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Streszczenie

W strukturze handlu mi dzynarodowego na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat 

zasz y do  du e przekszta cenia, w ród których warto podkre li  wyra ny wzrost 

udzia u krajów rozwijaj cych si  w eksporcie wiatowym. Sta o si  to mo liwe przede 

wszystkim dzi ki ekspansji handlowej krajów azjatyckich, b d cej efektem zastosowa-

nia modelu rozwoju gospodarczego, w którym wzrost roli wymiany handlowej z za-

granic  mia  podstawowe znaczenie.  

W artykule dokonano oceny przekszta ce  zachodz cych w strukturze geograficz-

nej handlu mi dzynarodowego w pierwszej dekadzie XXI wieku na tle ogólnych 

tendencji zachodz cych w gospodarce wiatowej. W artykule po o ono szczególny 

nacisk na zmian  roli azjatyckich krajów rozwijaj cych si  – zarówno ca ej grupy, jak  

i wybranych pa stw.

S owa kluczowe: azjatyckie kraje rozwijaj ce si , handel mi dzynarodowy 

Wprowadzenie

Pierwsze lata XXI wieku okaza y si  bardzo korzystne dla gospodarki 
wiatowej. Niestety, po okresie dobrej koniunktury w latach 2003–2007 kolejny 
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rok przyniós  spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego. Globalny kryzys 
finansowy rozpocz  si  jeszcze w drugiej po owie 2007 roku od za amania na 
rynku nieruchomo ci i pojawienia si  powa nych zaburze  w funkcjonowaniu 
instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych, a pó niej w wielu innych 
krajach. Kryzys finansowy na prze omie lat 2008 i 2009 zacz  oddzia ywa  na 
realn  sfer  gospodarki, a to z kolei zmusi o rz dy wielu pa stw do coraz sil-
niejszego zaanga owania si  w procesy gospodarcze. Dzia ania te okaza y si
jednak niezbyt skuteczne i w 2009 roku nast pi  spadek PKB w skali ca ej go-
spodarki wiatowej. Wzrost wiatowej produkcji w latach 2010–2011 daje co 
prawda podstawy do umiarkowanego optymizmu, ale trudno obecnie uzna , e
powa ne problemy gospodarcze i finansowe zosta y ca kowicie przezwyci one.  

Przedstawione zjawiska nie mog y pozosta  bez wp ywu na handel mi -
dzynarodowy. Jak mo na by o oczekiwa , w 2009 roku dosz o do wyra nego 
spadku obrotów handlu wiatowego. Nie potwierdzi y si  natomiast obawy 
zwi zane z gro b  powrotu do protekcjonizmu w mi dzynarodowych stosun-
kach handlowych, a wprowadzenie w niektórych krajach dodatkowych barier 
handlowych mia o stosunkowo niewielkie znaczenie.

W strukturze geograficznej handlu wiatowego na przestrzeni ostatnich 
kilkunastu lat zasz y do  powa ne przekszta cenia. Na szczególn  uwag  za-
s uguj  dwa zjawiska – po pierwsze wyra ny wzrost udzia u krajów rozwijaj -
cych si  w eksporcie wiatowym, po drugie ekspansja handlowa krajów azja-
tyckich, b d ca efektem zastosowania odpowiedniego modelu rozwoju gospo-
darczego, w którym wzrost roli wymiany handlowej z zagranic  – najcz ciej 
uto samiany z wyborem strategii proeksportowej – odgrywa  podstawowe zna-
czenie.

Celem artyku u jest próba oceny przekszta ce  zachodz cych w strukturze 
geograficznej handlu mi dzynarodowego w pierwszej dekadzie XXI wieku na 
tle ogólnych tendencji zachodz cych w gospodarce wiatowej. W artykule po-
o ono szczególny nacisk na zmian  roli azjatyckich krajów rozwijaj cych si  – 

zarówno ca ej grupy, jak i wybranych pa stw.
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1.  Sytuacja w handlu mi dzynarodowym w pierwszej dekadzie XXI wieku 

Ju  pod koniec XX wieku mo na by o zaobserwowa  znaczny wzrost ob-
rotów handlu mi dzynarodowego. W ród przyczyn, które doprowadzi y do 
ekspansji handlu wiatowego, nale y szczególnie wyró ni  liberalizacj  handlu 
mi dzynarodowego dokonan  dzi ki dzia alno ci GATT/WTO, powstawanie 
coraz wi kszej liczby ugrupowa  integracyjnych, przyspieszenie post pu tech-
nicznego oraz zwi kszenie aktywno ci korporacji transnarodowych. Pocz tek
XXI wieku nie by  jednak najlepszy dla handlu wiatowego, poniewa  w 2001 
roku wiatowy eksport w uj ciu warto ciowym spad  w porównaniu z rokiem 
poprzednim o 4%1. Sytuacja do  szybko jednak uleg a poprawie i ju  w na-
st pnym roku eksport wiatowy wzrós  o 4,8%. Dzi ki utrzymuj cemu si  o y-
wieniu w gospodarce ameryka skiej i krajach nale cych do Unii Europejskiej, 
poprawie sytuacji gospodarczej w Japonii i  wysokiej dynamice rozwoju azja-
tyckich krajów rozwijaj cych si  (przede wszystkim Chin), stosunkowo wyso-
kie tempo wzrostu eksportu utrzyma o si  przez kilka kolejnych lat  
(2003–2007).  

Jak ju  wspomniano, kryzys finansowo-gospodarczy przyniós  znaczne 
obni enie tempa wzrostu gospodarki globalnej w 2008 roku, a w nast pnym 
roku nawet spadek wolumenu produkcji przemys owej oraz PKB zarówno 
w skali ca ego wiata (o 2,6%), jak i praktycznie wszystkich krajów wysoko 
rozwini tych. W 2010 roku w gospodarce wiatowej dosz o co prawda do od-
budowy poziomu produkcji przemys owej i inwestycji, ale z kolei w 2011 roku 
dynamika produkcji wiatowej do  znacznie os ab a2. Obecnie nie sposób za-
tem z ca  pewno ci  stwierdzi , e strukturalne zagro enia finansowe, gospo-
darcze i polityczne, które przyczyni y si  do wybuchu wiatowego kryzysu 
gospodarczego, zosta y usuni te. Dodatkowo znacznie pogorszy a si  sytuacja 
gospodarcza i stabilno  finansowa strefy euro, a nawet pojawi o si  zagro enie
niewyp acalno ci niektórych pa stw i ich wyst pienia z tego obszaru3.

                                                          
1  Por. International Trade Statistics 2010, WTO, Genewa 2010, s. 175. 
2  Wed ug danych wiatowej Organizacji Handlu (WTO) tempo wzrostu produktu global-

nego w latach 2010 i 2011 wynios o odpowiednio 3,8% i 2,4%.  Por. World Trade Report 2012,
WTO, Genewa 2012, s. 20. 

3  Szerzej na temat sytuacji gospodarki wiatowej w latach 2010–2011, a tak e zagro e
i prognoz na lata 2012–2013 w: Koniunktura gospodarcza wiata i Polski w latach 2010–2013,
IBRKK, Warszawa 2012, s. 5–11. 
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Warto podkre li , e 2009 rok okaza  si  wyj tkowo niekorzystny równie
dla handlu mi dzynarodowego. Wolumen eksportu wiatowego obni y  si
o 12,0%, a jego warto  a  o 23%. W nast pnym, 2010 roku sytuacja si  jednak 
poprawi a, a wiatowy eksport wyra nie wzrós  zarówno w uj ciu wolumeno-
wym, jak i warto ciowym (odpowiednio o 13,8% i 22%). Wyniki osi gni te
w 2011 roku nie wygl daj  ju  tak imponuj co, poniewa wiatowy eksport 
w uj ciu realnym wzrós  tylko o 5,0%, a nominalnym – o 19,0%4. Prognozy 
WTO na 2012 rok równie  nie daj  podstaw do nadmiernego optymizmu, gdy
oczekiwany jest wzrost wiatowego eksportu w uj ciu realnym zaledwie 
o 3,7%5.

Tabela 1. wiatowy eksport towarów wed ug g ównych grup krajów  

w latach 2000–2011 

2000 2003 2005 2008 2009 2010 2011 
Wyszczególnienie 

wiat
Eksport (mld USD) 6448 7562 10502 16124 12526 15258 18197 
Dynamika eksportu (ceny bie ce, 
2000 = 100) 

100,0 117,3 162,8 249,9 194,2 236,4 282,1 

Dynamika eksportu (ceny sta e;
2000 = 100) 

100,0 110,8 130,5 154,6 134,3 152,9 161,8 

 Kraje rozwini te 
Eksport (mld USD) 4238 4909 6335 9094 7056 8220 9559 
Dynamika eksportu (ceny bie ce, 
2000 = 100) 100,0 115,8 149,5 214,6 166,5 194,0 225,6 
Dynamika eksportu (ceny sta e;
2000 = 100) 100,0 104,9 119,7 138,5 117,5 133,1 139,9 
 Kraje rozwijaj ce si
Eksport (mld USD) 2056 2446 3604 6291 4991 6419 7815 
Dynamika eksportu (ceny bie ce, 
2000 = 100) 

100,0 118,9 185,0 306,0 242,7 312,1 380,1 

Dynamika eksportu (ceny sta e;
2000 = 100) 

100,0 122,8 155,9 193,6 174,8 201,7 215,8 

 Kraje transformacji gospodarczej 
Eksport (mld USD) 154 207 363 740 479 618 824 
Dynamika eksportu (ceny bie ce, 
2000 = 100) 

100,0 134,0 234,9 476,3 307,6 397,5 530,8 

Dynamika eksportu (ceny sta e, 
2000 = 100) 

100,0 126,6 140,8 164,4 140,7 156,9 166,3 

ród o: baza danych statystycznych UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org (30.08.2012). 

                                                          
4  Por. World Trade Report 2012..., s. 20–22. 
5  Por. World Trade 2011, Prospects for 2012, Press Release, WTO, 12 kwietnia 2012.  
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Dopiero w 2011 roku czna warto wiatowego eksportu przekroczy a
poziom sprzed kryzysu (tab. 1). Warto zauwa y , e jedynie w wypadku krajów 
rozwijaj cych si  sta o si  to mo liwe ju  rok wcze niej. W latach 2008–2011 
eksport tej grupy pa stw zwi kszy  si  z 6 291 do 7 815 mld USD (wzrost  
o 24,2%), podczas gdy krajów wysoko rozwini tych – z 9 092 do 9 559 mld USD 
(wzrost o 5,1%), a krajów transformacji gospodarczej – z 740 do 824 mld USD 
(wzrost o 11,4%). Wida  wi c, e cho  kryzys zaszkodzi  krajom rozwijaj cym 
si , to jednak przynajmniej pod wzgl dem wyników w eksporcie znios y go one 
znacznie lepiej ni  kraje rozwini te gospodarczo i kraje transformacji gospo-
darczej6.

Za godne uwagi mo na równie  uzna , e w latach 2000–2011 eksport 
krajów rozwijaj cych si  cechowa  si  bardzo wysok  dynamik , w uj ciu real-
nym znacznie wy sz  ni  pozosta e grupy krajów7.

Tabela 2. Udzia  g ównych grup krajów w handlu wiatowym w latach 2000–2011 (%) 

2000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 
Grupa krajów 

Eksport
Kraje rozwini te  65,7 66,4 64,9 60,3 58,4 56,3 52,5 
Kraje rozwijaj ce si 31,9 31,1 32,3 36,2 37,7 39,8 42,9 
Kraje transformacji gospodarczej 2,4 2,5 2,7 3,5 3,9 3,8 4,5 

wiat ogó em 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Import 
Kraje rozwini te  69,6 69,5 68,6 65,8 63,5 60,0 56,7 
Kraje rozwijaj ce si 28,8 28,6 29,2 31,7 33,2 36,8 39,8 
Kraje transformacji gospodarczej 1,6 1,9 2,2 2,5 3,3 3,2 3,5 

wiat ogó em 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ród o: jak pod tab. 1.

Od zako czenia drugiej wojny wiatowej do pocz tku XXI wieku w struk-
turze wiatowych obrotów towarowych w uk adzie regionów ekonomicznych  
w zasadzie nie zachodzi y powa niejsze zmiany. Przez ca y czas dominuj c
rol  odgrywa y kraje rozwini te gospodarczo, które eksportowa y (i nadal eks-
                                                          

6  W artykule wykorzystano podzia  krajów (gospodarek) na trzy g ówne grupy (regiony 
ekonomiczne), stosowany przez Konferencj  Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Roz-
woju (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD). Podzia  krajów roz-
wijaj cych si  na poszczególne kategorie oraz regiony geograficzne tak e jest zgodny z klasyfi-
kacj  UNCTAD.  

7  Uwzgl dniaj c natomiast dynamik  eksportu w cenach bie cych, w latach 2000–2011 
kraje transformacji gospodarczej wypadaj  lepiej od krajów rozwijaj cych si , przede wszystkim 
wzgl du na bardziej korzystne relacje cenowe, do czego przyczyni  si  boom surowcowy.  
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portuj ) przede wszystkim wyroby o wysokim stopniu przetworzenia. W po-
szczególnych latach przypada o na nie od 60% do 70% wiatowego eksportu8.
W pierwszej dekadzie XXI wieku, a zw aszcza od 2003 roku udzia  tej grupy 
krajów stopniowo si  obni a , przy czym w 2011 roku wynosi  ju  tylko 52,5% 
(tab. 2). Drug  wa n  grup  stanowi y kraje rozwijaj ce si , z których wi k-
szo  (pocz tkowo z wyj tkiem krajów nowo uprzemys owionych, a w pó niej-
szym okresie tak e Chin) specjalizowa a si  w eksporcie surowcowo-rolnym. 
Do 2000 roku ich udzia  kszta towa  si  w przedziale 25–30%, ale w latach 
nast pnych zacz  szybko rosn  (kosztem krajów rozwini tych) osi gaj c
w 2011 roku prawie 43%.  

Po stronie importu kraje rozwijaj ce si  równie  znacznie poprawi y swoj
pozycj , cho  w tym przypadku ich dystans do krajów rozwini tych pozosta
nieco wi kszy. Warto w tym miejscu zauwa y , e w uj ciu cznym kraje roz-
wijaj ce si  odnotowuj  dodatnie saldo swoich obrotów handlowych, przy 
czym w niektórych przypadkach jego wysoko  jest do  znaczna (np. w przy-
padku Chin w 2011 r. wynios a 156 mld USD).  

Stosunkowo niewielkie znaczenie w handlu mi dzynarodowym maj  kraje 
transformacji gospodarczej, w ród których niew tpliwie g ówn  rol  odgrywa a
Rosja. W latach 2000–2011 udzia  tej grupy w eksporcie wiatowym wykazy-
wa  jednak tendencj  rosn c   (z 2,4% do 4,5%). 

2.  Pozycja azjatyckich krajów rozwijaj cych si  w eksporcie wiatowym  

W uj ciu geograficznym spo ród krajów i regionów zaliczanych do rozwi-
jaj cych si  niew tpliwie najwa niejsz  rol  odgrywaj  kraje azjatyckie (tab. 3). 
Ich udzia  w eksporcie wiatowym w 2011 roku wyniós  a  33,5%, podczas gdy 
na kraje rozwijaj ce si  z regionu Ameryki przypad o 6%, a na kraje afryka -
skie – tylko 3,3%. Warto podkre li , e w latach 2000–2011 jedynie azjatyckie 
kraje rozwijaj ce si  odnotowa y istotny wzrost udzia u w eksporcie wiatowym 

                                                          
8  Por. m.in. J. Nar kiewicz, Mi dzynarodowe obroty towarowe, w: Mi dzynarodowe sto-

sunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia,  red. J. Dudzi ski, H. Nakonieczna-Kisiel, Wydawnic-
two Zachodniopomorskiej Szko y Biznesu, Szczecin 2007, s. 59–60. 
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(prawie o 10 pkt proc.)9. Wzrost znaczenia krajów rozwijaj cych si  w handlu 
wiatowym dokona  si  wi c praktycznie tylko dzi ki krajom le cym w Azji.  

Azjatyckie kraje rozwijaj ce si  stanowi  grup  do  silnie zró nicowan
wewn trznie, podobnie zreszt  jak wszystkie kraje rozwijaj ce si . W literatu-
rze przedmiotu funkcjonuj  bardzo ró ne klasyfikacje i podzia y krajów rozwi-
jaj cych si  na poszczególne grupy i kategorie. Przyk adowo w uj ciu geogra-
ficznym azjatyckie kraje rozwijaj ce si  mo na podzieli  na nast puj ce regio-
ny: Azja Wschodnia, Azja Po udniowa, Azja Po udniowo-Wschodnia i Azja 
Zachodnia. W dalszych rozwa aniach do celów analitycznych bardziej zasadne 
wydaje si  jednak zastosowanie podzia u na inne grupy krajów (kategorie). 
Zosta y one wyodr bnione ze wzgl du na zbli ony poziom rozwoju ekono-
micznego i podobn  struktur  gospodarki, co z kolei wp ywa w znacznej mierze 
na mo liwo ci wzrostu eksportu i przekszta cenia w jego strukturze.    

Tabela 3. Kraje rozwijaj ce si  w eksporcie wiatowym w latach 2000–2011 (%) 

Wyszczególnienie 2000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 

Kraje rozwijaj ce si ,
w tym: 

31,9 31,1 32,3 36,2 37,7 39,8 42,9 

Azja 23,8 23,1 24,8 27,6 28,9 31,1 33,5 
Ameryka 5,7 5,7 5,1 5,6 5,6 5,6 6,0 
Afryka 2,3 2,3 2,4 3,0 3,1 3,2 3,3 
Oceania 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

ród o: jak pod tab. 1. 

Wspóln  cech  krajów nowo uprzemys owionych jest utrzymuj ce si
w d u szym okresie wysokie tempo wzrostu gospodarczego oraz konsekwentna 
realizacja przyj tej strategii rozwoju, w znacznej mierze dzi ki ingerencji pa -
stwa. Strategia ta opiera a si  pocz tkowo na substytucji importu, a pó niej na 
ekspansji eksportowej (strategia proeksportowa). Kraje nowo uprzemys owione
charakteryzuj  si  dzi ki temu stosunkowo du ym udzia em wyrobów przemy-
s u przetwórczego (zw aszcza towarów o wysokim stopniu przetworzenia)  
w eksporcie. Dziel  si  one na kraje zaliczane do pierwszej generacji (Korea 
Po udniowa, Singapur, Hongkong i Tajwan) i kraje drugiej generacji (Indone-

                                                          
9  Przyrost wyst pi  tak e we wcze niejszych latach, ale nie by  a  tak znaczny. Przyk ado-

wo w ci gu dwudziestu lat (1980–2000) udzia  azjatyckich krajów rozwijaj cych si  w eksporcie 
wiatowym wzrós  o niespe na 6 pkt proc.  
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zja, Malezja, Filipiny i Tajlandia). Ich udzia  w eksporcie wiatowym w latach 
2000–2011 by  do  stabilny i wynosi  oko o 12,5–14,5% (tab. 4). 

Kraje naftowe czy z kolei fakt, e posiadaj  bardzo du e zasoby ropy 
naftowej i gazu ziemnego, czyli surowców odgrywaj cych kluczow  rol
w funkcjonowaniu gospodarki wiatowej10. Eksport paliw stanowi podstawowe 
ród o wp ywów dewizowych tych krajów, a ich rozwój gospodarczy i znacze-

nie w handlu mi dzynarodowym s  w znacznym stopniu uzale nione od zmian 
cen ropy naftowej i gazu ziemnego na rynku mi dzynarodowym. Udzia  azja-
tyckich krajów naftowych w eksporcie wiatowym w omawianym okresie 
wprawdzie wzrós  (z 3,4% do 6%), ale w porównaniu z krajami nowo uprzemy-
s owionymi nadal pozostaje wyra nie ni szy. 

W 1971 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie wyodr bni a
z krajów rozwijaj cych si  kraje najs abiej rozwini te. W czenie do tej grupy 
uzale nione jest od spe nienia przez dany kraj kryteriów (mierników) zacofania 
spo eczno-gospodarczego. Z 48 krajów najs abiej rozwini tych (stan na koniec 
2011 r.) tylko osiem znajduje si  w Azji. Ze wzgl du jednak na ich marginalny 
udzia  w handlu wiatowym (zaledwie 0,3% w 2011 r.), zostan  one pomini te
w dalszych rozwa aniach.

   
Tabela 4. Udzia  azjatyckich krajów rozwijaj cych si  w eksporcie wiatowym  

w latach 2000–2011 (%) 

Kraj lub grupa krajów 2000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 

Azjatyckie kraje rozwijaj ce si ,
w tym: 

23,8 23,1 24,8 27,6 28,9 31,1 33,5 

Chiny 3,9 4,3 5,8 7,3 8,7 9,6 10,4 
Indie 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,6 
kraje nowo uprzemys owionea 14,5 13,4 13,2 13,1 12,6 12,9 13,2 
kraje naftoweb 3,4 3,1 3,3 4,4 4,8 5,1 6,1 
kraje najs abiej rozwini tec 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

a Korea Po udniowa, Singapur, Hongkong, Tajwan (pierwsza generacja) oraz Tajlandia, Indonezja,  
Malezja, Filipiny (druga  generacja). 

b Arabia Saudyjska, Irak, Iran, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie. 
c Afganistan, Bangladesz, Bhutan, Jemen, Kambod a, Laos, Myanmar (Birma), Nepal. 

ród o: jak pod tab. 1. 

                                                          
10  W literaturze polskiej nadal stosowany jest termin „kraje naftowe” („kraje eksportuj ce

rop  naftow ”), cho  w zasadzie, zgodnie z terminologi  UNCTAD, s  to eksporterzy ropy naf-
towej i gazu ziemnego (ang. major petroleum and gas exporters).
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Chiny i Indie, podobnie jak niektóre inne du e pod wzgl dem skali gospo-
darki i liczby ludno ci kraje rozwijaj ce si  (np. Brazylia), stanowi  we wspó -
czesnej gospodarce wiatowej lokomotywy wzrostu gospodarczego. W ostat-
nich kilkunastu latach to przede wszystkim jednak Chiny nale y zaliczy  do 
g ównych o rodków rozwoju wiatowego handlu. Sta o si  to mo liwe dzi ki
otwieraniu chi skiej gospodarki i niezwyk ej intensyfikacji kontaktów handlo-
wych z zagranic 11. Od 2009 roku kraj ten jest najwi kszym eksporterem na 
wiecie, a przecie  jeszcze w 1996 roku w ogóle nie znajdowa  si  w pierwszej 

dziesi tce. W latach 2000–2011 udzia  Chin w wiatowym wywozie zwi kszy
si  prawie trzykrotnie (z 3,9% do 10,4%)12. Godny podkre lenia wydaje si
tak e wyra ny wzrost udzia u Indii (z 0,7% do 1,6%), cho  ich znaczenie –  
w porównaniu z Chinami – jest ju  wyra nie mniejsze.  

3. Struktura eksportu azjatyckich krajów rozwijaj cych si

W strukturze towarowej eksportu azjatyckich krajów rozwijaj cych si ,
podobnie jak w ca ym handlu wiatowym, od wielu lat najwa niejsz  rol  od-
grywaj  wyroby przemys u przetwórczego. Co prawda w latach 2000–2011 ich 
udzia  w eksporcie obni y  si  z 73,6% do 67,3% (tab. 5), ale podobne zjawisko 
wyst pi o w ca ym wiatowym eksporcie. Wi za o si  to w znacznej mierze  
z nowymi relacjami cen towarów i znacznie szybszym wzrostem cen dóbr pod-
stawowych (surowców i ywno ci) ni  wyrobów przetworzonych. To z kolei 
przyczyni o si  do przekszta ce  w strukturze handlu mi dzynarodowego za-
równo w uj ciu towarowym, jak i geograficznym13.

                                                          
11  Chi sk  (w asn ) drog  rozwoju uznaje si  w literaturze za czwart  generacj  modeli roz-

woju gospodarek Azji Wschodniej (po wzorcowym, reprezentowanym przez Japoni , oraz mode-
lach rozwoju grupy krajów nowo uprzemys owionych pierwszej i drugiej generacji); por.  
E. Oziewicz, Dylematy rozwoju gospodarczego krajów Azji Po udniowo-Wschodniej na tle proce-
sów globalizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk 2007, s. 67–68. 

12  Wzrost ten dokona  si  w pewnej mierze kosztem innych krajów azjatyckich; szerzej  
D. Greenaway, A. Mahabir, C. Milner, Has China Displaced Other Asian Countries’ Exports?,
University of Nottingham, lipiec 2006. 

13  Szerzej J. Dudzi ski, Niektóre skutki procesu globalizacji gospodarki wiatowej w sferze 
ruchu cen w handlu mi dzynarodowym, Studia i Prace Wydzia u Nauk Ekonomicznych i Zarz -
dzania nr 23, Szczecin 2011. 
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Tabela 5. Struktura towarowa eksportu azjatyckich krajów rozwijaj cych si

w latach  2000–2011 (%) 

Produkty rolnea Surowce  
mineralneb

Wyroby  
przetworzonecKraj lub grupa krajów 

2000
Azjatyckie kraje rozwijaj ce si ,
w tym: 

5,73 19,88 73,65 

Chiny 6,57 5,23 87,98 
Indie 14,05 22,53 61,43 
kraje nowo uprzemys owione 5,09 7,57 86,54 
kraje naftowe 1,76 87,19 10,16 

 2005 
Azjatyckie kraje rozwijaj ce si ,
w tym: 

4,84 22,21 72,19 

Chiny 3,76 4,32 91,70 
Indie 10,23 30,28 58,35 
kraje nowo uprzemys owione 4,86 10,12 83,98 
kraje naftowe 1,63 84,85 12,66 

 2011 
Azjatyckie kraje rozwijaj ce si ,
w tym: 

5,90 25,96 67,33 

Chiny 3,40 3,30 93,16 
Indie 11,35 34,99 53,66 
kraje nowo uprzemys owione 7,35 16,42 74,37 
kraje naftowe 2,01 84,55 13,32 

a SITC 0 + 1 + 2 – (27+28) + 4. 
b SITC 27 + 28 + 3 + 68+ 667 + 971. 

c SITC 5 + 6 + 7 + 8 – (667 + 68). 

ród o: jak pod tab. 1, obliczenia w asne.

Spo ród badanych krajów azjatyckich najwy szy odsetek wyrobów prze-
mys u przetwórczego w eksporcie odnotowuj  Chiny. W przypadku tego kraju 
wzrós  on w latach 2000–2011 z blisko 88% do ponad 93%, czyli o pi
pkt proc. Za interesuj ce mo na uzna , e dla krajów nowo uprzemys owio-
nych, które przecie  tradycyjnie ju  specjalizuj  si  w eksporcie wyrobów prze-
tworzonych, odsetek ten jest ni szy i nawet wykazuje tendencj  spadkow
(z 86,5% w 2000 r. do 74,3% w 2011 r.). Zjawisku temu towarzyszy  wzrost 
znaczenia w wywozie tej grupy krajów surowców mineralnych, a g ównie pa-
liw. Wynika to mi dzy innymi z tego, e niektóre z krajów nowo uprzemys o-
wionych, cho  nie s  zaliczane do krajów naftowych (np. Indonezja), s  rów-
nie  licz cymi si  eksporterami ropy naftowej.  
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Tabela 6. Wska niki dynamiki cena wybranych azjatyckich krajów rozwijaj cych si

w latach 2000–2011 (2000 =100; na bazie USD) 

a Wska niki unit value na bazie USD. 

ród o: jak pod tab. 1.

Zupe nie odmiennie przedstawia si  natomiast struktura eksportu krajów 
naftowych, poniewa  dominuj  w niej surowce mineralne, a w ród nich przede 
wszystkim ropa naftowa i gaz ziemny. Przypada na nie bowiem a  85% wywo-
zu tej grupy krajów. Z uwagi na do  nietypow  struktur  eksportu za interesu-
j cy przypadek mo na uzna  Indie. Kraj ten eksportuje wyroby przetworzone, 
na które w latach 2000–2011 przypada o oko o 50–60% udzia u w cznym 
eksporcie, ale w du ej mierze równie  dobra podstawowe (surowce i ywno ).
Mo e to oznacza  brak wyra nie zarysowanej specjalizacji eksportowej.  

Na przekszta cenia w strukturze eksportu niew tpliwie mia y wp yw,  
o czym ju  wspomniano, zmiany relacji cenowych, które w latach 2000–2011 
nie by y dla azjatyckich krajów rozwijaj cych si  zbyt korzystne (tab. 6). 
Szczególnie niekorzystnie wska niki terms of trade kszta towa y si  dla Chin 
oraz krajów nowo uprzemys owionych. Lepiej wypadaj  pod tym wzgl dem
Indie, a zdecydowanie najlepiej kraje naftowe, co wynika oczywi cie z bardzo 
du ego wzrostu cen paliw.

2000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 
Wyszczególnienie 

Azjatyckie kraje rozwijaj ce si
Ceny eksportowe 100,0 93,8 95,2 112,9 126,7 127,7 156,9 
Ceny importowe 100,0 94,8 97,9 114,4 129,0 132,1 163,7 
Terms of trade 100,0 98,4 97,2 96,7 98,2 96,7 95,9 
 Chiny 
Ceny eksportowe 100,0 97,9 97,8 101,9 106,7 110,6 120,1 
Ceny importowe 100,0 95,7 99,3 116.9 130,9 136,9 164,3 
Terms of trade 100,0 102,3 98,5 87,2 81,5 80,3 73,1 
 Indie 
Ceny eksportowe 100,0 94,3 103,9 130,3 157,9 159,3 239,1 
Ceny importowe 100,0 96,4 107,9 123,9 138,3 121,0 175,7 
Terms of trade 100,0 97,8 96,2 105,1 114,2 131,7 136,1 
 Kraje nowo uprzemys owione
Ceny eksportowe 100,0 91,9 90,2 99,1 106,1 104,3 125,0 
Ceny importowe 100,0 93,5 94,4 109,2 121,6 123,2 152,1 
Terms of trade 100,0 98,3 95,5 90,7 87,2 84,7 82,2 

Kraje naftowe 
Ceny eksportowe 100,0 95,1 108,1 184,8 253,0 231,0 348,3 
Ceny importowe 100,0 98,6 102,6 117,9 134,9 144,9 170,3 
Terms of trade 100,0 96,4 105,4 156,7 187,5 159,4 204,6 
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Wzrost udzia u w eksporcie wiatowym Chin, czemu towarzyszy a popra-
wa struktury towarowej eksportu, by  mo liwy, mimo wzgl dnie niskiej dyna-
miki cen eksportowych, dzi ki znacznemu zwi kszeniu wolumenu wywozu14.
W 2011 roku wska nik dynamiki wolumenu eksportu wyniós  a  638 (rok  
2000 = 100). Krajom nowo uprzemys owionym w podobnych warunkach nie 
uda o si  z kolei poprawi  swojej pozycji w eksporcie wiatowym ze wzgl du 
na znacznie ni szy, bo tylko dwukrotny, wzrost wolumenu wywozu.  

Inaczej wygl da sytuacja krajów naftowych. Odnotowa y one najwy sze 
tempo wzrostu cen eksportowych, co przy nawet stosunkowo niewielkim przy-
ro cie wolumenu (w 2011 r. wska nik dynamiki wyniós  tylko 146) zdecydowa-
o o wzro cie znaczenia tej grupy krajów w handlu wiatowym. 

Podsumowanie 

W pierwszej dekadzie XXI wieku rola krajów rozwijaj cych si  w handlu 
mi dzynarodowym stopniowo ros a. Sta o si  to mo liwe jednak przede 
wszystkim dzi ki ekspansji eksportowej krajów azjatyckich, poniewa  na gos-
podarki tego regionu przypada obecnie prawie 80% eksportu wszystkich krajów 
rozwijaj cych si . Tendencja ta nie uleg a odwróceniu w okresie globalnego 
kryzysu gospodarczo. Azjatyckie kraje rozwijaj ce si , podobnie jak praktycz-
nie wszystkie gospodarki, odczu y jego skutki, a obroty realizowane przez nie 
ze swoimi partnerami w 2009 roku wyra nie spad y. Spadek ten nie by  jednak 
a  tak g boki jak w przypadku krajów rozwini tych i krajów transformacji 
gospodarczej, a ponadto ju  w 2010 roku uda o im si  ponownie osi gn  dobre 
wyniki w eksporcie i przekroczy  jego poziom sprzed kryzysu.  

Wiele wskazuje na to, e w najbli szej przysz o ci kraje rozwijaj ce si
Azji b d  odgrywa  w handlu wiatowym coraz wi ksz  rol , zw aszcza e tak 
pot ne gospodarki jak Chiny i Indie zdo a y utrzyma  wysokie tempo wzrostu 
gospodarczego, a ich znaczenie w gospodarce wiatowej ro nie (tak e w wy-
miarze politycznym).  

                                                          
14  Szerzej na ten temat przyczyn zró nicowania dynamiki warto ci eksportu w: J. Dudzi ski,

Cena i wolumen jako czynniki eksportu krajów i regionów, w: Konkurencyjno  w handlu mi -
dzynarodowym – czynniki i uwarunkowania, red. M. Kaszuba, M. Maciejewski, S. Wydymus,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008. 
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Przyczyn sukcesu azjatyckich krajów rozwijaj cych si  nale y upatrywa
w modelu rozwoju gospodarczego, w którym otwarcie na wymian  z zagranic
odgrywa decyduj c  rol . Nie bez znaczenia jest równie  specjalizacja wi kszo-
ci z nich w eksporcie wyrobów przetworzonych i to o coraz wy szym stopniu 

przetworzenia. Warto podkre li , e najwi kszy wzrost udzia u w eksporcie 
wiatowym odnotowa y Chiny, dla których relacje cen kszta towa y si  zdecy-

dowanie najmniej korzystnie, a w dalszej kolejno ci tak e Indie. Krajom nowo 
uprzemys owionym z kolei uda o si  w zasadzie utrzyma  swoj  pozycj , mimo 
wzgl dnie niskiego tempa wzrostu cen eksportowanych przez nie wyrobów.  
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THE ROLE OF ASIAN DEVELOPING COUNTRIES IN THE GLOBAL EXPORT  
AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY 

Summary

International trade has been recently undergoing major structural changes, the 

rising share of developing countries in the world export being one of the most important 

ones. It is related mostly to the expansion of Asian countries in the global trade, 

following the employment of an appropriate model of economic growth which relies 

mostly on foreign trade. 

The aim of the paper is to make an attempt to evaluate the transformations in the 

geographical structure of international trade in the first decade of the 21st century in the 

light of the global economic trends. The paper emphasise the changing role of 

developing Asia both as a region and at the level of selected individual countries. 

Keywords: Asian developing countries, international trade
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