
Eugeniusz M. Plucinski 

KONKURENCYJNOSC 

strukturalno-czynnikowa 

POLSKIEGO HANDLU 

NARYNKUUE 

w latach 2002-2012 

Wybrane aspekty z perspektywy racjonalnych wyboröw 

w gospodarce otwartej oraz efektöw dobrobytowych 

integracji europejskiej 

Krakow 2015 



Spis tresci 

Wstgp 11 

Rozdzial I. Istota racjonalnych wyboröw ekononiicznvch w gospodarce 
otwartej (ujfcie modelowe, wybrane aspekty teorii) 17 

1.1. Podstawowe problemy wyboru ekonomicznego 17 
1.1.1. Racjonalne wybory ekonomiczne vs krzywa granicznych 
mozliwosci produkcji 21 

1.2. Mi^dzynarodowy podzial pracy a racjonalna alokacja czynniköw 
wytwörczych (uj^cie modelowe) 26 
1.2.1. Teoria kosztöw komparatywnych a krzywa granicznych 
mozliwosci produkcji 28 
1.2.2. Pieniqzne uj^cie zasady kosztöw komparatywnych 34 
1.2.3. Wskaznik ujawnionych przewag komparatywnych (RCA) 
a kosztowe i pozakosztowe skladniki cen swiatowych 43 

1.3. Handel miijdzy- i wewnqtrzgalqziowy a graniczne 
mozliwosci produkcji 48 
1.3.1. Metodologia pomiaru handlu wewn^trzgal^ziowego (IIT) 59 

1.4. Efekty dobrobytowe gospodarki otwartej w modelu röwnowagi 
ogölnej 63 
1.4.1. Zmiany w produkcji i konsumpcji w warunkach wolnego 
handlu 65 
1.4.2. Model röwnowagi ogölnej w warunkach protekcji celnej 67 

1.5. Protekcjonizm gospodarczy a (nie)racjonalne wybory ekonomiczne... 69 
1.5.1. Istota, instrumenty i skutki polityki handlowej 70 
1.5.2. Mikro- i makroekonomiczne aspekty cla w imporcie 
i subsydiöw w eksporcie 73 
1.5.3. Instrumenty protekcjonizmu uwarunkowanego 78 
1.5.4. UE a protekcjonizm w imporcie 81 

1.5.4.1. UE w handlu swiatowym (wybrane statystyki) 84 

Rozdzial II. Fazy integracji gospodarczej (UE) vs efekty 
dobrobytowe z mi^dzynarodowego podziatu pracy i migracji 
czynniköw produkcji 91 

2.1. Istota mi^dzynarodowej integracji gospodarczej 91 



8 Spis tresci 

2.2. Strefa wolnego handln a efekty kreacji i przesuniijcia w handlu 96 
2.3. Istota oraz efekty handlowo-dobrobytowe unii celnej 98 

2.3.1. Unia celna vs efekty kreacji i przesuni^cia w modelu 
rownowagi cz^stkowej 100 
2.3.2. Efekty dobrobytowe unii celnej 102 

2.3.2.1. Efekty dobrobytowe dla kraju z RCA < 0 oraz RCA >0 102 
2.3.2.2. Dynamiczne vs statyczne efekty unii celnej 106 
2.3.2.3. Unia celna a racjonalne wybory w gospodarce globalnej 115 

2.3.3. Unia celnej w modelu rownowagi ogölnej 117 
2.4. Wspölny rynek UE a wcwnatrzgal^ziowy podzial pracy 122 

2.4.1. Istota i dynamiczne efekty wspölnego rynku 
(analiza modelowa) 123 

2.4.1.1. Efekty akumulacyjno-lokalizacyjne 123 
2.4.1.2. Wspölny rynek wszystkich czynniköw wytwörczych 
a efekty dobrobytowe 125 

2.4.2. Wpölny rynek UE (JRW) a efekt przesuniqcia od handlu 
mi§dzygal?ziowego (RCA) do handlu wewn^trzgal^ziowego (IIT) 134 

2.4.2.1. Mikro- i makroekonomiczne efekty JRW UE 
a handel wewn^trzgal^ziowy 136 
2.4.2.2. Dysproporcje gospodarcze a koszt utraconych 
mozliwosci z czlonkostwa w UE 145 
2.4.2.3. Polityka spöjnosci UE a handel IIT 145 
2.4.2.3.1. Strategia Europa 2020 vs inteligentna specjalizacja 

regionöw a IIT 152 
2.5. UGW a miqdzynarodowy podzial pracy i efekty dobrobytowe 155 

2.5.1. Unia walutowa vs wspölny rynek 155 
2.5.2. Euroland (UGW z derogacjq) a warunki optymalnego obszaru 
walutowego 157 
2.5.3. Euroland a handel wzajemny 159 

Rozdzial III. Rola rynku Unii Europejskiej w handlu Polski ze swiatem 
z makroekonomicznymi parametrami w tle 163 

3.1. Dynamika oraz rola globalnego eksportu i importu w PKB Polski 
(2002-2012) 163 

3.2. Handel z UE27 z perspektywy handlu globalnego Polski 170 
3.2.1. Udziai, dynamika eksportu i importu oraz bilans handlowy 170 
3.2.2. Struktura, dynamika i saldo eksportu i importu w uj^ciu 
branzowym (2004-2012) 173 

3.3. Udziai starych i nowych krajöw UE w handlu Polski z UE27 
vs struktura eksportu i importu oraz konkurencyjnosc branzowo-
-czynnikowa (RCA) 175 



Spis tresci 9 

3.3.1. Polska-UE15 vs Polska-UE10+2 (2004-2012). Dynamika, 
struktura eksportu i importu oraz konkurencyjnosc branzowa 177 
3.3.2. Polska-Eurolandl7 vs Polska-UE27 (2012 r.) 180 

Rozdziat IV. Dynamika zmian w konkurencyjnosci czynnikowej polskiego 
eksportu oraz w handlu mifdzy- i wewn^trzgalfziowym 
na rynku UE15 (2002-2004-2012) 185 

4.1. Wskazniki RCA w nowoczesnych i tradycyjnych gal?ziach produkcji 185 
4.1.1. Branze technointensywne i wiedzochlonne vs praco-, 
surowco- i kapitalochlonne 186 

4.2. Wskazniki RCA vs IIT a zmiany w intenywnosci handlu mi^dzy-
i wewn^trzgal^ziowym w ukladzie branz, gal^zi i czynnikochlonnosci 195 
4.2.1. Wskazniki IIT > 85% vs stopa eksportu branzy techno-
i wiedzochlonnej w 2012 r. 201 

4.3. Handel mi^dzy- i wewn^trzgal^ziowy z wybranymi krajami UE15. 
Wskazniki RCA IIT wedhig branz, galqzi i czynnikochlonnosci 205 
4.3.1. Polska-Niemcy 206 
4.3.2. Polska - (W. Brytania, Francja, Wlochy, Holandia) 215 

Rozdzial V. Handel Polski z nowymi krajami UE10+2 vs 
konkurencyjnosc czynnikowo-strukturalna w latach 2004 i 2012 223 

5.1. Konkurencyjnosc eksportu (RCA), struktura i bilans handlowy 223 
5.1.1. Poziom i dynamika zmian w handlu wewn^trzgal^ziowym 
(IIT) w ujgciu branzowo-czynnikowym 226 
5.1.2. Struktura geograficzna oraz model handlu Polski 
z krajami UE10+2 227 

5.2. Konkurencyjnosc strukturalno-czynnikowa w handlu Polski 
z wybranymi krajami UE10+2 229 
5.2.1. Branzowe wskazniki RCA i IIT w handlu z Czechami, 
Slowacjq i W^grami 229 
5.2.2. Handel Polski z Czechami z perspektywy nowoczesnych 
czynniköw produkcji 232 

5.2.2.1. Konkurencyjnosc polskiego eksportu (RCA) 
wedlug czynnikochlonnosci 232 
5.2.2.2. Intensywnosc handlu wewn^trzgal^ziowego (IIT) 
w gal^ziach technointensywnych i wiedzochlonnych 235 

5.3. Konkurencyjnosc strukturalna Polski na rynku UE10+2 
vs UE15, Euroland, UE27 235 
5.3.1. Komplementarnosc vs substytucyjnosc Polski 
na wspölnym rynku UE 235 



10 Spis tresci 

Rozdzial VI. Integracja EU z USA (TTIP) z perspektywy intensyfikacji 
udzialu Polski w handlu wewn^trzgal^ziowym na rynku UE15 239 

6.1. Udziai USA w handlu Polski ze swiatem 241 
6.2. Dynamika, struktura i bilans handlowy Polski z USA 

(vs Niemcy i Czechy) a efekt kreacji handlu 242 
6.2.1. Wskazniki RCA i IIT w handlu Polski z USA 
wedlug branz i gal^zi 244 

6.3. Import Polski z USA vs substytucyjnosc technologiczna wobec KWR 
UE15 i pochodne efekty dobrobytowe na poziomie JRW i UGW 249 
6.3.1. Intensyfikacja handlu wcwnqtrzgalgziowego vs kryteria 
konwergencji fiskalno-monetarnej 250 

Podsumowanie 253 
Zakonczenie i wnioski 275 

ANEKS 
1. Gal^zie i grupy towarowe wedlug klasyfikacji SITC 285 
A-l.l. Gal^zie wedlug klasyfikacji SITC w trzystopniowej 

dezagregacji danych SITC 285 
A-1.2. Grupy towarowe wedlug klasyfikacji SITC w jednostopniowej 

dezagregacji danych (SITC 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9) 285 
A-1.3. Zagregowane grupy towarowe/branze w klasyfikacji SITC, 

w tym wedlug czynnikochlonnosci (gat?zie surowco-, praco-, 
kapitalochlonne, technointensywne, wiedzochlonne) 285 

2. Handel Polski z krajami UE w uj^ciu branzowo-gal^ziowym 
(wskazniki RCA, IIT, stopa oraz bilans eksportu i importu) 292 

Bibliografia 319 

Spis tabel 333 
Spis schematöw. 338 
Spis rysunköw. 339 


