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KRAJE ROZWIJAJ CE SI  W WIATOWEJ GOSPODARCE RYBNEJ 

Streszczenie

Celem opracowania jest okre lenie tendencji i uwarunkowa  zmiany roli krajów 

rozwijaj cych si  w wiatowej gospodarce rybnej w okresie powojennym. W artykule 

przedstawiono kszta towanie si  udzia u krajów rozwijaj cych si  w wiatowej pro-

dukcji, konsumpcji i mi dzynarodowych obrotach artyku ami rybnymi oraz ocen

mi dzynarodowej konkurencyjno ci krajów rozwijaj cych si  w sektorze rybnym na 

podstawie analizy mierników ich mi dzynarodowej pozycji konkurencyjnej w badanej 

dziedzinie gospodarki. Wyniki analizy przedstawiono w czterech punktach, a ich syn-

tetyczn  wersj  zawarto w podsumowaniu. 

S owa kluczowe: wiatowa gospodarka rybna, kraje rozwijaj ce si , mi dzynarodowa 
konkurencyjno

Wprowadzenie

Celem opracowania jest okre lenie tendencji i uwarunkowa  zmiany roli 
krajów rozwijaj cych si  w wiatowej gospodarce rybnej w okresie powojen-
nym. W artykule przedstawiono kszta towanie si  udzia u krajów rozwijaj cych 
si  w wiatowej produkcji, konsumpcji i mi dzynarodowych obrotach artyku-
ami rybnymi oraz ocen  mi dzynarodowej konkurencyjno ci krajów rozwijaj -
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cych si  w sektorze rybnym na podstawie analizy mierników ich mi dzynaro-
dowej pozycji konkurencyjnej w badanej dziedzinie gospodarki. 

1. Kraje rozwijaj ce si  w produkcji wiatowego rybo ówstwa

Jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk w wiatowej gospodar-
ce rybnej w okresie powojennym by a bardzo wysoka dynamika produkcji ry-
bo ówstwa krajów rozwijaj cych si , znacznie przewy szaj ca tempo wzrostu 
dostaw ryb i innych organizmów wodnych krajów rozwini tych gospodarczo, 
które od pocz tku lat 90. XX wieku cechowa a nawet tendencja  spadkowa  
(rys. 1).  

Rysunek 1. Dynamika produkcji wiatowego rybo ówstwa  

wed ug regionów ekonomicznych (1950 = 100; %) 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: FishStatJ: Universal Software for Fishery Statistical 
Time Series, FAO 2011, <http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en>  

(wrzesie  2012). 

W efekcie systematycznie zwi ksza  si  udzia  krajów rozwijaj cych si
w produkcji wiatowego rybo ówstwa. W 1950 roku na kraje te przypada o
25,6% globalnej produkcji, w 1985 roku produkcja krajów rozwijaj cych si  po 
raz pierwszy przewy szy a wielko  dostaw krajów rozwini tych gospodarczo, 
a w 2010 roku z krajów rozwijaj cych si  pochodzi o a  82,6% ca kowitej pro-
dukcji (tab. 1).  
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Tabela 1. Produkcja wiatowego rybo ówstwa wed ug regionów ekonomicznych*

(mln t; %) 

Kraje rozwijaj ce si  Kraje rozwini te wiat
Lata 

mln t % mln t % mln t % 
1950 5,1 25,6 14,8 74,4 19,9 100,0 
1955 9,0 31,3 19,8 68,8 28,8 100,0 
1960 14,7 39,9 22,1 60,1 36,8 100,0 
1965 22,6 44,1 28,7 55,9 51,3 100,0 
1970 32,4 48,1 34,8 51,6 67,4 100,0 
1975 28,6 42,0 39,4 57,8 68,2 100,0 
1980 35,0 46,3 40,2 53,2 75,6 100,0 
1985 46,8 51,6 43,9 48,4 90,7 100,0 
1990 60,4 58,8 42,4 41,2 102,8 100,0 
1995 89,7 71,8 34,9 27,9 124,9 100,0 
2000 103,1 75,6 33,1 24,2 136,5 100,0 
2005 120,6 79,6 30,5 20,1 151,4 100,0 
2010 139,1 82,6 29,3 17,4 168,4 100,0 
* Suma warto ci zawartych w kolumnach 2 i 4 nie zawsze równa si  warto ci w kolumnie 6, a tak e suma 

warto ci uj tych w kolumnach 3 i 5 nie zawsze równa si  100 z powodu wyst powania w niektórych latach 
produkcji niezidentyfikowanej co do regionu pochodzenia oraz ze wzgl du na zaokr glenia. 

ród o: jak pod wykresem 1. 

Osi gni cie przez kraje rozwijaj ce si  dominuj cej pozycji w produkcji 
wiatowego rybo ówstwa dotyczy o zarówno produkcji pochodz cej z po o-

wów, jak i z hodowli (akwakultury). W latach 1950–2010 udzia  tej grupy kra-
jów w globalnych po owach wzrós  z 24,8% do 72,3%, natomiast w akwakultu-
rze – z 42,5% a  do 94,2% (rys. 2).  

Rysunek 2. Udzia  krajów rozwijaj cych si  w wiatowych po owach i akwakulturze  

w latach 1950–2010 (%) 
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ród o: jak pod rys. 1. 
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W ca ym analizowanym okresie (z wyj tkiem czterech lat) najwi ksze 
znaczenie w produkcji krajów rozwijaj cych si  mia y kraje azjatyckie. Od 
po owy lat 50. XX wieku na drugim miejscu pod wzgl dem wielko ci produkcji 
plasowa y si  kraje Ameryki Po udniowej i Pó nocnej (z wyj tkiem lat: 1964,  
1967–1968 i 1970, w których zajmowa y one pierwsz  pozycj ). Trzecie miej-
sce nale a o do krajów rozwijaj cych si  kontynentu afryka skiego, ostatnie za
– do krajów Oceanii. Cech  charakterystyczn  struktury geograficznej produk-
cji krajów rozwijaj cych si  by a rosn ca w szybkim tempie, szczególnie od 
po owy lat 80. ubieg ego wieku, dysproporcja mi dzy wielko ci  produkcji Azji 
a produkcj  wszystkich pozosta ych kontynentów (rys. 3). W 2010 roku na kra-
je rozwijaj ce si  Azji przypada o a  83,3% produkcji ca kowitej omawianej 
grupy krajów, kraje obu Ameryk dostarcza y 10,2% produkcji grupy, a kraje 
Afryki i Oceanii – odpowiednio 6,1% i zaledwie 0,4%1.

Rysunek 3. Produkcja rybo ówstwa krajów rozwijaj cych si

wed ug kontynentów w latach 1950–2010 (mln t) 
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      ród o: jak pod rys. 1. 

Najwa niejszym czynnikiem rozwoju rybo ówstwa krajów rozwijaj cych 
si , wp ywaj cym na swoist  „zamian  ról” mi dzy krajami rozwini tymi  
i rozwijaj cymi si  w wiatowej produkcji ryb i innych organizmów wodnych 
by a zmiana regulacji mi dzynarodowego prawa morza. Uznanie prawa pa stw
nadbrze nych do ustanawiania 200-milowych wy cznych stref ekonomicznych 
i powszechne wprowadzenie stref w drugiej po owie lat 70. XX wieku spowo-
dowa o bowiem zmiany mo liwo ci produkcyjnych krajów rozwijaj cych si
i krajów rozwini tych gospodarczo.   
                                                          

1  Obliczenia w asne na podstawie: FishStatJ: Universal Software for Fishery Statistical 
Time Series, FAO 2011, <http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en> (wrzesie
2012).
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Uzyskanie prawa wy czno ci po owów zasobów w rejonach nadbrze -
nych i eliminacja konkurencji flot dalekomorskich w ich eksploatacji sta y si
przes ank  rozwoju rybo ówstwa w krajach s abiej rozwini tych i zwi kszenia
ich roli w wiatowych po owach. Ustanowienie wy cznych stref ekonomicz-
nych przez pa stwa nadbrze ne by o z kolei przyczyn  spadku produkcji wielu 
krajów rozwini tych, w których po owy dalekomorskie stanowi y bardzo du y
odsetek produkcji ca kowitej rybo ówstwa, a które nie mia y mo liwo ci zrów-
nowa enia utraty dost pu do owisk dalekich zwi kszeniem po owów morskich 
we w asnych strefach ekonomicznych, produkcji akwakultury czy po owów 
ródl dowych2.

Do czynników wp ywaj cych na wzrost roli krajów rozwijaj cych si  na-
le y zaliczy  tak e zró nicowanie polityki ochrony zasobów mi dzy omawia-
nymi grupami krajów w ich wy cznych strefach ekonomicznych. Wed ug pre-
zentowanych w literaturze analiz, polityka ta by a bowiem na ogó  bardziej 
restrykcyjna w krajach wysoko rozwini tych ni  rozwijaj cych si , powoduj c
tym samym zmniejszenie mo liwo ci produkcyjnych rybo ówstwa krajów roz-
wini tych (np. przez wprowadzanie okresowych zakazów po owów, ogranicze
wielko ci po owów itd.)3.

Polityka zarz dzania zasobami w krajach rozwijaj cych si  oddzia ywa a
te  na wzrost produkcji rybo ówstwa tych krajów przez kszta towanie warun-
ków nap ywu kapita u zagranicznego, wspomagaj cego rozwój gospodarek 
rybnych wielu z nich. Kraje rozwijaj ce si  udost pnia y na przyk ad w asne 
zasoby obcym flotom rybackim w zamian za op aty licencyjne przeznaczane na 
rozwój w asnego rybo ówstwa czy te  za dokonanie bezpo rednich inwestycji  
w sektorze rybackim tych pa stw.

Wa nym czynnikiem wzrostu udzia u krajów rozwijaj cych si  w global-
nej produkcji rybo ówstwa by  te , szczególnie w drugiej po owie analizowane-
go okresu, rozwój akwakultury w tej grupie krajów. Ograniczone mo liwo ci 
dalszego zwi kszania po owów morskich i ródl dowych (ze wzgl du na osi -
gni cie, a nawet przekroczenie granicy produktywno ci wielu zasobów) w wa-

                                                          
2  Szerzej na temat wp ywu nowych regulacji prawa morza na mo liwo ci produkcyjne ry-

bo ówstwa poszczególnych krajów w: R. Knap, wiatowy handel rybami i produktami rybnymi.
Teoretyczne przes anki i realne uwarunkowania rozwoju w wietle teorii handlu mi dzynarodo-
wego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2011, s. 154–182. 

3  Por. G. Spain, Charting a Path Through an Uncertain Future: Lesson from Our History,
w: Microbehavior and Macroresults: Proceeding of Tenth Biennial Conference of the Interna-
tional Institute of Fisheries Economics and Trade, Corvallis, Oregon, 10–14 lipca 2000, s. 1–2. 
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runkach rosn cego zapotrzebowania na ywno  z ryb spowodowa y wzrost 
wiatowego zainteresowania hodowl  zwierz t wodnych jako sposobem na 

przezwyci enie bariery zasobów w gospodarce rybnej. Dominuj ca pozycja 
krajów rozwijaj cych si  w produkcji akwakultury wynika a z korzystniejszych 
warunków do rozwoju hodowli w tej grupie krajów ni  w krajach rozwini tych 
gospodarczo (wolne obszary l dowe, odpowiednio rozwini ta linia brzegowa, 
klimat itd.).  

2. Konsumpcja ryb i produktów rybnych krajów rozwijaj cych si

W okresie powojennym w krajach rozwijaj cych si  rozwojowi produkcji 
rybo ówstwa towarzyszy  równie  bardzo dynamiczny wzrost spo ycia ywno-
ci pochodzenia wodnego (tab. 2). 

Tabela 2. Wielko  i dynamika wiatowej konsumpcji ywno ci pochodzenia wodnego 

wed ug regionów ekonomicznych w latach 1961–2009 

Kraje rozwijaj ce si  Kraje rozwini te wiat
Lata konsumpcja

(mln t) 
1961=100

(%)
konsumpcja

(mln t) 
1961=100

(%)
konsumpcja

(mln t) 
1961=100

(%)
1961 11,0 100,0 16,8 100,0 27,8 100,0 
1965 13,6 123,6 19,7 117,3 33,3 119,8 
1970 16,5 150,0 23,7 141,1 40,2 144,6 
1975 21,0 190,9 26,5 157,7 47,5 170,9 
1980 24,0 218,2 27,0 160,7 51,0 183,5 
1985 29,9 272,7 31,2 185,7 61,1 219,8 
1990 39,3 357,3 32,4 192,9 71,7 257,9 
1995 55,9 508,2 29,9 178,0 85,8 308,6 
2000 66,1 600,9 30,4 181,0 96,5 347,1 
2005 78,3 711,8 32,1 191,1 110,4 397,1 
2007 86,3 784,5 32,9 195,8 119,3 429,1 
2009 93,2 847,3 32,1 191,1 125,3 450,7 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: G. Laurenti, 1961–2007 Fish And Fishery Products: 
World Apparent Consumption Statistics Based on Food Balance Sheets, w: FAO Yearbook.  
Fishery and Aquaculture Statistic 2008,  FAO, Rzym 2010, (CD-ROM); Fish and Fishery  

Products: World Apparent Consumption Statistics Based on Food Balance Sheets,
w: FAO Yearbook of Fishery and Aquaculture Statistics 2010, FAO, Rzym 2012, s. 65–69. 

Udzia  krajów rozwijaj cych si  w globalnym spo yciu zwi kszy  si
z 39,6% w 1961 roku do 50,5% w 1986 roku i a  74,4% w 2009 roku (rys. 4). 
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Rysunek 4. Struktura wiatowej konsumpcji ywno ci pochodzenia wodnego  

wed ug regionów ekonomicznych w latach 1961–2009  
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ród o: opracowanie w asne na podstawie danych zawartych w tab. 2. 

Konsumpcja ryb i produktów rybnych per capita tak e wykazywa a siln
tendencj  rosn c , ale do ko ca analizowanego okresu pozostawa a na ni szym 
poziomie ni  w krajach rozwini tych gospodarczo. Dysproporcja wielko ci 
spo ycia na jednego mieszka ca mi dzy „bogatymi” a „biednymi” krajami 
wiata uleg a jednak znacznemu zmniejszeniu. W 1961 roku wska nik ten by

ponad trzykrotnie wy szy dla krajów rozwini tych ni  dla rozwijaj cych si ,
natomiast w 2009 roku przewaga wynosi a ju  tylko 27% (tab. 3). 

Tabela 3. Wielko  i dynamika spo ycia per capita ryb i produktów rybnych  

krajów rozwijaj cych si , rozwini tych i wiata ogó em w latach 1961–2009 

Kraje rozwijaj ce si  Kraje rozwini te wiat

Lata spo ycie 
per capita

(kg)

1961=100
(%)

spo ycie  
per capita

(kg)

1961=100
(%)

spo ycie 
per capita

(kg)

1961=100
(%)

1961 5,2 100,0 17,2 100,0 9,0 100,0 
1965 5,9 113,5 19,2 111,6 10,0 111,1 
1970 6,3 121,2 20,2 117,4 10,9 121,1 
1975 7,1 136,5 23,6 137,2 11,6 128,9 
1980 7,3 140,4 23,1 134,3 11,5 127,8 
1985 8,1 155,8 25,7 149,4 12,6 14,00 
1990 9,7 186,5 25,9 150,6 13,5 150,0 
1995 12,6 242,3 23,3 135,5 15,0 166,7 
2000 13,7 263,5 23,2 134,9 15,8 175,6 
2005 15,2 292,3 24,0 139,5 17,0 188,9 
2007 16,3 313,5 24,4 141,9 17,9 198,9 
2009 17,1 328,8 23,5 136,6 18,4 204,4 

     ród o: jak pod tab. 2. 
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W ca ym analizowanym okresie a  70–84% ca kowitej poda y ywno-
ciowych artyku ów rybnych w krajach rozwijaj cych si  absorbowa y kraje 

Azji. Drugie miejsce z udzia em w granicach 8,4–15,9% zajmowa y kraje kon-
tynentu afryka skiego, na nieco ni szym poziomie, wynosz cym 6,4–13,8%, 
kszta towa  si  odsetek krajów obu Ameryk, za  na region Oceanii przypada o
zaledwie 0,1–0,3% ilo ci ywno ci pochodzenia wodnego, konsumowanej  
w krajach rozwijaj cych si  (rys. 5). 

Rysunek 5. Struktura konsumpcji ywno ci pochodzenia wodnego   

krajów rozwijaj cych si  wed ug kontynentów w latach 1961–2009 (%) 
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ród o: jak pod tab. 2.

Pomimo najni szej absolutnej wielko ci konsumpcji rozwijaj ce si  kraje 
Oceanii wykazywa y najwy sze rednioroczne spo ycie per capita, drugie 
miejsce zajmowa y kraje Azji (w 2009 roku odpowiednio – 22,3 kg i 19,7 kg),  
a w Ameryce i Afryce wska nik ten by  o ponad po ow  ni szy (9,9 kg i 9,3 kg 
w 2009 roku). W ka dym z wymienionych rejonów geograficznych wyst powa-
o jednak ogromne zró nicowanie spo ycia per capita mi dzy poszczególnymi 

krajami, a w ca ej grupie krajów rozwijaj cych si  rozpi to  wielko ci roczne-
go spo ycia w przeliczeniu na jednego mieszka ca w uk adzie poszczególnych 
krajów wynosi a od poni ej 1 kg do 200 kg4.

                                                          
4  Por. G. Laurenti, 1961–2007 Fish and Fishery Products: World Apparent Consumption 

Statistics Based on Food Balance Sheets, w: FAO Yearbook. Fishery and Aquaculture Statistic 
2008,  FAO, Rzym 2010, (CD-ROM); Fish and Fishery Products: World Apparent Consumption 
Statistics Based on Food Balance Sheets, w: FAO Yearbook of Fishery and Aquaculture Statistics 
2010, FAO, Rzym 2012.
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Na wzrost konsumpcji artyku ów rybnych w krajach rozwijaj cych si  od-
dzia ywa y cznie wzrost liczby ludno ci oraz spo ycia per capita w tych kra-
jach, w badanym okresie znacznie przewy szaj ce dynamik  populacji i spo y-
cia na jednego mieszka ca w krajach rozwini tych. Na skutek tej sytuacji udzia
pa stw rozwijaj cych si  w ca kowitej wiatowej konsumpcji ryb i produktów 
rybnych systematycznie si  zwi ksza  (rys. 4)5.

Do najwa niejszych czynników wzrostu spo ycia per capita ryb i produk-
tów rybnych w krajach rozwijaj cych si  nale y zaliczy  wzrost zamo no ci
konsumentów zwi zany z wysokim tempem wzrostu gospodarczego (w bada-
nym okresie przewy szaj cym oko o dwu- lub trzykrotnie tempo wzrostu GDP 
w krajach rozwini tych gospodarczo6) oraz towarzysz cy wzrostowi i rozwojo-
wi gospodarczemu post p w zakresie dystrybucji ryb i przetworów rybnych 
(rozwój zamra alnictwa i a cucha ch odniczego na l dzie, post p w dziedzinie 
transportu i logistyki, zmiany w organizacji handlu)7. Czynnikiem sprzyjaj cym 
wzrostowi indywidualnego spo ycia artyku ów rybnych w krajach rozwijaj -
cych si  by  tak e dynamiczny rozwój urbanizacji, poniewa  w badanym okre-
sie wielko  spo ycia w du ych miastach kszta towa a si  na znacznie wy szym 
poziomie ni  na obszarach wiejskich. Do wzrostu konsumpcji per capita przy-
czynia  si  równie  wzrost produkcji rybo ówstwa tych pa stw, zwi kszaj cy
dost pno  produktów rybnych na ich rynkach wewn trznych (w szczególno ci
akwakultury, z której pochodzi y ta sze gatunki przeznaczane g ównie na rynek 
krajowy)8.

                                                          
5  W latach 1950–1965 tempo wzrostu ludno ci w krajach rozwijaj cych si  by o oko o

dwukrotnie wy sze ni  w krajach rozwini tych, natomiast w nast pnych dekadach – oko o trzy-
krotnie. Por. UNCTADStat, UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders. 
aspx (lipiec 2012). 

6  Ibidem. 
7    Por. R. Wiefels, Consumer Requirements for Supply from Sustainable Resources, w: Re-

port of the Expert Consultation on International Fish Trade, Rio de Janeiro, Brazylia, 3–5 grud-
nia 2003, FAO Fisheries Report nr 744, FAO, Rzym 2004, s. 45. 

8  Por. The State of World Fisheries and Aquaculture 2012, FAO, Rzym 2012, s. 87. 
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3. Pozycja krajów rozwijaj cych si  w wiatowym handlu rybami  
 i produktami rybnymi  

W przypadku krajów rozwijaj cych si  wysokim tempem wzrostu charak-
teryzowa y si  równie  obroty z zagranic  artyku ami rybnymi. W latach 1961–
2009 wolumen eksportu ryb i produktów rybnych wzrós  z 1,4 mln t do  
17,3 mln t, czyli ponad 12-krotnie. W 2009 roku warto  eksportu wynios a
48,9 mld USD, czyli w tym samym okresie zwi kszy a si  a  ponad 160-krotnie 
(tab. 4). 

Tabela 4. Wolumen i warto  eksportu ryb i produktów rybnych krajów rozwijaj cych si

w latach 1961–2009 

Wolumen Warto
Lata 

mln t 
1961=100

(%)
mld USD 

1961=100
(%)

1961 1,4 100,0 0,3 100,0 
1965 2,3 164,3 0,6 200,0 
1970 3,3 235,7 1,0 333,3 
1975 2,6 185,7 2,2 733,3 
1980 3,8 271,4 6,1 2033,3 
1985 5,3 378,6 7,4 2466,7 
1990 7,2 514,3 15,0 5000,0 
1995 11,1 792,9 26,4 8800,0 
2000 13,4 957,1 28,3 9433,3 
2005 16,2 1157,1 38,6 12866,7 
2009 17,3 1235,7 48,9 16300,0 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: FishStatJ: Universal; FAOSTAT, FAO Statistical 
Database, FAO, Rzym, http://faostat.fao.org/, lipiec 2012. 

W 1961 roku na kraje rozwijaj ce si  przypada o 22,2% warto ci i 31,7% 
wolumenu globalnego eksportu, w 1995 roku warto  eksportu krajów rozwija-
j cych si  po raz pierwszy przewy szy a warto  wywozu krajów rozwini tych, 
a w 2000 roku prze amana zosta a przewaga pa stw rozwini tych gospodarczo 
w wolumenie globalnego eksportu. W 2009 roku na grup  krajów rozwijaj cych 
si  przypada o 50,5% wiatowego eksportu w uj ciu warto ciowym oraz 53,2% 
w uj ciu ilo ciowym (rys. 6).  
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Rysunek 6. Struktura wiatowego eksportu ryb i produktów rybnych  

wed ug regionów ekonomicznych w latach 1961–2009 (%) 
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ród o: jak pod tab. 4. 

Wysokie tempo wzrostu dotyczy o równie  importu artyku ów rybnych 
krajów rozwijaj cych si . Wolumen zakupów zwi kszy  si  20-krotnie –  
z 0,7 mln t w 1961 roku do 14 mln t w 2009 roku, warto  przywozu za  – od-
powiednio z 0,2 mld USD do 23,6 mld USD, czyli blisko 120-krotnie (tab. 5). 

           
Tabela 5. Wolumen i warto  importu ryb i produktów rybnych  

krajów rozwijaj cych si  w latach 1961–2009 

Wolumen Warto
Lata 

mln t 
1961=100

(%)
mld USD 

1961=100
(%)

1961 0,7 100,0 0,2 100 
1965 0,8 114,3 0,3 150 
1970 1,1 157,1 0,4 200 
1975 1,6 228,6 0,9 450 
1980 2,4 342,9 2,8 1400 
1985 3,0 428,6 3,2 1600 
1990 4,7 671,4 5,3 2650 
1995 6,7 957,1 8,7 4350 
2000 8,8 1257,1 10,4 5200 
2005 12,4 1771,4 16,7 8350 
2009 14,0 2000,0 23,6 11800 

      ród o: jak pod tab. 4. 
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Udzia  krajów rozwijaj cych si  w wiatowym imporcie wzrós  z 15,4%  
w 1961 roku do 23,3% w 2009 roku w uj ciu warto ciowym i odpowiednio  
z 15,3% do 41,6% w uj ciu ilo ciowym. W ca ym analizowanym okresie by
wi c znacznie ni szy ni  w wiatowym eksporcie artyku ów rybnych i ni szy 
ni  odsetek krajów rozwini tych, cho  dominacja tych ostatnich w globalnym 
przywozie uleg a wyra nemu zmniejszeniu, szczególnie w wolumenie importu 
(rys. 7). 

Rysunek 7. Struktura wiatowego importu ryb i produktów rybnych  

wed ug regionów ekonomicznych w latach 1961–2009 (%) 
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ród o: jak pod tab. 4. 

Najwi ksz  rol  w eksporcie produktów rybnych krajów rozwijaj cych si
odgrywa y kraje azjatyckie. W latach 1976–2009 na kraje rozwijaj ce si  Azji 
przypada o 54,3–67,8% eksportu omawianej grupy krajów. Drugie miejsce  
w eksporcie zajmowa y kraje obu Ameryk, jednak ich udzia  w wywozie cha-
rakteryzowa a tendencja spadkowa (obni ka z 32,9% w 1976 roku do 24,2%  
w 2009 roku). Na trzeciej pozycji plasowa y si  kraje Afryki z do  stabilnym 
udzia em, wahaj cym si  w granicach 6,6–9,9%. Udzia  krajów Oceanii kszta -
towa  si  na najni szym poziomie wynosz cym 0,6–1,6% (rys. 8).
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Rysunek 8. Struktura eksportu krajów rozwijaj cych si

wed ug rejonów geograficznych w latach 1976–2009  

(uj cie warto ciowe; %) 
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ród o:  jak pod tab. 4. 

Podobnie jak w eksporcie, tak i w imporcie krajów rozwijaj cych si  do-
minuj c  pozycj  zajmowa y kraje Azji, na które w 2009 roku przypada o a
73,5% warto ci przywozu krajów rozwijaj cych si . W latach 1976–2009 
udzia y krajów Afryki, obu Ameryk i Oceanii charakteryzowa y si  tendencj
spadkow  i na koniec badanego okresu wynosi y odpowiednio 13,4%, 12,6%  
i zaledwie 0,5% (rys. 9). 

Rysunek 9. Struktura importu krajów rozwijaj cych si  wed ug rejonów geograficznych 

w latach 1976–2009 (uj cie warto ciowe; %) 
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ród o:  jak pod tab. 4. 
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Wzrost znaczenia krajów rozwijaj cych si  w wiatowym handlu rybami  
i produktami rybnymi wynika  przede wszystkim z ukazanych wcze niej zmian 
uwarunkowa  poda owych rozwoju wymiany. Zwi kszenie mo liwo ci pro-
dukcyjnych rybo ówstwa krajów rozwijaj cych si  w warunkach rosn cego 
popytu importowego krajów rozwini tych gospodarczo, których mo liwo ci
produkcyjne uleg y ograniczeniu, by o g ówn  przes ank  wzrostu udzia u kra-
jów rozwijaj cych si  w wiatowym eksporcie. Dodatkowym czynnikiem sprzy-
jaj cym rozwojowi eksportu krajów rozwijaj cych si  by a post puj ca liberali-
zacja mi dzynarodowych obrotów produktami rybnymi, w szczególno ci wyso-
ki stopie  redukcji ce  i znoszenie tradycyjnych barier nietaryfowych na ryby  
i produkty rybne w krajach wysoko rozwini tych9. Przyczyn  wzrostu udzia u
krajów rozwijaj cych si  w wiatowym imporcie by a g ównie rosn ca kon-
sumpcja ryb i produktów rybnych w tych krajach, a tak e rozwój handlu we-
wn trzga ziowego. Rola krajów rozwijaj cych si  w imporcie artyku ów ryb-
nych by a jednak znacznie mniejsza ni  ich znaczenie w eksporcie tych produk-
tów, a tak e znacznie ni sza ni  krajów rozwini tych w ca ym analizowanym 
okresie. Decydowa  o tym wzrost mo liwo ci produkcyjnych krajów rozwijaj -
cych si , zapewniaj cy pokrycie zwi kszaj cego si  w szybkim tempie popytu.  

4. Mi dzynarodowa konkurencyjno  krajów rozwijaj cych si  w sektorze rybnym 

Wzrost udzia u krajów rozwijaj cych si  w wiatowym handlu rybami  
i produktami rybnymi wiadczy o wzro cie poziomu mi dzynarodowej konku-
rencyjno ci tej grupy krajów w sektorze rybnym. Udzia y w handlu mi dzyna-
rodowym nale  bowiem do podstawowych mierników mi dzynarodowej po-
zycji konkurencyjnej gospodarek (tzw. konkurencyjno ci wynikowej), do któ-
rych zalicza si  tak e salda obrotów towarowych, wska niki rednich cen  
w handlu wiatowym (ang. unit value), wska niki terms of trade, wska niki
specjalizacji eksportowej oraz wska niki ujawnionej przewagi wzgl dnej10.
W celu dok adniejszej oceny zmian mi dzynarodowej konkurencyjno ci gospo-

                                                          
9  Szerzej na temat ewolucji polityki handlowej w mi dzynarodowych obrotach rybami  

i produktami rybnymi w okresie powojennym w: R. Knap, wiatowy handel rybami…, s. 320–342. 
10  Szerzej na temat mi dzynarodowej konkurencyjno ci i jej mierników w: J. Misala, Mi -

dzynarodowa konkurencyjno  gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011. 
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darki rybnej krajów rozwijaj cych si  w badanym okresie, obliczono warto ci 
tych mierników w handlu rybnym omawianej grupy krajów (tab. 6). 

Tabela 6. Warto  mierników mi dzynarodowej pozycji konkurencyjnej  

gospodarki rybnej krajów rozwijaj cych si  w latach 1961–2009 

Lata 
Saldo obrotów 

(mln USD) 

Unit value 
w eks-
porcie

(USD/t)

Unit value 
w impor-

cie
(USD/t)

Terms 
of trade 

(1961 = 100; %) 

TCi
(%)

RCAi
(%)

1961 50,0 198,7 338,0 100,0 121,9 96,1 
1965 295,9 241,3 336,9 121,8 214,1 128,7 
1970 609,7 309,3 362,7 145,1 247,2 178,9 
1975 1297,9 841,8 570,9 250,8 242,6 138,2 
1980 3357,5 1600,0 1145,9 237,5 220,4 134,2 
1985 4171,7 1381,1 1055,5 222,6 229,8 169,7 
1990 9767,9 2097,2 1113,9 320,3 285,9 175,6 
1995 17660,4 2382,2 1304,9 310,5 302,1 182,3 
2000 17907,8 2118,3 1176,5 306,3 272,1 158,9 
2005 21865,5 2378,3 1352,3 299,2 230,9 134,8 
2009 25287,4 2821,5 1681,4 285,4 207,2 126,9 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: FAOSTAT, FAO Statistical…;
FishStatJ: Universal Software…; UNCTADStat…

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 6, kszta towanie si  w latach 
1961–2009 salda obrotów rybami i produktami rybnymi krajów rozwijaj cych 
si  potwierdza wzrost mi dzynarodowej konkurencyjno ci sektora rybnego tej 
grupy krajów. Dodatni bilans obrotów wykazywa  bowiem bardzo siln  tenden-
cj  rosn c  (szczególnie od po owy lat 70. XX wieku), zwi kszaj c si  w anali-
zowanym okresie z oko o 50 mln USD do ponad 25 mld USD, czyli a  ponad 
500-krotnie (tab. 6 i rys. 10). Dla porównania bilans obrotów artyku ami ryb-
nymi krajów rozwini tych gospodarczo charakteryzowa a w tym samym okre-
sie odwrotna tendencja, a mianowicie rosn cy w szybkim tempie deficyt, który 
w 2009 roku osi gn  poziom minus 29,7 mld USD (rys. 10).   
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Rysunek 10. Saldo obrotów rybami i produktami rybnymi krajów rozwijaj cych si

i rozwini tych w latach 1961–2009 (mld USD) 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: FAOSTAT, FAO Statistical…; FishStatJ…

Wyniki analizy zmian cen w handlu rybami i produktami rybnymi równie
wskazuj  na popraw  mi dzynarodowej pozycji konkurencyjnej krajów rozwi-
jaj cych si  w wiatowej gospodarce rybnej. W pierwszej dekadzie badanego 
okresu unit value w eksporcie krajów rozwijaj cych si  kszta towa y si  na 
znacznie ni szym poziomie ni unit value w imporcie, jednak w pierwszej po-
owie lat 70. ubieg ego wieku relacja ta uleg a odwróceniu i w nast pnych la-

tach ró nica mi dzy poziomem rednich cen uzyskiwanych w eksporcie a po-
ziomem rednich cen p aconych w imporcie znacznie wzros a. W 2009 roku 
eksportowe unit value przewy sza o unit value w imporcie ryb i produktów 
rybnych o ponad 1140 USD, czyli a  o 67,8%, podczas gdy w 1961 roku by y
od nich ni sze (o ponad 139 USD – tab. 6).  

W latach 1961–1974 rednie ceny w eksporcie rybnym krajów rozwijaj -
cych si  by y ni sze ni  ceny w eksporcie krajów rozwini tych. W okresie 
1975–1999 kraje rozwijaj ce si  uzyskiwa y wy sze ceny w eksporcie rybnym 
ni  kraje rozwini te, a od 2000 roku unit value w eksporcie pa stw rozwini -
tych ponownie przewy sza o ceny w eksporcie grupy krajów rozwijaj cych si .
Unit value w imporcie krajów rozwijaj cych si  kszta towa o si  natomiast na 
ni szym poziomie ni  ceny w imporcie krajów rozwini tych, jedynie z wyj t-
kiem czterech lat na pocz tku badanego okresu  (rys. 11). Na podstawie porów-
nania kszta towania si  relacji cen eksportowych i importowych w krajach roz-
wijaj cych si  i rozwini tych mo na stwierdzi , e podczas gdy kraje rozwija-
j ce si  zyska y przewag  konkurencyjn  w sektorze rybnym w badanym okre-
sie, kraje rozwini te gospodarczo t  przewag  utraci y. wiadcz  o tym od-
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wrotne ni  w krajach rozwijaj cych si  kierunki zmian relacji cen eksportowych 
i importowych w handlu rybnym krajów rozwini tych (w latach 60. ubieg ego
wieku wy sze ceny w eksporcie ni  w imporcie, ale od 1970 roku powi kszaj -
ca si  ró nica mi dzy unit value w eksporcie a unit value w imporcie, na nieko-
rzy  cen eksportowych – rys. 11).  

Rysunek 11. Ceny w handlu produktami rybnymi krajów rozwini tych  

i rozwijaj cych si  w latach 1961–2008 (unit value w uj ciu nominalnym, USD/t) 
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ród o: jak pod rys. 10. 

Powy szy wniosek potwierdzaj  wyniki analizy kszta towania si  relacji 
zmian cen w eksporcie do zmian cen w imporcie ryb i produktów rybnych obu 
grup krajów, czyli wska nika terms of trade. Warto  wska nika terms of trade
krajów rozwijaj cych si , w 1962 roku wynosz ca 97,5%, po okresie bardzo 
dynamicznego wzrostu w latach 70. XX wieku w 1979 roku osi gn a poziom 
ponad 311%. W nast pnych latach tempo wzrostu tego wska nika uleg o os a-
bieniu, ale w ca ym okresie 1980–2009 kszta towa  si  on na bardzo wysokim 
poziomie – 260–334% (tab. 6 i rys. 12). Kraje rozwini te natomiast w latach 
1961–2008 odnotowa y pogorszenie si  wska nika terms of trade w obrotach 
produktami rybnymi. Warto  wska nika terms of trade w handlu rybnym kra-
jów rozwini tych wynosi a mniej ni  100% (z wyj tkiem 1962 roku), przy 
czym w latach 60. XX wieku kszta towa a si  na poziomie oko o 89–99%, a od 
po owy lat 70. XX wieku do ko ca badanego okresu osi ga a ju  tylko 60–75% 
(rys. 12).   
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Rysunek 12. Wska niki terms of trade w handlu produktami rybnymi  

krajów rozwini tych i rozwijaj cych si  w latach 1961–2009 (1961 = 100; %) 
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ród o: jak pod rys. 10. 

Wzrost konkurencyjno ci krajów rozwijaj cych si  w sektorze rybnym po-
twierdza równie   kszta towanie si  wska nika TCi (ang. trade coverage), od-
zwierciedlaj cego stopie  pokrycia importu ryb i produktów rybnych przez 
eksport tych towarów w krajach rozwijaj cych si  w latach 1961–2009. W ca-
ym badanym okresie wska nik ten osi ga  warto ci powy ej 100, co oznacza, 
e kraje rozwijaj ce si  specjalizowa y si  w artyku ach rybnych i mia y prze-

wag  konkurencyjn  w ich produkcji. Wzrost warto ci tego wska nika ze 
121,9% w 1961 roku do 207,9% w 2009 roku wiadczy dodatkowo o pog bie-
niu si  tej specjalizacji i zwi kszeniu przewagi konkurencyjnej krajów rozwija-
j cych si  w towarach rybnych (tab. 6 i rys. 13). Dla krajów rozwini tych go-
spodarczo warto TCi w handlu rybnym w latach 1961–2009 kszta towa a si
poni ej 100, czyli nie wykazywa y one przewagi konkurencyjnej w sektorze 
rybnym (rys. 13). 

Ostatni z mierników zaprezentowanych w tabeli 6, czyli wska nik ujaw-
nionej przewagi komparatywnej (ang. revealed comparative advantage –
RCAi), wyra a wzgl dn  przewag  krajów rozwijaj cych si  w wiatowym 
eksporcie ryb i produktów rybnych w stosunku do ca kowitego udzia u tej gru-
py krajów w eksporcie wiatowym. W 1961 roku kraje rozwijaj ce si  nie mia y
przewagi wzgl dnej w artyku ach rybnych (RCAi < 100), ale w kolejnych latach 
wska nik RCAi dla krajów rozwijaj cych si  charakteryzowa  si  dynamicznym 
wzrostem i wynosi  ponad 100. Mo na wi c stwierdzi , e kraje rozwijaj ce si
mia y przewag  komparatywn  w eksporcie artyku ów rybnych w ca ym bada-
nym okresie z wyj tkiem 1961 roku (tab. 6 i rys. 14). Kraje rozwini te nato-
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miast nie wykazywa y tak rozumianej przewagi wzgl dnej po 1961 roku – od 
1962 roku wska nik RCAi wynosi  dla tej grupy krajów mniej ni  100 (rys. 14)  

Rysunek 13. Zmiany warto ci wska nika TCi w handlu rybami i produktami rybnymi 

dla krajów rozwijaj cych si  i rozwini tych w latach 1961–2009 (%) 
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ród o: jak pod rys. 10. 

Rysunek 14. Zmiany warto ci wska nika RCAi w handlu rybami i produktami rybnymi 

dla krajów rozwijaj cych si  i rozwini tych w latach 1961–2009 (%) 
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ród o: jak pod rys. 10. 

Podsumowanie 

Z przeprowadzonych bada  wynika, e w analizowanym okresie nast pi a
zasadnicza zmiana znaczenia krajów rozwijaj cych si  w wiatowej gospodarce 
rybnej, polegaj ca na: 
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– wzro cie udzia u tej grupy krajów zarówno w produkcji wiatowego 
rybo ówstwa, jak i w konsumpcji oraz eksporcie ryb i produktów 
rybnych, co doprowadzi o do swoistej „zamiany ról” krajów rozwija-
j cych si  i rozwini tych w wiatowej gospodarce rybnej. Na pocz tku 
badanego okresu wielko  produkcji i spo ycia oraz wolumen i warto
eksportu krajów rozwijaj cych si  by y znacznie ni sze ni  krajów 
rozwini tych gospodarczo, natomiast w 2009 roku kraje rozwijaj ce si
zajmowa y dominuj c  pozycj  we wszystkich wymienionych dzie-
dzinach;

– osi gni ciu i zwi kszeniu przewagi konkurencyjnej w sektorze rybnym 
przez kraje rozwijaj ce si , o czym wiadczy kszta towanie si
mierników mi dzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarki rybnej 
tej grupy krajów.  

Na wzrost znaczenia krajów rozwijaj cych si  w wiatowej gospodarce 
rybnej wp yn o przede wszystkim zwi kszenie ich mo liwo ci produkcyjnych, 
dzi ki:

– wprowadzeniu w po owie lat 70. XX wieku nowych regulacji mi dzy-
narodowego prawa morza, 

– polityce zarz dzania rybo ówstwem, 
– dynamicznemu rozwoju akwakultury. 
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DEVELOPING COUNTRIES IN THE GLOBAL FISHERIES ECONOMY 

Summary

The aim of this article is to identify the trends and determinants of changes in the 

role of developing countries in the global fisheries economy in the postwar period. This 

paper presents the evolution of share of developing countries in world production, 

consumption and international trade in fish and fish products, and assess the internatio-

nal competitiveness of developing countries in the fisheries sector. The results of the 

analysis are presented in four sections, and their generalized version is included as the 

conclusions.  
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