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MALEJĄCY UDZIAŁ UNII 
EUROPEJSKIEJ W EKSPORCIE – 
DEZINTEGRACJA CZY EFEKT ZMIAN 
W BRYTYJSKIM MODELU EKSPORTU?

Wojciech Mroczek*

Według	szacunków	Eurostatu,	w	2012	r.	wartość	eks-
portu	towarów	Wielkiej	Brytanii	do	krajów	Unii	Europej-
skiej	po	raz	pierwszy	była	mniejsza	niż	jej	eksportu	poza	
UE1.	Spadek	znaczenia	rynków	unijnych	widoczny	jest	
wyraźnie	co	najmniej	od	dekady	we	wszystkich	dużych	
gospodarkach	UE	 (uległ	on	nasileniu	po	2009	 r.,	 kiedy	
w	wyniku	kryzysu	w	strefie	euro	nastąpiło	silne	zróżnico-
wanie	 dynamiki	 wzrostu	 gospodarczego	w	 krajach	UE	
i	w	 jej	otoczeniu	zewnętrznym).	Proces	 ten	 jest	 jednak	
szczególnie	 wyraźny	 w	 Wielkiej	 Brytanii.	 Można	 się	
zastanawiać,	czy	świadczy	to	o	postępującej	dezintegra-
cji	brytyjskiej	gospodarki	z	Unią,	czy	jest	raczej	następ-
stwem	głębokich	zmian	strukturalnych,	które	dokonywa-
ły	się	w	ostatnich	latach	w	tym	kraju.

Eksport	Wielkiej	Brytanii	do	krajów	UE,	od	początku	
jej	członkostwa	we	Wspólnocie	Europejskiej	(tj.	od	1973	r.),	
ma	mniejsze	znaczenie	niż	w	pozostałych	dużych	gospo-
darkach	Unii.	Wynika	to	przede	wszystkim	z	tradycyjnie	
silnych	powiązań	ze	Stanami	Zjednoczonymi,	będących	
następstwem	 związków	 historycznych	 i	 kulturowych,	
które	współcześnie	w	istotny	sposób	determinują	napływ	
amerykańskich	 inwestycji	 do	Wielkiej	 Brytanii	 i	 brytyj-
skich	do	USA.	W	efekcie,	 Stany	Zjednoczone	 są	nadal	
najważniejszym	 partnerem	 handlowym	Wielkiej	 Bryta-
nii2,	a	ich	udział	w	eksporcie	brytyjskim	jest	dwukrotnie	
wyższy	 niż	 w	 niemieckim,	 włoskim	 czy	 francuskim.	
Większy	udział	w	brytyjskim	eksporcie,	w	porównaniu	
z	pozostałymi	krajami	UE,	mają	również	kraje	zrzeszone	
we	Wspólnocie	Narodów	 (53	kraje,	w	większości	byłe	
kolonie	brytyjskie).	

Taka	sytuacja	powoduje,	że	udział	Wielkiej	Brytanii	
w	 eksporcie	 Unii	 Europejskiej	 jest	 znacznie	 większy	
w	handlu	z	krajami	trzecimi	niż	z	krajami	UE.	W	2012	r.	
na	 kraj	 ten	 przypadało	 10,9%	 eksportu	 zewnętrznego	
Unii	i	zaledwie	6,4%	jej	eksportu	wewnętrznego.	W	eks-
porcie	 brytyjskim	 widoczna	 jest	 duża	 specjalizacja	
w	sprzedaży	do	USA,	Kanady,	Australii	czy	Indii.	Ponad-
to,	wysoki	udział	rynków	pozaunijnych	może	pośrednio	
wskazywać	 na	 wysoką	 konkurencyjność	 brytyjskich	
produktów	(średnia	droga	dostaw	produktów	do	rynków	
zbytu	jest	w	przypadku	Wielkiej	Brytanii	znacznie	więk-
sza	niż	średnia	wszystkich	krajów	UE).	Relatywnie	wyso-
ki	popyt	na	odległych	rynkach	jest	efektem	dużej	warto-
ści	dodanej	w	brytyjskim	sektorze	eksportowym.

Od	początku	XXI	w.	rola	Wielkiej	Brytanii	jako	głów-
nego	unijnego	dostawcy	towarów	do	Stanów	Zjednoczo-
nych	 jednak	 systematycznie	 maleje.	 O	 ile	 jeszcze	
w	2000	r.	eksport	brytyjski	stanowił	20,2%	eksportu	UE	
do	USA,	to	w	2012	r.	obniżył	się	do	15,5%.	Równocze-
śnie	zmniejszało	się	 także	znaczenie	 transatlantyckiego	
partnera	w	brytyjskim	eksporcie.	Podobnie	było	w	eks-
porcie	 do	 innych	 krajów	 (szczególnie	 szybko	 ulegała	
marginalizacji	 rola	 Wielkiej	 Brytanii	 w	 eksporcie	 do	
Indii).	

Proces	ten	odzwierciedla	ogólniejszą	tendencję.	Zna-
czenie	Wielkiej	Brytanii	obniżyło	się	wyraźnie	zarówno	
w	 eksporcie	 zewnętrznym,	 jak	 i	 wewnętrznym	 Unii	
Europejskiej	(w	2000	r.	udział	tego	kraju	wyniósł	odpo-
wiednio	14,8%	i	10,2%).	Było	 to	związane	z	wyraźnie	
niższą	niż	w	innych	krajach	UE	dynamiką	eksportu	bry-
tyjskiego.	

Niskiej	(w	porównaniu	z	innymi	krajami	UE)	dynami-
ce	eksportu	do	krajów	Unii,	nie	towarzyszył	jednak	zna-
czący	 wzrost	 eksportu	 do	 krajów	 trzecich.	 W	 latach	
2000-2012	 dynamika	 brytyjskiego	 eksportu	 do	 krajów	
trzecich	była	niższa	zarówno	w	porównaniu	ze	średnią	
dla	krajów	UE,	jak	i	dla	największych	gospodarek	unij-
nych	(podobna	dynamika	wzrostu	eksportu	jak	we	Fran-
cji).	Tak	więc	zmniejszający	się	udział	Wielkiej	Brytanii	
nie	 wynikał	 z	 przesunięcia	 w	 handlu.	 Nieco	 wyższy	
wzrost	 eksportu	 do	 krajów	 trzecich	 był	 spowodowany	
przede	 wszystkim	 znacznie	 wyższą	 dynamiką	 popytu	
importowego	 w	 otoczeniu	 zewnętrznym	Unii	 Europej-
skiej	niż	w	krajach	UE.

Rozszerzenie	Unii	Europejskiej	w	latach	2004	i	2007	
wpłynęło,	podobnie	jak	w	innych	krajach	Piętnastki,	na	
pewne	osłabienie	wyraźnego	trendu	spadkowego	udzia-
łu	 rynków	 unijnych	 w	 brytyjskim	 eksporcie.	 Jednak	
w	 przypadku	 Wielkiej	 Brytanii	 eksport	 do	 nowych	
państw	członkowskich	(NPC)	ma	stosunkowo	niewielkie	
znaczenie.	 W	 2012	 r.	 na	 tę	 grupę	 krajów	 przypadało	
zaledwie	 3,2%	 brytyjskiego	 eksportu	 ogółem	 (w	 roku	
2000	–	2,3%),	a	więc	zdecydowanie	mniej	niż	w	pozo-
stałych	dużych	gospodarkach	Unii	(w	2012	r.	w	ekspor-
cie	 Niemiec	 udział	 NPC	 wynosił	 11,2%,	 w	 eksporcie	
Włoch	–	8,9%,	a	Francji	–	4,9%).	Różnice	 te	wynikają	
przede	wszystkim	z	faktu,	że	Niemcy	i	Włochy	budowa-
ły	regionalne	sieci	produkcji	w	oparciu	o	filie	zlokalizo-
wane	 w	 krajach	 Europy	 Środkowo-Wschodniej	 (EŚW).	
Można	też	powiedzieć,	że	korporacje	niemieckie	i	wło-
skie	były	największymi	beneficjentami	rozszerzenia	Unii	
Europejskiej.	 Na	 znaczne	 różnice	w	 znaczeniu	 krajów	
EŚW	 w	 eksporcie	 największych	 unijnych	 gospodarek	
wskazuje	 także	 struktura	 eksportu	 (znaczne	 różnice	
w	 udziale	 dóbr	 pośrednich,	 w	 tym	 przede	 wszystkim	
części)	 oraz	 średnioroczna	 dynamika.	W	 latach	 2000-
2012	wartość	brytyjskiego	eksportu	do	nowych	państw	
członkowskich	 rosła	 średnio	 w	 tempie	 4,2%	 rocznie,	
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podczas	gdy	w	Niemczech	–	7,9%,	we	Włoszech	–	6,7%	
i	we	Francji	–	5,8%.	

Od	 2010	 r.	 wpływ	 na	 spadek	 znaczenia	 handlu	
wewnątrz	UE	we	wszystkich	krajach	Unii	ma	kryzys	stre-
fy	 euro	 i	 zacieśnianie	 polityk	 fiskalnych.	 Zjawiska	 te	
spowodowały,	 że	 stopa	 bezrobocia	w	 krajach	Unii	 po	
pierwszej	fazie	kryzysu	(lata	2008-2009)	nadal	wzrasta,	
a	 wydatki	 gospodarstw	 domowych	 oraz	 inwestycje	
przedsiębiorstw	maleją.	W	efekcie	popyt	krajowy	w	Unii	
Europejskiej	jest	znacznie	niższy	niż	popyt	w	jej	otocze-
niu	zewnętrznym.	

Obok	 wyższego	 popytu	 w	 krajach	 pozaunijnych,	
wpływ	 na	 zmiany	 struktury	 geograficznej	 brytyjskiego	
eksportu	w	ostatnich	latach	miały	czynniki	związane	ze	
specyfiką	 rozwoju	 tej	 gospodarki	 –	 znacznie	 większa	
w	porównaniu	z	innymi	dużymi	gospodarkami	Unii	rola	
usług	oraz	bezpośrednich	inwestycji	zagranicznych	(BIZ)	
(m.in.	w	tworzeniu	produktu	krajowego	brutto	i	ekspor-
cie).

Wielka	Brytania	jest	liderem	wśród	krajów	Unii	Euro-
pejskiej	 w	 statystykach	 przepływów	 bezpośrednich	
inwestycji	 zagranicznych,	 zarówno	 korporacji	 między-
narodowych,	które	inwestowały	w	Wielkiej	Brytanii,	jak	
i	brytyjskich	inwestycji	za	granicą.	

Według	danych	UNCTAD,	w	2011	r.	brytyjskie	bez-
pośrednie	 inwestycje	 zagraniczne	 stanowiły	 31,0%	
wydatków	inwestycyjnych	tego	kraju	(we	Francji	było	to	
15,2%,	a	w	Niemczech	zaledwie	8,4%).	Brytyjskie	BIZ	
stanowiły	 18,8%	wartości	wszystkich	 inwestycji	 zagra-
nicznych	krajów	UE.	

Spadkowi	 znaczenia	 Wielkiej	 Brytanii	 w	 unijnym	
handlu	 towarzyszyło	 zmniejszanie	 się	 roli	 eksportu	
towarowego	 w	 gospodarce	 brytyjskiej.	 Jest	 to	 jeden	
z	 przejawów	 dezindustrializacji,	 polegający	 przede	
wszystkim	na	ograniczeniu	roli	przetwórstwa	przemysło-
wego	 we	 wzroście	 gospodarczym.	 Główną	 rolę	 w	 tej	
dziedzinie	przejęły	bowiem	usługi.	Wielka	Brytania	jest	
największym	w	Unii	Europejskiej	ośrodkiem	usług	i	także	
największym	ich	eksporterem.	

Dezindustrializacja	 w	 Wielkiej	 Brytanii,	 w	 kraju	
o	wysokich	zasobach	kapitału,	polegała	przede	wszyst-
kim	na	przenoszeniu	przez	brytyjskie	korporacje	produk-
cji	do	innych	krajów.	Szybsze	zmniejszanie	się	znacze-
nia	 Wielkiej	 Brytanii	 w	 wewnętrznym	 eksporcie	 UE	
oznaczało	 prawdopodobnie,	 że	 migracja	 w	 większym	
stopniu	 dotyczyła	 produkcji	 przeznaczonej	 na	 eksport	
do	krajów	Unii	Europejskiej	(a	także	na	rynek	krajowy).	
Na	 to,	 że	 kraje	 UE	 mogły	 być	 głównym	 kierunkiem	
migracji	 produkcji	 wskazuje	 też	 struktura	 geograficzna	
brytyjskich	 inwestycji	 zagranicznych	 (głównym	 kierun-
kiem	tych	inwestycji	były	kraje	Unii	Europejskiej,	a	jed-
nocześnie	dynamika	napływu	inwestycji	do	UE	w	latach	
2002-2011	była	wyższa	niż	do	pozostałych	regionów3).	
Z	kolei	proces	przenoszenia	produkcji	przeznaczonej	na	
eksport	poza	Unię	(charakteryzował	się	on	na	ogół	więk-
szą	 wartością	 dodaną),	 a	 więc	 generalnie	 do	 krajów	

odległych	geograficznie,	odbywał	się	na	nieco	mniejszą	
skalę.	

Wielką	Brytanię	od	większości	pozostałych	gospoda-
rek	 UE	 odróżnia	 duże	 znaczenie	 usług	 w	 eksporcie.	
W	 2012	 r.	 eksport	 usług	 stanowił	 12,2%	 brytyjskiego	
PKB,	 podczas	 gdy	 w	 Niemczech	 7,5%,	 a	 we	 Francji	
i	 Włoszech	 nie	 przekraczał	 6%.	 Co	 więcej,	 w	 tych	
dwóch	 ostatnich	 krajach	 udział	 ten	 w	 ciągu	 ostatnich	
dwudziestu	lat	zmienił	się	bardzo	niewiele.	Jednocześnie	
usługi	stanowią	blisko	40%	brytyjskiego	eksportu.	Wiel-
ka	 Brytania	 jest	 także	 największym	 eksporterem	 usług	
spośród	krajów	UE.	W	2011	r.	przypadało	na	nią	15,5%	
całego	eksportu	UE.	Jako	odbiorcy	usług	kraje	Unii	mają	
jeszcze	mniejsze	znaczenie	niż	jako	odbiorcy	towarów.	
W	2011	 r.	 (ostatnie	 dostępne	 dane)	 przypadało	 na	 nie	
niespełna	40%	całego	brytyjskiego	eksportu	usług	(udział	
Unii	w	eksporcie	usług	w	przeciwieństwie	od	eksportu	
towarów,	był	w	ciągu	ostatniej	dekady	względnie	stabil-
ny).	Był	to	jednocześnie	najniższy	udział	UE	w	eksporcie	
usług	spośród	wszystkich	krajów	Unii.	Najważniejszym	
kierunkiem	 eksportu	 brytyjskich	 usług	 (podobnie	 jak	
towarów)	 są	 Stany	zjednoczone	 (w	2011	 r.	 przypadało	
na	nie	20,5%	wartości	eksportu	usług	ogółem).	Wysokie	
dodatnie	 saldo	 w	 handlu	 usługami	 w	 dużym	 stopniu	
rekompensuje	duży	deficyt	w	handlu	towarami.	

Silnie	 rozwinięty	 sektor	 usług	 w	 Wielkiej	 Brytanii	
w	coraz	większym	stopniu	wpływa	także	na	kreację	war-
tości	 dodanej	 w	 eksporcie	 towarów.	 Zjawisko	 to	 jest	
nieuchwytne	dla	oficjalnych	statystyk	handlu	zagranicz-
nego,	wskazują	na	nie	jednak	m.in.	badania	prowadzone	
przez	OECD.

Udział	krajowej	wartości	dodanej	w	brytyjskim	ekspor-
cie	jest	wyraźnie	większy	niż	w	Niemczech	czy	we	Fran-
cji.	 Wielka	 Brytania	 jest	 najważniejszym	 eksporterem	
wartości	 dodanej	 do	 Stanów	Zjednoczonych	 (znaczenie	
USA	w	eksporcie	wartości	dodanej	jest	dla	Wielkiej	Bryta-
nii	 większe	 niż	 w	 eksporcie	 brutto),	 ale	 także	 jednym	
z	głównych	jej	eksporterów	do	Niemiec,	Francji	i	Włoch.	

Proces	 dezindustrializacji	 odzwierciedla	 zarówno	
zmniejszający	 się	udział	przemysłu	w	produkcie	krajo-
wym	 brutto	 czy	 zatrudnieniu,	 jak	 i	 zmniejszającą	 się	
wyraźnie	relację	eksportu	towarów	do	PKB.	Tak	wyraźna	
tendencja	 świadczy	 o	 silnych	 procesach	 delokalizacji	
dużej	 części	 produkcji.	 Odzwierciedlają	 to	 zmiany	
w	strukturze	towarowej	brytyjskiego	eksportu.	Jeszcze	na	
początku	 pierwszej	 dekady	XXI	wieku	Wielka	Brytania	
była	np.	największym	w	Europie	eksporterem	kompute-
rów,	 jednak	 po	 dziesięciu	 latach	 zniknęły	 one	 z	 listy	
najważniejszych	towarów	w	wywozie.	Podobne	tenden-
cje	występują	także	w	innych	branżach,	czego	szczegól-
nym	przykładem	jest	branża	farmaceutyczna.	

Inne	tendencje	obserwowane	są	w	przemyśle	motory-
zacyjnym.	Według	badań	OECD,	w	2009	r.	ponad	30%	
wartości	 dodanej	 tej	 branży	 pochodziło	 z	 importu4.	
W	dużej	mierze	wynika	 to	 z	 kolejnych	 fuzji	 i	 przejęć,	
w	następstwie	których	wszystkie	brytyjskie	fabryki	samo-
chodów	 mają	 obecnie	 zagranicznych	 właścicieli.	
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W	2010	r.	w	Wielkiej	Brytanii	działały	24	zakłady	pro-
dukujące	samochody	osobowe	(tylko	o	jeden	mniej	niż	
w	 Niemczech),	 pięć	 zakładów	 produkujących	 silniki	
oraz	 cztery	 produkujące	 samochody	użytkowe.	Wielka	
Brytania	była	czwartym	w	Europie	(po	Niemczech,	Hisz-
panii	 i	 Francji)	 producentem	 samochodów.	W	 2010	 r.	
wyprodukowano	w	 tym	kraju	blisko	1,3	mln	samocho-
dów	 osobowych.	 Zmiany	 własnościowe	 w	 sektorze	
motoryzacyjnym	 (w	 wyniku	 realizowanych	 przez	
poszczególne	 koncerny	 strategii)	 wpłynęły	 na	 wzrost	
udziału	 w	 produkcji	 samochodów	 pojazdów	 o	 wyż-
szych	wartościach	 jednostkowych.	Taka	 sytuacja	wpły-
nęła	na	przesunięcie	się	popytu	na	brytyjskie	samochody	
w	kierunku	krajów	pozaeuropejskich.	

Podczas	gdy	jeszcze	w	2000	r.	na	kraje	Unii	Europej-
skiej	 (obecna	 UE-27)	 przypadało	 ponad	 2/3	 wartości	
eksportu,	to	w	kolejnych	latach	znaczenie	rynku	krajów	
UE	wyraźnie	malało.	W	2012	r.	proporcje	te	uległy	prak-
tycznie	 odwróceniu,	 do	 krajów	 spoza	Unii	 trafiło	 61%	
eksportu	samochodów	osobowych.	Obecnie,	w	wyniku	
tych	tendencji	 i	zmian,	 	 rynki	krajów	trzecich	mają	dla	
brytyjskiego	 przemysłu	 motoryzacyjnego	 największe	
znaczenie	 wśród	 wszystkich	 głównych	 producentów	
samochodów	w	Unii	Europejskiej.	Zmiana	ta	przyczyniła	
się	wydatnie	do	obniżenia	udziału	UE	w	całym	brytyj-
skim	 eksporcie,	 gdyż	 samochody	 osobowe	 tradycyjnie	
należą	 do	 najważniejszych	 produktów	 sprzedawanych	
za	granicę.	W	2012	r.	najważniejszym	kierunkiem	eks-
portu	 samochodów	 z	Wielkiej	 Brytanii	 stały	 się	 Chiny	
(trafiło	tam	15,2%	wartości	eksportowanych	pojazdów),	
wyprzedzając	USA	(12,5%).	Trzecim	rynkiem	dla	brytyj-
skiego	 eksportu	 motoryzacyjnego	 była	 Rosja.	 Dzięki	
wymienionym	 zmianom	w	 strukturze	 sprzedaży	 samo-
chodów	 Wielkiej	 Brytania	 odnotowała	 w	 2012	 r.,	
w	 warunkach	 kryzysu	 na	 rynku	 motoryzacyjnym,	 naj-
wyższy	wśród	głównych	producentów	aut	wzrost	warto-
ści	 eksportu	 (o	 12,3%	 w	 porównaniu	 z	 rokiem	 2011;	
o	1,4%	wobec	średniego	wzrostu	w	UE).	Zmianom	struk-
tury	 geograficznej	 eksportu	 pojazdów	 towarzyszył	 też	
wyraźny	wzrost	ich	wartości	jednostkowych	(unit value).	
W	latach	2000-2012	wartość	jednostkowa	w	brytyjskim	
eksporcie	 samochodów	 wzrosła	 o	 30%	 (podczas	 gdy	
średnio	w	UE	o	10%).	Koncerny	motoryzacyjne	przejmu-
jąc	brytyjskie	fabryki	samochodów	dokonały	więc	praw-
dopodobnie	 zmiany	 struktury	 produkcji	 w	 kierunku	
zwiększenia	 w	 niej	 udziału	 aut	 reprezentujących	 naj-
wyższe	segmenty	rynku.	

Do	zmian	w	strukturze	geograficznej	eksportu	 samo-
chodów	przyczynił	się		też	obecny	kryzys	w	strefie	euro.	
W	2002	r.	do	najważniejszych	odbiorców	brytyjskich	aut	
należały:	Hiszpania	(5,8%	eksportu),	Irlandia	(2,7%),	Gre-
cja	 (1,8%)	 i	Portugalia	 (1,4%).	Łącznie	do	 tych	czterech	
krajów	trafiło	11,7%	brytyjskiego	eksportu	samochodów,	
po	dziesięciu	latach	ich	udział	obniżył	się	do	5,4%.

Delokalizacja	produkcji	w	Wielkiej	Brytanii	dokony-
wała	 się	 inny	 sposób	 niż	 na	 przykład	 w	 Niemczech.	
W	wielu	branżach	nastąpiło	bowiem	przeniesienie	cało-
ści	 procesu	 produkcji,	 natomiast	 w	 Niemczech	 często	

przenoszone	były	tylko	niektóre	fragmenty	procesu	pro-
dukcji	(w	tym	zwłaszcza	produktów	z	niższych	cenowo	
segmentów	rynku).	Wynikało	to	w	dużej	mierze	z	faktu,	
że	Wielka	Brytania	nie	miała	w	swym	najbliższym	oto-
czeniu	krajów	o	znacznie	niższych	kosztach	wytwarza-
nia	(dla	Niemiec	są	to	kraje	EŚW).	Przenoszenie	produk-
cji	 miało	 negatywny	 wpływ	 na	 wielkość	 brytyjskiego	
eksportu.	Procesowi	delokalizacji	produkcji	nie	towarzy-
szył	więc,	 tak	 jak	w	Niemczech,	 znaczący	wzrost	 eks-
portu	(a	także	i	importu)	dóbr	pośrednich5.	Ponadto	struk-
tura	 sektorowa	 brytyjskiej	 produkcji	 (mniejszy	 udział	
produktów	 o	 wysokich	 kosztach	 transportu)	 sprzyjała	
także	delokalizacji	produkcji	na	duże	odległości	(zwłasz-
cza	do	azjatyckich	krajów	rozwijających	się).	

Korporacje	brytyjskie	(prawdopodobnie	także	i	zagra-
niczne	 obecne	 w	 Wielkiej	 Brytanii)	 budowały	 raczej	
światowe,	a	nie	regionalne	sieci	produkcji.	Może	na	 to	
wskazywać	 wyższy	 udział	 krajów	 Azji	 Południowo–
Wschodniej	 w	 brytyjskim	 eksporcie	 w	 porównaniu	
z	pozostałymi	krajami	UE	 (zwłaszcza	w	eksporcie	czę-
ści).	 Ponadto	brytyjski	 eksport	 do	 tej	 grupy	 krajów	 rósł	
szybciej	niż	średnio	w	UE.	W	2012	r.	na	kraje	te	przypa-
dało	9,6%	wartości	brytyjskiego	eksportu	ogółem	 (oraz	
12,1%	 wartości	 eksportu	 części	 do	 dóbr	 inwestycyj-
nych),	 podczas	 gdy	 w	 pozostałych	 krajach	 UE	 6,2%.	
Taki	model	działania	brytyjskich	korporacji	odzwiercie-
dla	 relatywnie	 niewielką,	 biorąc	 pod	 uwagę	 warunki	
europejskie,	 importochłonność	 brytyjskiego	 eksportu.	
Poza	 tym	 do	 końca	 ubiegłego	 wieku	 Wielka	 Brytania	
odgrywała	 również	 rolę	 ważnego	 ośrodka	 produkcji	
i	 eksportu	 wyrobów	 korporacji	 amerykańskich.	 Jednak	
przystąpienie	 Chin	 do	 WTO	 zmieniło	 strategie	 firm	
z	USA.	Przeniosły	one	produkcję	na	Daleki	Wschód	(np.	
sektor	 informatyczny6),	 a	 ich	 produkty	 trafiają	 obecnie	
do	Europy	za	pośrednictwem	azjatyckich	krajów	rozwi-
jających	się.

W	 Wielkiej	 Brytanii	 udział	 krajów	 Unii	 pozostaje	
wyższy	po	 stronie	 eksportu	niż	 importu	 (w	Niemczech	
sytuacja	jest	odwrotna).	Może	to	wskazywać	na	ogólnie	
inny	 model	 organizacji	 międzynarodowych	 sieci	 pro-
dukcji.	Korporacje	niemieckie,	których	 filie	w	większo-
ści	zlokalizowane	są	w	Unii	Europejskiej,	 importują	do	
Niemiec	 części	 do	 produkcji	 dóbr	 finalnych,	 które	
następnie	 są	 przedmiotem	niemieckiego	 eksportu	 poza	
Unię7.	 Na	 strukturę	 geograficzną	 handlu	 brytyjskiego	
wpłynęło	 natomiast	 w	 większym	 stopniu	 przenoszenie	
całych	procesów	produkcyjnych,	przy	czym	delokaliza-
cja	 następowała	 bardziej	 do	 krajów	 pozaeuropejskich.	
Mimo	przenoszenia	produkcji	w	tak	dużej	skali,	w	Wiel-
kiej	Brytanii	pozostały	ośrodki	badawczo-rozwojowe,	co	
w	 dużym	 stopniu	wpływa	 na	wzrost	 wartości	 dodanej	
w	brytyjskim	eksporcie.	

W	wyniku	wspomnianej	strategii	wyroby	brytyjskich	
firm	 sprzedawane	 na	 rynku	 europejskim	 produkowane	
są	 w	 innych	 krajach	 Unii	 Europejskiej	 lub	 trafiają	 do	
Europy	np.	z	azjatyckich	krajów	rozwijających	się	(staty-
styki	handlu	zagranicznego	wskazują	zatem	już	na	inne	
kraje	 ich	 pochodzenia).	 Taki	 proces	 znajduje	 odzwier-
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ciedlenie	w	zmianach	wartości	eksportu	głównych	pozy-
cji	 towarowych	w	 brytyjskim	 eksporcie	 (por.	 tabela	 1).	
Na	przykład	na	początku	ostatniej	dekady	XX	w.	blisko	
80%	wartości	eksportu	samochodów	z	Wielkiej	Brytanii	

trafiało	 na	 rynki	Unii	 Europejskiej	 (wówczas	 dwunastu	
krajów).	W	2012	roku,	mimo	rozszerzenia	Unii,	na	rynki	
unijne	trafiło	niespełna	40%	wartości	eksportu	samocho-
dów	osobowych.	

Tabela 1

Główne pozycje towarowe (wg czterocyfrowej klasyfikacji HS) w eksporcie Wielkiej Brytanii

Kod
HS4 Nazwa

Wartość
Udział 

w eksporcie 
ogółem

Udział 
UEa

Udział 
krajów 

trzecich

(mln EUR) (%) (%) (%)

Główne pozycje w eksporcie Wielkiej Brytanii w 1992 r. 

2709 Ropa	naftowa	i	kondensaty	gazu	naturalnego,	surowe 6	042 4,2 56 44

8703 Samochody	osobowe 5	747 4,0 79 21

8471 Maszyny	i	urządzenia	do	automatycznego	przetwarzania	danych 4	616 3,2 69 31

8803 Części	szybowców	i	samolotów 4	317 3,0 0 100

8708 Części	i	akcesoria	samochodów 4	247 2,9 74 26

8411 Silniki	turboodrzutowe,	turbośmigłowe	oraz	inne	turbiny	gazowe 4	023 2,8 31 69

3004	 Leki	złożone	przygotowane	do	sprzedaży	detalicznej	 2 952 2,0 46 54

2208 Wódki,	likiery,	inne	napoje	alkoholowe	o	mocy	poniżej	80%	 2	949 2,0 39 61

8473 Części,	akcesoria	maszyn	biurowych,	również	elektronicznych 2	769 1,9 64 36

2710 Oleje	ropy	naftowej	niesurowe,	benzyna,	nafta,	oleje	napędowe,	opałowe,	inne 2 625 1,8 44 56

Główne pozycje w eksporcie Wielkiej Brytanii w 2002 r. 

8703	 Samochody	osobowe	 16	477 5,6 54 46

2709 Ropa	naftowa	i	kondensaty	gazu	naturalnego,	surowe 15	649 5,3 62 38

3004	 Leki	złożone	przygotowane	do	sprzedaży	detalicznej	 13 096 4,4 50 50

8525 Aparatura	nadawcza	dla	radiotelefonii,	radiotelegrafii,	radiofonii	
i	telewizji	 12 586 4,2 88 12

8411 Silniki	turboodrzutowe,	turbośmigłowe	oraz	inne	turbiny	gazowe 11	179 3,8 42 58

8471 Maszyny	i	urządzenia	do	automatycznego	przetwarzania	danych 10 028 3,4 77 23

8542 Elektroniczne	układy	scalone	i	mikroasemblery 8 958 3,0 88 12

8473 Części,	akcesoria	maszyn	biurowych,	również	elektronicznych 6 829 2,3 64 36

7102 Diamenty,	także	obrobione 6 800 2,3 43 57

8708 Części	i	akcesoria	samochodów 6	470 2,2 64 36

Główne pozycje w eksporcie Wielkiej Brytanii w 2012 r. 

8703 Samochody	osobowe 25 555 7,0 39 61

2709	 Ropa	naftowa	i	kondensaty	gazu	naturalnego,	surowe 23	733 6,5 83 17

2710 Oleje	ropy	naftowej	niesurowe,	benzyna,	nafta,	oleje	napędowe,	opałowe,	
inne 21 581 5,9 60 40

3004 Leki	złożone	przygotowane	do	sprzedaży	detalicznej 18	047 4,9 49 51

8411 Silniki	turboodrzutowe,	turbośmigłowe	oraz	inne	turbiny	gazowe 15 611 4,3 12 88

8803 Części	szybowców	i	samolotów 10 290 2,8 51 49

2208 Wódki,	likiery,	inne	napoje	alkoholowe	o	mocy	poniżej	80% 6 605 1,8 33 67

7108 Złoto	(w	stanie	surowym,	półproduktu	lub	w	postaci	proszku) 6 592 1,8 4 96

7102 Diamenty,	także	obrobione 6 339 1,7 42 58

8708 Części	i	akcesoria	samochodów 5 162 1,4 58 42

a Unia Europejska: 1992 – UE-12; 2002 – UE-15; 2012 – UE-27. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.
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Zmiany	struktury	geograficznej	brytyjskiego	eksportu	
wskazują,	 że	 w	 największym	 stopniu	 zmniejszyło	 się	
znaczenie	Francji	i	Irlandii,	a	więc	rynków	geograficznie	
najbliższych.	Spadek	ich	udziału	wynikał	prawdopodob-
nie	z	 faktu,	że	dużą	część	w	eksporcie	do	 tych	krajów	
stanowiła	sprzedaż	towarów	z	branż,	których	produkcję	
przeniesiono	do	 innych	krajów.	Było	 to	prawdopodob-
nie	związane	 również	ze	zmianą	 struktury	eksportu	do	
tych	dwóch	krajów,	 gdzie	 stosunkowo	duże	znaczenie	
miały	wcześniej	dobra	pośrednie.

Konsekwencją	przeniesienia	znacznej	części	produk-
cji	za	granicę	był	także	silny	wzrost	brytyjskiego	importu	
dóbr	gotowych	(skutek	zastępowania	produkcji	krajowej	
przez	import).	W	wyniku	tego	procesu	nastąpiło	znaczne	
pogłębienie	się	deficytu	w	obrotach	towarowych.	Wyż-
sza	 dynamika	 ujemnego	 salda	w	 handlu	 z	 krajami	UE	
mogłaby	 wskazywać,	 że	 głównym	 kierunkiem	 przeno-
szenia	produkcji	z	Wielkiej	Brytanii	były	pozostałe	kraje	
Unii.	

Badania	OECD	wskazują	na	jeszcze	jedną	cechę	bry-
tyjskiego	 eksportu	 –	 wysoki	 udział	 wartości	 dodanej	
pochodzącej	z	sektora	usług,	najwyższy	spośród	krajów	
objętych	analizą	(szacuje	się,	że	stanowi	ona	ponad	60%	
wartości	 brytyjskiego	 eksportu	 brutto).	 Tak	więc	 udział	
usług	w	eksporcie	wartości	dodanej	jest	w	Wielkiej	Bry-
tanii	 o	 10	 pkt.	 proc.	 wyższy	 niż	 w	 eksporcie	 brutto8.	
Wśród	 branż	 przemysłu	 przetwórczego	 największy	
wkład	usług	do	eksportu	występuje	w	produkcji	środków	
transportu	oraz	tekstyliów	i	odzieży	(w	obu	przypadkach	
udział	usług	w	eksporcie	brutto	szacowany	jest	na	blisko	
40%).	Usługi	związane	są	zarówno	z	etapem	przedpro-
dukcyjnym	(ośrodki	badawczo-rozwojowe,	projektowa-
nie),	jak	i	poprodukcyjnym	(logistyka	związana	z	dystry-
bucją	towarów,	marketing).	

Analiza	 brytyjskiego	 eksportu	 odzwierciedla	 złożo-
ność	procesów	gospodarczych	zachodzących	we	współ-
czesnej	gospodarce	światowej.	Procesy	te	w	dużej	części	
zdają	 się	 być	 nieuchwytne	 w	 statystykach	 publikowa-
nych	przez	urzędy	 statystyczne.	Dopiero	kompleksowa	
analiza	prowadzona	w	bardzo	szerokim	zakresie,	obej-
mującym	obok	handlu	towarami,	 także	usługi,	przepły-
wy	 kapitału,	 innowacje,	 pozwala	 ocenić	 rzeczywiste	

znaczenie	brytyjskiej	gospodarki	 (wyraźnie	większe	niż	
wynikałoby	to	np.	z	oszacowania	udziału	Wielkiej	Bry-
tanii	w	światowym	handlu).	

                    
* Autor	 jest	 pracownikiem	 Narodowego	 Banku	 Polskiego;	

e-mail:	wojciech.mroczek@mail.nbp.pl.	Artykuł	odzwierciedla	poglą-
dy	Autora.

1	Według	danych	Eurostatu,	opublikowanych	18	marca	2013	r.,	
w	 2012	 r.	 udział	 krajów	 Unii	 w	 brytyjskim	 eksporcie	 wyniósł	
49,8%.	Mniejsze	znaczenie	kraje	UE	mają	tylko	w	eksporcie	Grecji	
i	Malty.	W	pozostałych	dużych	gospodarkach	Unii	udział	handlu	
wewnętrznego	w	2012	r.	wyniósł	we	Francji	58,9%,	w	Niemczech	
57,1%	i	we	Włoszech	53,6%.				

2 W	2012	r.	na	USA	przypadało	12,4%	brytyjskiego	eksportu	
(24,7%	na	kraje	nienależące	do	UE).	Natomiast	pod	względem	war-
tości	importu	do	Wielkiej	Brytanii	USA	znajdują	się	(od	2002	r.)	na	
drugim	 miejscu	 po	 Niemczech.	 Wszystkie	 dane	 statystyczne	
w	artykule,	o	ile	nie	zaznaczono	inaczej,	są	danymi	Eurostatu.

3 Statistical	 bulletin:	 Foreign	Direct	 Investment	 Involving	UK	
Companies,	2011,	Office	for	National	Statistics.	

4 Measuring Trade in Value Added: An OECD-WTO joint  
initiative,	OECD	January	2013.	

5 W	 eksporcie	 Niemiec	 do	 pozostałych	 krajów	 UE	 wartość	
dóbr	pośrednich	stanowiła	w	2012	r.	47,0%,	podczas	gdy	w	eks-
porcie	Wielkiej	 Brytanii	 37,2%.	 	 Natomiast	 w	 imporcie	 udziały	
dóbr	pośrednich	były	bardziej	zbliżone	 i	wynosiły	w	Niemczech	
47,2%,	a	w	Wielkiej	Brytanii	40,4%.	

6	W	latach	90.	Wielka	Brytania	była	największym	eksporterem	
komputerów	 w	 Europie,	 a	 głównymi	 rynkami	 ich	 eksportu	 były	
kraje	Unii	 Europejskiej.	W	1999	 r.	 udział	maszyn	 i	urządzeń	do	
automatycznego	przetwarzania	danych	(HS	8471)	wzrósł	w	brytyj-
skim	eksporcie	do	5,4%,	po	czym	zaczął	się	wyraźnie	obniżać.	Na	
początku	XXI	w.	produkcja	ta	w	dużej	mierze	została	przeniesiona	
do	Chin.	

7	Udział	Unii	w	niemieckim	eksporcie	i	imporcie	był	podobny,	
jednak	od	2008	 r.	 jej	udział	 	w	niemieckim	eksporcie	zaczął	 się	
szybko	obniżać,	podczas	gdy	w	imporcie	pozostawał	na	względ-
nie	stabilnym	poziomie.

8	Eksport	brutto	to	eksport,	który	rejestrują	oficjalne	statystyki	–	
zawierający	jednocześnie	wartość	dodaną	krajową	i	importowaną.

n

KONSOLIDACJA WYDATKÓW 
PUBLICZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ 
W LATACH 2010-2011

Magdalena Kąkol*

Światowy	kryzys	gospodarczy	i	finansowy	z	lat	2007-
20091	wywarł	negatywny	wpływ	na	poziom	dochodów	

budżetowych	oraz	zwiększył	presję	na	wydatki	publicz-
ne	m.in.	poprzez	konieczność	przyjmowania	przez	pań-
stwa	 członkowskie	 Unii	 Europejskiej	 tymczasowych	
programów	 stymulacyjnych	 i	 programów	 ratunkowych	
dla	 europejskich	 banków.	 Wpłynęło	 to	 na	 znaczne	
pogorszenie	 się	 stanu	 finansów	 publicznych	 w	 pań-
stwach	członkowskich	UE.
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