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Turystyka, eksport towarowy, pomoc rozwojowa i przekazy jako
narzĊdzia przeáamania stagnacji spoáeczno-gospodarczej
w paĔstwach Globalnego Poáudnia o niekorzystnym poáoĪeniu
geograficznym oraz najsáabiej rozwiniĊtych
Tourism, Merchandise Exports, Development Aid and
Remittances as a Tool of Socio-economic Development in Small
Island Developing States, Landlocked Developing Countries
and Least Developed Countries
Synopsis. Przedmiotem artykuáu jest identyfikacja i ocena zaleĪnoĞci pomiĊdzy wpáywami
z turystyki, eksportu towarowego, pomocy rozwojowej i przekazów w 83 paĔstwach Globalnego
Poáudnia. PaĔstwa te zostaáy pogrupowane ze wzglĊdu na cechy geograficzne, które w znacznym
stopniu hamują rozwój spoáeczno-gospodarczy na: maáe rozwijające siĊ paĔstwa wyspiarskie, paĔstwa
bez dostĊpu do morza (Ğródlądowe). PaĔstwa te okreĞlono na potrzeby artykuáu paĔstwami
o niekorzystnym poáoĪeniu geograficznym. Dodatkowo wyróĪniono grupĊ paĔstw najsáabiej
rozwiniĊtych. ZaleĪnoĞü pomiĊdzy czterema zmiennymi stanowiáa punkt wyjĞcia do zbadania i oceny
związku pomiĊdzy nimi a obecnym poziomem rozwoju spoáeczno-gospodarczego w analizowanych
paĔstwach Poáudnia. W badaniu zastosowano charakterystyki dla czterech zmiennych
w poszczególnych grupach paĔstw, takie jak: Ğrednia, mediana, odchylenie standardowe,
wspóáczynnik zmiennoĞci, skoĞnoĞü, minimum oraz maksimum. Do identyfikacji zaleĪnoĞci
pomiĊdzy zmiennymi wykorzystany zostaá wspóáczynnik korelacji ríSpearmana. Badanie wskazaáo,
Īe we wszystkich analizowanych paĔstwach, na podstawie uzyskanych wyników, moĪna byáo
zauwaĪyü silny dodatni związek pomiĊdzy turystyką a eksportem towarowym. W tych paĔstwach,
które szczególnie intensywnie rozwijaáy specjalizacjĊ turystyczną (eksport produktu turystycznego)
przekáadaáo siĊ to na przeáamanie stagnacji gospodarczej i przyspieszenie procesów rozwojowych.
Sáowa kluczowe: turystyka, eksport towarowy, pomoc rozwojowa, przekazy, Globalne Poáudnie
Abstract. The subject of the article is the identification and assessment of the relationship between
tourism, commodity exports, development aid and remittances in the 83 countries of the Global South.
These countries have been grouped due to geographical features that significantly inhibit socioeconomic development: 1) small islanders developing, and 2) countries without access to the sea
(inland). These countries have been identified for the purposes of the article as countries with a
geographical disadvantage. In addition, a group of the least developed countries was distinguished.
The relationship between the four variables was the starting point, then the relation between these
variables and the current level of socio-economic development in the analyzed countries of the South
was examined and assessed. The study used characteristics for four variables in particular groups of
countries, such as: mean, median, standard deviation, coefficient of variation, skewness, minimum and
maximum. The correlation coefficient r-Spearman was used to identify relationships between
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variables. The survey indicated that in all the analyzed countries, on the basis of the results obtained, a
strong positive correlation could be noticed between tourism and commodity exports. In those
countries that developed tourism specialization intensively (export of tourist product), this translated
into breaking economic stagnation and accelerating development processes.
Key words: tourism, merchandise export, aid development, remittances, Global South
JEL Classification: F24, F35, F63, L83, O15

Wprowadzenie
PaĔstwa o niekorzystnym poáoĪeniu geograficznym zostaáy wyróĪnione spoĞród paĔstw
rozwijających siĊ (Globalnego Poáudnia) ze wzglĊdu na negatywne skutki oddziaáywania
geograficznych barier rozwojowych. SpoĞród tej grupy paĔstw wydzielono dwie podgrupy:
maáe rozwijające siĊ paĔstwa wyspiarskie (Small Island Developing States – SIDS) oraz
rozwijające siĊ paĔstwa Ğródlądowe (bez dostĊpu do morza) (Landlocked Developing
Countries – LLDC) (DudziĔski, 1986, 1992; JasiĔski, 2017c; UNCTAD, 1973, 2010).
Geograficzne bariery rozwojowe w obu podgrupach determinują (hamują) rozwój
spoáeczno-gospodarczy w odmienny sposób. Maáe gospodarki wyspiarskie cechuje
specyficzna „kruchoĞü”, czy teĪ „wraĪliwoĞü” (vulnerability) wynikająca z maáych
rozmiarów, ograniczonych zasobów naturalnych, izolacji oraz klĊsk Īywioáowych.
Determinuje to m.in. wąską specjalizacjĊ i marginalne znaczenie SIDS w handlu
miĊdzynarodowym. PaĔstwa te nie są w stanie wykorzystaü efektu skali, uzaleĪnienione są
od importu, charakteryzują siĊ niskim stopniem wykorzystania zasobów pracy, kulturową
dominacją Póánocy, wysokimi kosztami transportu, infrastruktury i administracji oraz
wysoką podatnoĞcią na dziaáalnoĞü przestĊpczą (m.in. pranie brudnych pieniĊdzy, narkotyki
i korupcjĊ) (DudziĔski, 1992, Encontre, 2004; Hein, 2004; JasiĔski, 2017b, 2017c
UNCTAD, 2010).
Podstawową konsekwencją braku dostĊpu do morza jest koniecznoĞü korzystania
przez rozwijające siĊ paĔstwa Ğródlądowe z usáug tranzytowych. Powoduje to nie tylko
„uzaleĪnienie” ekonomiczne, ale równieĪ polityczne od sąsiedzkich paĔstw Ğwiadczących
usáugi tranzytowe. Wysokie koszty transportu powodują, Īe realne wpáywy z eksportu
w LLDC są niĪsze od dochodów uzyskiwanych z eksportu (podobnych) towarów przez
paĔstwa o korzystniejszym poáoĪeniu transportowym. Zjawisko to oddziaáuje negatywnie
na caáą gospodarkĊ, szczególnie, Īe wiĊkszoĞü z nich cechuje „monokultura rolnosurowcowa” (DudziĔski, 1992; Faye, McArthur, Sachs, Snow, 2004, JasiĔski, 2017c;
UNCTAD, 2010).
CzĊĞü z paĔstw o niekorzystnym poáoĪeniu geograficznym posiada równieĪ cechy
paĔstw najsáabiej rozwiniĊtych (Least Developed Countries – LDC). Do tej ostatniej
kategorii zaliczane są jednostki geopolityczne, w których wystĊpują z reguáy wszystkie
(negatywne) cechy gospodarek paĔstw Poáudnia (por. Czaplicka, 2007; Piasecki, 2003;
2007) i zachodzą tam wszystkie (lub prawie wszystkie) mechanizmy „gáĊbokich Ĩródeá
niedorozwoju”3. W wyniku tego LDC potrzebują szczególnej uwagi (wsparcia) ze strony
Koncepcje z zakresu ekonomii rozwoju wyjaĞniające mechanizmy „gáĊbokiego Ĩródáa rozwoju (niedorozwoju)”,
odpowiadające za sukcesy i poraĪki procesów rozwoju spoáeczno-ekonomicznego moĪna podzieliü na trzy gáówne
nurty. Pierwszy zwraca uwagĊ na czynnik geograficzny. Ma on w peáni wymiar egzogeniczny. Do gáównych
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organizacji miĊdzynarodowych. Są paĔstwami najbardziej zacofanymi – najsilniej
potrzebującymi pomocy zagranicznej (DudziĔski, 1986, 1992; UNCTAD, 2010, 2018).
Od wielu lat w literaturze przedmiotu toczą siĊ debaty dot. próby odpowiedzi, która ze
specjalizacji jest najbardziej skuteczna w przeáamywaniu zacofania spoáecznogospodarczego w paĔstwach Globalnego Poáudnia. Czy jest nią specjalizacja turystyczna
(eksport produktu turystycznego), towarowa, czy teĪ znacząco na pobudzenie rozwoju
wpáywa pomoc rozwojowa oraz przekazy (od emigrantów)?
Pytanie to staáo siĊ dla autorów pretekstem do zbadania i oceny związku pomiĊdzy
wymienionymi specjalizacjami a obecnym poziomem rozwoju spoáeczno-gospodarczego
w grupie maáych wyspiarskich, Ğródlądowych, jak i najsáabiej rozwiniĊtych paĔstw Poáudnia. W
konsekwencji próbą odpowiedzi na pytanie: w jakiej grupie paĔstw dana specjalizacja
proeksportowa (turystyka, handel) czy pomoc z zewnątrz (pomoc rozwojowa, przekazy)
zdeterminowaáy w duĪym stopniu obecny poziom rozwoju spoáeczno-ekonomicznego.

Dane i metody
Zgodnie z najnowszą klasyfikacją (UNCTAD, 2018) na potrzeby analizy przyjĊto 83
paĔstwa. 28 z nich posiada cechy SIDS, w tym 7 jest klasyfikowanych jako najsáabiej
rozwiniĊte; 32 o cechach LLDC, z czego 17 najsáabiej rozwiniĊtych paĔstw bez dostĊpu do
morza) oraz (áącznie) 47 paĔstw najsáabiej rozwiniĊtych.4 Dane wielkoĞci (áącznych)
wpáywów z turystyki, eksportu towarowego, pomocy rozwojowej i przekazów (w USD)
pochodzą z baz Banku ĝwiatowego (Bank ĝwiatowy, 2018) i dotyczą 2016 r.5 Ze wzglĊdu
elementów wchodzących w jego skáad naleĪy zaliczyü m.in.: klimat, zasoby naturalne oraz poáoĪenie geograficzne
(bliskoĞü rynków zbytu, izolacja terytorialna, itp.). Zgodnie z perspektywą „szkoáy geograficznej” czynnik ten
moĪe mieü rozstrzygające znaczenie dla szans rozwojowych danego kraju. Drugi nurt wyróĪnia podejĞcie
instytucjonalne. W tym przypadku Ĩródáa poraĪek leĪą w obszarze záych, toksycznych instytucji, nieefektywnych
reguá gry ekonomicznej, które hamują (blokują) planowany postĊp. Problem stanowiü mogą Ĩle zabezpieczone
prawa wáasnoĞci, wysokie ryzyko w obrocie towarowym, problemy korupcji czy brak (wielu) instytucji
redukujących koszt transakcyjne. Zwolennicy podejĞcia „instytucjonalnego” postrzegają niedorozwój, raczej jako
czynnik o wewnĊtrznym charakterze. Zgodnie z tą perspektywą nie naleĪy ich szukaü poza daną gospodarką.
Trzeci z nurtów postrzega jako warunek (szybkiego) rozwoju integracjĊ z gospodarką Ğwiatową. WiąĪe siĊ to
z rozwojem handlu oraz moĪliwie peáne otwarcie wáasnej gospodarki - przeprowadzenie liberalizacji na rynkach
towarowych i kapitaáowych. Podstawowym argumentem przedstawicieli trzeciego punktu widzenia jest
stwierdzenie, Īe gospodarki otwarte rozwijają siĊ szybciej niĪ zamkniĊte (Garbicz, 2012; Rodrik, 2002; Rodrik,
Subramanian, 2003).
4
PaĔstwa o cechach SIDS to: Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Dominika, Federacyjne Stany Mikronezji,
FidĪi, Grenada, Jamajka, Kiribati, Malediwy, Mauritius, Nauru, Palau, Republika Zielonego Przylądka, Samoa,
Seszele, St. Kitts i Nevis, St. Lucia, St. Vincent i Grenadyny, Timor Wschodni, Trinidad i Tobago, Tuvalu, Vanuatu,
Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona, Wyspy ĝw. Tomasza i KsiąĪĊca, Wyspy Tonga oraz Związek Komorów.
PaĔstwa LLDC to: Afganistan, Armenia, AzerbejdĪan, Bhutan, Boliwia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Czad,
Etiopia, Kazachstan, Kirgistan, Laos, Lesotho, Macedonia, Malawi, Mali, Moádawia, Mongolia, Nepal, Niger,
Paragwaj, Republika ĝrodkowej Afryki, Rwanda, Suazi, Sudan Poáudniowy, TadĪykistan, Turkmenistan, Uganda,
Uzbekistan oraz Zambia. Do LDC zalicza siĊ dodatkowo paĔstwa, które nie charakteryzują siĊ typową dla SIDS
i LLDC „izolacją”, takie jak: Angola, Bangladesz, Benin, Birma, DĪibuti, Erytrea, Gambia, Gwinea, Gwinea-Bissau,
Haiti, Jemen, KambodĪa, Kongo (Rep. Demokratyczna), Liberia, Madagaskar, Mauretania, Mozambik, Senegal,
Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tanzania oraz Togo (UNCTAD, 2018).
5
Ze wzglĊdu na specyfikĊ ostatnich dwóch zjawisk na potrzeby analizy przyjĊto (zgodnie z metodologią Banku
ĝwiatowego) za pomoc rozwojową tzw. oficjalną pomoc rozwojową (Official Development Assistance - ODA)
oraz za przekazy - tzw. transfery zarobków emigrantów - w obu przypadkach Ğrodki ujmowane w statystyce
bilansu páatniczego.
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na ograniczone ramy artykuáu dane te nie zostaną umieszczone w tekĞcie. W tabeli 1.
zaprezentowane zostaáy policzone podstawowe charakterystyki dla wyszczególnionych
powyĪej zmiennych w poszczególnych grupach krajów.
Tabela 1. Podstawowe charakterystyki dla zmiennych w poszczególnych grupach paĔstw
Table 1. Basic characteristics for variables in individual groups of countries
Charakterystyka

Pomoc
rozwojowa

Przekazy

Wpáywy
z turystyki

Eksport
towarowy
550,87

SIDS
Ğrednia (mln USD)

58,10

157,75

620,02

mediana (mln USD)

37,88

30,21

235,00

51,10

odchylenie standardowe (mln USD)

59,76

487,50

854,37

1574,11

wspóáczynnik zmiennoĞci (%)

102,86

309,04

137,80

285,75

skoĞnoĞü

1,57

4,92

1,72

4,44

minimum (mln USD)

0,08

1,23

2,40

0,20

232,63

2521,82

2864,00

8000,00

maksimum (mln USD)

LLDC
Ğrednia (mln USD)

827,09

813,28

539,83

4582,34

mediana (mln USD)

516,18

334,68

331,00

2400,10

1001,75

1342,06

677,55

6897,98

121,12

165,02

125,51

150,53

2,48

3,54

2,11

3,65

odchylenie standardowe (mln USD)
wspóáczynnik zmiennoĞci (%)
skoĞnoĞü
minimum (mln USD)
maksimum (mln USD)

33,40

0,00

1,90

93,40

4177,29

6928,13

2855,00

36736,90

LDC
Ğrednia (mln USD)

894,26

1391,62

316,78

5188,10

mediana (mln USD)

741,03

250,47

203,00

2044,85

odchylenie standardowe (mln USD)

716,90

3108,52

302,94

8997,39

80,17

223,37

95,63

173,42

wspóáczynnik zmiennoĞci (%)
skoĞnoĞü
minimum (mln USD)
maksimum (mln USD)

0,96

3,68

0,87

2,61

94,34

3,99

16,00

94,00

2535,92

13543,98

919,00

34894,40

ħródáo: obliczenia i opracowanie wáasne na podstawie (Bank ĝwiatowy, 2018).

NajwiĊkszą Ğrednią pomoc rozwojową w 2016 r. otrzymaáy paĔstwa naleĪące do
grupy LDC, najmniejszą zaĞ naleĪące do grupy SIDS. Wyniosáy one odpowiednio 894 mln
USD i 58 mln USD. W grupie LDC, zróĪnicowanie otrzymanych kwot byáo najmniejsze
(wspóáczynnik zmiennoĞci równy 80%), w porównaniu z kwotami uzyskiwanymi przez
paĔstwa z pozostaáych grup. NajwiĊkszą pomoc rozwojową otrzymaá Afganistan, zaliczony
do grupy LLDC i LDC, zaĞ najniĪszą Antigua i Barbuda (0,08 mln USD). W przeliczeniu
na jednego mieszkaĔca, byáo to odpowiednio 117 USD i 0,8 USD. NajwiĊkszą pomoc
rozwojową w przeliczeniu na jednego mieszkaĔca otrzymaáo Tuvalu z grupy SIDS (3034
USD), zaĞ najmniejszą wspomniana juĪ Antigua i Barbuda.
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W przypadku otrzymanych przekazów, najwyĪszą ich Ğrednią wartoĞü uzyskano
w grupie LDC (1392 mln USD), zaĞ najniĪszą dla SIDS (158 mln USD). NajwyĪsza
wartoĞü przekazów wystąpiáa w Bangladeszu, paĔstwie z grupy LDC, zaĞ najniĪsza
w Czadzie i Republice ĝrodkowej Afryki (paĔstwach LLDC i LDC).
NajwyĪsze Ğrednio wpáywy z turystyki osiągniĊto w grupie krajów SIDS, ok. 620 mln
USD, najniĪsze, ok. 317 mln USD, w paĔstwach LDC. Najmniejsza zmiennoĞcią
uzyskiwanych wpáywów z turystyki charakteryzowaáy siĊ paĔstwa z grupy LDC. W 2016 r.
najwyĪsze wpáywy z turystyki osiągnĊáy Malediwy zaliczone do grupy SIDS, zaĞ najniĪsze
Burundi (paĔstwo LLDC i LDC).
NajwyĪsze Ğrednie wpáywy z eksportu towarów uzyskaáy paĔstwa z grupy LDC, ok.
5288 mln USD, zaĞ najniĪsze, ok. 551 mln USD – paĔstwa SIDS. Natomiast kraje z grupy
LLDC charakteryzowaáy siĊ najmniejszym zróĪnicowaniem tych wpáywów. NajwiĊksza
wartoĞü eksportowanych towarów uzyskano z Kazachstanie, 36737 mln USD (kraj z grupy
LLDC), zaĞ najniĪszą w Tuvalu (kraj SIDS), 0,2 mln USD. W udziale w PKB, stanowiáy
one odpowiednio 50% i 0,7%. NajwiĊkszy udziaá eksportu w PKB wystąpiá w Czadzie
(91%), a najmniejszy, we wspomnianym juĪ Tuvalu.
Warto zauwaĪyü, Īe w kaĪdej grupie krajów, wszystkie zmienne charakteryzowaáy siĊ
asymetrią prawostronną (skoĞnoĞü>0). WiĊkszoĞü krajów uzyskiwaáo wpáywy
o wartoĞciach poniĪej Ğrednich wpáywów.
Do identyfikacji zaleĪnoĞci pomiĊdzy wybranymi zmiennymi charakteryzującymi
poszczególne paĔstwa wykorzystany zostaá wspóáczynnik korelacji ríSpearmana.
Wspóáczynnik ten mierzy siáĊ wspóázaleĪnoĞci pomiĊdzy dwiema zmiennymi x i y.
W przypadku jego uĪycia nie jest wymagany rozkáad normalny zmiennych. Wspóáczynnik
korelacji ríSpearmana prezentuje siĊ nastĊpująco:
ݎ௦ ൌ ͳ െ

 σୀଵ ݀ଶ
݊ሺ݊ଶ െ ͳሻ

gdzie: di to róĪnica pomiĊdzy i-tą rangą dla zmiennej x, a i-tą rangą dla zmiennej y; n to
liczba obserwacji.
Wspóáczynnik korelacji ríSpearmana przyjmuje wartoĞci z zakresu ۦí1,1ۧ, gdzie znak
przy wartoĞci wspóáczynnika okreĞla kierunek korelacji (dodatni – wzrost wartoĞci jednej
zmiennej definiuje wzrost wartoĞci drugiej zmiennej; ujemny – wzrost wartoĞci jednej
zmiennej definiuje spadek wartoĞci drugiej). WartoĞü bezwzglĊdna wspóáczynnika korelacji
okreĞla siáĊ zaleĪnoĞci pomiĊdzy zmiennymi, gdzie 0 to brak zaleĪnoĞci natomiast 1 to
idealna korelacja.
Po obliczeniu wspóáczynnika korelacji, dokonano oceny istotnoĞci statystycznej
uzyskanej zaleĪnoĞci.
W celu oceny istotnoĞci zaleĪnoĞci sformuáowane zostaáy nastĊpujące hipotezy:
H0:r=0 - zaleĪnoĞü jest nieistotna
H1:r0 - zaleĪnoĞü jest istotna
Do weryfikacji hipotezy o zastosowano test t okreĞlony wzorem:
ݐൌ

ݎ௦

ඥͳ െ ݎ௦ଶ

ξ݊ െ ʹǡ
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gdzie: rS to wspóáczynnik korelacji r-Spearmana, n to liczebnoĞü populacji.
WartoĞü testu t porównano z wartoĞcią istotnoĞci p. Zwykle w badaniach statystycznych
przyjmuje siĊ poziom istotnoĞci p=כ0,05. JeĪeli p<p כto H0 odrzucamy na rzecz H1.
W tabeli 2. zaprezentowano wartoĞci wspóáczynników korelacji r-Spearmana dla
poszczególnych par zmiennych w poszczególnych grupach krajów.
Tabela 2. Wspóáczynniki korelacji r-Spearmana dla krajów z grup SIDS, LLDC i LDC
Table 2. Correlation coefficients r-Spearman for SIDS, LLDC and LDC group countries
Zmienne

SIDS
0,24
pomoc rozwojowa - przekazy
-0,33
pomoc rozwojowa - turystyka
pomoc rozwojowa - eksport
0,12
0,01
przekazy - turystyka
0,29
przekazy - eksport
turystyka - eksport
0,68*
*- istotny wspóáczynnik na poziomie istotnoĞci 0,05

Grupy krajów
LLDC
0,14
-0,16
-0,37*
0,40*
0,10
0,69*

LDC
0,64*
0,62*
0,56*
0,47*
0,17
0,77*

ħródáo: obliczenia i opracowanie wáasne na podstawie (Bank ĝwiatowy, 2018).

W grupie SIDS, zidentyfikowano, Īe otrzymana pomoc rozwojowa dodatnio wpáywa
na wielkoĞü otrzymywanych przekazów, jak równieĪ na wartoĞü eksportu. Zaobserwowano
ponadto, Īe im wiĊksze przekazy to wiĊksza jest wartoĞü eksportu. NajwyĪszą jednak
zaleĪnoĞü dodatnia i istotna wystąpiáa pomiĊdzy turystyką a wartoĞcią eksportu. ZaleĪnoĞü
ujemną zidentyfikowano pomiĊdzy wielkoĞcią pomocy rozwojowej a turystyką. Ponadto,
w tej grupie paĔstw w zasadzie nie wystąpiáa zaleĪnoĞü pomiĊdzy wielkoĞcią przekazów
z turystyką (wspóáczynnik korelacji Spearmana równy 0,01).
W grupie LLDC pomoc rozwojowa w badanym roku dodatnio wpáynĊáa tylko na
wielkoĞü otrzymanych przekazów. Natomiast pomiĊdzy pomocą rozwojową a turystyką
i eksportem towarowym wystąpiáa zaleĪnoĞü ujemna. Istotną zaleĪnoĞü dodatnią
zaobserwowano pomiĊdzy przekazami a turystyką, a takĪe turystyką i eksportem
towarowym.
W ostatniej grupie paĔstw, tj. LDC, pomiĊdzy wszystkimi zmiennymi wystąpiáa
zaleĪnoĞü dodatnia. Tylko pomiĊdzy przekazami a eksportem towarowym byáa to zaleĪnoĞü
nieistotna statystycznie.

Wyniki badaĔ
W przypadku wszystkich paĔstw, na podstawie uzyskanych wyników, moĪna byáo
zauwaĪyü silny dodatni związek pomiĊdzy turystyką a eksportem, tzn. im wiĊkszy eksport
produktu turystycznego, to tym samym na ogóá wyĪszy eksport towarowy. Potwierdza to
ogólną prawidáowoĞü – eksport – specyficznego produktu turystycznego (skáadającego siĊ
nie tylko z usáug, ale i z tzw. dóbr i urządzeĔ turystycznych) pobudza równieĪ wymianĊ
towarową (nie tylko import) (Kachniewska, 2012; Wodejko, 1998).
Rozwój gospodarki turystycznej w paĔstwach Poáudnia, wraz z kontynuowaniem tej
specjalizacji powoduje w przypadku wielu SIDS specyficzne zjawisko „zamkniĊcia”
(zakleszczenia) na turystycznej ĞcieĪce rozwoju (zjawisko „turystycznej” choroby
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holenderskiej). Turystyczna trajektoria rozwoju w czĊĞci maáych paĔstw wyspiarskich
(pomimo wystĊpowania wielu negatywnych zjawisk ekonomicznych) przyczynia siĊ (po
wielu latach specjalizacji turystycznej) do obecnego (wzglĊdnie wysokiego) poziomu
rozwoju spoáecznego (mierzonego wskaĨnikiem HDI) i zamoĪnoĞci (dochód na osobĊ
w PPP w USD). Jest to szczególnie wyraĨne w takich SIDS, jak: Antigua i Barbuda,
Bahamy, Barbados, Palau, Mauritius i Seszele. PaĔstwach, których wpáywy z turystyki są
wysokie (w stosunku do PKB), jak równieĪ znaczne są wpáywy z eksportu towarowego
(w ostatnim przypadku za wyjątkiem Antigui i Barbudy oraz Palau) przy bardzo niskich
(lub znikomych) wpáywach z pomocy rozwojowej i przekazów. Podobnie wysokie są
wpáywy z turystyki na Malediwach (maksymalna wartoĞü dla grupy SIDS - patrz: tab. 1),
w przypadku, których widaü znaczne przyspieszenie rozwoju w ostatnich latach (gáównie
dziĊki eksportowi produktu turystycznego) i wzglĊdnie duĪe znaczenie eksportu
towarowego dla gospodarki (eksport ryb) oraz znikome przekazy i pomoc rozwojowa
(Bank ĝwiatowy, 2018; JasiĔski, 2017b, 2018a).
Nie moĪna jednak odnieĞü tych wniosków do caáej grupy SIDS. W czĊĞci z nich
(szczególnie w tych o cechach najsáabiej rozwiniĊtych) specjalizacja gospodarcza
przyjmuje formĊ MIRAB (akronim od: Mi - migration (migracje), R - remittances
(przekazy), A - aid (pomoc), B - bureaucracy (biurokracja). Modelu, który w obrazowy
sposób ukazuje zasadĊ funkcjonowania najsáabiej rozwiniĊtych gospodarek. Dominującymi
Ĩródáami gospodarowania są dwa elementy. Pierwszym jest migracja zarobkowa znacznej
czĊĞci mieszkaĔców do paĔstw o duĪo wyĪszym poziomie rozwoju gospodarczego
i przesyáanie (przekazy) nabytych Ğrodków finansowych (czy teĪ rzeczowych). Drugim jest
otrzymywanie pomocy rozwojowej, do której (wraz z jej wzrostem), potrzebna jest coraz
wiĊksza liczba urzĊdników do jej wdraĪania (rozrost biurokracji) (Bertram, 2006; Bertram,
Watters, 1984, 1985, 1986; JasiĔski, 2017a, 2017b).
WspóáczeĞnie – typowymi cechami modelu MIRAB charakteryzują siĊ gospodarki
m.in.: Federacyjnych Stanów Mikronezji, Kiribati, Samoa, Timoru Wschodniego, Tuvalu,
Wysp Marshalla, Wysp ĝw. Tomasza i KsiąĪĊcej, Wysp Tonga oraz Związku Komorów.
Pewne elementy tego modelu zaobserwowaü moĪna równieĪ na innych SIDS, takich, jak:
Dominika, Republika Zielonego Przylądka, Nauru, Vanuatu oraz Wyspy Salomona
(Baldacchino, Bertram, 2009; Bertram, Poirine, 2007; JasiĔski, 2017a, 2017b, 2018b;
Oberst, McElroy, 2007).
Znamienne elementy modelu MIRAB („pomocowo-przekazowej” choroby
holenderskiej) wystĊpują równieĪ w LLDC - gáównie w Kirgistanie, jak i (w mniejszym
stopniu) w: Afganistanie, Armenii, Boliwii, Burkinie Faso, Burundi, Lesotho, Malawi,
Mali, Moádawii, Nepalu, Nigrze, Republice ĝrodkowoafrykaĔskiej, Ruandzie,
TadĪykistanie, Ugandzie, Uzbekistanie oraz Zimbabwe (JasiĔski, 2017c, 2018b), jak i m.in.
w takich LDC, jak: Bangladesz, Birma, Gambia, Haiti, czy Jemen (Bank ĝwiatowy, 2018).
Potwierdzając tym otrzymaną w wyniku badania zaleĪnoĞü dla par zmiennych: pomoc
rozwojowa - wysokoĞü przekazów.
Wyniki uzyskanych zaleĪnoĞci (szczególnie te dot. zaleĪnoĞci pomiĊdzy pomocą
rozwojową a pozostaáymi zmiennymi) naleĪy niewątpliwie wpisaü w nurt dyskusji
w Ğwiatowej literaturze przedmiotu dot. skutecznoĞci pomocy rozwojowej (Easterly, 2006;
Moyo, 2009; LeszczyĔski, 2016) oraz zagadnienia dotychczas sáabo zbadanego
w literaturze przedmiotu, czyli wpáywu przekazów od emigrantów na gospodarkĊ paĔstw
Poáudnia (por. Brzozowski, Szarucki, 2010; StaĞkiewicz, 2017,2018).
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Analizując bowiem poziom rozwoju spoáeczno-ekonomicznego wielu paĔstw z kaĪdej
z badanych grup (SIDS, LLDC, LDC) stwierdziü naleĪy, Īe tam gdzie Ğrodki pomocowe
i przekazy páyną w znacznych iloĞciach (i dáugim okresie czasu) wytwarza siĊ specyficzne
zjawisko izolacji od powiązaĔ handlowych ze Ğwiatem. Proces integracji z gospodarką
Ğwiatową nie zachodzi (por. przypis 3), co wpáywa na niski poziom rozwoju tych paĔstw.
Natomiast, gdy jest duĪa zbieĪnoĞü pomiĊdzy intensywnym wáączeniem siĊ w nurty
gospodarki Ğwiatowej (szczególnie poprzez eksport produktu turystycznego i eksport
towarowy) tam nastĊpuje znaczne przeáamanie stagnacji gospodarczej i wejĞcie na drogĊ
rozwoju. Potwierdzając ekonomiczną prawidáowoĞü, Īe, aby pobudziü procesy rozwojowe
naleĪy wáączaü siĊ w procesy gospodarki Ğwiatowej. Izolacja – Īycie z pomocy z zewnątrz
(pomoc rozwojowa, przekazy) rozwoju nie powoduje.

Podsumowanie
Literatura przedmiotu badająca kwestie problemów „gáĊbokich Ĩródeá rozwoju
(niedorozwoju)” paĔstw Globalnego Poáudnia, akcentująca czynnik geograficzny jako jego
gáówną determinantĊ, wyróĪnia trzy typy paĔstw: maáe paĔstwa wyspiarskie (SIDS),
paĔstwa Ğródlądowe (bez dostĊpu do morza) (LLDC) oraz dodatkowo paĔstwa najsáabiej
rozwiniĊte (LDC). Zgodnie z najnowszą klasyfikacją (na potrzeby badania) przyjĊto 59
paĔstw, które speániaáy cechy ww. grup (UNCTAD, 2018).
Dla kaĪdej grupy paĔstw wybrano po cztery zmienne: pomoc rozwojową (w mld USD),
przekazy (w mld USD), wpáywy z turystyki (w mld USD) oraz wartoĞü eksportu towarowego
(w mld USD). Na podstawie badaĔ stwierdzono silny istotny dodatni związek pomiĊdzy
turystyką a eksportem, tzn. im wiĊkszy eksport produktu turystycznego, to tym samym na
ogóá wyĪszy eksport towarowy, co potwierdza ogólną prawidáowoĞü, Īe eksport
specyficznego produktu turystycznego, pobudza równieĪ wymianĊ towarową. Ponadto,
w grupie SIDS, zidentyfikowano, Īe otrzymana pomoc rozwojowa dodatnio wpáywa na
wielkoĞü otrzymywanych przekazów, jak równieĪ na wartoĞü eksportu. Zaobserwowano, Īe
im wiĊksze przekazy to wiĊksza jest wartoĞü eksportu. W grupie LLDC otrzymana pomoc
rozwojowa dodatnio wpáynĊáa tylko na wielkoĞü otrzymanych przekazów. Natomiast
pomiĊdzy pomocą rozwojową a turystyką i eksportem towarowym wystąpiáa zaleĪnoĞü
ujemna. W grupie LDC, pomiĊdzy wszystkimi zmiennymi wystąpiáa zaĞ zaleĪnoĞü dodatnia.
Niniejsze badanie (na bazie wczeĞniejszych wyników badaĔ - JasiĔski, 2017a, 2017b,
2017c, 2018a, 2018b), umoĪliwiáo potwierdzenie (podtrzymanie) przez autorów
postawionej tezy, która zakáadaáa, Īe specjalizacja turystyczna (eksport produktu
turystycznego), jak i towarowa wpáywają (w dáugim okresie) na pobudzenie procesów
rozwojowych - szczególnie w grupie SIDS. Dalsza analiza umoĪliwiáa takĪe wykazanie, Īe
zaleĪnoĞü wystĊpująca w czĊĞci paĔstw ze wszystkich kategorii pomiĊdzy pomocą
rozwojową i przekazami doprowadza do wystĊpowania specyficznego zjawiska
(okreĞlonego modelem MIRAB).
Na podstawie uzyskanych wyników badaĔ nie moĪna jednak uogólniaü i rozciągnąü
wniosków na wszystkie paĔstwa z poszczególnych grup: SIDS, LLDC i LDC.
Przeprowadzone badanie stanowi jednak dobry wstĊp do dalszych pogáĊbionych badaĔ
i próby odpowiedzi na nieco inaczej postawione pytanie: w jakim paĔstwie dana
specjalizacja proeksportowa (turystyka, handel) czy pomoc z zewnątrz (pomoc rozwojowa,
przekazy) zdeterminowaáy w duĪym stopniu obecny poziom rozwoju spoáecznego
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i zamoĪnoĞci. Tego rodzaju pytania bowiem naleĪy stawiaü jednak w odniesieniu do
poszczególnych paĔstw. Próby generalizacji (w przypadku paĔstw Poáudnia) wydają siĊ
byü skazane na niepowodzenie.
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