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Powszechna jest w Polsce dyskusja na temat znaczenia inwestycji bezporednich dla rozwoju ekonomicznego naszego kraju, jak te¿ zagro¿eñ, które
bezporednio lub porednio za nimi p³yn¹. Skalê inwestycji bezporednich
w Polsce zwyczajowo konfrontuje siê z ich poziomem w krajach naszego regionu (pañstw posocjalistycznych, a zw³aszcza w krajach Grupy Wyszehradzkiej). W ostatnich latach w Polsce wystêpuj¹ pewne niekorzystne trendy,
objawiaj¹ce siê coraz wiêkszym niezadowoleniem inwestorów z warunków
oferowanych

im

przez

nasz

kraj,

mêcz¹cej

biurokracji,

nieczytelnoci

i zmiennoci przepisów prawnych, inercji biurokratycznej, korupcji. Przez
inwestorów zagranicznych jestemy postrzegani coraz bardziej jako kraj o du¿ym poziomie niestabilnoci ekonomicznej i politycznej, malej¹cym wzrocie
gospodarczym (a co za tym idzie  wstrzymanym wzrocie popytu krajowego),
nierównowadze makroekonomicznej. Jawimy siê tak¿e jako kraj z przerostem
zabezpieczeñ socjalnych, a w porównaniu z pozosta³ymi krajami Grupy Wyszehradzkiej  z niewspó³miernie wysokimi w stosunku do wydajnoci pracy
kosztami si³y roboczej i znacz¹cym stopniem jej demoralizacji.
Konfrontuj¹c nasze mo¿liwoci przyci¹gania i pozyskiwania inwestycji
bezporednich z osi¹gniêciami w tej dziedzinie pozosta³ych krajów Europy
rodkowej, poza zasiêgiem naszych zainteresowañ znajduje siê grupa krajów
Afryki Pó³nocnej (kraje Maghrebu), z Tunezj¹  jako wzorowym krajem
tego regionu.

Czy w istocie Tunezja stanowi dla nas jakiekolwiek zagro¿enie,
a w niedalekiej perspektywie mo¿e siê staæ znacz¹cym
konkurentem dla wszystkich krajów Europy rodkowej
na rynku inwestycji bezporednich?
Pierwsza nasuwaj¹ca siê odpowied jest negatywna. Tunezja kojarzy siê
potocznie przede wszystkim z turystyk¹. Jednak po dok³adniejszej analizie
okazuje siê, i¿ od pewnego czasu przedstawiciele instytucji Unii Europej-
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skiej (zw³aszcza Francji, ale tak¿e Anglii) czy neutralnego wiatopogl¹dowo kapita³u konfrontuj¹ korzyci i koszty inwestycji w krajach Europy rodkowej i Tunezji (oraz w mniejszym stopniu innych krajów Afryki Pó³nocnej),
sama Unia Europejska za przyznaje siê do realizacji strategii dywersyfikacji
kierunków lokowania inwestycji bezporednich  na kierunek wschodni
i po³udniowy (basen Morza ródziemnego). Kapita³ europejski dokonuje przy
tym regularnych porównañ co do szacowanego poziomu korzyci w obu kierunkach, modyfikuj¹c swoje aktualne i przysz³e zaanga¿owanie.
Kraju tego nie postrzegamy jako konkurenta ze wzglêdu na odmiennoci
kulturowe (kultura islamu) oraz niski poziom ogólnego rozwoju gospodarczego (przynale¿noæ Tunezji do grupy krajów rozwijaj¹cych siê).
Prawd¹ jest, i¿ w wiecie po 11 wrzenia 2001 przynale¿noæ do grupy krajów muzu³mañskich sta³a siê czynnikiem studz¹cym chêæ wspó³pracy politycznej czy gospodarczej. wiat islamu (aczkolwiek czêsto pozornie) traktowany jest in gremio jako wiat fanatyzmu religijnego. Schematy, jakimi siê
pos³ugujemy, s¹ jednak czêsto myl¹ce. Po pierwsze, trzeba pamiêtaæ, i¿ nie
ma jednej wyk³adni islamu, jednego centrum ideologicznego (odpowiednika
Watykanu), a znawcy wyró¿niaj¹ piêæ najwa¿niejszych szkó³ islamu (oprócz
szeregu pomniejszych)  od daj¹cych wyk³adniê islamu skrajnie ortodoksyjn¹, po reprezentuj¹ce islam w wydaniu liberalnym (mo¿na powiedzieæ ucywilizowany).
Tunezja jest krajem zmierzaj¹cym w stronê nowoczesnych rozwi¹zañ
cywilizacyjnych. Jest ona neutralnym wiatopogl¹dowo krajem muzu³mañskim z liberaln¹ wersj¹ islamu. Chocia¿ w oficjalnych statystykach ponad
90% populacji wyznaje tê religiê, to jednak ¿ycie codzienne w Tunezji, szczególnie w miastach, jest w du¿ym stopniu zlaicyzowane. Szacuje siê, i¿ w tradycyjnych pi¹tkowych obrzêdach religijnych (odpowiednik naszej mszy niedzielnej) bierze udzia³ do 20% ludnoci miejskiej, rekrutuj¹cej siê przede
wszystkim sporód ludzi starszych, bez wykszta³cenia. Nale¿y zwróciæ jednak
uwagê na pewien odsetek intelektualistów tunezyjskich, g³ównie pracowników naukowych, którzy zajmuj¹ siê apologetyk¹ islamu i staraj¹ siê oddzia³ywaæ na kszta³towanie postaw spo³ecznych tunezyjskich studentów. Zamach
na synagogê na wyspie Djerba wskazuje na aktywizacjê grup fundamentalistycznych, nale¿y jednak podkreliæ, i¿ tego typu dzia³ania nie znajduj¹ poklasku w³adz. Pañstwo u¿ywa skutecznie swoich instytucji do zdecydowanej
walki z wszelkimi przejawami fundamentalizmu religijnego i ingerencji religii w pozaduchowe aspekty ¿ycia spo³eczeñstwa.
Cech¹ charakterystyczn¹ wszystkich pañstw muzu³mañskich jest  de facto  brak demokracji. Mo¿na powiedzieæ, i¿ islam nie s³u¿y demokracji
i demokratycznym procedurom rz¹dzenia. W przypadku Tunezji mamy do
czynienia z dychotomicznym podejciem do problemu demokratyzacji. Oficjalne rozwi¹zania czêsto mijaj¹ siê z praktyk¹.
Od momentu odzyskania niepodleg³oci w 1956 roku Tunezja ma status republiki z prezydentem obieranym na 5-letnie kadencje w wyborach po-
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wszechnych. Równie¿ w wyborach powszechnych wybierany jest jednoizbowy parlament (w referendum z pocz¹tków maja 2002 spo³eczeñstwo opowiedzia³o siê za wprowadzeniem dwuizbowego parlamentu). Kadencja parlamentu jest równie¿ 5-letnia. Konstytucja Tunezji gwarantuje niezale¿ne
s¹downictwo, wolnoæ s³owa, neutralnoæ wiatopogl¹dow¹ pañstwa, tworzy
podstawy do nieskrêpowanej dzia³alnoci partii politycznych. Nad przestrzeganiem zasad Konstytucji czuwa Rada Konstytucyjna.
Pod rz¹dami obecnego prezydenta Ben Alego kraj wszed³ na cie¿kê demokratyzacji, aczkolwiek rozwi¹zania stosowane w praktyce w znacz¹cym
stopniu odbiegaj¹ od oficjalnie przyjêtych za³o¿eñ.
Przyk³adem szczególnego podejcia prezydenta do demokracji s¹ zmiany,
które mia³y miejsce w maju 2002 roku. Po dojciu do w³adzy w 1987 roku Ben
Ali  jawi¹cy siê jako nowoczesny pragmatyk  doprowadzi³ do ograniczenia sprawowania urzêdu szefa pañstwa do trzech kadencji i wprowadzenia
limitu wiekowego dla kandydatów na urz¹d prezydencki  na 70 lat. Z czasem zaproponowa³ zmianê regu³. W maju 2002 roku doprowadzi³ do referendum, w którym obywatele mieli siê wypowiedzieæ w kwestii zniesienia ograniczeñ w wype³nianiu funkcji prezydenckich (wprowadzenie zasady nieograniczonej liczby kadencji), jak równie¿ podniesienia limitu wieku kandydatów
na ten urz¹d z 70 na 75 lat. G³osowano równie¿ za przyznaniem Ben Alemu
do¿ywotniego immunitetu. Referendum wypad³o po myli prezydenta. Jego
propozycje popar³o 99,5% Tunezyjczyków. Tego typu spektakularny sukces
wyborczy jednoznacznie wskazuje na fa³szowanie wyborów. Tak te¿ zosta³
oceniony przez miêdzynarodowych obserwatorów. ¯eby jednak wskazaæ na
niejednoznacznoæ postawy prezydenta Ben Alego oraz na niemo¿noæ przyjmowania kryteriów zachodnich dla oceny jego dzia³alnoci, trzeba dodaæ, i¿
w tym samym referendum spo³eczeñstwo mia³o mo¿liwoæ wypowiedzenia
siê na temat prawie po³owy z 78 artyku³ów konstytucji. Nowe rozwi¹zania,
przyjête na podstawie wyników referendum przewiduj¹ tak¿e np. wprowadzenie drugiej izby parlamentu oraz wprowadzaj¹ wiêksze gwarancje przestrzegania praw cz³owieka1.
Tunezja

jest

oceniana

przez

obserwatorów

zachodnich

jako

pañstwo

w znacznym stopniu autorytarne i policyjne, w którym w³adza kontroluje zachowania i postawy obywateli, inwigiluje opozycjê, a wolnoæ s³owa nie zawsze
jest respektowana. Teoretycznie obywatele maj¹ mo¿liwoæ wyboru sporód
dzia³aj¹cych partii, chocia¿ zdecydowanie wskazane jest, by wybrali w³aciwego kandydata lub w³aciw¹ opcjê. Dlatego nie dziwi silna pozycja partii rz¹dz¹cej. Powszechnym procederem jest wsadzanie przeciwników politycznych do
wiêzieñ, po wysokich wyrokach ferowanych przez mocno upolitycznione s¹dy.
Tego typu postêpowanie w³adz wywo³uje liczne protesty ze strony Miêdzynarodowych Organizacji Obrony Praw Cz³owieka2. Trzeba jednak dodaæ, i¿ w parlamencie tunezyjskim zasiada 20-procentowa opozycja.

1

Tunezja: Wieczny Ben Ali, Gazeta Wyborcza z 27 maja 2002.

2

Wysokie wyroki dla tunezyjskich dysydentów, Gazeta Wyborcza z 3 lutego 2002.

ekonomia 9

149

Adrianna £ukaszewicz

W ocenie ca³ociowej kraj i rz¹dy prezydenckie wypadaj¹ jednak znacznie
lepiej. W³adza z wielk¹ determinacj¹ stara siê stworzyæ nowoczesny kraj,
wydwign¹æ gospodarkê z zacofania, wprowadziæ zachodnie standardy ¿ycia
spo³ecznego. Trzeba pamiêtaæ, jaki by³ punkt startu dla przemian ekonomiczno-spo³ecznych, jak wygl¹da Tunezja dzisiaj na tle pañstw regionu. Poza tym
w przypadku krajów rozwijaj¹cych siê rozwój gospodarczy nie musi byæ koniecznie wsparty demokracj¹, a m¹dra w³adza autorytarna wcale nie musi
byæ z³a. Dowodzi tego chocia¿by przyk³ad Chile (za w³adzy gen. Pinocheta),
Korei Po³udniowej (z okresu sprawowania w³adzy przez gen. Parka), azjatyckich tygrysów, a tak¿e w jakim stopniu wspó³czesnych Chin. Wrêcz przeciwnie, we wszystkich przypadkach rz¹dy autorytarne przyczyni³y siê do szybkiego wzrostu gospodarczego, umo¿liwiaj¹c szybkie i bezdyskusyjne wprowadzanie reform rynkowych. Na tego typu problematykê zwróci³ uwagê Samuel
Huntington, twierdz¹c, i¿ mo¿na sobie ³atwo wyobraziæ budowê dobrobytu
bez demokracji, przy za³o¿eniu poszanowania w³asnoci prywatnej. Jego zdaniem równie¿ mo¿na dostrzec bardzo wyran¹ korelacjê pomiêdzy demokracj¹ a bogactwem  demokracja wynika z bogactwa, a nie odwrotnie3. Teoria
ta znajduje potwierdzenie w praktyce  we wszystkich (poza Chinami) wspomnianych przeze mnie krajach nast¹pi³y z czasem procesy demokratyczne.
Nie ma jednak najmniejszego automatyzmu  autorytaryzm nie musi prowadziæ do sukcesu.
Jak siê wydaje, kluczem do sukcesu (w ka¿dym z wymienionych pañstw)
by³o to, czy rz¹dy autorytarne mia³y wizjê rozwoju gospodarczego pañstwa,
czy wspiera³y ten rozwój, sta³y na jego stra¿y, tworzy³y instytucje rynkowe,
sta³y na stra¿y w³asnoci. W Tunezji lat dziewiêædziesi¹tych mamy takie
w³anie pozytywne sprzê¿enie w³adzy i ekonomii, a silne rz¹dy znacz¹co
przyczyniaj¹ siê do dynamicznego rozwoju gospodarczego. Umiarkowana
demokracja (gdzie parlament s³ucha rozkazów prezydenta) pozwala na
unikniêcie marnotrawienia czasu na ja³ow¹ dyskusjê i uwi¹d decyzyjny (spowodowany np. sk³óceniem elit i ambicjami politycznymi).
Nie nale¿y zapominaæ tak¿e o tym, i¿ Tunezja jest pañstwem kultury islamu. Przy dzisiejszej aktywizacji fundamentalizmu islamskiego silna w³adza
(nawet autorytarna) i inwigilacja policyjna s¹ w stanie dosyæ skutecznie zablokowaæ niekontrolowane i niepo¿¹dane zachowania spo³eczne, które mog³yby doprowadziæ do niestabilnoci polityczno-ekonomicznej kraju.
W 1987 roku, po bezkrwawym puczu pa³acowym, doszed³ do w³adzy genera³ Zine El Abidine Ben Ali, wczeniejszy dyrektor wojskowej s³u¿by bezpieczeñstwa. W 1989 roku zosta³ wybrany na prezydenta Tunezji (póniej wygra³
tak¿e wybory prezydenckie w latach 1994 i 1999). Ben Ali jest powszechnie
uwa¿any za g³ównego autora sukcesu polityki ekonomicznej pañstwa i orêdownika przemian demokratycznych w Tunezji. W przededniu jego dojcia

3

S. P. Huntington, The third wave: democratization in the late twentieth century, wyd. Nor-

man, University of Oklahoma Press 1993.
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do w³adzy, w 1986 roku, Tunezja znajdowa³a siê na krawêdzi katastrofy gospodarczej, by³a uznawana tak¿e za pañstwo skrajnie policyjne, prze¿arte korupcj¹. Ca³a gospodarka by³a kontrolowana przez pañstwo, pañstwo te¿ ustala³o
ceny, koszt kredytu, mar¿e zysku, poziom inwestycji. Na skutek prowadzonej
polityki pañstwo de facto nie posiada³o rezerw dewizowych. Wraz z dojciem
do w³adzy obecnego prezydenta rozpoczêto wdra¿anie programu gruntownych reform rynkowych, politycznych i spo³ecznych. Ben Ali zainicjowa³ reformy strukturalne, których celem by³a liberalizacja gospodarki oraz zmniejszenie roli pañstwa. Reformy objê³y swym zasiêgiem wszystkie sektory gospodarki. W okresie 19871991 doprowadzono do konsolidacji i restrukturyzacji
sektora bankowego, wzmocnienia przemys³u i stopniowego przygotowania go
do zetkniêcia z konkurencj¹ zagraniczn¹, rozpoczêto równie¿ procesy prywatyzacyjne4.
W konsekwencji wdra¿anych przez ca³y okres prezydentury Ben Alego reform dosz³o do podniesienia standardu ¿ycia spo³eczeñstwa, a PKB per capita
od momentu przejêcia przez niego w³adzy wzrós³ trzykrotnie. Jak podaj¹ statystyki tunezyjskie, poni¿ej granicy ubóstwa znajduje siê obecnie 6% populacji, gdy w 1966 roku  33% ludnoci. 99% dzieci uczêszcza obecnie do szkó³,
spodziewana rednia d³ugoæ ¿ycia przekroczy³a 72 lata, a kobiety maj¹ zagwarantowane równe prawa. Dobrym miernikiem oceny poziomu osi¹gniêtego rozwoju spo³eczno-gospodarczego jest Human Development Index. Oto jak
przedstawia siê on dla grupy wybranych pañstw.

Tabela 1.

Human Development Index (HDI). rednia dla krajów rozwijaj¹cych siê: 0,647

Czechy
Wêgry
Polska
Meksyk
Tajlandia
Turcja
Tunezja
RPA
Indonezja

0,844
0,829
0,828
0,790
0,757
0,735
0,714
0,702
0,677

ród³o: The Human Development Report, UNDP 2001.

Tunezja pod wzglêdem jakoci i d³ugoci ¿ycia, poziomu edukacji, zdrowia
(ze swoim wynikiem HDI = 0,714) znajduje siê obecnie na wy¿szym poziomie
rozwoju ni¿ wiêkszoæ krajów rozwijaj¹cych siê (HDI = 0,674).

4

Wiêcej na ten temat w: Akbar Ahmed, Hastings Donnan (red.), Islam, Globalization and

Postmodernity, Routledge, London 1994.
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Konkurencyjnoæ Tunezji na tle Polski
Jest wiele czynników, którymi kieruj¹ siê inwestorzy zagraniczni, decyduj¹c o podjêciu dzia³alnoci gospodarczej w jakim kraju. Do najwa¿niejszych
mo¿na zaliczyæ:


perspektywy wzrostu gospodarczego,



PKB per capita,



wielkoæ rynku,



poda¿ si³y roboczej,



mo¿liwoæ redukcji kosztów,



gwarancja w³asnoci,



bezpieczeñstwo prawne,



koszt si³y roboczej,



korzystne warunki dzia³alnoci dla inwestorów,



mo¿liwoæ transferu zysków,



wspó³praca gospodarcza z ugrupowaniami integracyjnymi,



funkcjonowanie systemu bankowego,



stopa inflacji,



bilans p³atniczy kraju5.
Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych potencjalni inwestorzy kieru-

j¹ siê w pierwszej kolejnoci poziomem produktu krajowego brutto i wzrostem gospodarczym. Poziom PKB wskazuje bowiem na potencja³, tkwi¹cy
w gospodarce (jest pochodn¹ poziomu rozwoju, wielkoci terytorialnej oraz
liczby ludnoci). Wzrost natomiast stymuluje bogacenie siê i powoduje przekszta³canie siê popytu potencjalnego w popyt efektywny. Kapita³ zagraniczny
najchêtniej lokuje swoje kapita³y na wschodz¹cych rynkach  rynkach ju¿
bogac¹cych siê, ale jeszcze nie dosyæ bogatych, by ju¿ wystêpowa³a na nich
ostra konkurencja. Poni¿sze tabele przedstawiaj¹ podstawowe parametry
makroekonomiczne dla Polski i Tunezji.

Tabela 2.
Tunezja: PKB

per capita w USD oraz dynamika wzrostu PKB w latach 19972002K

Rok
PKB per capita w USD wed³ug
kursu
PKB per capita w USD wed³ug ppp
Dynamika PKB w (%)

1997

1998

1999

2000

2001

2002*

1971,0 2047,0 2090,0 2100,0 1946,0 2140,0
brak
brak
brak 6070
brak
brak
danych danych danych
danych danych
5,4
4,8
6,1
4,7
5,2
4,9

*  prognoza bud¿etowa.
ród³o: dane Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Tunezji (Ministry of Economic Development), bud¿et Tunezji na 2002 rok, dane Banku Centralnego Tunezji oraz Banku wiatowego
z IV 2002.

5

W. D¹browski, Zarz¹dzanie promocj¹ bezporednich inwestycji zagranicznych, w: Bezpo-

rednie inwestycje zagraniczne w Polsce, PWE, Warszawa 1998.

152

ekonomia 9

Czy Tunezja mo¿e byæ konkurentem Polski do inwestycji bezporednich z krajów
Tabela 3
Polska: PKB

per capita w USD oraz dynamika wzrostu PKB w latach 19972000

PKB per capita w USD wed³ug kursu

1997
3702

1998
4073

1999
3986

2000
4108

PKB per capita w USD wed³ug ppp

6667

7095

8600

9000

Dynamika PKB w (%)

6,8

4,8

4,1

4,0

2001
4559

2002*
brak
danych
brak
brak
danych danych
1,05 0,5**

*  prognoza bud¿etowa,
**  dane za I kwarta³ 2002.
ród³o: Rocznik Statystyczny 2000, GUS, dane PAIZ oraz Banku wiatowego z IV 2002.

Obydwa porównywane przeze mnie kraje nale¿¹ do odmiennych grup
pañstw, nie tylko pod wzglêdem systemu politycznego. Polska zaliczana jest
do krajów transformuj¹cych siê, a Tunezja jest krajem rozwijaj¹cym siê. PKB
Tunezji na 1 mieszkañca liczony wed³ug kursu jest ponad dwukrotnie mniejszy ni¿ stosowny miernik dla Polski, aczkolwiek ju¿ liczony wed³ug parytetu
si³y nabywczej wskazuje, i¿ dystans dziel¹cy obydwa kraje jest znacznie
mniejszy. Dla 2000 roku wyliczony t¹ metod¹ PKB per capita dla Polski wynosi³ 9000 USD, dla Tunezji za 6070 USD6. Jak widaæ z powy¿szego porównania,
Polska jest krajem znacznie zasobniejszym, wy¿ej rozwiniêtym, z wiêkszym
od Tunezji potencja³em. Je¿eli jednak porównamy dynamikê wzrostu PKB
w obydwu krajach, dostrze¿emy niekorzystne tendencje, zachodz¹ce w polskiej

gospodarce

(gwa³towne

spowolnienie

wzrostu

gospodarczego)

przy

utrzymuj¹cym siê stabilnym i dosyæ wysokim tempie wzrostu gospodarki
tunezyjskiej. Warto dodatkowo zwróciæ w tym miejscu uwagê na fakt, i¿ tak
stabilny wzrost gospodarczy utrzymuje siê w Tunezji przez ca³y okres lat dziewiêædziesi¹tych. Wskazywaæ to mo¿e na skutecznoæ polityki makroekonomicznej tego kraju. Dane te oznaczaj¹, i¿ chocia¿ Polska oczywicie ma znacz¹c¹ przewagê konkurencyjn¹ nad Tunezj¹, to jednak wraz ze spowolnieniem wzrostu w Polsce przewaga ta maleje.
Kapita³ zagraniczny przy lokowaniu swoich inwestycji w krajach trzecich
pos³uguje siê ocen¹ poszczególnych krajów, dokonan¹ przez miêdzynarodowe instytucje finansowe i firmy ratingowe. Porównania ocen uzyskanych
przez Polskê i Tunezjê w 2000 roku przedstawiono w tabeli 4.
Ocena atrakcyjnoci i stopnia bezpieczeñstwa rynku polskiego i tunezyjskiego dla potencjalnych inwestorów ró¿ni siê nieznacznie. Tunezja znajduje
siê zaledwie tu¿ za Polsk¹, jako rynek wzglêdnie bezpieczny dla lokowania
inwestycji, o niskim stopniu ryzyka w czasie krótkim i umiarkowanym ryzyku
w czasie rednim. W grupie 100 krajów wschodz¹cych (emerging countries)

6

Dane cytowane za Bankiem wiatowym.
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Tunezja znajduje siê na 21. miejscu pod wzglêdem stopnia ryzyka, a wród
pañstw regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej na 1. miejscu7.

Tabela 4.
Ocena ratingowa Polski i Tunezji

Polska
Tunezja

Standard&Poors
BBB+
BBB

Moodys
Baa3
Baa3

IBCA
BBB
BBB

R&I
brak danych
BBB+

ród³o: Tunisia. A country that works, wyd.: Ministry of International Cooperation and Foreign
Investment, 2001 oraz The Warsaw Voice 1996 nr 46 (421).

Równie¿ Bank wiatowy dokonuje oceny wiarygodnoci poszczególnych
krajów z myl¹ o inwestorach. Wed³ug raportu tego banku z 2002 roku Polska
zosta³a zakwalifikowana do grupy krajów górnej strefy dochodów rednich
(upper middle income), Tunezja za do dolnej strefy dochodów rednich (lower middle income). Bank dzieli kraje tak¿e w zale¿noci od stopnia zad³u¿enia, przyjmuj¹c dwa wskaniki:
a) stosunek bie¿¹cych kosztów obs³ugi zad³u¿enia do PKB,
b) stosunek bie¿¹cych kosztów obs³ugi zad³u¿enia do wartoci eksportu.
Bank wymienia nastêpuj¹ce grupy krajów:


niezad³u¿one  najlepsze i najbogatsze kraje wiata;



o niskim poziomie zad³u¿enia  w sytuacji, gdy oba wskaniki przyjmuj¹
wartoci poni¿ej 60%. Oznacza to stosunkowo ma³e ryzyko wyst¹pienia
kryzysu walutowego i znaczne bezpieczeñstwo inwestycyjne;



umiarkowanie zad³u¿one  po przekroczeniu 60% w przypadku obu
wskaników. Kraje takie zaliczane s¹ do krajów podwy¿szonego ryzyka,
lecz ich poziom zad³u¿enia uznawany jest jeszcze za dopuszczalny;



kraje najwy¿szego ryzyka  powy¿ej 100% w przypadku obu wskaników.
Oznacza to maksymalne ryzyko inwestycyjne i grobê kryzysu walutowego.
Wed³ug tych kryteriów Polska w 2001 roku zosta³a zaliczona do drugiej

grupy (krajów nisko zad³u¿onych), Tunezja za do grupy trzeciej (umiarkowanie zad³u¿onych).
Organizacje miêdzynarodowe szacuj¹ tak¿e poziom korupcji w poszczególnych krajach. Instytucj¹, dokonuj¹c¹ rokrocznie tego typu oceny, jest
Transparency International. Okrela ona poziom korupcji za pomoc¹ wskanika Corruption Perception Index (CPI). Wskanik ten oscyluje w przedziale:
od 10 punktów (brak korupcji) do zera (maksymalna korupcja). Ocenie s¹ poddawane te kraje, w których funkcjonuje Transparency International.
Oceny uzyskane przez Polskê i Tunezjê pokazuje poni¿sza tabela.

7
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Countries rankings, Nord-Sud Export 19992000.
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Tabela 5.
Pozycja Polski i Tunezji wed³ug wskanika CPI

2000
2001

Polska
Miejsce Liczba punktów
43
brak danych
44
4,1

Tunezja
Miejsce Liczba punktów
32
brak danych
31
5,3

ród³o: Global Corruption Report 2000 i 2001, Transparency International, www.transparency.org.

Jak widaæ w okresie ostatnich dwóch lat Polska oceniana by³a znacznie gorzej od Tunezji pod wzglêdem stopnia podatnoci systemu na korupcjê. Uzyskana przez Polskê w 2001 roku liczba punktów  4,1 oznacza niskie standardy przejrzystoci systemu (wartoci¹ redni¹ jest 5). Znamienne jest nieznaczne pogorszenie pozycji Polski (spadek o jedno miejsce) w prezentowanym okresie, gdy jednoczenie nast¹pi³o przesuniêcie siê Tunezji w pozytywnym kierunku (poprawa o jedno miejsce). Pod tym wzglêdem pozycja wyjciowa Tunezji, jej atrakcyjnoæ dla potencjalnych inwestorów jest znacznie wiêksza ni¿ Polski, a inwestowanie bezpieczniejsze. Warto równie¿ zaznaczyæ, i¿
Tunezja wyprzedza w ocenie Transparency International wszystkie kraje
regionu, w tym wszystkie kraje arabskie.
W przypadku kolejnej oceny miêdzynarodowej  indeksu wolnoci ekonomicznej (Economic Freedom Index  EFI), konstruowanej przez Heritage
Foundation  Tunezja wypada nieco gorzej od Polski. Fundacja ta dokonuje
corocznej oceny stopnia wolnoci ekonomicznej poszczególnych gospodarek
w skali od 0 do 5: zero dla gospodarek liberalnych, 5 dla gospodarek stosuj¹cych maksymaln¹ protekcjê. Wyniki oceny prezentuje poni¿sza tabela.

Tabela 6.
Indeks wolnoci ekonomicznej w 2001 r. dla wybranych krajów

Kraj
Rumunia
Malezja
Meksyk
Turcja
Tunezja
Polska
Wielka Brytania
USA

Indeks EFI
Skala: 05
3,65
3,00
2,95
2,90
2,90
2,75
1,80
1,75

ród³o: The 2001 Index of Economic Freedom in the World, The Heritage Foundation, Waszyngton.
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Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ zarówno Polska, jak i Tunezja osi¹gnê³y wynik
powy¿ej redniej (2,5), co oznacza, i¿ w obydwu badanych pañstwach ma miejsce stosunkowo silny poziom protekcji.
Przy ocenie danego rynku dokonywanej przez potencjalnych inwestorów
zagranicznych brane s¹ pod uwagê podstawowe dane makroekonomiczne
kraju, takie jak: ewentualny deficyt bud¿etowy, inflacja, zad³u¿enie zagraniczne, bilans handlowy. Kolejna tabela prezentuje przegl¹d tych danych
w odniesieniu do obu pañstw, bêd¹cych przedmiotem badañ.

Tabela 7.
Porównanie danych makroekonomicznych dla Polski i Tunezji

1996

Stan bud¿etu (deficyt jako
% PKB)
3,3
Stopa inflacji (%)
18,8
Bilans p³atniczy (deficyt
jako % PKB)

1,0

Polska
1998 2000

2001

1996

Tunezja
1998 2000

2,4
8,6

2,2
8,5

4,5
3,6

4,3
3,7

3,2
3,1

2,7
2,9

2,4
brak
danych

4,3

6,2

4,0

4,5

3,4

3,2

3,0

2001

ród³o: Narodowy Instytut Statystyczny Tunezji, dane Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego
Tunezji, GUS Warszawa 2002, dane PAIZ.

Jak widaæ dane makroekonomiczne obydwu pañstw w badanym okresie s¹
dosyæ porównywalne, chocia¿ wystêpuje pewna przewaga po stronie Tunezji.
Tunezja ma lepsz¹ kondycjê bud¿etu, szczególnie od 2001 roku, kiedy nast¹pi³o za³amanie wzrostu w Polsce i katastrofa finansów publicznych. Jak
pokaza³a tabela 2. w tym samym czasie Tunezja utrzymuje wysok¹ cie¿kê
wzrostu gospodarczego. W badanym okresie ma ona tak¿e lepsze wyniki
bilansu p³atniczego (chocia¿ w 2002 roku nast¹pi³a pewna poprawa bilansu
p³atniczego w Polsce). Uogólniaj¹c, wyniki makroekonomiczne Tunezji po
2000 r.  poza poziomem PKB per capita  tworz¹ wiêcej pozytywnych przes³anek dla lokowania inwestycji bezporednich ni¿ wyniki Polski.
Na atrakcyjnoæ kraju dla lokowania inwestycji bezporednich maj¹ równie¿ wp³yw inne czynniki, jak np. panuj¹cy w danym kraju klimat dla wspó³pracy z zagranic¹. Tutaj przewaga Polski w stosunku do Tunezji wydaje siê
mia¿d¿¹ca. Z racji nieodleg³ego przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej
nasz kraj sta³ siê bardzo atrakcyjnym partnerem dla unijnego kapita³u. Tak¿e
w dziedzinie wymiany handlowej Polska podpisa³a wiele umów liberalizacji
handlu z Uni¹ Europejsk¹, znios³a c³a na wiêkszoæ dóbr produkowanych
w krajach UE. Klimat ten sprzyja nap³ywowi inwestycji bezporednich. Pokazuje to kolejna tabela.
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Tabela 8.
Nap³yw zagranicznych inwestycji bezporednich do Polski po 1995 roku

Wartoæ zagranicznych inwestycji
bezporednich w mld USD

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2,5

5,2

5,7

9,6

7,9

10,6

ród³o: dane Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych.

Na tym tle osi¹gniêcia tunezyjskie w dziedzinie przyci¹gania kapita³u zagranicznego wydaj¹ siê niewielkie. W 2001 roku wartoæ zagranicznych inwestycji bezporednich w Tunezji wynios³a oko³o 1 mld USD.

Tabela 9.
Nap³yw zagranicznych inwestycji bezporednich do Tunezji w okresie 19902001

Zagraniczne inwestycje
bezporednie w mln TND
(1 TND = 0,75 USD)

1990

1996

1997

1998

1999

2000

2001

77,5

273,0

403,0

437,2

760,0 1040,0 1320,0

ród³o: Bank Centralny Tunezji.

Przygl¹daj¹c siê zagranicznym inwestycjom bezporednim w Tunezji
w okresie 19902001, warto zwróciæ uwagê na dynamikê ich wzrostu. W okresie tym nast¹pi³ ponad 17-krotny wzrost inwestycji zagranicznych, a od 1996
roku prawie 5-krotny ich przyrost. W tym samym okresie 19962001 w Polsce
wzrost by³ nieco wiêcej ni¿ dwukrotny. Oczywicie o wiele ³atwiej jest uzyskaæ wzrosty, wychodz¹c od niskiej podstawy, nie zmienia to jednak faktu, i¿
Tunezja powoli do³¹cza do grupy pañstw konkuruj¹cych o kapita³y zagraniczne (inwestycje zagraniczne). Wyniki ostatnich lat dowodz¹, i¿ kraj ten obra³
strategiê rozwoju gospodarczego wspomaganego przez bezporednie inwestycje zagraniczne. Obecnie na rynku tunezyjskim dzia³a 2139 firm zagranicznych lub te¿ z mieszanym kapita³em, z czego 1779 w przemyle wytwórczym,
149 w hotelarstwie, 50 w rolnictwie, 108 w us³ugach oraz 53 w energetyce8.
Wród firm, które zainwestowa³y ju¿ swe pieni¹dze na rynku tunezyjskim
wymienia siê takie, jak: Alcatel, Benetton, Danone, Electrolux, General Electric, General Motors, Henkel, Isuzu, Microsoft, Neckerman, Nestle, Pfizer,
Philips, Pirelli, Siemens, Unilever i inne. Warto zwróciæ uwagê, i¿ zdecydowana wiêkszoæ tych firm dzia³a tak¿e w Polsce. Wydaje siê, i¿ wybra³y one
Tunezjê jako bazê do obs³ugi krajów, le¿¹cych na po³udniowym wybrze¿u Morza ródziemnego, a ich wejcie na rynek tunezyjski nie stanowi zagro¿enia
dla poziomu zainteresowania Polsk¹. Równie¿ skala i jakoæ produkcji realizowanej na rynku tunezyjskim pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia. Jednak¿e
istotne wydaje siê ju¿ to, i¿ znane z inwestycji w Polsce firmy zagraniczne

8

Dane Banku Centralnego Tunezji.
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znajduj¹ siê tak¿e w innych krajach, tworz¹ tam swoj¹ bazê, szkol¹ personel
i w jakich  niekorzystnych dla nas okolicznociach  mog³yby do tych krajów przenieæ swoj¹ produkcjê.
Mówi¹c o inwestycjach bezporednich w Tunezji, warto odnotowaæ, i¿
rz¹d tego kraju k³adzie wielki nacisk na przyci¹ganie kapita³ów obcych do
najnowoczeniejszych dziedzin produkcji, a jednoczenie nie wzbrania siê
przed odmow¹ wpuszczenia na rynek inwestorów, którzy jedynie chc¹ zarobiæ w Tunezji szybkie pieni¹dze. Przyk³adem polityki rozwoju najnowoczeniejszych dziedzin jest wsparcie rozwoju przemys³u nowych technologii.
Wzoruj¹c siê na rozwi¹zaniach amerykañskich, rz¹d tunezyjski stworzy³ na
obrze¿ach Tunisu park technologiczny. Ide¹ takiego rozwi¹zania jest ulokowanie w jednym miejscu i przez to u³atwienie wspó³pracy uczelni i placówek badawczych oraz prywatnych przedsiêbiorstw, dzia³aj¹cych w sektorze
nowych technologii. Park ten w ostatnich latach bardzo dynamicznie siê rozrasta, a liczba zatrudnionych w nim osób w latach 19982000 wzros³a dziesiêciokrotnie. Rz¹d liczy na wypromowanie Tunezji, szczególnie w dziedzinie
oprogramowania. Ocenia siê, i¿ tego typu us³ugi s¹ tañsze w porównaniu
z cen¹ w Europie o oko³o 60%. Przyk³adem tego typu firmy mo¿e byæ Cynex,
firma dostarczaj¹ca oprogramowanie, specjalizuj¹ca siê w systemach telekomunikacyjnych, której 90% produkcji jest sprzedawane w USA. Firma posiada równie¿ certyfikat ISO9001 na swoje wyroby9.
Innym przyk³adem prowadzenia przez Tunezjê polityki rozwojowej mog¹
byæ negocjacje z sieci¹ Carrefour. Francuska sieæ supermarketów Carrefour
wyst¹pi³a do w³adz Tunezji z prob¹ o udzielenie zezwolenia na otwarcie sieci sklepów. W trakcie negocjacji rz¹d odmówi³ wydania zgody, uzasadniaj¹c
odmowê faktem, i¿ Carrefour zamierza skoncentrowaæ siê na sprzeda¿y produktów importowanych do Tunezji. Rz¹d argumentowa³, i¿ tego typu polityka
oznacza³aby wy³¹cznie oddanie rynku (popytu) w obce rêce, bez jakichkolwiek wiêkszych korzyci dla Tunezji. Carrefour uzyska³ zgodê na swoj¹ dzia³alnoæ dopiero po zawarciu specjalnej umowy, w której zobowi¹za³ siê do
korzystania z us³ug lokalnych dostawców w 50% i reinwestowania zysków
w Tunezji.
Podobnie jak w Polsce, czynnikiem stymuluj¹cym nap³yw inwestycji bezporednich do Tunezji by³ (i jest) proces prywatyzacji gospodarki. Pañstwo
stara³o siê zachêcaæ inwestorów prywatnych do anga¿owania siê w procesy
prywatyzacyjne i w przejmowanie maj¹tku. Udzia³ zagranicznych inwestorów w sprywatyzowanych przedsiêbiorstwach w 2001 roku wynosi³ 67%, zostawiaj¹c w rêkach rodzimego kapita³u tylko 33% przedsiêbiorstw10. Okres od
1995 roku to czas przyspieszenia procesów prywatyzacyjnych w gospodarce
tunezyjskiej. O ile w okresie 19871991 sprywatyzowano 38 przedsiêbiorstw,

9

IT: The backbone of the new economy in Tunisia, w: The Special International Report, The

Washington Times, 10 lipca 2000.
10
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to w latach 19952000 by³y to ju¿ 92 przedsiêbiorstwa. W 2001 r. przeprowadzono prywatyzacjê 41 przedsiêbiorstw pañstwowych w takich dziedzinach
jak: przemys³, us³ugi, rynek finansowy, rynek nieruchomoci, turystyka, handel, rolnictwo, ochrona zdrowia.
Rozumiej¹c w pe³ni potrzebê wystawienia rodzimej gospodarki na konkurencjê zewnêtrzn¹, jako czynnik stymuluj¹cy wzrost, i chc¹c stworzyæ maksymalne zachêty dla inwestorów z krajów Unii Europejskiej, Tunezja jako
pierwszy kraj basenu Morza ródziemnego podpisa³a w 1995 roku uk³ad
o strefie wolnego handlu z Uni¹ Europejsk¹. Uk³ad ten zak³ada wyeliminowanie ograniczeñ importowych na wiêkszoæ produktów w ci¹gu 12 lat od czasu jego wejcia w ¿ycie. Uk³ad zacz¹³ obowi¹zywaæ w marcu 1998 r. i umo¿liwi³ tunezyjskim produktom przemys³owym i ¿ywnociowym dostêp do rynku
europejskiego bez obci¹¿eñ celnych i innych ograniczeñ (kwot). Przyczyni³
siê tak¿e do przeorientowania kierunków eksportu tego kraju (w 1976 r. eksport do krajów dzisiejszej UE wynosi³ 51% ca³oci eksportu, w 2000 roku by³o
to ju¿ 80%) oraz do dynamicznego rozwoju handlu z krajami Unii Europejskiej.
We wspó³czesnym wiecie na atrakcyjnoæ kraju w oczach potencjalnych
inwestorów znacz¹cy wp³yw ma ocena sytuacji na rynku pracy, dotycz¹ca
miêdzy innymi: dostêpnoci i kosztu si³y roboczej, ustawodawstwa pracy dotycz¹cego zasad zatrudnienia i stawek p³ac oraz czynników zaliczanych do
jakoci zasobów ludzkich (takich jak: poziom wykszta³cenia, znajomoæ jêzyków obcych, zdyscyplinowanie pracowników, wydajnoæ pracy, stopieñ mobilnoci, poziom identyfikacji z firm¹). Jednym z g³ównych sposobów przyci¹gania kapita³u zagranicznego jest niski koszt si³y roboczej przy stosunkowo wysokiej jej jakoci. Gros inwestycji zagranicznych nosi bowiem charakter inwestycji pracoch³onnych.
Niestety, sytuacja na polskim rynku pracy nie stanowi dostatecznych zachêt dla potencjalnych inwestorów. Polski pracownik jest postrzegany przez
kapita³ zagraniczny jako bardzo kosztowny, dotychczasowe  niekorzystne
dla zatrudniania nowych pracowników  zasady zatrudniania ulegaj¹ bardzo powolnym zmianom, kodeks pracy usztywnia rynek pracy, a niezbêdna
jego reforma spotyka siê z silnym oporem ze strony pracobiorców, g³ównie
zwi¹zków zawodowych.
Na jakoæ si³y roboczej ma najwiêkszy wp³yw edukacja. Polska dysponuje
w tym wzglêdzie ogromn¹ przewag¹ nad Tunezj¹. Nie wystêpuje u nas zjawisko analfabetyzmu, aczkolwiek wyniki ostatnich badañ wskazuj¹ na zjawisko
analfabetyzmu funkcjonalnego. Polskie m³ode pokolenie charakteryzuje siê
znacznie ni¿szym ni¿ w Europie Zachodniej stopniem zrozumienia i analizy
czytanego tekstu. Równie¿ odsetek m³odzie¿y studiuj¹cej do ogó³u populacji
jest w Polsce prawie dwukrotnie ni¿szy ni¿ rednia dla Unii Europejskiej.
Innym sk³adnikiem jakoci si³y roboczej, wa¿nym z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, jest znajomoæ jêzyków obcych. Niestety, ronie dopiero w Polsce pokolenie pos³uguj¹ce siê w niezbêdnym stopniu jêzykami
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obcymi, a ludzie ze rednim i podstawowym wykszta³ceniem nie maj¹ jakiejkolwiek znajomoci w tym wzglêdzie.
Polscy pracownicy s¹ ma³o mobilni, ale s¹ za to dosyæ lojalni wzglêdem firmy i gotowi do pewnych wyrzeczeñ na jej rzecz. Ma na to wp³yw w znacz¹cym
stopniu zagro¿enie bezrobociem i za³amanie na rynku pracy w Polsce.
W porównaniu z Polsk¹, ogólny poziom wykszta³cenia w Tunezji jest bez
porównania ni¿szy. Nie mo¿na zapominaæ, i¿ Tunezja zaliczana jest wci¹¿ do
grupy krajów rozwijaj¹cych siê, a jedn¹ z charakterystyk krajów zaliczanych
do tej grupy pañstw jest niski poziom edukacji. Trzeba jednak zwróciæ uwagê
na ogromne wysi³ki, czynione w ostatnich dziesiêcioleciach, na rzecz podniesienia poziomu wykszta³cenia, walki z analfabetyzmem czy stworzenia elit
intelektualnych. Wród dzieci i m³odzie¿y niemal¿e zlikwidowano analfabetyzm (stopieñ literalizacji dzieci szkó³ podstawowych  do lat dwunastu 
w 1999 r. wynosi³ blisko 95%), a a¿ 19% m³odzie¿y w przedziale wieku 2024
lata uczêszcza na studia wy¿sze. Dodaæ do nich trzeba ca³kiem liczn¹ grupê
osób studiuj¹cych poza granicami kraju. Osi¹gniêcia Tunezji w tej dziedzinie
znacz¹co przewy¿szaj¹ wyniki dla ca³ego regionu. Warto tak¿e zwróciæ uwagê, i¿ w 2000 r. wydatki na edukacjê wynios³y blisko 7% PKB11!
Poniewa¿ dzisiejsza Tunezja jest oficjalnie pañstwem neutralnym wiatopogl¹dowo, o zagwarantowanym konstytucyjnie równouprawnieniu p³ci, odró¿nia siê od innych pañstw regionu niemal¿e identycznym odsetkiem wyedukowania podstawowego i redniego m³odych kobiet i mê¿czyzn. Kobiety
maj¹ równie¿ powszechny dostêp do kszta³cenia wy¿szego (odsetek ucz¹cych
siê kobiet do ogó³u studiuj¹cych wynosi³ w 1999 r. 48%) i doæ czêsto zdarza
siê, i¿ zajmuj¹ one kierownicze stanowiska w sektorze pañstwowym i prywatnym. Prowadzona przez pañstwo polityka równouprawnienia kobiet zosta³a
uznana przez wiatowe Forum Kobiet przy ONZ za wzorcow¹ dla krajów
Afryki i pañstw arabskich.
Na problem edukacji w Tunezji warto spojrzeæ przez kontekst tradycji muzu³mañskich. Pañstwa te przez ostatnie dziesiêciolecia gwa³townie broni¹
siê przed powszechn¹ edukacj¹ obywateli, upatruj¹c w niej  i s³usznie 
zagro¿enia dla swoich re¿imów. Ma to miejsce szczególnie w krajach Pó³wyspu Arabskiego. Fundamentalistyczne, feudalne rz¹dy musz¹ siê opieraæ na
niewyedukowanym spo³eczeñstwie, edukacja za jest postrzegana tam jako
czynnik destabilizuj¹cy system polityczny. W Tunezji mamy do czynienia z sytuacj¹ odmienn¹. Elity rz¹dz¹ce nie obawiaj¹ siê wyedukowanego spo³eczeñstwa, czyni¹ natomiast wielkie wysi³ki dla poprawy poziomu edukacji, upatruj¹c w niej podstawowy czynnik wzrostu gospodarczego i sposób przyci¹gania inwestycji zagranicznych.
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na powszechne pos³ugiwanie siê przez spo³eczeñstwo, niezale¿nie od poziomu wykszta³cenia, jêzykiem francuskim.
Jest to zwi¹zane z uwarunkowaniami historycznymi, z byciem przez ponad sto
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lat we francuskiej strefie wp³ywów, a przez ponad siedemdziesi¹t lat  koloni¹ francusk¹. Dzisiaj powszechna znajomoæ tego jêzyka oraz kultury francuskiej zwiêksza atrakcyjnoæ Tunezji dla inwestycji francuskich i przyci¹ga
francuski kapita³ do tego kraju. Tunezja staje siê tak¿e swego rodzaju pomostem pomiêdzy spo³ecznoci¹ arabsk¹ (jêzyk arabski) a Europ¹ (jêzyk francuski i angielski).
Tunezja przyk³ada du¿a wagê do wzrostu wydajnoci pracy. S³u¿yæ temu
ma specjalny rz¹dowy program, wspieraj¹cy wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia, których celem jest poprawa kwalifikacji zawodowych. Szczególny nacisk jest k³adziony na szkolenia w tych dziedzinach gospodarki, w których istniej¹ szanse na przyci¹gniêcie kapita³u zagranicznego. Przyk³adem rz¹dowych dzia³añ wspieraj¹cych podnoszenie kwalifikacji zawodowych mo¿e byæ
otwarcie 90 publicznych centrów kszta³cenia zawodowego pracowników, sfinansowanych z funduszy Ministerstwa Kszta³cenia Zawodowego i Zatrudnienia (The Ministry of Vocational Training and Employment)12.

Czy rzeczywicie Tunezja stanowi dla Polski zagro¿enie
w walce o inwestycje zagraniczne?
Przytoczone powy¿ej dane wskazuj¹ na drogê, któr¹ przesz³a Tunezja
w stronê krajów nowoczesnych i cywilizowanych. Jednak oczywicie trudno
dzisiaj siê martwiæ konkurencj¹ ze strony Tunezji. Znajduje siê ona w punkcie, który Polska dawno opuci³a.
Na korzyæ Polski w walce o inwestycje bezporednie przemawia  jak siê
wydaje  najwa¿niejszy argument, chocia¿ trudno go umieciæ w grupie
argumentów czysto ekonomicznych. Mianowicie Polska to kraj europejski,
kraj z tego samego bloku kulturowego, cywilizacyjnego co Europa Zachodnia.
Polska to kraj z wielkimi szansami na znalezienie siê niebawem w grupie krajów Unii Europejskiej. W tym kontekcie Tunezja nigdy nie bêdzie stanowiæ
konkurencji dla Polski.
Kraje Unii Europejskiej zdecydowanie lepiej czuj¹ siê w gronie pañstw
europejskich, lepiej je potrafi¹ zrozumieæ, jest im wygodniej  i to z wielu
powodów, nie tylko natury ekonomicznej  prowadziæ swe interesy w rozszerzonej Europie. Tutaj tak¿e lokuj¹ w ostatnim dziesiêcioleciu znaczn¹ czêæ
swoich interesów.
Wraz z upadkiem bloku radzieckiego pojawi³y siê widoczne oznaki przesuniêcia nacisków w polityce ekonomicznej krajów Unii Europejskiej i wzrost
zainteresowania krajami Europy rodkowo-Wschodniej jako optymalnym
miejscem do lokowania inwestycji bezporednich. Jednoczenie na dalszy
plan zesz³a koncepcja  realizowana przez niektóre pañstwa  nawi¹zania
bli¿szej wspó³pracy gospodarczej z krajami basenu Morza ródziemnego.
Dostrzegaj¹ to tak¿e politycy tunezyjscy. Minister Rozwoju Gospodarczego
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Tunezji A. Saddem zwraca w swoim artykule uwagê na wyzwanie, jakim bêdzie dla Tunezji rozszerzenie Unii Europejskiej o nowe pañstwa cz³onkowskie, konfrontacja na rynkach europejskich z produktami z pañstw Europy
rodkowo-Wschodniej. Dostrzega równie¿ najwiêksze dla Tunezji zagro¿enie, w realizacji koncepcji rozwoju przy wykorzystaniu inwestycji bezporednich w postaci wysysania przez kraje kandydackie wiêkszoci kapita³ów unijnych, przeznaczonych na te inwestycje13. Pomimo niekorzystnych dla Tunezji
trendów w polityce gospodarczej krajów UE, w³adze tego kraju zdaj¹ sobie
sprawê, i¿ rozwój gospodarczy Tunezji mo¿na przyspieszyæ jedynie w cis³ej
kooperacji z krajami bogatymi  Europ¹ czy Stanami Zjednoczonymi. Jak siê
wydaje, s¹ oni zdeterminowani, by wydwign¹æ Tunezjê z ubóstwa i przekszta³ciæ w kraj dostatni i nowoczesny. Dlatego czyni¹ maksymalne wysi³ki
w celu zwiêkszenia atrakcyjnoci swojego kraju dla potencjalnych inwestorów, wprowadzenia zachodnich rozwi¹zañ w sferze gospodarki czy w kwestiach spo³ecznych.
Chocia¿ koncepcja ekspansji gospodarczej Unii Europejskiej przez kooperacjê z pañstwami basenu Morza ródziemnego nie jest w tej chwili przez
kraje Unii realizowana na du¿a skalê, nie oznacza to, i¿ wspó³pracy takiej nie
ma. Kontakty gospodarcze z Tunezj¹ s¹ dobitnym tego typu przyk³adem.
Z punktu widzenia pañstw Unii Europejskiej utrzymywanie i rozwój takich
kontaktów doskonale wpasowuj¹ siê w koncepcjê dywersyfikacji kierunków
inwestycji, zapewniania d³ugofalowego bezpieczeñstwa, ograniczania ryzyka
i

asekurowania siê na wszelki wypadek.
Celem artyku³u by³a przede wszystkim refleksj¹ nad rozwojem innych 

zgo³a marginalnych z naszego punktu widzenia  pañstw. Artyku³ ten by³ prób¹ ukazania osi¹gniêæ Tunezji  kraju znanego nam g³ównie, jeli nie jedynie, z wycieczek zagranicznych  w dziedzinie gospodarki i budowy nowoczesnego spo³eczeñstwa.
Tak czêsto bowiem nie mamy czasu przygl¹daæ siê innym, zajêci w³asnymi
problemami i w³asnymi sukcesami, tracimy z oczu ich sukcesy i problemy.
Tunezja jest dok³adnie takim przyk³adem  krajem sukcesu na skalê regionu, w wielu dziedzinach pewnym wzorcem dla naladowania dla s¹siadów,
ale przecie¿ tak¿e  jak w przypadku ka¿dego kraju  krajem z problemami.
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A. Saddem, How Tunisia Is Meeting the Challenges of Globalization, w: Finance and Deve-

lopment. A quarterly magazine of the IMF, t. 38, nr 4, grudzieñ 2001.
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A b s t r a c t

Can Tunisia Be a Competitor of Poland for Direct Investments from Countries
of the European Union?
In the article the author carries out a comparative analysis of Tunisia and Poland in the context of their attractiveness for foreign investors. The article covers a broad spectrum of problems, deciding about the location of direct investments. It concentrates on economic questions connected with the economic
system, economic growth, competitiveness of the economies and also on social-political questions, deciding about the stability and development potential of the analyzed countries.
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