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UDZIAŁ WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI 
W EKSPORCIE POLSKI I POZOSTAŁYCH 
KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Wojciech Mroczek*

Udział	wyrobów	wysokiej	techniki1	w polskim	eksporcie	
dóbr	przetworzonych	jest	nadal	relatywnie	niski,	mimo	że	
w ostatnich	 latach	wyraźnie	 i szybko	rósł.	Według	danych	
Eurostatu,	w  2014  r.	 udział	 ten	wyniósł	 8%	 (podczas	 gdy	
średnio	 w  Unii	 Europejskiej	 kształtował	 się	 na	 poziomie	
15%).	 Znaczenie	 wyrobów	 high-tech	 (HT)	 w  Polsce	 jest	
wyraźnie	mniejsze	nie	tylko	w porównaniu	z krajami	Euro-
py	Zachodniej	(UE-15),	ale	także	w porównaniu	z wieloma	
gospodarkami	wschodzącymi,	w tym	z Czechami	i Węgra-
mi.	 W  latach	 2007-2014	 dynamika	 eksportu	 wyrobów	
wysokiej	 techniki	 była	 w  Polsce	 najwyższa	 wśród	 krajów	
UE,	a wartość	tego	eksportu	wzrosła	ponad	czterokrotnie.	
Obserwowany	 w  tym	 okresie	 wzrost	 udziału	 wyrobów	
wysokiej	techniki	związany	był	z drugim	etapem	inwestycji	
w tego	typu	branżach	w krajach	Europy	Środkowo-Wschod-
niej	(EŚW),	przy	czym	–	jak	wskazują	dane	dotyczące	warto-
ści	dodanej	w handlu	zagranicznym	–	duże	znaczenie	w tym	
procesie	odegrali	inwestorzy	z krajów	rozwijających	się.

Przed	2007 r.	udział	wyrobów	wysokiej	techniki	w pol-
skim	 eksporcie	 towarów	 przetwórstwa	 przemysłowego	
kształtował	się	na	 jednym	z najniższych	poziomów	w Unii	
Europejskiej.	Mimo	dużych	zmian	w strukturze	towarowej	
polskiego	 eksportu,	 jakie	 nastąpiły	 pod	wpływem	 bezpo-
średnich	 inwestycji	zagranicznych,	udział	produktów	high-
-tech	w polskim	eksporcie	utrzymywał	się	jednak	na	bardzo	
niskim	 poziomie.	 Średnio	 w  latach	 2000-2007	 wyroby	
wysokiej	techniki	stanowiły	zaledwie	3%	eksportu	wyrobów	
przetworzonych,	 było	 to	więc	wyraźnie	mniej	 niż	 średnio	
w krajach	UE	(16%)	i pozostałych	krajach	Europy	Środkowej	
(15%).	W tym	okresie	(lata	2003,	2006-2007)	Polska	zajmo-
wała	ostatnie	 lub	 jedno	z ostatnich	miejsc	pod	względem	
udziału	 tych	 wyrobów	 w  eksporcie	 dóbr	 przetwórstwa	
przemysłowego	 wśród	 krajów	 UE	 (wymieniając	 się	 na	
ostatniej	pozycji	z Bułgarią	i Łotwą).

Na	 niski	 udział	 wyrobów	 wysokiej	 techniki	 w  polskim	
eksporcie	 mają	 wpływ	 dwa	 główne	 czynniki	 –	 marginalne	
znaczenie	 produkcji	 high-tech	 w  krajowych	 przedsiębior-
stwach	 oraz	 niewielki	 udział	 firm	 zagranicznych	 z  sektora	
wysokiej	techniki	w napływie	do	Polski	bezpośrednich	inwe-
stycji	 zagranicznych.	 O  ile	 w  większości	 krajów	 Europy	
Zachodniej	o znaczeniu	wysokiej	techniki	w eksporcie	decy-
duje	w dużej	mierze	poziom	wydatków	na	badania	i rozwój,	
to	w krajach	EŚW	(i ogólnie	w gospodarkach	wschodzących)	
udział	wyrobów	wysokiej	techniki	w eksporcie	związany	jest	
głównie	z bezpośrednimi	inwestycjami	zagranicznymi.

Chociaż	 procesy	 delokalizacji	 produkcji	 w  branżach	
wysokiej	techniki	były	na	ogół	bardzo	silne,	to	jednak	inwe-

stycje	 te	 przeważnie	 omijały	 Polskę.	 Handel	 w  branżach	
high-tech	w ostatnich	dwóch	dekadach	poddany	był	bardzo	
silnej	 ekspansji	 korporacji	międzynarodowych,	 a  jej	wyni-
kiem	 była	 integracja	 części	 gospodarek	 rozwijających	 się	
w międzynarodowych	 łańcuchach	wartości	 dodanej.	 Pro-
ces	ten	odzwierciedla	szybki	wzrost	znaczenia	krajów	roz-
wijających	 się	 w  eksporcie	 wyrobów	 wysokiej	 techniki.	
Według	 danych	 Banku	 Światowego	 (World Development 
Indicators),	 w  1999  r.	 na	 kraje	 rozwijające	 się	 przypadało	
32%	światowego	eksportu	produktów	high-tech,	a w 2012 r.	
udział	ten	zwiększył	się	do	53%.	Głównym	kierunkiem	eks-
pansji	korporacji	międzynarodowych	działających	w sekto-
rze	 wysokiej	 techniki	 były	 w  tym	 okresie	 azjatyckie	 kraje	
rozwijające	się,	na	które	przypada	obecnie	45%	światowe-
go	 eksportu	 wyrobów	wysokiej	 techniki.	 Natomiast	 kraje	
Europy	Środkowej	 i Wschodniej	 znalazły	 się	w większości	
na	marginesie	procesów	globalizacyjnych	w sektorze	tych	
wyrobów.	Według	danych	Banku	Światowego	na	kraje	EŚW	
przypadało	zaledwie	3%	światowego	eksportu	produktów	HT.

Udział	Polski	w światowym	eksporcie	wyrobów	high-tech 
wyniósł	 0,48%	 (2012	 r.),	 a  więc	 był	 przeszło	 dwukrotnie	
mniejszy	niż	udział	Polski	w światowym	eksporcie	ogółem.

Głębokie	zmiany	w strukturze	światowego	handlu	wyro-
bami	wysokiej	techniki	spowodowały,	że	wskaźnik	udziału	
tych	 produktów	 w  eksporcie	 stracił	 adekwatność,	 jako	
jeden	 z mierników	 stopnia	 rozwoju	 gospodarczego.	 Silny	
wpływ	na	handel	HT	mają	procesy	globalizacyjne	polegają-
ce	na	delokalizacji	produkcji	i jej	fragmentaryzacji.	Obecnie	
o  lokalizacji	 decydują	 niższe	 koszty	 pracy	 –	 tak	więc	 pro-
dukcja	w coraz	większym	stopniu	koncentruje	się	w krajach	
rozwijających	się.	Fragmentaryzacja	produkcji,	w tym	głów-
nie	 oddzielenie	 fazy	 kreacji	 produktu	 od	 jego	 fizycznej	
produkcji	powoduje,	że	eksporterami	produktów	wysokiej	
techniki	 mogą	 być	 obecnie	 kraje	 pozbawione	 w  ogóle	
ośrodków	naukowo-badawczych.	Obecnie	najwyższe	udziały	
wyrobów	 wysokiej	 techniki	 w  eksporcie	 charakteryzują	
gospodarki	 rozwijające	 się,	 w  tym	 o  relatywnie	 niskim	
poziomie	PKB	per capita.	Z drugiej	strony	w krajach	rozwi-
niętych,	 gdzie	wydatki	 na	 badania	 i  rozwój	 są	 najwyższe,	
następuje	 zmniejszanie	 się	udziału	high-tech	w eksporcie.	
Ze	 względu	 na	 bardzo	 dużą	 skalę	 delokalizacji	 produkcji	
w  branżach	 związanych	 z  produkcją	 wyrobów	 wysokiej	
techniki,	 duże	 znaczenie	ma	 tworzenie	 krajowej	 wartości	
dodanej	(KWD).	W przypadku	eksportu	KWD	w branży	elek-
tronicznej	zmiany	struktury	nie	były	tak	silne,	jak	wskazują	
statystki	brutto.	Dokładniejsza	analiza	 tworzenia	wartości	
dodanej	w eksporcie	elektroniki	wskazuje,	że	kraje	rozwi-
nięte	 tworzą	 przede	 wszystkim	 wartość	 dodaną	 w  usłu-
gach,	 podczas	 gdy	 kraje	 rozwijające	 się	 –	 w  przemyśle	
przetwórczym.	 Tak	 więc	 o  korzyściach	 z  eksportu	 dóbr	
high-tech decyduje	w dużej	mierze	zarówno	znaczenie	kra-
jowej	wartości	dodanej,	jak	i miejsce	oraz	fazy	jej	powsta-
wania.	Według	często	przywoływanego	w literaturze	sche-
matu	 funkcjonowania	 łańcuchów	 wartość	 dodanej	 –	 The 
smiling curve: Value added along the GVC2,	najwięcej	korzyści	
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w handlu	 realizowanym	w ramach	 tych	 łańcuchów	odno-
szą	kraje	o największym	wkładzie	usług.

Niższy	napływ	inwestycji	w	branżach	związanych	z wyso-
ką	techniką	w krajach	EŚW	związany	był	m.in	z mniejszym	
znaczeniem	wyrobów	wysokiej	 techniki	w produkcji	 i eks-
porcie	w krajach	Europy	Zachodniej.	Kraje	UE-15,	które	są	
najważniejszymi	 inwestorami	 zagranicznymi	 w  regionie,	
wykazują	znacznie	niższy	stopień	specjalizacji	w sektorach	
high-tech	 niż	 Stany	 Zjednoczone	 i  Japonia.	 Jednocześnie	
europejskie	 korporacje	 działające	 w  branżach	 wysokiej	
techniki	 w  celu	 podwyższania	 konkurencyjności	 swoich	
produktów	budowały	międzynarodowe	 łańcuchy	wartości	
dodanej,	wzorem	firm	amerykańskich	i japońskich,	w opar-
ciu	o tworzenie	filii	w azjatyckich	gospodarkach	rozwijają-
cych	się.	Poza	tym	produkcja	w branżach	związanych	z wyso-
ką	 techniką	 jest	 w  Europie	mniej	 mobilna	 (tzn.	 w mniej-
szym	 stopniu	 podlega	 przenoszeniu	 produkcji	 do	 krajów	
rozwijających	się)	niż	w USA	i Japonii,	na	co	duży	wpływ	ma	
jej	struktura	(w tym	przede	wszystkim	duży	udział	przemy-
słu	 lotniczego).	Z tego	względu	strumień	 inwestycji	zagra-
nicznych	 związanych	 z  branżami	 wysokiej	 techniki	 był	
w  Europie	 Środkowej	 i  Wschodniej	 słabszy.	 Dodatkowo	
niekorzystny	 wpływ	 na	 jego	 wielkość	 miały	 procesy	 fuzji	
i  przejęć	 przez	 firmy	 amerykańskie	 i  japońskie.	 Ponadto	
głównymi	kierunkami	amerykańskich	i japońskich	inwestycji	
związanych	z sektorem	high-tech	były	Chiny	oraz	kraje	Azji	
Południowo-Wschodniej.	W efekcie	to	kraje	Azji	Południo-
wo-Wschodniej	 charakteryzują	 się	 obecnie	 najwyższym	
udziałem	wyrobów	wysokiej	techniki	w eksporcie.

W  okresie	 poprzedzającym	 przystąpienie	 krajów	 EŚW	
do	UE,	inwestycje	zagraniczne	w branżach	wyrobów	wyso-
kiej	 techniki	 w  tym	 rejonie	 koncentrowały	 się	 przede	
wszystkim	w Czechach	i na	Węgrzech.	W efekcie	do	2007 r.	
ok.	80%	eksportu	wyrobów	wysokiej	techniki	z krajów	EŚW	
pochodziło	tylko	z tych	dwóch	krajów.	W tym	okresie	inwe-
storami	w regionie	EŚW	były	przede	wszystkim	firmy	z kra-
jów	Europy	Zachodniej.	O wyborze	Czech	i Węgier	na	loka-
lizację	 nowych	 fabryk	 high-tech	 w  Europie	 decydowały	
prawdopodobnie	większe	tradycje	przemysłowe	oraz	bar-
dziej	rozwinięta	szeroko	rozumiana	infrastruktura,	jak	i bli-
skość	 geograficzna	 największych	 rynków	 Europy	 Zachod-
niej.	W efekcie	bezpośrednio	przed	przystąpieniem	do	UE	
udział	wysokiej	techniki	w eksporcie	przetwórstwa	przemy-
słowego	wyniósł	29%	na	Węgrzech	i 13%	w Czechach	(2003	r.).	
Natomiast	w pozostałych	krajach	EŚW	wyniósł	on	wówczas	
średnio	4%.	

Wzrost	 udziału	 wyrobów	 wysokiej	 techniki	 w  polskim	
eksporcie	 związany	 był	 z  drugim	 etapem	 napływu	 bezpo-
średnich	 inwestycji	 zagranicznych	 z  sektora	 high-tech do 
EŚW.	 O  ile	 w  pierwszym	 etapie	 inwestorami	 w  sektorze	
wysokiej	techniki	były	przede	wszystkim	korporacje	z krajów	
Europy	Zachodniej,	to	w drugim	etapie	główną	grupą	inwe-
storów	były	korporacje	z krajów	rozwijających	się.	Wieloletni	
napływ	 inwestycji	 amerykańskich	 i  japońskich	 wzmocnił	
wcześniej	sektor	wysokiej	techniki	w niektórych	krajach	roz-
wijających	się	w Azji.	Dzięki	 temu	możliwe	stało	się	wykre-
owanie	 własnych	 marek	 w  takich	 krajach,	 jak	 Korea	 Płd.,	
Chiny	czy	Tajwan.	W II	połowie	pierwszej	dekady	XXI	wieku	

zaczęły	one	organizować	swoje	filie	w krajach	Europy	Środ-
kowo-Wschodniej,	 o  czym	 może	 świadczyć	 m.in.	 wzrost	
zagranicznej	wartości	dodanej	(ZWD)	w eksporcie	branży	HT	
z  krajów	EŚW	–	wartości	 pochodzącej	 z  azjatyckich	 krajów	
rozwijających	 się.	W wyniku	 tych	 tendencji	w  latach	 2008-
2014	 Polska	 odznaczała	 się	 najwyższą	 dynamiką	 eksportu	
wśród	krajów	Unii.	W  tym	okresie	wartość	eksportu	wyro-
bów	wysokiej	techniki	wzrosła	w Polsce	ponad	czterokrotnie	
(o  22%	 średniorocznie).	 Wysoką	 dynamiką	 eksportu	 tych	
wyrobów	charakteryzowały	się	w tym	okresie	również	Łotwa,	
Rumunia,	 Estonia	 i  Słowacja,	 a więc	 kraje,	 które	wcześniej	
odznaczały	się	niskim	udziałem	wyrobów	wysokiej	techniki	
w eksporcie	(z wyjątkiem	Estonii).

Ze	 względu	 na	 różne	 źródła	 innowacyjności	 handlu,	
w starych	i nowych	krajach	Unii	obserwowane	są	zróżnico-
wane	 tendencje	 w  eksporcie	 wyrobów	 wysokiej	 techniki.	
Około	 ¾	 eksportu	 wyrobów	 wysokiej	 techniki	 w  krajach	
EŚW	przypada	na	dwie	 kategorie	 –	 komputery	 i maszyny	
biurowe	 oraz	 elektronikę	 i  telekomunikację	 (w  Polsce	 –	
70%	w 2014	r.).	Są	to	kategorie,	które	najsilniej	podlegały	
procesom	 globalizacji	 (tzn.	 ich	 produkcja	 w  największym	
stopniu	 została	 poddana	delokalizacji	 i  fragmentaryzacji).	
Natomiast	 w  krajach	 UE-15	 wspomniane	 dwie	 kategorie	
obejmowały	 w  2014  r.	 37%	 eksportu	 high-tech	 (było	 to	
ponad	dwukrotnie	mniej	niż	w EŚW).	 Jednocześnie	udział	
tych	 dwóch	 kategorii	 w  eksporcie	UE-15	 charakteryzował	
się	wyraźną	 tendencją	malejącą	 (w 2000  r.	 stanowiły	one	
prawie	 58%	 eksportu	 high-tech	 w  Europie	 Zachodniej).	
Generalnie	można	powiedzieć,	że	innowacyjność	eksportu	
w  Polsce,	 podobnie	 jak	 w  pozostałych	 krajach	 EŚW,	 jest	
przede	 wszystkim	 wynikiem	 wzrostu	 znaczenia	 w  nim	
zagranicznej	wartości	dodanej.

Polski	 eksport	 dóbr	 wysokiej	 techniki,	 podobnie	 jak	
w  pozostałych	 krajach	 regionu	 EŚW,	 oparty	 jest	 w  dużej	
mierze	na	reeksporcie	zagranicznej	wartości	dodanej.	Eks-
port	 dóbr	 high-tech	 skoncentrowany	 jest	 na	 kategoriach	
o dużym	znaczeniu	zagranicznej	wartości	dodanej:	kompu-
tery	i maszyny	biurowe	oraz	elektronika	i telekomunikacja	
(odpowiednio	24%	i 45%	eksportu	wyrobów	wysokiej	tech-
niki	 w  2014	 r.).	 Według	 danych	 OECD/WTO	 o  wartości	
dodanej	w handlu	międzynarodowym	(Trade in Value Added 
–	TiVA),	krajowa	wartość	dodana	w 2011 r.	stanowiła	zaled-
wie	 46%	 polskiego	 eksportu	 branży	 „komputery,	 wyroby	
elektroniczne	 i  sprzęt	optyczny”	 (podczas	gdy	średnio	dla	
produktów	przetwórstwa	przemysłowego	krajowa	wartość	
dodana	stanowiła	61%	eksportu	ogółem).	Niski	udział	kra-
jowej	wartości	dodanej	w eksporcie	wyrobów	nowych	tech-
nologii	 odzwierciedla	 niską	 pozycję	 polskiej	 gospodarki	
w łańcuchach	międzynarodowej	wartości	dodanej	w sekto-
rze high-tech.	Jeszcze	niższy	udział	krajowej	wartości	doda-
nej	 charakteryzuje	 eksport	 Węgier	 (26%),	 Czech	 (33%)	
i  Słowacji	 (39%).	 Natomiast	 w  większości	 krajów	 UE-15	
krajowa	wartość	dodana	stanowi	ponad	połowę	eksportu	
komputerów,	wyrobów	elektronicznych	i sprzętu	optyczne-
go.	 Na	 przykład	 w  Niemczech	 krajowa	 wartość	 dodana	
stanowi	 76%	 eksportu	 tej	 branży,	 w  Austrii	 –	 75%,	 a  we	
Włoszech	 –	 74%.	 Zdecydowanie	 najwyższy	 udział	 KWD	
charakteryzuje	eksport	USA	(87%)	i Japonii	(83%).	
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Skromne	rozmiary	inwestycji	zagranicznych	w sektorze	
high-tech	mogą	okazać	się	poważną	barierą	w kreacji	pol-
skich	 marek	 innowacyjnych.	 Silny	 napływ	 BIZ	 do	 branż	
wysokiej	techniki	w niektórych	azjatyckich	krajach	rozwija-
jących	się	był	ważnym	impulsem	tworzenia	innowacyjnych	
produktów	 o  wysokich	 wskaźnikach	 krajowej	 wartości	
dodanej.	Udział	wyrobów	high-tech	w eksporcie	niektórych	
krajów	 rozwijających	się	 jest	obecnie	wielokrotnie	wyższy	
niż	 w  Polsce.	 Stosunkowo	 niewielki	 napływ	 inwestycji	
zagranicznych	z sektora	high-tech	do	Polski	w porównaniu	
z innymi	gospodarkami	rozwijającymi	się	może	przyczyniać	
się	do	utrwalania	niskiego	miejsca	Polski	w hierarchii	mię-
dzynarodowych	łańcuchów	wartości	dodanej.	Dane	OECD	
i WTO	wskazują,	że	w niektórych	krajach	rozwijających	się	
nastąpił	znaczący	wzrost	krajowej	wartości	dodanej	w eks-

porcie	 branży	 „komputery,	 wyroby	 elektroniczne	 i  sprzęt	
optyczny”	(w tym	przede	wszystkim	w Chinach).

Wyroby	 wysokiej	 techniki	 charakteryzują	 się	 znacznie	
bardziej	zróżnicowaną	strukturą	geograficzną	eksportu	niż	
pozostałe	produkty	przetwórstwa	przemysłowego.	W eks-
porcie	wyrobów	high-tech	 krajów	Unii	 Europejskiej	 znacz-
nie	większy	jest	udział	krajów	pozaeuropejskich	niż	w eks-
porcie	 pozostałych	wyrobów	przetwórstwa	 przemysłowe-
go.	Zróżnicowanie	eksportu	wyrobów	wysokiej	techniki	nie	
jest	w Polsce	tak	duże,	jak	w krajach	UE-15	(podobnie,	jak	
w  przypadku	 pozostałych	 produktów	 przetwórstwa	 prze-
mysłowego).	 W  2014  r.	 na	 rynki	 pozaeuropejskie	 trafiło	
21%	eksportu	high-tech	z Polski,	a więc	ponad	dwukrotnie	
więcej	niż	w przypadku	pozostałych	produktów	przetwór-
stwa	 przemysłowego	 (10%).	 W  Unii	 Europejskiej	 średnio	
35%	eksportu	wyrobów	wysokiej	techniki	trafia	do	krajów	

Tabela 1

Struktura eksportu wyrobów wysokiej techniki z Polski w latach 1999-2014 

1999 2002 2005 2008 2011 2014

1.	Sprzęt	lotniczy 14,6 12,9 8,8 8,3 13,1 11,3
2.	Komputery	–	maszyny	biurowe	 12,5 9,2 8,4 30,0 35,9 24,3
3.	Elektronika	–	telekomunikacja	 33,5 42,7 42,8 35,7 29,4 45,3
4.	Środki	farmaceutyczne	 6,6 4,7 4,3 2,7 2,7 2,6
5.	Aparatura	naukowo-badawcza 10,9 12,8 14,8 9,4 10,2 8,0
6.	Maszyny	elektryczne	 3,4 3,8 2,6 2,3 1,6 1,3
7.	Chemikalia	 4,0 3,9 7,8 3,9 4,1 2,7
8.	Maszyny	nieelektryczne 10,7 9,0 6,0 5,1 2,6 4,1
9.	Uzbrojenia 3,7 1,0 4,6 2,6 0,4 0,4
Wyroby	wysokiej	techniki	ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Łącznie	2	+	3 46,1 51,9 51,2 65,7 65,3 69,6

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.

Tabela 2

Struktura eksportu wyrobów wysokiej techniki z wybranych krajów Unii Europejskiej w 2014 r. 

SK CZ HU AT FI DE IE GB IT ES FR BE

1.	Sprzęt	lotniczy 0,2 2,0 0,6 2,4 8,6 19,7 1,7 29,9 10,7 17,7 52,0 3,1
2.	Komputery	–	maszyny	biurowe	 19,5 45,4 21,2 7,9 9,2 8,4 20,1 8,0 7,1 5,8 3,2 5,6
3.	Elektronika	–	telekomunikacja	 70,6 36,4 42,0 40,6 31,7 25,8 12,0 17,7 17,3 15,8 15,6 10,1
4.	Środki	farmaceutyczne	 1,1 2,2 6,3 27,7 5,1 15,8 44,4 15,7 25,8 27,5 12,5 56,3
5.	Aparatura	naukowo-badawcza 3,1 5,6 19,8 10,3 32,6 18,3 19,7 16,2 11,9 9,6 9,2 13,6
6.	Maszyny	elektryczne	 1,6 3,3 3,4 1,7 2,6 2,6 1,4 3,0 2,6 2,7 0,5 1,3
7.	Chemikalia	 0,8 0,8 2,2 2,4 0,4 4,2 0,5 4,4 3,7 12,1 5,0 6,9
8.	Maszyny	nieelektryczne 2,3 3,5 4,3 4,7 4,4 4,9 0,2 4,3 18,8 7,3 2,0 2,1
9.	Uzbrojenia 0,9 0,6 0,2 2,3 5,4 0,3 0,0 0,9 2,1 1,4 0,1 1,1
Wyroby	wysokiej	techniki	ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Łącznie	2	+	3 90,0 81,9 63,2 48,5 40,9 34,2 32,1 25,7 24,4 21,6 18,7 15,7

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.
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STOSUNKI GOSPODARCZE  
UNII EUROPEJSKIEJ Z KRAJAMI 
ASEAN – WIETNAM 

Marzenna Błaszczuk-Zawiła*

Stowarzyszenie	 Narodów	 Azji	 Południowo-Wschodniej	
(Association of South East Asian Nations	 –	 ASEAN)	 jest	 jed-
nym	z najszybciej	rozwijających	się	ugrupowań	integracyj-
nych	 na	 świecie.	 Kraje	 ASEAN	 notują	 dynamiczny	 wzrost	
gospodarczy1.	Uzyskanie	lepszego	dostępu	do	ich	rynków	
jest	więc	jednym	z priorytetów	Unii	Europejskiej.	

Wobec	 zawieszenia	 w  marcu	 2009	 roku	 rokowań	
w  sprawie	 utworzenia	 międzyregionalnej	 strefy	 wolnego	
handlu	 UE-ASEAN,	w  grudniu	 2009  r.	 państwa	 członkow-
skie	UE	zobowiązały	Komisję	Europejską	do	podjęcia	roko-
wań	 w  sprawie	 umów	 dwustronnych	 z  poszczególnymi	
krajami	tego	ugrupowania.	

Wietnam	 jest	 trzecim	 krajem	 ASEAN,	 po	 Singapurze	
i Malezji,	z którym	Unia	rozpoczęła	rokowania	w tej	sprawie,	
a drugim,	po	Singapurze,	z którym	rozmowy	zakończyła.	Oce-
nia	się,	że	unijno-wietnamska	umowa	o wolnym	handlu	jest	
najszerszą,	zważywszy	jej	zakres,	umową	zawartą	przez	Unię	
z krajem	rozwijającym	się2.	Ma	ona	być	modelowym	rozwią-
zaniem	dla	porozumień	handlowych	UE	z krajami	rozwijający-
mi	 się3,	 a  także	 stanowić	 kolejny	 krok	w kierunku	 zawarcia	
kompleksowej	umowy	międzyregionalnej	UE-ASEAN.	Celem	
artykułu	 jest	 przedstawienie	 rozwoju	 stosunków	 gospodar-
czych	 Unii	 Europejskiej	 z  Wietnamem	 oraz	 ich	 perspektyw	
w świetle	ostatnio	zawartych	umów	dwustronnych.

Rozwój stosunków UE-Wietnam po 1990 roku

Początki	 stosunków	 unijno-wietnamskich	 sięgają	 paź-
dziernika	1990	roku,	gdy	ówczesne	Wspólnoty	Europejskie	

nawiązały	oficjalne	stosunki	dyplomatyczne	z Socjalistycz-
ną	 Republiką	 Wietnamu	 (Wietnamem)4.	 W  1992	 roku	
Wspólnota	 Europejska	 podpisała	 z  Wietnamem	 umowę	
tekstylną	(ramka	1),	która	była	jednym	z pierwszych	poro-
zumień	 handlowych	 zawartych	 przez	 Wietnam	 z  krajami	
kapitalistycznymi.	Niespełna	trzy	lata	później	(17	lipca	1995	r.)	
WE	 i  Wietnam	 podpisały	 Umowę	 ramową	 o  współpracy	
(EU-Vietnam Framework Cooperation Agreement	–	FCA),	która	
weszła	w życie	1	czerwca	1996 r.	Umowa	ta	miała	 istotne	
znaczenie	 dla	 stosunków	 dwustronnych,	 poszerzała	
bowiem	 zakres	wzajemnych	 relacji	 poza	wymiar	humani-
tarny	(dominujący	we	wcześniejszych	latach),	a także	przy-
znawała	Wietnamowi	klauzulę	najwyższego	uprzywilejowa-
nia	w stosunkach	handlowych	z UE	(postanowienie	istotne	
dla	 Wietnamu,	 który	 nie	 był	 wówczas	 jeszcze	 członkiem	
Światowej	Organizacji	Handlu	–	WTO).	Do	głównych	celów	
umowy	FCA	należały:	
1)	 zapewnienie	 warunków	 rozwoju	 dwustronnego	 han-

dlu	i inwestycji	oraz	ich	wspieranie,
2)	 wspieranie	 zrównoważonego	 rozwoju	 gospodarki	

Wietnamu,
3)	 zacieśnienie	 współpracy	 gospodarczej,	 w  tym	 pomoc	

dla	Wietnamu	w jego	dążeniu	do	wprowadzenia	gospo-
darki	rynkowej,

4)	 wsparcie	 ochrony	 środowiska	 i  zrównoważonego	
zarządzania	zasobami	naturalnymi.

W kolejnych	latach	Unia	odegrała	ważną	rolę	w integra-
cji	 ekonomicznej	Wietnamu	 z  gospodarką	 światową.	Była	
pierwszym	dużym	członkiem	WTO,	który	zakończył	z Wiet-
namem	 dwustronne	 rokowania	 akcesyjne	 w  sprawie	
dostępu	do	rynku	(grudzień	2004	r.5).	W tym	samym	czasie	
UE	 zniosła	 wszystkie	 ograniczenia	 ilościowe	 w  imporcie	
tekstyliów	z Wietnamu.	W maju	2007	r.,	kilka	miesięcy	po	
uzyskaniu	przez	Wietnam	statusu	 członka	WTO,	Rada	UE	
upoważniła	 Komisję	 Europejską	 do	 negocjowania	 z  nim	
Umowy	ramowej	o wszechstronnym	partnerstwie	i współ-
pracy	(EU-Vietnam Framework Agreement on Comprehensive 
Partnership and Cooperation	–	PCA).	Rokowania	rozpoczęły	

pozaeuropejskich	 (wobec	 26%	 w  przypadku	 pozostałych	
produktów	 przetwórstwa	 przemysłowego).	 Szczególnie	
wysoki	 udział	 rynków	 pozaeuropejskich	 charakteryzuje	
eksport	sprzętu	lotniczego.	W 2014 r.	blisko	70%	polskiego	
eksportu	 tej	kategorii	wyrobów	high-tech	 znalazło	odbior-
ców	 na	 odległych	 geograficznie	 rynkach	 (32%	 eksportu	
trafiło	do	USA,	a 23%	do	Kanady).	Udział	krajów	pozaeuro-
pejskich	w eksporcie	wyrobów	wysokiej	 techniki	 jest	bar-
dzo	 zróżnicowany	 w  poszczególnych	 kategoriach.	 Obok	
eksportu	 sprzętu	 lotniczego,	 rynki	 pozaeuropejskie	 mają	
duże	znaczenie	także	w eksporcie	maszyn	nieelektrycznych	
oraz	w eksporcie	uzbrojenia.	Natomiast	w eksporcie	kom-
puterów,	farmaceutyków	oraz	chemikaliów	dominują	zde-
cydowanie	rynki	europejskie.

                    
*	Autor	 jest	pracownikiem	Instytutu	Ekonomicznego	Narodo-

wego	Banku	Polskiego.	E-mail:	wojciech.mroczek@nbp.pl.	Opinie	
wyrażone	w artykule	są	osobistymi	opiniami	autora.

1	Definicja	dóbr	wysokiej	techniki	według	High-tech industry and 
knowledge-intensive services	 (htec);	 http://ec.europa.eu/eurostat/	
cache/metadata/en/htec_esms.htm.	 Dane	 do	 2006  r.	 podawane	
są	 według	 klasyfikacji	 SITC	 Rev.	 3,	 natomiast	 dane	 od	 2007  r.	
według	klasyfikacji	SITC	Rev.	4.	Polskie	nazwy	kategorii	dóbr	wyso-
kiej	techniki	wg	publikacji	GUS,	„Nauka	i technika	w 2012	r.”.

2	OECD,	Interconnected Economies: Benefiting from Global Value 
Chains,	2013.

n

UNIA EUROPEJSKA - KRAJE TRZECIE


