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Handel wartoœci¹ dodan¹ w Unii Europejskiej
Zmiany w gospodarce œwiatowej, w tym przede wszystkim wyd³u¿enie ³añcuchów produkcji,
wp³ynê³y na wielkoœæ i strukturê handlu w pañstwach unijnych. Celem pracy jest analiza zmian
w wymianie handlowej w ujêciu tradycyjnym i mierzonym wartoœci¹ dodan¹ w poszczególnych
krajach UE w podziale na wybrane sektory przemys³owe w latach 1995–2014. W badaniu wykorzystane zosta³y dane z bazy danych TiVA, umo¿liwiaj¹ce zaprezentowanie zmian w handlu
krajow¹ wartoœci¹ dodan¹. Zauwa¿alne s¹ narastaj¹ce ró¿nice w danych handlowych w ujêciu
tradycyjnym i mierzonym wartoœci¹ dodan¹ oraz zwiêkszaj¹ca siê rola miêdzynarodowych ³añcuchów wartoœci.
S³owa kluczowe: handel wartoœci¹ dodan¹, globalne ³añcuchy wartoœci, GVC, Unia Europejska
Klasyfikacja JEL: F000, F140, F150

Value added trade in the European Union
Changes in the global economy, including the extension of production chains, influenced the size
and commercial structure of EU countries. The aim of the paper is to analyse the changes in trade
measured in traditional and value added way in EU countries by selected industrial sectors in the
years 1995–2014. The study used data from the TiVA database to show changes in value added
trade. The analysis showed increasing differences in trade data measured in traditional and value
added way and the growing role of global value chains.
Keywords: value added trade, global value chains, GVC, European Union
JEL classification: F000, F140, F150

Wprowadzenie
Wielkoœæ wymiany w handlu miêdzynarodowym to jeden z podstawowych
wskaŸników charakteryzuj¹cych pozycjê danego podmiotu w gospodarce œwiatowej, a struktura geograficzna i przedmiotowa importu oraz eksportu jest od
wielu lat mierzona i monitorowana zarówno przez poszczególne pañstwa, jak
i inne podmioty miêdzynarodowe. Przez d³ugi czas analiza danych obejmuj¹cych
eksport i import umo¿liwia³a ocenê zaanga¿owania w produkcjê œwiatow¹, jednak
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wraz z postêpuj¹cymi zmianami w globalnej gospodarce modyfikacjom ulega³
tak¿e miêdzynarodowy podzia³ pracy, co znacz¹co utrudni³o analizy. Koniec wieku XX
i pocz¹tek XXI to okres, w którym na wielk¹ skalê nie tylko powstaj¹, ale tak¿e ulegaj¹ wyd³u¿eniu globalne ³añcuchy produkcji. W efekcie tradycyjne podejœcie do
mierzenia handlu przesta³o odzwierciedlaæ rzeczywiste zaanga¿owanie poszczególnych gospodarek w produkcjê œwiatow¹.
Nowe wyzwanie, jakim jest realne okreœlenie wielkoœci handlu miêdzynarodowego, przyczyni³o siê do wzmo¿enia prac nad mierzeniem strumieni handlowych za pomoc¹ wartoœci dodanej (trade in value-added). W efekcie m.in.
Œwiatowa Organizacja Handlu (WTO) oraz Organizacja Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2012 r. podjê³y wspó³pracê1, tworz¹c sukcesywnie uzupe³nian¹ bazê danych obejmuj¹cych handel wartoœci¹ dodan¹ (Trade in Value
Added – TiVA). Celem pracy jest analiza zmian w wymianie handlowej w ujêciu
tradycyjnym i mierzonym wartoœci¹ dodan¹ w poszczególnych krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej. Umo¿liwi ona m.in. okreœlenie realnego zaanga¿owania
poszczególnych podmiotów w wymianê œwiatow¹ i globalne ³añcuchy wartoœci.
Punktem wyjœcia jest hipoteza badawcza wskazuj¹ca na upodabnianie siê struktury handlowej „nowych” krajów cz³onkowskich UE do krajów UE-15. Analiza
obejmuje lata 1995–2014 i w zwi¹zku z dostêpnoœci¹ danych w odniesieniu do globalnych ³añcuchów wartoœci lata 1995–2011, a dane zaprezentowane zostan¹
w podziale na wybrane sektory przemys³owe.

1. Zagadnienia metodologiczne
1.1. Handel wartoœci¹ dodan¹
Przes³anki teoretyczne wskazuj¹ce na potrzebê prowadzenia analiz zwi¹zanych z podzia³em produkcji zgodnym z neoklasyczn¹ teori¹ wymiany pojawi³y
siê ju¿ na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych XX w. [Leontief, Strout, 1961, s. 119–120],
a pierwsze próby zwi¹zane z opisem powi¹zañ miêdzynarodowych dekadê
póŸniej [Bia³ow¹s, 2016a, s. 131–132]. Kolejne lata przynios³y ogromne zmiany zarówno w kwestii wielkoœci obrotów handlowych, jak i mnogoœci powi¹zañ miêdzy gospodarkami. Wielokrotny obrót materia³ami i pó³produktami w du¿ym
stopniu „nadmucha³” wymianê handlow¹. Rysunek 1 przedstawia porównanie
handlu mierzonego tradycyjnie (brutto) i wartoœci¹ dodan¹. W tradycyjnym ujêciu wymiana miêdzy krajem A i C za poœrednictwem kraju B wynosi³aby 210, co
oznacza³oby „podwójne naliczenie” wartoœci wytworzonej w kraju A. W ujêciu
1 Jest to wspólna inicjatywa nazwana Measuring Trade in Value Added. An OECD-WTO joint
initiative.

301

Handel wartoœci¹ dodan¹ w Unii Europejskiej

wartoœci dodanej eksport wynosiæ bêdzie 110 (100 z kraju A do B i 10 z kraju B do C),
a wiêc prawie dwukrotnie mniej ni¿ w poprzednim ujêciu.
Kraj B

Dobro finalne 110

Kraj C
Wartoœæ dodana 10
Eksport brutto

Pó³produkt 100
Wartoœæ dodana 100

Eksport wartoœci dodanej

Kraj A

Rysunek 1. Porównanie handlu brutto i mierzonego wartoœci¹ dodan¹
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [WTO, 2013].

Fragmentaryzacja produkcji w skali miêdzynarodowej doprowadzi³a do sytuacji, w której „niegotowy” produkt wielokrotnie przekracza granice i tym samym wp³ywa na zwiêkszenie tradycyjnych statystyk handlowych (czêœæ wartoœci
liczona jest kilkukrotnie). Postêpuj¹cy proces szeroko rozumianej globalizacji
spowodowa³ zatem, ¿e opis rzeczywistej wymiany handlowej jest bardzo utrudniony. Kompleksowa analiza powi¹zañ miêdzy gospodarkami sta³a siê mo¿liwa
dopiero wraz z powstaniem baz danych zawieraj¹cych informacje o handlu mierzonym wartoœci¹ dodan¹. Dane te s¹ jednak nadal w wielu wypadkach niekompletne. Po pierwsze, obejmuj¹ jedynie wybrane gospodarki (najczêœciej najlepiej
rozwiniête). Po drugie, zakres czasowy danych nie jest zbyt d³ugi. Najwiêksza dostêpna obecnie baza danych TiVA obejmuje dane za lata 1995–2012 i dwa lata prognozy, tj. 2013 i 2014, zawieraj¹ce czêœæ podstawowych wskaŸników. Dodatkowy
problem stanowi opóŸnienie w dostêpnoœci danych zwi¹zane z ogromn¹ z³o¿onoœci¹ obliczeñ umo¿liwiaj¹cych prezentacjê handlu w wartoœciach dodanych. I po
trzecie, podzia³ przedmiotowy (na poszczególne sektory przemys³owe) nie jest w
statystykach handlu wartoœci¹ dodan¹ tak rozwiniêty jak w przypadku tradycyjnych statystyk handlowych2. Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, ¿e problemy metodologiczne zwi¹zane z dok³adnym okreœleniem wartoœci dodanej wytworzonej
w danej gospodarce powoduj¹, ¿e w bazie danych podawana jest przybli¿ona
wartoœæ towaru [Folfas, 2016, s. 12], co ogranicza mo¿liwoœci analizy porównuj¹cej
handel tradycyjny i mierzony wartoœci¹ dodan¹. Jednak ju¿ nawet takie porównania w znacznym stopniu pozwalaj¹ zweryfikowaæ znaczenie poszczególnych
gospodarek w handlu œwiatowym oraz ich udzia³ w globalnych ³añcuchach
wartoœci.
2 Statystyki TiVA wyró¿niaj¹ 34 unikalnych sektorów przemys³owych w oparciu o klasyfikacjê
ISIC rev. 3 (w ujêciu tradycyjnym klasyfikacja ISIC rev. 3 jest dwukrotnie wiêksza), ponadto brakuje
w nich podzia³u na konkretne towary i us³ugi.
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1.2. Globalne ³añcuchy wartoœci
Globalne ³añcuchy wartoœci3 (global value chains – GVC) ³¹czone s¹ z pojêciami
³añcucha dostaw i ³añcucha wartoœci i nie maj¹ jednolitej definicji. W raporcie
o handlu œwiatowym z 2013 r. GVC odnoszone s¹ do rosn¹cych wzajemnych
powi¹zañ procesu produkcyjnego, przebiegaj¹cego w wielu krajach, przy czym
ka¿dy z nich specjalizuje siê w produkcji danego etapu towaru [WTO, 2013, s. 78].
Etapy te obejmuj¹ wszystkie procesy konieczne do wyprodukowania danego towaru lub us³ugi [Cattaneo, Gereffi, Staritz, 2010, s. 3], czyli:
– powstanie koncepcji;
– dostarczenie: surowców, ró¿nych elementów, podzespo³ów i us³ug;
– monta¿ gotowych wyrobów;
– dostawê do odbiorców;
– utylizacjê po u¿yciu.
Globalne ³añcuchy wartoœci charakteryzuj¹ siê zatem wielowymiarow¹ struktur¹. Jej analiza pozwala ustaliæ po³o¿enie danego kraju w samym ³añcuchu dostaw poprzez okreœlenie powi¹zañ miêdzy importerami i eksporterami wartoœci
dodanej. Wyró¿niane s¹ po³¹czenia w ty³/w górê ³añcucha dostaw i w przód/w dó³
³añcucha dostaw (backward and forward GVC participation). Pierwsze ³¹cz¹ siê z zagraniczn¹ wartoœci¹ dodan¹ zaimportowan¹ i u¿yt¹ w dalszym procesie produkcji,
drugie zaœ odnosz¹ siê do krajowej wartoœci dodanej, która po wyeksportowaniu
zostanie wykorzystana w dalszym procesie wytwórczym (rys. 2).

Kraj A
(sprawozdawca)

E k sp o r t b r u t t o

Krajowa wartoœæ dodana re-eksportowana
do kraju dla dalszego eksportu

Zagraniczna wartoœæ dodana
eksportowana do partnera

Kraj B
(partner)

Krajowa wartoœæ dodana
eksportowana do partnera
Krajowa wartoœæ dodana
eksportowana do krajów trzecich

Partycypacja wsteczna – powi¹zanie w górê ³añcucha dostaw
Partycypacja przednia – powi¹zanie w dó³ ³añcucha dostaw

Kraj C
(partner)

Rysunek 2. Podzia³ eksportu brutto na krajow¹ i zagraniczn¹ wartoœæ dodan¹ wraz
z powi¹zaniami w górê i dó³ ³añcucha dostaw
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [OECD, 2016].
3 W literaturze polskiej zamiennie stosowane s¹ okreœlenia: globalne/miêdzynarodowe sieci/³añcuchy produkcji czy miêdzynarodowe ³añcuchy wartoœci dodanej.
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Aby okreœliæ pozycjê danej gospodarki w GVC, wykorzystaæ mo¿na kilka miar
[Bia³ow¹s, 2016b, s. 86; Nessel, 2015, s. 99; Œciga³a, 2013]:
– indeks udzia³u krajowej wartoœci dodanej w eksporcie brutto;
– indeks udzia³u w globalnym ³añcuchu wartoœci (wsteczny4, przedni5 i ogólny6);
– indeks pozycji w globalnych ³añcuchach wartoœci7.

2. Analiza zmian w handlu wartoœci¹ dodan¹ w Unii Europejskiej
2.1. Porównanie handlu wartoœci¹ dodan¹ z handlem mierzonym
tradycyjnie
Wspomniane ró¿nice w sposobie mierzenia obrotów handlowych mog¹ byæ
podstaw¹ do nieprawid³owej oceny udzia³u poszczególnych krajów w obrotach
handlowych. Tabela 1 przedstawia zestawienie eksportu brutto i krajowej wartoœci
dodanej dla krajów UE. We wszystkich analizowanych przypadkach zarówno
eksport brutto, jak i wartoœci dodanej znacz¹co wzrós³ w analizowanym okresie –
œrednio o ponad 400%. Najwy¿sze, ponad siedmiokrotne wzrosty w przypadku
eksportu brutto zanotowa³y Litwa (1127%), Rumunia (810%), Polska (796%)
i S³owacja (786%), natomiast najni¿sze charakteryzowa³y przede wszystkim kraje
tzw. starej piêtnastki (UE-15). Tak wyraŸne ró¿nice t³umaczyæ mo¿na m.in. niskim
pocz¹tkowym poziomem eksportu w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych, co w po³¹czeniu z otwieraniem siê gospodarek transformuj¹cych siê na wymianê handlow¹ wp³ynê³o na dynamiczny rozwój wymiany miêdzynarodowej. Jednoczeœnie w tym samym czasie udzia³ eksportu krajowej wartoœci dodanej obni¿y³ siê
i mimo wzrostu w wartoœciach bezwzglêdnych spad³ ze œredniego poziomu 75%
w 1995 r. do 66% w 2014 r. Tym samym statystyki uwzglêdniaj¹ce wielkoœæ eksportu mierzonego tradycyjnie w znacz¹cy sposób przeszacowuj¹ udzia³ poszczególnych gospodarek w eksporcie.
Wœród analizowanych krajów najwiêkszy spadek udzia³u krajowej wartoœci
dodanej zauwa¿yæ mo¿na w Luksemburgu, na Wêgrzech, w Polsce, S³owacji
i Czechach. Z jednej strony wskazuje to na zwiêkszenie znaczenia tych pañstw
w globalnych ³añcuchach wartoœci, z drugiej istotna jest pozycja, któr¹ zajmuje
dany podmiot w GVC – w zale¿noœci od pozycji (specjalizacja w pierwszej, œrodkowej i finalnej fazie produkcji) ró¿na jest bowiem rentownoœæ krajowej produkcji. W efekcie, np. w przypadku Polski, choæ eksport brutto wzrós³ prawie oœmio4

Oznacza udzia³ zagranicznej wartoœci dodanej w eksporcie brutto.
Oznacza udzia³ poœredniej krajowej wartoœci dodanej w eksporcie brutto.
6 Oznacza ³¹czny udzia³ zagranicznej wartoœci dodanej i poœredniej krajowej wartoœci dodanej
w eksporcie brutto.
7 Liczony jako ró¿nica miêdzy partycypacj¹ wsteczn¹ i przedni¹.
5
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krotnie, to de facto w tym samym czasie udzia³ krajowej wartoœci dodanej wzrós³
niespe³na czterokrotnie.
Tabela 1. Porównanie eksportu brutto i krajowej wartoœci dodanej w latach 1995 i 2014
w krajach UE

Pañstwo

Eksport brutto
(w mln USD)
1995

2014

Eksport krajowej
wartoœci dodanej
(w mln USD)

Udzia³ krajowej wartoœci
dodanej w eksporcie brutto
(w %)

1995

1995

2014

2014

zmiana

Austria

78 127

181 331

61 434

81 257

78,63

72,68

-5,95

Belgia

131 044

255 296

90 426

100 837

69,00

64,45

-4,55

Bu³garia

6 614

36 290

4 630

12 797

70,01

58,30

-11,71

Chorwacja

5 429

19 932

4 301

10 159

79,22

80,88

1,66

Cypr

4 343

b.d.

3 436

b.d.

79,10

b.d.

b.d.

Czechy

27 485

161 136

19 140

51 313

69,64

53,39

-16,25

Dania

60 425

141 243

46 417

59 190

76,82

69,29

-7,53

2 262

15 214

1 432

6 140

63,30

67,97

4,67

46 163

100 747

35 074

35 665

75,98

64,96

-11,02

Francja

336 793

768 959

279 014

298 894

82,84

73,73

-9,11

Grecja

22 583

68 344

18 913

33 450

83,75

73,02

-10,73

Hiszpania

132 775

468 334

107 391

215 027

80,88

73,02

-7,86

Holandia

175 839

393 131

128 814

157 976

73,26

67,55

-5,71

47 505

261 880

29 279

98 633

61,63

51,69

-9,94

1 953

22 017

1 473

9 677

75,43

74,33

-1,10

20 140

112 589

11 878

31 926

58,97

39,77

-19,20

£otwa

1 741

b.d.

1 347

b.d.

77,32

b.d.

b.d.

Malta

2 800

b.d.

1 400

b.d.

50,01

b.d.

b.d.

85,18

74,64

-10,54

Estonia
Finlandia

Irlandia
Litwa
Luksemburg

Niemcy

543 063

1 536 805

462 583

716 487

Polska

30 934

246 144

25 964

94 139

83,94

67,02

-16,92

Portugalia

31 024

90 728

22 564

37 839

72,73

67,60

-5,13

Rumunia

9 053

73 347

7 137

31 560

78,83

74,94

-3,89

S³owacja

10 022

78 784

6 836

24 815

68,21

51,80

-16,41

S³owenia

10 290

29 683

6 968

12 486

67,71

66,02

-1,69

Szwecja

98 588

236 999

72 724

98 329

73,77

69,85

-3,92

Wêgry

20 076

110 347

14 048

37 696

69,98

52,68

-17,30

Wielka Brytania

314 935

806 393

257 641

407 266

81,81

78,13

-3,68

W³ochy

288 781

642 613

239 131

244 902

82,81

74,64

-8,17

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z bazy TiVA.
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Podobne zmiany zauwa¿yæ mo¿na w podziale na ró¿ne sektory przemys³owe
(rys. 3). Udzia³ krajowej wartoœci dodanej, zarówno dla UE-15, jak i UE-13, zmniejszy³ siê we wszystkich analizowanych sektorach przemys³owych w 2014 r. w stosunku do po³owy lat dziewiêædziesi¹tych XX w. Jednoczeœnie udzia³ krajowej
wartoœci dodanej w nowych krajach cz³onkowskich Unii jest w wiêkszoœci wypadków mniejszy ni¿ w krajach UE-15, choæ ró¿nice miêdzy obiema grupami tak¿e siê
zmniejszy³y. Wyj¹tkami s¹ sektory us³ug biznesowych oraz rolnictwo, ³owiectwo,
leœnictwo i rybo³ówstwo, w których kraje UE-10 charakteryzuj¹ siê wy¿szym
udzia³em krajowej wartoœci dodanej.
Zaopatrywanie w energiê
elektryczn¹, gaz i wodê

Górnictwo i wydobycie
Chemikalia i niemetaliczne
produkty mineralne

Us³ugi spo³eczne i osobiste

Budownictwo

Drewno, papier, wyroby papierowe,
poligrafia i wydawnictwa

Us³ugi sektora biznesowego

Maszyny i urz¹dzenia,
gdzie indziej niewymienione

Tekstylia, wyroby w³ókiennicze,
skóra i obuwie

Podstawowe metale
i wytwarzane wyroby metalowe

Sprzêt transportowy

Sprzêt elektryczny i optyczny
Rolnictwo, ³owiectwo,
leœnictwo i rybo³ówstwo
UE-15 w 2014 r.

UE-15 w 1995 r.

Produkcja gdzie indziej
niesklasyfikowana, recykling
Produkty spo¿ywcze,
napoje i tytoñ
UE-10*** w 2014 r.

UE-13 w 1995 r.

Rysunek 3. Udzia³ krajowej wartoœci dodanej w eksporcie brutto w podziale na wybrane
sektory w latach 1995 i 2014 w krajach UE-15 i UE-13
* UE-15: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy,
Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, W³ochy.
** UE-13: Bu³garia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, £otwa, Malta, Polska, Rumunia, S³owacja, S³owenia,
Wêgry.
*** UE-10: Dane dla UE-13 bez Cypru, £otwy i Malty.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z bazy TiVA.

2.2. Porównanie handlu wartoœci¹ dodan¹ z handlem mierzonym
tradycyjnie
Ró¿nice w eksporcie brutto i krajowej wartoœci dodanej wskazuj¹ na wystêpowanie fragmentaryzacji produkcji, a zmniejszenie udzia³u krajowej wartoœci dodanej
sygnalizuje pog³êbianie siê tego procesu. Wielowymiarowa struktura globalnych
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³añcuchów wartoœci staje siê podstaw¹ tworzenia po³¹czeñ miêdzy gospodarkami
(rys. 4). W efekcie poszczególne kraje zajmuj¹ ró¿ne pozycje w ³añcuchu produkcji.

B

E

C

F

D

A

B

C

G
E

Kszta³ty prezentuj¹ ró¿ne pañstwa uczestnicz¹ce w produkcji dobra finalnego (G1),
natomiast litery odnosz¹ siê do kolejnych stadiów produkcji.

F

F

Rysunek 4. Przyk³ad globalnego ³añcucha wartoœci
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Geodecki, Grodzicki, 2015].

Przyjmuje siê, ¿e z jednej strony wysoka pozycja w ³añcuchu produkcji, charakteryzuj¹ca siê relatywnie du¿ym wk³adem wysokiej techniki, przek³adaj¹c siê
na wytwarzanie wyrobów innowacyjnych, zapewnia wysok¹ dochodowoœæ produkcji [Wieczorek, 2016, s. 128]. Z drugiej strony niska pozycja œwiadczyæ mo¿e
o produkcji w danej gospodarce dóbr i us³ug bliskich popytowi finalnemu, co tak¿e
przek³ada siê na relatywnie wysok¹ rentownoœæ produkcji. Jednoczeœnie œrodkowa czêœæ ³añcucha wi¹¿e siê najczêœciej z produkcj¹ niskokosztow¹, która zmusza
do utrzymywania niskich p³ac i tym samym przek³ada siê na uzyskiwanie niskiej
wartoœci dodanej w eksporcie [NBP, 2016, s. 71, 92–93].
Dane zaprezentowane na rysunku 5 wskazuj¹ na zwiêkszaj¹ce siê po³¹czenia
w górê ³añcucha produkcji wiêkszoœci krajów. Najwiêksze zmiany udzia³u
wyst¹pi³y w Luksemburgu, na Wêgrzech, w Polsce, Czechach i S³owacji. S¹ to wiêc
kraje ju¿ wczeœniej wymienione w kontekœcie spadku udzia³u krajowej wartoœci
dodanej. Nietypowe zmiany zauwa¿yæ mo¿na jedynie w przypadku Malty, Estonii i Chorwacji, gdzie udzia³ partycypacji wstecznej w pierwszej dekadzie XXI w.
uleg³ zmniejszeniu. Jednoczeœnie partycypacja przednia w analizowanym okresie
w wiêkszoœci wypadków siê zwiêkszy³a (z wyj¹tkiem Luksemburga i Chorwacji).
Wiêkszy udzia³ w poœredniej krajowej wartoœci dodanej w eksporcie brutto wynosi³ œrednio 5,5%.
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Rysunek 5. Partycypacja wsteczna i przednia w GVC w krajach UE w latach 1995 i 2014
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z bazy TiVA.

Zwiêkszenie po³¹czeñ w górê i dó³ wskazuje na wyd³u¿anie ³añcuchów produkcji. W efekcie w analizowanym okresie nast¹pi³a zmiana pozycji poszczególnych krajów w globalnych ³añcuchach wartoœci (rys. 6). Podkreœliæ nale¿y
relatywnie wiêksz¹ zmiennoœæ pozycji poszczególnych krajów:
– prawie wszystkie kraje (z wyj¹tkiem Wielkiej Brytanii i Rumunii) charakteryzowa³y siê w 2011 r. przewag¹ partycypacji wstecznej nad partycypacj¹
przedni¹ (równ¹ œrednio -0,12);
– poziom partycypacji wstecznej (tym wiêkszy, im mniejsza wartoœæ wskaŸnika) wzrós³ znacz¹co w przypadku: Luksemburga, Czech, S³owacji i Bu³garii;
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– wyraŸne zmiany wartoœci pozycji wyst¹pi³y w przypadku Polski, Niemiec
i Francji, gdzie zmiana pozycji w GVC w latach 1995–2011 spowodowa³a przesuniêcie w „doln¹ po³owê” ³añcucha wartoœci;
– w przypadku kilku krajów (m.in. Malty, Litwy, Estonii, Cypru i Holandii)
partycypacja przednia wzros³a w stosunku do wstecznej, zwiêkszaj¹c indeks
pozycji w GVC.
Partycypacja wsteczna Partycypacja przednia
Austria
Belgia
Bu³garia
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
£otwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
S³owacja
S³owenia
Szwecja
Wêgry
Wielka Brytania
W³ochy
-0,50

1995
2011

-0,40

-0,30

-0,20

-0,10

0

0,10

Rysunek 6. Indeks pozycji w globalnych ³añcuchach wartoœci w krajach UE w latach
1995 i 2014
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z bazy TiVA.
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Analiza pozycji w globalnych ³añcuchach wartoœci w podziale na wybrane
sektory tak¿e wskazuje na zwiêkszanie siê udzia³u partycypacji wstecznej w 2011 r.
w stosunku do 1995 r. W podziale na „stare” i „nowe” kraje cz³onkowskie Unii wy¿sze poziomy partycypacji wstecznej w wiêkszoœci wybranych sektorów (wyra¿one zmniejszaj¹cymi siê, ujemnymi wartoœciami indeksu pozycji na rysunku 7)
notuj¹ pañstwa „trzynastki”. Najni¿sze pozycje omawianego indeksu charakteryzuj¹ sektory zwi¹zane ze œwiadczeniem us³ug osobistych i biznesowych.

Zaopatrywanie w energiê
elektryczn¹, gaz i wodê

Górnictwo i wydobycie
Chemikalia i niemetaliczne
produkty mineralne

Us³ugi spo³eczne i osobiste

Budownictwo

Drewno, papier, wyroby papierowe,
poligrafia i wydawnictwa

Us³ugi sektora biznesowego

Maszyny i urz¹dzenia,
gdzie indziej niewymienione

Tekstylia, wyroby w³ókiennicze,
skóra i obuwie

Podstawowe metale
i wytwarzane wyroby metalowe

Sprzêt transportowy

Sprzêt elektryczny i optyczny
Rolnictwo, ³owiectwo,
leœnictwo i rybo³ówstwo
Indeks w 1995 r. dla UE-15

Indeks w 1995 r. dla UE-13

Produkcja gdzie indziej
niesklasyfikowana, recykling
Produkty spo¿ywcze,
napoje i tytoñ
Indeks w 2011 r. dla UE-15

Indeks w 2011 r. dla UE-13

Rysunek 7. Indeks pozycji w globalnych ³añcuchach wartoœci w podziale na wybrane
sektory w latach 1995 i 2014 w krajach UE-15 i UE-13
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z bazy TiVA.

Powy¿sze tendencje œwiadcz¹ o ró¿norodnych dostosowaniach wystêpuj¹cych
w krajach unijnych. Z jednej strony, niepodwa¿alnie zwiêksza siê udzia³ poszczególnych krajów w miêdzynarodowych ³añcuchach wartoœci, z drugiej – trudno
wskazaæ jednoznaczne tendencje dotycz¹ce zmian pozycji w GVC. Odnosz¹c siê
jednak do ogólnej charakterystyki pozycji, mo¿na przyj¹æ, ¿e w Unii Europejskiej
mamy do czynienia ze zmniejszaj¹c¹ siê pozycj¹ w globalnych ³añcuchach wartoœci
(produkcja bli¿ej dobra finalnego), co mo¿e przek³adaæ siê na relatywnie wysok¹
dochodowoœæ produkcji.
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Podsumowanie
Zmiany zachodz¹ce w gospodarce œwiatowej na prze³omie wieków XX i XXI
niew¹tpliwie wp³ynê³y na wielkoœæ i strukturê handlu pañstw Unii Europejskiej.
Wymiana handlowa znacz¹co wzros³a, zarówno w ujêciu tradycyjnym, jak i mierzonym wartoœci¹ dodan¹. Wœród analizowanych pañstw wyró¿niaj¹ siê „nowe”
pañstwa cz³onkowskie, charakteryzuj¹ce siê prawie dwukrotnie wiêkszym wzrostem w ujêciu procentowym w stosunku do UE-15. Porównuj¹c jednak dane handlowe dla krajów UE w ujêciu brutto i wartoœci dodanej, te ostatnie przyjmuj¹
ponad dwukrotnie ni¿sze wartoœci w 2014 r. i dysproporcja ta znacz¹co wzros³a
w stosunku do roku 1995. Prze³o¿y³o siê to na spadek udzia³u krajowej wartoœci
dodanej. W podziale na wybrane sektory udzia³ krajowej wartoœci dodanej tak¿e
wykazuje du¿e ró¿nice. Najwy¿szy udzia³ krajowej wartoœci dodanej charakteryzuje sektory zwi¹zane z us³ugami, choæ i tam na pocz¹tku XXI w. udzia³ ten
spad³. Jednoczeœnie najni¿szy udzia³ krajowej wartoœci dodanej dotyczy sektorów sprzêtu transportowego i chemikaliów.
Wraz z rozwojem GVC w wiêkszoœci pañstw unijnych wzrós³ tak¿e poziom
partycypacji wstecznej i przedniej w globalnych ³añcuchach wartoœci, co przek³ada
siê na zwiêkszaj¹cy siê udzia³ gospodarek europejskich w miêdzynarodowym podziale pracy. W efekcie pañstwa UE, „by eksportowaæ, musz¹ najpierw zaimportowaæ”. Zmianie ulega tak¿e pozycja w miêdzynarodowych ³añcuchach wartoœci.
Zachodz¹ce zmiany wskazuj¹ na obni¿anie siê œredniej pozycji, a wiêc przewagê
partycypacji wstecznej w wiêkszoœci krajów UE. Mo¿e to œwiadczyæ o zwiêkszaniu produkcji bliskiej popytowi finalnemu.
Informacje na temat. handlu wartoœci¹ dodan¹ zawarte w bazach danych,
w tym w bazie TiVA, bêd¹ w kolejnych latach poszerzane. Umo¿liwi to dok³adniejsz¹ analizê zale¿noœci miêdzy gospodarkami. Jednak zaprezentowana ogólna
charakterystyka wymiany handlowej w Unii Europejskiej z pewnoœci¹ wskazuje
na narastanie ró¿nic w danych handlowych w ujêciu tradycyjnym i mierzonym
wartoœci¹ dodan¹ oraz zwiêkszanie siê roli miêdzynarodowych ³añcuchów wartoœci. W tym kontekœcie nowe pañstwa cz³onkowskie UE w coraz wiêkszym stopniu upodobniaj¹ siê do UE-15, z tym ¿e zachodz¹ce w nich procesy s¹ bardziej
dynamiczne.
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