacyjność przedsiębiorstwa i całej gospodarki, a ponadto mogą mieć
problem z wdrażaniem ich w swojej pracy. Przez to firmy operujące w danym kraju mogą być
spowalniane w swoich dążeniach do wzrostu wartości rynkowej oferowanych dóbr. Tak więc
te dwa, choć z pozoru różne czynniki, de facto konstytuują podstawy solidnej siły roboczej w
danej gospodarce i na tym polega ich wspólna rola24.
Powyższe cztery filary stanowią podstawę konkurencyjności danej gospodarki. Są one
kluczem do wzrostu tzw. „gospodarek opartych na czynnikach” (terminologia WEF). Jak
zostanie to przedstawione w dalszej części pracy, oparcie gospodarki tylko o te determinanty
nie uczyni jej konkurencyjną, jednak gospodarka uważana za taką nie może nie opierać się na
dobrym funkcjonowaniu właśnie tych determinant. Dlatego właśnie są one podstawowymi dla
konkurencyjności gospodarki.
W kwestii podstawowych determinant konkurencyjności gospodarki bardzo ciekawą
opinię wyraził Porter. Otóż jego zdaniem konkurencyjność gospodarki jakiegoś kraju nie jest
23
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szczególnie związana z typowymi determinantami makroekonomicznymi, jak np. kurs
walutowy, stopy procentowe czy deficyt budżetowy25. Jest to ciekawe stwierdzenie, gdyż te
zmienne, w szerokim mniemaniu ekonomistów, determinują konkurencyjność danej
gospodarki przynajmniej częściowo. Niski kurs waluty rodzimej wspomaga przecież eksport,
niskie stopy procentowe ułatwiają branie przez przedsiębiorców kredytów na inwestycje, a
chroniczny deficyt budżetowy w długim okresie prowadzi do zwiększenia danin publicznych,
co nie sprzyja przedsiębiorstwom. Porter neguje także stwierdzenie, że konkurencyjność jest
efektem taniej i licznej siły roboczej, podając przykłady gospodarek (m. in. gospodarkę
Szwajcarii), które osiągnęły wysoką konkurencyjność pomimo wysokich płac i stosunkowo
małej ilości pracowników26. Trudno jednak się tu z nim całkowicie zgodzić. Kolejnym
zakwestionowanym przez niego stwierdzeniem jest to, jakoby konkurencyjność wynikała z
dostępu do bogactw naturalnych27. To stwierdzenie jest chyba najmniej kontrowersyjnym.
Następnym komentowanym (i kwestionowanym) przez niego stwierdzeniem jest to, jakoby
konkurencyjność gospodarki wynikała z polityki rządu (rzeczy typu ustalanie celów, ochrona
rynków, subsydia itp.)28. Kwestionuje to podając za przykład kraje, gdzie interwencja jest
nieskuteczna lub takie, gdzie konkurencyjność wzrosła przy braku lub minimalnym poziomie
interwencji państwa29. Porter neguje też pogląd, jakoby na konkurencyjność wpływały
różnice w sposobach zarządzania (jako kontrprzykład podaje tu, że metody zarządzania
włoskimi firmami odzieżowymi byłyby nieodpowiednie w przypadku np. niemieckich firm
samochodowych) oraz relacje pomiędzy pracownikami a pracodawcami. W powszechnej
opinii silne związki zawodowe obniżają konkurencyjność, jednak przykłady Niemiec czy
Szwecji przeczą temu30. Porter kwestionuje też jakoby konkurencyjną była ta gospodarka, w
której każdy sektor jest konkurencyjny31, bo nawet w najbardziej konkurencyjnych
gospodarkach świata są sektory, których zdolność do konkurowania na międzynarodowych
rynkach jest bardzo niska. Choć wydaje się, że należy tu przyznać Porterowi w dużym stopniu
rację to należy też pamiętać o tym, że zakwestionowanych przez niego czynników nie można
całkowicie lekceważyć. W końcu determinanty makroekonomiczne nie są całkowicie bez
znaczenia, liczna i tania siła robocza jest lepsza niż nieliczna i droga (przykładem tu przez
wiele lat były Chiny). Interwencja rządu może mieć doniosłe skutki (wedle doktryny
25
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liberalnej będą to zdecydowanie skutki negatywne, wedle doktryny etatystycznej mogą to być
skutki pozytywne), a metody zarządzania i relacje z pracownikami też mają wpływ na
konkurencyjność.
Według Portera jedyną znaczącą koncepcją, która może mieć zastosowanie w
definiowaniu konkurencyjności jest efektywność rozumiana jako wytworzona wartość
przypadająca na jednostkę pracy i kapitału. Jest to miara, która zależy od jakości i
właściwości produkowanych dóbr lub usług (co determinuje cenę, jaką można uzyskać za nie)
i od sprawności z jaką się je wytwarza32 (co może mieć wpływ na koszty produkcji). Wedle
tegoż badacza to właśnie efektywność jest główną przyczyną osiąganego dochodu
narodowego per capita i to ona w długim okresie wyznacza poziom życia w danym państwie.
Efektywność pracy określa poziom wynagrodzeń, a efektywność kapitału determinuje
dochody jego posiadaczy33. Ponieważ tylko część firm i sektorów cechuje się
międzynarodową przewagą komparatywną zwiększanie efektywności właśnie w nich ma
kluczowe znaczenie dla ogólnego poziomu życia i postępu w całej gospodarce.
W kwestii efektywności Michael Porter porusza jeszcze kwestię międzynarodowych:
handlu i inwestycji. Twierdzi, że mogą one zarówno ją zwiększać jak i zmniejszać. Jeżeli
inwestycje pozwolą zwiększyć efektywność poprzez umożliwienie specjalizacji w sektorach,
w których firmy są wydajniejsze, a import pozwoli nabyć za granicą dobra i usługi, w których
produkcji firmy lokalne są niewydajne to te czynniki wzmogą konkurencyjność gospodarki.
Jeżeli zaś te dwa czynniki doprowadzą do spadku efektywności poprzez ujawnienie braków
lokalnych przedsiębiorstw w starciu z konkurentami zagranicznymi, to może to doprowadzić
do utraty wydajności w tych sektorach, a to rodzi zagrożenie dla poziomu życia w kraju 34.
Efektywność osiąga się jednak na rynku krajowym, gdy istnieje duża konkurencja pomiędzy
krajowymi rywalami, agresywni dostawcy i wymagający klienci35.

1.3. Czynniki wzmacniające efektywność
Drugą grupą determinant konkurencyjności gospodarki, jakie wyróżnia Światowe
Forum Ekonomiczne są czynniki wzmacniające efektywność. Składa się na nie najwięcej
spośród filarów branych pod uwagę przez Forum, bo aż sześć, a zatem połowa wszystkich
wyróżnianych przez tę organizację determinant konkurencyjności gospodarki. Razem
32

Ibidem
Ibidem
34
Ibidem, str. 199
35
Ibidem, str. 191
33

13

stanowią one, zdaniem tej organizacji, klucz pod budowę gospodarki opartej na
efektywności36. W skład tej grupy wchodzą następujące filary: edukacja wyższa i szkolenia,
efektywność rynku dóbr, efektywność rynku pracy, rozwój rynku finansowego, gotowość
technologiczna, a także rozmiar rynku. O ile filary przedstawione w poprzednim podrozdziale
kształtują podwaliny pod konkurencyjność gospodarki, to znaczenie tu omawianych filarów
jest już inne. Stopień ich rozwoju mówi już więcej nie tylko o poziomie konkurencyjności
całej gospodarki, ale też poniekąd o poziomie jej ogólnego rozwoju.
Edukacja wyższa i szkolenia mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki opartej
na wiedzy, a także są prafundamentem dla kształtowania innowacyjności, o której szerzej
zostanie napisane w następnym podrozdziale. Warto zauważyć, że WEF rozdziela edukację
podstawową, którą umieszcza wśród podstawowych determinant od edukacji wyższej, którą
w dodatku łączy ze szkoleniami zawodowymi. Pokazuje to, że choć edukacja jest ważna, to
na różnych jej poziomach jej przełożenie na konkurencyjność gospodarki jest różne. Jakość
wyższej edukacji i szkoleń jest bardzo istotna dla gospodarek, które chcą wytwarzać dobra i
usługi o podwyższonej jakości, a nie tylko te podstawowe, których proces produkcji jest
relatywnie prosty. Wytwarzanie takich dóbr daje większą wartość dodaną, a wraz z nią rośnie
pozycja konkurencyjna państwa. W szczególności w dzisiejszych czasach, w których mamy
do czynienia z globalizującą się gospodarką każde państwo powinno zadbać o to, aby na jego
terenie pracowały osoby dobrze wyszkolone, które potrafią wykonywać nie tylko proste, ale
także złożone zadania. Tacy są nowocześni pracownicy i determinanty z tego filaru powinny
przyczyniać się do ich kształtowania. Pracownicy powinni umieć szybko adaptować się do
zmieniającego się środowiska i warunków gospodarczych, a także przystosowywać się do
coraz to nowych potrzeb systemów produkcji37. Edukacja oczywiście nie jest celem samym w
sobie. Musi mieć przełożenie praktyczne i ten aspekt jest oceniany na co dzień przez
menadżerów i przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników. Nie bez znaczenia jest też
fakt, że możliwość pozyskania z rynku pracy odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej
obniża firmom zarówno koszty księgowe jak i szeroko pojęte koszty transakcyjne związane z
doszkoleniem pracownika. Dla stopnia wykształcenia społeczeństwa na wyższym poziomie
najważniejsze znaczenie ma ilość osób, które biorą udział w studiach wyższych. Należy
jednak pamiętać o tym, że niezależnie od poziomu wiedzy nowowyrekrutowanych
pracowników ważne dla konkurencyjności gospodarki jest też ich dokształcanie się w trakcie
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pracy na różnych szkoleniach organizowanych przez pracodawcę jak i innych formach
dokształcania zawodowego.
Szóstym filarem konkurencyjności, a drugim w grupie czynników wzmacniających
efektywność jest efektywność rynku dóbr. Należy tu wspomnieć o tym, że w ogóle
efektywność wszelkich rynków jest ważna dla sprawnego funkcjonowania podmiotów w
gospodarce, a zatem gospodarki jako całości. Na rynku produkuje i wycenia się dobra i usługi
oraz dystrybuuje się je. Sprawne funkcjonowanie tego systemu jest niezmiernie istotne dla
prawidłowego wykonywania przezeń swoich funkcji. Tę ogólną myśl można przenieść na
poziom omawiania jakiegokolwiek rynku.
W przypadku rynku dóbr jego efektywność umożliwia krajowi produkcję
prawidłowego zestawu dóbr i usług zgodnie z prawem popytu i podaży. Sprawnie
funkcjonujący ten rynek umożliwia sprostanie zapotrzebowaniom ze strony konsumentów
oraz prawidłową alokację zasobów. Sprawność rynku dóbr determinuje też efektywne
przesuwanie tych dóbr pomiędzy jego uczestnikami poprzez mechanizm handlu.
Tym, co umożliwia sprawne funkcjonowanie rynku dóbr i usług jest konkurencja na
nim. Chodzi tu zarówno o konkurentów rodzimych jak i zagranicznych. Prawidłowo
działający mechanizm konkurencyjny wzmacnia efektywność na tym rynku, co przekłada się
na produktywność w gospodarce, gdyż konkurencji mogą sprostać tylko te firmy, które w
sposób wydajny produkują dobra pożądane przez konsumentów. Mechanizm konkurencji jest
jednak wrażliwy. Może on zostać zaburzony przez uciążliwość podatków i ich
zniekształcający konkurencję wpływ lub restrykcyjne, czy wręcz dyskryminacyjne zasady
odnośnie bezpośrednich inwestycji zagranicznych czy handlu zagranicznego. Znaczenie
otwartości rynku dla konkurencyjności i współzależność gospodarek zostały szczególnie w
niedawnym kryzysie uwypuklone38.
Efektywność rynku zależy także od takich czynników jak orientacja konsumentów i
wyrafinowanie ich gustów. Z różnych kulturowych względów w niektórych krajach
konsumenci są bardziej wybredni niż w innych. To przełożyć może się na wzrost wydajności i
innowacyjności firm wymuszone przez nałożoną ze strony popytowej dyscyplinę, która jest
potrzebna by w procesie produkcji osiągnąć efektywność39.

38
39
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Kolejnym filarem jest efektywność rynku pracy. Zadaniem tego rynku jest alokacja
zasobów siły roboczej tak, aby była ona wykorzystywana w produkcji w sposób jak
najefektywniejszy. Inną jego funkcją jest wytwarzanie systemu zachęt oraz kar mających
sprawić, aby pracownicy w sposób efektywny wywiązywali się ze swoich zadań. Potrzebna w
tym celu jest elastyczność na tym rynku tak, aby szybko przesuwać siłę roboczą z jednej
formy aktywności gospodarczej to innej przy jak najniższych kosztach, a także by umożliwiać
dostosowanie płac do aktualnych warunków gospodarczych, czyli, nawiązując do
terminologii J. M. Keynesa, zapobiegać zbytniej lepkości płac nie powodując przy tym
zawirowań w sferze społeczno-politycznej. Rynek pracy ma jeszcze jedno zadanie; musi on
promować merytokrację w miejscu pracy, a także równouprawnienie pomiędzy kobietami i
mężczyznami. Wspólnie te czynniki wpływają na efektywność pracowników, a także na
atrakcyjność kraju, co umożliwia przyciąganie do niego odpowiednio wykształconych i
utalentowanych pracowników40.
Dalszym filarem jest tu stopień rozwoju rynku finansowego. Dobrze funkcjonujący i
mające zdrowe podstawy rynek finansowy jest niezmiernie ważny dziś nie tylko dla
konkurencyjności gospodarki, ale wręcz dla prawidłowości jej funkcjonowania, co pokazał
ostatni kryzys. Rolą rynku finansowego jest prawidłowa alokacja oszczędności poczynionych
przez podmioty wywodzące się z danej gospodarki, a także oszczędności z zagranicy.
Ponieważ konkurencyjność jest wynikiem inwestycji, a poziom inwestycji zależy od poziomu
oszczędności, muszą one być alokowane tak, aby przynosiły jak najwyższą stopę zwrotu,
czyli alokacja musi być determinowana przez efektywność ekonomiczną, a nie np.
powiązania polityczne. Rynki finansowe muszą też udostępniać kapitał podmiotom
prywatnym tak, aby mogły one go inwestować. Zdrowy sektor bankowy jest więc potrzebny,
by udzielać kredytów i nie popaść w tzw. „pułapkę płynności”, a więc potrzebne jest zaufanie
do banków i przejrzystość ich działań. Dobrze regulowane giełdy powinny wyceniać aktywa i
mobilizować kapitał inwestorów. Zaś fundusze venture capital i inne tego typu, np. private
equity powinny umożliwiać rozwój nowatorskim projektom41.
Następny filar to tzw. gotowość technologiczna. Otóż w dzisiejszej, zglobalizowanej
gospodarce poziom zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw jest coraz ważniejszy
dla ich pozycji na rynku i zdolności do konkurowania. Podmioty w danej gospodarce muszą
umieć adaptować istniejące technologie do zwiększania swojej efektywności, usprawniania
40
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procesów produkcyjnych i zwiększania poziomu innowacyjności. Szczególny nacisk jest tu
kładziony na technologie ICT. Ich oddziaływanie wkracza do przeróżnych sektorów
gospodarki, a sama ta technologia staje się niezbędną infrastrukturą dla przedsiębiorstw.
Dlatego też stopień użycia technologii ICT i dostęp do nich jest ważny w ogólnym poziomie
gotowości technologicznej kraju. To, czy dana technologia została rozwinięta w danym kraju
nie ma znaczenia tak bardzo jak to, czy jest w nim używana. Jednym z potencjalnych źródeł
nowoczesnej technologii mogą być BIZ-y w przypadku krajów mniej rozwiniętych. Zdolność
do wytwarzania technologii jest innym filarem konkurencyjności i zostanie ona
przedstawiona w dalszej części pracy42.
Ostatnim filarem z tej grupy determinant jest rozmiar rynku. Duży rynek umożliwia
firmom wykorzystanie efektu skali i w ten sposób przyczynia się do ich produktywności. W
dzisiejszych czasach jednak granice nie odgrywają już tak bardzo blokującej roli w
gospodarce jak kiedyś. Rynki zagraniczne mogą zastępować rynek rodzimy. Szczególne
znaczenie ma to dla firm z małych krajów. Zatem możliwość uprawiania handlu
zagranicznego ma dla takich państw bardzo duże znaczenie jako możliwość wykreowania
dużego rynku zbytu dla swoich przedsiębiorstw. Eksport w ich przypadku zastępuje krajowy
popyt. Z tego powodu tak bardzo istotne jest, aby dana gospodarka, jeśli z powodów np.
geograficznych nie może wytworzyć dla siebie dużego rynku wewnątrz granic państwa, miała
dostęp do jakiegoś dużego rynku, na którym jej firmy mogłyby konkurować, co przyniosłoby
korzyści dla tego właśnie, małego kraju.

1.4. Czynniki związane z innowacyjnością
Czynniki związane z innowacyjnością są kluczem do budowy prawdziwie
nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki. Pozwalają one wytworzyć gospodarkę bazującą na
innowacyjności, co ma niebagatelne znaczenie w dzisiejszych czasach, gdyż innowacyjność
pozwala nie tylko utrzymać się przedsiębiorstwom na rynku, ale i umożliwia czerpanie przez
pewien czas korzyści z tego, że jako pierwsza wprowadziła dane rozwiązanie.
Pierwszym czynnikiem związanym z innowacyjnością, a zarazem jedenastym filarem
konkurencyjności gospodarki wyróżnianym przez WEF jest wyrafinowanie biznesu. Ta
cecha, mogąca też być tłumaczona jako zaawansowanie biznesu, sprzyja wzrostowi
efektywności w procesie produkcji dóbr i usług. Czynnik ten zawiera w sobie dwa
współdziałające elementy. Pierwszym jest jakość ogólnych sieci biznesu w danej gospodarce
42
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narodowej, a drugim jakość działań operacji i strategii przedsiębiorstw. Dla kraju w
zaawansowanym stadium rozwoju te elementy są o tyle ważne, że z reguły na takim etapie
rozwoju inne, bardziej podstawowe, często wręcz racjonalizatorskie sposoby zwiększania
produktywności zostały już wykorzystane, więc należy sięgnąć po bardziej wyrafinowane
metody. Jakość sieci biznesu to branże wspierające się wzajemnie swoją produkcją w danej
gospodarce, ilość i jakość lokalnych dostawców i stopień ich interakcji. W sytuacji, kiedy
firmy z pokrewnych branż są umiejscowione w geograficznie nieodległych ośrodkach i
nawiązują między sobą dobre relacje biznesowe mamy do czynienia z klastrami, które
zwiększają efektywność ich działań. Dodatkowo tworzy się w ten sposób środowisko
sprzyjające innowacyjności zarówno procesowej jak i produktowej, a także obniżają się
technologiczne bariery wejścia na rynek dla nowych firm. Natomiast przy wysokiej jakości
działań operacji i strategii firm może wystąpić efekt wylewania się ich do gospodarki (tzw.
efekt spill-over) tak, że i inne przedsiębiorstwa, z innych sektorów przejmują te metody, co
prowadzi do zwiększenia wyrafinowania procesów biznesowych w całym kraju. Chodzi tu o
operacje i strategie w obszarze brandingu, marketingu, dystrybucji, zaawansowanych
procesów produkcji, a także produkcji unikalnych i skomplikowanych dóbr43.
Kolejnym filarem wśród tej grupy czynników, a zarazem ostatnim filarem
konkurencyjności gospodarki jest innowacyjność. Jest to „ukoronowanie” konkurencyjności
danej gospodarki. Innowacyjna gospodarka jest prawdziwie konkurencyjna.
Innowacyjność może pochodzić zarówno z wiedzy związanej z technologią, jak i z
wiedzy z nią niezwiązanej. Istotne jest jednak, że innowacyjność bierze się z wiedzy, której
kształtowanie obejmuje dwie poprzednie grupy czynników. Innowacje nietechnologiczne są
mocno powiązane z know-how, umiejętnościami, warunkami pracy. Te cechy, ponieważ
zależą od organizacji przedsiębiorstw, nawiązują do poprzednio omówionego filaru.
Innowacje technologiczne zaś są główną składową tego filaru. Elementy innowacyjności w
omówionych poprzednio grupach czynników charakteryzują się jednak czymś, co można by
nazwać ujemną krańcową stopą ich przełożenia na konkurencyjność gospodarki. Chodzi o to,
że ich istnienie wraz z upływem czasu wpływa na konkurencyjność w coraz mniejszym
stopniu. Rynek dyskontuje fakt istnienia zdrowych instytucji, rozwiniętej infrastruktury,
dobrze funkcjonujących rynków dóbr, pracy, finansów itd. W efekcie te czynniki nie są w
stanie na nowo nadawać prokonkurencyjnościowych impulsów. W długim okresie czasu
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zarówno standardy życia jak i pozycja oraz zdolność do konkurowania są pochodną innowacji
technologicznych. Przełomy technologiczne były i są podstawą wzrostu produktywności i
wydajności, a przykładem takiego zjawiska może być nawet rewolucja przemysłowa
zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii w XVIII w. wraz z wynalezioną wtedy maszyną parową.
Innowacje, poza zmienianiem sposobu wytwarzania dotychczas produkowanych dóbr kreują
także nowe możliwości w zakresie wytwarzania dóbr i usług. A zatem innowacje są swoistym
perpetuum mobile wzmacniającym konkurencyjność gospodarki w sytuacji, gdy nie ma
możliwości dalszego adaptowania w kraju technologii wytworzonych za granicą.
Mimo, że gospodarki mniej rozwinięte mogą się rozwijać i polepszać swoją
efektywność adaptując u siebie zagraniczną technologię, co ma swoje zalety, gdyż ogranicza
ewentualne straty spowodowane np. nieudanymi badaniami, wdrażaniem rozwiązań, które nie
zostaną zaakceptowane na rynku, to kraje najwyższym stopniu rozwoju nie mają takiej
możliwości, więc muszą same pogłębiać tę przestrzeń. Zatem firmy w krajach wysoko
rozwiniętych muszą wydatkować środki na badania i rozwój, kreować najnowocześniejsze
rozwiązania produktowe i procesowe jeżeli chcą utrzymać swoją pozycję konkurencyjną na
rynku. Wymaga to środowiska sprzyjającemu innowacyjności i takiej też postawy zarówno ze
strony sektora prywatnego (przedsiębiorstwa muszą chcieć być innowacyjne) jak i
publicznego (np. poprzez system zachęt fiskalnych)44.
Innowacyjność związana jest z poziomem wydatków na badania i rozwój (szczególnie
tymi, które ponosi sektor prywatny), obecnością wysokiej jakości centrów badawczych w
danej gospodarce, które mogą wykreować wiedzę nadającą się do implementacji
gospodarczej, jakością, powiązań tych ośrodków z uniwersytetami i ochroną własności
intelektualnej, co sprzyja jej wytwarzaniu. Powiązania innowacyjności z każdym z
omówionych filarów konkurencyjności są obecne, co, obok samoodnawiającego się ich
wpływu na konkurencyjność, sprawia, że są tak istotnym elementem w budowie nowoczesnej,
konkurencyjnej gospodarki.
Warto też zwrócić uwagę na to, że nie tylko filar „innowacyjność” łączy się z innymi
spośród filarów. Międzyzależności można znaleźć pomiędzy wszystkimi z nich. One
wzmacniają się nawzajem, ale mogą też nawzajem się osłabiać. Np. edukacja wszystkich
stopni i rodzajów wpływa na innowacyjność, ale stopień innowacyjności też wpływa na
jakość edukacji. Ta z kolei wynika, podobnie jak wydatki na badania i rozwój (czyli część
44
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innowacyjności) czy też jakość infrastruktury, a nawet stabilność ekonomiczna i inne filary
konkurencyjności z jakości i efektywności działania rynku finansowego45.
Tego typu przykłady powiązań pomiędzy filarami konkurencyjności można mnożyć,
co prowadzi do konkluzji o ich wzajemnym wpływaniu na siebie i pozwala uświadomić
sobie, że każdy element tej „układanki” jest istotny w budowie gospodarczej pozycji
konkurencyjnej państwa, gdyż wpływa na pozostałe elementy. I choć omówione filary zostały
podzielone na te, których budowa warunkuje budowę pozostałych (czynniki podstawowe są
bazą pod wytworzenie czynników wzmacniających efektywność, a razem te dwie grupy
umożliwiają pojawienie się czynników związanych z innowacyjnością), co może wskazywać
na ich strukturę podobną do piramidy, to, jeśli stosować dalej tę analogię, konkurencyjność
jest takim szczególnym rodzajem piramidy, w którym elementy położone wyżej warunkują
stabilność elementów na których leżą tak samo jak elementy położone niżej warunkują
stabilność tych, które leżą na nich.

1.5. Pozycja Szwajcarii w rankingach konkurencyjności
Narzędziem, które pozwala porównywać pomiędzy sobą różne kraje w rozmaitych
dziedzinach są rankingi międzynarodowe. Przechodząc do opisywania gospodarki Szwajcarii
pod kątem jej konkurencyjności warto zapoznać się z tym, jak ten kraj jest oceniany przez
międzynarodowe gremia w tej dziedzinie. W tym celu użyte zostaną trzy rankingi: ranking
konkurencyjności gospodarczej WEF, ranking IMD, a także indeks HDI.
Metodologia WEF została omówiona powyżej. Dodać można, że w tym rankingu dany
kraj może zdobyć od 1 do 7 punktów. Wedle tej organizacji czołowa dziesiątka najbardziej
konkurencyjnych gospodarek przedstawia się następująco:
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Tabela 1. 10 najwyżej uplasowanych krajów w rankingu WEF
Pozycja w
Kraj
Ilość punktów w
Pozycja w
rankingu 2014rankingu 2014rankingu 20132015
2015
2014
Szwajcaria
5,70
1.
1.
Singapur
5,65
2.
2.
USA
5,54
5.
3.
Finlandia
5,50
3.
4.
Niemcy
5,49
4.
5.
Japonia
5,47
9.
6.
Hong-Kong
5,46
7.
7.
Holandia
5,45
8.
8.
Wielka Brytania
5,41
10.
9.
Szwecja
5,41
6.
10.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Schwab K. (red.), The Global
Competitiveness Report 2014–2015, Genewa 2014, str. 13
Z rankingu WEF wynika, że Szwajcaria jest najbardziej konkurencyjną gospodarką
świata. Także w poprzednim rankingu zajmowała ona pierwsze miejsce. Poza nią, kraje
pierwszej dziesiątki to głównie państwa europejskie. Warto także zauważyć, że w rankingu
2013-2014 w pierwszej dziesiątce znalazły się te same państwa, choć większość z nich na
innych miejscach.
Analizowaniem konkurencyjności gospodarek zajmuje się także IMD czyli
Międzynarodowy Instytut rozwoju zarządzania z siedzibą w Lozannie. Jego ranking plasuje
Szwajcarię nieco niżej.
Tabela 2. 10 najwyżej uplasowanych krajów w rankingu IMD
Pozycja w rankingu
Kraj
Pozycja w rankingu
2015
2014
USA
1.
1.
Hong-Kong
4.
2.
Singapur
3.
3.
Szwajcaria
2.
4.
Kanada
7.
5.
Luksemburg
11.
6.
Norwegia
10.
7.
Dania
9.
8.
Szwecja
5.
9.
Niemcy
6.
10.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie The 2015 IMD World Competitiveness
Scoreboard, http://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/scoreboard.pdf (dostęp:
20.06.2015 r.)
W tym rankingu, który obejmuje 61 gospodarek, Szwajcaria jest na czwartej pozycji,
choć w poprzedniej edycji była na drugiej. Niemniej jednak jest to również bardzo wysoka
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ocena. Należy zauważyć, że w czołowej dziesiątce pozostały zasadniczo te same kraje. Poza
nią znalazły się tylko poprzednio uplasowane na ósmym miejscu Zjednoczone Emiraty
Arabskie46.
Pomocniczo do porównania konkurencyjności gospodarek można użyć Indeksu
Rozwoju Społecznego, czyli HDI. W jego skład wchodzą następujące zmienne: oczekiwana
długość życia, średnia liczba lat edukacji otrzymanej przez mieszkańców w wieku 25 lat i
starszych, oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci rozpoczynających proces kształcenia i
dochód narodowy per capita w USD liczony według parytetu siły nabywczej47. Jest to zatem
wskaźnik, który może być użyty jedynie pomocniczo, gdyż jego idea jest tylko częściowo
zbieżna z ideą wskaźnika konkurencyjności gospodarczej. Kraj może w nim uzyskać od 0 do
100 punktów. Pierwsza dziesiątka w tym rankingu przedstawia się następująco:
Tabela 3. 10 najwyżej uplasowanych krajów wedle indeksu HDI
Pozycja kraju w
Kraj
Wynik kraju w
Wynik kraju w
indeksie
roku 2013
roku 2012
Norwegia
0,944
0,943
1.
Australia
0,933
0,931
2.
Szwajcaria
0,917
0,916
3.
Holandia
0,915
0,915
4.
USA
0,914
0,912
5.
Niemcy
0,911
0,911
6.
Nowa Zelandia
0,910
0,908
7.
Kanada
0,902
0,901
8.
Singapur
0,901
0,899
9.
Dania
0,900
0,900
10.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Table 1: Human Development Index and its
components, http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-itscomponents (dostęp: 20.06.2015 r.)
W tym przypadku Szwajcaria uplasowała się na trzecim miejscu. Podobnie było w
poprzedniej edycji tego indeksu. Warto zauważyć, że w czołowych dziesiątkach każdego z
przytoczonych powyżej indeksów znajdują się zasadniczo te same kraje. Wśród tych krajów
w każdym przypadku na jednym z najwyższych miejsc jest Szwajcaria. Świadczy to o bardzo
wysokiej konkurencyjności jej gospodarki. Niniejsza praca analizuje konkurencyjność
właśnie tego kraju.
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47
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2. Gospodarka Szwajcarii
Analizując konkurencyjność gospodarki Szwajcarii należy najpierw przyjrzeć się jej
sytuacji. Pozwoli to pokazać, jak prezentuje się jedna z najbardziej konkurencyjnych
gospodarek świata, co umożliwi wysnucie pierwszych wniosków odnośnie tego jaki powinien
być stan gospodarki, która jest konkurencyjna. Do analizy gospodarki Szwajcarii zostaną
wykorzystane

często

używane

kategorie

danych

makroekonomicznych.

Zostaną

przedstawione też kluczowe sektory tejże gospodarki oraz struktura handlu zagranicznego.
Gospodarka szwajcarska zostanie także przedstawiona przez pryzmat handlu zagranicznego i
roli kluczowych sektorów gospodarki w wymianie handlowej tego alpejskiego kraju z
zagranicą.

2.1. Struktura PKB
Pod względem Produktu Krajowego Brutto Szwajcaria znajduje się w interesującej
sytuacji. Otóż jest to kraj, w którym PKB wynosi ponad 600 mld USD. Według Banku
Światowego w 2013 r. (najnowsze dostępne dane) wynosił on 685,43 mld USD48, co według
tej instytucji plasowało ten kraj jako dwudziestą największą gospodarkę świata 49. Z kolei
szacunki stanu PKB na rok 2013, wykonane przez amerykańską CIA i opublikowane w jej
the World Factbook, mówią o 712,1 mld USD50. Jest to więc gospodarka wysokorozwinięta.
Świadczy o tym też relatywnie niskie tempo wzrostu PKB. Zgodnie z teorią konwergencji
biedniejsze kraje rozwijają się szybciej niż kraje bogate51 (a contrario, bogate rozwijają się
wolniej niż biedne). W przypadku Szwajcarii tempo zmian PKB w ostatnich latach było
stosunkowo niewielkie, obrazuje to poniższy wykres porównujący tempo zmian PKB
Szwajcarii do tempa zamian PKB przykładowej gospodarki mniej rozwiniętej – tutaj:
gospodarki Polski. W każdym z przedstawionych lat Szwajcaria (kraj bardziej rozwinięty od
Polski) miała niższe tempo wzrostu PKB niż Polska.

48

World Development Indicators, Switzerland, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD (dostęp:
26.06.2015 r.)
49
Gross domestic product 2014, http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf (dostęp: 26.06.2015
r.)
50
Europe :: Switzerland, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sz.html (dostęp:
26.06.2015 r.)
51
Nowak W., Koncepcje konwergencji w teorii wzrostu gospodarczego, „Nierówności społeczne a wzrost
gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji część 1”, 2006, str. 257
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Wykres 1. Tempo zmian PKB Szwajcarii w porównaniu z Polską w latach 2004-2012 (w
USD)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego z GDP growth (annual
%), http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG (dostęp: 26.06.2015 r.)
Relatywnie niewielka, prawie ośmiomilionowa populacja, dzieli między sobą ponad
84 733 USD na każdego jej członka, bo tyle wynosi PKB per capita za 2012 r.52 (tj. 78 539
CHF53). Jednak PKB jak i PKB per capita mierzone parytetem siły nabywczej znacząco
obniża pozycję tego kraju zmniejszając te wielkości do poziomów kolejno 456,93 mld USD i
56 839 USD54. Lokuje to tę gospodarkę dopiero na 41 miejscu55 na świecie. Różnice te
pokazują poniższe wykresy.

52

GDP per capita (current US$), http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD (dostęp: 26.06.2015 r.)
Gross Domestic Product (GDP) - Data, indicators,
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/04/02/01/key/bip_einw.html (dostęp: 26.06.2015 r.)
54
5. Report for Selected Countries and Subjects,
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=30&pr.y=7&sy=2013&ey=20
20&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=146&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&g
rp=0&a= (dostęp: 26.06.2015 r.)
55
Country Comparison :: GDP (purchasing power parity), https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2001rank.html (dostęp: 26.06.2015 r.)
53
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Wykres 2. PKB i PKB (PPP) w Szwajcarii (mld USD)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego i MFW z: GDP per
capita (current US$), http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD (dostęp:
26.06.2015 r.) i 5. Report for Selected Countries and Subjects,
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=30&pr.y=7&sy
=2013&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=146&s=NGDPD%2CNGD
PDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a= (dostęp: 26.06.2015 r.)
Wykres 3. PKB per capita i PKB per capita (PPP) w Szwajcarii (USD)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego i MFW z: GDP per
capita (current US$), http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD (dostęp:
26.06.2015 r.) i 5. Report for Selected Countries and Subjects,
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=30&pr.y=7&sy
=2013&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=146&s=NGDPD%2CNGD
PDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a= (dostęp: 26.06.2015 r.)
Sugeruje to więc, że jedną z cech szwajcarskiej gospodarki jest wysoki poziom cen.
Jest to z pewnością czynnik, który powinien w sposób negatywny wpływać zarówno na jej
zdolność, jak i pozycję konkurencyjną. Zostanie on dogłębniej omówiony w dalszej części
pracy. Wysokie ceny powodują, że pracownikom trzeba płacić więcej niż w innych krajach.
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Jest to, z punktu widzenia przedsiębiorstw, wada tej gospodarki Tym bardziej zatem
interesujące jest znalezienie źródła (lub źródeł) konkurencyjności Szwajcarii.
PKB można przedstawić za pomocą jego struktury. Jest to krok w celu zobrazowania
stanu szwajcarskiej gospodarki. Gospodarka może być analizowana poprzez pryzmat kilku
struktur. Przede wszystkim należy przeanalizować strukturę gospodarki Szwajcarii pod
względem udziału w niej poszczególnych sektorów. Te sektory to rolnictwo, przemysł i
usługi. Kraje najbardziej rozwinięte na świecie, to te, w których dominuje sektor usług. Jest
tak, ponieważ to ten sektor generuje najwyższą wartość dodaną, przy jednoczesnym
zaangażowaniu środków o wysokości niewielkiej w sposób absolutny lub nawet relatywny –
czyli w porównaniu z pozostałymi sektorami, tj. przemysłem, gdzie potrzebne są znaczne
nakłady, aby wytwarzać wartość dodaną i rolnictwem, gdzie możliwości wytwarzania coraz
większej wartości dodanej są znacznie ograniczone. Z tej charakterystyki wynika zatem, że za
generującym pod względem ekonomicznej efektywności największą wartość dodaną
sektorem usług

plasują się kolejno sektory: przemysłu i rolnictwa. Nie można jednak

zapominać o tym, że choć usługi są ważne we współczesnej gospodarce to są one bardzo
podatne na wahania koniunktury. Przemysł, który charakteryzuje się mniejszą elastycznością
związaną z cyklami koniunkturalnymi, stanowi tu swoistą przeciwwagę i gospodarczy
stabilizator. Oczywiście wśród tych powyższych sektorów można wskazać na „podsektory” o
różnej efektywności. Usługi rynkowe są znacznie bardziej produktywne od usług
wykonywanych przez aparat biurokratyczny. Przemysł i rolnictwo też mogą wykazywać
różnorodną efektywność w zależności od zastosowanych w nich technologii.
W Szwajcarii rolnictwo stanowi 0,7% PKB, przemysł 26,8%, usługi zaś 72,5%56. Z
kolei zatrudnienie w tych sektorach wynosi kolejno: 3,4%, 23,4% i 73,2% siły roboczej 57.
Oznacza to, że gospodarka Szwajcarii jest w bardzo dużym stopniu nastawiona na usługi,
zarówno pod względem udziału w nich siły roboczej jak i PKB wytwarzanego przez ten
właśnie sektor.
Większość usług w tym kraju jest generowana przez podmioty prywatne. Wedle
OECD jedynie 9,7% pracowników jest zatrudnionych w instytucjach rządowych, i tylko

56
57

Europe :: Switzerland, op. cit.
Ibidem
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4,8%58 z nich pracuje w państwowych przedsiębiorstwach, co jest jednym z niższych
wyników w badaniu przeprowadzonym przez tę organizację.
Struktura PKB może też być przedstawiona poprzez rozmieszczenie geograficzne.
Zdarza się, że w danym kraju znacząca część PKB powstaje w pewnych ośrodkach. W
Szwajcarii, która składa się z kantonów, rozproszenie kantonalne PKB przedstawia się
następująco.
Wykres 4. PKB per capita w poszczególnych kantonach Szwajcarii w 2011 r. w CHF
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Key Figures. Regional portraits 2015: Cantons,
FSO, ThemaKart – Neuchâtel 2015.
Poza kilkoma wyjątkami (Bazylea-Miasto, Genewa, Szafuza, Zug i Zurych)
najnowsze dostępne dane (za 2011 rok) pokazują, że wysokość PKB per capita w
poszczególnych kantonach jest wyrównana i waha się wokół poziomu 60 tys. CHF na osobę.
Zatem spojrzenie na regionalną strukturę PKB pokazuje, że cały pod względem
ekonomicznym kraj jest rozwinięty w miarę równomiernie. Szczególnie Bazylea-Miasto,
Genewa i Zug są kantonami, które wyróżniają się mocno na tle pozostałych, jednak
generalnie poziom rozwoju gospodarczego w całym kraju można uznać za wyrównany.

58

Employment in general government and public corporations”, Government at a Glance 2011, OECD
Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2011-27-en (dostęp: 31.03.2014 r.)
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2.2. Najważniejsze sektory gospodarki Szwajcarii
Na wstępie analizy najważniejszych sektorów szwajcarskiej gospodarki należy
zaznaczyć, że od roku 1990 dokonała się jej znacząca transformacja. W szybkim tempie
zainicjowane zostały zmiany, które doprowadziły do wytworzenia się gospodarki opartej na
wiedzy. Przemysł wyewoluował w stronę nowoczesnych technologii; więc tych, w których
podstawą produkcji jest wiedza, a usługi rozwinęły się w znaczącym stopniu59.
Sektory przemysłowe, to te, w których potrzebne są znaczne nakłady kapitałowe. W
obliczu przeobrażeń gospodarki światowej w latach dziewięćdziesiątych, w wyniku których w
fazę dynamicznego rozwoju weszły gospodarki wschodzące szwajcarskie firmy przemysłowe
musiały

sprostać

konkurencji

firm

z

gospodarek

wschodzących

na

rynkach

międzynarodowych, a także chronić własne interesy. Aby dokonać tego zdecydowano się na
łączenia przedsiębiorstw. W rezultacie pojawiły się duże koncerny. Pozwoliło to na
zmniejszenie kosztów, co, w połączeniu z aplikacją wysokich technologii, przyczyniło się do
podniesienia ich międzynarodowej konkurencyjności. Pojawiły się znane międzynarodowe
marki. Niektóre z nich to Novartis, Nestlé, ABB.
Oczywiście taki zabieg sprawił, że zmniejszyła się liczba firm działających w
przemyśle. Innym skutkiem było też to, że firmy wysokich technologii to głównie
przedsiębiorstwa duże. Poniższa tabela przedstawia liczbę przedsiębiorstw określonego
rozmiaru, liczbę pracowników, w nich zatrudnionych, a także ich udziały w całości sfery
przedsiębiorstw.
Tabela 4. Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych
według ich rozmiaru (2008)
Liczba
Udział
Liczba
Udział
przedsiębiorstw
%
pracowników
%
Mikroprzedsiębiorstwa
272346
87,1
869206
24,9
Małe przedsiębiorstwa
33183
10,6
760780
21,8
Średnie przedsiębiorstwa
6178
2,0
697816
20
MMŚP w sumie
311707
99,6
2327802
66,6
Duże przedsiębiorstwa
1154
0,4
1166269
33,4
Razem
312861
100
3494071
100
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Federalnego Biura Statystycznego z
Businesses – Indicators,
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/06/02/blank/key/01/groesse.html
(dostęp: 26.06.2015 r.)

59

Chabierski B., Gospodarka Szwajcarii, Ministerstwo Gospodarki, 2009, str. 20
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Najważniejsze branże szwajcarskiego przemysłu to: farmaceutyczno-chemicza,
metalurgiczno-inżynieryjna i zegarmistrzostwo.
Przemysł chemiczno-farmaceutyczny obecny jest w Szwajcarii od ponad 150 lat.
Ponieważ sama Szwajcaria była i jest małym rynkiem w skali Europy czy świata, w dodatku
pozbawionym surowców, od zarania przemysł ten nastawiony był na sprzedaż za granicą
wyrobów o wysokiej jakości60. W obecnych czasach jego rozwój jest ważny z tego powodu,
że w wyniku nieustających przemian technologicznych środowisko tego przemysłu bardzo się
zmienia61. Ponadto jest to przemysł, który ma duże znaczenie dla światowej gospodarki i z
tego powodu jest istotny. Oprócz ochrony zdrowia przyczynia się do wytwarzania takich
artykułów jak żywność (poprzez produkcję nawozów i ośrodków ochrony roślin) oraz odzież
(produkcja barwników i włókien) oraz innych, np. kosmetyków, opon, środków czystości62.
Szwajcarski przemysł chemiczno-farmaceutyczny zajmuje się głównie produkcją
towarów wyspecjalizowanych. Stanowi to ponad 90% jego produkcji 63. Jest jednocześnie
bardzo zróżnicowany, bowiem w sumie wytwarza ponad 30 000 produktów, jednak można
wyróżnić określone grupy produktów, które ten przemysł produkuje. Są to: środki
farmaceutyczne i diagnostyczne, związki chemiczne, witaminy, smaki i aromaty, środki
ochrony roślin, specjalne środki chemiczne do celów przemysłowo-technicznych oraz
pigmenty, farby i lakiery. Strategia tego przemysłu, która polegała na wyspecjalizowaniu się
w produkcji przyczyniła się do jego międzynarodowego sukcesu.
Przykłady szwajcarskich firm z tej branży to Roche, Novartis, Synthesis i Lonza.
Ponieważ,

co

zostało

nadmienione,

szwajcarski

rynek

jest

mały,

firmy

farmaceutyczno-chemiczne swoją sprzedaż kierują głównie za granicę. Szwajcaria jest
ósmym największym eksporterem produktów chemiczno-farmaceutycznych. Ma 5%-owy
udział w światowym rynku. Strukturę sprzedaży szwajcarskich firm z tego przemysłu
pokazuje poniższy wykres.
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The Swiss chemical and pharmaceutical industry, Scienceindustries, 2012, str. 1
Ibidem
62
Ibidem, str. 3
63
Ibidem, str. 4
61
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Wykres 5. Struktura geograficzna sprzedaży Szwajcarskiego przemysłu
farmaceutyczno-chemicznego w 2011 r. (w mld CHF)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie The Swiss chemical and pharmaceutical industry,
Scienceindustries, 2012
W tymże przemyśle lokowane jest 44% krajowych prywatnych wydatków na badania i
rozwój (ponad 5 mld CHF)64 i to w nim pracuje 29% wszystkich zajmujących się B+R w
Szwajcarii65. Przemysł chemiczno-farmaceutyczny jest więc jednym z najważniejszych
sektorów Szwajcarskiej gospodarki.
Innym kluczowym sektorem jest przemysł inżynieryjny i maszynowy. Jest to branża,
która zajmuje się wytopem i obróbką metali, a także produkcją zaawansowanych
technologicznie urządzeń. Jest to również istotna branża, ponieważ jej produkty obecne są w
takich obszarach jak produkcja żywności, ochrona zdrowia, gospodarstwa domowe i in.
Ponad 80% produkcji tego przemysłu jest eksportowanych ze Szwajcarii66. Zatem jest to
kolejny kluczowy sektor, który w dużym stopniu uzależniony jest od popytu za granicą. W
wyniku modernizacji kilkunastu ostatnich lat wiele firm tego sektora rozpoczęła działalność w
nowych obszarach takich, jak nanotechnologia67. Poza tym, firmy tego działu gospodarki
koncentrują się na wytwarzaniu produktów używanych m. in. w rafinerii i gazownictwu,
energetyce, oczyszczaniu i dystrybuowaniu wody68. Przykładowymi firmami z tego sektora są
ABB, Alfa Laval i Sulzer.
Kolejnym ważnym dla Szwajcarii sektorem przemysłu, i chyba najbardziej
kojarzonym z tym krajem, jest zegarmistrzostwo. Wywodzi się ono z XVI wieku, z czasów
64

Ibidem, str. 27
Ibidem, str. 28
66
Chabierski B., op. cit., str. 28
67
Ibidem
68
Ibidem
65
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reformacji, kiedy to rezydujący w Genewie Jan Kalwin zakazał noszenia biżuterii69. Wtedy to
lokalni

jubilerzy

przekształcili

swoją

działalność

w

zupełnie

nową,

jaką

jest

zegarmistrzostwo. Z czasem nowe rzemiosło zaczęło rozprzestrzeniać się po reszcie kraju. W
XX w. produkcja zegarków została umasowiona. Sama zaś branża charakteryzowała się
innowacyjnością, którą wtedy było stworzenie zegarka na rękę, zegarka wodoszczelnego, czy
kwarcowego70.
Dziś właśnie zegarmistrzostwo jest trzecią branża pod względem wielkości eksportu
ze Szwajcarii, zaraz za wyżej scharakteryzowanymi 71. Warto dodać, że ponieważ w obecnej
gospodarce, gdzie produkcja elementów składowych różnorakich przedmiotów odbywa się w
różnych miejscach świata, aby dany zegarek mógł zostać oznaczony prestiżowym
określeniem „Swiss made” co najmniej 50% jego części musi być wyprodukowane w
Szwajcarii, a sam zegarek musi być zmontowany, wykończony i sprawdzony w tymże kraju72.
Szwajcaria dominuje pod względem wartości globalnego rynku zegarków. Sprzedaż
zegarków odbywa się zresztą głównie za granicą, bo przemysł zegarmistrzowski eksportuje
95% swoich produktów73. W 2012 r. wyeksportowano z niej zegarki o wartości 22,8 mld
USD, co było wielokrotnie większą wartością od następnego w kolejności eksportera – Hong
Kongu. Na tę sumę złożyło się 29,2 mln zegarków, co wygląda na niewiele w porównaniu z
wolumenem chińskich zegarków (662,5 mln szt.), które warte były jednak zaledwie 5,1 mld
USD74. Wnioskować więc można, że szwajcarskie zegarki są wyceniane bardzo wysoko na
światowych rynkach.
Znane szwajcarskie firmy zegarmistrzowskie to m. in. Tissot, Swatch, Patek-Philippe,
Rolex, Omega.
Ciekawym zjawiskiem jest to, że powyższe branże, pomimo że generują większość
swoich obrotów poza Szwajcarią, są wobec siebie komplementarne. Przykładem jest to, że do
klientów firm metalurgicznych należą te z sektora chemiczno-farmaceutycznego i
zegarmistrzowskiego. Z kolei blisko spokrewniony z przemysłem zegarmistrzowskim
przemysł precyzyjny zajmuje się produkcją m. in. wyposażenia medycznego.
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Ibidem, str. 30
Ibidem
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Ibidem, str. 31
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Kędziora M., Rzeczowo o modzie męskiej. Poradnik, Kraków 2013, str. 210
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Watches, http://www.swissworld.org/en/economy/key_sectors/watches/ (dostęp: 10.04.2014 r.)
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The Swiss and world watchmaking industry in 2012, Federation of The Swiss Watchmaking Industry FH, str. 3
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Spośród wszystkich sektorów szwajcarskiej gospodarki dominującą pozycję mają
jednak usługi. Szwajcaria znana jest przede wszystkim ze swojej bankowości i usług
turystycznych.
W kraju tym działa (stan na 2012 rok) 297 banków: 24 banki kantonalne, 2 duże banki
(UBS i Credit Suisse75), 66 banków regionalnych i oszczędnościowych, 28 oddziałów banków
zagranicznych, 3 prywatnych bankierów, jedna grupa banków Raiffeisen i 163 inne banki76.
Warto dodać, że liczba ta się zmniejsza. W 2011 r. działało bowiem 312 banków 77, a np. w
2006 r. 33178. Spośród wszystkich banków w 2012 r. 254 odnotowało zysk, a 43 stratę. Warto
zaznaczyć, że choć sektor bankowy jest bardzo ważną dziedziną szwajcarskiej gospodarki to,
przeżywa on turbulencje. Mimo iż znacząca większość podmiotów tego sektora odnotowała
zyski, to sumarycznie zyski całego sektora zmniejszyły się w porównaniu z 2011 r. o prawie
połowę, do 7,1 mld CHF, zaś straty wzrosły z 0,5 mld do 6,9 mld. Ma na to wpływ kilkuletni
trend obniżania się dochodów z prowizji i innych źródeł, a także wzrost kosztów, np. na
personel i koszty administracyjne, jednak w większości do tego salda przyczyniły się przede
wszystkim wydatki nadzwyczajne, głównie te, które poniósł jeden z dużych banków na
modyfikację swoich zasad księgowania79.
Niemniej jednak, sektor bankowy jest potężną siłą. Jego aktywa za 2012 rok wynosiły
2 biliony 778 mld CHF80. Pomimo to zatrudniał on zaledwie 128 914 osób. Liczba ta
wykazuje lekką tendencję spadkową81.
Charakterystyczna dla szwajcarskiej bankowości jest mocno przestrzegana tajemnica
bankowa. W połączeniu ze specyficzną dla Szwajcarii sytuacją polityczną, polegającą na jej
neutralności stanowi ona podatny grunt na rozwój właśnie tego sektora. Z tego właśnie
powodu banki szwajcarskie są uważane za bardzo dobre rozwiązanie dla osób majętnych,
które dzięki nim mogą oddać swoje aktywa w profesjonalne zarządzanie, a także, co niemniej
ważne, uchronić je przed opodatkowaniem w krajach swojej rezydencji podatkowej. Niestety
ten ostatni atut jest dziś w pewnym stopniu nieaktualny z uwagi na podejmowane w kilku
ostatnich latach przez niektóre państwa, np. USA i Niemcy częściowo zakończone sukcesem
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Banking, http://www.swissworld.org/en/economy/key_sectors/banking/ (dostęp: 11.04.2014 r.)
Swiss National Bank. Banks in Switzerland, Swiss National Bank, Statistics, Zurich, 2013, str. A10
77
Ibidem, str. 18
78
Chabierski B., op. cit., str. 34
79
Swiss National Bank. Banks in Switzerland, op. cit., str. 19-20
80
Ibidem, str. 19
81
Ibidem, str. 21
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próby opodatkowania znajdujących się w szwajcarskich bankach pieniędzy swoich obywateli.
Pomimo to w dalszym ciągu obowiązuje art. 47. ustawy federalnej o bankach z 1934 r., który
za ujawnienie tajemnicy bankowej przewiduje karę więzienia do lat 3 lub karę pieniężną82.
Drugą najważniejszą branżą usługową w Szwajcarii jest turystyka. Rozwijała się ona
dynamicznie od drugiej połowy XX w., kiedy to w latach 1950-1970 liczba noclegów wzrosła
z 19 do 36 mln a w ciągu następnych dwudziestu lat oscylowała pomiędzy 31 a 37,5 mln. W
wyniku recesji z początku lat 90-tych rozwój tej branży zahamował aż do połowy dekady.
Następny kryzys w tej branży miał związek z atakami na WTC z 2001 r83. Od 2005 turystyka
w Szwajcarii znów się rozwija i obecnie jest to czwarta branża pod względem wielkości
eksportu po chemii, metalurgii i zegarmistrzostwie84. Przedstawia to poniższa tabela.
Tabela 5. Przychody z eksportu najważniejszych sektorów szwajcarskiej gospodarki w
latach 2006-2012 (w mld CHF)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
63
68,8
71,9
71,8
75,9
74,6
79
Przemysł chemiczny
65
72,5
74
58,1
63,6
64
59,4
Przemysł
metalurgiczny
13,7
16
17
13,2
16,2
19,3
21,4
Przemysł
zegarmistrzowski
13,5
14,6
15,6
15
15,6
15,6
15
Turystyka
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Swiss Tourism in Figures 2010. Structure and
Industry data, Fédération Suisse du tourisme, Berno 2011, Swiss Tourism in Figures 2011.
Structure and Industry data, Fédération Suisse du tourisme, Berno 2012, Swiss Tourism in
Figures 2012. Structure and Industry data, Fédération Suisse du tourisme, Berno 2013
Wynika z tego zatem, że przychody z tej branży rokrocznie wahają się około 15 mld
CHF. W roku 2012 na owe 15 mld CHF złożyły się: 10,2 mld od turystyki per se, 2,6 mld od
wycieczkowiczów i przejeżdżających przez Szwajcarię i 2,2 mld z konsumpcji pracowników
przygranicznych i krótkoterminowych rezydentów w Szwajcarii85. Branża turystyczna daje
zatrudnienie ponad 200 tys. osób, z czego większość (około 140 tys.) pracuje w pełnym
wymiarze czasu niezależnie od kwartału86. Oznacza to, że branża nie przynosi zysków
sezonowo, lecz w miarę równo w ciągu całego roku.
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Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934, art. 47
Chabierski B., op. cit., str. 37
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Chabierski B., op. cit., str. 37 oraz Swiss Tourism in Figures 2010. Structure and Industry data, Fédération
Suisse du tourisme, Berno 2011, str. 6, Swiss Tourism in Figures 2011. Structure and Industry data, Fédération
Suisse du tourisme, Berno 2012, str. 8, Swiss Tourism in Figures 2012. Structure and Industry data, Fédération
Suisse du tourisme, Berno 2013, str. 8
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Swiss Tourism in Figures 2012, op. cit., str. 9
86
Ibidem, str. 14
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2.3. Obraz finansów publicznych Szwajcarii
Na pozycję ekonomiczną kraju, oprócz kluczowych dla jego rozwoju branż, wpływ
mają także finanse publiczne i ich stan. Szwajcaria jest jednym z bardziej stabilnych
ekonomicznie krajów świata. Przykładem tego jest fakt, iż w czasie ostatniego kryzysu
gospodarczego jej waluta – frank szwajcarski uważana za tzw. safe heaven była tak chętnie
kupowana przez inwestorów, że w szczytowym momencie 2011 r. przed rozpoczęciem
interwencji na rynku walutowym przez Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) prawie zrównała
się wartością z euro. Przedstawia to poniższy wykres.
Wykres 6. Kurs EUR/CHF w czerwcu 2014 r.

Źródło: http://stooq.pl/q/?s=eurchf&c=5y&t=l&a=lg&b=1 (dostęp: 6.06.2014 r.)
Trwającą ponad trzy lata interwencję SNB zakończył na początku 2015 r. Krok ten
wywołał zamieszanie na rynku walutowym tak, że tuż po ogłoszeniu zakończenia programu
skupowania euro wartość franka przewyższyła wartość wspólnej waluty UE. Wywołało to też
komentarze ze strony ekspertów, którzy wskazywali na niekorzystne skutki tego kroku dla
konkurencyjności eksportu tego kraju, co może przyczynić się do spadku konkurencyjności
całej gospodarki. Z drugiej strony jednak od rozpoczęcia interwencji SNB musiał skupować
tak duże ilości walut obcych (zwłaszcza euro). W wyniku tych działań interwencyjnych suma
bilansowa SNB osiągnęła 93% PKB tego kraju, co jest najwyższą wartością wśród państw
rozwiniętych87. Ten wzrost bazy monetarnej stanowić może zagrożenie dla stabilności
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Kolany K., Jeden wykres tłumaczy decyzję Szwajcarów, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Jeden-wykrestlumaczy-decyzje-Szwajcarow-7236445.html (dostęp: 8.02.2015 r.)
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makroekonomicznej kraju i to mogło być powodem decyzji o zaprzestaniu interwencji. Jest
jeszcze zbyt wcześnie aby ocenić długofalowe skutki tej decyzji.
Wykres 7. Kurs EUR/CHF w sierpniu 2015 r.

Źródło: http://stooq.pl/q/?s=eurchf&c=5y&t=l&a=lg&b=1 (dostęp: 11.08.2015 r.)
Po zakończeniu interwencji kurs EUR/CHF znalazł się na poziomie pomiędzy 1,00 a
1,10.
Z poziomów kursu franka szwajcarskiego wynika, że Szwajcaria uważana jest za
stabilną gospodarkę, a jej waluta, za bardzo stabilny środek płatniczy. Potwierdza to
spojrzenie na dane o inflacji w Szwajcarii. Wskaźnik HICP, który dla roku odniesienia 2005
wynosił 100, na kwiecień 2014 r. wynosił 103,688. Oznacza to, że od 2005 r. ceny w
Szwajcarii wzrosły zaledwie o 3,6%. Dla Porównania: dla Polski wzrosły o 26,2%, a dla
znanych z przywiązania do stabilnej waluty Niemiec – o 16,1%89. Można więc stwierdzić, że
frank jest bardzo stabilną walutą.
Sytuacja fiskalna Szwajcarii także może być uznana za stabilną. Obrazują to dane na
temat długu publicznego i deficytu budżetowego.
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Harmonized Index of Consumer Prices – Data, indicators,
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/05/08/blank/key/01.html (dostęp: 6.05.2014 r.)
89
Ibidem
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Wykres 8. Dług publiczny Szwajcarii w relacji do PKB w latach 1990-2012
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Federalnego Biura Statystycznego z:
Preservation of resources - Public debt,
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/21/02/ind9.indicator.73009.905.html
(dostęp: 7.02.2015 r.)
Powyższy wykres pokazuje wartość brutto całego długu publicznego, zarówno
federalnego, jak i kantonalnego, a także gminnego, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu
świadczeń społecznych. Szczytową wielkość dług publiczny Szwajcarii osiągnął w 1998 r.
Było to 51,6% PKB. Od tego czasu zakończył się trend rosnący, który trwał przez niemal cały
okres lat 90-tych. Dług publiczny zaczął spadać i w 2011 r. osiągnął najniższą jak dotąd w
XXI w. wartość 35,5%. W 2012 r. zwiększył się on nieznacznie do 34,6% PKB. Zwrócić
uwagę też należy na to, że dług nie zwiększał się w okresie kryzysu. W 2009 r. kiedy PKB
Szwajcarii spadło (patrz: wykres 1) zadłużenie w stosunku doń też się zmniejszyło (z 37,2%
do 35,6%). Zatem Szwajcaria w okresie kryzysu nie uznała za stosowne stymulowanie swojej
gospodarki do wzrostu poprzez wydatki fiskalne w przeciwieństwie do niektórych innych
krajów rozwiniętych.
Stosunek zadłużenia publicznego do PKB jest w przypadku Szwajcarii niższy niż ta
relacja w przypadku większości innych krajów Europy. Pokazuje to poniższy wykres. Można
zatem stwierdzić, że gospodarka Szwajcarii jest w dużo mniejszym stopniu obciążona
zadłużeniem niż gospodarki większość krajów Unii Europejskiej.
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Wykres 9. Dług publiczny Szwajcarii i krajów UE w stosunku do ich PKB w 2013 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Federalnego Biura statystycznego i
Eurostatu z: General government gross debt - annual data,
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teina225&
plugin=1 (dostęp: 7.02.2015 r.) i Preservation of resources - Public debt,
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/21/02/ind9.indicator.73009.905.html
(dostęp: 7.02.2015 r.)
Dyscyplinę budżetową szwajcarskich finansów publicznych pokazuje też rozmiar
deficytów budżetowych tego kraju. Rok 2013 zakończył się nadwyżką 1,3 mld CHF w
stosunku do przewidywanego deficytu 400 mln CHF90. Rozmiar deficytu budżetowego w
stosunku do PKB w kilku ostatnich latach pokazuje poniższy wykres.
Wykres 10. Deficyt/nadwyżka budżetowy(a) w stosunku do PKB w Szwajcarii w latach
2008-2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD z: 20. Government deficit / surplus
as a percentage of GDP, http://www.oecd-ilibrary.org/economics/government-deficit_govdfct-table-en (dostęp: 7.06.2014 r.)
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2013 financial statements in positive territory and expenditure cuts in 2015 budget, Press Release 12.02.2014,
Der Bundesrat, str. 1
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Tak zachowawcza polityka fiskalna nakazuje się zastanowić nad jej źródłami. Otóż
jest ona wymagana przez Konstytucję Konfederacji Szwajcarskiej91. Art. 126 ust. 1. brzmi
„Federacja zachowuje trwałą równowagę między swoim wydatkami i dochodami”. Nakazuje
on zatem trzymanie dyscypliny budżetowej. Sam jednak ten artykuł mógłby być rozumiany
jako dyspozycja zachowywania równowagi budżetowej w każdym roku budżetowym. Jest
jednak jeszcze ustęp 2., który brzmi „Unika ona jakiegokolwiek niedoboru w swoim bilansie,
uwzględnia przy tym sytuację gospodarczą”. Ten z kolei zapis daje jednak politykom
gospodarczym pewne pole manewru, które może być wykorzystane do uelastyczniania
budżetu.

Szwajcaria

jednak

dąży

do

zniwelowania

zadłużenia

publicznego.

Ta

długoterminowa i (jak wynika z wykresu 7) konsekwentnie realizowana strategia nosi nazwę,
która została przetłumaczona na język angielski jako „The debt brake”92. Została ona
stworzona aby zapobiegać tworzeniu się strukturalnych deficytów, które nakładając się na
siebie zwiększałyby dług publiczny. Polega ona na tym, że wydatki publiczne zmieniają się
wzdłuż długofalowego trendu rozwoju gospodarczego, a nie są dostosowywane do aktualnej
sytuacji ekonomicznej93.
Warto też dodać, że stan finansów publicznych jest determinowany przez Konstytucję
w jeszcze jeden sposób: otóż nakłada ona w pewnych obszarach limity opodatkowania przez
władze federalne. Dotyczy to podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku
dochodowego od osób prawnych, podatku od kapitału i rezerw osób prawnych, podatku VAT
i kilku innych94. Takie limitowanie danin ogranicza potencjalne wpływy do budżetu
federalnego, co determinuje też kształtowanie określonej polityki fiskalnej. Nie można
zanadto zwiększać wydatków, bo może zostać wyczerpany prawnie określony limit nakładani
podatków, które miałyby pokryć te wydatki, a zadłużanie się blokuje inny zapis
konstytucyjny, wyżej omówiony. Jest to prawna determinanta stabilności finansów
publicznych Szwajcarii.
Przyglądając się sytuacji finansowej Szwajcarii, można więc dojść do wniosku, że jest
ona bardzo stabilna. W zasadzie, gdyby kraj ten dzisiaj wszedłby do UE, to od razu mógłby
przyjąć walutę euro. Spełnia bowiem wszystkie kryteria konwergencji określone w Traktacie
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Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z 18 kwietnia 1999 r.
The Debt brake,
http://www.efd.admin.ch/themen/finanzpolitik/02359/index.html?lang=en&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NT
U042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDe3t4gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- (dostęp: 6.05.2014 r.)
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Ibidem
94
Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z 18 kwietnia 1999 r.
92
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z Maastricht95. Po przeanalizowaniu sytuacji finansów publicznych Szwajcarii pod kątem
kryteriów z Maastricht sytuacja przedstawia się następująco (stan na czerwiec 2014 r.):


Kraje UE o najniższej stopie inflacji to Bułgaria (0,4% za 2013 r.), Łotwa (0% za 2013
r.) i Grecja (-0,9% za 2013 r.)96. Średnia ich stóp to -0,17%. Z odchyleniem o 1,5 punktu
procentowego daje to maksymalną wartość stopnia inflacji na poziomie 1,33%. Inflacja w
Szwajcarii za 2013 r. to 0,1% 97. Warunek spełniony.



W 2013 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa. Warunek spełniony.



Dług publiczny jest poniżej 60% PKB (wykres 7). Warunek spełniony.



W wyniku interwencji Szwajcarskiego Banku Narodowego na rynku walutowym w 2011
roku polegającej na zatrzymaniu rosnącej wartości franka szwajcarskiego kurs tej waluty
został określony na poziomie nie niższym niż 1,20 EUR/CHF. W związku z tym
przedział procentowy wynosi tu od 1,02 EUR/CHF do 1,38 EUR/CHF. Frank znajdował
się w tym przedziale98 do czasu zakończenia interwencji SNB. Warunek ten był wtedy
spełniany, ale po uwolnieniu kursu szwajcarskiej waluty, ze względu na specyfikę
globalnej sytuacji gospodarczo-politycznej, spełniany być przestał. Mimo to nie można
uznać franka szwajcarskiego za niestabilną walutę.



W czerwcu 2014 r. obligacje greckie były wyceniane na 5,872%99, bułgarskie na
3,30%100, łotewskie na 2,896%101, a szwajcarskie na 0,702%. Warunek spełniony.
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Traktat ten określa te kryteria następująco (za KRYTERIA KONWERGENCJI (MAASTRICHT),
http://www.nbportal.pl/pl/commonPages/EconomicsEntryDetails?entryId=172&pageId=608 (dostęp:
6.05.2014 r.)) :
1. inflacja nie wyższa niż o 1,5 punktu procentowego od średniej z trzech krajów UE o najniższej inflacji
2. nie większy od 3% PKB deficyt sektora publicznego
3. nie większy od 60% PKB poziom długu publicznego
4. stabilność kursu walutowego, co oznacza przestrzeganie co najmniej przez dwa lata przedziału wahań
kursowych dozwolonych przez Mechanizm Kursów Walutowych (obecne dozwolone wahania kursu
wynoszą +/-15%)
5. zbieżność długoterminowych stóp procentowych (stopy procentowe 10-letnich obligacji skarbowych
powinny być nie więcej niż o 2,0 punkty procentowe wyższe od odnotowanych w trzech krajach UE o
najniższej inflacji)
96
HICP - inflation rate,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00118
(dostęp: 6.06.2014 r.)
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Ibidem
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Dane za: http://stooq.pl/q/?s=eurchf&c=5y&t=l&a=lg&b=1 (dostęp: 6.06.2014 r.)
99
Greece 10-Year Bond Yield, http://www.investing.com/rates-bonds/greece-10-year-bond-yield (dostęp:
6.06.2014 r.)
100
Bulgaria 10-Year Bond Yield, http://www.investing.com/rates-bonds/bulgaria-10-year-bond-yield-historicaldata (dostęp: 6.06.2014 r.)
101
Latvia 10-Year Bond Yield, http://www.investing.com/rates-bonds/latvia-10-years-bond-yield-advancedchart (dostęp: 6.06.2014 r.)
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Kryteria z Maastricht uchodzą za surowe. Spełnianie ich (z zaznaczeniem specyficznej
sytuacji franka szwajcarskiego) świadczy o wysokim stopniu stabilności gospodarki i
finansów publicznych. Można więc uznać, że zarówno gospodarka jak i finanse Szwajcarii są
w wysokim stopniu bezpieczne, a ponadto zbieżne z wymogami stawianymi przez UE jej
członkom.

2.4. Struktura handlu zagranicznego
Kolejnym elementem w analizie gospodarki Szwajcarii jest struktura handlu
zagranicznego tego kraju. Warto w tym miejscu przypomnieć, że najważniejsze sektory tej
gospodarki, o których zostało wspomniane wcześniej, generują większość swoich
przychodów właśnie z eksportu. Wydaje się zatem, że można założyć na początku tej analizy,
iż handel zagraniczny odgrywa znaczącą rolę w szwajcarskiej gospodarce.
Wśród krajów świata Szwajcaria jest na 25 miejscu pod względem wolumenu
eksportu102. Z relatywnie mało liczną populacją oznacza to, że eksport jest, co zostało już
zakreślone, liczącą się częścią gospodarki.Handel zagraniczny Konfederacji Szwajcarskiej
kształtuje się następująco (dane za 2013 rok)103.
Tabela 6. Główne kierunki importu do
Tabela 7. Główne kierunki eksportu ze
Szwajcarii
Szwajcarii
Partner
Wartość Udział
Partner
Wartość Udział
handlowy
(mln
(proc.)
handlowy
(mln
(proc.)
CHF)
CHF)
177267
100
201227
100
L. p. Świat
L. p. Świat
131859
74,38
110477
54,90
1 UE
1 UE
11380
6,42
23282
11,57
2 Chiny
2 USA
9817
5,54
8214
4,08
3 USA
3 Chiny
3110
1,75
6696
3,33
4 Japonia
4 Hong Kong
1399
0,79
6063
3,01
5 Hong Kong
5 Japonia
1356
0,76
3619
1,80
6 Indie
6 Singapur
1332
0,75
3234
1,61
7 Libia
7 Kanada
1295
0,73
3117
1,55
8 Meksyk
8 Rosja
1192
0,67
2699
1,34
9 Turcja
9 ZEA
Kazachstan
1132
0,64
Korea
Płd.
2527
1,26
10
10
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Swiss Foreign Trade. Foreign trade in
2013: high level, slow growth, Federal Department of Finance, 2014
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Głównym partnerem handlowym Szwajcarii jest Unia Europejska. Do niej kieruje
ponad połowę swojego eksportu (ponad 110 mld CHF) i to z niej pochodzi prawie ¾ importu
(prawie 132 mld CHF). Ponadto wymiana handlowa z Unią wielokrotnie przewyższa
wymianę z jakimkolwiek innym partnerem handlowym Szwajcarii. Świadczy to o tym, że
gospodarka Szwajcarii jest mocno sprzęgnięta z unijną. Mimo iż UE jest głównym partnerem
handlowym Szwajcarii to bilans handlu z nią jest ujemny. Szwajcaria więcej z Unii
Europejskiej importuje niż do niej eksportuje. W samej zaś UE szczególnie silne stosunki
handlowe są nawiązane ze strefą euro (eksport 93 163 mln CHF i import 117 692 mln CHF w
2013 r.)104, a w samej strefie euro z krajami granicznymi (Niemcy: eksport 37 599 mln CHF i
import 51 778 mln CHF, Włochy: eksport 14 447 mln CHF i import 18 277 mln CHF,
Francja: eksport 14 108 mln CHF i import 14 550 mln CHF, Austria: eksport 6 075 mln CHF
i import 7 968 mln CHF)105. W związku z tym nie dziwi deklaracja banku centralnego
Szwajcarii o konieczności utrzymywania kursu EUR/CHF powyżej 1,2. Dalsze umacnianie
się franka szwajcarskiego mogłoby doprowadzić do pogłębienia się ujemnego bilansu
handlowego Szwajcarii z tym właśnie partnerem, co nie byłoby dla jej gospodarki korzystnym
zjawiskiem. Zresztą w przypadku wszystkich wymienionych powyżej państw granicznych
należących do strefy euro bilans handlowy Szwajcarii jest ujemny. To głównie saldo handlu z
tymi krajami przyczynia się do powstawania ujemnego salda wymiany handlowej tego kraju z
państwami UE.
Należy też zwrócić uwagę na to, że zaprezentowanych w tabelach 3. i 4. dziesięciu
największych partnerów importowych i eksportowych generuje kolejno 92,43% i 84,45%
wolumenu wartości handlu zagranicznego. Oznacza to, że struktura geograficzna tego handlu
jest słabo zdywersyfikowana.
Wreszcie, interesujące jest to, że choć największy partner handlowy: UE więcej do
Szwajcarii eksportuje niż z niej importuje, to ogółem bilans handlowy tego kraju jest dodatni.
Szczególny wpływ na to mają pozostałe kraje-partnerzy w eksporcie ze Szwajcarii, zwłaszcza
Stany Zjednoczone, dla których wartość eksportu przekracza o prawie 13,5 mld CHF wartość
importu. Zaś w ogóle spośród państw zaprezentowanych jednocześnie zarówno w tabeli 3 jak
i w tabeli 4 poza Chinami z wszystkimi bilans handlowy Szwajcarii jest dodatni. Przekłada się
to na dodatni bilans handlowy. Należy też zwrócić uwagę na to, że struktura geograficzna
eksportu jest bardziej zdywersyfikowana niż struktura geograficzna importu, co widać
104
105

Ibidem
Ibidem
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szczególnie porównując dane procentowe. Dla przykładu: udział aż sześciu głównych
importerów na rynku Szwajcarskim nie przekracza 1% zaś ani jeden z czołowej dziesiątki
krajów, do których jest kierowany szwajcarski eksport nie ma udziału w eksporcie niższego
niż 1% jego ogólnej wartości.
Struktura handlu zagranicznego to jednak nie tylko kraje, z którymi prowadzony jest
handel, ale i towary, którymi się handluje. Pod względem towarów kupowanych i
sprzedawanych przez Szwajcarię dominują te, które pochodzą z przedstawionych w punkcie
2.3. sektorów. Na podane w tabeli 4. 201 mld CHF eksportu 80 961 mln pochodziło ze
sprzedaży dóbr wyprodukowanych w sektorze chemiczno-farmaceutycznym, 33 332 mln
CHF z sektora maszynowo-elektronicznego, do tego 12 091 mln CHF z metalurgii, 21 835
mln CHF pochodziło z przemysłu zegarmistrzowskiego, a 14 645 mln CHF ze
spokrewnionego z nim przemysłu precyzyjnego106. Zatem 162 864 mln CHF z całości 201
227 mln wartości eksportu, czyli 80,94% zostało wygenerowanych przez przemysły, w
których Szwajcaria się specjalizuje. Świadczy to o bardzo wysokiej specjalizacji produkcji w
tym kraju, a także popycie za granicą na dobra, w których produkcji specjalizuje się
Szwajcaria. W końcu to one w ponad 80% odpowiadają za to, że omawiany kraj jest 25
największym eksporterem świata.
Zaś na szwajcarski import złożyły się dobra konsumpcyjne (79 909 mln CHF),
materiały surowe i półprodukty (41 265 mln CHF), dobra kapitałowe takie jak maszyny,
samochody, samoloty (41 785 mln CHF) i źródła energii (14 307 mln CHF)107.
Co warto zauważyć to to, że poza dobrami konsumpcyjnymi wszystkie inne kategorie
mają charakter (także potencjalnie) przetwórczy. Mogą one być przetwarzane w Szwajcarii,
co doda im wartości, a następnie sprzedawane po wyższej cenie w kraju lub za granicą.
Dotyczy to przede wszystkim materiałów surowych i półfabrykatów. Źródła energii oraz
dobra kapitałowe mogą mieć zastosowanie dwojakie. Mogą być użytkowane w sposób
nadający im cechy dóbr konsumpcyjnych, ale także mogą być wykorzystywane w celu
przetwarzania dóbr z kategorii materiałów surowych i półproduktów. Charakter przetwórczy
lub potencjalnie przetwórczy mają dobra importowane przez Szwajcarię w 2013 r. o łącznej
wartości 97 357 mln CHF, co daje łącznie 54,9% całego importu w 2013 r. Oczywiście
wątpić należy w to, że w całości te dobra są zużywane w celu przetworzenia i dodania im

106
107

Ibidem, str. 7
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wartości, niemniej jednak można założyć, że część z nich użytkowana jest w tym właśnie
celu.
Oznacza to, że struktura produktowa handlu zagranicznego Szwajcarii nastawiona jest
na produkcję wysokoprzetworzonych dóbr i w konsekwencji – na ich eksport. Szwajcarzy
importują spore ilości takich towarów, które mogą być poddane dalszej obróbce lub takich, co
do których jest to zasadniczym celem. Te dobra, po uszlachetnieniu, wchodzą w skład
wysokiej jakości towarów, w których produkcji gospodarka Szwajcarii się specjalizuje, a
następnie w dużej części są eksportowane. Jest to zatem typowy przykład działalności
produkcyjno-handlowej wysokorozwiniętej i wyspecjalizowanej gospodarki.
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3. Wpływ otoczenia politycznego, prawnego i uwarunkowań kulturowych
na konkurencyjność gospodarki Szwajcarii
W tym rozdziale podjęta zostanie tematyka wpływu ważnych, acz często trudnych do
skwantyfikowania, instytucjonalnych determinant konkurencyjności gospodarki. Instytucje
należy tu rozumieć nie jako organizacje lecz jako utrwalone w społeczeństwie czy też
kulturze wzorce zachowań108. Instytucje te mogą mieć charakter oddolny, czyli być
wytworem praktyki społecznej, albo mieć charakter odgórny, czyli być wytworem
prawodawstwa. Są one istotne z tego względu, że utrwalone praktyki społeczne, zwyczaje,
mentalność są elementami wpływającymi na postępowanie ludzkie, a dany stan gospodarki
jest wytworem działań ludzkich. Z tego powodu czynników instytucjonalnych nie należy
pomijać w analizie konkurencyjności gospodarki.

3.1 Regulacje w zakresie gospodarki a konkurencyjność gospodarki Szwajcarii
Jednym z obszarów, w których czynnik instytucjonalny, w tym przypadku instytucje o
charakterze odgórnym, ma doniosłe znaczenie dla konkurencyjności jest kwestia regulacji
prawnych. Prawo tworzy ramy dla działalności gospodarczej i może ono tę aktywność
ułatwiać lub utrudniać. Zgodnie z teorią liberalną konkurencyjności najbardziej sprzyja takie
otoczenie prawne, które zapewnia jak największą dozę wolności gospodarczej, a co za tym
idzie, takie, które sprawia, że łatwo w danym kraju prowadzić aktywność gospodarczą109.
Aby przeanalizować te zmienne można posłużyć się znanymi rankingami konkurencyjności
gospodarek

i

ich

przyjazności

dla

przedsiębiorczości.

Pozwoli

to

ukształtować

zsyntetyzowany obraz wpływu otoczenia prawnego na konkurencyjność szwajcarskiej
gospodarki.
Jednym z takich rankingów jest Index of Economic Freedom, publikowany na
początku każdego roku przez amerykańską Fundację Heritage we współpracy z dziennikiem
The Wall Street Journal. Indeks ten bada wolność gospodarczą w czterech aspektach, którymi
są: rządy prawa, ograniczoność rządu, efektywność regulacyjna i otwartość rynku, a w ich
ramach znajdują się podkategorie, których jest w sumie dziesięć. Dla rządów prawa są to
prawa własności i wolność od korupcji, dla ograniczenia rządu – wolność fiskalna i wydatki
rządowe, dla efektywności regulacyjnej – wolność biznesu, wolność rynku pracy, wolność
108

Economic Institutions, http://www.econlib.org/library/Topics/HighSchool/EconomicInstitutions.html
(dostęp: 18.03.2015 r.)
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monetarna, a dla otwartości rynku – wolność handlu, wolność inwestycji i wolność
finansów110. W tych dziesięciu podkategoriach przyznaje się punkty w skali od 0 do 100, a
następnie wylicza z nich średnią, co daje końcowy wynik. Następnie kraje klasyfikuje się jako
wolne (jeśli osiągnęły wynik powyżej 80), raczej wolne (wynik 70-79,9), umiarkowanie
wolne (wynik 60-69,9), raczej zniewolone (wynik 50-59,5) i zniewolone (wynik 49.9 i
mniej)111.
W pierwszej z tych kategorii, wśród najbardziej wolnych, a zatem najbardziej
sprzyjających konkurencyjności gospodarczej znajduje się pięć krajów, a jednym z nich jest
Szwajcaria z ogólnym wynikiem 80,5 punktu112.
Wykres 11. Wartość Indeksu Wolności Gospodarczej fundacji Heritage dla Szwajcarii
w latach 1996-2015
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych fundacji Heritage z: Explore the data,
http://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year (dostęp: 18.03.2015 r.)
Powyższy wykres ukazuje, że wolność gospodarcza w Szwajcarii mierzona w oparciu
o metodologię Fundacji Heritage charakteryzuje się tendencją do wzrostu na przestrzeni
dwudziestu lat, w których to Szwajcaria została ujęta w rankingu (w pierwszym rankingu w
roku 1995 Szwajcaria nie była ujęta). Ponadto od roku 2010 Szwajcaria jest klasyfikowana
jako kraj wolny, gdyż jej rezultat przekracza 80 punktów. Wynik tego kraju jest znacząco
wyższy od średniej światowej, wynoszącej 60,4 punktu i średniej regionalnej (składającej się
z 43 krajów Europy), a która wynosi 67 punktów. Szwajcaria, zdaniem Fundacji Heritage, jest
110
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krajem o najwyższym poziomie wolności gospodarczej w Europie, co przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 8. 10 krajów o najwyższych wynikach w rankingu Fundacji Heritage za 2015
rok.
L. p.
Liczba punktów
Kraj
1

Hong-Kong

89,6

2

Singapur

89,4

3

Nowa Zelandia

82,1

4

Australia

81,4

5

Szwajcaria

80,5

6

Kanada

79,1

7

Chile

78,5

8

Estonia

76,8

9

Irlandia

76,6

10

Mauritius

76,4

Źródło: Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych fundacji Heritage z: 2015 Index of
Economic Freedom, http://www.heritage.org/index (dostęp: 2.05.2015 r.)
Wyższy od Szwajcarii wynik w tym rankingu osiągają jedynie Hong-Kong, Singapur,
Nowa Zelandia i Australia. Szwajcaria jest ostatnim krajem, który klasyfikowany jest jako
wolny gospodarczo, gdyż jego wynik przekracza wartość 80.
Analizując głębiej wolność gospodarczą w Szwajcarii, fundacja Heritage stwierdziła,
że w zakresie rządów prawa Szwajcaria jest krajem w bardzo niskim stopniu
skorumpowanym. W dodatku w mocny sposób przestrzegana jest ochrona praw własności, w
tym praw własności intelektualnej. W kraju działa uczciwy i zinstytucjonalizowany system
sądowniczy. Ponadto, sprawnie działa prawodawstwo dotyczące bankructw. W tej kategorii
Szwajcarii zostało przyznane co do praw własności 90 punktów, a co do ochrony praw
własności – 85113.
W zakresie ograniczoności rządu Fundacja, zaznaczając, że system podatkowy w
Szwajcarii funkcjonuje głównie na poziomie kantonalnym, stwierdziła, że najwyższa
efektywna federalna stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 11,5%.
Obciążenie podatkowe równe jest 28,2% gospodarki, a wydatki publiczne równe 34,1% PKB.
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W tej kategorii Szwajcaria otrzymała: w zakresie wydatków publicznych 65,1 punktu, a w
zakresie wolności fiskalnej 70,3 punktu114.
Co do efektywności regulacyjnej Fundacja stwierdziła, że ramy regulacyjne są
konkurencyjne i sprzyjają tworzeniu się przedsiębiorstw oraz ich efektywności operacyjnej.
Fundacja zaznaczyła, że brak jest minimów kapitałowych przy tworzeniu spółek, a otwarcie
firmy jest poprzedzone zaledwie sześcioma procedurami. Regulacje dotyczące rynku pracy są
wciąż relatywnie elastyczne. Z drugiej strony Fundacja wskazała na to, że subsydia rolne
osłabiają innowacyjność w tym sektorze gospodarki gdyż należą do najwyższych w świecie.
Doceniono w zamian obniżenie o 10% dotacji na energię słoneczną. W tej kategorii
Szwajcaria otrzymała: w zakresie wolności biznesu: 78,1 punktu, wolności rynku pracy: 75,3
punktu, a wolności monetarnej: 86,3 punktu115.
W kwestii otwartości rynku z uznaniem została zauważona niska przeciętna stawka
celna wynosząca 0% i członkostwo Szwajcarii w EFTA. Zauważono, że zagraniczne i
krajowe inwestycje zagraniczne w Szwajcarii generalnie są traktowane jednakowo, a
konkurencyjny i dobrze rozwinięty sektor finansowy oferuje szeroką gamę usług finansowych
i zachęca do przedsiębiorczości. Doceniono rozsądne regulacje bankowe i ostrożne praktyki
kredytowe. Wytknięto za to po raz kolejny wysokość subsydiów rolniczych. W tej kategorii
Szwajcaria otrzymała: w zakresie wolności handlu: 90 punktów, w zakresie wolności
inwestycji: 85 punktów, a w zakresie wolności finansów 80 punktów116.
Drugim indeksem, który może dać wyobrażenie o regulacjach dotyczących gospodarki
i, co za tym idzie, poinformować o prawnych determinantach konkurencyjności gospodarki
jest ranking Doing Business przygotowywany corocznie przez Grupę Banku Światowego. Jest
to ranking, który skupia się bezpośrednio na warunkach prowadzenia działalności
gospodarczej w danym państwie, a zatem na jego podstawie można wnioskować o
konkurencyjności gospodarki danego państwa.
Indeks ten bada dziesięć składowych zmiennych, które mają wpływ na prowadzenie
działalności gospodarczej. Pierwszą składową jest rozpoczynanie biznesu definiowane jako
wszystkie procedury wymagane prawem lub powszechnie wykonywane w praktyce, których
przedsiębiorca musi dokonać, aby założyć i formalnie prowadzić firmę, jak również wszystkie
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koszty i czas potrzebny aby dopełnić tych procedur, wśród których są: otrzymanie
wymaganych licencji i pozwoleń, wypełnienie dokumentacji itp. Pod uwagę bierze się także
minimalny wymagany kapitał zakładowy117. Drugą składową jest uzyskiwanie pozwolenia na
budowę. Rozumiane jest to jako procedury wymagane by wybudować magazyn; wśród tych
procedur jest uzyskanie i przedłożenie władzom wymaganych dokumentów, konieczność
zatrudnienia zewnętrznych nadzorców, uzyskanie zezwoleń itp118. Trzecia składowa to dostęp
do sieci energetycznej. W skład wchodzą procedury wymagane do tego, aby otrzymać stałe
przyłączenie do sieci elektrycznej (wnioski i umowy z dostawcami prądu, inspekcje i
zezwolenia ze strony dostawcy czy władz, a także prace zewnętrzne i ukończeniowe) 119.
Czwarta składowa to rejestrowanie własności. Chodzi tu o pełną sekwencję procedur
wymaganych by jedna firma mogła nabyć mienie od drugiej, w tym wszystkie procedury
wymagane by dokonać transferu praw własności tak, aby nabywca mógł w pełni operować
nabytym mieniem120. Piąty element tego rankingu to uzyskiwanie kredytu. Zawierają się w
nim wszystkie prawa kredytobiorców i kredytodawców, w odniesieniu do zabezpieczonych
transakcji, które mierzone są przez jeden zestaw wskaźników (chodzi tu o istnienie w prawie
zabezpieczeń i prawie upadłościowym cech, które ułatwiają kredytowanie) i wymiany
informacji kredytowej mierzone przez drugi z nich (zasięg, zakres i dostępność informacji
kredytowej)121. Szósta składowa to ochrona inwestorów mniejszościowych. Zawiera się w
niej ochrona tych inwestorów przed konfliktami interesów i ich prawa do współzarządzania
przedsiębiorstwem122. Siódma składowa to płacenie podatków. Zawiera ona wszystkie
daniny, jakie musi płacić średniej wielkości firma w danym roku oraz związane z tym
obciążenia typu administracyjnego123. Ósma składowa to handel zagraniczny. Mierzy się tu
czas i koszty (z wyłączeniem ceł) związane z eksportem i importem drogą morską
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znormalizowanego ładunku towarów124. Dziewiąta składowa to egzekwowanie umów. Mierzy
ona efektywność sądownictwa w rozwiązywaniu sporów pomiędzy firmami125. Ostatnia –
dziesiąta składowa to procedury w przypadku niewypłacalności. Bada ona czas, koszty i
wynik postępowania upadłościowego podmiotów krajowych. Ponadto analizuje też ramy
prawne mające zastosowanie do postępowania likwidacyjnego i restrukturyzacji.
Szwajcaria w tym rankingu zajmuje dwudzieste miejsce126. Jest to znacząco niższa
pozycja niż w rankingu Fundacji Heritage. Zostało jej przyznane 77,78 punktu127 (zwycięzca
rankingu – Singapur otrzymał ich 88,27)128.
Poszczególne kategorie rankingu w odniesieniu do analizowanej gospodarki jednak
nie wskazują na znaczne utrudnienia dla biznesu. W przypadku rozpoczynania działalności
gospodarczej Szwajcaria zajęła 69-te miejsce wśród badanych krajów. Liczba wymaganych
procedur wynosi 6, a są nimi: opłacenie kapitału, poświadczenie projektu statutu przez
notariusza (koszt od 600 do 5100 CHF), złożenie statutu w lokalnym rejestrze handlowym w
celu uzyskania osobowości prawnej (koszt: 600 CHF plus 0,2% kapitału przekraczającego
200 000 CHF, ale nie mniej niż 10 000 CHF) opłacenie znaczka skarbowego, rejestracja jako
płatnik podatku VAT i wpisanie pracowników do systemu ubezpieczeń społecznych. Ponadto
rozpoczęcie działalności zajmuje 10 dni, koszt tego to 2% dochodu per capita, a niezbędny
kapitał to już 25,4% dochodu per capita129.
W przypadku uzyskania pozwolenia na budowę Szwajcaria zajęła 45-te miejsce na
świecie. Potrzeba tu wykonać 11 procedur, którymi są: otrzymanie pozwolenia od straży
pożarnej (1000 CHF), otrzymanie pozwolenia na budowę (20 000 CHF), inspekcja ze strony
władz lokalnych, otrzymanie zgody od departamentu gospodarki odpadami (300 CHF),
otrzymanie zgody od departamentu dostarczania energii, otrzymanie zgody od departamentu
gospodarki wodnej, uzyskanie przyłącza kanalizacyjnego od departamentu gospodarki
odpadami (5000 CHF), pozytywna opinia inspekcji sanitarnej tegoż departamentu,
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podłączenie wody przez departament dostarczania wody (2000 CHF), finałowa inspekcja ze
strony władz lokalnych i otrzymanie pozwolenia na użytkowanie. Całość zajmuje 154 dni
(średnia OECD to 149,5 dnia) z czego najwięcej, bo aż 120 dni zajmuje uzyskanie
pozwolenia na budowę130.
W kategorii dostępu do sieci energetycznej Szwajcaria zajęła piąte miejsce z 97,71
punktami. Wymagane są tu jedynie trzy procedury, którymi są złożenie wniosku i czekanie na
jego rozpatrzenie, oczekiwanie na ukończenie zewnętrznych pracy przyłączeniowych (46250
CHF) i instalacja miernika prądu wraz z przeprowadzeniem inspekcji. Podłączenie do prądu
zajmuje 39 dni131.
W przypadku rejestracji własności Szwajcaria zajęła szesnaste miejsce. Wymagane są
tu cztery procedury: notyfikacja transakcji w państwowym rejestrze, przygotowanie umowy
sprzedaży przez notariusza (300 CHF), podpisanie kontraktu u notariusza (0,1% wartości
sprzedawanego elementu majątku), rejestracja tytułu własności w państwowym rejestrze
(0,15% wartości132).
W kategorii uzyskiwania kredytu Szwajcaria zajęła 52-gie miejsce. Tu została według
rozmaitych zmiennych oceniona jako kraj, w którym kredyt uzyskać jest umiarkowanie łatwo.
Nie istnieje publiczne biuro informacji kredytowej, ale istnieje prywatne. System prawny w
tej materii został oceniony jako umiarkowanie ułatwiający działalność finansującą133.
Ochrona inwestorów mniejszościowych w Szwajcarii została oceniona na 55 punktów,
co dało temu krajowi 78. Miejsce w tej kategorii. Jest to najniżej oceniona zmienna w tym
rankingu dla Szwajcarii. Niestety, znacząca ilość osób w przedsiębiorstwie mogących być
zainteresowanymi handlem z użyciem poufnych informacji nie jest zobowiązana do
ujawniania swoich transakcji udziałami przedsiębiorstwa, prezes jednoosobowo ma prawo
zatwierdzać transakcje kupna-sprzedaży, ponadto nie istnieje zewnętrzne ciało do oceny
transakcji przed jej wystąpieniem. Powyższe to główne wady systemu ochrony inwestorów
mniejszościowych. Z drugiej strony mają oni wiele praw zarówno korporacyjnych jak i
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majątkowych w przedsiębiorstwach, których są udziałowcami. Poza tym, spółki notowane na
giełdzie posiadają dodatkowe obowiązki informacyjne134.
W sferze fiskalnej Szwajcaria zajęła osiemnaste miejsce uzyskując 89,05 punktu. W
Szwajcarii należy dokonać dziewiętnastu płatności w ciągu roku, a na rozliczenie podatków
potrzeba 63 godzin rocznie. Podatek od zysków wynosi 9,5%, a wraz ze składkami na
ubezpieczenie społeczne opłacanymi przez pracodawcę i innymi podatkami całkowita stopa
opodatkowania wynosi 29% zysku przedsiębiorstwa, co jest dużo niższą stawką w
porównaniu ze średnią dla krajów OECD wynoszącą 41,3%135.
W dziedzinie handlu zagranicznego Szwajcaria otrzymała 86,10 punktu, co dało jej
22-gie miejsce. W przypadku wymaganej dokumentacji związanej z handlem zagranicznym
należy wypełnić trzy dokumenty dla eksportu i cztery dla importu. Zarówno w przypadku
jednego jak i drugiego typu transakcji zagranicznej do jej przeprowadzenia potrzeba ośmiu
dni, a koszty takich transakcji wynoszą odpowiednio: dla eksportu 1660 USD/kontener, dla
importu: 1440 USD/kontener136.
W przypadku egzekwowania umów Szwajcaria otrzymała 72,2 punktu i zajęła 22-gie
miejsce. Czas od momentu złożenia przez powoda w sądzie pozwu do momentu dokonania
płatności mija 390 dni (średnia dla OECD to 539,5 dnia), z czego najwięcej, bo 320 dni trwa
postępowanie sądowe. Koszty związane z dochodzeniem roszczeń wynoszą 24% wartości
należności, a liczba procedur w zakresie dochodzenia swoich należności wynosi 32137.
W ostatniej kategorii, czyli procedurach w przypadku niewypłacalności Szwajcaria
zajęła 41-sze miejsce otrzymując 63,1 punktu. Procedury upadłościowe trwają znacznie
dłużej niż wynosi ich średnia dla krajów OECD (Szwajcaria: 3 lata, średnia OECD: 1,7 roku).
Z kolei koszt postępowania upadłościowego jest niższy, bo wynosi 3,5% mienia w
porównaniu z 8,8% dla średniej OECD. Znacznie gorsza niż w przypadku średniej OECD jest
też stopa należności odzyskiwanych w tym przypadku przez wierzycieli (odpowiednio: 47,6%
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i 71,9%). Większość pozostałych zmiennych w tej kategorii ma wartości zbliżone do ich
średnich dla OECD138.
Z obu tych rankingów można wnioskować, że Szwajcaria jest krajem, którego system
prawny i regulacyjny działa w sposób pozwalający na rozwój konkurencyjności gospodarki.
Jest

to

gospodarka

dość

liberalna,

co

powoduje

wzrost

konkurencji

pomiędzy

przedsiębiorstwami. Oczywiście nie można nie dostrzec znacznych różnic pomiędzy
wynikami Szwajcarii w tych rankingach. Mimo iż, wydawało by się, wolność gospodarcza i
łatwość prowadzenia biznesu to są zmienne ze sobą w sposób silny skorelowane, to jednak
Szwajcaria w tych rankingach otrzymuje wyniki, które nie są sobie bliskie. Należy sądzić iż
powodem tego jest fakt, że indeks Fundacji Heritage mierzy warunki makroekonomiczne,
które raczej kreują środowisko mniej lub bardziej probiznesowe. Bank Światowy z kolei,
mimo iż po części bada warunki makroekonomiczne w swoim indeksie, skupia się również na
mikroekonomicznych aspektach i praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw. W wielu spośród
kategorii indeksu Doing Business Szwajcaria nie zajmuje bardzo wysokich pozycji, co działa
na niekorzyść jej konkurencyjności. Warto zaznaczyć dość długie trwanie spraw sądowych i
nie najlepiej uregulowaną kwestię ochrony praw inwestorów mniejszościowych w spółkach.
Mimo wszystko jednak wysoki ogólny wynik na tle reszty świata każe sądzić, że łatwo jest
prowadzić biznes w Szwajcarii. W dodatku optymizmem wobec konkurencyjności napawa
wynik tego kraju w indeksie Fundacji Heritage, w którym to Szwajcaria jest ścisłej czołówce
krajów wolnych gospodarczo.

3.2. Wpływ sytuacji politycznej Szwajcarii na konkurencyjność i innowacyjność
jej gospodarki
Sytuacja polityczna Szwajcarii, zarówno wewnętrzna, jak i międzynarodowa, jest
wyjątkowa w skali świata. Ona też wpływa na konkurencyjność gospodarki tego kraju, zatem
należy poddać ją analizie. Cechami charakterystycznymi szwajcarskiej sytuacji politycznej są
neutralność, federalizm i demokracja bezpośrednia. Analiza tych trzech cech pozwoli
zobrazować sytuację polityczną i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki tego kraju.
Pierwszą cechą sytuacji politycznej tego państwa jest jego neutralność. Została ona
potwierdzona przez Kongres Wiedeński w celu utrzymania równowagi sił w ponapoleońskiej
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Europie139. Od tego czasu stała się ona ogólnie akceptowanym stanem dla tego kraju, jedną z
rzeczy często kojarzoną w kontekście Szwajcarii oraz częścią tożsamości Szwajcarów,
których większość jest zwolennikami utrzymania takiego stanu rzeczy140. Neutralność ma,
obok politycznych, zalety ekonomiczne. Np. w czasie drugiej wojny światowej okazała się
ona pomocna, gdyż pozwoliła uniknąć niemieckiej agresji. Dzisiaj też neutralność polityczna
przynosi temu krajowi pewne korzyści. Obecnie, w kontekście konfliktu na Ukrainie i sankcji
nałożonych na oraz przez Rosję neutralność pozwala Szwajcarii zręcznie poruszać się
pomiędzy zwaśnionymi stronami. W tym środowisku Szwajcarom udało się nie zaangażować
w działania sprzeczne z ich interesem narodowym. Wprawdzie jest to kraj niemal w całości
otoczony przez Unię Europejską, która, jak pokazano w poprzednim rozdziale, jest niezwykle
istotnym partnerem handlowym. To z kolei wymuszało wprowadzenie do pewnego stopnia
utrudnień wobec Rosji, aby nie psuć bardziej stosunków z UE (nadszarpniętych już po
referendum dotyczącym imigracji). Niemniej jednak sankcje Szwajcarskie w porównaniu z
unijnymi są dużo mniejsze.
Tuż po aneksji Krymu, w marcu 2014 r. jedynym działaniem ze strony Szwajcarii było
zapewnienie, że nie pozwoli na to, by być wykorzystywaną do obchodzenia przez podmioty
rosyjskie sankcji unijnych141. Ten krok to tak naprawdę głównie werbalne zsolidaryzowanie
się z państwami UE z jednoczesnym zapowiedzeniem, że Szwajcaria nie chce umożliwiać
obchodzenia sankcji wobec UE. Mimo to, żeby samemu nie stać się celem takowych za
wspieranie tego państwa objęto zakazami wjazdu niektóre osoby z Rosji i Krymu 142. W
okresie rozgorzenia konfliktu w Donbasie członek Rady Związkowej Johann SchneiderAmmann w odpowiedzi na narastającą krytykę stwierdził, że Szwajcarzy nie będą nakładać
utrudnień, gdyż to będzie niekorzystne dla ich gospodarki, stwierdzając jednocześnie, że
byłoby to zwasalizowanie jego kraju143. W końcu, w sierpniu i listopadzie 2014 r.,
zdecydowano się na lekkie rozszerzenie sankcje. Objęto nimi także kilka rosyjskich
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przedsiębiorstw144. Generalnie władze szwajcarskie podkreślały, że nie chcą, aby ich kraj był
wykorzystywany przez podmioty rosyjskie do omijania sankcji unijnych.
W międzyczasie firmy ze Szwajcarii odnotowały niezwykle wysoki wzrost
zainteresowania ich produktami ze strony firm rosyjskich. Luka podażowa spowodowana
przez embargo unijne musiała zostać wypełniona i jednym z wypełniających ją były firmy
szwajcarskie. BBC opisywało przypadek szwajcarskiego producenta sera, do którego
zgłaszały się ogromne ilości potencjalnych klientów z Rosji, wielu bardzo zdesperowanych, w
celu zakupu jego asortymentu145. Kwestia produktów spożywczych pozostaje jednak w cieniu
kwestii sektora finansowego. Związki finansowe pomiędzy oboma praktycznie zostały
nietknięte sankcjami, co rodzi nadzieję na wzrost zysków dla szwajcarskiego sektora
finansowego. Udało się to osiągnąć dzięki neutralności politycznej. Widać tu więc przypadek
kiedy konkurencyjność gospodarki na rynkach zagranicznych jest częściowo wynikową
polityki zagranicznej prowadzonej przez rząd, w tym przypadku polityki neutralności.
Neutralność jest też powodem lokowania na terenie Szwajcarii swoich siedzib przez
organizacje międzynarodowe. Nie wszystkie z nich są organizacjami stricte politycznymi.
Część z nich ma inny charakter, często połączony z gospodarką. Skutkuje to nawiązywaniem
się współpracy pomiędzy nimi a przedsiębiorstwami położonymi w okolicy. Przykładem tu
może być współpraca niektórych z nich z przedsiębiorstwami z klastra biomedycznego
BioAlps. Władze tego klastra wymieniają wśród korzyści z tej współpracy kwestie
infrastruktury technologicznej, dostęp do statystyk i analiz, szczególnych komponentów
technologicznych czy też szkolenia dla badaczy146. Jest to kolejna, nieoczywista korzyść
płynąca z politycznej neutralności.
Neutralność polityczna Szwajcarii powoduje też, że jest to jeden z najstabilniejszych
politycznie krajów na świecie. Studia nad osobistym bezpieczeństwem i dobrobytem,
spójnością społeczną i stabilnością polityczną wykazały, że Szwajcaria regularnie prowadzi w
międzynarodowych porównaniach dotyczących tych kwestii 147. Tak stabilne środowisko
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polityczne sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw, a zatem przyczynia się do rozwoju
gospodarczego i zwiększenia pozycji konkurencyjnej tego kraju.
Drugą cechą sytuacji politycznej Szwajcarii jest jej federalizm polityczny. Struktura
taka ma uzasadnienie historyczne. Państwo to powstało w 1291 r. ze związku trzech
kantonów: Uri, Schwyz i Unterwalden, do których przyłączały się kolejne148. W czasie
reformacji Szwajcaria podzieliła się na część protestancką (w Szwajcarii działali dwie spośród
głównych postaci reformacji: Jan Kalwin i Urlych Zwingli) i katolicką149. Poza tym, ludność
tego kraju mówi kilkoma językami ojczystymi. W sytuacji takiej różnorodności zachowanie
federacyjnej formy rządów wydaje się być historycznie zasadne. Federacyjna forma rządów
jest też faktem pomimo mylącej nazwy państwa: „Konfederacja Szwajcarska”150. Szwajcaria
posiada trójszczeblową strukturę. Składają się na nią Federacja, kantony oraz gminy. Te dwa
ostatnie poziomy cieszą się szerokim zakresem autonomii. W prawie istnieje domniemanie
kompetencji na ich rzecz. Konstytucja wprost stwierdza „Kantony są suwerenne, o ile ich
suwerenność nie została ograniczona przez Konstytucję Federalną; wykonują te wszystkie
prawa, które nie zostały przekazane Federacji”151. Ponadto konstytucja federalna gwarantuje
gminom zachowanie ich autonomii zgodnie z prawem kantonalnym. Implikuje to bardzo
wysoki poziom autonomii kantonów w ramach państwa.
Taki poziom decentralizacji kompetencji powoduje, że regiony (w tym przypadku są
nimi

kantony)

mają

możliwość

stworzenia

odmiennych

uwarunkowań

prawno-

instytucjonalnych dla przedsiębiorczości. Jak twierdzi prof. Martin Killias z Uniwersytetu w
Zurychu „Jedną z największych zalet struktur federalnych jest różnorodność rozwiązań i skala
ludzkiej wyobraźni, która pozwala odnaleźć nowe rozwiązania radzące sobie z dysfunkcjami
systemu. Centralizacja oznaczałaby redukcję potencjału innowacyjnego; małe eksperymenty,
o lokalnym zasięgu byłyby prawie niemożliwe, albo tylko po intensywnej perswazji152”.
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Okazuje się także, że federalizm Szwajcarii wpływa na wysokość opodatkowania.
Ponieważ każdy kanton ma prawo ustalać własne stawki podatkowe, istnieje pomiędzy nimi
konkurencja w tej materii. Warto też zaznaczyć, że władztwo podatkowe poziomu
federalnego tego państwa jest bardzo ograniczone prawnie. Autonomia w zakresie podatków
pozwala na realizację przez kantony swoich własnych pryncypiów, co oznacza, że w
Szwajcarii de facto istnieje 26 oddzielnych polityk gospodarczych mających pewne wspólne
elementy. Konkurencja podatkowa pomiędzy kantonami nie powoduje jednak często
rozważanego w tego typu sytuacjach tzw. „wyścigu do dna” (ang. race to the bottom).
Zarówno rząd centralny jak i kantony dostarczają obywatelom infrastrukturę do decydowania
o przedsiębranych projektach publicznych, co często łączy się z decydowaniem o
finansowaniu ich. Ponieważ zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorstwa mają prawo w
sposób nieskrępowany wybierać miejsce swojego pobytu, władze są zmuszone do oferowania
im jak najkorzystniejszej kombinacji usług publicznych oraz obciążeń podatkowych 153. Taki
stan pozwala też w ułatwiony sposób porównywać zarówno jakość usług jak i wysokość
obciążeń. Ponieważ zaś usługi publiczne skierowane wobec biznesu oraz pobierane od
przedsiębiorstw daniny wpływają na konkurencyjność gospodarczą państwa, należy uznać
współzawodnictwo kantonów na tym polu za rzecz, która przyczynia się do tworzenia
pozytywnych uwarunkowań gospodarczych, a to skutkuje zwiększoną konkurencyjnością
szwajcarskich przedsiębiorstw i całej gospodarki.
Trzecią cechą sytuacji politycznej Szwajcarii jest demokracja bezpośrednia. Należy tu
zaznaczyć, że istotną wadą demokracji jest tzw. „tyrania większości”. W Szwajcarii jednak
obowiązuje rozwiązanie, które może załagodzić to zjawisko. Polega ono na tym, że w
przypadku referendów ogólnokrajowych, aby dana inicjatywa została przyjęta musi się za nią
opowiedzieć zarówno większość Szwajcarów, jak i większość kantonów. Pozwala to
kantonom zamieszkałym przez niewielką liczbę ludzi nie być irrelewantnym w procesie
decyzyjnym154.
Do niezwykle wysokich rozmiarów jest doprowadzony poziom bezpośredniej
partycypacji obywateli w podejmowaniu decyzji. Sprzyja temu omówiona wyżej federalna
struktura kraju. To, że obywatele mogą osobiście decydować w sprawach ich bezpośrednio
dotyczących za pośrednictwem instytucji referendum (w dwóch kantonach praktykowane jest
153

Feld, Lars P., Kirchgässner G., Schaltegger C. A., 2003. Decentralized Taxation and the Size of Government:
Evidence from Swiss State and Local Governments, CESifo Working Paper No. 1087
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Bessard P., Tax Competion: The Swiss Case [w:] Cutting Taxes to Increase Prosperity, Gissurarson H. H. (red.),
Rejkiawik 2007, str. 87
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ciągle coroczne zebranie mieszkańców w ramach wiecu, który decyduje o najważniejszych
sprawach) sprawia, że decyzje przez nich podejmowane są bliższe ich bezpośrednim
potrzebom, a także przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności gospodarczej.
Ponieważ jednak każdy kanton ma wysoki poziom autonomii, stopień decyzyjności obywateli
nie jest jednakowy. Okazuje się jednak, że im większy jest zakres referendów dotyczących
finansów publicznych w danym kantonie, tym np. niższy jest stopień opodatkowania w
porównaniu do średniej155. Pokazuje to poniższy wykres.
Wykres 12. Stopień powszechności referendów w sprawach finansów (oś odciętych) a
przeciętny stopień opodatkowania w kantonie (100 – wartość średnia) (oś rzędnych)

Źródło: Public Sector Innovation and Swiss Federalism. Advantage or disadvantage?,
Genewa, 10.10.2013 r.,
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2013/ICP/TOSICP/GRUENENFELDER.pdf (dostęp: 10.04.2015 r.)
W Szwajcarii presja na zwiększanie obciążeń podatkowych występuje głównie na
poziomie federalnym. Obywatele jednak mają przeciwne preferencje. W latach 2004-2007 w
referendach poparte zostały redukcje podatków, a w 2004 r. odrzucona została propozycja
rządu by zwiększyć stawkę podatku VAT o 1,8%.
Wpływ demokracji bezpośredniej na konkurencyjność wykracza jednak poza samo
decydowanie o poziomie opodatkowania. Warto wspomnieć o kilku referendach, które odbyły
się w ostatnim czasie, a których temat był powiązany ze sprawami gospodarczymi zaś wynik
mógł wpłynąć na konkurencyjność Szwajcarii.
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Public Sector Innovation and Swiss Federalism. Advantage or disadvantage?, Genewa, 10.10.2013 r.,
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2013/ICP/TOS-ICP/GRUENENFELDER.pdf (dostęp:
10.04.2015 r.)
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Jednym z takich głosowań była tzw. inicjatywa Mindera. Przedsiębiorca Thomas
Minder chciał przeciwstawić się praktyce wypłacania władzom spółek giełdowych bardzo
wysokich premii nawet w sytuacji gdy spółka przyniosła w danym roku straty, a przyznanie
nagrody było nieuzasadnione, tak jak się stało w roku 2007. W inicjatywie skupiono się na
trzech aspektach: przesadnych wynagrodzeniach zarządów, uprawnieniu banków do
głosowania przez swojego przedstawiciela używając akcji posiadanych przez inne osoby i
niezdolności

beneficjentów

polis

ubezpieczeniowych

i

emerytalnych

(właścicieli

zdeponowanych akcji) do dysponowania nimi podczas głosowań156.
Celem inicjatywy było wprowadzenie zakazu wypłat odszkodowawczych przy
odchodzeniu z zarządu i wypłat z góry za jakiś okres czasu dla członków zarządów firm
notowanych na giełdzie, zakaz używania akcji zdeponowanych do głosowań przez osoby nie
będące ich właścicielami, wprowadzenie przepisu nakazującego funduszom emerytalnym
uczestniczyć w walnych zebraniach akcjonariuszy i głosować zgodnie z życzeniem ich
członków, wprowadzenie zasady jednorocznej kadencyjności – obowiązku wyboru prezesa i
poszczególnych członków zarządów poprzez akcjonariuszy oraz wprowadzenie możliwości
zdalnego elektronicznego głosowania w ramach walnego zebrania akcjonariuszy. W 2013 r.
odbyło się głosowanie, które zakończyło się sukcesem inicjatora. Wniosek przyjęty został
przez wszystkie kantony z ogólnokrajową większością 67,9%157.
Inicjatywą z pozoru podobną, ale tak naprawdę całkiem różną była podniesiona przez
lewicę inicjatywa 1:12. Jej istotą było ograniczenie pensji szefostwa przedsiębiorstw do
maksymalnie dwunastokrotności najniższej pensji pracownika w danej firmie. Ta propozycja
spotkała się z jednoznacznym sprzeciwem ze strony społeczeństwa. Odrzuciło je 65,3%
społeczeństwa, a ponadto pomysł nie zdobył większości w żadnym z kantonów158.
Jedynym elementem wspólnym tych inicjatyw była kwestia wynagrodzeń osób na
stanowiskach zarządzających przedsiębiorstwami. Sedno jednak tkwi gdzie indziej. W
inicjatywie Mindera chodziło o zaprzestanie wątpliwych moralnie praktyk wypłacania
bonusów gdy firma przechodzi kryzys, a w inicjatywie 1:12 o ograniczenie pensji bez
względu na aktualne wyniki przedsiębiorstwa. Ponadto inicjatywa Mindera podnosiła także
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Inicjatywa Mindera, http://www.szwajcaria.net/minder.html (dostęp: 12.04.2015 r.)
Ibidem
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Szef może zarobić tylko 12 pensji podwładnego? Szwajcarzy na "nie", http://www.tvn24.pl/wiadomosci-zeswiata,2/szef-moze-zarobic-tylko-12-pensji-podwladnego-szwajcarzy-na-nie,374306.html (dostęp: 12.04.2015
r.)
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kwestię współdecydowania o firmie osób, które były akcjonariuszami, a których prawo do
tego było wcześniej ograniczane.
Warto także wspomnieć o dwóch innych inicjatywach: płacy minimalnej na poziomie
ok. 4000 CHF miesięcznie159 (płaca minimalna obowiązuje tylko w Neuchâtel i wynosi ok.
3640 CHF zależnie od przepracowanych w miesiącu godzin160), a także o inicjatywie
bezwarunkowego dochodu podstawowego, która, być może, zostanie poddana pod
głosowanie w 2016 roku161. I choć prawdopodobieństwo jej zaakceptowania jest niskie, to
należy zauważyć, że trzy z powyższych inicjatyw: 1:12, płaca minimalna i dochód
bezwarunkowy mogą mieć negatywny wpływ na konkurencyjność szwajcarskiej gospodarki.
Ich odrzucenie to jedna rzecz, ale sam fakt, że te idee znajdują wystarczająco duże poparcie
by poddać je pod ogólnokrajowe głosowanie może doprowadzić do tego, że kiedyś, któraś z
takich inicjatyw zostanie poparta przez większość głosujących, a jej implementacja pogorszy
szwajcarską pozycję konkurencyjną.
Omówić należy rezultat jeszcze jednego referendum. Jego wynik odbił się szerokim
echem w mediach i pogorszył stosunki Szwajcarii z Unią Europejską. Było to referendum w
sprawie ograniczenia imigracji.
Szwajcaria, o czym w dalszej części pracy, zasadniczo jest społeczeństwem otwartym.
Imigranci stanowią w nim znaczną część populacji i siły roboczej. Jednak to referendum
pokazało, że nie jest tak do końca. O tym, że sprawa imigracji jest ważna dla społeczeństwa
świadczy to, że frekwencja wyniosła 56,5% i była jedną z najwyższych w ostatnich dziesięciu
latach. Wyniki referendum są wiążące i prawdopodobnie zmuszą rząd do renegocjacji
przynajmniej części umów z Unią. Umowy te mają jednak tzw. klauzulę „gilotyny” co
sprawi, że selektywne zmiany zapisów są trudne, gdyż, z założenia, zmiana jednego zapisu
powoduje nieważność wszystkich umów. Ponieważ UE jest bardzo istotnym partnerem
gospodarczym dla Szwajcarii, rezultat tego referendum może mieć doniosłe skutki dla
gospodarki tego alpejskiego kraju.
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Referendum w Szwajcarii: "Nie" ustawowej płacy minimalnej na poziomie 4 tys. franków,
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3.3. Wpływ kultury i mentalności na gospodarkę Szwajcarii
Na gospodarkę kraju, a także na jej konkurencyjność wpływ ma także kultura i
mentalność ludzi, którzy w danej gospodarce żyją. Oczywiście trudno uznać ten czynnik za
decydujący dla konkurencyjności. Także trudno go miarodajnie skwantyfikować. Niemniej
jednak ma on znaczenie; zatem warto przyjrzeć mu się.
Pod względem kulturowym Szwajcaria wyróżnia się na tle wielu innych krajów tym,
że jest to kraj wielojęzyczny. Status oficjalnego mają tam cztery języki: niemiecki, francuski,
włoski i retoromański (zwany również romansz). Spośród tych czterech języków głównie
używane są dwa pierwsze, język włoski dominuje tylko w kantonie Ticino, zaś retoromański
występuje głównie w Gryzonii, gdzie i tak dominuje język niemiecki.
Język, jako kod kulturowy, niesie ze sobą określone spojrzenie na świat. Mentalność
ludzi wyłania się poprzez to, w jakim języku mówią. Z kolei wielojęzyczność Szwajcarii jest
pochodną jej historii. Szwajcarzy niemieckojęzyczni kultywują swoje przeświadczenie o
pochodzeniu od chłopów z alpejskich wiosek, którzy żyli w trudnych warunkach i musieli
walczyć zarówno o przetrwanie jak i o swoją niezależność. Miało to znaczący wpływ na
ukształtowanie się ich mentalności. Z kolei Szwajcarzy francuskojęzyczni żyli przez 250 lat
pod dominacją niemieckojęzycznych z Berna. To ukształtowało ich chęć odróżniania się od
niemieckojęzycznych elit nie tylko w mowie, ale i w kulturowym dziedzictwie. Poza tym
wpłynęło na bardziej przyjazne nastawienie wobec sąsiadów niż te, które żywią ich
pobratymcy posługujący się językiem niemieckim162. Wpływ wielojęzyczności wyraża się na
dwa sposoby: bezpośredni (w danych makroekonomicznych) i pośredni (poprzez instytucje
polityczne i decyzje polityczne dotyczące gospodarki).
W Szwajcarii obszary językowe się nie przenikają; raczej graniczą ze sobą nawet jeśli
w jednym kantonie status dominujących mają dwa języki. Granica językowa w Szwajcarii
nosi nazwę der Röstigraben lub la rideau de rösti i pochodzi od rösti – szwajcarskiej potrawy
narodowej, z początku nieznanej w Romandii, czyli rejonie francuskojęzycznym.
Różnice mentalnościowe zaś objawiają się w wielu dziedzinach. Poruszony zostanie tu
wpływ tejże granicy na konkurencyjność gospodarczą. Otóż Szwajcarzy francuskojęzyczni są
mniej chętni do długiej i wytężonej pracy niż ich niemieckojęzyczni rodacy. W przypadku
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Working Paper No. 0910, University of Zürich, July 2009, str. 7
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możliwości referendalnego obniżenia czasu pracy bardziej są skłonni to zrobić, co pokazują
wyniki kilku referendów, w których kwestią był czas pracy, jakkolwiek ujęty.
Tabela 9. Wyniki referendów dotyczących długości czasu pracy w Szwajcarii w części
niemieckojęzycznej, łacińskojęzycznej i w całym kraju
Języki
Język
Całkowite
łacińskie
niemiecki %
na
%
na %
na TAK
TAK
TAK
Dłuższe urlopy (1985)

44,4

31,4

34,8

Skrócenie godzin pracy (1988)

43,6

31,1

34,3

Skrócenie czasu pracy (2002)

35,4

22,6

25,9

Obniżenie wieku emerytalnego (1988)

46,3

31

35

40,2

46

Obniżenie elastycznego wieku emerytalnego 62,5
(2000)

33,6
39,4
Niepodwyższanie wieku emerytalnego dla kobiet 56,2
(2000)
Opracowanie własne na podstawie danych z B. Brügger, R. Lalive, J. Zweimüller, Does
culture affect unemployment? Evidence from the Röstigraben, Working Paper No. 0910,
University of Zürich, July 2009
Także, jak to pokazują poniższe dane makroekonomiczne, to w Romandii jest wyższe
bezrobocie. Na poniższym wykresie przedstawiono dane o bezrobociu dla roku 2013 w
poszczególnych

kantonach.

niemieckojęzyczne,

różowym

Kolorem
–

niebieskim

dwujęzyczne,

zostały

zielnym

zaznaczone
łacińskojęzyczne

kantony
(czyli

francuskojęzyczne i jeden włoskojęzyczny). Pomimo braku danych sumarycznych dla
poszczególnych stref językowych można zauważyć tendencję do zwyżkowania bezrobocia w
kantonach, w których dominuje język francuski lub włoski. W Genewie, Vaud i Neuchâtel
przekraczało 5%, podczas gdy w niemieckojęzycznym Obwalden wynosiło poniżej 1%.
Należy jednak uznać, że i tak nawet pięcioprocentowy poziom bezrobocia jest na niskim
poziomie.
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Wykres 13. Bezrobocie w poszczególnych kantonach w proc. w 2013 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Federalnego Biura Statystycznego
wygenerowanych na stronie Regional portraits. Cantons,
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/regionen/kantone.html (dostęp: 10.05.2014 r.)
Należy zauważyć, że nawet w łacińskojęzycznej części Szwajcarii z reguły poparcie
dla inicjatyw mających skrócić czas pracy nie osiąga większości. Także bezrobocie tam
kształtuje się na relatywnie niskim (choć niewątpliwie wyższym niż w części
niemieckojęzycznej) poziomie.
Szwajcarzy francuskojęzyczni są bardziej przyjaźnie nastawieni do kwestii
imigrantów i bardziej wobec nich tolerancyjni niż ich niemieckojęzyczni rodacy163. Pokazują
to wyniki referendów dotyczących ograniczenia imigracji i zakazania budowy minaretów
przy meczetach. W obu tych referendach to niemieckojęzyczni byli zdecydowanie bardziej
zwolennikami poddanych pod głosowanie rozwiązań164.
Kwestia nastawienia wobec imigrantów z konkurencyjnością gospodarki powiązana
jest w ten sposób, że imigranci stanowią część siły roboczej. Pracując w Szwajcarii
wytwarzają właśnie tam dobra i usługi, przyczyniają się do jej rozwoju. Niemniej jednak,
wniosek o tym, że niemieckojęzyczni Szwajcarzy to ksenofobowie jest nieuprawniony.
Pokazuje to poniższa tabela:
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Dudzic K., Wielojęzyczność jako instytucja wpływająca na gospodarkę kraju na przykładzie Szwajcarii, artykuł
naukowy nieopublikowany, str. 17-18
164
Ibidem
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Tabela 10. Mieszkańcy Szwajcarii z podziałem na Szwajcarów i imigrantów (w tys.)
Rok

Ogółem Szwajcarzy Imigranci

2013

8 140

6 203

1 937

2012

8 039

6 169

1 870

2011

7 955

6 139

1 816

2010

7 870

6 104

1 766

2009

7 786

6 072

1 714

2008

7 702

6 032

1 670

2007

7 593

5 991

1 602

2006

7 509

5 954

1 555

2005

7 459

5 917

1 542

2004

7 415

5 890

1 525

2003

7 364

5 863

1 501

2002

7 314

5 837

1 477

2001

7 256

5 808

1 448

7 204
5 780
1 424
2000
Opracowanie własne na podstawie danych Federalnego Biura Statystycznego
wygenerowanych z pliku dostępnego na stronie Population size and population composition –
Data, indicators,
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/02/blank/key/bevoelkerungsstand.ht
ml (dostęp: 30.04.2015 r.)
Ilość imigrantów przekracza obecnie 20% całej populacji. Trudno społeczeństwo
akceptujące taki odsetek obcokrajowców i dodatkowo dysponujące mechanizmami
demokracji bezpośredniej, którymi mogłoby dużo wcześniej ograniczyć przyrost liczby
imigrantów nazwać społeczeństwem ksenofobicznym. W dodatku przyrost w kolumnie
„Szwajcarzy” jest większy niż wynikałoby to z ruchu naturalnego ludności, zatem uwzględnia
też naturalizacje obcokrajowców.
Prowadzi to zatem do kolejnego wniosku odnośnie mentalności Szwajcarów; jest to
społeczeństwo otwarte. Właśnie tę cechę jako jeden z fundamentów konkurencyjności
szwajcarskiej gospodarki wskazał Jörg Al. Reding, amabasador Szwajcarii w Korei
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Południowej165. Powołał się tu na przykłady z historii: francuskich hugenotów, którzy w
obawie przed represjami we Francji zbiegli do Szwajcarii, firmy Nestlé, która założona
została w Szwajcarii przez Brytyjczyka i Niemca. Dziś też Szwajcaria korzysta ze swojej
otwartości na obcokrajowców, którzy imigrując przyczyniają się do wzrostu gospodarczego
kraju.
Wielojęzyczność ma też inną konsekwencję o ekonomicznej koneksji. Chodzi o to, że
w kontaktach pomiędzy Szwajcarami z różnych obszarów językowych często potrzebna jest
znajomość któregoś z innych języków ojczystych Szwajcarii. Wedle danych Federalnego
Biura Statystycznego więcej niż jeden język jest używany w działalności zawodowej przez
statystycznego mieszkańca Szwajcarii166. Samo to prowadzi do konkluzji, że Szwajcarzy
muszą uczyć się języków obcych i znają je dość dobrze. Ponadto języki, którymi posługują
się Szwajcarzy są, dzięki kolonialnej historii ich sąsiadów, popularne na świecie. To z kolei
wpływa na możność komunikacji w skali globalnej, co może mieć przełożenie na
konkurencyjność gospodarki. Współcześnie jednak językiem międzynarodowym jest
angielski. Toteż właśnie w tym języku porozumiewają się między sobą bardzo często
Szwajcarzy mieszkający po różnych stronach röstigraben167. Powszechna znajomość
angielskiego zaś umiędzynarodawia szwajcarską gospodarkę, a także czyni ją bardziej
efektywną i konkurencyjną w skali globalnej168.
Tak prozaiczna rzecz jak używanie kilku języków jako ojczystych przez ten sam naród
ma więc większe przełożenie na konkurencyjność szwajcarskiej gospodarki niż mogłoby się z
pozoru wydawać. Są to konsekwencje mentalności jaka jest przekazywana sobie nawzajem
wśród osób komunikujących się danym językiem, a ma to konsekwencje gospodarcze (nie
zawsze są to konsekwencje in plus), bowiem wpływa na decyzje mające skutki ekonomiczne.
Ponadto znajomość kilku języków przez obywateli jednego państwa uławia im komunikację
ze światem.
Analiza instytucjonalna gospodarki szwajcarskiej wskazuje zatem na to, że istnieją w
niej sprawnie działające instytucje wspierające konkurencyjność. Są to zarówno instytucje o
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[Interview] Switzerland’s competitiveness comes from openness: Swiss ambasador,
http://www.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=111371 (dostęp: 27.04.2015 r.)
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9.05.2014 r.)
168
Dudzic K., op. cit.
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charakterze „oddolnym” – wykreowane w społeczeństwie na przestrzeni wielu lat, jak i
instytucje o charakterze „odgórnym”, czyli wykreowane przez władze. Środowisko
makroekonomiczne, regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, neutralność
polityczna, demokracja bezpośrednia, federalizm, a nawet wielojęzyczność w przypadku tego
kraju są czynnikami zwiększającymi konkurencyjność, czy też pozwalającymi na jej
wykreowanie. Nie oznacza to jednak, że instytucje gospodarcze działają wyłącznie w tym
kierunku. Wskazane zostały przypadki, w których przeanalizowane mechanizmy mogą
powodować zmniejszenie konkurencyjności szwajcarskiej gospodarki. Niemniej jednak na
ogólnym tle nie mają te aspekty decydującej roli. Zatem, choć część instytucji nie działa
prokonkurencyjnie, to jednak zsyntetyzowany wniosek odnośnie ich wpływu na gospodarkę
Szwajcarii i jej konkurencyjność należy sformułować jako zdecydowanie pozytywny. W
Szwajcarii prokonkurencyjnie działa otoczenie prawno-regulacyjne, choć wskazać można
narzucone przez ustawodawcę regulacje, które utrudniają działalność przedsiębiorstw.
Specyficzna sytuacja polityczna kraju – neutralność, decentralizacja władzy i demokracja
bezpośrednia także w znaczącym stopniu przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności.
Neutralność chroni ten kraj przed wojnami i pozwala nie podejmować gospodarczo
niekorzystnych decyzji w polityce zagranicznej, a decentralizacja władzy i demokracja
bezpośrednia sprawiają, że obywatele, czując się współodpowiedzialni za własne państwo, na
ogół, podejmują korzystne z punktu widzenia konkurencyjności gospodarczej decyzje.
Wielojęzyczność, przez którą przejawiają się różnice w mentalności, działa dwojako. Z jednej
strony pokazuje, że część frankofońska kraju jest gospodarczo mniej prężna, a z drugiej sama
wielojęzyczność jest atutem w zglobalizowanej gospodarce XXI wieku.
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4. Ekonomiczne czynniki konkurencyjności gospodarki Szwajcarii
Badając konkurencyjność gospodarki nie można pominąć analizy wpływających na
nią czynników ekonomicznych. Mają one bowiem bezpośrednie przełożenie na zdolność i
pozycję konkurencyjną kraju, a także działających w nim przedsiębiorstw. Aspekt ten można
analizować na wiele sposobów, gdyż czynniki ekonomiczne można ująć różnorako. W tej
pracy zostaną one przedstawione przez pryzmat klimatu inwestycyjnego i otoczenia biznesu
w Szwajcarii, innowacyjności najważniejszych sektorów tejże gospodarki, zaplecza
naukowo-badawczego i edukacji oraz uwarunkowań demograficznych. Należy też zaznaczyć,
że czynniki determinujące konkurencyjność gospodarki stanowią pewną spójną całość, która
na potrzeby niniejszej pracy nieco sztucznie została rozdzielona na czynniki ekonomiczne i
pozaekonomiczne. Stąd widoczne będzie przeplatanie się ich i obecność w tym rozdziale
pewnych elementów omówionych już wcześniej.

4.1. Klimat inwestycyjny w Szwajcarii
Klimat inwestycyjny jest istotnym czynnikiem warunkującym konkurencyjność z tego
względu, że ma on przełożenie na napływ i ewentualnie odpływ inwestycji zagranicznych w
danej gospodarce. Mimo, że poleganie na inwestorach zza granicy w celu stymulowania
rozwoju gospodarczego jest raczej domeną krajów biedniejszych, a nie jednego z
najbogatszych, to na klimat inwestycyjny można spojrzeć też od innej strony. Chodzi o to, że
także rodzime przedsiębiorstwa, które dotychczas swoją działalność prowadziły na terenie
kraju mogą, jeśli uznają, że będą miały z tego wymierne korzyści, dokonać inwestycji za
granicą zamiast na terenie kraju pochodzenia lub przenieść całkowicie lub częściowo swoją
działalność za granicę. Jeśli spojrzy się na klimat inwestycyjny jako na czynnik powodujący
zatrzymanie w danej gospodarce istniejącej firmy i jej aktywów, zarówno materialnych, jak i
niematerialnych to jawi się on jako istotny i wart przeanalizowania.
Ujęć i definicji klimatu inwestycyjnego jest wiele. Niektóre z nich zawierają w sobie
elementy omówione wcześniej w niniejszej pracy, inne z kolei są zbyt ogólne, jak np.
definicja United Nations Economic Commission for Europe: „klimat inwestycyjny tworzony
jest przez ogół warunków sprzyjających inwestowaniu na określonym obszarze169”. W tej
pracy podjęte zostanie ujęcie klimatu inwestycyjnego wg L. Nertha170. Rozróżnia on w
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Investment Climate: A UNECE report, UNECE, Prague 2004, s. 4 - 5
Rosińska M.; Stymulanty i destymulanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w warunkach globalizacji,
na przykładzie Polski; [w:] Karaszewski W. (red.); Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu
konkurencyjności polskiej gospodarki, Toruń 2005; str. 118
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ramach klimatu inwestycyjnego: klimat ekonomiczny A, który obejmuje aktualną oraz
oczekiwaną sytuację gospodarczą kraju lokaty i warunkujący samą decyzję o podjęciu
inwestycji; klimat ekonomiczny B, na który składa się stan infrastruktury materialnej (np.
transportowej, telekomunikacyjnej) oraz przewidywane długookresowe zmiany sytuacji
gospodarczej (ma on istotny wpływ na decyzję o inwestycji); klimat społeczny, który
kształtowany jest przez sytuację na rynku pracy, uwarunkowania społeczno-kulturowe
wpływające na jakość i bezpieczeństwo pracy, a także kwalifikacje pracowników; klimat
administracyjny – definiowany jako zakres wpływu państwa na życie gospodarcze, czego
wyrazem jest np. polityka podatkowa, kontrola transferu dochodów, czy też procedury
dotyczące zakładania przedsiębiorstw; klimat polityczny – obejmujący ryzyko polityczne,
kształtowane m.in. przez poglądy polityczne, dążenia rządzących, czy rolę sektora
prywatnego w gospodarce. Klimat ekonomiczny B, społeczny i administracyjny razem tworzą
podgrupę klimatu inwestycyjnego, nazywanego przez L. Nertha „klimatem biznesu”, który
obejmuje elementy bezpośrednio dotyczące przedsiębiorcy.
Warto tutaj też wspomnieć, że klimat inwestycyjny jest kategorią różniącą się od
atrakcyjności inwestycyjnej. Na atrakcyjność inwestycyjną składają się czynniki, które
sprawiają, że inwestor może chcieć dokonać lokaty w danym kraju. Czynniki te częściowo są
niezależne od władz danego kraju, gdyż składają się na nie np. położenie geograficzne czy
inne czynniki egzogenne171. Z kolei klimat inwestycyjny obrazuje raczej to, jaki kształt ma
funkcjonowanie przedsięwzięcia już po dokonaniu lokaty.
Wyłania się zatem obraz klimatu inwestycyjnego jako kategorii tylko częściowo
ekonomicznej. W zasadzie jest to kategoria z pogranicza czynników ekonomicznych i
pozaekonomicznych. Ponieważ czynniki pozaekonomiczne zostały omówione w poprzednim
rozdziale, w tej części zostaną przedstawione aspekty które przynależą do klimatu
inwestycyjnego, a nie zostały wcześniej omówione gdyż stanowią elementy ekonomiczne.
Klimat ekonomiczny A w przypadku Szwajcarii kształtuje się bardzo pozytywnie.
Aktualnie jest to jeden z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie, o ustabilizowanej
sytuacji gospodarczej. Stabilną sytuację pokazuje chociażby poniższy wykres przedstawiający
wartości PKB w Szwajcarii w latach 1995-2013.
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Raczyk A., Dołzbłasz S., Leśniak-Johann M., Atrakcyjność inwestycyjna regionu Dolnego Śląska w świetle
współczesnych trendów, grudzień 2010, str. 11-13
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Wykres 14. Wartości PKB Szwajcarii w mln CHF w latach 1995-2013 (ceny bieżące)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Federalnego Biura Statystycznego
wygenerowanych na stronie Gross Domestic Product (GDP) - Data, indicators,
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/04/02/01/key/bip_gemaess_produktionsa
nsatz.html (dostęp: 15.05.2015 r.)
Wykres pokazuje, że PKB, choć nie rośnie w bardzo szybkim tempie, to jednak
utrzymuje się w długotrwałym trendzie wzrostowym. Pozwala to przewidywać dalszy jego
wzrost. W tym celu posłużono się metodą statystyczną, której celem było scharakteryzowanie
trendu rozwoju szwajcarskiej gospodarki. Niezakłócony i długoletni trend wzrostowy
oznaczać będzie, że inwestor może przewidywać dalszy stabilny rozwój gospodarki
Szwajcarii. Uproszczona analiza została dokonana w programie statystycznym, a jej wyniki są
następujące:
Model statystyczny 1. Trend wzrostu gospodarki Szwajcarii w latach 1995-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Federalnego Biura Statystycznego
wygenerowanych na stronie Gross Domestic Product (GDP) - Data, indicators
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/04/02/01/key/bip_gemaess_produktionsa
nsatz.html (dostęp: 15.05.2015 r.)
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Wynika z niego, że wzór na tempo wzrostu PKB ma postać: Y=370555+14206,7*t,
gdzie „t” to zmienna czasowa. Oznacza to, że przeciętnie w badanym przedziale czasowym
PKB analizowanej gospodarki zwiększało się o 14206,70 mln CHF. O dobrym dopasowaniu
modelu do danych empirycznych świadczy współczynnik R2, który wskazuje na ponad 97%
dopasowanie. Prognozując na jego podstawie PKB na lata 2016 i 2017 otrzymujemy kolejno
wartości: 683102,4 i 697309,1 mln CHF. Zatem można uznać, że perspektywy gospodarcze
kraju na podstawie tej analizy kształtują się pozytywnie.
Rozważając

klimat

ekonomiczny

B

należy

zauważyć,

że

w

przypadku

długookresowych zmian w gospodarce użycie narzędzi statystycznych jest znacznie
utrudnione ze względu na wysokie prawdopodobieństwo występowania w długim okresie
wielu istotnych i nieprzewidywalnych zmian o charakterze jakościowym, których liczbowe
odwzorowanie jest bardzo trudne. Można jednak podjąć się sformułowania stwierdzenia, że
oceniając dotychczasowe wyniki gospodarcze Szwajcarii zasadne jest stwierdzenie o
prawdopodobnej dobrej sytuacji gospodarki i jej dalszym, stabilnym rozwoju.
W klimacie ekonomicznym B mieści się jeszcze stan infrastruktury. W tym przypadku
warto zauważyć, że Szwajcaria w tej kategorii charakteryzuje się wieloma atutami. Kraj ten
posiada około 1800 km autostrad, a wielkość ta ma zwiększyć się do niemal 1900 km 172. W
dodatku jedna ósma tej ilości to tunele, co pozwala zaoszczędzić czas unikając konieczności
przejazdu wokół gór, których w Szwajcarii jest dużo. Ponadto wiele trzy czwarte autostrad to
drogi czteropasmowe. W Szwajcarii bardzo wysoko rozwinięta jest też infrastruktura
kolejowa. Każdego dnia 9000 pociągów kursuje na 3000 km torów173. Pociągi są też bardzo
punktualne (np. w 2010 r. 87% pociągów pasażerskich przybywało do celu w ciągu 3 minut
od planowanego czasu przyjazdu). Kolej będzie rozwijana także w segmencie transportu
towarowego ze względu na ochronę środowiska. Ważną ze względów biznesowych jest też
infrastruktura lotnicza. W przypadku Szwajcarii dwa najważniejsze lotniska: w Zurichu i w
Genewie umożliwiają odbycie bezpośrednich podróży do wielu odległych miejsc na świecie.
Destynacje obrazuje poniższa mapa:
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Switzerland. Trade & Investment Promotion. Handbook for investors 2012, Zurich 2012, str. 104-105
Ibidem, str. 105
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Mapa 1. Siatka połączeń lotnisk w Zurychu i Genewie

Źródło: Switzerland. Trade & Investment Promotion. Handbook for investors 2012, Zurich
2012, str. 107
Infrastruktura obejmuje, obok możliwości transportu, także dostęp do energii i
możliwości komunikacji na odległość. Szwajcaria posiada rozbudowany, ogólnokrajowy
system energetyczny. Produkty ropopochodne obejmowały 44,8% konsumpcji energii w
Szwajcarii (2010). Elektrownie atomowe dostarczały 23,1% energii produkowanej w kraju, a
11,3% produkowane było w hydroelektrowniach. Gaz pokrywał 10,6% zapotrzebowania na
energię. Elektryczność obejmowała 24% konsumpcji energii i była w większości
produkowana na terenie kraju. Znaczna część energii produkowana jest w sposób
niezostawiający śladu węglowego174. W kwestii komunikacji na odległość należy zauważyć,
że w Szwajcarii poza powszechną dostępnością są telefonów komórkowych bardzo
rozpowszechniony jest też dostęp do Internetu. Posiada go około 80% gospodarstw
domowych, co jest znacznie wyższym odsetkiem niż w przypadku np. Unii Europejskiej 175.
W kwestii komunikacji na odległość warto też wspomnieć o usługach pocztowych. Poza
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Ibidem, str. 108
Ibidem, str. 110
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państwową firmą pocztową działają też operatorzy prywatni. Infrastruktura pocztowa jest
bardzo gęsta176.
Klimaty: administracyjny i polityczny zostały przedstawione w poprzednim rozdziale.
W ramach klimatu społecznego znajdują się kwestie kulturowe, które też zostały już
omówione w pracy, ale ten element zawiera jeszcze sytuację na rynku pracy, a w tej kwestii,
omawiając przypadek Szwajcarii nie można nie wspomnieć o wysokich kosztach pracy.
Korespondują one naturalnie z wysokimi kosztami życia w tym kraju, o których wspomniane
zostało w rozdziale drugim, ale oczywiście stanowią olbrzymią wadę gospodarki
Szwajcarskiej i jej klimatu inwestycyjnego z punktu widzenia przedsiębiorstw i inwestowania
przez nie w tymże kraju.. Przykładowe dane o zarobkach w różnych zawodach przytacza
chociażby szwajcarska prasa. I tak, np. rektor uniwersytetu zarabia 14632 CHF miesięcznie,
profesor asystent na uniwersytecie – 10400 CHF, architekt będący project managererm, w
wieku od 50 lat – 10483 CHF, pracownik banku w wieku 25 lat – 6104 CHF177. Tak wysokie
zarobki dla firm oznaczają wysokie koszty, co może zachęcać je do inwestowania poza
Szwajcarią, co już się dzieje. Dla przykładu: największe szwajcarskie banki – HSBC i Credit
Suisse przenoszą część swoich centrów operacyjnych do Polski, gdzie koszty pracy są dużo
niższe niż w Szwajcarii178.

4.2. Otoczenie biznesu w Szwajcarii
W gospodarce najważniejsze spośród wszystkich relacji i powiązań są związki
przedsiębiorstw z ich klientami. Chodzi szczególnie o relacje oparte na transakcjach kupnasprzedaży pomiędzy nimi. Jednak tego typu relacje nie zachodzą w próżni. W gospodarce
działają także rozmaite instytucje, które stanowią otoczenie biznesu. Ich racja bytu i sposoby
funkcjonowania, a nawet ich ilość i rodzaje wynikają z konkretnego, charakterystycznego dla
danej gospodarki stanu. Zadaniem instytucji otoczenia biznesu jest oddziaływanie w sposób
bezpośredni, a także pośredni na przedsiębiorstwa tak, aby wspomagać ich rozwój, a w
konsekwencji rozwój całej gospodarki. Do tego typu instytucji zaliczają się klastry, parki
technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości i agencje rozwoju regionalnego. W przypadku
Szwajcarii sieć tych instytucji jest mocno rozwinięta.
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W przypadku parków technologicznych w Szwajcarii znajduje się siedem z nich 179. W
skali Europy nie jest to dużo (we Francji jest ich 60, w Wielkiej Brytanii 63), ale zważywszy
na relatywnie małą liczbę osób mieszkających w tym kraju należy uznać tę liczbę za wysoką.
Parki

te

to:

Berner

Technologiepark,

Haltestelle

Technopark,

Biotechnopark

Schlieren-Zürich, Technopark Zürich, Technopole Sierre, Technopark Winterthur i Y-Park
Scientifique et Technologique. Parki te skierowane są do przedsiębiorstw z wielu kategorii i
dziedzin. Działają w nich głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, chociaż zdarzają się z ich
usług korzystać także duże firmy o międzynarodowej renomie180. Świadczy to więc o
wysokiej jakości infrastruktury w tychże parkach, jeśli firmy, które mogą lokować swoje
ośrodki rozwoju technologicznego w wielu innych miejscach na świecie wybierają właśnie
Szwajcarię. Charakterystyczne dla tych parków jest też to, że powstały jako oddolne, czyli
prywatne inicjatywy, z ewentualnym wsparciem finansowym lub organizacyjnym ze strony
władz lokalnych.
Inkubatory przedsiębiorczości, które są kolejnym elementem otoczenia biznesu mają
za zadanie pomóc wykreować firmy, które następnie same będą funkcjonowały na rynku. W
Szwajcarii poza inkubatorami sensu stricto rolę tę spełniają niektóre z wymienionych wyżej
parków technologicznych.
Zarówno inkubatory jak i parki technologiczne służą w celu tworzenia w Szwajcarii
gospodarki opartej na wiedzy. Ich działalność jest skierowana głównie do przedsiębiorstw,
które działają w branżach nowoczesnych, mających perspektywę dalszego dynamicznego
rozwoju, opartych na wiedzy. Te branże to przede wszystkim IT, czyste technologie,
technologie medyczne. Firmy, które zaczynają działalność w tych sektorach to bardzo często
start-upy, toteż przy inkubatorach nierzadko działają powiązane z nimi fundusze inwestycyjne
typu venture capital czy seed capital, które inwestują w inkubowane w nich firmy, co, mimo,
że jest ryzykowne (taka jest natura inwestycji funduszy tego rodzaju), pomaga
przedsiębiorstwom, zaistnieć i utrzymać się na rynku w początkowym okresie egzystencji,
kiedy to utrzymać się na rynku jest najtrudniej181.
Interesującym aspektem jest też powiązanie powyższych instytucji otoczenia biznesu.
Zrzeszone są one w stowarzyszeniu Association of Swiss Technology Parks and Business
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Incubators. Działa ono na takiej zasadzie, że członkami są instytucje wspierające rozwój
przedsiębiorstw, natomiast same firmy są ze stowarzyszeniem powiązane pośrednio – poprzez
instytucje przy których działają. Celem tego stowarzyszenia jest wytworzenie efektu synergii,
a z jego działalności korzysta ponad 2000 szwajcarskich młodych firm182. Wśród jego celów
są rozwój powiązań sieciowych pomiędzy członkami i ich firmami, wymiana idei w zaresie
modeli biznesowych i nowych inicjatyw, konsolidacja wiedzy o start-upach z całego kraju,
ocena wpływu parków technologicznych i inkubatorów na szwajcarską gospodarkę,
działalność w charakterze think-tanku i łącza z władzami politycznymi kraju by być częścią
debaty publicznej na temat start-upów w sektorze wysokich technologii, inkubacji
przedsiębiorczości oraz sektora MŚP oraz występowanie jako strona w międzynarodowych
gremiach zajmujących się dziedzinami będącymi w zainteresowaniu tego stowarzyszenia 183.
Klastry są kolejną formą instytucji otoczenia biznesu. Ze względu na swoją strukturę
jawią się w przypadku Szwajcarii jako kolejny, wyższy szczebel tego rodzaju instytucji.
Klastry są ważnym elementem nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki. Z tego powodu ich
promowanie i funkcjonowanie zyskuje wyjątkowe znaczenie. Klastry pozwalają utrzymać
wykwalifikowane miejsca pracy, a także polepszyć konkurencyjność regionów i całych
gospodarek.
W przypadku Szwajcarii można zidentyfikować klastry w wielu dziedzinach.
Rozlokowane są one również w wielu miejscach w kraju. Ich pełna lista184 prezentuje się
następująco: Life Science Cluster, Uhren Cluster, Schmuck Cluster, Bekleidungs Cluster,
Textil Cluster, Medizinal Cluster, Präzisions Cluster, Papier Cluster, Maschinen Cluster,
Logiciels Cluster, Plastic Cluster, Versicherungs Cluster, Finanz Cluster, Dienstleistungs
Cluster, Rohstoffhandels Cluster, Oil Trade Cluster, Elektrik Cluster, Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT) Cluster.
Znajdują się tu więc przede wszystkim klastry z dziedzin, w których Szwajcaria
posiada przewagi konkurencyjne. Są to Life Science Cluster (wspomniany wcześniej w pracy
klaster występujący pod marką BioAlps), Medizinal Cluster – technologie medyczne, Uhren
Cluster – zegarki, Präzisions Cluster – przemysł precyzyjny, Finanz Cluster, Versicherungs
Cluster – sektor finansowy. Klastry w ten sposób wzmagają konkurencyjność gospodarki
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184
Cluster in der Schweiz, http://www.ansiedlung-schweiz.ch/2014/02/cluster-in-der-schweiz/ (dostęp:
27.06.2015 r.)
183

73

Szwajcarii, gdyż podtrzymują jej przewagi w dziedzinach, w których jest ona
wyspecjalizowana. Co ciekawe, stosunkowo dużo klastrów utworzono w dziedzinach, w
których gospodarka Szwajcarii nie jest bardzo silna.
Klastry w Szwajcarii wzmagają jej konkurencyjność ponieważ pozwalają zwiększyć i
wykorzystać synergię pomiędzy podmiotami, które wchodzą w ich skład, a którymi są
przedsiębiorstwa, centra badawcze, agencje publiczne. Synergie zaś pozwalają zwiększyć
produktywność i konkurencyjność. Co ważne, efekty synergii wywoływane przez struktury
klastrowe są ściśle powiązane z terytorium, na którym działa klaster185. Skutkuje to więc
koniecznością działalności danych przedsiębiorstw na terenie klastra, nawet jeśli on nie jest
położony w kraju najbardziej optymalnym pod innymi względami (np. podatkowym).
Wyjście z klastra dla firmy oznaczałoby bowiem utratę korzyści wynikających z bycia jego
członkiem. Z tego powodu klastry są ważnym elementem polityki gospodarczej. Ułatwiają jej
prowadzenie i stabilizują gospodarkę. Z tego też powodu, poza wymienionymi wyżej
klastrami można zidentyfikować 60 inicjatyw typu klastrowego podejmowanych na poziomie
kantonalnym186. Inną sprawą jest to, że Szwajcaria do niedawna nie miała spójnej polityki
klastrowej. Rada Federalna zdecydował się to zmienić bojąc się, że taki stan doprowadzi do
faktycznego przejścia polityki gospodarczej ze szczebla władz na szczebel branż187.
Kolejnym zagadnieniem związanym z klastrowością w Szwajcarii jest współpraca
transgraniczna klastrów. Szczególnie silna jest współpraca klastrów zlokalizowanych nad
Jeziorem Bodeńskim po obu stronach granicy niemiecko-szwajcarskiej188.

4.3. Innowacyjność gospodarki Szwajcarii
Klastry i ośrodki badawcze omówione w poprzednim podrozdziale są elementami
infrastruktury innowacji w szwajcarskiej gospodarce. Należą do nich także instytucje
edukacyjne, które omówione zostaną w dalszej część pracy. Innowacyjność jest bardzo
ważną dziedziną w gospodarce XXI wieku. W sytuacji, kiedy coraz większa część wartości
dodanej i coraz większa część gospodarki w ogóle opiera się na wiedzy, a innowacje są
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źródłem jej tworzenia analiza innowacyjności danej gospodarki jest istotnym elementem
analizy jej konkurencyjności.
Do oceny innowacyjności gospodarki Szwajcarii w perspektywie porównawczej z
innymi krajami można posłużyć się Globalnym Indeksem Innowacyjności przygotowywanym
rokrocznie przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). Jest to indeks, w
którym pozycja danego kraju jest wypadkową dwóch subindeksów nazywanych Innovation
Input Sub-Index i Innovation Output Sub-Index. Innovation Input Sub-Index składa się z
pięciu filarów, które opisują elementy umożliwiające działania innowacyjne. Filarami tymi są
instytucje, kapitał ludzki i badania, infrastruktura, wyrafinowanie rynku, wyrafinowanie
biznesu. Te filary dzielą się z kolei na podfilary: instytucje na środowisko polityczne,
środowisko regulacyjne i środowisko biznesowe, kapitał ludzki na: edukację, edukację
trzeciego stopnia oraz badania i rozwój, infrastruktura na: technologie ICT, ogólną
infrastrukturę i równowagę ekologiczną, wyrafinowanie rynku na: kredyt, inwestycje oraz
handel i konkurencję, a wyrafinowanie biznesu na: osoby pracujące z wykorzystaniem
wiedzy, połączenia innowacyjne i absorbcję wiedzy. Innovation Output Sub-Index zaś składa
się z dwóch filarów, które opisują dowody na wytwarzanie innowacji w gospodarce. Te filary
to tworzenie wiedzy i technologii, oraz wytwarzanie kreatywne. Ich podfilarami są kolejno:
dla pierwszego: tworzenie wiedzy, wpływ wiedzy i dyfuzja wiedzy, a dla drugiego: aktywa
niematerialne, dobra i usługi kreatywne oraz kreatywność internetowa. Dodatkowo każdy
subindeks jest średnią filarów, z których się składa, a na podstawie wartości subindeksów
oblicza się: wynik Globalnego Indeksu Innowacyjności dla danego kraju – wyciągając średnią
z subindeksów oraz współczynnik efektywności innowacyjnej – jako stosunek Output SubIndex nad Input Sub-Index189. Można więc tu spoglądać na proces wytwarzania innowacji w
ten sposób, że subindeks input zawiera w sobie substraty potrzebne do procesu tworzenia
innowacji, a subindeks output pokazuje efekty tego procesu. Sam proces zaś jest trudny do
uchwycenia i obserwowalny tylko poprzez „elementy wejścia” i „elementy wyjścia”.
W najnowszej edycji – z 2014 r. – gospodarka Szwajcarii została w nim uplasowana
jako najbardziej innowacyjna spośród badanych krajów. Na możliwe do uzyskania 100
punktów otrzymała ona 64,78190. Najwyższą pozycję w tymże rankingu Szwajcaria otrzymała
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także w kilku poprzednich edycjach tego rankingu: od roku 2011191. Tak silna pozycja wynika
z tego, że w kraju tym połączone zostały inwestycje w kapitał ludzki, silna infrastruktura
proinnowacyjna, szerokie spektrum technologii ICT, duża liczba pracowników pracujących
nad tworzeniem wiedzy i ochrona praw własności intelektualnej192.
Przechodząc do głębszej analizy wyniku Szwajcarii w tym rankingu należy zwrócić
uwagę na to, że najwyżej ocenione zostały filary tworzenie wiedzy i technologii, oraz
wytwarzanie kreatywne. Są to filary z subindeksu Output. W obu przypadkach Szwajcaria
otrzymała najwyższe miejsce. Wniosek, który należy więc wysunąć jest taki, że kraj ten
osiąga najlepsze na świecie wyniki w wytwarzaniu innowacji i implementowaniu ich do
realiów gospodarczych, mimo że składowe subindeksu Input nie są już tak wysoko oceniane.
Świadczy to więc o bardzo efektywnym działaniu systemu tworzenia innowacji, jeżeli
składowe, które nie są najwyższej próby potrafi przetworzyć na efekty, które są oceniane
najwyżej spośród badanych krajów. Co do subindeksu Input to w tym przypadku Szwajcaria
oceniona została już niżej, choć nadal jest to ocena wysoka. W ramach filaru „instytucje”
Szwajcaria zajęła 16-te miejsce, w ramach kapitału ludzkiego i badań – 12-te, w ramach
infrastruktury – 10-te, w ramach wyrafinowania rynku - szóste, a w ramach wyrafinowania
biznesu – ósme193. Warto też zwrócić uwagę na to, że wynik filaru „instytucje” zaniżył bardzo
podfilar „środowisko biznesowe”, a w szczególności jego podkategorie „rozpoczynanie
biznesu” i „rozwiązywanie niewypłacalności”. Te same kategorie zostały najsłabiej w
przypadku tego kraju ocenione w omówionym wcześniej rankingu Doing Business. To, a
także sam fakt ujęcia w dwóch różnych rankingach niektórych zbieżnych kategorii pokazuje
jak bardzo przenikają się ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki konkurencyjności
gospodarki.
Znając już międzynarodową pozycję Szwajcarii w zakresie innowacyjności warto
zastanowić się nad tym jak ten stan został osiągnięty. Po pierwsze Szwajcaria jest jednym z
krajów o najwyższym stosunku nakładów na badania i rozwój w stosunku do PKB194. Jest to
po części spowodowane tym, że wspieranie badań naukowych jest obowiązkiem władz
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centralnych wpisanym do konstytucji195. Jednak to sektor prywatny ponosi dwie trzecie
wydatków na ten cel, których suma szacowana jest ogółem na 16 mld CHF lub 3% PKB196.
Podział zadań pomiędzy sektor prywatny i publiczny w kwestii finansowania badań i
rozwoju kształtował się przez dłuższy okres czasu. Jego podstawą stały się zasada
pomocniczości i liberalna gospodarka. Państwo jest aktywne tam, gdzie ma wyraźnie
wyrażony konstytucyjny mandat. Ponadto rządowe agencje różnych szczebli inwestują w
działalność badawczą. W Szwajcarii podstawowe badania mają miejsce na głównie na
federalnych instytutach technologicznych i na uniwersytetach. Badania i rozwój w
konkretnych dziedzinach i późniejszy transfer wiedzy do gospodarki jest jednak domeną
sektora prywatnego i specjalnych uniwersytetów nauk stosowanych. Finansowanie badań
przez państwo odbywa się w ten sposób, że granty są rozdzielane na podstawie indywidualnej
inicjatywy pracowników naukowych na zasadzie konkurencji między nimi197.
Ważnym elementem budowy systemu innowacji w gospodarce Szwajcarii jest też
współpraca międzynarodowa naukowców. Szwajcaria jest członkiem międzynarodowych
organizacji badawczych, takich jak CERN. Bierze też udział w wieloletnich programach
badawczych Unii Europejskiej oraz w bilateralnych programach badawczych z kluczowymi
dla Szwajcarii pod względem nauki krajami (w szczególności USA, Włochy, Francja i
Niemcy198). Na poziomie kantonalnym wspieranie innowacyjności ze środków publicznych
odbywa się poprzez finansowanie uniwersytetów199.
Przykładem finansowania działalności innowacyjnej przez państwo jest Szwajcarski
Park Innowacji. Jest to z resztą projekt współorganizowany przez władze i podmioty
prywatne. Jego zaczątkiem była zmiana ustawy o promocji badań i innowacji z 2012 r. Sam
park zaczął działać w roku 2015 gdyż w marcu tegoż roku powołano do życia prywatną
fundację mają zająć się jego zarządzaniem200. Wsparcie rządu polega tu głównie na
wyasygnowaniu 350 mln CHF jako zabezpieczenie pod pożyczki i wynajęciu terenów
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posiadanych przez rząd wraz z zapewnieniem potrzebnych pozwoleń budowlanych201.
Ponieważ jest to bardzo świeża inicjatywa na jej ocenę jest jeszcze za wcześnie.
Efektem polityki proinnowacyjnej władz oraz działań podmiotów prywatnych w tym
zakresie jest nie tylko wysoka pozycja kraju w rankingu innowacyjności. Należy zauważyć,
że szwajcarskie publikacje naukowe cieszą się wysokim poważaniem w świecie
naukowym202. Dobrze to świadczy o szwajcarskich badaczach.
Aby zobrazować rezultaty działań proinnowacyjnych realizowanych w Szwajcarii
przedstawić można kilka statystyk. Szwajcaria przoduje w liczbie prac naukowych
wydawanych średniorocznie na 1000 mieszkańców (3,6; następna w kolejności Finlandia:
3,3). Znajduje się też w czołówce cytowań prac naukowych (117 średnio w latach 2007-2011;
wyprzedzana przez USA – 120)203. Poniższe wykresy przedstawiają inne parametry
szwajcarskiej innowacyjności.
Wykres 15. Wydatki na badania i rozwój w Szwajcarii i niektórych innych krajach
OECD jako procent PKB
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Higher Education and Research in Switzerland,
State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI, Berno 2015, str. 12
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Wykres 16. Liczba patentów na milion mieszkańców w niektórych krajach triady
gospodarczej (2011 r.)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Higher Education and Research in Switzerland,
State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI, Berno 2015, str. 12
Strukturę finansowania działalności badawczo rozwojowej i wydatkowania środków
na ten cel przedstawiają poniższe tabele.
Tabela 11. Struktura finansowania działalności badawczo-rozwojowej w Szwajcarii w
2012 r.
mln CHF
%
4705
25,4
Sektor publiczny
2835
15,3
 w tym konfederacja
1870
10,1
 w tym kantony
11250
60,8
Sektor prywatny
320
1,7
Inne źródła krajowe
2235
12,1
Zagranica
18510
100
Suma
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Higher Education and Research in Switzerland,
State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI, Berno 2015, str. 23
Tabela 12. Struktura finansowa działań badawczo-rozwojowych w Szwajcarii w 2012 r.
mln CHF
%
12820
69,3
Sektor prywatny
140
0,8
Sektor publiczny
5210
28,1
Instytucje edukacji wyższej
340
1,8
Organizacje non-profit
18510
100
Suma
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Higher Education and Research in Switzerland,
State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI, Berno 2015, str. 23
Większość finansowania działalności badawczo-rozwojowej pochodzi ze sfery
prywatnej. Sfera publiczna jest na drugim miejscu. Na trzecim zaś – zagranica. Badania
prowadzone są też głównie przez podmioty prywatne. Uniwersytety są na drugim miejscu. Te
dwie kategorie instytucji badawczych wydają prawie całość środków przekazanych w
Szwajcarii na B+R.
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Zaznaczyć trzeba, że wydatki publiczne na badania są rezultatem osobistej inicjatywy
badaczy. Zaś finansowanie jest oparte o ocenę jakościową. Federacja finansuje badania
poprzez dwie agencje federalne: Szwajcarską Narodową Fundację ds. Nauk Przyrodniczych i
Komisję ds. Innowacji i Technologii. Państwo zapewnia także finansowanie także
stowarzyszonym instytutom w ramach ETH (ta instytucja zostanie przedstawiona w dalszej
części pracy) i około trzydziestu pozauniwersyteckim organizacjom badawczym. Kanotny zaś
mają za zadanie zarządzanie i współfinansowanie uniwersytetów kantonalnych i
uniwersytetów nauk stosowanych (one także zostaną przedstawione w dalszej części pracy).
Wydatki na badania i rozwój osiągają poziom 3% PKB (co nota bene jest poziomem
przyjętym przez UE w jej strategiach rozwojowych) i przewyższa średnią dla krajów OECD.
Podobnie w przypadku ilości patentów w przeliczeniu na milion mieszkańców. Szwajcaria,
osiągając tu 117 patentów jest druga po Japonii. Oczywiście pamiętać należy o tym, że
wskaźniki te niejako „ukrywają” fakt, że całkowity wpływ tego kraju na światową
innowacyjność jest mniejszy niż mogłoby się wydawać patrząc tylko na te wskaźniki. Jest to
w końcu kraj o relatywnie niewielkiej liczbie ludności, a zatem całkowita twórczość
innowatorów jest dużo mniejsza. Jednak z drugiej strony tak wysokie wyniki we wskaźnikach
o

danych

porównywalnych204

świadczą

o

dobrze

prosperującym

środowisku

proinnowacyjnym i mądrych działaniach zarówno władz jak i podmiotów prywatnych w tym
zakresie. Szwajcaria, pomimo swoich niedoskonałości jest krajem o innowacyjnej
gospodarce.

4.4. Zaplecze naukowo-edukacyjne
Innowacyjność trudno byłoby osiągnąć bez instytucji zajmujących się edukacją.
Edukacja stanowi podbudowę pod innowacyjną gospodarkę. Stąd analiza tego czynnika jest
istotną w kontekście przedstawienia konkurencyjności całej gospodarki.
Edukację można podzielić na dwa działy: chodzi to o edukację obowiązkową i
wyższą. W Szwajcarii edukacja jest w gestii władz (kantonalnych i federalnych) od samego
początku aż do edukacji wyższej, włączając ją. Odpowiedzialność za edukację na szczeblu
obowiązkowym leży głównie po stronie kantonów. To one wraz z gminami ponoszą 90%
wydatków publicznych na ten cel205.

204
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Porównywalność jest osiągnięta właśnie dzięki odniesieniu danych do liczby mieszkańców.
The Swiss education system, http://www.edk.ch/dyn/16342.php (dostęp: 10.07.2015 r.)
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Kształt systemu edukacji jest częściowo zależny od decyzji władz lokalnych, ale
można nakreślić pewien ogólny schemat. Szkolnictwo obejmuje przedszkole, szkołę
podstawową, niższą szkołę drugiego stopnia i wyższą szkołę drugiego stopnia. Wiek szkolny,
ilość lat spędzonych w danej szkole i inne szczegóły różnią się w zależności od kantonu.
Charakterystycznym elementem jest to, że obowiązkowa edukacja obejmuje jedynie
przedszkole (nie we wszystkich kantonach), szkołę podstawową i niższą szkołę drugiego
stopnia206.
Wyższa szkoła drugiego stopnia i edukacja trzeciego stopnia (czyli uniwersytety) są
nieobowiązkowymi szczeblami szkolnictwa w Szwajcarii. Ten etap edukacji regulowany jest
prawem ponadkantonalnym. Kantony odpowiedzialne są zaś za wdrażanie tych regulacji i
organizowanie szkół (za wyjątkiem Szwajcarskich Federalnych Instytutów Technologii,
którymi zajmują się w całości organy federalne).
Dwie trzecie nastolatków w Szwajcarii po zakończeniu edukacji na poziomie
podstawowym podejmuje dalszą edukację w sposób, który łączy naukę zawodu z praktykami.
Ta ścieżka edukacyjna kończy się otrzymaniem świadectwa o edukacji zawodowej i
praktykach, a może zakończyć się nawet swego rodzaju zawodową maturą. Jedna trzecia
nastolatków zaś wybiera dalszą edukację przygotowującą ich do edukacji uniwersyteckiej 207.
Edukację drugiego stopnia w jednej lub drugiej z powyższych form kończy 90%
młodzieży. Umożliwia im to podjęcie pracy bezpośrednio po zakończeniu edukacji lub
podjęcie edukacji trzeciego stopnia. Na nią z kolei składają się uniwersytety i instytucje
zapewniające edukację i szkolenia zawodowe. Te drugie mają za zadanie zapewnić
specjalistyczną edukację i dodatkowe kwalifikacje osobom mającym już doświadczenie
zawodowe. W sumie edukację trzeciego stopnia kończy 45% dorosłych – 30% kończy
uniwersytety, 15% instytucje edukacji specjalistycznej208.
Ważnymi cechami szwajcarskiego systemu edukacji, którego sposób działania ma
długoterminowy wpływ na konkurencyjność gospodarki są wysoki stopień przenikalności i
otwarty dostęp do różnych typów edukacji. Wysoki stopień przenikalności polega na tym, że
istnieje wiele możliwości opuszczenia wybranej ścieżki edukacji na danym etapie i zmiany jej
na inną. Wymaga to oczywiście przejścia przez okresy edukacji wyrównawczej, ale jest to

206

Ibidem
Ibidem
208
Ibidem
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ważny mechanizm pozwalający danej osobie lepiej wykorzystać swój potencjał poprzez
zmianę formy kształcenia. Otwarty dostęp do różnych typów edukacji z kolei polega na tym,
że, ogólnie rzecz biorąc, każdy kto posiada niezbędne kwalifikacje może uczestniczyć w
dowolnie wybranym kursie, a wybór uniwersytetu jest też całkowicie wolny. Kształcenie i
szkolenie zawodowe podlega pewnym restrykcjom ze względu na ograniczenie drabiny
kariery na stanowiskach dostępnych dla praktykantów. Na niektórych uczelniach, dostęp do
poszczególnych przedmiotów jest również ograniczony209.
Po scharakteryzowaniu szwajcarskiego systemu edukacji należy go ocenić. W tym
celu wykorzystane zostanie przeprowadzane co trzy lata badanie Programme for International
Student Assessment (PISA), którego najnowsza edycja pochodzi z 2012 roku.
Badanie to pokazało, że młodzi Szwajcarzy są jednymi z lepiej wyedukowanych
wśród badanych gospodarek210, choć z pewnością jest przestrzeń do poprawienia wyników.
Znaleźli się oni na dziewiątym miejscu w tym rankingu w matematyce, szesnastym w
czytaniu i dziewiętnaste w naukach przyrodniczych (na 54 przebadanych gospodarek)211.
Z kolei ranga edukacji uniwersyteckiej w Szwajcarii może być oceniana na podstawie
Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata, czyli tzw. Listy Szanghajskiej. W tym
rankingu pojawiło się siedem uczelni z tego kraju, w tym jedna w czołowej dwudziestce
(zdominowanej przez uczelnie amerykańskie), cztery na miejscach 20-100 i dwie w drugiej
setce212. Plasuje to Szwajcarię na trzecim miejscu pośród wszystkich krajów na tej Liście.
Wydatki na edukację wyższą w Szwajcarii mogą być uznane za znaczne lub nie w
porównaniu z innymi rozwiniętymi krajami, w zależności od sposobu ich przedstawienia.
Odnosząc poziom finansowania edukacji wyższej do PKB Szwajcaria plasuje się poniżej
średniej OECD. Jednak odnosząc poziom wydatków na ten cel do populacji Szwajcaria staje
się liderem.
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Ibidem
W badaniu ujmowane są oddzielnie niektóre obszary niektórych państw.
211
PISA 2012 Results in Focus. What 15-year-olds know and what they can do with what they know, OECD 2014,
str. 5
212
Statistics by Country, http://www.shanghairanking.com/ARWU-Statistics-2014.html (dostęp: 10.07.2015 r.)
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Wykres 17. Wydatki na szkolnictwo wyższe w wybranych krajach OECD w 2014 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Higher Education and Research in Switzerland,
State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI, Berno 2015, str. 10
Wykres 18. Wydatki per capita na szkolnictwo wyższe w wybranych krajach OECD w
2014 r. (w USD)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Higher Education and Research in Switzerland,
State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI, Berno 2015, str. 10
Wyższa edukacja w Szwajcarii przedstawia się w następujący sposób: można
wyróżnić tzw. „instytucje poziomu A”, czyli dwa federalne instytuty technologiczne (ETH
Zurich i EPF Lozanna) wraz z ich dziesięcioma kantonalnymi uniwersytetami, uniwersytety
nauk stosowanych i uniwersytety edukacji nauczycielskiej213.
Instytucje poziomu A to najbardziej prestiżowe szwajcarskie placówki naukowe.
Studiuje na nich ponad 140 tysięcy osób, z czego 40% to obcokrajowcy. Federalne instytuty
technologiczne są to instytucje, na których nauka koncentruje się głównie wokół nauk
213

Higher Education and Research in Switzerland, op. cit., str. 16-18
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przyrodniczych, inżynierii, matematyki i architektury. Dziedziny te nauczane są na bardzo
wysokim poziomie. Uniwersytety kantonalne zaś, choć też można się kształcić w powyższych
kierunkach, głównie kształcą w innych dziedzinach, jak np. prawo, nauki społeczne czy
medycyna214.
Uniwersytety nauk stosowanych skierowane są głównie do osób posiadających
wspomnianą wyżej maturę zawodową. Ich zadaniem jest edukowanie studentów w kierunku
implementacji wiedzy i metod naukowych w dziedzinie ich wykształcenia. W
przeciwieństwie do uniwersytetów z poziomu A prowadzą one badania w bardzo
praktycznych dziedzinach. Jako, że łączą one wiedzę akademicką z praktyką zawodową
stanowią ważne ogniwo innowacyjności. Świadczyć o tym może to, że wydatki na badania
stanowią 20% ich kosztów operacyjnych. Obcokrajowcy studiujący na nich stanowią 15%
studentów215.
Co do uniwersytetów edukacji nauczycielskiej to zostały w nie przekształcone dawne
college’e nauczycielskie. Ich głównym zadaniem jest szkolenie kadry nauczycielskiej.
Warto też wspomnieć o tym, że Szwajcaria jest jednym z krajów, które przyjęły
System Boloński w edukacji wyższej. Stworzył on Europejski Obszar Edukacji Wyższej. W
związku z tym studia w Szwajcarii podzielone są na dwa stopnie, a także wprowadzony został
system ECTS. Studia doktoranckie obejmują prowadzenie badań i nauczanie. Innym efektem
wprowadzenia systemu bolońskiego jest zwiększone przeorientowanie uczelni w Szwajcarii w
stronę studentów zza granicy. Szczególnie na poziomie studiów magisterskich tworzy się
dużo więcej kursów prowadzonych po angielsku, co jest ukłonem w ich stronę216.
System edukacji w Szwajcarii zatem jest jednym z lepszych na świecie. Choć kraj ten
nie znajduje się w ścisłej czołówce pod względem edukacji na każdym poziomie, to zauważyć
należy, że kształcenie w Szwajcarii prezentuje relatywnie wysoki poziom. Sprzyja to
tworzeniu konkurencyjnej gospodarki. Także fakt częściowej kohezji systemu edukacji na
poziomie wyższym z systemami edukacji innych państw przyczynia się do zwiększenia
konkurencyjności gospodarki. Ponieważ istotny odsetek studentów w Szwajcarii stanowią
obcokrajowcy jest to sygnał tego, że Szwajcaria jest atrakcyjnym miejscem do studiowania (i
być może podjęcia pracy po studiach) i przyciąga w tym celu cudzoziemców oraz ich talenty.
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Ibidem, str. 16
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4.5. Demografia Szwajcarii
Ostatnim

przeanalizowanym

w

tej

pracy

czynnikiem

wpływającym

na

konkurencyjność gospodarki Szwajcarii są kwestie demograficzne. Ten czynnik nadal jest
ważny, ponieważ człowiek jest kluczową składową każdego systemu gospodarczego. Choć
znaczenie demografii dziś jest dużo mniejsze niż kilkadziesiąt lat temu to nadal jest to liczący
się aspekt. Dlatego też zostanie przeanalizowany.
Na konkurencyjność gospodarki demografia wpływa w ten sposób, że, ceteris paribus,
im większe są zasoby ludności, w tym w szczególności siły roboczej, im lepiej przedstawiają
się prognozy demograficzne tym większa jest konkurencyjność danej gospodarki.
Szwajcaria zalicza się do krajów rozwiniętych gospodarczo. Charakterystyczne dla
nich jest tzw. reprodukcja oszczędna, czyli sytuacja, kiedy zarówno umieralność jak i
płodność w społeczeństwie są na niskim poziomie. Jednym z cech takiej sytuacji jest
powolne, lub wręcz ujemne tempo przyrostu liczby ludności poniższy wykres częściowo
potwierdza to.
Wykres 19. Liczba ludności w Szwajcarii w latach 1950-2010 (dane faktyczne) i w latach
2010-2100 (prognoza) (w mln)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ z World Population Prospects
wygenerowanych na stronie http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm (dostęp:
20.07.2015 r.)
Widoczny jest na tym wykresie spadek tempa wzrostu ludności w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Ten spadek będzie widoczny także w dalszych
analizach. Następny zaś spadek tempa wzrostu populacji jest przewidywany na lata
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osiemdziesiąte XXI wieku. Na wcześniejszą część XXI wieku przewidywany jest stały wzrost
liczby ludności. Jest to pozytywny sygnał dla konkurencyjności gospodarki w okresie
najbliższych dekad. Zwłaszcza, że Szwajcaria nie zalicza się do bardzo ludnych krajów, więc
wzrost liczby ludności o milion osób oznacza wzrost o ok. 12%.
Sama liczba ludności jednak to niewystarczająca informacja. Należy przyjrzeć się
strukturze ludności według wieku ponieważ można populację podzielić na trzy kohorty:
osoby w wieku przedprodukcyjnym, osoby w wieku produkcyjnym i osoby w wieku
poprodukcyjnym.

Z

punktu

widzenia

konkurencyjności

gospodarki

starzenie

się

społeczeństwa, czyli duży udział ludności w wieku poprodukcyjnym w populacji jest
zjawiskiem niekorzystnym. Stanowią oni obciążenie finansowe dla systemów emerytalnych, a
nawet jeśli nadal pracują to nie jest to zazwyczaj już praca tak efektywna jak w przypadku
osób młodszych. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi o aktualnej konkurencyjności
gospodarki. Potrzeba, aby było tych osób jak najwięcej. Z kolei ludność w wieku
przedprodukcyjnym stanowi nie tyle obciążenie dla gospodarki, co inwestycję. Oni będą
tworzyć jej konkurencyjność w przyszłości.
Wykres 20. Struktura ludności Szwajcarii według płci i wieku (w tys.)

Źródło: Dane ONZ z World Population Prospects wygenerowane na stronie
http://esa.un.org/wpp/Demographic-Profiles/index.shtm (dostęp: 20.07.2015 r.)
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W przypadku Szwajcarii ludność w wieku produkcyjnym stanowi najliczniejszą z
trzech kohort. Stosunkowo niewielka, choć coraz liczniejsza jest też grupa osób w wieku
poprodukcyjnym. Z kolei ludność w wieku przedprodukcyjnym jest coraz mniej liczna. Rodzi
to pewne obawy o konkurencyjność gospodarki szwajcarskiej w przyszłości. Prognozy ONZ
jednak zdają się uspokajać. Wynika z nich bowiem, że tzw. piramida demograficzna
Szwajcarii będzie dążyła do stabilizacji w XXI wieku.
Należy też przybliżyć dwie kolejne kwestie. Otóż stabilizacja demograficzna wymaga
aby w długim okresie liczba osób rodzących się była równa liczbie umierających. Aby to
osiągnąć potrzebny jest w społeczeństwie poziom dzietności umożliwiający tzw. reprodukcję
prostą. Dla każdego kraju ten poziom jest inny i na dodatek zmienia się on w czasie, ale
przyjąć można, że dla gospodarek rozwiniętych wynosi on 2,12217. W przypadku Szwajcarii
dzietność jest poniżej tego poziomu, a obrazuje ją poniższy wykres. Obrazuje on też saldo
migracji z i do Szwajcarii
Wykres 21. Saldo migracji z i do Szwajcarii (skala lewa) i dzietność w Szwajcarii (skala
prawa)
400

3

300

2,5

200

2

100

1,5

0

Saldo migracji
Dzietność

1

-100

0,5

-200

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ONZ z World Population Prospects
wygenerowanych na stronach: http://esa.un.org/wpp/Excel-Data/fertility.htm (dostęp:
20.07.2015 r.) i http://esa.un.org/wpp/Excel-Data/migration.htm (dostęp: 20.07.2015 r.)
W Szwajcarii dzietność sytuuje się poniżej wspomnianego wyżej poziomu. Począwszy
od drugiej połowy lat siedemdziesiątych wynosi ona około 1,5, co jest za mało, aby
długoterminowo

utrzymać

stabilność

demograficzną.

Rodzi

to

pytanie

o

źródła

przewidywanego wzrostu liczby ludności. Odpowiedzią na to pytanie może być imigracja.
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Szwajcaria jest jednym z krajów, które są często wybierane przez migrantów. W poprzednim
rozdziale została przedstawiona proporcja obywateli i cudzoziemców mieszkających w tym
kraju. Cudzoziemcy stanowią ponad 20% mieszkańców. Wpływ migracji na strukturę
demograficzną widać też na powyższym wykresie. Migracja netto na przestrzeni prawie
wszystkich przedstawionych podokresów była dodatnia. Oznacza to, że dużo więcej osób
osiedlało się w Szwajcarii niż ją opuszczało na stałe.
Wykres 22. Kraje o jednych z największych ilości obywateli jako imigrantów w
Szwajcarii (w tys.)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Federalnego Biura Statystycznego ze
strony Migration and integration – Data, indicators,
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/07/blank/key/01/01.html (dostęp:
20.07.2015 r.)
Duża część imigrantów w Szwajcarii pochodzi z krajów ościennych. Sprawia to, że
zanika bariera językowa, która szerzej została omówiona w poprzednim rozdziale. W ogóle
ponad połowa wszystkich imigrantów w tym kraju pochodzi z UE218. Świadczy to o
relatywnej bliskości kulturowej, co pociąga za sobą łatwiejszą asymilację, a to wpływa po
części na gospodarkę i jej konkurencyjność. Imigracja zatem jest kolejnym źródłem
konkurencyjności gospodarki Szwajcarii.
Analiza ekonomicznych czynników pozwala wysnuć kilka wniosków. Po pierwsze
konkurencyjność gospodarcza to zestaw wzajemnie zależnych czynników, których nie da się
całkowicie podzielić na ekonomiczne i pozaekonomiczne, gdyż w elementy jednych
czynników można znaleźć wśród drugich. Po drugie, odnosząc się już do konkurencyjności
218

Foreign permanent resident population by nationality,
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/07/blank/key/01/01.html (dostęp: 20.07.2015 r.)
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omawianej gospodarki, należy uznać, że jest to gospodarka, w której czynniki ekonomiczne
jej konkurencyjności kształtują się zdecydowanie korzystnie. Klimat do inwestowania i
prowadzenia działalności biznesowej jest korzystny; istnieje odpowiednia infrastruktura, a
także perspektywy gospodarcze. Na niekorzyść działają bardzo wysokie koszty pracy. W
Szwajcarii działa sieć instytucji otoczenia biznesu, takie jak parki technologiczne, inkubatory
przedsiębiorczości czy klastry, które wzmagają konkurencyjność i pozwalają firmom czerpać
dodatkowe korzyści z lokalizacji w tymże kraju. To, częściowo, dzięki nim gospodarka
szwajcarska jest bardzo innowacyjna, osiągając bardzo najlepszą na świecie efektywność w
tworzeniu innowacji, które pozwalają na wytwarzanie innowacji w tym kraju nie są uważane
z najlepsze na świecie. Innowacyjność jest także efektem systemu edukacji, który na
poziomie szkół jest uważany za jeden z lepszych w świecie, a poza tym zapewnia możliwość
przekwalifikowania się na wielu etapach edukacji. Na poziomie uniwersyteckim zaś edukacja
w Szwajcarii jest wysoko finansowana. Należy też zauważyć, że na terenie Szwajcarii
znajdują się uniwersytety uważane za jedne z lepszych na świecie. W kwestiach
demograficznych

Szwajcaria

zmaga

się

z

wyzwaniami

typowymi

dla

krajów

wysokorozwiniętych. Niemniej jednak, zdaniem niezależnych gremiów, sytuacja ta zmierza
ku stabilizacji i przewidywany jest stały wzrost liczby ludności. Częściowo jest to
spowodowane wysokim poziomem imigracji, zwłaszcza z krajów bliskich kulturowo.
Imigracja,

oznaczając

dodatkowe

zasoby

siły

roboczej

także

jest

czynnikiem

prokonkurencyjnościowym w przypadku Szwajcarii.
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Wnioski
Szwajcarska gospodarka należy do jednych z najbardziej konkurencyjnych gospodarek
świata. Jest wiele czynników, które to determinują. Jest to nowoczesna gospodarka oparta o
usługi, choć i z wysokim udziałem nowoczesnego przemysłu w PKB, który pełni rolę
stabilizującą. Bardzo wysoki odsetek osób pracujących w instytucjach prywatnych powoduje
wysoką produktywność. Świadczyć o tym może wysoki poziom PKB per capita, który jest
relatywnie równy na terenie całego kraju.
Szwajcaria posiada przewagi komparatywne w określonych sektorach gospodarki.
Zaliczają się do nich przemysł farmaceutyczno-chemiczny, przemysł metalurgicznoinżynieryjny, zegarmistrzostwo bankowość i turystyka. W tych branżach działają duże
przedsiębiorstwa, które wywodzą się z tego kraju, znane w skali międzynarodowej i często
właśnie ze Szwajcarią kojarzone.
Relatywnie stabilne finanse publiczne Szwajcarii, których stan można określić jako
dobry także pozytywnie wpływają na jej konkurencyjność. Niski, w porównaniu z wieloma
krajami Unii Europejskiej, poziom zadłużenia publicznego i plan dalszego obniżania jego
poziomu w połączeniu z odnotowywanymi nadwyżkami budżetowymi są dobrymi znakami.
Niepokoić może sytuacja na rynku walutowym związana z kursem franka szwajcarskiego. Po
uwolnieniu tego kursu w styczniu 2015 r. pogorszyła się pozycja konkurencyjna
szwajcarskich eksporterów. Sytuacja gospodarcza Szwajcarii jest na tyle stabilna, że kraj ten
spełnia, uważane za trudne do spełnienia, kryteria z Maastricht, choć nie należy do UE. Z
Unią Europejską Szwajcaria jest natomiast niezwykle mocno powiązana pod względem
handlowym.
Szwajcaria jest także krajem o wolnej gospodarce i relatywnie przyjaznych
regulacjach dla biznesu. Bardzo wysoko plasuje się w rankingu Fundacji Heritage i wysoko w
rankingu Doing Business. Jej sytuacja polityczna dodatkowo wpływa na konkurencyjność.
Neutralność pozwala dążyć do realizacji własnych celów, także ekonomicznych, a ponadto
stabilizuje kraj wewnętrznie, co z punktu widzenia przedsiębiorstw jest istotną kwestią.
Ponadto jej federalna struktura, w której kantonom przyznane są bardzo szerokie kompetencje
powoduje, że istnieje pomiędzy nimi konkurencja w kwestii przyciągania przedsiębiorstw i
siły roboczej, a długo praktykowana demokracja bezpośrednia sprawia, że obywatele w
większości przypadków nie akceptują idei, które mogłyby zagrozić dobrobytowi ich kraju.
Na konkurencyjność wpływa także wielojęzyczność kraju, która z jednej strony sprawia, że
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jego obywatele znają kilka popularnych w skali świata języków, ale z drugiej strony ta
wielojęzyczność jest odbiciem różnych mentalności, z których ta należąca do części
frankofońskiej jest nieco mniej korzystna dla konkurencyjności gospodarczej.
Pod względem przyjazności względem inwestycji Szwajcaria nie jest już bardzo dobrą
lokalizacją. Chociaż wiele czynników ważnych dla inwestorów jest spełniona w jej przypadku
to bardzo wysokie płace siły roboczej, a także wysoka konkurencja na rynku szwajcarskim
nie sprzyjają powstawaniu nowych inwestycji w Szwajcarii. Jest to wada, którą Szwajcarzy
starają się zniwelować tworząc sieć instytucji otoczenia biznesu, które mają przyciągać firmy
i pomagać utrzymać się na rynku tym nowozakładanym. W Szwajcarii działa więc sieć
parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i klastrów. Istnieje także
organizacja zrzeszająca część z wyżej wymienionych podmiotów. Gospodarka Szwajcarii jest
też jedną z najbardziej innowacyjnych na świecie. Stosunkowo dużą ilość pieniędzy inwestuje
się tam w badania i rozwój. Ponadto działalność badawczo-rozwojowa jest efektywna.
Dodatkowo wspiera ją system edukacji, który na poziomie szkół edukuje przyszłych
pracowników, a na poziomie uniwersytetów, poza działalnością edukacyjną, stanowi de facto
część sfery B+R. Pod względem demograficznym zaś Szwajcaria napotyka wiele problemów
typowych dla krajów rozwiniętych gospodarczo, a które związane są ze starzeniem się
społeczeństwa. Działa to niewątpliwie negatywnie pod względem konkurencyjności.
Niemniej jednak specyficzną cechę tego kraju stanowi znaczący udział imigrantów w
społeczeństwie. Imigracja, czyli dodatkowe zasoby siły roboczej to z kolei pozytywny
czynnik dla jej gospodarki.
Dokonawszy analizy konkurencyjności szwajcarskiej gospodarki należy stwierdzić, że
jest to niezwykle stabilna i dobrze działająca gospodarka. Wiele elementów składających się
na nią jest ocenianych bardzo wysoko. Szwajcaria spełnia bardzo wiele kryteriów, które
pozwalają uznać ją za gospodarkę o wysokim stopniu konkurencyjności. Oczywiście znajdują
się w niej składowe, które działają na jej niekorzyść, ale jest ich na tyle mało i są na tyle
niskiej wagi w porównaniu z elementami działającymi na korzyść tej gospodarki, że w
rezultacie Szwajcarię można uznać za jedną z najbardziej konkurencyjnych gospodarek
świata.
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