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Synopsis. Celem artyku u jest wskazanie ró nic w liczeniu udzia u poszczególnych ga zi 
produkcyjnych w eksporcie, w zale no ci od danych przyj tych do oblicze , na przyk adzie produktów 
spo ywczych, napojów i tytoniu. Dane te mog  by  statystykami przedstawiaj cymi eksport mierzony 
brutto jak i w uj ciu warto ci dodanej. W zwi zku z rozwojem powi za  gospodarczych mi dzy 
krajami i uczestnictwem w globalnych a cuchach warto ci, statystyki prezentuj ce eksport krajowej 
warto ci dodanej precyzyjniej obrazuj  znaczenie poszczególnych ga zi dla gospodarek badanych 
krajów. Porównania udzia ów w eksporcie w uj ciu tradycyjnym i warto ci dodanej pozwalaj  wskaza  
ga zie, których znaczenie jest przeszacowywane lub nieoszacowywane w statystykach brutto. 

S owa kluczowe: handel mi dzynarodowy, przemys  spo ywczy, handel warto ci  dodan , globalne 
a cuchy warto ci, GVC 

Abstract. The aim of the article is to indicate differences in counting the share of exports for 
individual branches of production, based on the data used for the calculation, on the example of food, 
beverages and tobacco. Statistics can measure exports in two ways: gross export and in terms of value 
added. In connection with the development of economic ties between countries and participation in 
global value chains, statistics presenting exports of domestic value added illustrate more precisely the 
importance of particular industries for the economies of different countries. Comparisons of export 
shares in traditional and value-added terms helps to show those branches whose importance is 
overestimated or underestimated in gross statistics. 
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Wprowadzenie 

Od po owy lat 90. do pocz tku drugiej dekady XXI wieku polski eksport produktów 
spo ywczych, napojów i tytoniu wzrós  ponad 7-krotnie. W szczególno ci zwi kszanie 
obrotów handlowych wi e si  przyst pieniem Polski do Unii Europejskiej. Z jednej strony 
rynki krajów cz onkowskich sta y si  dost pne dla polskich eksporterów, z drugiej, nap yw 
inwestycji zagranicznych wp yn  na rozwój sektora spo ywczego (Ambroziak, 2018b). 
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Dodatkowo zmiany te by y pot gowane procesami zachodz cymi w gospodarce wiatowej 
– liberalizacj  polityki handlowej i post puj c  fragmentaryzacj  a cuchów produkcji. 
Czy tak du y wzrost tej ga zi eksportu wp yn  na znacz ce zwi kszenie udzia u 
produktów spo ywczych, napojów i tytoniu w polskim eksporcie ogó em? Czy podobne 
zmiany nast pi y w pozosta ych krajach unijnych?  

Kszta towanie si  nowego mi dzynarodowego podzia u pracy z pewno ci  
spowodowa o zmiany w strukturze towarowej i geograficznej handlu. Procesy globalizacyjne 
zwi zane z podzia em produkcji s  mi dzy innymi efektem optymalizacji podejmowanych 
przez przedsi biorstwa. Ró nice w kosztach wytwarzania zwi zane ze zró nicowanymi 
poziomami wynagrodze  czy systemami prawnymi determinuj cymi koszty produkcji, 
doprowadzi y do powstania zawi ych a cuchów produkcyjnych. Jednocze nie zwi kszy y si  
obroty w handlu pó produktami i us ugami, cho  co bardzo istotne, wzrost ten nie zawsze 
przek ada si  na handel gotowymi produktami. W efekcie, tradycyjne statystyki wymiany 
mi dzynarodowej (w uj ciu brutto) staj  si  coraz mniej wiarygodne. Podwójne liczenie, a 
wi c kilkukrotne ujmowanie w tych statystykach tej samej warto ci, prowadzi do ich 
zawy enia. Przek ada si  to na b dn  ocen  znaczenia poszczególnych ga zi 
przemys owych w eksporcie. Te sektory, gdzie udzia  podwójnie liczonej warto ci jest 
wysoki s  przeszacowywane, za  te, w których udzia  ten jest niski, staj  si  niedoszacowane.  

Pomocne w analizie rzeczywistej wymiany handlowej s  statystyki zawieraj ce 
informacje o eksportowanej warto ci dodanej. Jednak pomiar eksportu i importu w uj ciu 
warto ci dodanej jest procesem bardzo skomplikowanym i pierwsze kompleksowe próby 
przedstawienia takich statystyk podj to stosunkowo niedawno, na prze omie pierwszej  
i drugiej dekady XXI wieku. W ramach 7. Programu Ramowego Komisja Europejska 
sfinansowa a badania, w efekcie których w 2012 roku uruchomiona zasta a baza danych 
WIOD (World Input Output Database). Jednocze nie prowadzone by y prace przez 
Organizacj  Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i wiatow  Organizacj  Handlu 
(WTO), które umo liwi y dost p do bazy danych TIVA (Trade in Value Added). Analiza 
zawartych w nich danych pozwala w nowy sposób spojrze  na powi zania handlowe 
wyst puj ce mi dzy gospodarkami, tj. wskaza , jaki jest udzia  poszczególnych pa stw  
w tworzeniu warto ci w eksporcie.  

W artykule zaprezentowane zosta y zmiany udzia u produktów spo ywczych, napojów 
i tytoniu w eksporcie w Polsce i pozosta ych krajach unijnych w latach 1995-2011. Celem 
pracy jest przedstawienie ró nic wyst puj cych w szacowaniu tego udzia u  
z wykorzystaniem danych na temat eksportu w uj ciu brutto i mierzonych warto ci  
dodan .  W cz ci pierwszej artyku u zaprezentowany zosta  przegl d literatury i krótka 
charakterystyka metody badawczej wraz ze ród em danych statystycznych. Nast pnie 
opisane zosta y wyniki badania, których analiza umo liwia lepsz  ocen  roli 
poszczególnych ga zi eksportowych w eksporcie ogó em na przyk adzie produktów 
spo ywczych, napojów i tytoniu. 

Przegl d literatury 

Liberalizacja wymiany handlowej wp yn a na nasilenie trendu zwi zanego  
z rozwojem mi dzynarodowych a cuchów produkcji (UNCTAD, 2013). Wed ug Feenstry 
(1998) integracja w handlu oznacza jednoczesn  dezintegracj  w produkcji. Wyró ni  
mo na kilka, wzajemnie si  przenikaj cych, przyczyn pojawienia si  a cuchów produkcji 
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cz cych ró ne kraje. Z jednej strony, rozwój technologiczny pozwala rozdzieli  
poszczególne procesy wytwórcze. Etapy produkcji staj  si  cz sto niezale ne od siebie  
i prowadzone s  w ró nych miejscach na wiecie. Jednocze nie taniej ce przeci tne koszty 
transportowe sprzyjaj  mo liwo ci wykorzystywania ró nic w kosztach wytwarzania.  
W efekcie mo na zacz  mówi  o powstaniu koncepcji globalnych a cuchów produkcji 
po czonych z globalnymi a cuchami warto ci (GVC). 

Zagadnienia zwi zane z globalnymi a cuchami warto ci, podnoszone by y przez 
wielu badaczy pos uguj cych si  ró n  terminologi . Na pocz tku XXI wieku podej cie do 
nich zosta o ujednolicone i termin ten zast pi  wiele wcze niej stosowanych idei: globalne 

a cuchy towarowe, a cuchy warto ci, systemy warto ci, sieci produkcyjne czy sieci 

warto ci (Gereffi et. al., 2001). WTO (2014) definiuje globalne a cuchy warto ci jako 
przenikaj ce si  procesy produkcyjne, realizowane w ró nych krajach. Procesy te s  
niezb dne do wytworzenia towaru lub us ugi i obejmuj  nie tylko procesy produkcji  
i dystrybucji, ale tak e szereg innych dzia a  (Cattaneo, Gereffi i Staritz, 2010): 

 powstanie projektu/koncepcji, 
 pozyskanie surowców/podzespo ów/pó produktów, 
 us ugi monta owe/marketingowe, 
 dostaw  do odbiorców ko cowych, 
 serwis, 
 utylizacj . 

Równolegle do bada  nad GVC rozwija y si  analizy nad handlem warto ci  dodan . 
Eksport brutto, który dotychczas uto samiany by  z produkcj  danego kraju, a wi c 
zawieraj cy niemal 100% krajowej warto ci dodanej (Johnson, 2014), w coraz mniejszym 
stopniu odzwierciedla  realne powi zania mi dzy gospodarkami. Udzia  poszczególnych 
pa stw w GVC jest zró nicowany, zatem równie  zyski z eksportu s  ró ne. Wi e si  to 
ze zmian  podej cia do handlu mi dzynarodowego – coraz rzadziej jest to handel 
gotowymi produktami a raczej „handel zadaniami” (Grossman i Rossi-Hansberg, 2006).  

W efekcie odsetek krajowej warto ci dodanej w eksporcie zacz  si  zmniejsza , cz  

handlu by a liczna podwójnie a dane w uj ciu handlu brutto prezentowane przez urz dy 

statystyczne przesta y odzwierciedla  rzeczywisto . Ró nice w statystykach obj y nie 

tylko wielko  wymiany mi dzynarodowej, ale tak e handel w uj ciu geograficznym.  

Pierwsze rozwa ania teoretyczne na temat mierzenia warto ci dodanej podj te zosta y 

jeszcze w latach 60. przez Leontiefa i Strouta (1963). Zaproponowali oni konstrukcj  

macierzy odzwierciedlaj cej przep ywy mi dzy ga ziami produkcji w analizowanym kraju 

(macierz przep ywów mi dzyga ziowych). Kolejnym krokiem by y próby oszacowania 

warto ci dodanej w handlu mi dzynarodowym dla poszczególnych produktów (np.: lalki 

Barbie, komputera Dell, iPhon’a) podj te pod koniec XX wieku i na pocz tku XXI. Opisy 

sposobów pomiaru warto ci dodanej znalaz y si  w pracach m. in.: Sturgeona (2008), 

Koopmana et.al. (2010) czy Stehrera, Fostera i de Vriesa (2012).  W literaturze polskiej 

zagadnienia te poruszali mi dzy innymi Kaliszuk (2013), Folfas (2016) i Ambroziak 

(2018a). Wraz z pojawieniem si  danych o udziale warto ci dodanej w eksporcie (np. bazy 

TIVA i WIOD) zacz y si  tak e pojawia  badania empiryczne zawieraj ce analiz  

dost pnych danych statystycznych. Dok adny przegl d bada , w tym polskich, zawar   

w swojej ksi ce Folfas (2016: 28-33) i Ambroziak (2018a: 52-62). Analizy obejmuj ce 

wymian  handlow  polski produktami spo ywczymi, w uj ciu warto ci dodanej i brutto, 
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przeprowadzi a autorka (2017) i Ambroziak (2018b), a badania te obejmowa y porównanie 

Polski z innymi krajami UE.  

Dane statystyczne i metody 

Badanie zosta o przeprowadzone w oparciu o dane statystyczne pochodz ce z bazy 

danych TIVA. Obejmuje ona dane dla 34 dzia ów (wg wybranych dzia alno ci  

z Mi dzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Dzia alno ci, ISIC) w latach 

1995-2011. Analizowane dane obejmuj  kody 15 i 16, czyli produkty spo ywcze, napoje  

i tyto , dla 28 pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej2.  

Dane statystyczne z bazy TIVA umo liwiaj  podzia  eksportu brutto na cztery 

strumienie (rysunek 1): 

 zagraniczn  warto  dodan  eksportowan  do partnera (FVA, ang. foreign value 

added), 

 krajow  bezpo redni  warto  dodan  eksportowan  do partnera ((DDVA, ang. 

domestic value added sent to consumer economy), 

 krajow  po redni  warto  dodan  eksportowan  do partnera (IDVA, ang. domestic 

value added sent to third economies), 

 krajow  warto  dodan  re-importowan  do kraju dla dalszego eksportu (Re-Im DVA, 

ang. domestic value added re-imported in the economy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Podzia  eksportu brutto na zagraniczn  i krajow  warto  dodan  

Fig. 1. Division of gross exports into foreign and domestic value added 

ród o: opracowanie w asne na podstawie OECD i WTO (2015). 

Krajowa bezpo rednia i po rednia warto  dodana eksportowana do partnera oraz 

krajowa warto  dodana re-importowana do kraju dla dalszego eksportu, to cznie krajowa 

warto  dodana w eksporcie. Im jest ona bardziej zbli ona do warto ci eksportu brutto, tym 

                                                 
2 Zaprezentowane dane dotycz  28 krajów nale cych do Unii Europejskiej w 2018 roku. 
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mniejszy udzia  w eksporcie zagranicznej warto ci dodanej. Analiza udzia u krajowej  

i zagranicznej warto ci dodanej w eksporcie w danej ga zi transportowej, przy 

uwzgl dnieniu wielko ci ca ego eksportu, pozwala oszacowa  realny udzia  badanej ga zi 

w eksporcie kraju.  

W poni szym artykule porównany zostanie udzia  ga zi i w eksporcie brutto GExS 

(ang. gross export share) na podstawie poni szego wzoru: 

  (1) 

 

z udzia em ga zi i w eksporcie mierzonym warto ci  dodan , VAExS (ang. value-added 

exports share): 

 VAExS  (2) 

gdzie: 

export brutto i-tej ga zi, 

export krajowej warto ci dodanej i-tej ga zi, 

n – liczba ga zi w gospodarce. 

Gdy udzia  krajowej warto ci dodanej w eksporcie jest w danej ga zi relatywnie 

wy szy ni  w innych ga ziach gospodarki, mamy do czynienia z niedoszacowaniem 

udzia u tej ga zi w eksporcie kraju mierzonym tradycyjnie. Natomiast gdy zale no  ta jest 

odwrotna, tzn. udzia  krajowej warto ci dodanej w eksporcie jest w danej ga zi relatywnie 

ni szy ni  w innych ga ziach gospodarki, mo na mówi  o przeszacowaniu udzia u tej 

ga zi w eksporcie kraju brutto. 

Wyniki bada  

Pierwszym krokiem przeprowadzonym w badaniu eksportu produktów spo ywczych, 

napojów i tytoniu by o wyliczenie ich udzia u w eksporcie wed ug tradycyjnych statystyk 

brutto. Tabela 1 zawiera wyniki dla krajów unijnych w interwa ach czteroletnich.  

W analizowanym okresie wyró ni  mo na dwie grupy krajów. W pierwszej, mniejszej 

znalaz y si  pa stwa, w których udzia  badanych produktów w eksporcie ogó em zwi kszy  

si  w roku 2011 w stosunku do roku 1995 i s  to: Austria, Hiszpania, Niemcy, Polska, 

Portugalia, Rumunia, Szwecja i Wielka Brytania. W przypadku Austrii jest to wzrost  

o ponad 50%. Na drugim miejscu znalaz a si  Szwecja z ponad 40% wzrostem. Kolejne 

dwa kraje charakteryzowa y si  ok. 25% wzrostem (Portugalia i W ochy). W drugiej grupie 

krajów, gdzie udzia  analizowanych produktów w eksporcie zmala , wskaza  nale y przede 

wszystkim Cypr (spadek o 2/3) oraz Estoni , Malt  i W gry (spadek o ponad po ow ). 

Jednocze nie w ród 6 najwi kszych eksporterów (Holandii, Irlandii, Litwy, Dani, otwy  

i Polski), w latach 1995-2011, jedynie ta ostatnia zalicza a si  do pierwszej grupy, 

charakteryzuj cej si  wzrostem udzia u produktów spo ywczych, napojów i tytoniu  

w eksporcie brutto.  
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Tabela 1. Udzia  produktów spo ywczych, napojów i tytoniu w eksporcie brutto w latach 1995-2011 

 w krajach UE 

Table 1. Share of food, beverages and tobacco products in gross exports in the years 1995-2011 in EU countries 

Kraj               Rok 1995 1999 2003 2007 2011 
Zmiana 

1995=100% 

Austria 2,55% 2,92% 3,19% 3,52% 3,88% 152% 

Belgia 7,13% 6,28% 6,01% 5,73% 4,96% 70% 

Bu garia 8,36% 5,35% 4,12% 3,98% 5,63% 67% 

Chorwacja 3,97% 2,94% 2,65% 3,27% 2,77% 70% 

Cypr 7,51% 5,36% 3,11% 3,05% 2,49% 33% 

Czechy 4,45% 3,81% 3,04% 2,76% 2,34% 53% 

Dania 14,21% 11,52% 10,63% 8,55% 8,13% 57% 

Estonia 9,86% 5,37% 4,62% 4,75% 4,38% 44% 

Finlandia 2,39% 1,70% 1,51% 1,37% 1,89% 79% 

Francja 6,43% 5,59% 5,22% 5,01% 5,28% 82% 

Grecja 11,42% 8,04% 6,10% 5,40% 5,36% 47% 

Hiszpania 5,26% 5,23% 5,52% 5,42% 5,85% 111% 

Holandia 14,49% 12,11% 10,62% 9,62% 9,91% 68% 

Irlandia 17,50% 7,92% 7,49% 8,34% 9,45% 54% 

Litwa 11,04% 5,68% 6,96% 8,27% 9,07% 82% 

Luksemburg 1,69% 1,26% 1,49% 1,02% 1,00% 59% 

otwa 8,55% 3,25% 4,38% 6,69% 8,06% 94% 

Malta 2,24% 2,50% 3,22% 3,21% 1,01% 45% 

Niemcy 3,34% 3,03% 3,11% 3,13% 3,48% 104% 

Polska 6,19% 4,77% 4,76% 5,62% 6,45% 104% 

Portugalia 4,39% 4,55% 4,58% 5,06% 5,52% 126% 

Rumunia 2,64% 1,76% 1,25% 1,17% 2,94% 111% 

S owacja 2,84% 2,83% 2,40% 2,56% 2,42% 85% 

S owenia 2,19% 2,27% 2,14% 2,07% 1,83% 83% 

Szwecja 1,53% 1,61% 1,64% 1,64% 2,17% 141% 

W gry 9,42% 5,23% 3,94% 3,15% 4,20% 45% 

Wlk. Brytania 4,23% 3,18% 2,77% 2,61% 3,05% 72% 

W ochy 3,45% 3,53% 3,67% 3,61% 4,30% 125% 

ród o: (OECD, 2016), obliczenia w asne [dost p: 05.12.2018]. 

Drugim krokiem badania by o przygotowanie podobnej kalkulacji, ale w eksporcie 

mierzonym warto ci  dodan . Wyniki zosta y przedstawione w tabeli nr 2. Podzia  na kraje, 

które zwi kszy y i zmniejszy y swój udzia  produktów spo ywczych, napojów i tytoniu jest 

identyczny, jednak poziom zmian w niektórych przypadkach ró ni si  znacz co. 

Pierwszym przyk adem mog  by  W ochy, których udzia  wzrós  o ¼ a nie jak  

w przypadku statystyk tradycyjnych o prawie 1/3. W przypadku Malty nowe podej cie 

wskazuje na wi kszy ni  w tradycyjnym uj ciu spadek udzia u si gaj cy ponad 70%. 
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Innym przypadkiem jest Polska, gdzie udzia  analizowanych towarów w eksporcie 

mierzony warto ci  dodan  jest o 8 pp. wy szy. 

Tabela 2. Udzia  produktów spo ywczych, napojów i tytoniu w eksporcie mierzonym warto ci  dodan  w latach 

1995-2011 w krajach UE 

Table 2. Share of food, beverages and tobacco in export measured by value added in 1995-2011 in EU countries 

Kraj               Rok 1995 1999 2003 2007 2011 
Zmiana 

1995=100% 

Austria 2,54% 2,96% 3,29% 3,68% 3,85% 151% 

Belgia 6,85% 6,14% 5,79% 5,50% 4,65% 68% 

Bu garia 9,45% 6,05% 4,78% 4,71% 6,00% 63% 

Chorwacja 4,18% 3,09% 2,72% 3,39% 2,83% 68% 

Cypr 6,67% 4,84% 2,98% 2,61% 2,14% 32% 

Czechy 4,57% 4,15% 3,51% 3,34% 2,57% 56% 

Dania 14,17% 11,42% 10,36% 8,28% 7,62% 54% 

Estonia 9,58% 5,64% 4,85% 4,46% 4,36% 45% 

Finlandia 2,53% 1,76% 1,58% 1,46% 2,06% 81% 

Francja 6,48% 5,84% 5,48% 5,35% 5,45% 84% 

Grecja 11,68% 8,22% 6,08% 5,64% 5,92% 51% 

Hiszpania 5,36% 5,41% 5,69% 5,66% 5,79% 108% 

Holandia 13,48% 11,17% 9,88% 9,18% 9,30% 69% 

Irlandia 19,02% 8,97% 8,29% 8,60% 9,87% 52% 

Litwa 11,13% 5,65% 6,71% 7,51% 7,40% 67% 

Luksemburg 1,78% 1,40% 1,63% 1,16% 1,06% 59% 

otwa 8,95% 3,33% 4,04% 6,22% 7,77% 87% 

Malta 2,92% 3,17% 3,74% 3,08% 1,11% 38% 

Niemcy 3,26% 3,05% 3,11% 3,20% 3,40% 104% 

Polska 6,42% 5,10% 5,27% 6,27% 7,22% 112% 

Portugalia 4,59% 4,76% 4,89% 5,35% 5,69% 124% 

Rumunia 2,99% 1,97% 1,42% 1,33% 3,38% 113% 

S owacja 3,16% 3,61% 3,17% 3,36% 3,00% 95% 

S owenia 2,39% 2,55% 2,43% 2,28% 1,87% 79% 

Szwecja 1,60% 1,69% 1,71% 1,69% 2,20% 137% 

W gry 10,19% 6,62% 5,28% 4,01% 5,14% 50% 

Wlk. Brytania 4,20% 3,18% 2,76% 2,53% 2,92% 70% 

W ochy 3,42% 3,56% 3,71% 3,78% 4,50% 132% 

ród o: (OECD, 2016), obliczenia w asne [dost p: 05.12.2018]. 

Zmiany w udziale produktów spo ywczych, napojów i tytoniu w latach 1995-2011  

w krajach Unii, s  oczywi cie zwi zane z przystosowywaniem si  gospodarek 

poszczególnych pa stw do procesów zachodz cych w gospodarce wiatowej. W ci gu 

analizowanych 16 lat wszystkie kraje unijne zwi kszy y swoje zaanga owanie  

w globalnych a cuchach produkcji a wi c i po rednio w globalnych a cuchach warto ci. 



136     A. Nacewska-Twardowska 

Zachodz ce zmiany przybiera y jednak ró ne tempo, co w po czeniu ze zmianami udzia u 

poszczególnych ga zi przemys owych w eksporcie, wp ywa o na ich niedoszacowanie 

b d  przeszacowanie w tradycyjnych statystykach w porównaniu do tych w oparciu  

o eksport warto ci dodanej. 

Tabela 3. Ró nica w udziale produktów spo ywczych, napojów i tytoniu w eksporcie ogó em mierzona w uj ciu 

warto ci dodanej w stosunku uj cia brutto w latach 1995-2011 w krajach Unii Europejskiej (w punktach 

procentowych) 

Table 3. Difference in the share of food, beverages and tobacco in export measured in terms of value added in 

relation to the gross export in 1995-2011 in EU countries (in percentage points) 

Kraj               Rok 1995 1999 2003 2007 2011 

Austria -0,01 0,04 0,10 0,16 -0,03 

Belgia -0,28 -0,13 -0,23 -0,23 -0,31 

Bu garia 1,09 0,70 0,66 0,74 0,36 

Chorwacja 0,21 0,15 0,08 0,12 0,06 

Cypr -0,83 -0,52 -0,13 -0,43 -0,35 

Czechy 0,12 0,35 0,47 0,58 0,23 

Dania -0,04 -0,10 -0,27 -0,27 -0,51 

Estonia -0,27 0,27 0,24 -0,28 -0,02 

Finlandia 0,14 0,05 0,08 0,09 0,16 

Francja 0,04 0,25 0,26 0,35 0,17 

Grecja 0,26 0,18 -0,02 0,24 0,56 

Hiszpania 0,10 0,18 0,18 0,23 -0,05 

Holandia -1,00 -0,94 -0,75 -0,43 -0,60 

Irlandia 1,53 1,05 0,80 0,26 0,42 

Litwa 0,09 -0,03 -0,26 -0,75 -1,67 

Luksemburg 0,10 0,14 0,14 0,14 0,06 

otwa 0,40 0,08 -0,34 -0,48 -0,29 

Malta 0,67 0,67 0,52 -0,13 0,10 

Niemcy -0,07 0,02 0,00 0,06 -0,08 

Polska 0,24 0,33 0,51 0,66 0,77 

Portugalia 0,21 0,20 0,31 0,29 0,17 

Rumunia 0,35 0,20 0,17 0,16 0,43 

S owacja 0,32 0,77 0,77 0,79 0,58 

S owenia 0,19 0,27 0,29 0,21 0,05 

Szwecja 0,07 0,08 0,07 0,05 0,04 

W gry 0,77 1,39 1,34 0,86 0,93 

Wlk. Brytania -0,03 0,00 -0,01 -0,08 -0,13 

W ochy -0,03 0,02 0,04 0,17 0,19 

ród o: (OECD, 2016), obliczenia w asne [dost p: 05.12.2018]. 
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tradycyjnych, za  zwrócony w lewo ich przeszacowanie. Dodatkowo na wykresie zosta y 

uwzgl dnione dwie rednie. Pierwsza z nich to rednia warto  udzia u analizowanej ga zi 

w eksporcie ogó em. Dla krajów unijnych wynosi ok. 4,5%. Druga wyznacza redni 

poziom udzia u krajowej warto ci dodanej ogó em dla wszystkich krajów unijnych  

(ok. 69%). W ród analizowanych krajów w szczególno ci wyró nia si  Luksemburg, 

którego eksport zawiera najmniejszy udzia  krajowej warto ci dodanej. Jednocze nie  

w przypadku tego kraju ró nica mi dzy udzia em produktów spo ywczych, napojów  

i tytoniu jest bardzo ma a, za  sam udzia  tych produktów w eksporcie najmniejszy spo ród 

analizowanych krajów. Drugim ciekawym przypadkiem jest Litwa, gdzie udzia  

analizowanej ga zi w eksporcie w uj ciu tradycyjnym jest znacz co przeszacowany. 

Równocze nie w odniesieniu do udzia u krajowej warto ci dodanej w eksporcie ogó em 

jest ona na relatywnie wysokim poziomie. W gronie krajów charakteryzuj cych si  

najwi kszym niedoszacowaniem znaczenia w eksporcie produktów spo ywczych, napojów 

i tytoniu znajduj  si : W gry, Polska, S owacja i Grecja. Warto podkre li , e w ród nich 

jedynie Polska odznacza si  sta ym wzrostem ró nic w udziale w eksporcie badanej ga zi. 

Oznacza to, e w przypadku Polski eksport tych towarów jest w kolejnych latach coraz 

bardziej niedoszacowywany. W przeciwnej grupie, po ród pa stw „przeszacowanych” 

znajduje si , mi dzy innymi, wspomniana ju  Litwa, Holandia czy Dania. 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badanie pozwala wskaza  kraje, w których realne, czyli mierzone 

warto ci  dodan , znaczenie produktów spo ywczych, napojów i tytoniu w eksporcie 

odbiega od tradycyjnie wyznaczanego udzia u. Zaprezentowane dane wskazuj , e 

statystyki eksportu brutto uniemo liwiaj  dokonanie prawid owej oceny znaczenia 

poszczególnych ga zi w eksporcie pa stw. Pog biaj ce si  wci  zale no ci mi dzy 

gospodarkami mog , bowiem wp ywa  na zwi kszenie rozbie no ci w statystykach 

eksportu brutto i mierzonego w uj ciu warto ci dodanej.  

Konieczne jest jednak podkre lenie, e statystyki handlu warto ci  dodan  s  dopiero 

rozwijane i podlegaj  licznym ograniczeniom. Dane upubliczniane s  z du ym 

opó nieniem, najcz ciej kilkuletnim, i s  ograniczone przestrzennie. Ponadto cz  

statystyk, w zwi zku z problemami metodologicznymi, podlega oszacowaniu, zatem ich 

dok adno  mo e by  poddawana w w tpliwo . Z drugiej strony, w zwi zku z trwaj cymi 

wci  badaniami, prowadzonymi mi dzy innymi przez OECD, WTO czy Uni  Europejsk , 

kompletno  i dok adno  danych b dzie si  z pewno ci  zwi ksza . Dlatego konieczne 

b dzie podejmowanie dalszych bada , które pozwol  zweryfikowa  dotychczas 

przeprowadzone analizy. 
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