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Transport costs and development of trade and international production
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0 2Estfeld i . 5oJoff ZsNa]uMą Īe Nos]t\ Z\mian\ są JáyZn\m c]\nniNiem
Zpá\ZaMąc\m na funNcMonoZanie JospodarNi ĞZiatoZeM >2Estfeld 5oJoff @
=Jodnie ] NoncepcMą 3 Samuelsona ZproZad]enie proporcMonaln\cK Nos]tyZ Z\mian\
(LFHEHUJWUDQVSRUWFRVWV do ZiĊNs]oĞci standardoZ\cK modeli maNroeNonomic]n\cK
istotnie uáatZia ro]Zią]anie Zielu Nluc]oZ\cK proElemyZ >Samuelson @ 3r]ede
Zs]\stNim pomaJa Z\MaĞniü taNie ]MaZisNa MaN paradoNs )eldsteina-+orioNi poleJaMąc\ na Z\stĊpoZaniu Z\soNieM NorelacMi pomiĊd]\ NraMoZ\mi os]c]ĊdnoĞciami
i NraMoZ\mi inZest\cMami Ntyra poZinna ]mnieMs]aü siĊ Zra] ] postĊpuMącą moEilnoĞcią Napitaáu nadmierną NoncentracMą inZest\cMi Z NraMoZ\cK aNt\ZacK Nos]tem
inZest\cMi Z aNcMe spyáeN ]aJranic]n\cK (KRPHELDV  nisNą d\Zers\fiNacMą JeoJrafic]neM struNtur\ Kandlu Z NtyreM dominuMe spr]edaĪ na r\nNu NraMoZ\m c]\ teĪ
relat\Znie nisNą NorelacMą styp Z]rostu NonsumpcMi pomiĊd]\ NraMami Z stosunNu
do NorelacMi styp Z]rostu produNcMi
.os]t\ Z\mian\ są ryZnieĪ Medn\m ] naMistotnieMs]\cK c]\nniNyZ ro]ZoMu Kandlu
i produNcMi miĊd]\narodoZeM *eoJrafic]na fraJmentar\]acMa procesyZ produNcMi
staáa siĊ moĪliZa i opáacalna d]iĊNi reduNcMi oJranic]eĔ Z Kandlu =Jodnie ] loJiNą
noZeM JeoJrafii eNonomic]neM Z\soNie Nos]t\ Z\mian\ sNáaniaMą producentyZ do
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loNali]acMi d]iaáalnoĞci Z poEliĪu aJlomeracMi co proZad]i do NoncentroZania aNtywnoĞci ekonomiczneM w kraMacK 3óánocy -ednoczeĞnie spadek kosztów wymiany
powoduMe realokacMĊ dziaáalnoĞci do maMącycK przewagĊ kosztową kraMów Ä3oáudnia´
3owstaMą nowe strumienie Kandlu a proces produkcMi zostaMe podzielony na poáączone usáugami (administracyMnymi transportowymi finansowymi bloki >-ones
.ierzkowski  s –@
NiezbĊdnym warunkiem fragmentacMi procesów produkcMi Mest niski poziom
kosztów wymiany (t  Aby nastąpiá podziaá produkcMi na dwie kategorie dóbr < – poĞrednie i Z – finalne koszt wymiany dóbr poĞrednicK w relacMi do wartoĞci produktu
(t< musi byü odpowiednio niski : przeciwnym razie produkcMa < i Z pozostanie
zintegrowana w MedneM lokalizacMi >9enables  s –@ .orzyĞci związane
z geograficznym podziaáem produkcMi i niĪszymi cenami czynników wytwórczycK
za granicą muszą byü wyĪsze od dodatkowycK kosztów transportu kontroli MakoĞci
komunikacMi koordynacMi procesów zarządzania i logistyki Efekt redukcMi t< zaleĪy
od relatywneM kapitaáocKáonnoĞci produkcMi < i Z -eĞli kapitaáocKáonnoĞü produkcMi
dobra finalnego (Z Mest wyĪsza niĪ dobra poĞredniego (<  wówczas fragmentaryzacMa
nastąpi wskutek przeniesienia produkcMi < do kraMu o niskicK kosztacK pracy Natomiast MeĞli kapitaáocKáonnoĞü dobra poĞredniego okazuMe siĊ wyĪsza niĪ finalnego
za granicĊ Mest przenoszony montaĪ dóbr finalnycK a produkcMa dóbr poĞrednicK
pozostaMe w kraMu Tym samym kraMowy eksport staMe siĊ bardzieM kapitaáocKáonny
&elem opracowania Mest cKarakterystyka kosztów transportu i okreĞlenie icK roli
w rozwoMu procesu miĊdzynarodoweM fragmentaryzacMi produkcMi w trzecK oĞrodkacK
gospodarki ĞwiatoweM Europie AzMi i Ameryce 3óánocneM Analizą obMĊto równieĪ
gáówne determinanty kosztów transportu oraz metody icK pomiaru

KDWeJorLeNos]WywwyPLDQy

.oszty wymiany obeMmuMą wszystkie nakáady związane z dostarczaniem dóbr
do finalnego odbiorcy inne niĪ kraĔcowy koszt produkcMi samego dobra 0oĪna Me
podzieliü na trzy podstawowe kategorie  koszty transportu na które skáada siĊ
koszt fracKtu i ubezpieczenia oraz koszt związany z czasem dostawy utrzymaniem
towarów i icK magazynowaniem  koszty áączące siĊ z przekraczaniem granicy
bariery polityczne (cáa i ograniczenia pozataryfowe  MĊzykowe walutowe informacyMne i bezpieczeĔstwa  koszty dystrybucMi KurtoweM i detaliczneM
NaMbardzieM wyczerpuMącą i kompleksową analizĊ kosztów wymiany przeprowadzili - Anderson i E van :incoop >@ 2szacowali oni wysokoĞü poszczególnycK
kategorii kosztów związanycK z realizacMą transakcMi w Kandlu miĊdzynarodowym
&aákowite koszty wymiany liczone Mako ekwiwalent taryfowy wyraĪony w procentacK
importu okreĞlili oni na  >Anderson van :incoop  s @ SkáadaMą siĊ
na nie koszty transportu (  koszty związane z przekraczaniem granic ( oraz
koszty dystrybucMi ( obliczone zgodnie z formuáą ( 
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Na koszty transportu ( skáadaMą siĊ koszty fracKtu ( i koszty związane
z oczekiwaniem na transport Mak magazynowanie przeáadunek itp ( 
(
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.oszty związane z przekraczaniem granic ( to gáównie koszty wymiany walut
(  efekt stosowania barier celnycK i pozataryfowycK (  barier MĊzykowycK
(  kosztów pozyskania informacMi ( i kosztów związanycK z bezpieczeĔstwem
przewoĪonycK áadunków ( 
(
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.oszty transportu stanowią podobną do ceá barierĊ Kandlu miĊdzynarodowego LiberalizacMa wymiany powoduMe Īe czĊsto icK znaczenie Mest wiĊksze niĪ ceá
Analiza przeprowadzona przez ekspertów %anku ĝwiatowego wykazaáa Īe w wymianie Stanów =MednoczonycK na  partnerów KandlowycK w  przypadkacK
koszty transportu przewyĪszaáy bariery celne >:orld %ank @ :zrost kosztów
transportu w wyniku podniesienia ceny ropy naftoweM nasilenia monopolistycznycK
praktyk przewoĨników itp wpáywa na obniĪenie obrotów w Kandlu miĊdzynarodowym Analizy empiryczne pokazuMą Īe -procentowy wzrost kosztów transportu
powoduMe spadek wymiany KandloweM o mnieM wiĊceM  a podwoMenie kosztów
– o  >Limmo 9enables  s  i @

*áywQedeWerPLQDQWyNos]WywWrDQsSorWX

:ysokoĞü kosztów transportu zaleĪy od wielu czynników spoĞród którycK do
naMwaĪnieMszycK naleĪy zaliczyü odlegáoĞü geograficzną wykorzystywany Ğrodek
transportu kierunek wymiany rodzaM áadunku i Mego wáaĞciwoĞci fizyczne czas
transportu i czas przeáadunku cenĊ paliwa MakoĞü infrastruktury i porozumienia
kartelowe zrzeszaMące przewoĨników
2dlegáoĞü geograficzna stanowi naMwaĪnieMszy element skáadowy kosztów transportu ,m wiĊkszy Mest dystans dzielący partnerów KandlowycK tym mnieMsza wielkoĞü
wymiany :ykorzystuMąc grawitacyMny model Kandlu miĊdzynarodowego S 5edding
i A 9enables wykazali Īe wzrost odlegáoĞci z  do  kilometrów powoduMe
spadek wymiany KandloweM o  wzrost do  km – o  a do  km – aĪ
do  >5edding 9enables  s –@ StosuMąc taką samą metodĊ badawczą
N Limmo i A 9enables oszacowali Īe dodatkowe  km które musi pokonaü
kontener z áadunkiem drogą morską podnosi koszt transportu o  dolarów gdy
konieczny Mest transport drogą lądową koszt wzrasta o  dolarów
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'rugim czynnikiem determinuMącym koszty Mest wykorzystywany Ğrodek transportu =godnie z danymi amerykaĔskiego 'epartamentu Transportu w roku 
koszt transportu  tony towaru na odlegáoĞü  mili samolotem wynosiá  centa
ciĊĪarówką  centa koleMą  centa barką  centa a rurociągiem  centa
>%ureau of Transportation Statistics  Table –@
&zas to waĪny element kosztów transportu stanowi równieĪ ekwiwalent cáa
a kaĪdy dzieĔ transportu Mest równoznaczny ze wzrostem cáa o  Transport do
Stanów =MednoczonycK trwa Ğrednio  dni co oznacza Īe ekwiwalent taryfowy
wynosi  i znacznie przewyĪsza rzeczywisty poziom protekcMi celneM Eksperci
%anku ĝwiatowego wykazali Īe -procentowy wzrost czasu dostawy eksportu
redukuMe wielkoĞü wymiany KandloweM o mnieM wiĊceM  (w przypadku kraMów
rozwiMaMącycK siĊ o –  a -procentowa oszczĊdnoĞü czasu wpáywa na wzrost
eksportu o  >'Mankow )reund 3Kam  s –@
-akoĞü infrastruktury w transporcie miĊdzynarodowym Mest istotnym porównywalnym z odlegáoĞcią wyznacznikiem kosztów NiskieM MakoĞci infrastruktura moĪe
stanowiü  kosztów transportu w kraMacK z dostĊpem do morza i  w kraMacK
bez dostĊpu do morza >Limmo 9enables  s @ N Limmo A 9enables >
s @ oszacowali Īe zasadnicza poprawa MakoĞci infrastruktury moĪe zwiĊkszyü wartoĞü obrotów w Kandlu o  co stanowi ekwiwalent redukcMi dystansu
o  km
NaMwaĪnieMszym z punktu widzenia rozwoMu Kandlu i produkcMi miĊdzynarodoweM
Ğrodkiem transportu Mest transport morski Na spadek kosztów transportu morskiego
poza postĊpem tecKnologicznym naMwiĊkszy wpáyw miaáy trzy czynniki >+ummels
 s @  rozwóM floty tzw otwartycK reMestrów  efekt skali związany ze
wzrostem rozmiarów Kandlu miĊdzynarodowego  wprowadzenie konteneryzacMi
Szczególnie waĪny dla fragmentaryzacMi produkcMi byá ostatni z wymienionycK czynników :edáug przeprowadzonycK analiz konteneryzacMa przyczyniáa siĊ do podwoMenia
prĊdkoĞci Īeglugi oceaniczneM co daáo redukcMĊ  dni w czasie trwania reMsu a to
z kolei odpowiada obniĪce kosztów transportu o – wartoĞci przewoĪonego áadunku >9enables  s @ Eksperci 8N&TA' obliczyli Īe oszczĊdnoĞci z tytuáu
konteneryzacMi przewozów wynoszą  w stosunku do áadunków konwencMonalnego typu >+ummels  s @ =yski wynikaMą równieĪ ze znaczneM redukcMi czasu
przeáadunku – wedáug róĪnycK Ĩródeá wyniosáa ona okoáo 
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3omiar kosztów transportu moĪe mieü cKarakter bezpoĞredni lub poĞredni
: pierwszym przypadku uzyskiwane dane są bardzieM precyzyMne ale maMą ograniczony do kilku kraMów zasiĊg 3ocKodzą z publikowanycK przez firmy przewozowe
informacMi bądĨ z narodowycK urzĊdów statystycznycK 2dmienna metodologia icK
sporządzania utrudnia miĊdzynarodowe porównania a sporządzane syntetyczne in-
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deksy kosztów transportu agregowane dla poszczególnych grup gospodarek obarczone
są duĪym báĊdem statystycznym : drugim przypadku koszty transportu oblicza siĊ
z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych NaMczĊĞcieM stosowanym
w analizach kosztów transportu Ĩródáem danych Mest baza 0iĊdzynarodowego )unduszu :alutowego – 'irection of Trade Statistics w któreM zgromadzono informacMe
o bilateralnych obrotach handlowych dla wiĊkszoĞci kraMów Ğwiata :artoĞü eksportu
obliczana Mest z pominiĊciem kosztów frachtu i ubezpieczenia ()UHHRQ%RDUG– )2% 
a importu áącznie z nimi (&RVW,QVXUDQFHDQG)UHLJKW– &,)  3orównuMąc wartoĞci
tych samych strumieni otrzymuMe siĊ róĪnicĊ którą są koszty frachtu i ubezpieczenia
0etoda ta ma Mednak istotne ograniczenia 3rzede wszystkim statystyki sporządzane
przez eksporterów i importerów mogą siĊ róĪniü =azwyczaM wartoĞü importu Mest
oszacowana dokáadnieM – ze wzglĊdu na cáa importowe 3onadto mogą siĊ poMawiü
róĪnice wynikaMące ze stosowania odmiennych kursów walutowych
:spóáczynniki &,))2% są czĊsto wykorzystywane w skomplikowanych analizach
ekonometrycznych opartych na grawitacyMnym modelu handlu To wygodne narzĊdzie
analityczne zostaáo po raz pierwszy zaproponowane w pracy laureata Nagrody Nobla
- Tinbergena >@ a w sposób naMpeánieMszy zaprezentowane przez - Andersona
i E van :incoopa >@ : modelu tym przyMĊto Īe wartoĞü bilateralneM wymiany handloweM miĊdzy dowolnymi dwoma kraMami Mest wprost proporcMonalna (przy
innych czynnikach niezmiennych do iloczynu 3.% obu tych kraMów i odwrotnie
proporcMonalna do odlegáoĞci miĊdzy nimi =modyfikowana wersMa modelu grawitacyMnego zostaáa z powodzeniem zaadaptowana do pomiaru kosztów transportu
' Novy przyMąá Īe są one funkcMą miĊdzynarodowych przepáywów handlowych ,m
wiĊksze są rozmiary wymiany miĊdzy kraMami tym wyĪsze muszą byü ich Ğrednie
absolutne bariery w wymianie >Novy @ :yprowadzone przez niego równanie
bilateralnych kosztów transportu zostaáo wykorzystane przez ekspertów %anku
ĝwiatowego którzy przygotowali naMbardzieM kompleksową bazĊ kosztów transportu
obeMmuMącą lata –

Kos]WyWrDQsSorWXDPLĊd]yQDrodowDIrDJPeQWDry]DFMDSrodXNFML

,mmanentną cechą procesu fragmentaryzacMi produkcMi Mest MeM silne uzaleĪnienie
od MakoĞci dostĊpnoĞci i kosztów róĪnego rodzaMu usáug wĞród których kluczową rolĊ
odgrywa transport .oniecznoĞü szybkiego terminowego i taniego przemieszczania
podzespoáów i dóbr poĞrednich powoduMe Īe wybór Ğrodka transportu i koszt frachtu
decyduMą o kierunkach i formach internacMonalizacMi dziaáalnoĞci
-ak wskazaá 5 %aldwin istnieMą trzy centra koordynuMące funkcMonowanie globalnych sieci produkcyMnych >%aldwin  s @ : AzMi liderem technologicznym
pozostaMe -aponia która pracocháonne etapy produkcMi przenosi do &hin w Europie
centrum są Niemcy przenoszące produkcMĊ do kraMów Europy ĝrodkoweM i :schodnieM a w Ameryce 3óánocneM – Stany =Mednoczone
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&entrum produkcMi przemysáoweM w Europie pozostaMą Niemcy -ednak Mak
wskazuMe +ans-:erner Sinn rosnące koszty pracy i wynagrodzenia powoduMą Īe
w strukturze gospodarki Niemiec nastĊpuMą istotne zmiany : coraz wiĊkszym stopniu specMalizuMe siĊ ona w kapitaáocháonnych obszarach dziaáalnoĞci a pracocháonna
aktywnoĞü Mest przenoszona do kraMów Europy ĝrodkoweM : rezultacie dynamika
eksportu Niemiec Mest wysoka ale udziaá Niemiec w wartoĞci dodaneM niemieckich
produktów maleMe .atalizator opisanych zmian stanowi spadek kosztów transportu
:ykorzystuMąc bazĊ danych %anku ĝwiatowego (7KH :RUOG %DQN 81(6&$3
7UDGH&RVWV'DWDEDVH  obliczono indeksy bilateralnych kosztów transportu miĊdzy
Niemcami i kraMami Europy ĝrodkoweM (por tabela   : latach – koszt
transportu z 3olską zmnieMszyá siĊ o  z &zechami o  z :Ċgrami o 
a ze SáowacMą o  Tak duĪe spadki byáy spowodowane przede wszystkim
poprawą MakoĞci infrastruktury drogoweM wzrostem konkurencMi wĞród przewoĨników i demonopolizacMą sektora usáug transportowych : tym samym czasie udziaá
zagraniczneM wartoĞci dodaneM w eksporcie brutto wzrósá w 3olsce z  do
 w &zechach z  do  na :Ċgrzech z  do  a na
SáowacMi z  do  >2E&'–:T2 @ :e wszystkich wymienionych
kraMach Niemcy są naMwaĪnieMszym Ĩródáem zagraniczneM wartoĞci dodaneM 3onad
 niemieckiego eksportu do &zech Mest reimportowane po przetworzeniu : przypadku powiązaĔ 3olski w zaleĪnoĞci od przemysáu – importu z Niemiec Mest
przetwarzane i reeksportowane do Niemiec >%aldwin Lopez-*onzalez  s @
Tabela  %ilateralne koszty transportu miĊdzy Niemcami i kraMami Europy ĝrodkoweM
w handlu produktami przemysáowymi ( 
Czechy

Polska

SáowacMa

:Ċgry









































ħródáo obliczenia wáasne na podstawie danych :orld %ank >@

Poza niĪszymi kosztami pracy istotnym czynnikiem rozwoMu sieci produkcyMnych
Mest bliskoĞü geograficzna i wielkoĞü rynku zgodnie z grawitacyMnym modelem handlu
Niemieckie przedsiĊbiorstwa produkcyMnie są silnie powiązane z graniczącymi z nimi
Austrią )rancMą i +olandią Spadek kosztów transportu w wymianie z tymi kraMami
byá znacznie niĪszy niĪ z gospodarkami Europy ĝrodkoweM : latach –
bilateralne koszty transportu Niemiec z Austrią spadáy o  z )rancMą o  –
Medynie w przypadku +olandii mógá mieü istotne znaczenie w rozwoMu powiązaĔ
produkcyMnych (spadek o  
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'rugim oĞrodkiem intensywnego rozwoMu regionalnych powiązaĔ produkcyMnych
Mest AzMa -aponia .orea Poáudniowa i Stany =Mednoczone są gáównymi Ĩródáami
podzespoáów i dóbr poĞrednich dla wiĊkszoĞci rozwiMaMących siĊ gospodarek regionu
ale podstawowe znaczenie maMą związki -aponii z Chinami Powstaá specyficzny
rodzaM powiązaĔ – -aponia eksportuMe zaawansowane technologicznie komponenty
do Chin gdzie produkowane są z nich finalne dobra konsumpcyMne eksportowane
nastĊpnie do Stanów =Mednoczonych i Europy
2dsetek zagraniczneM wartoĞci dodaneM w eksporcie kraMów AzMi wyraĨnie wzrósá
w latach – – w Chinach z  eksportu brutto do  w TaMlandii
z  do  w .orei PoáudnioweM z  do  a na )ilipinach
z  do  : przypadku ,ndonezMi i 0alezMi znaczenie zagraniczneM wartoĞci dodaneM zmnieMszyáo siĊ odpowiednio z  do  i z  do 
>2EC'–:T2 @ PorównuMąc te statystyki z obliczonymi indeksami kosztów
transportu moĪna zauwaĪyü istotny związek pomiĊdzy spadkiem kosztów a rozwoMem
powiązaĔ produkcyMnych %ilateralne koszty transportu -aponii z Chinami .oreą
Poáudniową TaMlandią i )ilipinami zmalaáy a udziaá zagraniczneM wartoĞci dodaneM
w eksporcie brutto wzrósá Natomiast w przypadku ,ndonezMi i 0alezMi koszty transportu siĊ zwiĊkszyáy a udziaá zagraniczneM wartoĞci dodaneM spadá
Tabela  %ilateralne koszty transportu miĊdzy -aponią a Chinami .oreą Poáudniową TaMlandią
,ndonezMą 0alezMą i )ilipinami w handlu produktami przemysáowymi ( 
Chiny

.orea Pád

TaMlandia

,ndonezMa

0alezMa

Filipiny

























































ħródáo obliczenia wáasne na podstawie danych :orld %ank >@

NaMmnieMszy stopieĔ fragmentaryzacMi procesów produkcMi charakteryzuMe region
Ameryki PóánocneM Stany =Mednoczone eksportuMą do 0eksyku podzespoáy które
nastĊpnie w postaci finalnych produktów są reimportowane Natomiast relatywnie
niewielka czĊĞü produktów koĔcowych wytworzonych w 0eksyku trafia poza AmerykĊ Póánocną Podobna tendencMa charakteryzuMe stosunki Stanów =Mednoczonych
z Chinami : przypadku Europy i AzMi wytwarzane w kraMach o przewadze kosztoweM
produkty finalne są zazwyczaM eksportowane na rynki kraMów trzecich
8dziaá zagraniczneM wartoĞci dodaneM w eksporcie 0eksyku wzrósá w latach
– z  do  >2EC'–:T2 @ : przypadku Stanów =Mednoczonych i .anady znaczenie zagranicznych podzespoáów w eksporcie brutto byáo
znacznie mnieMsze : roku  zagraniczna wartoĞü stanowiáa odpowiednio 
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i  eksportu brutto :iĊkszoĞü dóbr poĞrednich wykorzystywanych w produkcMi w 0eksyku i .anadzie pochodziáa z 8SA :  roku  eksportu Stanów
=Mednoczonych do 0eksyku stanowiáy dobra poĞrednie nastĊpnie reimportowane
w postaci wyrobów gotowych Podobna tendencMa charakteryzowaáa wymianĊ 8SA
z .anadą  eksportu Stanów =Mednoczonych byáo reimportowane >%aldwin
Lopez-*onzalez  s @
Analiza kosztów transportu miĊdzy Stanami =Mednoczonymi a .anadą i 0eksykiem dostarcza argumentów potwierdzaMących tezĊ o istotnym znaczeniu kosztów
transportu w procesie geograficzneM fragmentaryzacMi procesów produkcMi : latach
– koszty transportu z 0eksykiem spadáy o niecaáe  natomiast z .anadą
pozostaáy na prawie niezmienionym poziomie (tabela   =nacznie wiĊkszy spadek
nastąpiá w wymianie z Chinami które są podstawowym kierunkiem offshoringu 2d
roku  bilateralne koszty transportu miĊdzy Stanami =Mednoczonymi a Chinami
zmnieMszyáy siĊ o ponad 
Tabela  %ilateralne koszty transportu miĊdzy Stanami =Mednoczonymi a 0eksykiem .anadą
i Chinami w handlu produktami przemysáowymi ( 
Chiny

Meksyk

Kanada

































ħródáo obliczenia wáasne na podstawie danych :orld %ank >@

=DNoĔF]eQLe

Koszty transportu ze wzglĊdu na postĊpuMącą liberalizacMĊ handlu miĊdzynarodowego staMą siĊ relatywnie coraz istotnieMszą barierą w rozwoMu procesu miĊdzynarodoweM fragmentaryzacMi produkcMi ,ch wysokoĞü zaleĪy od szeregu czynników
ciągle Mednak podstawowym determinantem Mest odlegáoĞü geograficzna PowoduMe
ona Īe fragmentaryzacMa procesów produkcMi ma zasiĊg regionalny a nie globalny
zwáaszcza w przemysáach Ğrednich–wysokich technologii Mak motoryzacyMny -eĞli
chodzi o przemysá elektroniczny koszty transportu w stosunku do wartoĞci MednostkoweM produktu są niĪsze a tym samym europeMskie i amerykaĔskie przedsiĊbiorstwa
przenoszą swoMą produkcMĊ do AzMi Poáudniowo-:schodnieM a zwáaszcza do Chin
MoĪna wskazaü trzy regionalne bloki w których sieci produkcyMne są naMlepieM
rozwiniĊte Szczególnie duĪy wzrost fragmentaryzacMi produkcMi nastąpiá w 8nii
EuropeMskieM zwáaszcza w kraMach Europy ĝrodkoweM silnie zintegrowanych produk-
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cyMnie z Niemcami 2d poáowy lat  moĪemy w nich zaobserwowaü systematyczny
wzrost udziaáu zagraniczneM wartoĞci dodaneM w eksporcie brutto któremu towarzyszy
spadek bilateralnych kosztów transportu Podobne procesy zachodzą w AzMi gdzie
produkcMa Mest przenoszona do Chin oraz w Ameryce PóánocneM
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7rDQsSorWFosWsDQddeYeOoSPeQWoIWrDdeDQdLQWerQDWLoQDOSrodXFWLoQ
This paper analyses the impact of transport costs on development of international fragmentation
of production and trade Transport costs are important determinants of e[port processing trade which
is a typical part of regional production network :hen trade costs of intermediate inputs fall different
stages of the production process can take place in different places

