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CHINY – ŚWIATOWE CENTRUM 
OFFSHORINGU

Wojciech Mroczek*

Chiny są nie tylko największym na świecie eksporte-
rem towarów, ale – jak wskazują międzynarodowe staty-
styki handlu zagranicznego – także drugim największym 
po Stanach Zjednoczonych importerem. Od początku 
poprzedniej dekady ich udział w światowym imporcie 
szybko się powiększa. Według danych Światowej Orga-
nizacji Handlu (WTO) w 2013 r. udział Chin w świato-
wym imporcie towarów przekroczył 10% (w 2000 r. na 
Chiny przypadało 3% światowego importu).

W latach 2000-2013 wartość chińskiego importu 
wyrażona w dolarach amerykańskich (USD) wzrosła 
przeszło ośmiokrotnie. Dynamiczny wzrost importu 
(najwyższe tempo wzrostu importu wśród największych 
gospodarek świata) towarzyszył rosnącemu w podobnej 
skali eksportowi. Znaczną współzależność między 
szybkim wzrostem importu i eksportu w Chinach wyja-
śniają w dużym stopniu dane OECD/WTO o wartości 
dodanej w handlu międzynarodowym (Trade in Value 
Added – TiVA). Według danych TiVA około 1/3 warto-
ści chińskiego eksportu stanowi zagraniczna wartość 
dodana (ZWD)1. Jednocześnie dobra i usługi pośrednie 
przeznaczone do produkcji eksportowej stanowią pra-
wie 40% importu Chin. Udział ZWD w chińskim eks-
porcie oraz importu związanego z potrzebami sektora 
eksportowego w imporcie ogółem jest w Chinach 
znacznie większy niż w pozostałych największych 
gospodarkach świata. 

Wysoka dynamika chińskiego eksportu obserwowana 
od początku poprzedniej dekady, jak i jego rosnąca 
importochłonność wynika z faktu, że Chiny po przystą-
pieniu do WTO (koniec 2001 r.) budowały swoją pozy-
cję w gospodarce globalnej jako światowe centrum 
offshoringu. Korporacje międzynarodowe dążąc do 
wzrostu konkurencyjności i obniżenia kosztów produkcji 
skoncentrowały w Chinach znaczącą część procesów 
produkcyjnych. W efekcie (wg danych TiVA) w 2009 r. 
Chiny były największym „pośrednikiem” w handlu war-
tością dodaną, obejmując prawie 13% światowego 
importu ZWD wykorzystywanej w eksporcie2. W przy-
padku najbardziej zinternacjonalizowanych branż zna-
czenie Chin jako ogniwa w światowych łańcuchach 
wartości dodanej jest większe. Dane TiVA wskazują, że 
szczególnie dużą rolę przedsiębiorstwa chińskie (albo 
raczej filie międzynarodowych korporacji w Chinach) 
odgrywają w produkcji odzieży i tekstyliów (28% świa-
towego importu ZWD przeznaczonej na eksport) oraz 
elektroniki (27%).

Internacjonalizacja chińskiej gospodarki dotyczy jed-
nak przede wszystkim sektora eksportowego. Natomiast 
udział zagranicznej wartości dodanej w popycie krajo-
wym pozostał w Chinach na relatywnie niskim pozio-
mie. Wynika to z faktu, że na potrzeby popytu finalnego 
wykorzystywane jest niespełna 60% importu chińskiego, 
tj. znacznie mniej niż w pozostałych krajach będących 
największymi importerami3. Według danych TiVA udział 
ZWD w popycie krajowym wyniósł pod koniec poprzed-
niej dekady zaledwie 12% (a więc nawet obniżył się 
w porównaniu z rokiem 2000) co oznacza, że Chiny 
pozostawały jedną z najbardziej zamkniętych gospoda-
rek4. Mierzony w ten sposób udział popytu krajowego 
Chin w globalnym popycie na zagraniczną wartość 
dodaną w 2009 r. wyniósł 6,1%5. Tak więc realny (tzn. 
powodowany czynnikami o charakterze autonomicz-
nym) wpływ chińskiej gospodarki na koniunkturę świato-
wą jest mniejszy niż wskazywałby na to udział w świa-
towym PKB czy w światowym imporcie. Ze względu na 
wysoki udział ZWD w chińskim eksporcie i związany 
z tym duży import ZWD przeznaczonej na eksport, 
import Chin w dużym stopniu jest zależny od koniunktu-
ry globalnej, w tym przede wszystkim w krajach rozwi-
niętych, które są najważniejszym kierunkiem chińskiego 
eksportu (USA i strefa euro). Udział Chin w globalnym 
popycie na ZWD stopniowo się zwiększa (w 2000 r. 
kształtował się on na poziomie 3,6%), ale proces ten 
następuje wolniej niż wskazują na to mierniki opierające 
się na imporcie brutto.

Wysoka dynamika importu Chin była więc związana 
w dużej mierze ze wzrostem znaczenia chińskiego sek-
tora eksportowego. W latach 2000-2008 import ZWD na 
potrzeby sektora eksportowego zwiększył się dziesięcio-
krotnie, podczas gdy import przeznaczony na rynek 
chiński wzrósł w tym czasie trzykrotnie (a więc nawet 
nieco wolniej niż popyt finalny). Kryzys w 2009 r. spo-
wodował spadek importu zarówno związanego z popy-
tem krajowym, jak i z eksportem. Reakcja na kryzys była 
jednak zdecydowanie silniejsza po stronie eksportu 
związanego z udziałem Chin w międzynarodowych sie-
ciach podaży. Wartość importu chińskiego ogółem 
w ujęciu rocznym zmniejszyła się o 17,5%, a importu 
przeznaczonego na wewnętrzne potrzeby gospodarki 
zaledwie o 3,2%.

Szczególna rola chińskiej gospodarki jako światowe-
go centrum offshoringu znajduje odzwierciedlenie 
w strukturze towarowej i geograficznej handlu (która 
różni się znacząco od struktury pozostałych najwięk-
szych uczestników handlu międzynarodowego). Zagra-
niczna wartość dodana trafia do Chin przede wszystkim 
w postaci dóbr pośrednich. Według danych RIETI (Rese-
arch Institute of Economy, Trade and Industry) w 2012 r. 
blisko 80% wartości importu Chin stanowiły łącznie dobra 
pośrednie (surowce, dobra pośrednie przetworzone 
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i części), podczas gdy dobra gotowe obejmowały nie-
wiele ponad 20% chińskiego importu (w tym 14% dobra 
inwestycyjne i zaledwie 7% dobra konsumpcyjne). 
Drugą cechą charakterystyczną chińskiego importu są 
duże różnice pomiędzy strukturą importu przeznaczone-
go na potrzeby krajowe i strukturą importu wykorzysty-
wanego przez sektor eksportowy.

Według danych RIETI największą kategorią w impor-
cie Chin stanowią surowce. W 2012 r. wartość ich 
importu wyniosła ponad 510 mld USD, co stanowiło 
ponad 1/3 chińskiego importu ogółem. Jednocześnie 
Chiny są obecnie największym na świecie importerem 
surowców. W 2012 r. przypadało na nie 17% światowe-
go importu surowców (podczas gdy jeszcze w 2000 r. do 
Chin trafiło 4% światowych dostaw surowców). Surowce 
były też kategorią, która charakteryzowała się najwyższą 
dynamiką importu, do czego obok szybko zwiększające-
go się chińskiego popytu przyczynił się także wzrost cen 
na rynkach światowych. 

Import surowców, według danych TiVA, jest silnie 
związany z popytem krajowym w Chinach. Około 98% 
importu produktów rolnych i produktów górnictwa trak-
towanych łącznie wykorzystywanych było bowiem na 
potrzeby krajowe6. Surowce stanowiły blisko 1/4 impor-
tu zagranicznej wartości dodanej wykorzystywanej 
w popycie krajowym. Jednakże zapotrzebowanie na 
surowce zwiększało się wraz z rozwojem chińskiego 
sektora eksportowego. 

Pojawienie się tak silnego popytu na surowce miało 
duży wpływ na gospodarki specjalizujące się w ekspor-
cie surowców. W stosunkowo krótkim czasie Chiny stały 
się głównym rynkiem eksportowym dla takich krajów, 
jak Australia, Brazylia i Chile, oraz niektórych gospoda-
rek afrykańskich (m.in. Angola, Sudan), przyczyniając się 
do przyspieszenia ich wzrostu gospodarczego.

Natomiast import produktów przetwórstwa przemy-
słowego jest ściśle związany z rolą Chin jako światowe-
go centrum offshoringu. W 2009 r. ponad 60% importu 
produktów przetwórstwa przemysłowego wykorzystywa-
ne było przez sektor eksportowy. Jednocześnie produkty 
pośrednie stanowiące wkład do produkcji eksportowej 
obejmowały blisko 40% całego importu zagranicznej 
wartości dodanej do Chin. Znalazło to odzwierciedlenie 
także w strukturze importu według głównych kategorii 
ekonomicznych. Według danych RIETI w 2012 r. części 
stanowiły 19%, a pozostałe przetworzone dobra pośred-
nie 26% importu Chin. 

Niemal wyłącznie z sektorem eksportowym – według 
danych TiVA – związany jest chiński import tekstyliów 
(ponad 90% importu jest wykorzystywane w eksporcie) 
i elektroniki (blisko 80%). Natomiast popyt krajowy ma 
większy wpływ na import dóbr pośrednich wykorzysty-
wanych w produkcji sprzętu transportowego oraz wyro-
bów z drewna i papieru (w obu przypadkach ponad 
połowa importu ZWD wykorzystywana była na potrzeby 
popytu krajowego). 

Wkrótce po przystąpieniu Chin do WTO stosunkowo 
dużą rolę w imporcie odgrywały dobra inwestycyjne, co 
związane było z silnym napływem inwestycji zagranicz-
nych do chińskiego przemysłu oraz modernizacją chiń-
skich przedsiębiorstw. W latach 2001-2004 dobra inwe-
stycyjne stanowiły ponad 20% wartości chińskiego 
importu. Jednak w kolejnych latach udział ten wyraźnie 
się obniżył (do 14% w 2012 r.). Największym dostawcą 
dóbr inwestycyjnych do Chin jest Japonia (21% – 
najwyższy udział Japonii w imporcie wszystkich 
głównych kategorii), co odzwierciedla rolę japońskich 
inwestycji w chińskim przemyśle. Trzecim, po Japonii 
i Korei Płd., dostawcą dóbr inwestycyjnych do Chin są 
Niemcy. Ogólnie kraje Unii dostarczyły w 2012 r. 
czwartą część importu w tej kategorii. Dobra inwestycyj-
ne są najważniejszą kategorią w eksporcie UE do Chin. 
Obok Niemiec ważnym dostawcą maszyn i urządzeń 
jest także Francja. 

Chiny charakteryzuje bardzo niski udział dóbr kon-
sumpcyjnych w imporcie. W 2012 r. stanowiły one 
zaledwie 7% wartości importu Chin (podczas gdy 
w światowym imporcie ogółem stanowią one średnio 
19%). Z jednej strony niski poziom konsumpcji, a z dru-
giej jej niewielka importochłonność7 powodują, że na 
Chiny przypada zaledwie 3% światowego importu dóbr 
konsumpcyjnych. W 2012 r. Chiny zajmowały dopiero 9 
miejsce na świecie jako importer dóbr konsumpcyjnych 
(wartość importu była mniejsza niż np. w Belgii). Jednak 
w ostatnim okresie import dóbr konsumpcyjnych w Chi-
nach zwiększał się najszybciej spośród wszystkich głów-
nych kategorii. W latach 2009-2012 wartość importu 
dóbr konsumpcyjnych zwiększyła się 2,5-krotnie. 

Obserwowana w ostatnich latach wysoka dynamika 
importu dóbr konsumpcyjnych wynikała przede wszyst-
kim z rosnącego przywozu samochodów. W 2012 r. 
samochody osobowe stanowiły ponad 40% chińskiego 
importu dóbr konsumpcyjnych. Inaczej niż w przypadku 
surowców i dóbr pośrednich, największymi dostawcami 
dóbr konsumpcyjnych są kraje rozwinięte, przede 
wszystkim Niemcy. Jest to efekt wysokiego popytu na 
produkowane w Niemczech samochody8. 

Zmieniający się model handlu międzynarodowego 
w kierunku rosnącego znaczenia międzynarodowych 
sieci podaży znalazł odzwierciedlenie także w struk-
turze geograficznej importu Chin. Jej zmiany polegały 
przede wszystkim na wzroście znaczenia krajów roz-
wijających się jako dostawców dóbr do Chin. Od 
1995 r. udział krajów rozwijających się w chińskim 
imporcie zwiększył się z niespełna 40% do ponad 
60% w 2013 r. 

Wzrost znaczenia gospodarek rozwijających się 
związany był nie tylko z rosnącym popytem na surowce, 
zaspokajanym importem z coraz bardziej odległych geo-
graficznie krajów (Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki 
Południowej), ale przede wszystkim z szybko zwiększa-
jącymi się dostawami dóbr pośrednich z krajów Azji 
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Wschodniej w wyniku powstawania coraz bardziej roz-
ległych sieci podaży.

Dane TiVA wskazują, że import wartości dodanej 
z rozwijających się krajów Azji związany jest silnie 
z popytem chińskiego sektora eksportowego. W 2009 r. 
ponad połowa (52%) importu wartości dodanej z Korei 
Płd. miała bezpośredni związek z produkcją chińskiego 
sektora eksportowego. Jeszcze większe znaczenie dobra 
pośrednie wykorzystywane w chińskim eksporcie miały 
w chińskim imporcie z Malezji (55%), Tajwanu (56%) 
i Filipin (57%). Tak więc głównym czynnikiem wpływa-
jącym na zmiany chińskiego popytu na import z krajów 
Azji Wschodniej jest dynamika chińskiego eksportu. 

Charakterystycznym zjawiskiem w imporcie Chin 
z rozwijających się krajów Azji Wschodniej jest ich 
wyższy udział w imporcie brutto (31% w 2009 r.) 
w porównaniu z udziałem w pochodzeniu wartości 
dodanej (22%). Różnica ta wskazuje, że kraje Azji 
Wschodniej w dużej mierze pośredniczą w dostarcza-
niu ZWD do Chin (głównie z USA i Japonii). Najwięk-
szymi pośrednikami w dostarczaniu ZWD są Korea Płd. 
i Tajwan. Zakładając teoretycznie, że całość zagranicz-
nej wartości dodanej wytworzonej w Korei jest impor-
towana do Chin bezpośrednio z tego kraju, wówczas 
36% chińskiego importu z Korei stanowiłaby ZWD 
wytworzona w innych krajach (w rzeczywistości udział 
ZWD w imporcie z Korei jest prawdopodobnie znacz-
nie większy)9. 

Generalnie wysoka dynamika importu Chin z Korei 
Płd. (jedna z najwyższych spośród głównych parterów, 
pomijając dostawców surowców) związana jest silnie 
z rozwojem międzynarodowych sieci podaży. Według 
danych TiVA najszybciej rósł import wartości dodanej 
wytworzonej w Korei wykorzystywanej w chińskim eks-
porcie oraz import z Korei zagranicznej wartości doda-
nej. Natomiast wyraźnie wolniej rósł import wartości 
dodanej pochodzącej z Korei wykorzystywanej w chiń-
skim popycie krajowym. Tak więc rozwój handlu 
w ramach międzynarodowych sieci podaży przyczynił 
się od początku poprzedniej dekady do szybkiego wzro-
stu chińskiego importu z Korei i wzrostu znaczenia Korei 
w chińskim imporcie. W 2013 r. Korea Płd. stała się 
największym eksporterem do Chin.

Według danych RIETI blisko 70% importu z krajów 
Azji stanowią dobra pośrednie (w tym 35% części). Jed-
nocześnie ponad połowa importu części do Chin (kate-
gorii najbardziej związanej z funkcjonowaniem między-
narodowych sieci podaży) pochodzi właśnie z krajów 
Azji Wschodniej (podczas gdy w 2000 r. z tej grupy 
krajów pochodziła 1/3 wartości importu części). Tak 
więc intensyfikacja handlu międzynarodowego w ramach 
sieci podaży wpłynęła na wzrost powiązań pomiędzy 
rozwijającymi się krajami Azji Wschodniej, co znalazło 
także odzwierciedlenie we wzroście znaczenia handlu 
regionalnego w poszczególnych gospodarkach tej części 
świata. 

Chiny spośród krajów objętych badaniami OECD 
i WTO, dotyczącymi wartości dodanej w handlu, wyróż-
niają się bardzo niskim udziałem usług w imporcie 
zagranicznej wartości dodanej wykorzystywanej w sek-
torze eksportowym (także w porównaniu z innymi roz-
wijającymi się gospodarkami Azji Wschodniej). 
W 2009 r. w usługach powstało zaledwie 3,4% ZWD 
wykorzystywanej w chińskim eksporcie (podczas gdy 
średnio na świecie usługi kreowały 15% ZWD wykorzy-
stywanej w eksporcie). Jednocześnie na Chiny przypada-
ło 2,9% importu zagranicznej wartości dodanej dla sek-
tora eksportowego. 

Tak więc, wbrew globalnym tendencjom, wzrosto-
wi znaczenia Chin w handlu międzynarodowym nie 
towarzyszył proporcjonalny wzrost importu wartości 
dodanej w usługach związanych z produkcją dóbr 
(udział usług w imporcie ZWD wykorzystywanej 
w chińskim eksporcie zmniejszył się w latach 2000-
2009). Amerykańskie oraz japońskie usługi eksporto-
wane są raczej do pozostałych krajów Azji Wschod-
niej, w tym przede wszystkim do Korei Płd., gdzie 
ZWD powstająca w usługach w dużym stopniu zostaje 
prawdopodobnie wykorzystana w produkcji dóbr 
pośrednich przeznaczonych na eksport do Chin. W ten 
sposób w Korei następuje koncentracja usług związa-
nych z obsługą produkcji przetwórstwa przemysłowe-
go filii międzynarodowych korporacji zlokalizowa-
nych w Chinach. Można więc przypuszczać, że kor-
poracje amerykańskie i japońskie mają większe zaufa-
nie w tworzeniu centrów usług przedprodukcyjnych, 
jak i związanych ze sprzedażą i dystrybucją produk-
tów poza granicami Chin. Taka sytuacja powoduje 
wzrost strukturalnych zależności chińskiego eksportu 
od importu z innych krajów. 

Tworzenie coraz bardziej rozległych międzynarodo-
wych sieci podaży (zwiększająca się liczba krajów 
uczestniczących w łańcuchach wartości dodanej) 
powoduje, że według tradycyjnych statystyk handlu 
w imporcie Chin zmniejsza się znaczenie Japonii 
i USA. Stosunkowo niska dynamika chińskiego importu 
z tych krajów wynika z faktu, że wartość dodana 
pochodząca z tych krajów – zanim trafi do Chin – eks-
portowana jest wcześniej (w coraz większej części) do 
innych krajów azjatyckich.

Znaczenie gospodarek rozwiniętych w chińskim 
imporcie jest większe, jeśli jako kryterium przyjmiemy 
pochodzenie wartości dodanej. Według danych TiVA 
w 2009 r. na kraje rozwinięte przypadało nadal 50% 
zagranicznej wartości dodanej wykorzystywanej w Chi-
nach (łącznie w popycie krajowym i eksporcie). Szcze-
gólnie duża różnica występuje w imporcie z USA, skąd 
pochodzi 12% wartości dodanej, ale tylko 9% importu 
brutto (oznacza to, że co najmniej 20% wartości dodanej 
pochodzącej z USA trafia do Chin za pośrednictwem 
krajów trzecich). 

Najważniejszymi krajami pochodzenia wartości 
dodanej, wykorzystywanej w chińskim eksporcie są 
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Japonia (13,4%) oraz Stany Zjednoczone (11,2%). Bio-
rąc pod uwagę model uczestnictwa Japonii i USA 
w handlu międzynarodowym można przyjąć, że te 
dwa kraje są najważniejszymi ośrodkami organizują-
cymi produkcję w ramach międzynarodowych sieci 
dostaw w Chinach. Z chińskich fabryk jako platformy 
eksportowej korzystają także korporacje europejskie. 

Spośród krajów Unii Europejskiej największym eks-
porterem wartości dodanej wykorzystywanej w chińskim 
eksporcie są Niemcy, które w 2009 r. dostarczyły 4,8% 
ZWD (łącznie kraje UE dostarczyły do Chin w 2009 r. 
16,4% zagranicznej wartości dodanej). Wyraźnie niższy 
eksport wartości dodanej pochodzącej z Niemiec prze-
znaczonej dla chińskiego sektora eksportowego w porów-
naniu z wartością dodaną pochodzącą z Japonii i USA 
odzwierciedla mniejsze znaczenie produktów najbar-
dziej zaawansowanych technologicznie (będących jed-
nocześnie najbardziej mobilnymi produktami) w ekspor-
cie niemieckich korporacji. To powoduje, że eksport 
niemieckich korporacji oparty jest na globalnych sie-
ciach podaży w mniejszym zakresie niż korporacji ame-
rykańskich i japońskich. Według danych TiVA w 2009 r. 
7,6% wartości dodanej pochodzącej z Niemiec i wyko-
rzystywanej w eksporcie krajów trzecich przypadało na 
Chiny, podczas gdy w USA było to 11,2%, a w Japonii 
– 27,6% (w tym przypadku wpływa na to dodatkowo 
stosunkowo niewielka odległość do Chin). 

Niemcy spośród krajów UE są zdecydowanie naj-
większym eksporterem wartości dodanej, która jest 
wykorzystywana w chińskim eksporcie (blisko 30% war-
tości dodanej eksportowanej przez UE jest wykorzysty-
wane w chińskim eksporcie). Jednocześnie Niemcy są 
jednym z tych nielicznych krajów rozwiniętych, których 
udział w imporcie Chin jest nieco wyższy w statystykach 
brutto niż w statystykach wartości dodanej. Różnica ta 
wynika ze zmieniającego się modelu niemieckiego han-
dlu. Niemcy jako globalny eksporter, szczególnie w eks-
porcie na rynki odległe geograficznie, zbierają we wła-
snej produkcji eksportowej wartość dodaną pochodzącą 
z innych krajów, głównie Unii Europejskiej. W efekcie 
coraz większy udział w niemieckim eksporcie stanowi 
ZWD. 

Duże różnice w strukturze importu i eksportu Chin10 

zarówno według kategorii ekonomicznych, jak i według 
wartości dodanej wskazują, że kraj ten w dużym stopniu 
jest podwykonawcą oraz przeważnie ostatnim etapem 
w procesie produkcji (na co wskazuje duży udział w eks-
porcie dóbr gotowych). 

Z tego względu mniejsze jest znaczenie Chin jako 
dostawcy wartości dodanej (w postaci dóbr i usług 
pośrednich), która jest wykorzystywana w eksporcie 
innych krajów. W 2009 r. na Chiny przypadało 5,2% 
światowej wartości dodanej wykorzystywanej w ekspor-
cie krajów trzecich11. Stosunkowo niski udział Chin jest 
generalnie wynikiem niskiego udziału chińskiej wartości 
dodanej w tych sektorach, w których dokonała się naj-
większa fragmentaryzacja produkcji, a więc przede 

wszystkim w produkcji elektroniki. Jednak znaczenie 
Chin w tym względzie wyraźnie wzrosło, zwłaszcza 
w II połowie poprzedniej dekady (w 2005 r. z Chin 
pochodziło 3,5% wartości dodanej wykorzystywanej 
w eksporcie krajów trzecich). Znaczenie Chin jako 
dostawcy dóbr i usług pośrednich dla eksporterów 
w innych krajach jest wyraźnie większe w branży elek-
tronicznej (8,5% światowej wartości dodanej) i tekstyl-
nej (7,5%). Wydaje się, że dalszy wzrost znaczenia Chin 
w tym zakresie będzie uwarunkowany dynamiką postę-
pu technicznego, co powinno znaleźć odzwierciedlenie 
w zwiększaniu się udziału chińskiej branży elektronicz-
nej w światowym handlu. 

Wartość dodana pochodząca z Chin w największym 
stopniu wykorzystywana jest w eksporcie krajów Azji 
Wschodniej. Na przykład dla Tajwanu jest to 13% zagra-
nicznej wartości dodanej wykorzystywanej w eksporcie, 
a dla Korei – 12%. Spośród krajów Unii Europejskiej 
w największym stopniu z wartości dodanej pochodzącej 
z Chin korzystali eksporterzy w Finlandii i na Węgrzech, 
co wiąże się głównie z wysokim udziałem elektroniki 
w strukturze eksportu tych krajów.

Ogólnie jednak w Unii Europejskiej udział Chin jako 
dostawcy dóbr i usług pośrednich jest stosunkowo nie-
wielki. W 2009 r. było to 3,5%, a jeśli uwzględnimy 
tylko import z krajów nienależących do UE – 7,2% 
(zdecydowanie najważniejszym dostawcą dóbr i usług 
pośrednich do UE były Stany Zjednoczone – 22% 
importu wartości dodanej wykorzystywanej w ekspor-
cie krajów Unii)12.

Pojawienie się Chin jako światowego centrum 
offshoringu miało bardzo duże konsekwencje dla 
gospodarki światowej. Przede wszystkim spowodowało 
bardzo duży rozwój branży elektronicznej – z jednej 
strony nastąpił duży wzrost innowacyjności w tym sek-
torze (mierząc zarówno liczbą patentów, jak i wydatka-
mi na badania i rozwój), a z drugiej silny wzrost udzia-
łu w światowym handlu (w ujęciu wolumenowym). 
Dzięki istotnemu obniżeniu kosztów produkcji wyroby 
zaawansowane technicznie stały się powszechnie 
dostępne. 

Jednocześnie silny wzrost popytu ze strony Chin na 
surowce doprowadził do silnego wzrostu ich cen. 
Wzrost cen surowców na światowych rynkach był tak 
samo spektakularny, jak wzrost udziału Chin w świato-
wym handlu. W latach 2000-2013 ceny ropy naftowej 
wzrosły prawie czterokrotnie, a jeszcze silniej wzrosły 
ceny miedzi. 

Wysokie ceny surowców spowodowały w tym sekto-
rze wzrost wydatków na inwestycje i badania. W wyniku 
tego w Stanach Zjednoczonych rozwinęła się produkcja 
gazu i ropy naftowej z łupków bitumicznych, które dzię-
ki coraz nowocześniejszym technologiom stają się bar-
dziej dostępne. 
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1 Udział zagranicznej wartości dodanej w chińskim eksporcie, 
który w latach 1995 i 2000 pozostawał zdecydowanie poniżej 
średniego poziomu w gospodarce światowej, podwoił się między 
2000 r. a 2005 r.

2 Internacjonalizacja chińskiego eksportu nastąpiła w wyniku 
przystąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu. W 1995 r. 
na Chiny przypadało 1,5% światowego handlu zagraniczną warto-
ścią dodaną, a w 2005 r. udział ten przekroczył 10%.

3 Dla porównania w USA 86% importu związane było z popy-
tem krajowym, w Japonii 83%, we Francji 76%, a w Niemczech 
65%. 

4 Jest to ogólnie wspólna cecha dużych gospodarek rozwija-
jących się, co wynika z realizowanej przez te kraje polityki eko-
nomicznej, która z jednej strony promuje napływ bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w przetwórstwie przemysłowym, 
a z drugiej przyczynia się do ograniczania importu dóbr goto-
wych.

5 Udział popytu Chin w 2009 r. był zatem przeszło dwukrotnie 
mniejszy niż popytu Stanów Zjednoczonych (15,7%) i nieco mniej-
szy niż Niemiec (6,4%).

6 Wysoki udział Chin w imporcie surowców wskazuje też na 
wysoki stopień surowcochłonności chińskiej gospodarki. Świadczy 
to o tym, że dotychczas w dość ograniczonym stopniu wdrażane 
są nowoczesne technologie sprzyjające efektywniejszemu wyko-
rzystaniu surowców w Chinach.

7 Jest to także wynik polityki gospodarczej prowadzonej 
przez władze Chin, która w przypadku dóbr konsumpcyjnych 
przeznaczonych na krajowy rynek preferuje przenoszenie pro-
dukcji międzynarodowych korporacji do Chin w formie bezpo-
średnich inwestycji zagranicznych (tzw. inwestycje horyzontal-
ne). W ten sposób inwestycje zastępują import. Dane japońskiego 
Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu dotyczące działal-
ności japońskich fabryk w Chinach pokazują, że w niektórych 
branżach główną motywacją lokalizacji fabryk w tym kraju nie 
była produkcja na eksport lecz produkcja na rynek chiński. 
W 2013 r. fabryki japońskie sprzedały w Chinach (łącznie 
z Hongkongiem) produkty o wartości ponad 130 mld USD, 
a więc niewiele mniej niż wyniósł eksport Japonii do Chin 
i Hongkongu (170 mld USD). Ponad 60% łącznej wartości 
produkcji japońskich filii w Chinach (i Hongkongu) stanowiła 
sprzedaż przeznaczona na rynek chiński. Sprzedaż na rynek 
chiński ma najwiksze znaczenie dla producentów środków 
transportu (92% produkcji przeznaczone na rynek lokalny). 
Z drugiej strony głównym celem producentów maszyn 
elektrycznych (elektroniki) jest eksport (w tym bowiem przypadku 
na rynku chińskim pozostaje mniej niż 30% wartości produkcji).

8 Niemcy są największym eksporterem samochodów osobo-
wych do Chin. Chociaż Chiny są największym na świecie produ-
centem samochodów osobowych (głównie dzięki obecnym w tym 
kraju międzynarodowym koncernom samochodowym), to są także 
drugim największym ich importerem. Duży udział Niemiec 
w imporcie samochodów wynika prawdopodobnie z mniejszej 
produkcji niemieckich fabryk motoryzacyjnych w Chinach, przede 
wszystkim w porównaniu z koncernami japońskimi.

9 Znacznie większe znaczenie ZWD wytworzona w krajach 
trzecich ma w imporcie z Tajwanu (co najmniej 40%). 

10 Struktura eksportu Chin jest diametralnie inna niż struktura 
importu. W 2012 r. 60% chińskiego eksportu stanowiły dobra 
gotowe. Na Chiny przypadało 20% światowego eksportu dóbr 
gotowych.

11 Największym eksporterem wartości dodanej wykorzystywa-
nej w eksporcie krajów trzecich były w 2009 r. Stany Zjednoczone. 
Ich eksport stanowił 12,6% światowego eksportu wartości dodanej  
wykorzystywanego w eksporcie krajów trzecich. Wskaźnik ten 
odzwierciedla rolę USA jako największego zleceniodawcy proce-
sów produkcyjnych, jakie realizowane są w ramach GVC. Istotną 
rolę pod tym względem odgrywają w międzynarodowym handlu 
także Niemcy (8,0%) oraz Japonia (6,1%). 

12 Udział ten wyraźnie zwiększył się od roku 2005, gdy na 
Chiny przypadało ogólnie 2,2% (4,8% importu spoza UE) dostaw 
zagranicznej wartości dodanej wykorzystywanej w eksporcie 
Unii. 
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BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE 
ZAGRANICZNE W PAŃSTWACH UE  
W 2012 ROKU – NAPŁYW I ZASOBY

Katarzyna Bąkowska*

Upadek banku amerykańskiego Lehman Brothers we 
wrześniu 2008 r. symbolicznie uznano za początek kry-
zysu ekonomiczno-finansowego, który dotknął wiele 
krajów świata, głównie kraje najwyżej rozwinięte 
i o wysoko zaawansowanym sektorze usług finanso-
wych. Kryzys obnażył słabości tego sektora, a także nie-
zdolność rządów do szybkiego przywracania równowagi 
na rynkach wewnętrznych. Podważył zaufanie inwesto-
rów do światowej gospodarki i zwiększył obawy o jej 
przyszłość. Znalazło to odzwierciedlenie m.in. w spadku 
aktywności inwestycyjnej oraz większej ostrożności 
w ocenie już podjętych projektów. Obawy potencjal-
nych inwestorów łatwiej można zrozumieć, jeśli się 
uwzględni geograficzne rozmieszczenie światowych 
projektów inwestycyjnych. Znaczna ich część jest 
bowiem ulokowana w krajach UE. Unia Europejska, 
a przede wszystkim strefa euro, nadal doświadcza trud-
ności związanych z nadmiernym zadłużeniem publicz-
nym, które wywołało kryzys finansów publicznych. Kry-
zys zaufania wobec sektora finansowego przełożył się na 
sytuację banków w Europie i gorszą ocenę gospodarek 
europejskich, a ta z kolei na gorszy klimat inwestycyjny1. 
Niekorzystna koniunktura gospodarcza prowadząca do 
spadku stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych, 
przedłużająca się recesja w strefie euro, ograniczony 
dostęp do kapitału oraz duża niepewność co do rozwoju 
sytuacji gospodarczej w przyszłości, wywołały spadek 
inwestycji sektora prywatnego2, w tym bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych (BIZ).

Celem artykułu jest przedstawienie wielkości, dyna-
miki i struktury geograficznej napływu BIZ do krajów 
UE-27 w 2012 r., z uwzględnieniem podstawowych 
form inwestycji, tj. inwestycji typu greenfield (tworzą-
cych nową wartość poprzez budowę przedsiębiorstwa 


