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UCZESTNICTWO NOWYCH PAŃSTW 
CZŁONKOWSKICH UE Z EUROPY 
ŚRODKOWEJ W MIĘDZYNARODOWYCH 
SIECIACH DOSTAW

Wojciech Mroczek*

Bardzo	duży	wpływ	na	dynamikę	oraz	strukturę	sek-
torową	i	geograficzną	handlu	nowych	państw	członkow-
skich	UE	z	Europy	Środkowo-Wschodniej	(NPC-4)	mają	
międzynarodowe	 sieci	 dostaw	 (global supply chains	 –	
GSC)1.	Związane	z	działalnością	korporacji	międzynaro-
dowych	sieci	dostaw	powstały	w	wyniku	fragmentaryza-
cji	procesów	produkcji	i	przeniesienia	ich	części	(głów-
nie	przetwórstwa	przemysłowego)	do	krajów	o	niższych	
kosztach	 wytwarzania.	 Celem	 tych	 działań	 miał	 być	
wzrost	 konkurencyjności	 produktów	 i	 zwiększenie	 ich	
zróżnicowania.	Delokalizacji	produkcji	sprzyjał	z	jednej	
strony	 szybki	 rozwój	 transportu	 i	 technik	 teleinforma-
tycznych,	 z	 drugiej	 –	 integracja	 z	 Unią	 Europejską.	
Podział	procesów	produkcyjnych	na	filie	korporacji	mię-
dzynarodowych	zlokalizowane	w	różnych	krajach	spo-
wodował	silne	umiędzynarodowienie	produkcji,	tzn.	że	
na	produkt	finalny	dostarczony	odbiorcy	składa	się	pro-
dukcja	części	oraz	 świadczenie	usług	w	wielu	krajach.	
W	 konsekwencji	 nastąpiła	 też	 zasadnicza	 zmiana	 roli	
państw	w	międzynarodowym	podziale	 pracy.	Obecnie	
kraje	 specjalizują	 się	 nie	 tyle	w	produkcji	 konkretnych	
dóbr,	ile	w	poszczególnych	etapach	produkcji.	Skutkiem	
fragmentaryzacji	produkcji	jest	także	wzrost	współzależ-
ności	pomiędzy	poszczególnymi	gospodarkami.	W	efek-
cie	wzrost	popytu	w	strefie	euro	przyczynia	się	nie	tylko	
do	wzrostu	importu	strefy	euro	z	krajów	EŚW,	ale	także	
do	 zwiększenia	 obrotów	 handlowych	 między	 krajami	
EŚW,	natomiast	spadek	popytu	w	strefie	euro	wpływa	na	
obniżenie	się	dynamiki	obrotów	m.in.	polsko-czeskich.

Ilościowe	 oszacowanie	 wielkości	 obrotów	 handlo-
wych	realizowanych	w	ramach	międzynarodowych	sieci	
dostaw	 jest	wciąż	zadaniem	bardzo	 trudnym.	Konwen-
cjonalne	 (tradycyjne)	 statystyki	 handlu	 zagranicznego	
wskazują	 przede	wszystkim	na	 znaczny	wzrost	 handlu	
dobrami	 pośrednimi.	 Funkcjonowanie	 GSC	 prowadzi	
bowiem	 do	 wielokrotnego	 przekraczania	 granic	 przez	
dobra	pośrednie	pod	stopniowo	zmieniającymi	się	posta-
ciami.	W	celu	poprawy	adekwatności	danych	i	wyelimi-
nowania	wielokrotnego	liczenia	dóbr	pośrednich,	stoso-
wane	 są	 statystyki	 wartości	 dodanej.	 Statystyki	 te,	
uwzględniające	 także	 pochodzenie	 wartości	 dodanej,	
wskazują,	 że	 zwiększającej	 się	 intensywności	 handlu	
realizowanego	 w	 ramach	 międzynarodowych	 sieci	
dostaw	towarzyszy	wzrost	udziału	zagranicznej	wartości	
dodanej	w	eksporcie	(wzrost	importochłonności	ekspor-
tu)	oraz	wzrost	 importu	dóbr	 i	usług	pośrednich	wyko-

rzystywanych	 w	 produkcji	 przeznaczonej	 na	 eksport.	
Zwiększającej	 się	 intensywności	współpracy	w	 ramach	
GSC	towarzyszy	ponadto	wzrost	znaczenia	usług,	które	
w	 rzeczywistości	 jest	zdecydowanie	większe	niż	wska-
zują	na	to	konwencjonalne	statystyki	handlu	zagranicz-
nego. 

Zmniejszanie się krajowej wartości dodanej 
w eksporcie

Jednym	 z	 symptomów	 rosnącej	 roli	 GSC	 w	 handlu	
zagranicznym	jest	obniżenie	się	udziału	krajowej	warto-
ści	 dodanej	 w	 eksporcie.	 W	 artykule	 analizujemy	 to	
zjawisko	 w	 odniesieniu	 do	 czterech	 nowych	 państw	
członkowskich	 UE	 –	 Czech,	 Polski,	 Słowacji	 i	 Węgier	
(NPC-4).	Według	 danych	 TIVA	 (trade in value added), 
opracowanych	wspólnie	przez	OECD	i	WTO	na	podsta-
wie	międzynarodowych	bilansów	przepływów	między-
gałęziowych2,	w	krajach	tych	w	latach	1995-2009	nastą-
piło	jego	wyraźne	obniżenie.	W	1995	r.	udział	krajowej	
wartości	 dodanej	w	 Polsce	wynosił	 85%	wartości	 eks-
portu,	 a	 w	 pozostałych	 trzech	 krajach	 regionu	 średnio	
69%3,	 w	 2009	 r.	 (ostatnie	 dostępne	 dane)	 udział	 ten	
zmalał	odpowiednio	do	72%	i	59%4.	Tak	więc	obecnie	
we	wszystkich	 czterech	 krajach	 regionu	 jest	 on	 niższy	
niż	 średnia	 w	 pozostałych	 krajach	 Unii	 Europejskiej	
(73%	w	2009	r.).	

Obniżenie	się	krajowej	wartości	dodanej	w	eksporcie	
oznacza,	 że	wysoka	 dynamika	 eksportu	 krajów	NPC-4	
obserwowana	w	dwóch	poprzednich	dekadach	w	dużym	
stopniu	była	związana	ze	wzrostem	zagranicznej	warto-
ści	dodanej.	Wartość	eksportu	brutto	(tzn.	łączna	krajo-
wa	 i	 zagraniczna	 wartość	 dodana)	 w	 Polsce	 w	 latach	
1995-2009	zwiększyła	się	o	430%,	podczas	gdy	eksport	
mierzony	krajową	wartością	dodaną	(tylko	dobra	i	usługi	
wytworzone	w	kraju)	zwiększył	się	w	tym	czasie	o	350%	
(w	pozostałych	krajach	NPC-4	eksport	brutto	zwiększył	
się	o	370%,	w	tym	krajowa	wartość	dodana	o	300%).	

Wzrost	 znaczenia	 zagranicznej	wartości	 dodanej	nie	
był	jednakowy	we	wszystkich	sektorach	gospodarek	NPC-4.	
Obecnie	najbardziej	umiędzynarodowiona	jest	produkcja	
eksportowa	 sektora	 środków	 transportu	 (NACE	 34-35)	
oraz	 sektora	 maszyn	 i	 urządzeń	 elektrycznych	 (NACE	
30-33)5.	W	tych	dwóch	sektorach	wzrost	udziału	zagra-
nicznej	wartości	dodanej	był	największy	w	latach	1995-
2009.	W	Polsce	w	2009	r.	w	sektorze	produkcji	środków	
transportu	 zagraniczna	 wartość	 dodana	 stanowiła	 39%	
eksportu	(wobec	20%	w	1995	r.),	a	w	pozostałych	krajach	
NPC-4	 odpowiednio	 –	 51%	 (44%).	 Podobne	 tendencje	
obserwowane	były	w	 sektorze	produkcji	maszyn	 i	urzą-
dzeń	 elektrycznych.	 W	 2009	 r.	 w	 Polsce	 zagraniczna	
wartość	dodana	stanowiła	34%	eksportu	(w	1995	r.	15%),	
a	w	pozostałych	krajach	NPC-4	–	58%	(41%).	

STATYSTYCZNY OBRAZ UNII EUROPEJSKIEJ
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Analiza	 dynamiki	 krajowej	 i	 zagranicznej	 wartości	
dodanej	w	poszczególnych	sektorach	wskazuje,	że	w	tych	
sektorach,	w	których	wystąpił	największy	wzrost	zagra-
nicznej	wartości	dodanej,	także	wzrost	krajowej	wartości	
dodanej	był	silniejszy	niż	w	pozostałych.	I	tak	w	latach	
1995-2009	 krajowa	wartość	 dodana	w	 eksporcie	 środ-
ków	transportu	wzrosła	w	Polsce	dziesięciokrotnie,	a	w	przy-
padku	maszyn	i	urządzeń	elektrycznych	–	trzynastokrot-
nie,	podczas	gdy	w	pozostałych	sektorach	przetwórstwa	
przemysłowego	–	pięciokrotnie.	Podobnie	było	w	trzech	
pozostałych	 krajach	 regionu.	 Łączna	 krajowa	 wartość	
dodana	w	ich	eksporcie	środków	transportu	oraz	maszyn	
i	urządzeń	elektrycznych	wzrosła	jedenastokrotnie,	pod-
czas	gdy	w	pozostałych	sektorach	zaledwie	trzykrotnie.	
Można	zatem	powiedzieć,	że	uczestnictwo	w	GSC	przy-
czyniło	 się	 także	 do	 przyspieszenia	 wzrostu	 krajowej	
wartości	dodanej.

Wzrost importu dóbr pośrednich wykorzystywanych 
w produkcji eksportowej

Jednym	z	najbardziej	widocznych	przejawów	uczest-
nictwa	w	międzynarodowych	sieciach	dostaw	jest	wzrost	
importu	dóbr	pośrednich	przeznaczonych	do	produkcji	
eksportowej.	Widoczny	w	konwencjonalnych	(tradycyj-
nych)	statystykach	handlu	zagranicznego	wzrost	importu	
dóbr	 pośrednich	 był	 ściśle	 związany	 z	 eksportem.	
Według	statystyk	OECD/WTO,	w	2009	r.	45%	importo-
wanych	 do	 Polski	 dóbr	 pośrednich	 przeznaczone	 było	
do	 produkcji	 eksportowej	 (w	 1995	 r.	 –	 26%)6.	 Jeszcze	
większe	znaczenie	eksportu	w	kształtowaniu	się	importu	
dóbr	pośrednich	obserwujemy	w	trzech	pozostałych	kra-
jach.	W	2009	r.	w	Czechach	z	eksportem	było	związane	
59%	 importu	 dóbr	 pośrednich,	 na	 Węgrzech	 –	 64%,	
a	w	 Słowacji	 –	 67%.	 Tak	więc	we	wszystkich	 krajach	
regionu	 udział	 ten	 jest	 wyraźnie	 wyższy	 niż	 średnia	
w	Unii	Europejskiej.	

Znaczenie krajów NPC-4 jako dostawców części  
do innych krajów

Z	danych	OECD/WTO	o	wartości	dodanej	w	handlu	
wynika	nie	 tylko,	że	Czechy,	Polska,	Słowacja	 i	Węgry	
są	 importerami	 zagranicznej	 wartości	 dodanej,	 która	
znajduje	 zastosowanie	w	 ich	 eksporcie	 (tzw.	upstream 
links),	ale	także	są	eksporterami	dóbr	i	usług	pośrednich,	
które	są	przeznaczone	do	produkcji	eksportowej	w	kra-
jach	 trzecich	 (tzw.	downstream links).	W	2009	 r.	 20%	
wartości	 polskiego	 eksportu	 stanowiły	 dobra	 pośrednie	
wykorzystywane	w	krajach	trzecich	do	dalszego	ekspor-
tu	w	postaci	 dóbr	 finalnych	 lub	 zespołów	części	 (pod-
czas	gdy	w	1995	r.	było	to	16%	eksportu).	W	pozosta-
łych	krajach	regionu	udział	dóbr	pośrednich	wykorzysty-
wanych	w	eksporcie	krajów	trzecich	był	w	2009	r.	bar-
dzo	 podobny.	 Na	Węgrzech	 wyniósł	 on	 16%	 (wobec	
14%	w	1995	r.),	w	Słowacji	–	17%	(20%),	a	w	Czechach	
–	22%	(19%).	

Zwiększenie się udziału dóbr finalnych w eksporcie 
w ramach GSC

W	latach	1995-2009	wzrost	udziału	w	eksporcie	kra-
jów	NPC-4	dóbr	pośrednich	przeznaczonych	do	produk-
cji	 eksportowej	 w	 krajach	 trzecich	 był	 relatywnie	 nie-
wielki	w	porównaniu	ze	wzrostem	zagranicznej	wartości	
dodanej	 w	 eksporcie.	 Może	 to	 oznaczać,	 że	 w	 tym	
okresie	w	eksporcie	realizowanym	w	ramach	międzyna-
rodowych	 sieci	 dostaw	 nastąpiła	 zmiana	 struktury	 na	
korzyść	 dóbr	 finalnych.	 Znajduje	 to	 odzwierciedlenie	
w	konwencjonalnych	 statystykach	handlu.	Według	kla-
syfikacji	 głównych	 kategorii	 ekonomicznych	 (BEC)	
w	2000	r.	produkty	związane	z	GSC	stanowiły	48%	war-
tości	eksportu	ogółem	krajów	NPC-4,	z	tego	22%	stano-
wiły	 części,	 a	 26%	 –	 dobra	 finalne.	W	 2009	 r.	 udział	
części	nieco	się	obniżył	(do	21%),	natomiast	udział	dóbr	
finalnych	wzrósł	do	35%.	Tak	więc	wzrost	eksportu	tych	
krajów	w	latach	2000-2009	wynikał	w	dużej	mierze	ze	
wzrostu	sprzedaży	dóbr	finalnych.	

Regionalny charakter międzynarodowych sieci dostaw

Uczestnictwo	 krajów	 NPC-4	 w	 międzynarodowych	
sieciach	 dostaw	 nie	 wpłynęło	 jednak	 na	 zasadnicze	
zmiany	w	 strukturze	 geograficznej	 handlu	 krajów	 tego	
regionu.	Znaczne	zmiany	w	strukturze	światowej	gospo-
darki	 (w	 tym	przede	wszystkim	 silny	wzrost	 znaczenia	
gospodarek	rozwijających	się)	 tylko	w	niewielkim	stop-
niu	znalazły	odzwierciedlenie	w	strukturze	geograficznej	
eksportu	i	importu	realizowanych	w	ramach	GSC.	Sieci	
dostaw,	w	 których	 uczestniczą	 przedsiębiorstwa	 z	 Pol-
ski,	Czech,	Słowacji	i	Węgier,	skoncentrowane	są	silnie	
na	powiązaniach	z	innymi	krajami	europejskimi.	Ozna-
cza	to,	że	międzynarodowe	sieci	dostaw	w	tych	krajach	
mają	przede	wszystkim	charakter	regionalny.	W	2009	r.	
z	krajów	europejskich	pochodziło	71%	zagranicznej	war-
tości	dodanej	wykorzystywanej	w	eksporcie	Polski	(wobec	
77%	 w	 1995	 r.).	 Na	 zmniejszenie	 się	 udziału	 Europy	
wpłynął	 głównie	 wzrost	 znaczenia	 wartości	 dodanej	
pochodzącej	z	krajów	Azji	Południowo-Wschodniej	z	7%	
w	1995	r.	do	14%	w	2009	r.	Natomiast	w	eksporcie	kra-
jowej	wartości	dodanej	z	Polski	wykorzystywanej	przez	
sektor	eksportowy	w	innych	krajach	w	latach	1995-2009	
utrzymała	 się	 silna	 dominacja	 krajów	 europejskich	
(85%).	

W	pozostałych	 krajach	 regionu	udział	 krajów	euro-
pejskich	zarówno	jako	dostawców,	jak	i	odbiorców	war-
tości	dodanej	był	podobny.	W	porównaniu	z	pozostały-
mi	 krajami	 NPC-4	 nieco	 bardziej	 globalny	 charakter	
mają	 sieci	dostaw,	w	których	działają	przedsiębiorstwa	
węgierskie.	 W	 2009	 r.	 z	 krajów	 Azji	 Południowo-
-Wschodniej	 pochodziło	 19%	 zagranicznej	 wartości	
dodanej	wykorzystywanej	w	eksporcie	węgierskim.	Jed-
nocześnie	14%	krajowej	wartości	dodanej	pochodzącej	
z	 Węgier	 stosowane	 było	 w	 produkcji	 eksportowej	
w	krajach	azjatyckich.	
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Różna	intensywność	handlu	realizowanego	w	ramach	
GSC	spowodowała	jednak	pewne	przesunięcia	w	obro-
tach	krajów	NPC-4	z	pozostałymi	krajami	europejskimi.	
Dane	OECD/WTO	wskazują,	że	szczególną	intensywno-
ścią	handlu	związanego	z	międzynarodowymi	sieciami	
dostaw	 charakteryzują	 się	 wzajemne	 obroty	 między	
krajami	tej	części	Europy.	

Umiędzynarodowienie dwustronnych obrotów 
handlowych 

Spośród	 najważniejszych	 partnerów	 handlowych	
Polski	 zagraniczna	 wartość	 dodana	 ma	 największy	
wpływ	na	poziom	eksportu	do	Czech	(w	2009	r.	aż	55%	
polskiego	 eksportu	 ogółem	 do	 tego	 kraju),	 Słowacji	
(46%)	 i	 Węgier	 (39%).	 Podobna	 sytuacja	 ma	 miejsce	
w	imporcie.	Największy	udział	wartość	dodana	z	krajów	
trzecich	ma	w	imporcie	ze	Słowacji	(56%),	Czech	(50%)	
i	Węgier	(49%).	W	2009	r.	łącznie	w	polskim	eksporcie	
do	 trzech	 pozostałych	 krajów	 stanowiła	 ona	 49%,	
a	w	imporcie	–	51%	(w	1995	r.	zarówno	w	eksporcie,	jak	
i	w	imporcie	–	38%)7.	Można	więc	powiedzieć,	że	war-
tość	 obrotów	 handlowych	 z	 tymi	 krajami	 rejestrowana	
przez	 konwencjonalne	 statystyki	 handlu	 zagranicznego	
jest	znacznie	zawyżona,	gdyż	eksport	krajowej	wartości	
dodanej	 do	 tych	 krajów	 (podobnie,	 jak	 i	 import)	 jest	
dwukrotnie	 mniejszy8.	 Obserwowany	 w	 poprzedniej	
dekadzie	silny	wzrost	znaczenia	handlu	z	krajami	NPC-4	
wynikał	 więc	 bardziej	 z	 włączenia	 krajów	 regionu	 do	
międzynarodowych	sieci	dostaw	niż	z	rosnącego	popy-
tu. 

Zagraniczna	wartość	dodana	ma	podobnie	duże	zna-
czenie	w	handlu	z	Niemcami.	W	2009	r.	stanowiła	ona	
43%	polskiego	eksportu	i	 importu	z	tego	kraju9. Jedno-
cześnie	na	Niemcy,	będące	najważniejszym	partnerem	
handlowym	Polski	i	pozostałych	krajów	NPC-4,	przypa-
da	największa	cześć	importu	zagranicznej	wartości	doda-
nej	 z	 krajów	 trzecich	wykorzystywanej	w	polskim	eks-
porcie	 (31%).	 Jeszcze	większe	znaczenie	mają	Niemcy	
jako	kierunek	eksportu	krajowej	wartości	dodanej	wyko-
rzystywanej	 w	 zagranicznej	 produkcji	 eksportowej	
(36%).	Tak	wysoki	udział	Niemiec	odzwierciedla	 skalę	
wpływu	 popytu	 na	 towary	 niemieckie	 na	 eksport	 dóbr	
pośrednich	z	Polski.	

Powyższe	 wyniki	 wskazują	 także	 na	 Niemcy	 jako	
głównego	pośrednika	w	imporcie	zagranicznej	wartości	
dodanej	z	krajów	 trzecich,	wykorzystywanej	w	ekspor-
cie	NPC-4,	oraz	w	eksporcie	krajowej	wartości	dodanej	
z	 NPC-4,	 wykorzystywanej	 w	 produkcji	 eksportowej	
krajów	trzecich.	Wynika	to	prawdopodobnie	z	faktu,	że	
niemieckie	przedsiębiorstwa	(a	dokładniej	przedsiębior-
stwa	zlokalizowane	w	Niemczech)	są	głównymi	organi-
zatorami	międzynarodowych	sieci	dostaw	w	regionie. 

Na	podstawie	danych	OECD/WTO	można	wyodręb-
nić	 grupę	 krajów,	 z	 którymi	 handel	 wartością	 dodaną	
realizowany	 jest	 przede	 wszystkim	 za	 pośrednictwem	
krajów	 trzecich	 (prawdopodobnie	 głównie	 Niemiec).	

Z	jednej	strony	udział	krajowej	wartości	dodanej	z	NPC-4	
w	popycie	finalnym	tych	krajów	jest	większy	niż	wartość	
eksportu	brutto,	a	z	drugiej	–	wartość	dodana	pochodzą-
ca	z	tych	krajów	jest	większa	niż	import	brutto.	Sytuacja	
taka	występuje	przede	wszystkim	w	przypadku	gospoda-
rek	 odległych	 geograficznie.	 Za	 pośrednictwem	 krajów	
trzecich	wartość	 dodana	 z	 krajów	NPC-4	 trafia	 przede	
wszystkim	do	USA	oraz	Japonii	 (w	postaci	dóbr	 i	usług	
pośrednich).	 Natomiast	 pośrednictwo	 krajów	 trzecich	
ma	największe	znaczenie	w	imporcie	wartości	dodanej	
pochodzącej	ze	Stanów	Zjednoczonych,	Brazylii,	Arabii	
Saudyjskiej	 i	Australii.	 Tak	więc	 rzeczywiste	znaczenie	
USA	w	handlu	Polski,	podobnie	jak	pozostałych	krajów	
regionu,	jest	większe	niż	wskazują	na	to	konwencjonal-
ne	statystyki	handlu	zagranicznego.	

Wzrost znaczenia usług w eksporcie 

Organizacja	 procesów	 produkcji	 i	 handlu	w	 formie	
międzynarodowych	sieci	dostaw	powoduje	zwiększanie	
się	roli	usług	w	handlu	zagranicznym.	Analiza	obrotów	
handlowych	według	statystyki	wartości	dodanej	pozwala	
na	oszacowanie	rzeczywistego	znaczenia	usług	w	obro-
tach	poprzez	oszacowanie	roli	usług	w	kreowaniu	war-
tości	 dodanej	 w	 produkcji	 towarów	 (usługi	 związane	
z	projektowaniem,	transportem,	dystrybucją	itp.).	W	kon-
wencjonalnych	 statystykach	 ta	 część	 wartości	 dodanej	
ujmowana	 jest	 jako	 eksport	 towarów,	 co	 prowadzi	 do	
zaniżania	rzeczywistego	znaczenia	usług	w	handlu	mię-
dzynarodowym.	

Według	 konwencjonalnych	 statystyk	 (na	 podstawie	
danych	 bilansu	 obrotów	 bieżących)	 w	 2009	 r.	 usługi	
stanowiły	17%	wartości	eksportu	Polski	(w	2012	r.	udział	
ten	kształtował	się	na	podobnym	poziomie)10. Natomiast 
według	statystyk	wartości	dodanej	OECD/WTO	znacze-
nie	 usług	 w	 handlu	 zagranicznym	 krajów	 NPC-4	 było	
przeszło	dwukrotnie	większe.	W	2009	r.	wartość	ekspor-
tu	usług	liczona	w	ten	sposób	stanowiła	42%	polskiego	
eksportu,	 w	 tym	 34%	 eksportu	 sektorów	 przetwórstwa	
przemysłowego11.	 O	 ile	 znaczenie	 usług	 w	 eksporcie	
ogółem	w	latach	1995-2009	utrzymywało	się	na	stosun-
kowo	 stabilnym	 poziomie,	 to	 w	 przypadku	 eksportu	
w	sektorach	przetwórstwa	przemysłowego	nastąpił	jego	
zdecydowany	wzrost	(z	26%	w	1995	r.).	W	tym	okresie	
najsilniej	 zwiększyło	 się	 znaczenie	 usług	 w	 eksporcie	
środków	 transportu	 (do	 39%	 w	 2009	 r.)	 oraz	 maszyn	
elektrycznych	(do	35%),	a	więc	w	sektorach	najbardziej	
związanych	 z	 działalnością	 w	 ramach	 międzynarodo-
wych	sieci	dostaw.	W	pozostałych	krajach	regionu	usłu-
gi	miały	duży	wpływ	na	wartość	eksportu	także	w	sekto-
rze	spożywczym	(36%).

W	 poprzednich	 dwóch	 dekadach	 nastąpił	 bardzo	
silny	 wzrost	 wartości	 dodanej	 w	 usługach	 związanej	
z	eksportem	przemysłu	przetwórczego.	W	efekcie	obec-
nie	ponad	60%	eksportu	wartości	dodanej	wytworzonej	
w	usługach	eksportowane	jest	za	pośrednictwem	sekto-
rów	 przetwórstwa	 przemysłowego	 (w	 tym	 15%	 za	
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pośrednictwem	 sektora	 produkcji	 środków	 transportu).	
Jest	 to	 znaczny	 wzrost	 w	 porównaniu	 z	 rokiem	 1995,	
kiedy	 w	 ten	 sposób	 eksportowane	 było	 35%	 wartości	
dodanej	tworzonej	w	usługach	(i	zaledwie	4%	jako	war-
tość	dodana	w	 sektorze	produkcji	 środków	 transportu).	
Tak	 więc	 uczestnictwo	 w	 GSC	 wpłynęło	 na	 wzrost	
aktywności	w	usługach.	

W	 latach	 1995-2009	 nastąpił	 wyraźny	 wzrost	 zna-
czenia	zagranicznej	wartości	dodanej	usług	w	eksporcie	
przemysłu	przetwórczego.	W	1995	r.	usługi	zagraniczne	
tworzyły	6%	wartości	polskiego	eksportu	towarów	prze-
tworzonych,	a	w	2009	r.	ich	znaczenie	było	dwukrotnie	
większe.	Podobnie	jak	w	przypadku	towarów,	w	Polsce	
znaczenie	zagranicznych	usług	w	eksporcie	 jest	niższe	
niż	 u	 trzech	 analizowanych	 partnerów	 handlowych.	
W	2009	r.	w	krajach	 tych	zagraniczna	wartość	dodana	
w	 usługach	 stanowiła	 średnio	 17%	 eksportu	 NPC-4	
wobec	12%	w	Polsce.	

                    
*	Autor	 jest	 pracownikiem	 Instytutu	Ekonomicznego	Narodo-

wego	Banku	Polskiego.	Email:	wojciech.mroczek@nbp.pl.	Opinie	
wyrażone	w	artykule	są	osobistymi	opiniami	autora.

1	W	artykule	używa	się	określenia	sieci	dostaw,	a	nie	łańcuchy	
dostaw,	 jako	 lepiej	 oddającego	 rosnące	 umiędzynaradawianie	
gospodarek	oraz	stosowanie	rozwiązań	coraz	bardziej	złożonych	
od	strony	organizacyjnej.

2	Bilanse	te	dostępne	są	dla	lat	1995,	2000,	2005,	2008	i	2009.	
Por.	OECD-WTO Database on Trade in Value-Added.

3	Na	zróżnicowanie	udziału	krajowej	wartości	dodanej	w	eks-
porcie,	obok	intensywności	handlu	realizowanego	w	ramach	mię-
dzynarodowych	sieci	podaży,	wpływają	także	m.in.	wielkość	kraju	
oraz	zasoby	bogactw	naturalnych.

4	Na	wzrost	udziału	krajowej	wartości	dodanej	w	2009	r.	wpły-
nęły	 konsekwencje	 globalnego	 kryzysu	 finansowego.	W	 2008	 r.	
udział	krajowej	wartości	dodanej	w	eksporcie	był	wyraźnie	niższy	
(w	Polsce	-	69%,	w	pozostałych	krajach	NPC-4	–	56%).

5	 Relatywnie	 wysoki	 poziom	 zagranicznej	 wartości	 dodanej	
charakteryzuje	 także	 eksport	 produktów	 z	metali	 (NACE	 27-28),	
odzieży	 i	 tekstyliów	(NACE	17-19)	oraz	produktów	chemicznych	
(NACE	 23-26).	 Jednak	 w	 przypadku	 tych	 sektorów	 produkcja	
w	 krajach	NPC-4	 tradycyjnie	 już	 była	 oparta	w	 dużej	 części	 na	
importowanych	surowcach.

6	Statystyki	OECD/WTO	opracowane	na	podstawie	międzyna-
rodowych	bilansów	przepływów	międzygałęziowych	traktują	jako	
dobra	pośrednie	 także	surowce	i	paliwa.	Udział	dóbr	pośrednich	
wykorzystywanych	w	produkcji	eksportowej	jest	wyższy	w	impor-
cie	 produktów	 przetworzonych	 (według	 tradycyjnych	 statystyk	
handlu	 zagranicznego	 –	 głównie	 części).	 W	 artykule,	 o	 ile	 nie	
zaznaczono	 inaczej,	 wszystkie	 dane	 pochodzą	 z	 OECD-WTO 
Database on Trade in Value-Added. 

7	W	pozostałych	krajach	udział	zagranicznej	wartości	dodanej	
w	 eksporcie	 do	 krajów	 NPC-4	 był	 jeszcze	 większy.	 W	 2009	 r.	
w	Czechach	i	na	Węgrzech	55%	eksportu	do	trzech	krajów	NPC-4	
stanowiła	 zagraniczna	wartość	 dodana,	 a	 na	 Słowacji	 jej	 udział	
wyniósł	61%.	W	największym	stopniu	przez	zagraniczną	wartość	
dodaną	zdominowany	jest	eksport	Słowacji	do	Czech,	gdzie	stano-
wi	ona	blisko	2/3	handlu	między	tymi	krajami.	

8	Z	drugiej	strony	stosunkowo	niski	udział	zagranicznej	warto-
ści	 dodanej	 charakteryzuje	 polski	 eksport	 do	 Wielkiej	 Brytanii	

i	Rosji	(w	2009	r.	zagraniczna	wartość	dodana	stanowiła	ok.	20%	
eksportu	do	tych	krajów).

9	Jeszcze	większe	znaczenie	zagraniczna	wartość	dodana	ma	
w	handlu	Czech	(56%	w	eksporcie	i	55%	w	imporcie)	i	Słowacji	
(56%	i	53%)	z	Niemcami.

10	Według	statystyk	bilansu	obrotów	bieżących	w	2009	r.	usłu-
gi	 stanowiły	 19%	 eksportu	Węgier,	 16%	 eksportu	 Czech	 i	 10%	
eksportu	Słowacji.	

11	W	pozostałych	krajach	NPC-4	udział	eksportu	w	usługach	
był	w	2009	r.	podobny:	w	Czechach	i	na	Węgrzech	po	40%,	a	na	
Słowacji	–	38%.	Jeszcze	mniej	zróżnicowane	było	znaczenie	usług	
w	przetwórstwie	przemysłowym	–	na	Słowacji	33%,	w	Czechach	
30%	i	na	Węgrzech	29%.	
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BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE 
ZAGRANICZNE PAŃSTW UE  
W 2012 ROKU

Marzenna Błaszczuk-Zawiła*

W	 roku	 2012	 wartość	 bezpośrednich	 inwestycji	
zagranicznych	(BIZ)	państw	Unii	Europejskiej	zmniejszy-
ła	 się	 o	 prawie	 40%	w	 porównaniu	 z	 2011	 r.1 Osiem 
państw	 członkowskich	 odnotowało	 dezinwestycje,	 co	
oznacza,	 że	wartość	 kapitału	wycofywanego	przez	 nie	
z	zagranicy	była	większa	niż	kapitału	zainwestowanego	
za	granicą.	Zjawisko	to	dotyczyło	trzech	starych	państw	
członkowskich	 (Grecji,	 Holandii	 i	 Hiszpanii)	 i	 pięciu	
nowych	(Cypru,	Polski,	Słowenii,	Malty	i	Słowacji).	

Poziom	 unijnych	 inwestycji	 w	 2012	 r.	 –	 323	 mld	
USD	był	najniższy	od	2003	r.	i	stanowił	niespełna	25%	
poziomu	z	rekordowego	2007	r.	W	efekcie	Unia	kolejny	
rok	z	rzędu	straciła	na	znaczeniu	jako	globalny	inwestor.	
Jej	 udział	 w	 światowych	 BIZ	 zmniejszył	 się	 do	 23%	
(z	32%	w	2011	r.).	Spadek	w	2012	r.	oznaczał	zahamo-
wanie	 stopniowego	wzrostu	 inwestycji	 unijnych,	 zapo-
czątkowanego	w	2010	r.	(wykres	1).

Do	przyczyn	zmniejszenia	wartości	inwestycji	zagra-
nicznych	państw	UE	zalicza	się	przede	wszystkim	słaby	
wzrost	 gospodarczy	 w	 wielu	 regionach	 świata,	 w	 tym	
w	Unii,	kryzys	zadłużeniowy	części	państw	strefy	euro	
i	 niepewność	 co	 do	 polityki	 inwestycyjnej	 niektórych	
państw,	zwłaszcza	rozwijających	się.	W	tych	okoliczno-
ściach	wiele	korporacji	europejskich	wstrzymało	decyzje	
inwestycyjne	lub	realizowało	je	na	mniejszą	skalę,	nato-
miast	 inne,	 w	 tym	 fundusze	 private equity,	 wycofały	
kapitał	z	zagranicy.	W	efekcie	wartość	zrealizowanych	
przez	firmy	z	UE-27	projektów	inwestycyjnych	typu	gre-
enfield2	zmalała	o	38%	(z	334	mld	USD	w	2011	r.	do	
208	mld	USD	w	2012	r.),	natomiast	wartość	netto	fuzji	
i	przejęć	międzynarodowych3	była	ujemna	(dezinwesty-
cje	 na	 poziomie	 1,5	 mld	 USD,	 wobec	 137	 mld	 USD	
w	2011	 r.)4.	Ważnym	czynnikiem	wpływającym	nega-


