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Os³abienie powi¹zañ produkcyjnych
w gospodarce œwiatowej jako czynnik spowolnienia
handlu miêdzynarodowego w latach 2008–2015
G³ównym celem artyku³u jest próba oceny zjawiska refragmentacji produkcji i jego wp³ywu na
spowolnienie handlu miêdzynarodowego w latach 2008–2015 na podstawie przegl¹du badañ.
Kryzys finansowo-gospodarczy lat 2008–2009 spowodowa³ najwiêksze za³amanie handlu miêdzynarodowego w okresie powojennym. Nastêpuj¹ce po nim o¿ywienie gospodarcze nie znalaz³o
jednak odzwierciedlenia we wzroœcie dynamiki œwiatowego eksportu. Jednym z wymienianych
powodów stagnacji w wymianie jest os³abienie powi¹zañ produkcyjnych w ramach globalnych
³añcuchów wartoœci dodanej. Uzyskane wyniki sugeruj¹, ¿e najwiêkszy wp³yw na spadek
udzia³u zagranicznej wartoœci dodanej w œwiatowym handlu, a zarazem obni¿enie dochodowej
elastycznoœci eksportu maj¹ zmiany zachodz¹ce w specjalizacji Chin, a przede wszystkim wzrost
udzia³u krajowych komponentów w eksporcie.
S³owa kluczowe: handel miêdzynarodowy, handel wartoœci¹ dodan¹, fragmentaryzacja produkcji
Klasyfikacja JEL: F40, F62, G01

Weakening of the production linkages in the world economy
as a factor of the global trade slowdown in 2008–2015
The main goal of the paper is to evaluate the extent of production de-fragmentation and its impact
on the world trade flows slowdown in 2008–2015. Financial and economic crisis of 2008–2009 resulted in a deepest breakdown of world trade after World War II. The subsequent economic boom
was not reflected in the growth rates of world exports. One of the mentioned reasons of trade
stagnation is the weakening of the connections within the global value chains. The results of the
analysis conclude that the biggest impact on the declining share of foreign value added in global
trade and, as a consequence, decreasing income elasticity of exports stems from changes in Chinese specialization and, in particular, the growing share of domestic input in Chinese exports.
Keywords: international trade, value added trade, fragmentation of production
JEL classification: F40, F62, G01
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Wprowadzenie
Spowolnienie handlu miêdzynarodowego po kryzysie gospodarczym lat
2008–2009 spowodowane jest kilkoma czynnikami, wœród których najczêœciej wymienia siê za³amanie popytu na g³ównych rynkach œwiata, t³umaczone now¹
sekularn¹ stagnacj¹, zahamowaniem procesu liberalizacji polityki handlowej
i wzrostem skali stosowanych barier regulacyjnych, spadkiem cen eksportowych
oraz zmian¹ charakteru zale¿noœci miêdzy wzrostem gospodarczym a handlem
miêdzynarodowym. Ostatni z tych czynników wydaje siê kluczowy w wyjaœnieniu spowolnienia handlu œwiatowego. Potwierdzaj¹ to zarówno dane historyczne, jak i analizy wspó³czesne. W opublikowanym w 2002 r. artykule Douglas Irwin
wykaza³, ¿e 1-procentowy wzrost œwiatowego PKB w latach 1950–2000 powodowa³ wzrost œwiatowego handlu o 1,7%. Ponadto stwierdzi³, ¿e za wyj¹tkiem okresu miêdzywojennego handel miêdzynarodowy w latach 1870–2000 rozwija³ siê
szybciej ni¿ œwiatowy PKB, a wiêc dochodowa elastycznoœæ eksportu by³a wy¿sza
ni¿ 1 [Irwin, 2002, s. 95]. Cristina Constantinescu, Aaditya Mattoo i Michele Ruta,
wykorzystuj¹c analogiczn¹ metodê co Irwin, obliczyli, ¿e dochodowa elastycznoœæ eksportu w latach 2001–2007 wynosi³a 1,5 i spad³a do 0,7 w latach 2008–2013
[Constantinescu, Mattoo, Ruta, 2015, s. 5]. Po raz pierwszy zatem w okresie powojennym œwiatowy handel rozwija siê w tempie ni¿szym ni¿ globalny PKB.
Jednym z prawdopodobnych powodów zmniejszenia roli handlu w procesie
wzrostu gospodarczego i stagnacji w wymianie jest os³abienie powi¹zañ produkcyjnych w ramach globalnych ³añcuchów wartoœci dodanej. G³ówny cel artyku³u
stanowi próba oceny zjawiska refragmentacji produkcji i jego wp³ywu na spowolnienie handlu miêdzynarodowego w latach 2008–2015 na podstawie przegl¹du badañ.

1. Teoretyczne podstawy analizy zjawiska
fragmentaryzacji produkcji
Zmiany, jakie nast¹pi³y w gospodarce œwiatowej w ostatnich dekadach, wywar³y istotny wp³yw na podstawy koncepcyjne i teorie handlu miêdzynarodowego. Przede wszystkim pojawi³y siê próby modelowego zdefiniowania takich
zjawisk, jak niedoskona³a konkurencja w handlu miêdzynarodowym, heterogenicznoœæ producentów czy rozwój wymiany dobrami poœrednimi. Obecnie najbardziej o¿ywione prace dotycz¹ wyjaœnienia procesu miêdzynarodowej
fragmentaryzacji, polegaj¹cego na geograficznym podziale produkcji na zlokalizowane w ró¿nych krajach zadania produkcyjne.
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Mo¿emy wskazaæ trzy dominuj¹ce nurty badawcze:
1) globalnych ³añcuchów wartoœci,
2) pionowej specjalizacji,
3) pionowej dezintegracji.
Pocz¹tki koncepcji globalnych ³añcuchów wartoœci siêgaj¹ lat siedemdziesi¹tych XX w. i wywodz¹ siê z teorii systemu œwiatowego, rozwijanej przez Immanuela Wallersteina i Terence’a Hopkinsa [Hopkins, Wallerstein, 1977; 1986].
Wprowadzili oni do literatury termin ³añcuchów towarowych, który zdefiniowali
jako powi¹zania pracy i procesów produkcji, których efekt stanowi produkt finalny. Znacznie bli¿sze wspó³czesnemu nam rozumieniu ³añcuchów wartoœci jest
pojêcie globalnych ³añcuchów towarowych, wprowadzone w latach dziewiêædziesi¹tych XX w. przez Gary’ego Gereffiego, Miguela Korzeniewicza i Roberto
Korzeniewicza [1994]. Okreœlili je oni jako sieci powi¹zañ zorganizowane wokó³
jednego towaru, ³¹cz¹ce gospodarstwa domowe, przedsiêbiorstwa i pañstwa
w ramach gospodarki œwiatowej.
Dalszy rozwój opisywanej koncepcji zwi¹zany by³ z pracami Gary’ego Gereffiego, Johna Humphreya i Timothy’ego Sturgeona [2005]. Opieraj¹c siê na badaniach Michaela Portera nad ³añcuchami wartoœci, wprowadzili oni pojêcie
globalnych ³añcuchów wartoœci. Rozumieli je jako proces, w którym technologia
³¹czona jest z nak³adami materia³owymi i prac¹, a nastêpnie przetworzone
nak³ady s¹ montowane, poddawane procesowi marketingu i dystrybuowane.
Koncepcja ³añcuchów, a zw³aszcza liniowoœæ i wertykalnoœæ powi¹zañ produkcyjnych, stanowi du¿e uproszczenie rzeczywistoœci gospodarczej. W zwi¹zku
z tym w ostatnich latach coraz czêœciej stosuje siê termin „globalne sieci wartoœci”,
definiuj¹c go jako globalnie zorganizowane i po³¹czone przez firmy i inne organizacje ogniwa funkcji i operacji, których zadaniem jest produkcja i dystrybucja
dóbr i us³ug.
Drugim nurtem badawczym wyjaœniaj¹cym zjawisko miêdzynarodowej fragmentaryzacji produkcji jest pionowa specjalizacja. Ujêcie to równie¿ nie jest
nowe, a jego pocz¹tki siêgaj¹ lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX w. Ju¿
w 1967 r. Bella Balassa pisa³ o mo¿liwoœci pionowej specjalizacji [Balassa, 1967],
a Ronald Findlay [1978] dokona³ charakterystyki pionowego miêdzynarodowego
podzia³u pracy. Dotychczas w najbardziej kompleksowy sposób koncepcjê tê ujêli
David Hummels, Jun Ishii i Kei-Mu Yi [2001]. Ich zdaniem zjawisko pionowej specjalizacji wystêpuje wtedy, gdy spe³nione s¹ równoczeœnie trzy podstawowe warunki:
1) dobro jest produkowane w dwóch lub wiêcej nastêpuj¹cych po sobie stadiach;
2) dwa lub wiêcej krajów dostarcza wartoœci dodanej w procesie produkcji dobra;
3) przynajmniej jeden kraj musi wykorzystywaæ importowane nak³ady podczas
swojego etapu produkcji, a czêœæ rezultatu produkcji musi byæ eksportowana.

234

Tomasz Bia³ow¹s

Ostatnim analizowanym nurtem badawczym, a zarazem alternatyw¹ dla pionowej specjalizacji, jest pionowa dezintegracja, czyli outsourcing. Firmy podejmuj¹ce
decyzjê o internacjonalizacji dzia³alnoœci napotykaj¹ czêsto fundamentalny problem:
samodzielnie realizowaæ wszystkie stadia procesu produkcji, a zatem pozostaæ
przy pionowej specjalizacji, czy te¿ podj¹æ decyzjê o wertykalnej dezintegracji
produkcji i zleciæ czêœæ zadañ podmiotom zewnêtrznym. Outsourcing ma miejsce
wówczas, gdy firmy decyduj¹ siê kupiæ produkty lub us³ugi od zewnêtrznych dostawców zlokalizowanych w kraju (outsourcing krajowy) lub za granic¹ (outsourcing miêdzynarodowy). Gdy outsourcing miêdzynarodowy odbywa siê poprzez
tworzenie zagranicznych filii (ZIB), wówczas kontrola nad procesami produkcyjnymi pozostaje w granicach firmy i mo¿emy mówiæ o tzw. offshoringu na uwiêzi
(captive offshoring). Miêdzy firm¹ macierzyst¹ a zagraniczn¹ fili¹ rozwijaj¹ siê
powi¹zania handlowe (handel wewn¹trzkorporacyjny) i produkcyjne. Offshoring
w klasycznej formie wystêpuje natomiast wtedy, gdy firma przenosi czêœæ procesów
produkcyjnych poza granice kraju, zlecaj¹c ich wykonanie podmiotom trzecim.
Nieco odmiennie do problemu pionowej dezintegracji podchodz¹ Ronald
Jones i Henryk Kierzkowski [1990; 2001]. Nazywaj¹ oni owo zjawisko fragmentaryzacj¹, a proces produkcji przedstawiaj¹ jako seriê bloków produkcyjnych, które
mog¹ byæ zlokalizowane w ró¿nych regionach, po³¹czonych ze sob¹ us³ugami
(administracyjnymi, transportowymi, finansowymi) [Jones, Kierzkowski, 1990,
s. 31]. Pocz¹tkowo produkcja odbywa siê w jednej lokalizacji, a us³ugi s³u¿¹ do dostarczania i promowania produktu. Wraz z pog³êbieniem specjalizacji liczba bloków
produkcyjnych siê zwiêksza, a struktury produkcyjne przyjmuj¹ coraz bardziej
z³o¿one formy, w których produkcja odbywa siê równolegle w ró¿nych krajach.

2. Metody pomiaru skali fragmentacji produkcji i Ÿród³a
danych statystycznych
W najpe³niejszy sposób metodê pomiaru skali zjawiska fragmentaryzacji
produkcji i zwi¹zanego z ni¹ handlu wartoœci¹ dodan¹ opracowali Robert
Koopman, Zhi Wang i Shang-Jin Wei [2014]. Dokonali oni dekompozycji eksportu
brutto na krajow¹ (DVA) oraz zagraniczn¹ wartoœæ dodan¹ (FVA) (rys. 1). Krajowa
wartoœæ dodana zosta³a podzielona na tê w ca³oœci konsumowan¹ za granic¹,
obejmuj¹c¹ zarówno dobra finalne, jak i poœrednie, lub reeksportowan¹ do
krajów trzecich przez pierwszego importera, oraz krajow¹ wartoœæ dodan¹,
najpierw wyeksportowan¹, która powróci³a do kraju. Zagraniczn¹ wartoœæ
dodan¹ mo¿emy podzieliæ na zawart¹ w eksporcie dóbr finalnych i poœrednich.
Ostatni¹ kategori¹ jest podwójnie liczony eksport, czyli te same produkty
(krajowe i pochodz¹ce z zagranicy) dwa i wiêcej razy eksportowane.
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Rysunek 1. Metoda pomiaru eksportu brutto
ród³o: [Inomata, 2017, s. 25].

Jednym z najbardziej kompleksowych Ÿróde³ danych o udziale zagranicznej
wartoœci dodanej w eksporcie brutto jest baza wspó³tworzona przez WTO i OECD.
W najnowszej edycji z grudnia 2016 r. zawiera ona informacje dla 63 krajów i reszty
œwiata oraz zagregowane dane dla kilku regionów i ugrupowañ integracyjnych
[OECD-WTO, 2016]. Zakresem czasowym objêto lata 1995–2014.
Kolejny projekt, baza WIOD [2016], tworzony jest przez konsorcjum uniwersytetów i instytutów badawczych z Europy. W najnowszym wydaniu z listopada
2016 r. baza zawiera dane o Ÿród³ach wartoœci dodanej dla 43 krajów i reszty œwiata dla lat 2000–2014. Jej starsza wersja z 2013 r. zawiera dane dla 40 gospodarek
i zagregowane statystyki dla reszty œwiata dla lat 1995–2011 [WIOD, 2013].
Trzeci projekt, znany pod nazw¹ EORA, powsta³ z inicjatywy UNCTAD [2015].
W bazie zgromadzono dane statystyczne o krajowej i zagranicznej wartoœci dodanej dla 187 krajów, a zakres czasowy obejmuje lata 1990–2012.

3. G³ówne tendencje w kszta³towaniu siê wartoœci i dynamiki
handlu miêdzynarodowego w latach 2008–2016
Kryzys gospodarczy lat 2008–2009 spowodowa³ najwiêksze za³amanie handlu
miêdzynarodowego w okresie po II wojnie œwiatowej. Wartoœæ œwiatowego eksportu spad³a w 2009 r. o 22,2%, a za³amanie mia³o charakter powszechny i dotyczy³o praktycznie wszystkich krajów œwiata. Zgodnie z danymi UNCTAD [2018]
wœród najwa¿niejszych uczestników wymiany najwiêksze spadki dotyczy³y
Japonii (-25,7%) i Niemiec (-22,6%). Wartoœæ eksportu Stanów Zjednoczonych
spad³a o 18,0%, a Chin o 16,0%.
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O¿ywienie handlu miêdzynarodowego nast¹pi³o ju¿ w II kwartale 2009 r.,
a wartoœæ eksportu ros³a do III kwarta³u 2011 r. (rys. 2). Niestety wzrostowa tendencja zatrzyma³a siê w IV kwartale 2011 r. i do po³owy 2014 r. rozwój eksportu
uleg³ stagnacji. Od III kwarta³u 2014 r. jego wartoœæ zaczê³a maleæ, a spadek trwa³
do I kwarta³u 2016 r. W kolejnych kwarta³ach utrzymywa³a siê tendencja wzrostowa. Zdaniem eksportów UNCTAD obecny wzrost wartoœci eksportu spowodowany jest o¿ywieniem gospodarczym w dynamicznie rozwijaj¹cych siê krajach
Azji oraz wzrostem importu w Stanach Zjednoczonych i Ameryce £aciñskiej,
zw³aszcza na prze³omie lat 2016 i 2017. W przypadku Europy ci¹gle dominuj¹ tendencje stagnacyjne [UNCTAD, 2017, s. 6].
Prognozy ekspertów Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego na lata
2018–2019 zak³adaj¹ wzrost wolumenu œwiatowego eksportu dóbr i us³ug na
poziomie odpowiednio 4,6% i 4,4% [IMF, 2018, s. 8]. Natomiast Bank Œwiatowy
prognozuje wzrost wolumenu œwiatowego eksportu w 2018 r. na poziomie 4,0%,
w 2019 r. – 3,9% i w 2020 r. – 3,8% [World Bank, 2018, s. 4]. Równoczeœnie autorzy
cytowanych prognoz zwracaj¹ uwagê na mo¿liwe zagro¿enia dla wzrostu
gospodarczego i wymiany handlowej w postaci ryzyka na rynkach finansowych,
ryzyka politycznego czy te¿ mo¿liwego nasilenia protekcjonizmu.
Analiza danych opartych na wartoœci œwiatowego eksportu nie daje nam
pe³nego obrazu sytuacji i mo¿e prowadziæ do b³êdnych wniosków co do przyczyn
stagnacji œwiatowego handlu. Porównanie danych wartoœciowych z opartymi na
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Rysunek 2. Zmiany wartoœci i wolumenu œwiatowego eksportu w latach 2005–2017,
I kwarta³ 2005 = 100
ród³o: [WTO, 2018].
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wolumenie obrotów pokazuje, ¿e spadek wartoœci œwiatowego eksportu spowodowany jest w znacznym stopniu tendencjami deflacyjnymi. Œwiadczy o tym
rosn¹cy wolumen œwiatowego eksportu oraz dane statystyczne. Eksperci Œwiatowej Organizacji Handlu podaj¹, ¿e w latach 2013–2015 wzrost wartoœci œwiatowego eksportu by³ ujemny (-3,6%), jednak w ujêciu wolumenowym osi¹gniêto
wzrost na poziomie 2,6%, a spadek wartoœci by³ spowodowany wy³¹cznie ujemnym wzrostem wartoœci jednostkowej (-6,0%) [WTO, 2016, s. 22]. W najwiêkszym
stopniu do spadku wartoœci œwiatowego eksportu przyczyni³ siê spadek cen surowców energetycznych, a zw³aszcza ropy naftowej. W latach 2008–2016 jej ceny
spad³y o 56%, ceny minera³ów i metali nie¿elaznych o 29%, ¿ywnoœci i napojów
o 7%, a ceny surowców rolnych pozosta³y na niezmienionym poziomie [WTO,
2017, s. 175].
Wœród pozosta³ych czynników spowolnienia handlu miêdzynarodowego
wymienia siê równie¿ os³abienie œwiatowego popytu inwestycyjnego. Wskazuj¹
na to m.in. eksperci Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego, którzy szacuj¹,
¿e nisk¹ dynamikê wzrostu realnego importu towarowego w latach 2012–2015
mo¿na w oko³o 75% wyjaœniæ s³ab¹ aktywnoœci¹ gospodarcz¹, a zw³aszcza spadkiem inwestycji [IMF, 2016, s. 65]. Na kluczowe znaczenie analogicznych czynników uwagê zwraca równie¿ Larry Summers. Sformu³owa³ on koncepcjê nowej
sekularnej stagnacji, zgodnie z któr¹ niskie tempo wzrostu gospodarczego jest
spowodowane zbyt wysokimi oszczêdnoœciami i niewystarczaj¹cymi inwestycjami. Z kolei niskie inwestycje powoduj¹ za³amanie popytu na import i spadek
œwiatowej wymiany handlowej [Summers, 2014].
Kolejnym wymienianym czynnikiem jest brak postêpów w liberalizacji handlu oraz nasilenie tendencji protekcjonistycznych. Jednak dostêpne wyniki analiz
empirycznych nie potwierdzaj¹ istotnego wzrostu protekcjonizmu i raczej marginalizuj¹ jego wp³yw na spadek obrotów [Wojtas, 2017].
Ostatnim czynnikiem bêd¹cym przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu jest os³abienie powi¹zañ produkcyjnych miêdzy g³ównymi uczestnikami
handlu miêdzynarodowego.

4. Os³abienie powi¹zañ produkcyjnych i spadek znaczenia
zagranicznej wartoœci dodanej w handlu miêdzynarodowym
Oceniaj¹c tendencje w kszta³towaniu siê udzia³u zagranicznej wartoœci dodanej w œwiatowym eksporcie, mo¿emy wskazaæ na pewne prawid³owoœci. Przede
wszystkim, bez wzglêdu na wykorzystywane dane (WIOD, EORA, WTO-OECD),
udzia³ zagranicznej wartoœci dodanej w eksporcie œwiatowym brutto charakteryzowa³ siê w latach 1995–2008 wyraŸn¹ tendencj¹ wzrostow¹. W 2008 r. udzia³
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zagranicznej wartoœci dodanej w œwiatowym eksporcie towarowym obliczony na
podstawie danych WIOD wynosi³ 24,8%. Zbli¿ony poziom oszacowano na podstawie danych WTO-OECD (24,2%). Natomiast dane pochodz¹ce z bazy EORA
tradycyjnie podaj¹ wy¿sze wskaŸniki (w 2008 r. 31,0%) (rys. 3).
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Rysunek 3. Udzia³ zagranicznej wartoœci dodanej w œwiatowym eksporcie brutto w latach
1995–2014 (w %)
Uwagi: Dane WIOD pochodz¹ z dwóch wersji bazy. Dla lat 1995–1999 z bazy WIOD 2013, dla okresu po roku 2000
z bazy WIOD 2016. Ró¿ni¹ siê one w niewielkim stopniu klasyfikacj¹ przemys³ów i liczb¹ krajów. Dane OECD-WTO
dla lat 1995–2011 pochodz¹ z bazy z grudnia 2016 r. Dla lat 2012–2014 zosta³y oszacowane przez eksportów OECD
i WTO oraz poddane ekstrapolacji dla grupy krajów okreœlanej jako reszta œwiata. Jej udzia³ w œwiatowej zagranicznej
wartoœci dodanej w latach 1995–2011 mieœci³ siê w przedziale 3,5–5,6%, a w eksporcie brutto 4,9–8,7%.

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych: [OECD-WTO, 2016; WIOD, 2013; WIOD, 2016;
UNCTAD, 2015].

Wskutek kryzysu gospodarczego lat 2008–2009 nast¹pi³o za³amanie handlu
miêdzynarodowego, ale równie¿ istotnie spad³ udzia³ zagranicznych komponentów i podzespo³ów w eksporcie brutto. Œwiadczy to o du¿ym spadku wartoœci
œwiatowego handlu dobrami poœrednimi, wiêkszym ni¿ eksportu ca³kowitego.
Za³amanie nie by³o jednak d³ugotrwa³e i ju¿ w 2010 r. udzia³ zagranicznej wartoœci
dodanej ponownie zacz¹³ rosn¹æ. Wzrostowa tendencja utrzyma³a siê do 2011 r.
(zgodnie z danymi WTO-OECD do 2012 r.), a nastêpnie wyhamowa³a. Najnowsze dostêpne dane pozwalaj¹ oszacowaæ udzia³ zagranicznej wartoœci dodanej
w roku 2014 na poziomie od 24,8% (WIOD) do 25,6% (WTO-OECD).
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Podobnych wniosków dostarczaj¹ wyniki, jakie uzyskali Marcel Timmer, Bart
Los, Robert Stehrer oraz Gaaitzen de Vries [Timmer i in., 2016], opieraj¹c siê na bazie WIOD. Zaproponowali oni now¹ metodê mierzenia fragmentacji produkcji,
a zastosowany wskaŸnik nazwali Global Import Intensity (GII). Mierzy on import
podzespo³ów, surowców i czêœci potrzebnych we wszystkich stadiach procesu
produkcji. Poziom wskaŸnika GII rós³ w latach 2000–2008, osi¹gaj¹c w 2008 r. 33%.
W 2009 r. nast¹pi³ jego spadek o oko³o 5 p.p., a od 2011 r. wskaŸnik ustabilizowa³
siê na poziomie oko³o 30%, jednak tendencja jest spadkowa [Timmer i in., 2016,
s. 5]. Jak wskazuj¹ Timmer i inni, gdy GII maleje, elastycznoœæ dochodowa importu
jest mniejsza ni¿ 1.
Czy zatem uprawniona jest teza o refragmentacji lub zatrzymaniu procesu
fragmentacji produkcji? Aby odpowiedzieæ na tak postawione pytanie, nale¿y
dok³adniej okreœliæ zmiany udzia³u zagranicznej wartoœci dodanej w eksporcie
brutto w g³ównych oœrodkach gospodarki œwiatowej. Zdaniem Richarda Baldwina
mo¿emy wyró¿niæ trzy centra produkcyjne zlokalizowane w Azji, Europie i Ameryce Pó³nocnej, zorganizowane odpowiednio wokó³ Japonii i Chin, Niemiec oraz
Stanów Zjednoczonych [Baldwin, 2013]. Istniej¹ liczne przes³anki pozwalaj¹ce
s¹dziæ, ¿e kluczowy wp³yw na zachodz¹ce w ostatnich latach zmiany maj¹ Chiny,
a zw³aszcza przemiany w ich specjalizacji pionowej [Constantinescu, Mattoo,
Ruta, 2015]. W przypadku Europy i Stanów Zjednoczonych nie odnotowano a¿
tak radykalnych przeobra¿eñ.
Postêp technologiczny, jaki dokonuje siê od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych
XX w., wyra¿aj¹cy siê w rozwoju nowoczesnych metod komunikacji i przesy³ania
danych oraz w spadku kosztów transportu, a tak¿e liberalizacja polityki handlowej w wielu krajach rozwijaj¹cych siê u³atwi³y rozwój procesu fragmentaryzacji
produkcji. W znacznym stopniu zjawisko to dotyczy³o Chin. Importowa³y one
czêœci i podzespo³y z wy¿ej rozwiniêtych gospodarek, a nastêpnie przy ich wykorzystaniu wytwarza³y dobra finalne, eksportowane dalej g³ównie do Stanów
Zjednoczonych i Europy Zachodniej [Amiti, Freund, 2010; Bia³ow¹s, 2014]. Œwiadczy o tym bardzo wysoki udzia³ importowanych czêœci i komponentów w eksporcie Chin, który a¿ do 2003 r. charakteryzowa³ siê tendencj¹ rosn¹c¹ (rys. 4).
Na podstawie bazy danych UN Comtrade mo¿emy oszacowaæ udzia³ importowanych komponentów i czêœci w eksporcie Chin w latach 1998–2016. Z przedstawionych na rysunku 4 danych wynika, ¿e w latach 1998–2003 udzia³ ten wzrós³
z 49,3% do 55,6%. W 2004 r. pojawi³a siê silna tendencja spadkowa, trwaj¹ca do
2008 r. Po roku 2009 udzia³ czêœci i komponentów w eksporcie Chin podlega pewnym, relatywnie niewielkim, wahaniom i mieœci siê w przedziale 37–43%.
Podobne wnioski mo¿emy wyci¹gn¹æ na podstawie analizy danych o udziale
zagranicznej wartoœci dodanej w eksporcie Chin. Udzia³ ten wzrós³ z 35,9%
w 2000 r. do 38,7% w 2003 r. [OECD-WTO, 2016]. W latach 2004–2009 dominowa³a
tendencja spadkowa, a na koniec okresu opisywany wskaŸnik osi¹gn¹³ 30,8%. Od
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2010 r. udzia³ zagranicznej wartoœci dodanej ustabilizowa³ siê na poziomie
30–31%. W 2014 r. wynosi³ on 29,4%, co by³o najni¿szym wynikiem w ca³ym analizowanym okresie.
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Rysunek 4. Udzia³ importowanych czêœci i komponentów w eksporcie Chin w latach
1998–2016 (w %)
Uwagi: Klasyfikacja czêœci i komponentów oparta jest na metodzie BEC. Dane pochodz¹ z bazy UN Comtrade i uwzglêdniaj¹ trzy kategorie: 22, 42 i 53.

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych: [UN Comtrade, 2018].

Do interesuj¹cych wniosków na temat spadku udzia³u zagranicznej wartoœci
dodanej (i wzrostu krajowej wartoœci dodanej) w eksporcie Chin doszli Hiau Kee
oraz Heiwang Tang [2016]. Analizuj¹c dane pochodz¹ce z chiñskich przedsiêbiorstw z lat 2000–2007 wykazali, ¿e udzia³ krajowej wartoœci dodanej w eksporcie
wzrós³ w przypadku prawie wszystkich przemys³ów za wyj¹tkiem produkcji drewna i wyrobów drewnianych oraz metali podstawowych. Stwierdzili równie¿, ¿e
udzia³ krajowej wartoœci dodanej w eksporcie do piêciu g³ównych partnerów
handlowych (Stany Zjednoczone, Hongkong, Japonia, Korea P³d. i Niemcy)
wzrós³ w analizowanym okresie œrednio o oko³o 10 p.p. Na podstawie ekonometrycznej analizy szeregów czasowych Kee i Tang wykazali, ¿e g³ównymi czynnikami wzrostu udzia³u krajowej wartoœci dodanej w eksporcie by³y obni¿ki taryf
celnych oraz nap³yw zagranicznych inwestycji bezpoœrednich.
W przypadku Stanów Zjednoczonych udzia³ zagranicznej wartoœci dodanej
wykazuje siln¹ procykliczonoœæ i jest wyraŸnie skorelowany z tempem wzrostu
gospodarczego. Istotne spadki wyst¹pi³y w okresie kryzysu firm „nowej gospodarki” w latach 2001–2003 oraz w roku 2009. Jednak od 2011 r. udzia³ FVA w eksporcie
brutto utrzymuje siê na stabilnym poziomie, przekraczaj¹cym 15% [OECD-WTO, 2016].
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Równie¿ w krajach UE-28 i Niemczech niewielkie spadki zagranicznej wartoœci
dodanej wyst¹pi³y jedynie w latach 2001–2003 oraz w roku 2009. Zatem to przede
wszystkim os³abienie powi¹zañ produkcyjnych miêdzy Chinami a innymi gospodarkami powoduje spadek udzia³u FVA w eksporcie œwiatowym oraz os³abienie
relacji wi¹¿¹cych handel z PKB.

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza wp³ywu os³abienia powi¹zañ produkcyjnych w gospodarce œwiatowej na spowolnienie handlu miêdzynarodowego po kryzysie lat
2008–2009 pozwala na sformu³owanie kilku wniosków. Po pierwsze, stagnacja
handlu miêdzynarodowego jest rezultatem nie tylko niskiego wzrostu œwiatowego
PKB i popytu na g³ównych rynkach œwiata, ale przede wszystkim zmian strukturalnych zachodz¹cych w relacjach œwiatowego eksportu i globalnego PKB. Œwiadcz¹
o tym spadki dochodowej elastycznoœci eksportu, która przyjmuje w ostatnich latach wartoœci mniejsze od 1.
Po drugie, wœród mo¿liwych przyczyn tego zjawiska wymienia siê zmiany
strukturalne w œwiatowym handlu i PKB oraz wzrost protekcjonizmu. Przeprowadzone analizy wskazuj¹ jednak na istotn¹ rolê zmian zachodz¹cych w miêdzynarodowych powi¹zaniach produkcyjnych, a zw³aszcza w globalnym handlu
wartoœci¹ dodan¹. Udzia³ zagranicznej wartoœci dodanej w œwiatowym eksporcie
brutto istotnie spad³ po roku 2009, a nastêpnie po szybkim odbiciu ustabilizowa³
siê. W przeciwieñstwie jednak do okresu sprzed roku 2008 nie wykazuje on ju¿
tendencji rosn¹cej.
Po trzecie, analiza zmian udzia³u zagranicznej wartoœci dodanej w eksporcie
brutto na trzech g³ównych rynkach pokazuje, ¿e os³abienie powi¹zañ produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej wyst¹pi³o jedynie w okresie
kryzysu gospodarczego, a po 2009 r. udzia³ FVA w eksporcie ponownie wzrós³.
W przypadku Chin obserwujemy natomiast wyraŸn¹ tendencjê spadkow¹, która
rozpoczê³a siê ju¿ w 2004 r. Œwiadczy to o tym, ¿e Chiny w coraz wiêkszym stopniu wykorzystuj¹ krajowe komponenty, co wp³ywa na os³abienie powi¹zañ produkcyjnych w regionie Azji, ale równie¿ ze Stanami Zjednoczonymi i krajami UE.
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