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Miêdzynarodowy podzia³ pracy w gospodarce globalnej
XXI wieku
Miêdzynarodowy podzia³ pracy interpretuje siê jako przejaw trwa³ego zaanga¿owania gospodarek narodowych w proces wytwórczy i wymianê zorientowan¹ na partnerów zagranicznych.
Wyzbywanie siê nadwy¿ek produkcyjnych poprzez eksport skutkowa³o z czasem zwiêkszeniem
wolumenu wytwarzanego asortymentu celem systematycznego zaopatrywania zagranicznych
rynków. Generowane korzyœci natury ekonomicznej sk³ania³y z czasem do poszukiwania mo¿liwoœci realizacji czêœci procesów/ogniw ³añcucha wartoœci dodanej w lokalizacjach o specyficznych przewagach komparatywnych. Globalizacja, stymulowana liberalizacj¹ handlu i postêpem
technologicznym, przyczyni³a siê do ekspansji biznesu miêdzynarodowego, czyni¹c z korporacji
transnarodowych kluczowych beneficjentów polityki „otwartoœci” i zarazem koordynatorów
miêdzynarodowych przep³ywów handlowych i kapita³owych. Rozwój handlu wewn¹trzga³êziowego, anga¿uj¹cego kraje o coraz bardziej zró¿nicowanym poziomie rozwoju spo³eczno-gospodarczego, sprzyja tworzeniu nowego rodzaju wertykalnych specjalizacji w obrêbie rynków wschodz¹cych (na poziomie procesów). Celem artyku³u jest ilustracja wp³ywu logiki konkurowania na globalnym rynku XXI wieku na kszta³towanie nowego oblicza miêdzynarodowego
podzia³u pracy.

International division of labor in the global economy
of the 21st century
The international division of labor is interpreted as an emanation of ongoing engagement of national economies in the production and exchange oriented on foreign partners. Getting rid of the
production surplus through exports resulted in an increase in the production volume over time in
order to supply foreign markets systematically. Generated economic benefits inspired seeking for
opportunities in the locations of specific comparative advantages in order to locate there parts of
value-added chain. Globalization, driven by trade liberalization and technological progress, has
contributed to the expansion of international business, making transnational corporations the key
beneficiaries of the policy of “openness”, both coordinators of international trade and capital
flows. The development of intra - industry trade, involving more and more countries with different levels of socio - economic development, promotes the formation of a new kind of vertical specialization within the emerging markets (process level). The aim of the article is to illustrate the
influence of the logic of competition within global market of the 21st century on shaping the new
image of the international division of labor.
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Wprowadzenie
Nowe stulecie przynios³o szereg istotnych zmian w globalnej konfiguracji stosunków gospodarczych. Kontekstem przywo³ywanym w ostatnich latach najczêœciej jest kryzys finansowy, rodz¹cy powa¿ne implikacje dla sfery realnej
gospodarki i stabilnoœci fiskalnej pañstw. Pierwsza dekada XXI w. uznawana jest
przy tym za okres dynamicznej ekspansji biznesu miêdzynarodowego, co znajduje
swoje prze³o¿enie na sferê koordynacji gospodarki globalnej. Charakter i kierunki
miêdzynarodowego podzia³u pracy, uto¿samianego ze specjalizacj¹ produkcyjn¹
i handlow¹ gospodarek narodowych, stanowi¹, w opinii autora, funkcjê obserwowanych przemian i tendencji. Autor wska¿e na kwestie komplementarnoœci
struktur gospodarczych, miejsca handlu wewn¹trzga³êziowego oraz ekspansji
sieci produkcyjnych, rzutuj¹cych na ewolucjê miêdzynarodowego podzia³u pracy.

1. Teoretyczne ujêcie problemu
Tradycyjnie rozumiany miêdzynarodowy podzia³ pracy wi¹¿e siê z trwa³ym
zaanga¿owaniem wytwórczym i handlowym pañstw na rynku miêdzynarodowym [So³daczuk, Kamecki, Bo¿yk, 1983, s. 50–54; Wspó³czesna gospodarka…, 2003,
s. 67]. róde³ zjawiska upatruje siê w spo³ecznym podziale pracy, maj¹cym
pocz¹tkowo charakter lokalny. Wzrost wolumenu produkcji, towarzysz¹cy poprawie wydajnoœci zaanga¿owanych czynników wytwórczych, implikowa³ potrzebê szukania dodatkowego zbytu – pocz¹tkowo na szerszym rynku krajowym,
nastêpnie – miêdzynarodowym. Doktryna ekonomiczna za podstawowy podmiot miêdzynarodowego podzia³u pracy uznaje pañstwo, partycypuj¹ce b¹dŸ to
bezpoœrednio, b¹dŸ poœrednio, chocia¿by za poœrednictwem zagranicznej i miêdzynarodowej polityki ekonomicznej, na podmioty gospodarcze w zakresie
ewentualnego zaanga¿owania w obrót miêdzynarodowy. Zastrzega siê przy tym,
i¿ potencjalny zakres, jak i formy oddzia³ywania instytucji pañstwa warunkowane
s¹ szeregiem czynników, w tym obowi¹zuj¹c¹ doktryn¹ ekonomiczn¹ i polityczn¹.
Warto podkreœliæ, ¿e korzyœci czerpane przez poszczególne podmioty z tytu³u
zaanga¿owania w miêdzynarodowy podzia³ pracy nie musz¹ byæ równomierne,
tote¿ odmienna optyka i uwarunkowania poszczególnych pañstw i operuj¹cych
w ich ramach wytwórców nie podwa¿aj¹ idei miêdzynarodowej wspó³pracy
i wymiany.
Poœród determinant miêdzynarodowego podzia³u pracy wskazuje siê na cztery kategorie czynników [Wspó³czesna gospodarka…, 2003, s. 71–74]:
– czynniki strukturalne, zwi¹zane z niejednolitym wyposa¿eniem poszczególnych krajów w zasoby wytwórcze, takie jak bogactwa naturalne, praca, kapita³;
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w rezultacie pañstwa dysponuj¹ce obfitymi zasobami surowców energetycznych specjalizowa³y siê w ich wydobyciu i zasilaniu partnerów zagranicznych,
rozleg³e area³y ¿yznych gleb, przy sprzyjaj¹cych uwarunkowaniach klimatycznych i geograficznych, pos³u¿y³y zorientowaniu siê na produkcjê i eksport
¿ywnoœci – tym samym wyodrêbni³a siê grupa gospodarek surowcowo-rolnych, z których jedynie czêœæ obra³a w d³u¿szej perspektywie œcie¿kê industrializacji, podnosz¹c poziom rozwoju i dobrobytu spo³ecznego, najczêœciej
przy zastosowaniu modelu ustroju demokratycznego; w przypadku zasobów
pracy zwracano uwagê zarówno na obfitoœæ, jak i wydajnoœæ jednostek pracy,
poniewa¿ tradycyjnie ów zasób postrzegano jako immobilny; zasoby kapita³owe, uto¿samiane z gospodarkami na wy¿szym poziomie rozwoju,
wp³ywaj¹ce w stopniu zasadniczym na kszta³t miêdzynarodowego podzia³u
pracy, jako ¿e determinuj¹ kosztowny postêp techniczno-technologiczny, nie
pozostawiaj¹c przy tym alternatywy; sygnalizowany jest przy tej okazji problem wydajnoœci kapita³u, z uwagi na rosn¹ce koszty jego wykorzystania;
– czynniki techniczno-technologiczne, zyskuj¹ce na znaczeniu wskutek rewolucji naukowo-technicznej, przejawiaj¹cej siê stopniow¹ marginalizacj¹ tradycyjnie ujmowanych aspektów strukturalnych na rzecz wydajnoœci pracy
i kapita³u, a tak¿e rosn¹cym zaanga¿owaniem pañstw dysponuj¹cych odpowiednio rozwiniêt¹ infrastruktur¹ naukowo-techniczn¹; kraje doœwiadczaj¹ce
luki technologicznej czy ograniczeñ kapita³owych, zmuszone s¹ anga¿owaæ siê
w miêdzynarodow¹ wspó³pracê naukowo-techniczn¹;
– czynniki instytucjonalne, poœród których wymienia siê najczêœciej ustrój polityczny, politykê gospodarcz¹ oraz traktaty i umowy miêdzynarodowe; to co
odró¿nia tê kategoriê od wy¿ej wymienionych to wiêksza doza subiektywizmu i zmiennoœæ; bez w¹tpienia, zaanga¿owaniu w miêdzynarodowy podzia³
pracy sprzyjaæ bêdzie system otwartej gospodarki rynkowej w³aœciwy ustrojom demokratycznym; analogicznie, polityka uniezale¿nienia gospodarki
narodowej od zasilania zewnêtrznego, wpisuj¹ca siê w nurt autarkiczny,
zmniejsza, a wrêcz eliminuje kraj z miêdzynarodowego podzia³u pracy, podczas gdy system gospodarki otwartej tego rodzaju aktywnoœci bêdzie sprzyja³ –
oba modele uznaæ nale¿y za czysto teoretyczne, jako ¿e praktyka polityczna
wielu przedstawicieli wschodz¹cego Po³udnia dowodzi skutecznoœci rozmaitych systemowych hybryd w rodzaju kapitalizmu pañstwowego czy socjalistycznej gospodarki rynkowej; zaczynem dzia³alnoœci produkcyjnej z myœl¹
o rynkach zewnêtrznych staj¹ siê tak¿e bilateralne i multilateralne porozumienia miêdzynarodowe, ze wskazaniem na umowy o wolnym handlu, partnerstwa gospodarcze czy unie celne;
– czynniki koniunkturalne, z natury o charakterze krótkookresowym; w okresie
koniunktury w gospodarce globalnej przyrasta popyt na rozmaite dobra
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i us³ugi, co sprzyja rozwojowi bazy wytwórczej i obrotowi miêdzynarodowemu – gospodarki narodowe zwiêkszaj¹ import, przy tym eksportuj¹ na coraz
wiêksz¹ skalê, wpisuj¹c siê w miêdzynarodowy podzia³ pracy; w dobie recesji
obejmuj¹cej czy to wybrane rynki, regiony, czy szerzej – gospodarkê globaln¹,
nasilaj¹ siê tendencje protekcjonistyczne, rodzima produkcja zyskuje zatem
dodatkowe instrumentarium ochrony przed ofert¹ zagraniczn¹.
Niejednokrotnie w literaturze przedmiotu przywo³uje siê tak¿e kwestiê
wewnêtrznych oraz zewnêtrznych czynników kszta³tuj¹cych miêdzynarodowy
podzia³ pracy – w pierwszym przypadku mowa jest o specyficznych uwarunkowaniach poszczególnych gospodarek narodowych, w drugim – o wp³ywie przekszta³ceñ strukturalnych gospodarki globalnej jako ca³oœci na rozwój miêdzynarodowego podzia³u pracy.
Z pojêciem miêdzynarodowego podzia³u pracy œciœle wi¹¿e siê kategoria miêdzynarodowej komplementarnoœci struktur gospodarczych, rozumiana jako
wzajemne dopasowanie w obrêbie dwóch lub wiêkszej liczby krajów. Komplementarnoœæ rozumiana jako stan odzwierciedla stopieñ dopasowania struktur
gospodarczych w danym czasie, w ujêciu procesowym natomiast – zmianê zakresu komplementarnoœci zachodz¹c¹ pod wp³ywem czynników strukturalnych,
technicznych, instytucjonalnych oraz koniunkturalnych.
Literatura przedmiotu wyodrêbnia dwa rodzaje komplementarnoœci struktur
gospodarczych:
– miêdzyga³êziow¹, anga¿uj¹c¹ w szczególnoœci pañstwa o zró¿nicowanym poziomie rozwoju spo³eczno-gospodarczego, jako ¿e determinowan¹ ró¿nicami
w zasobach czynników produkcji, w tym bogactw naturalnych, pracy oraz kapita³u; tego rodzaju wzajemne dopasowanie sprzyja³o obrotowi wyrobami gotowymi;
– wewn¹trzga³êziow¹, charakterystyczn¹ dla pañstw o zbli¿onym poziomie rozwoju spo³eczno-gospodarczego, motywowan¹ bowiem ró¿nicami w wydajnoœci
czynników produkcji; konsekwencj¹ jest rozwój handlu wewn¹trz- ga³êziowego, obejmuj¹cego rozmaite komponenty i podzespo³y.
Wzrostowi miêdzynarodowej komplementarnoœci struktur gospodarczych sprzyjaj¹ w szczególnoœci:
– miêdzynarodowa specjalizacja w produkcji, sprowadzaj¹ca siê do ograniczenia asortymentu wytwarzanych wyrobów lub liczby realizowanych procesów
technologicznych celem zwiêkszenia serii produkowanych wyrobów bêd¹cych
przedmiotem specjalizacji oraz zwiêkszenia efektywnoœci posiadanych czynników produkcji;
– miêdzynarodowa kooperacja w produkcji, bêd¹ca de facto form¹ uzgodnionej
formalnie, bo zwykle popartej porozumieniami miêdzynarodowymi, specjalizacji gwarantuj¹cej zbyt wyrobów bêd¹cych przedmiotem umowy, precy-
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zuj¹cej warunki techniczne, parametry wytwarzanych wyrobów, wymagania
jakoœciowe, iloœæ oraz terminy dostaw, politykê cenow¹ oraz mechanizm rozliczeñ;
– produkcja na wielk¹ skalê, powodowana chêci¹ osi¹gniêcia optimum pod
wzglêdem technicznym czy ekonomicznym, a wynikaj¹ca niejednokrotnie
z niemo¿noœci podzia³u pewnych procesów technicznych, co wymusza z kolei
osi¹gniêcie pewnego poziomu produkcji celem unikniêcia ubytków jakoœciowych czy spadku efektywnoœci gospodarowania;
– produkcja wielkoseryjna, motywowana chêci¹ minimalizacji kosztów jednostkowych poprzez roz³o¿enie kosztów sta³ych na wiêksz¹ liczbê wyrobów.

2. Gospodarka globalna XXI wieku
Globaln¹ architekturê gospodarcz¹ u progu nowego stulecia kreuj¹ w coraz
wiêkszym stopniu miêdzynarodowe podmioty gospodarcze, zwane dalej korporacjami transnarodowymi, oraz ponadnarodowe instytucje i organizacje o charakterze formalnym i nieformalnym.
W opinii A. Budnikowskiego [Budnikowski, 2000, s. 17–26], globalizacja jako
proces przejawia siê dynamicznym wzrostem obrotów handlowych, miêdzynarodowych przep³ywów kapita³owych i us³ugowych, przy tym traktowaniem
œwiata jako wielkiego rynku zbytu. Powstanie tzw. globalnego rynku produktów,
przy intensywnej wymianie i rozprzestrzenianiu siê technologii, potêgowaæ bêd¹
wspó³zale¿noœci miêdzy gospodarkami narodowymi, tym samym stymuluj¹c rekonfiguracjê miêdzynarodowego podzia³u pracy.
W tym kontekœcie coraz wiêksz¹ rolê przypisuje siê wymiarowi jakoœciowemu
obecnej, trzeciej fazy umiêdzynarodowienia gospodarki œwiatowej, datowanej od
wczesnych lat 90. ubieg³ego wieku. Jakoœciowy wymiar procesu globalizacji przejawia siê funkcjonaln¹ integracj¹ jednostek organizacyjnych i zaanga¿owanych
w ni¹ podmiotów gospodarczych, co znajdzie swoje prze³o¿enie na wzrost zaanga¿owania rynków wschodz¹cych w miêdzynarodowy podzia³ pracy. Tym samym nastêpuje stopniowe przesuniêcie œrodka ciê¿koœci z grupy pañstw wysoko
rozwiniêtych odchodz¹cych od tradycyjnego modelu specjalizacji miêdzyga³êziowej na rzecz poszukiwania przewag konkurencyjnych w regionach o zró¿nicowanych wskaŸnikach rozwoju spo³eczno-gospodarczego, oferuj¹cych tyle¿
obfite, co odpowiednio wydajne czynniki produkcji. Mikroekonomicznym pryncypiom towarzyszyæ bêd¹ determinanty makroekonomiczne, zwi¹zane chocia¿by
z ekonomicznymi, politycznymi, technicznymi i spo³ecznymi uwarunkowaniami
prowadzenia dzia³alnoœci wytwórczej w okreœlonych rejonach œwiata. Miêdzynarodowy podzia³ pracy, realizowany przy rosn¹cej roli koordynacyjnej korpora-
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cji transnarodowych, obejmowaæ zatem bêdzie coraz szersze spektrum gospodarek narodowych pozbawionych g³êboko zakorzenionego systemu gospodarki
rynkowej czy wysokiego poziomu rozwoju.
Ekonomiczna forma globalizmu, jak okreœla siê obecne jakoœciowe stadium
procesu umiêdzynarodowienia gospodarki œwiatowej [Pakulska, PoniatowskaJaksch, 2009, s. 21], przejawia siê ograniczeniem roli pañstwa i deregulacj¹ gospodarek narodowych, co w naturalny sposób zmienia uk³ad si³ w miêdzynarodowym podziale pracy.
Jak ju¿ wspomniano, miêdzynarodowemu œrodowisku biznesu przypisuje siê
obecnie krytyczn¹ rolê w obszarze kreowania i przep³ywu zasobów miêdzy
gospodarkami narodowymi. Ekspansjê firm, zyskuj¹c¹ coraz czêœciej wymiar globalny, uznaje siê za bezpoœredni efekt dwóch równoleg³ych tendencji:
– liberalizacji handlu, doœwiadczanej na obecnym etapie przede wszystkim
przez gospodarki przechodz¹ce transformacjê i czêœæ pañstw rozwijaj¹cych
siê, a skutkuj¹cej wzrostem wolumenu handlu œwiatowego i przep³ywów inwestycyjnych (w tym bezpoœrednich inwestycji zagranicznych); multilateralna
liberalizacja wymiany towarowej i us³ugowej, sterowana z poziomu Œwiatowej
Organizacji Handlu (WTO), sprzyja wzrostowi konkurencyjnej poda¿y zarówno w obrêbie asortymentów standardowych, jak i wysokiej technologii,
ogranicza zachowania monopolistyczne, zwiêksza si³ê nabywcz¹ pieni¹dza,
niweluje presjê inflacyjn¹ [Bossak, Bieñkowski, 2004, s. 23] – innymi s³owy,
specjalizacji produkcyjnej gospodarek narodowych towarzyszy wzrost poda¿y
importowanych substytutów, co sprzyja wzrostowi miêdzynarodowej komplementarnoœci gospodarek, zyskuj¹cej coraz czêœciej wymiar wewn¹trzga³êziowy;
– postêpu technologicznego, zwi¹zanego przede wszystkim z rozwojem technologii transportowych oraz informacyjno-komunikacyjnych (ICT); spadek
kosztów ³¹cznoœci implikuje postêpuj¹ce rozproszenie przestrzenne i funkcjonalne dzia³alnoœci wytwórczej, co z kolei stwarza nowe mo¿liwoœci nieaktywnym dotychczas rynkom i gospodarkom zainteresowanym w¹sk¹ czy niszow¹
specjalizacj¹ na rzecz uczestnictwa w miêdzynarodowym podziale pracy;
technologie sprzyjaj¹ ponadto obni¿eniu kosztów transakcyjnych, co dodatkowo stymuluje obrót miêdzynarodowy, jednak¿e coraz czêœciej zwraca siê uwagê na jednoczesny wzrost stopnia z³o¿onoœci gospodarek wynikaj¹cy z ich
specjalizacji produkcyjnej, co w okolicznoœciach tak wysokiej dynamiki wiedzy i zmiennoœci krajobrazu gospodarczego podwy¿sza koszty prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej ponad granicami narodowymi.
J.H. Dunning, uznaj¹c powy¿sze procesy za krytyczne w kontekœcie ekspansji
korporacji transnarodowych, wskazywa³ ponadto na powa¿ne implikacje [Dunning, 2006, s. 181]:
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– przeobra¿eñ ideologicznych, poprzedzaj¹cych lata 80. XX w., z uwypukleniem roli kapita³u ludzkiego i zmiany dominuj¹cego uk³adu spo³eczeñstw;
– wzrostu znaczenia nauki, wiedzy i doœwiadczenia, w tym kapita³u intelektualnego [Edvison, Malone, 2001, s. 34-45], stanowi¹cego wyznacznik rozwoju
w kolejnych dekadach;
– nasilenia interakcji i powi¹zañ w œrodowisku biznesowym i instytucjonalnym,
przek³adaj¹cego siê na prymat korporacji transnarodowych we wspó³czesnym
globalnym systemie gospodarczym;
– wzrostu globalnej pozycji rynków wschodz¹cych, w tym Chin, Indii, czy Brazylii;
– nowej roli architektury instytucjonalnej spo³eczeñstwa, jako ¿e w opinii
D. Northa to w³aœnie zasoby instytucjonalne oka¿¹ siê krytyczne w kontekœcie
³agodzenia dynamiki kosztów prowadzenia dzia³alnoœci wytwórczej.
Wspó³czesny miêdzynarodowy podzia³ pracy kszta³towaæ bêd¹ zatem dynamiczne zmiany zachodz¹ce zarówno w sferze politycznej, instytucjonalnej,
gospodarczej, technologicznej, jak i spo³ecznej. Dynamiczne umiêdzynarodowienie ³añcucha wartoœci dodanej podmiotów biznesowych, nacechowane geograficznym rozproszeniem i rosn¹c¹ z³o¿onoœci¹ zaanga¿owanych podmiotów lokalnych, stanowi jednoczeœnie produkt oraz przyczynê liberalnej polityki pañstw
zorientowanych na deregulacjê i g³êbokie zaanga¿owanie w miêdzynarodowy
podzia³ pracy dyktowany regu³ami globalizacji. Jakoœciowy wymiar procesu
umiêdzynarodowienia implikuje upodmiotowienie jednostek, grup spo³ecznych,
organizacji pozarz¹dowych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w nowym paradygmacie rozwoju.
Zasoby instytucjonalne gospodarki XXI w. wi¹¿e siê coraz czêœciej z marketingiem lokalizacji determinuj¹cej rozmieszczenie podmiotów gospodarczych,
w tym korporacji transnarodowych, konsumuj¹cych dostêpne czynniki wytwórcze, jak i kreuj¹cych ich nowe rodzaje. Œrodowisko biznesowe bêdzie zatem determinowaæ formê, rozmiary i przestrzenne rozmieszczenie korzyœci netto z tytu³u
prowadzonej dzia³alnoœci, co w naturalny sposób rzutowaæ bêdzie na pozycjê poszczególnych gospodarek narodowych i ich wzajemne powi¹zania.
Zasadna jest w tym kontekœcie w¹tpliwoœæ co do centralnej roli instytucji pañstwa w miêdzynarodowym podziale pracy w dobie globalizacji XXI w., poniewa¿
otwarty system gospodarczy narusza w pewnym stopniu suwerennoœæ pañstwa
tworz¹cego warunki do operowania niezale¿nych, czêsto niezwykle wp³ywowych
i nielojalnych wzglêdem optyki rz¹du goszcz¹cego korporacji transnarodowych.
W opinii J. Kleera [Kleer, 2006, s. 179-181], zatarcie granic pomiêdzy rynkiem
krajowym a globalnym produktu to tylko jeden z symptomów sprzecznoœci procesu globalizacji, jako ¿e miêdzynarodowy podzia³ pracy deformuje tak¿e polityka pañstw rozwiniêtych wzglêdem krajów ubo¿szych, przejawiaj¹ca siê m.in.
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restrykcyjnymi regulacjami rynku pracy, zorientowanymi na przeciwdzia³anie
masowym migracjom taniej si³y roboczej, a tak¿e barierami taryfowymi i pozataryfowymi pod postaci¹ wysokich stawek celnych, kwot importowych czy regu³
pochodzenia na towary importowane, w tym tani¹ ¿ywnoœæ, z obszarów
wschodz¹cego Po³udnia. Z. Pierœcionek [Pierœcionek, 2007, s. 14] uznaje powy¿sze
za Ÿród³a spowolnienia procesu globalizacji w XXI w., podobnie jak ró¿nicowanie
rynku zbytu w uk³adzie miêdzynarodowym oraz rosn¹ce zaanga¿owanie pañstw
narodowych w wybranych dziedzinach gospodarki [Pakulska, PoniatowskaJaksch, 2009, s. 31], zwi¹zanych przede wszystkim z pozyskiwaniem i eksploatacj¹
zasobów strategicznych, w tym surowców energetycznych.
Na kontekst gospodarczy nak³adaj¹ siê aspekty polityczne i kulturowe,
zwi¹zane z ustosunkowaniem siê poszczególnych krêgów kulturowych do wartoœci demokracji, praw cz³owieka, kosmopolityzmu, ekologii, zasobów naturalnych, co w oczywisty sposób rzutuje na charakter i udzia³ konkretnych pañstw
w miêdzynarodowym podziale pracy.
Jednak¿e, wszelkiego rodzaju ruchy odœrodkowe czy t³umi¹ce dynamikê procesu globalizacji przyczyniæ siê mog¹ w œredniej czy d³ugiej perspektywie co najwy¿ej do korekty, nie zaœ dramatycznej transformacji gospodarki globalnej,
zatem i miêdzynarodowego podzia³u pracy.

3. Handel wewn¹trzga³êziowy a miêdzynarodowy podzia³ pracy
Zjawiskiem silnie wpisuj¹cym siê w specyfikê gospodarki globalnej XXI w.
jest handel wewn¹trzga³êziowy, zwi¹zany, w œwietle doktryny handlowej, z wymian¹ asortymentów przynale¿¹cych do tej samej ga³êzi produkcyjnej. Odwo³anie
siê N. Grimwade’a [Grimwade, 2000, s. 71] do neoklasycznej teorii handlu, upatruj¹cej Ÿród³a obrotu wewn¹trzga³êziowego w specjalizacji gospodarki narodowej, nie t³umaczy³o tak silnej dynamiki tej kategorii handlu. Dezagregacja
poszczególnych sektorów przemys³u przeczy³a opinii Fingera, jakoby handel
wewn¹trzga³êziowy by³ wypadkow¹ przyporz¹dkowania dóbr o zró¿nicowanej
strukturze zasobowej do tej samej kategorii bran¿owej. Odrzucenie przez Flavey’a
i Kierzkowskiego za³o¿enia co do jednolitych uwarunkowañ technicznych produkcji pozwoli³o przypisaæ tê formê handlu dysproporcjom jakoœciowym wynikaj¹cym z intensywnoœci kapita³owej dzia³alnoœci wytwórców z krajów o odmiennych stadiach rozwoju spo³eczno-gospodarczego. Nie wyjaœnia to jednak
Ÿróde³ dynamiki obrotu asortymentami o homogenicznej konfiguracji czynników
produkcji [Brander, 1987].
Ostatecznej interpretacji zjawiska podj¹³ siê P. Krugman [Miêdzynarodowe stosunki gospodarcze, 2006, s. 48], który w ramach tzw. nowej teorii handlu, odrzuci³
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neoklasyczne przes³anki w postaci odmiennego wyposa¿enia w czynniki produkcji, na rzecz specjalizacji dyktowanej ekonomi¹ skali. Jak argumentowa³ Krugman, ograniczenie liczby wytwarzanych asortymentów nie odbywa siê kosztem
poda¿y na rynku krajowym, uzupe³nianej importem. Co wiêcej, obrót
wewn¹trzga³êziowy nale¿y, w opinii Krugmana, rozpatrywaæ na gruncie mikroekonomicznym, poniewa¿ to przedsiêbiorstwa, a nie rz¹dy poszczególnych
pañstw, determinowaæ bêd¹ charakter, kszta³t i kierunki tego rodzaju wymiany
miêdzynarodowej. Liberalna polityka pañstw, skutkuj¹ca, jak ju¿ wspomniano,
otwarciem rynków narodowych, przyczyni³a siê do postêpuj¹cej relokacji ogniw
³añcucha wartoœci dodanej przez podmioty biznesu miêdzynarodowego, co znalaz³o swoje odzwierciedlenie w przejœciu od filii zintegrowanych pionowo do
wyspecjalizowanych oddzia³ów. Strategia rozproszenia operacji gospodarczych
wpisuje siê w globalny rachunek efektywnoœci korporacji, sprzyjaj¹c efektom skali.
W przypadku handlu wewn¹trzga³êziowego krytyczne znaczenie maj¹ korzyœci
wewnêtrzne, wynikaj¹ce ze wzrostu produkcji konkretnego podmiotu, a zwi¹zane
b¹dŸ to ze specjalizacj¹ poziom¹, czyli wyd³u¿aniem serii produkcyjnych
gotowych wyrobów, b¹dŸ specjalizacj¹ pionow¹, polegaj¹c¹ na wytwarzaniu komponentów oraz podzespo³ów okreœlonych wyrobów w rozproszonych przestrzennie zak³adach produkcyjnych. W efekcie ograniczenia liczby wytwarzanych w obrêbie rynku narodowego asortymentów na rzecz zwiêkszenia
efektywnoœci roœnie zapotrzebowanie na wype³nienie luki poda¿owej przez import – odpowiednio, bliskich czy dalszych substytutów oraz dóbr komplementarnych, przy jednoczesnym eksporcie w³asnych wyrobów wytwarzanych w d³ugich
seriach.
Kluczowe znaczenie w kontekœcie handlu wewn¹trzga³êziowego maj¹, poza
wskazanymi wy¿ej korzyœciami skali, dwa czynniki [Zieliñska-G³êbocka, 1997,
s. 95–99; Rynarzewski, Zieliñska-G³êbocka, 2006, s. 143–152]:
– zró¿nicowanie dóbr, postrzegane przez Armingtona, Dréze czy Hesse, w kategoriach Ÿród³a dynamiki wspó³czesnego handlu, zatem i miêdzynarodowego
podzia³u pracy – wzrost dochodów spo³eczeñstw Triady (Stany Zjednoczone,
Unia Europejska, Azja Po³udniowo-Wschodnia) przyczynia siê do postêpuj¹cej heterogenizacji upodobañ i preferencji, a w œlad za tym – popytu na bliskie
substytuty reprezentuj¹ce odmienne parametry jakoœciowe oraz technologiczne, design czy zawartoœæ; tym sposobem, ch³onne rynki krajów uprzemys³owionych OECD zainspirowa³y rozwój handlu wewn¹trzga³êziowego;
– konkurencjê niedoskona³¹, implikuj¹c¹ strukturê oraz dynamikê obrotu miêdzynarodowego; Zieliñska-G³êbocka wi¹¿e to zjawisko z pojawieniem siê na
rynkach pañstw zaanga¿owanych w handel wewn¹trzga³êziowy konkurencji
monopolistycznej, stanowi¹cej mieszaninê konkurencji doskona³ej i monopolu – z jednej bowiem strony na rynku operuje szerokie spektrum przedsiê-
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biorstw, co determinowane jest swobod¹ wejœcia i wyjœcia, z drugiej natomiast
oferta kierowana na rynek jest zró¿nicowana, dostosowana do zindywidualizowanych potrzeb lojalnych mikrorynków.
W konsekwencji rozwoju handlu wewn¹trzga³êziowego coraz wiêcej pañstw
uczestniczy w globalnym procesie wytwórczym, zyskuj¹c dostêp do rynków eksportowych. Tym samym rozszerza siê portfel gospodarek zaanga¿owanych
w miêdzynarodowy podzia³ pracy, przy, jak ju¿ wskazano, rosn¹cym udziale decyzji strategicznych prywatnych podmiotów gospodarczych operuj¹cych ponad
granicami pañstwa macierzystego.
W œwietle badañ OECD [OECD, 2010, s. 211] handel wewn¹trzga³êziowy rozwija siê intensywnie w sektorze produkcyjnym, ze wskazaniem na bran¿ê chemiczn¹, maszynow¹, transportow¹, elektryczn¹ i elektroniczn¹. Wynika to z faktu
z³o¿onoœci asortymentów, tym samym mo¿liwoœci ró¿nicowania wybranych parametrów pod k¹tem oczekiwañ finalnego nabywcy i miêdzynarodowej konfiguracji procesu produkcyjnego. W okresie 1997–2008 wskaŸnik udzia³u handlu
wewn¹trzga³êziowego w ca³oœci obrotów przemys³owych przekroczy³ w gronie
pañstw OECD poziom 70%, przy szczególnie wysokiej dynamice wzrostu w latach 2001–2008 w przypadku takich krajów jak Islandia, Turcja, Indie, Indonezja
i Polska (2%–5% rocznie). Co ciekawe, poœród 23 gospodarek doœwiadczaj¹cych
wzrostu udzia³u obrotów wewn¹trzga³êziowych w ogólnej puli handlu znalaz³y
siê jedynie dwie gospodarki G7 – Stany Zjednoczone oraz Japonia, co uzasadnia
tezê, ¿e rynki wschodz¹ce i gospodarki rozwijaj¹ce siê bêd¹ w coraz to szerszym
zakresie anga¿owane w wymianê wewn¹trzga³êziow¹ realizowan¹ przez inwestorów m.in. w ramach tzw. obrotu wewn¹trzkorporacyjnego.
Przyk³adowo, w œwietle danych japoñskiego Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemys³u (METI), pula eksportu wewn¹trzkorporacyjnego japoñskich korporacji transnarodowych na rynki azjatyckie, do Ameryki Pó³nocnej oraz Europy,
wzros³a tylko na przestrzeni dekady lat 90. ubieg³ego wieku z 10,1%–20,9% do
22,4%–36,8% ogó³u eksportu, importu natomiast – z 1,1%–6,3% do 3,9%–22,5%
ca³kowitego importu [OECD, 2002, s. 165]. Przek³ada siê to przeciêtnie na kilkunastoprocentowy wzrost udzia³u tego rodzaju obrotów w strukturze handlu towarowego na przestrzeni dekady.
Gospodarka globalna XXI w. dyktuje nowe warunki prowadzenia biznesu, tote¿ za wspomnian¹ ju¿ jakoœciow¹ transformacj¹ otoczenia miêdzynarodowego
pod¹¿aj¹ innowacyjne formy organizacji procesów wytwórczych. Miêdzynarodowy podzia³ pracy w dobie global resourcingu i zwi¹zanego z nim zjawiska offshoringu (outsourcingu zagranicznego czy tzw. captive offshoringu) determinowany
bêdzie bowiem w coraz wiêkszym stopniu kierunkiem i charakterem przep³ywów miêdzykorporacyjnych, wynikaj¹cych m.in. z postêpuj¹cego usieciowienia
œrodowiska biznesu. Powy¿sz¹ tezê zdaj¹ siê potwierdzaæ doœwiadczenia pañstw
regionu Azji Wschodniej.
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4. Sieci produkcyjne a miêdzynarodowy podzia³ pracy
Wzorzec miêdzynarodowego podzia³u pracy i handlu w regionie Azji
Wschodniej nie przystaje ju¿ do podrêcznikowych teorii handlu miêdzynarodowego. Miêdzynarodowy podzia³ pracy dokonuje siê nie na poziomie ga³êzi, lecz
procesu produkcyjnego, co odbiega od standardowych modeli przewagi komparatywnej Ricardo czy Heckschera i Ohlina [Kimura, Obashi, 2011]. Handel
wewn¹trzga³êziowy oparty na wertykalnym podziale pracy tak¿e nie wpisuje siê
w model handlu wewn¹trzga³êziowego Helmana-Krugmana, odwo³uj¹cego siê
do horyzontalnego ró¿nicowania produkcji. Postêpuje fragmentaryzacja produkcji oraz aglomeryzacja przemys³u. Tego rodzaju sieci rozwinê³y siê w najwiêkszym stopniu w ga³êziach przemys³u maszynowego, chocia¿ w innych sektorach
takowe równie¿ siê tworz¹. Maszyny sk³adaj¹ siê zwykle z licznych czêœci i komponentów, produkowanych z wykorzystaniem ró¿norakich technologii i surowców. Bran¿a maszynowa wpisa³a siê zatem idealnie w proces fragmentacji
produkcji, przy czym za najwa¿niejszych koordynatorów i inicjatorów sieci regionalnych uznaje siê korporacje transnarodowe, wywodz¹ce siê m.in. z Japonii, Republiki Korei, Tajwanu, Stanów Zjednoczonych oraz Europy Zachodniej.
Wyznacznikiem zaanga¿owania gospodarek regionu w miêdzynarodowy
podzia³ pracy w obrêbie sieci stanowi dynamika obrotu wewn¹trzga³êziowego
czêœciami i komponentami maszyn. Przyk³adowo, w handlu wewn¹trzregionalnym udzia³ tego rodzaju asortymentu siêgn¹³ w 2007 roku poziomu 30% ogólnej
puli eksportu dóbr przemys³owych w regionie Azji Wschodniej (dla porównania
– UE – 17%, NAFTA & UNASUR – 18%). W eksporcie miêdzyregionalnym czêœci
i komponenty maszyn stanowi³y przeciêtnie 19%–21% puli obrotów w przypadku
ka¿dego z regionów. Potwierdzeniem specjalizacji wewn¹trzga³êziowej regionu
Azji Wschodniej jest tak¿e fakt blisko 35-procentowego udzia³u eksportu wyrobów gotowych przemys³u maszynowego w ca³kowitej puli miêdzyregionalnego
eksportu przemys³owego (dla porównania – UE – 28%, NAFTA & UNASUR –
21%). Co wiêcej, eksport towarowy regionu Azji Wschodniej kierowany do innych regionów œwiata w 2007 r. w wiêkszoœci dotyczy³ wyrobów przemys³u maszynowego (54% puli) [Kimura, Obashi, 2010].
Na poziomie gospodarek narodowych specjalizacja wewn¹trzga³êziowa dostrzegalna jest chocia¿by w przypadku Singapuru i Filipin – czêœci i komponenty
stanowi³y odpowiednio 57% oraz 54% eksportu i importu towarowego Singapuru, w przypadku Filipin – 56% oraz 64% (dane za rok 2007). Odzwierciedla to dynamikê transgranicznych transakcji zwrotnych pó³produktami w konsekwencji
fragmentacji produkcji. W przypadku Malezji, Japonii, Republiki Korei i Tajlandii,
udzia³ wszystkich ga³êzi przemys³u maszynowego równie¿ przekroczy³ 50%, czêœci i komponentów – 30%, zarówno w przypadku eksportu jak i importu, do-
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wodz¹c silnego zaanga¿owania w miêdzynarodowe sieci produkcyjne. Chiñska
Republika Ludowa (z uwzglêdnieniem Hongkongu) aktywnie uczestniczy w tego
rodzaju sieciach, czego dowodzi fakt, i¿ ponad po³owa eksportu i importu wyrobów gotowych dotyczy³a przemys³u maszynowego. Czêœci i komponenty maszyn stanowi³y zaledwie 20% eksportu, ale ponad 40% importu [Kimura, Obashi,
2010], co dowodzi ich istotnej roli dla gospodarki ChRL – globalnej fabryki monta¿owej.
Miêdzynarodowe sieci produkcyjne i dystrybucyjne powstawa³y w regionie
Azji Wschodniej od koñca lat 80. ubieg³ego wieku, wówczas to Jones i Kierzkowski [Jones, Kierzkowski, 1990] zapocz¹tkowali nurt teoretyczny fragmentacji. Ich
teoria wskazywa³a na podstawowe ró¿nice pomiêdzy handlem pó³produktami
i wyrobami gotowymi, w szczególnoœci w odniesieniu do elastycznoœci decyzyjnej przedsiêbiorstwa w obszarze wyodrêbniania bloków produkcyjnych oraz kosztów ³¹cznoœci. Fragmentacja procesów produkcyjnych jest ekonomicznie
op³acalna, jeœli (1) oszczêdnoœci kosztów produkcji w obrêbie bloków produkcyjnych s¹ dostatecznie wysokie, a tak¿e jeœli (2) koszty zdalnej ³¹cznoœci bloków
produkcyjnych pozostaj¹ niskie. Spe³nienie pierwszego z warunków zale¿y od
technicznych mo¿liwoœci wyodrêbnienia procesów produkcyjnych i dostêpnoœci
atrakcyjnych lokalizacji. Firmy maj¹ pewn¹ swobodê w obszarze wyodrêbniania
bloków produkcyjnych, tak aby móc wykorzystaæ rozmaite atrybuty odleg³ych lokalizacji, podczas gdy kraje przyjmuj¹ce mog¹ staraæ siê wyszukiwaæ przewag lokalizacji niszowych dla poszczególnych bloków produkcyjnych. Spe³nienie
drugiego warunku zale¿y nie tylko od barier handlowych i kosztów transportu,
ale tak¿e rozmaitych kosztów koordynacyjnych, które czyni¹ transakcje w obrêbie sieci produkcyjnych specyficznymi. Ponadto, ³¹cznoœæ generuje czêsto korzyœci skali. S¹ to powody, dla których prosta dezagregacja przemys³u w ramach
tradycyjnej teorii handlu niezdolna jest w pe³ni wyjaœniæ mechanizmów miêdzynarodowego podzia³u pracy na poziomie procesów produkcyjnych.
Celem oszacowania skali miêdzynarodowej fragmentacji produkcji na poziomie sektorowym w wielu z istniej¹cych analiz empirycznych odwo³ywano siê do
tabeli wejœcia – wyjœcia (IO). Jeden wskaŸnik fragmentacji IO wyznacza zagraniczny wk³ad w produkcjê krajow¹, tj. udzia³ (bezpoœrednio) przywiezionego wk³adu
produkcyjnego lub udzia³ w ca³oœci wk³adu. Innego typu miernik IO, wprowadzony przez Hummelsa, Ishii oraz Yi [Hummels, Ishii, Yi, 2001, s. 75–96], kwantyfikuje (bezpoœredni i poœredni) wk³ad importu w eksporcie, co okreœlono mianem
specjalizacji wertykalnej. Wykazali oni, ¿e 21% eksportu z dziesiêciu pañstw
OECD oraz czterech gospodarek wschodz¹cych generowanych by³o w nastêpstwie specjalizacji wertykalnej, która wzros³a o blisko 30%, odpowiadaj¹c za blisko 30% wzrostu eksportu tych krajów pomiêdzy 1970 a 1990 r.
Yi [Yi, 2003, s. 52–102] wykorzysta³ koncepcjê specjalizacji wertykalnej do
dynamicznego modelu handlu Ricardo, na potrzeby wyjaœnienia dynamicznego
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i nieliniowego wzrostu udzia³u eksportu produkcyjnego w globalnym PKB na
przestrzeni ostatnich kilku dekad. Dynamiczny wzrost obrotów w reakcji na globalne obni¿ki taryf t³umaczy siê tak zwanym efektem powiêkszenia. Wskutek
specjalizacji wertykalnej, obni¿ki ce³ prowadz¹ do wyraŸnego spadku kosztów
produkcji, poniewa¿ dobra poœrednie czy pó³produkty mog¹ wielokrotnie przekraczaæ granice. Towary, które by³y produkowane w ca³oœci w jednym kraju, podlegaj¹ specjalizacji wertykalnej w obrêbie kilku pañstw, stymuluj¹c tym samym
wzrost wymiany handlowej, w konsekwencji rozwój miêdzynarodowego podzia³u pracy.
Tym samym, liberalna polityka handlowa pañstw rozwijaj¹cych siê i tzw. rynków wschodz¹cych, przejawiaj¹ca siê dynamicznym przyrostem bilateralnych
i wielostronnych porozumieñ o wolnym handlu, obejmuj¹cych kwestie singapurskie (m.in. politykê inwestycyjn¹ i konkurencji, ochronê w³asnoœci intelektualnej,
rozstrzyganie sporów) [Baldwin, 2006; Bobowski, 2008, s. 42; Bobowski, 2011, s. 32;
Ravenhill, 2008, s. 129–150], znoszeniem barier dla przep³ywów towarowych,
us³ugowych i kapita³owych, wreszcie – u³atwieniami handlowymi oferowanymi
przez rz¹dy goszcz¹ce, sprzyjaæ bêdzie pog³êbianiu komplementarnoœci gospodarek partnerskich w efekcie specjalizacji, zwiêkszaj¹c zakres miêdzynarodowego podzia³u pracy.

Podsumowanie
Domen¹ gospodarki XXI w. sta³a siê rekonfiguracja globalnej architektury
inspirowana strategi¹ miêdzynarodowego biznesu – nowych koordynatorów
œwiatowego ³adu, zorientowanych na poszukiwanie zasobów i ich efektywne wykorzystanie w procesie wytwórczym. Jakoœciowa faza umiêdzynarodowienia
determinuje przewartoœciowanie roli pañstwa i rynków narodowych, podporz¹dkowanie agendy rozwojowej koncepcjom instytucjonalizmu, gospodarki
opartej na wiedzy, rozproszenia ³añcucha wartoœci dodanej.
Miêdzynarodowy podzia³ pracy, przejawiaj¹cy siê postêpuj¹c¹ specjalizacj¹
poszczególnych gospodarek w obrêbie wybranych nisz, mikrorynków, czy technologii, kszta³tuje siê w coraz wiêkszym stopniu pod wp³ywem strategii korporacji transnarodowych, upatruj¹cych w tzw. wariantach bezudzia³owych (ang.
non-equity modes) Ÿróde³ przewagi konkurencyjnej [UNCTAD, 2011, s. 124–138].
Wzrost zaanga¿owania w miêdzynarodowy podzia³ pracy gospodarek o zró¿nicowanym poziomie rozwoju spo³eczno-gospodarczego, id¹cy w parze z anga¿owaniem niezale¿nych podmiotów lokalnych w globalne ³añcuchy wartoœci
dodanej konfigurowane i koordynowane przez korporacje transnarodowe, dowodz¹ zmian jakoœciowych zachodz¹cych w œrodowisku miêdzynarodowym,
w tym w dziedzinach zarz¹dzania zasobami i ratingu lokalizacyjnego.
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Orientacja stricte strukturalna ustêpuje obecnie pierwszeñstwa aspektom
techniczno-technologicznym, warunkuj¹cym wydajnoœæ i efektywnoœæ gospodarowania dostêpnymi czynnikami wytwórczymi. Wyspecjalizowane oddzia³y,
wypieraj¹ce zintegrowane pionowo filie korporacji transnarodowych, coraz czêœciej
orientuj¹ siê na outsourcing zagraniczny, maj¹c wzgl¹d na kapita³ intelektualny,
uzbrojenie infrastrukturalne, otoczenie prawne, kulturowe czy g³êbokoœæ lokalnego rynku.
Kreacja i umiejêtny marketing krajowej architektury gospodarczej ze strony
administracji rz¹dowej determinowaæ bêd¹ percepcjê lokalizacji przez œrodowisko miêdzynarodowego biznesu, tym samym rysuj¹c perspektywy zaanga¿owania w miêdzynarodowy podzia³ pracy w dobie globalizacji XXI w.
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