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POZYCJA KONKURENCYJNA
POLSKIEGO PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
W KONTEKŚCIE WYNIKÓW
HANDLU ZAGRANICZNEGO W LATACH 2006-2011
Streszczenie: W artykule zaprezentowano nurt badań nad konkurencyjnością w handlu. Zbadano pozycję konkurencyjną eksportu artykułów polskiego przetwórstwa przemysłowego na
tle Polski ogółem w latach 2006-2011. Oceny konkurencyjności eksportu dokonano na podstawie wybranych wskaźników dotyczących sytuacji handlu zagranicznego. W szczególności
zbadano: saldo obrotów handlowych, udział procentowy eksportu, wskaźnik relacji wartości
eksportu względem wartości produkcji sprzedanej przemysłu, wskaźnik penetracji importowej, wskaźnik relacji eksportowo-importowych, indeks pokrycia, wskaźnik hipotetycznego
eksportu oraz wskaźnik konkurencyjności.
Słowa kluczowe: eksport, import, konkurencyjność, pozycja konkurencyjna, przetwórstwo
przemysłowe.

1. Wstęp. Nurty badań nad konkurencyjnością
W naukach ekonomicznych wyodrębnia się co najmniej cztery nurty badań nad konkurencyjnością. Są nimi nurty powiązane z teoriami: wzrostu gospodarczego czy
dobrobytu, zniekształceń, konkurencji oraz handlu międzynarodowego1.
W niniejszej pracy rozpatrywany jest „handlowy” nurt badań nad konkurencyjnością, w którym oceny konkurencyjności dokonuje się poprzez pryzmat wyników
handlu międzynarodowego. W nurcie tym przyjmuje się założenie, iż konkurencyjność przejawia się wyłącznie na rynkach zagranicznych, gdyż tylko na nich jest
oceniana. Handlowy nurt badań nad konkurencyjnością nie jest pozbawiony wad2.
Poniższa analiza prowadzona jest w ujęciu sektorowym. Obejmuje polskie przetwórstwo przemysłowe (handel jego artykułami), a osiągane wyniki odnoszone są
Szerzej zob. A. Wziątek-Kubiak, Konkurencyjność polskiego przemysłu, Polska Akademia
Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003, s. 13-23.
2
Szerzej zob. tamże, s. 17-19.
1
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do wyników handlu zagranicznego Polski ogółem. Takie podejście implikuje możliwość zastosowania tylko niektórych odpowiednich wskaźników.
Rozpatrując konkurencyjność według handlowego nurtu badań, tzn. przy wyprowadzaniu pojęcia konkurencyjności z teorii handlu międzynarodowego, można
wyróżnić trzy pojęcia: międzynarodowa konkurencyjność gospodarki, międzynarodowa zdolność konkurencyjna oraz międzynarodowa pozycja konkurencyjna. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju to zdolność do sprostania konkurencji międzynarodowej i utrzymania wysokiego tempa krajowego popytu bez
pogarszania bilansu obrotów bieżących, natomiast na rynku międzynarodowym wyraża się akceptacją wyrobów danego kraju i powiększaniem jego udziałów w rynkach eksportowych. Międzynarodowa konkurencyjność czynnikowa (tj. zdolność
konkurencyjna) to długofalowa zdolność do sprostania konkurencji międzynarodowej (zatem z perspektywą zmiany pozycji konkurencyjnej w przyszłości). Z kolei
międzynarodowa konkurencyjność wynikowa (tj. pozycja konkurencyjna) to udział
gospodarki danego kraju w wymianie międzynarodowej dóbr, usług i czynników
wytwórczych (zatem stopień konkurencyjności kraju w danym momencie)3.
Wszystkie analizowane w poniższym tekście wskaźniki obrazują pozycję konkurencyjną eksportu artykułów polskiego przetwórstwa przemysłowego na tle wyników handlu zagranicznego Polski ogółem (Polski jako całości) w latach 2006-2011.
Przetwórstwo przemysłowe rozumiane jest jako sekcja C Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007), obejmująca działy od 10 do 33.

2. Wskaźniki konkurencyjności eksportu
A. Zielińska-Głębocka zaproponowała pełny zestaw wskaźników konkurencyjności
eksportu, składający się z trzech grup wskaźników4:
a) wskaźniki dotyczące sytuacji handlu zagranicznego, m.in.: udział procentowy
eksportu, saldo bilansu handlowego, wskaźnik penetracji importowej, wskaźnik relacji eksportowo-importowych, wskaźnik hipotetycznego eksportu, wskaźnik konkurencyjności czy indeks pokrycia,
b) wskaźniki specjalizacji, m.in.: wskaźnik ujawnionej przewagi komparatywnej
(revealed comparative advantage – RCA) obliczony według takiej formuły, że
oprócz wskaźnika konkurencyjności jest także wskaźnikiem specjalizacji eksportowej, skorygowany wskaźnik ujawnionej przewagi komparatywnej (calculate (?) reTamże, s. 17, oraz M. Lubiński, T. Michalski, J. Misala, Międzynarodowa konkurencyjność
gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Raporty „Studia
nad Konkurencyjnością”, nr 38, Warszawa 1995, s. 9-10, oraz M. Olczyk, Konkurencyjność. Teoria
i praktyka. Na przykładzie polskiego eksportu artykułów przemysłowych na unijny rynek w latach
1995-2006, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2008, s. 12 i 17.
4
Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, red. A. Zielińska-Głębocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 36, oraz M. Olczyk,
wyd. cyt., s. 53-77.
3
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vealed comparative advantage – CRCA), wskaźnik handlu wewnątrzgałęziowego
Grubela-Lloyda,
c) wskaźniki cenowo-kosztowe, m.in.: ceny wagowe, czyli jednostkowe ceny
eksportowe oraz importowe; średnie ceny w eksporcie i imporcie; relatywne wartości jednostkowe.
W artykule wykorzystane zostały wskaźniki z punktu a), pozwalające ocenić
pozycję konkurencyjną polskiego przetwórstwa przemysłowego.

3. Ocena pozycji konkurencyjnej eksportu artykułów
polskiego przetwórstwa przemysłowego
Analizę eksportu artykułów przetwórstwa przemysłowego rozpocząć należy od
przedstawienia bezwzględnej jego wartości w poszczególnych latach w badanym
okresie, czyli w latach 2006-2011 (rys. 1).
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457501,60
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532584,00
518466,30
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Rys. 1. Wartość eksportu, importu oraz saldo obrotów handlu zagranicznego artykułami polskiego
przetwórstwa przemysłowego w latach 2006-2011 (ceny bieżące w mln zł)
Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego
(Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, GUS, Warszawa, wydania z lat 2007-2012).

W badanym okresie wartość eksportu artykułów polskiego przetwórstwa przemysłowego wzrastała systematycznie, od 330 mld zł w 2006 roku do 533 mld zł
w 2011 roku. Szczególnie zauważalny wzrost wartości eksportu odnotowano w
ostatnich latach, w 2010 roku (wzrost eksportu o ponad 50 mld zł w stosunku do
2009 roku) i w 2011 roku – wzrost w stosunku do 2010 roku o 74,7 mld zł.
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W ramach importu artykułów polskiego przetwórstwa przemysłowego jedynie
w 2009 roku odnotowano spadek jego wartości w stosunku do roku poprzedniego
o blisko 20 mld zł. Największy wzrost wartości importu miał miejsce również
w ostatnich latach, w 2010 roku – wzrost o ok. 52 mld zł w stosunku do 2009 roku,
a w 2011 roku wzrost o prawie 61 mld zł w stosunku do roku poprzedniego.
Wskaźnikiem, który bezpośrednio informuje o nadwyżce finansowej uzyskanej
z wymiany, jest saldo obrotów handlowych. W handlu zagranicznym artykułami
polskiego przetwórstwa przemysłowego w analizowanym okresie występowały zarówno deficyt, jak i nadwyżka. Od 2009 roku można odnotować dodatnie salda handlowe.
Przedstawione bezwzględne wyniki handlu zagranicznego artykułami przetwórstwa przemysłowego warto także odnieść do sytuacji w polskim handlu zagranicznym ogółem. Rysunek 2 obrazuje udział eksportu oraz udział importu artykułów
przetwórstwa przemysłowego w eksporcie oraz imporcie Polski ogółem na przestrzeni lat 2006-2011.
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85,32
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Rys. 2. Udział eksportu i udział importu artykułów przetwórstwa przemysłowego w eksporcie
i imporcie Polski ogółem w latach 2006-2011 (w %)
Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie danych z GUS.

W ciągu badanego okresu udział eksportu był wyższy niż udział importu i utrzymywał się na poziomie 95-97% całego polskiego eksportu. Udział importu w imporcie Polski ogółem był o ok. 10 punktów procentowych niższy – ok. 83-87% całego
polskiego importu.
Wskaźnik relacji wartości eksportu względem wartości produkcji sprzedanej
przemysłu jest wskaźnikiem przedstawiającym charakter produkcji przemysłowej,
wskazującym pośrednio, na ile jest ona proeksportowa5. Wskaźnik ten dostarcza
istotnych informacji o znaczeniu eksportu. Pokazuje, jaka część produkcji jest „uruT. Komornicki, Eksport w ujęciu regionalnym jako miernik rozwoju przemysłu, Prace Komisji
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego nr 8, IGiPZ PAN, Warszawa-Kraków
2006, s. 171.
5
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%

chamiana” przez popyt z zagranicy. Przy pewnym uproszczeniu można go także interpretować jako ilustrujący, o ile spadłaby produkcja regionu/kraju/sektora, gdyby
zaprzestano eksportu6. Im wyższy ten wskaźnik, tym lepiej dla gospodarki. Oznacza
bowiem większą „otwartość” gospodarki, prowadzenie na szerszą skalę wymiany
handlowej z zagranicą (rys. 3).
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Rys. 3. Relacja wartości eksportu względem produkcji sprzedanej przemysłu dla artykułów
przetwórstwa przemysłowego i dla Polski ogółem w latach 2006-2011 (w %)
Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie danych z GUS oraz z Banku Danych Lokalnych.

Jak wynika z powyższych danych, znaczenie eksportu w gospodarce wzrosło
zarówno dla artykułów przetwórstwa przemysłowego, jak i dla Polski ogółem.
W obrębie artykułów przetwórstwa przemysłowego relacja wartości eksportu do
wartości produkcji sprzedanej przemysłu w całym analizowanym okresie była wyższa niż analogiczny wskaźnik dla polskiego eksportu ogółem w odniesieniu do ogólnej krajowej wartości produkcji sprzedanej całego przemysłu. Ponadto z każdym
kolejnym rokiem wskaźnik ten był wyższy i w latach 2010-2011 wyniósł 58% dla
artykułów przetwórstwa przemysłowego oraz około 51% dla całego polskiego handlu zagranicznego.
Wskaźnik penetracji importowej (PI) w odniesieniu do całej gospodarki narodowej kraju określa udział importu w podaży towarów na rynku wewnętrznym7:
,
gdzie: Im – wartość importu; Ex – wartość eksportu; Q – wartość produkcji sprzedanej.
K. Gawlikowska-Hueckel, S. Umiński, Handel zagraniczny województwa pomorskiego w latach
2000-2006, opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Gdańsk 2008, s. 25 i 27.
7
M. Lubiński, T. Michalski, J. Misala, wyd. cyt., s. 22 i 71.
6
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Przyjmuje się, że im wyższa wartość wskaźnika penetracji importowej, to znaczy im wyższy udział importu w wymianie handlowej, tym gorsza pozycja konkurencyjna analizowanej gospodarki8.
W niniejszej pracy obliczono wskaźniki penetracji importowej dla przetwórstwa
przemysłowego i dla Polski ogółem w celu przeprowadzenia ich analizy porównawczej (tab. 1).
Tabela 1. Wskaźnik penetracji importowej (PI), wskaźnik relacji eksportowo-importowych (C) oraz
indeks pokrycia (IP) dla przetwórstwa przemysłowego i dla Polski ogółem w latach 2006-2011

Rok

2006
2007
2008
2009
2010
2011

Wskaźnik penetracji
importowej (PI)
przetwórstwo
przemysłowe
0,54
0,55
0,56
0,58
0,58
0,57

Polska
ogółem
0,50
0,51
0,52
0,52
0,54
0,54

Wskaźnik relacji
eksportowo-importowych
(C)
przetwórstwo
Polska
przemysłowe
ogółem
–
–
0,97
0,97
0,99
0,96
1,09
1,12
1,00
0,98
1,03
1,00

Indeks pokrycia (IP)
przetwórstwo
przemysłowe
0,96
0,94
0,92
1,00
1,00
1,03

Polska
ogółem
0,87
0,85
0,82
0,91
0,90
0,90

Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie danych z GUS i Banku Danych Lokalnych.

Artykuły przetwórstwa przemysłowego cechują się w całym badanym okresie
gorszymi (tj. wyższymi) wartościami wskaźnika PI niż kraj ogółem. Oznacza to, że
oferta eksportowa przetwórstwa przemysłowego charakteryzuje się gorszą pozycją
konkurencyjną niż oferta eksportowa Polski ogółem. W latach 2006-2010 można
zauważyć pogarszanie się pozycji konkurencyjnej przetwórstwa przemysłowego ze
względu na wzrost wskaźnika PI. W ostatnim roku analizy zanotowano nieznaczną
poprawę sytuacji – wskaźnik PI przyjął wartość 0,57, czyli niższą niż rok wcześniej.
Przy wykorzystaniu wskaźnika relacji eksportowo-importowych (C) można analizować kształtowanie się salda obrotów handlu zagranicznego danego kraju/regionu/sektora ogółem i/lub poszczególnymi towarami. Formułę tak rozumianej pozycji
konkurencyjnej oferty eksportowej przetwórstwa przemysłowego w niniejszym artykule określono ogółem według następującego wzoru9:

M. Olczyk, wyd. cyt., s. 55-56.
Analogicznie obliczono również wyniki dla handlu zagranicznego Polski ogółem. Zob. M. Lubiński, T. Michalski, J. Misala, wyd. cyt., s. 24 i 71.
8
9
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gdzie: ExPp,t – wartość eksportu przetwórstwa przemysłowego w okresie bieżącym t;
ImPp,t – wartość importu przetwórstwa przemysłowego w okresie bieżącym t;
ExPp,o – wartość eksportu przetwórstwa przemysłowego w okresie bazowym o;
ImPp,o – wartość importu przetwórstwa przemysłowego w okresie bazowym o.
Jeżeli wskaźnik C przyjmuje wartość większą od jedności, to analizowany kraj/
region/sektor osiąga „przewagę” w handlu daną grupą towarów (tj. wartość wywozu
przewyższa wartość przywozu tej grupy towarów). Im dłuższy okres analizy, tym
większa przydatność wskaźnika10.
W odniesieniu do wskaźnika C, liczonego według łańcuchowego tempa zmian,
w analizowanym okresie od 2009 roku dla przetwórstwa przemysłowego notowano wskaźnik C wyższy od jedności, czyli występowała przewaga konkurencyjna
w wymianie handlowej polskiego przetwórstwa przemysłowego. Natomiast w handlu zagranicznym kraju ogółem przewagi konkurencyjne wystąpiły jedynie w 2009
i w 2011 roku.
Najprostszym indeksem służącym do analizy pozycji konkurencyjnej przetwórstwa przemysłowego uwidocznionej w eksporcie na rynki zagraniczne jest indeks pokrycia (IP). Indeks ten skonstruowany jest jako stosunek wartości eksportu danej grupy towarów w okresie t do importu tej samej grupy towarów w tym samym okresie11:
,
Kształtowanie się indeksu pokrycia powyżej jedności wskazuje na istnienie nadwyżki handlowej, co można utożsamiać z występowaniem przewagi konkurencyjnej
w zakresie danej grupy towarów. Poprzez analogię, wartość indeksu pokrycia poniżej jedności wskazuje na istnienie deficytu we wzajemnej wymianie handlowej,
co interpretować należy jako przejaw braku przewagi konkurencyjnej12.
W odniesieniu do artykułów przetwórstwa przemysłowego wynik obrazujący
indeks pokrycia (IP) jest zgodny z wynikiem wskaźnika relacji eksportowo-importowych (C). W latach 2009-2011 indeks pokrycia był wyższy od jedności, zatem
polskie przetwórstwo przemysłowe charakteryzowało się wówczas przewagą konkurencyjną, nadwyżką handlową w wymianie towarowej z zagranicą. W handlu zagranicznym Polski ogółem przewaga konkurencyjna nie wystąpiła w żadnym roku
badanego okresu (indeks pokrycia w całym okresie poniżej jedności).
Wskaźnik hipotetycznego eksportu (HE) zalicza się do dynamicznych miar
kształtowania się pozycji konkurencyjnej13. Idea wskaźnika sprowadza się do poM. Olczyk, wyd. cyt., s. 56.
Tamże, s. 57, oraz M. Lubiński, T. Michalski, J. Misala, wyd. cyt., s. 47-48.
12
T. Brodzicki, Wymiana produktów przemysłu przetwórczego między Polską a państwami
członkowskimi Unii Europejskiej, [w:] Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach
integracji europejskiej, red. A. Zielińska-Głębocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2003, s. 182.
13
M. Lubiński, T. Michalski, J. Misala, wyd. cyt., s. 25.
10
11
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równywania stopy wzrostu importu światowego ze stopą wzrostu eksportu danego
kraju. Jeśli otrzymana wartość wskaźnika HE jest mniejsza niż wielkość krajowego
eksportu w analizowanym okresie, oznacza to, iż dany kraj w pełni wykorzystał
swój potencjał eksportowy. Taką sytuację interpretuje się jako poprawę pozycji konkurencyjnej14.
W pracy obliczono wskaźnik hipotetycznego eksportu (HE) przetwórstwa przemysłowego w odniesieniu do globalnych obrotów importu Polski według wzoru:
,
gdzie: ExPp,o – wartość eksportu przetwórstwa przemysłowego w okresie bazowym o; ImPl,t – wartość importu globalnego Polski w okresie bieżącym t; ImPl,o –
wartość importu globalnego Polski w okresie bazowym o; okres bazowy (o) = okres
bieżący (t) – 1.
Analizując wartość wskaźnika hipotetycznego eksportu dla przetwórstwa przemysłowego względem Polski ogółem, czyli porównując łańcuchową stopę wzrostu
importu Polski z łańcuchową stopą wzrostu eksportu artykułów przetwórstwa przemysłowego, można stwierdzić, iż poprawa pozycji konkurencyjnej oferty eksportowej sekcji C PKD 2007 wystąpiła jedynie w 2009 roku, kiedy to wskaźnik HEPp,Pl
był niższy niż rzeczywista osiągnięta wartość eksportu artykułów przetwórstwa
przemysłowego. Natomiast w pozostałych latach analizowanego okresu pozycja
konkurencyjna przetwórstwa przemysłowego na tle polskiego handlu ogółem uległa
pogorszeniu (tab. 2).
Tabela 2. Wskaźnik hipotetycznego eksportu (HE) oraz wskaźnik konkurencyjności (Kt) przetwórstwa
przemysłowego względem handlu zagranicznego Polski ogółem w latach 2006-2011
Wskaźnik hipotetycznego eksportu (HE) (w mln zł)
Rok

2006
2007
2008
2009
2010
2011

wskaźnik hipotetycznego
eksportu dla przetwórstwa
przemysłowego
(HEPp,Pl)
–
432 386,70
426 844,39
380 136,32
529 808,04
619 145,04

rzeczywista
wartość eksportu
dla przetwórstwa
przemysłowego
(ExPp)
329 947,80
372 948,20
392 321,00
407 737,60
457 841,10
532 584,00

HEPp,Pl – ExPp

Wskaźnik
konkurencyjności
(Kt)

–
59 438,50
34 523,39
-27 601,28
71 966,94
86 561,04

–
0,97
0,97
1,11
0,97
1,00

Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie danych z GUS.
14

M. Olczyk, wyd. cyt., s. 56-57.
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Na podstawie wskaźnika hipotetycznego eksportu można obliczyć wskaźnik
konkurencyjności (Kt). Wartość miernika Kt powyżej jedności oznacza poprawę pozycji konkurencyjnej danego kraju/regionu/sektora15.
Wskaźnik konkurencyjności (Kt) został obliczony, podobnie jak HE, według formuły odnoszącej polskie przetwórstwo przemysłowe do importu Polski ogółem:
,
gdzie: ExPp,t – wartość eksportu przetwórstwa przemysłowego w okresie bieżącym t;
ExPp,o – wartość eksportu przetwórstwa przemysłowego w okresie bazowym o;
rPl – wskaźnik dynamiki polskiego importu, liczony według wzoru:
;
ImPl, t – wartość importu globalnego Polski w okresie bieżącym t; ImPl, o – wartość
importu globalnego Polski w okresie bazowym o; okres bazowy (o) = okres bieżący
(t) – 1.
Otrzymane wyniki wielkości wskaźnika konkurencyjności (Kt) potwierdzają
wyniki uzyskane za pomocą wskaźnika HE. Oferta eksportowa polskiego przetwórstwa przemysłowego w odniesieniu do importu Polski ogółem charakteryzuje się
poprawą pozycji konkurencyjnej w 2009 roku oraz w 2011 roku (wówczas Kt jest
większe od jedności). Pogorszenie pozycji konkurencyjnej przetwórstwa przemysłowego występuje w pozostałych analizowanych latach (Kt jest mniejsze od jedności).

4. Podsumowanie
W handlowym nurcie badań nad konkurencyjnością kategorię tę mierzy się za pomocą wyników handlu międzynarodowego. W artykule została dokonana ogólna
ocena wyników handlu zagranicznego artykułami polskiego przetwórstwa przemysłowego na tle wyników handlu zagranicznego Polski ogółem, a także wynikowa
ocena pozycji konkurencyjnej polskiego przetwórstwa przemysłowego. Pod względem wskaźnika penetracji importowej przetwórstwo przemysłowe charakteryzuje
się gorszą pozycją konkurencyjną oferty eksportowej niż Polska ogółem. Pod względem wskaźników hipotetycznego eksportu oraz konkurencyjności oferta eksportowa
przetwórstwa przemysłowego względem handlu zagranicznego Polski ogółem wykazuje przewagi konkurencyjne jedynie w 2009 i 2011 roku. W ramach wskaźnika
relacji eksportowo-importowych oraz w przypadku indeksu pokrycia w ofercie eksportowej przetwórstwa przemysłowego względem oferty handlowej Polski ogółem
przewagi konkurencyjne występowały od 2009 roku.
15

Tamże, s. 57, oraz M. Lubiński, T. Michalski, J. Misala, wyd. cyt., s. 25-26 i 71.
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COMPETITIVE POSITION OF POLISH MANUFACTURING
IN THE CONTEXT OF FOREIGN TRADE PERFORMANCE
IN THE PERIOD 2006-2011
Summary: The article presents competitiveness in the context of international trade theories.
This paper focuses on the competitive position of export of Polish manufacturing against
the background of Poland in 2006-2011. The evaluation of the export competitiveness is
based on selected indicators of the situation of foreign trade, in particular: trade balance,
percentage of export, ratio of export value in terms of value of industry sold production,
import penetration ratio, ratio of export-import relations, coverage ratio, hypothetical export
ratio and competitiveness ratio.
Keywords: export, import, competitiveness, competitive position, manufacturing.
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