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Wprowadzenie

Negatywne skutki silnej zależności krajów rozwijających się od wywozu su-
rowców i żywności budziły od dawna duże zainteresowanie. Można je było zaob-
serwować w pracach naukowych, jak i działalności organizacji międzynarodowych 
(zwłaszcza UNCTAD). Wysoka dynamika cen dóbr podstawowych oraz wyraźna 
poprawa ich relacji do cen dóbr przetworzonych w pierwszej dekadzie XXI wieku 
spowodowały z kolei, iż zaczęto z rezerwą podchodzić do tez głoszących koniecz-
ność dywersyfikacji eksportu (struktury towarowej) i industrializacji gospodarki 
w krajach rozwijających się. Sytuacja panująca w drugiej dekadzie XXI wieku (bez-
względny i relatywny spadek cen żywności) zmusza jednak do głębszej analizy tego 
zagadnienia.

Celem niniejszego opracowania jest zatem próba oceny aktualności w XXI 
wieku jednej z podstawowych tez teorii międzynarodowych stosunków ekonomicz-
nych, akcentującej negatywne skutki silnej zależności wielu krajów rozwijających 
się od eksportu surowców i żywności. Analizę przeprowadzono na przykładzie 
trzech podstawowych regionów krajów rozwijających się, odznaczających się różną 
strukturą towarową eksportu. Dodatkowo do analizy włączono subregion Ameryki 
Południowej, z uwagi na jego specyfikę (duży udział w wywozie surowców i żyw-
ności). W pierwszej części opracowania przedstawiono w syntetycznej formie głów-
ne założenia tradycyjnej teorii ekonomii, dotyczące skutków zależności gospodarki 
krajów rozwijających się od eksportu surowców i żywności. W drugiej części uka-
zano podstawowe kierunki zmian cen w handlu międzynarodowym w XXI wieku. 
W ostatniej, trzeciej części, omówiono wpływ ruchu cen na dynamikę eksportu 
analizowanych regionów krajów rozwijających się w analizowanym okresie.

Zakres czasowy badań obejmuje w zasadzie lata 2001–2015. W pracy zasto-
sowano metodę statystyczno-opisową, a wykorzystane dane źródłowe pochodzą 
przede wszystkim z opracowań UNCTAD, IMF oraz Biura Statystycznego ONZ 
(ceny eksportowe dóbr przetworzonych).

1. Skutki zależności krajów rozwijających się od eksportu surowców i żywności

Problematyka silnej zależności krajów rozwijających się od eksportu surow-
ców i żywności oraz wiążących się z tym negatywnych konsekwencji była od dawna 
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poruszana w literaturze światowej. Na szczególną uwagę zasługuje w tym wzglę-
dzie tzw. teoria Prebisha–Singera, stworzona w połowie ubiegłego wieku. Wskazy-
wała ona na zjawisko strukturalnego pogarszania się relacji cen dóbr podstawowych 
do przetworzonych. W efekcie notuje się długookresowy proces pogarszania się 
terms of trade krajów rozwijających się, co tłumaczy ich trudną – na ogół – sytuację 
gospodarczą (Spatafora, Tytell, 2009; UNCTAD 2005; Dudziński, 1998, s. 83–89).

Jakkolwiek tezy wspomnianej teorii były niekiedy kwestionowane, zwłaszcza 
w okresach relatywnej zwyżki cen surowców (głównie lata 70. ubiegłego wieku), to 
jednak ukazane podejście dominowało w literaturze przedmiotu (Ocampo, Parra, 
2003; Budnikowski, 2001, s. 376–377). Za przyczynę długookresowego pogarszania 
się terms of trade krajów rozwijających się uznaje się relatywny spadek popytu na 
żywność i surowce rolne wraz ze wzrostem poziomu życia ludności (prawo Engla), 
a także postęp naukowo-techniczny powodujący zmniejszenie zużycia surowców 
na jednostkę produktu finalnego. Wśród przyczyn wymienia się także wzrost zna-
czenia usług we współczesnej gospodarce, które również wiążą się z relatywnie 
mniejszym zużyciem surowców.

Negatywny wpływ wspomnianych wyżej zjawisk na rozwój ekonomiczny kra-
jów rozwijających się wynika z faktu ich dużej zależności od wywozu dóbr podsta-
wowych (UNDP, 2011, s. 58). Co więcej, dość często obserwuje się także koncentra-
cję eksportu na niewielkiej liczbie towarów, czy wręcz tzw. monoeksport. Zjawiska 
te są o tyle niekorzystne, że – jak wykazują wyniki badań prezentowanych w litera-
turze przedmiotu – współczynnik korelacji między tempem wzrostu gospodarczego 
(dynamika PKB) i cenami dóbr podstawowych na rynku światowym wynosi aż 0,87 
(IMF, 2013, s. 2–3; UNDP, 2011, s. 68 ).

Dodatkowym czynnikiem, w dużym stopniu negatywnie oddziałującym na 
sytuację ekonomiczną krajów rozwijających się, są bardzo silne wahania cen su-
rowców i żywności. Wspomniane fluktuacje wiążą się z niską elastycznością po-
pytu na dobra podstawowe, przy zarazem małej elastyczności ich podaży na rynku 
światowym. Ważną rolę odgrywają ograniczenia wynikające z wpływu czynników 
przyrodniczych oraz długookresowy cykl inwestycji w górnictwie (UNDP, 2015, 
Page, Hewitt, 2011, s. 3–4 ).

Niekiedy znaczny wpływ mogą mieć również czynniki polityczne (np. w przy-
padku tranzytu). Tworzenie dużych zapasów surowców i żywności, mogących 
wpływać kompensująco na wahania cen, utrudniają z kolei relatywnie znaczne 
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koszty magazynowania wielu artykułów. Istotną rolę odgrywają też kwestie zmian 
kursu walutowego (UNCTAD, 2012, s. 1–37).

Silne wahania cen eksportowych destabilizują więc dodatkowo sytuację go-
spodarczą producentów surowców i żywności, kształtującą się – jak wspomniano 
– niekorzystnie, na skutek długookresowej tendencji pogarszania się terms of tra-
de. Kraje rozwijające się mają więc bardzo duże trudności z wygospodarowaniem 
środków finansowych na cele rozwojowe, co z kolei ogranicza możliwości zwięk-
szenia tempa wzrostu gospodarczego. Dobrze oddaje tę sytuację znane stwierdze-
nie wybitnego ekonomisty, zajmującego się problematyką krajów rozwijających się, 
R. Nurksego, który bardzo trafnie oddał istotę wspomnianej zależności, mówiąc iż 
„kraj jest biedny, bo jest biedny”. 

W literaturze od dawna wskazuje się zatem na konieczność dywersyfikacji 
struktury produkcji i eksportu krajów rozwijających się. Szczególnie akcentuje się 
kwestię konieczności rozwoju przemysłu przetwórczego, pozwoliłoby to bowiem 
złagodzić negatywne skutki nadmiernej specjalizacji surowcowo-rolnej (Nissanke, 
2011; FAO, 2011; UNCTAD, 2012, s. 7–11). Znaczną rolę odgrywa w tym aspekcie 
działalność UNCTAD. W opracowaniach tej organizacji zwraca się także dodatko-
wo uwagę na tworzenie umów stabilizujących ceny surowców i żywności (między-
narodowe umowy towarowe) oraz konieczność bezpośredniej pomocy dla krajów 
najbiedniejszych (least developed countries) ( Budnikowski, 2001, s. 376–387).

2. Kierunki zmian cen w handlu międzynarodowym w XXI wieku

W ruchu cen w handlu międzynarodowym w XXI wieku można wyróżnić 
dwa – zdecydowanie różniące się – okresy. W pierwszym, przypadającym w przy-
bliżeniu na I dekadę, a trwającym do kwietnia 2011 roku, notowano bardzo wysoką 
dynamikę cen, zwłaszcza surowców i żywności (tzw. boom surowcowy). Trwała 
zwyżka cen została przerwana tylko raz, na przełomie lat 2008/2009. Było to efek-
tem światowego kryzysu ekonomiczno-finansowego. 

W latach 2001–2011 ceny dóbr podstawowych wzrosły ponad trzykrotnie 
(por. tab. 1). Szczególnie wysoki wzrost wystąpił w przypadku cen ropy naftowej 
(370%, 2000 = 100). Ceny surowców i żywności bez paliw rosły w tym okresie 
wolniej (zwyżka ponad dwukrotna). Ceny dóbr przetworzonych zwiększyły się na-
tomiast w tempie wyraźnie niższym (wzrost w latach 2001–2011 zaledwie o 36%). 
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Oznaczało to więc bardzo wyraźną poprawę relacji cen surowców i żywności do 
cen dóbr przetworzonych i zarazem odwrócenie wcześniejszych długookresowych 
tendencji obserwowanych w handlu międzynarodowym (Adler, Magud, 2013; Ble-
aney, Greenaway, 1993).

Tabela 1. Wskaźniki dynamiki cen w handlu międzynarodowym w XXI wieku (USD)  
(2000 = 100)

Wyszczególnienie 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Surowce i żywność ogółem 158 241 304 294 290 271 176 158
Surowce i żywność (bez paliw)* 140 202 239 215 212 204 168 165
Wyroby przemysłu 
przetwórczego** 112 125 136 124 131 131 121 117
Surowce i żywność ogółem 
(wyroby przemysłu 
przetwórczego = 100) 141 193 224 237 221 207 145 135
* Wskaźnik cen IMF.

** Wskaźnik cen ONZ.

Źródło: opracowanie własne na podstawie IMF (2017) oraz UNSTATS (2017). 

Od II kwartału 2011 roku notuje się natomiast zniżkę cen surowców i żywno-
ści, która początkowo miała umiarkowany charakter. Zaczęła się jednak wzmac-
niać w 2014 roku, a w latach 2015–2016 przybrała wręcz drastyczną formę (por. 
tab. 2). Największy spadek cen zanotowano w przypadku ropy naftowej. Obniż-
ka ich średniorocznego poziomu (w porównaniu z II kwartałem 2011 r.) wynosiła 
bowiem w latach 2015 i 2016 aż ponad 50%. Szczególnego podkreślenia wymaga 
fakt, że w styczniu 2016 roku cena ropy naftowej spadła do zaledwie 27% poziomu 
z II kwartału 2011 roku. Była ona zarazem niższa aż o 44% od średniego poziomu 
z 2005 roku (wskaźnik cen IMF).

Bardzo znaczący spadek zanotowano też w przypadku cen metali. W analizo-
wanym okresie obniżyły się one o około 50% (w 2016 r. wskaźnik wynosił 47% – II 
kwartał 2011 = 100). Stosunkowo korzystniej kształtowały się w II dekadzie XXI 
wieku ceny pozostałych grup towarowych surowców i żywności. Jakkolwiek rów-
nież w ich przypadku notowano wyraźną tendencję spadkową. W 2016 roku wskaź-
nik cen surowców i żywności (bez paliw) wynosił około 64%, a cen samej żywności 
75% (II kwartał 2011 r. = 100). 
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Tabela 2. Zmiany cen w handlu międzynarodowym w latach 2012–2015  
(II kwartał 2011 = 100)

Grupy towarowe 2012 2013 2014 2015 2016
Surowce i żywność ogółem* 92 91 85 56 53
Surowce i żywność (bez paliw)* 86 85 81 67 64
Żywność* 93 95 91 75 75
Metale* 79 76 68 52 49
Ropa naftowa* 95 95 87 46 44
Dobra przetworzone** 90 95 95 87 86
Relacje cen (dobra przetworzone = 100) 102 96 89 64 62
* Wskaźnik cen IMF.

** Wskaźnik cen UNCTAD.

Źródło: opracowanie własne na podstawie IMF (2017); UNSTATS ( 2017).

Ceny wyrobów przemysłu przetwórczego obniżały się również w omawia-
nym obecnie okresie. Skala obniżki była jednak zdecydowanie mniejsza i wyniosła 
w latach 2015–2016 13–14% (por. tab. 2). Oznaczało to więc wystąpienie wyraźnej 
poprawy relacji cen na korzyść dóbr przetworzonych i powrót do długookresowych 
relacji, notowanych w XX wieku.

Podsumowując tę część rozważań można stwierdzić, iż ceny w handlu między-
narodowym w II dekadzie XXI wieku wykazują całkowitą odmienność w porówna-
niu do poprzedniej dekady. Dotyczy to zarówno kierunków ruchu cen, ich dynamiki 
(wyraźne osłabienie tempa wzrostu średnich cen w światowym eksporcie), jak i re-
lacji cenowych między podstawowymi grupami towarów.

3. Zmiany cen a dynamika eksportu

Bezpośrednim skutkiem wyżej wspomnianych tendencji i relacji ruchu cen 
w handlu międzynarodowym było kształtowanie się cen w eksporcie poszcze-
gólnych regionów i subregionów krajów rozwijających się. Uzależnione ono było 
w znacznym stopniu od struktury towarowej wywozu (udział dóbr przetworzonych 
oraz surowców i żywności). W tym kontekście podkreślenia wymaga surowcowo-
-rolna orientacja wywozu (mały udział dóbr przetworzonych) w eksporcie Afryki 
i Ameryki Południowej. Udział dóbr przetworzonych w łącznym wywozie wynosił 
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(w 2015 r.): w przypadku Afryki zaledwie 22,09%, a Ameryki Południowej 24,4%, 
podczas gdy w łącznym światowym eksporcie – jak i w wywozie krajów rozwijają-
cych się – odsetek ten sięgał aż około 70%. Jeszcze wyższy udział dóbr przetworzo-
nych notowano w eksporcie rozwijających się krajów Azji – aż 76,8% (UNCTAD, 
2017). W przypadku całej Ameryki Łacińskiej odsetek ten wynosił 50%.

W pierwszej dekadzie XXI wieku wspomniane wyżej regiony o surowcowo-
-rolnej orientacji wywozu odznaczały się bardzo wysoką dynamiką średnich cen 
eksportowych (export unit value) – por. tabela 3. W eksporcie Afryki zanotowa-
no w tym czasie blisko trzykrotny wzrost średnich cen eksportowych (wsk. 273). 
Bardzo wysokie tempo wzrostu wystąpiło również w Ameryce Południowej, gdzie 
zanotowano ponad dwukrotny wzrost cen eksportowych (wsk. 226). W całej Ame-
ryce Łacińskiej wystąpiło niższe tempo wzrostu cen eksportowych (wzrost o 93%), 
a w rozwijających się krajach Azji ceny zwiększyły się zaledwie o 36%. Można było 
zaobserwować zatem bardzo ścisłą korelację między udziałem surowców i żywno-
ści w łącznym wywozie i dynamiką średnich cen eksportowych.

Tabela 3. Wskaźniki dynamiki cen w eksporcie krajów rozwijających się  
(export unit value) w XXI wieku

Wyszczególnienie 2010 (2000 = 100) 2015 (2010 = 100)
Świat ogółem 163 96
Kraje rozwijające się ogółem 153 100
Azja 136 102
Ameryka Łacińska 193 91
w tym: Ameryka Południowa 226 84
Afryka 273 83

Źródło: UNCTAD (2017). 

Całkowicie odmienne tendencje zanotowano w drugiej dekadzie XXI wie-
ku, ceny w wywozie Afryki i Ameryki Południowej spadły bowiem bezwzględnie 
o blisko 20%, podczas gdy w rozwijających się krajach Azji wzrosły w ujęciu bez-
względnym o 2,2%.
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Tabela 4. Średnio roczne tempo wzrostu eksportu krajów rozwijających się  
w XXI wieku (%)

Wyszczególnienie 2000–2005 2005–2010 2010–2015
Świat ogółem 11,4 6,3 1,5
Kraje rozwijające się ogółem 14,4 9,2 2,7
Azja 15,1 9,7 3,8
Ameryka Łacińska 10 6,7 0,4
w tym: Ameryka Południowa 14,3 8,8 –2,7
Afryka 17,2 9 –4,8

Źródło: UNCTAD (2016), s. 10–12.

Analiza danych zawartych w tabeli 4, dotyczących dynamiki eksportu w prze-
kroju analizowanych regionów, prowadzi do kilku interesujących wniosków.

W pierwszej dekadzie XXI wieku notowano wyraźnie wyższe, od śred-
niej światowej, średnio roczne tempo wzrostu eksportu krajów o surowcowo-rol-
nej orientacji wywozu. Zjawisko to obserwowano szczególnie wyraźnie w latach 
2001–2005. W drugiej połowie tej dekady negatywnie oddziaływał bowiem spadek 
cen surowców w okresie światowego kryzysu ekonomicznego i finansowego w la-
tach 2008–2009. Szczególnego podkreślenia wymaga bardzo wysokie w tym okre-
sie średnioroczne tempo wzrostu eksportu Afryki (ponad 17%). Było ono wyższe 
nawet od eksportu rozwijających się krajów Azji. Należy zarazem wspomnieć, iż 
dynamika łącznego eksportu w wyrażeniu wartościowym zależy nie tylko od cen, 
ale także tempa wzrostu wolumenu wywozu, a w przypadku dóbr przetworzonych 
dynamika wolumenu jest zwykle znacznie wyższa niż w odniesieniu do dóbr pod-
stawowych. Innym zasługującym na uwagę przykładem było również bardzo wy-
sokie tempo wzrostu eksportu w Ameryce Południowej (ponad 14%), podczas gdy 
w całej Ameryce Łacińskiej notowano średnioroczny wzrost o 10%. W związku 
z tym należy przypomnieć, iż udział dóbr nieprzetworzonych w eksporcie Afryki 
i Ameryki Południowej sięga blisko 80%.

W drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku wystąpiło relatywne osłabie-
nie tempa wzrostu eksportu wspomnianych wyżej regionów, wywołane zniżką cen 
surowców i żywności w latach 2008–2009. Stąd też w Afryce i Ameryce Południo-
wej zanotowano średnioroczne tempo wzrostu eksportu (wprawdzie nadal wyraźnie 
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wyższe od średniej światowej), ale niższe już od dynamiki notowanej w łącznym 
eksporcie krajów rozwijających się, a tym bardziej w rozwijających się krajach Azji.

Niemniej jednak w całej pierwszej dekadzie XXI wieku dynamika wywozu 
w Afryce i Ameryce Południowej przewyższała tempo wzrostu światowego ekspor-
tu. Stąd też zaczęły pojawiać się w literaturze światowej głosy negujące aktualność 
– omówionych wcześniej – tradycyjnych tez teorii międzynarodowych stosunków 
ekonomicznych, akcentujących negatywne skutki nadmiernej specjalizacji surow-
cowo rolnej krajów i regionów (Otero, Iregui, 2011).

W tym kontekście szczególnego zaakcentowania wymaga fakt bezwzględne-
go, bardzo wyraźnego spadku eksportu regionów silnie uzależnionych od wywozu 
surowców i żywności (Afryka i Ameryka Południowa) w drugiej dekadzie XXI 
wieku. Eksport Afryki zmniejszał się wówczas średniorocznie w tempie wynoszą-
cym aż 4,8%, a Ameryki Południowej 2,7%. Spadek ten związany był oczywiście 
z sygnalizowaną wcześniej bezwzględną i relatywną obniżką cen surowców i żyw-
ności.

Odmienne tendencje notowano w eksporcie krajów Azji, w którym zdecydo-
wanie dominują dobra przetworzone. W drugiej dekadzie XXI wieku wywóz roz-
wijających się krajów Azji rósł w tempie ponad dwukrotnie wyższym od średniej 
światowej (1,5% ) i wyższym od przeciętnego tempa wzrostu występującego w kra-
jach rozwijających się ogółem (2,7% ) – por. tabela 4.

Można więc ogólnie stwierdzić, że specjalizacja eksportowa oparta na wy-
robach przemysłu przetwórczego przynosi – w dłuższym horyzoncie czasowym – 
większą stabilność cen, przy uzyskiwaniu jednocześnie wyraźnie wyższego tempa 
wzrostu wolumenu wywozu. W latach 2000–2015 wolumen eksportu zwiększył się 
w przypadku rozwijających się krajów Azji ponad trzykrotnie (wsk. 323, 2000 = 
100), natomiast w przypadku krajów Afryki wzrósł o 90%, a Ameryki Południowej 
o 65%. (UNCTAD, 2017).

Syntetycznym odzwierciedleniem wpływu cen i wolumenu wywozu jest 
kształtowanie się wskaźników dynamiki łącznego eksportu w wyrażeniu warto-
ściowym. W całym okresie lat 2001–2015 wartość eksportu rozwijających się kra-
jów Azji wzrosła blisko czterokrotnie (wsk. 395, 2000 = 100 ), podczas gdy w przy-
padku krajów Afryki i Ameryki Południowej wzrósł ponad dwukrotnie i wynosił 
odpowiednio: 267 i 279.
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Przeprowadzona wyżej analiza wskazuje więc, iż przedstawione w pierwszej 
części opracowania poglądy opowiadające się za dywersyfikacją gospodarki i eks-
portu, oraz akcentujące negatywne skutki surowcowo rolnej specjalizacji wywozu, 
znajdują w XXI wieku nadal potwierdzenie.

Podsumowanie

Przeprowadzone w opracowaniu rozważania wskazują, że również w XXI 
wieku znajduje potwierdzenie tradycyjna teza teorii międzynarodowych stosunków 
ekonomicznych, akcentująca negatywne skutki silnej zależności krajów rozwijają-
cych się od eksportu surowców i żywności. Wprawdzie w pierwszej dekadzie – pod 
wpływem silnego wzrostu cen dóbr podstawowych – zaczęły pojawiać się głosy 
podważające aktualność wspomnianej tezy, to jednak sytuacja istniejąca w drugiej 
dekadzie dobitnie potwierdza negatywne – na dłuższą metę – skutki silnej zależno-
ści od wywozu dóbr podstawowych. Wzorcowym tego przykładem są analizowane 
w opracowaniu Afryka i Ameryka Południowa. Znacznie lepiej wyglądała sytuacja 
rejonów mniej zależnych od surowców i żywności (cała Ameryka Łacińska wraz 
z Ameryką Środkową). Najlepsze wyniki eksportowe zanotowała natomiast Azja, 
w której wywozie dominują dobra przetworzone.

Aktualne pozostają zatem – już dawno przedstawiane w literaturze i na forum 
organizacji międzynarodowych – głosy wskazujące na konieczność prowadzenia 
polityki uprzemysłowienia i dywersyfikacji gospodarki i eksportu. Wymaga to tym 
silniejszego zaakcentowania, iż w pierwszej dekadzie XXI wieku obserwowano na 
znaczną skalę procesy deindustrializacji i tzw. prymaryzacji, szczególnie w Afryce 
i Ameryce Południowej.
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SOME REMARKS ON AGRICULTURAL AND RAW MATERIALS EXPORT SPECIALIZATION  
OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE 21ST CENTURY

Abstract

The international trade situation in second decade of 21st century clearly confirms 
negative – in long run – effects of strong dependence on primary goods export. Africa and 
South America, which have been scrutinized in this paper, are the evident demonstration of 
this issue. Situation of less raw materials and food dependent regions (i.e. Latin America in-
cluding Central America) looked much better. Results of Asia were the best, due to its export 
specialization in manufactured goods. Long time ago formulated – both in the literature and 
on international organizations’ forums – opinions indicating the need for industrialization 
policy and economy diversification are therefore still valid, because deindustrialization and 
primarization processes, especially in Africa and South America, were noticed on signifi-
cant scale in the first decade of 21st century.
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