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UDZIAŁ KRAJOWEJ WARTOŚCI 
DODANEJ W EKSPORCIE NOWYCH 
PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Wojciech Mroczek*

Rosnąca	 integracja	 gospodarek	 zarówno	 w  wymiarze	
regionalnym,	 jak	 i globalnym	powoduje	stopniowe	zwięk-
szanie	 się	 zależności	 kraju	 od	 importu.	 Jest	 to	 wyraźnie	
widoczne	w  popycie	 finalnym	oraz	 eksporcie	 poszczegól-
nych	krajów.	

W wyniku	tych	ogólnych	tendencji	udział	krajowej	war-
tości	dodanej	(KWD)	w eksporcie	w ciągu	ostatnich	dwóch	
dekad	 zmniejszył	 się	 w  większości	 gospodarek.	 Ogólnie	
udział	 krajowej	wartości	dodanej	w światowym	eksporcie	
w 2011	r.	wyniósł	75%	i w porównaniu	z 1995	r.	zmniejszył	
się	o 7	pkt.	proc.	(według	danych	OECD/WTO)1.	Tendencja	
ta	jest	odzwierciedleniem	postępującego	uzależnienia	pro-
dukcji	 eksportowej	 od	 importowanych	 dóbr	 pośrednich.	
Zjawisko	 to	 ograniczone	 wcześniej	 przeważnie	 do	 branż,	
które	 w  dużym	 stopniu	 opierały	 się	 na	 przetwórstwie	
surowców,	dotyczy	obecnie	w różnym	stopniu	wszystkich	
sfer	produkcji2.	

Udział	krajowej	wartości	dodanej	w eksporcie	poszcze-
gólnych	gospodarek	 jest	bardzo	 zróżnicowany.	W dużych	
gospodarkach	znaczenie	krajowej	wartości	dodanej	w eks-
porcie	jest	ogólnie	większe,	co	odzwierciedla	większą	zdol-
ność	zaopatrywania	tych	gospodarek	w półprodukty	przez	
poddostawców	krajowych.	Duże	 znaczenie	KWD	ma	 rów-
nież	w eksporcie	krajów	dysponujących	dużymi	zasobami	
surowców	naturalnych.	 Z  kolei	w  krajach,	 których	handel	
zagraniczny	charakteryzuje	się	wysokim	stopniem	liberali-
zacji,	 uczestniczących	 w  wielostronnych	 porozumieniach	
o wolnym	handlu,	 a  także	mających	 dużo	bezpośrednich	
inwestycji	 zagranicznych	 –	 udział	 KWD	 w  eksporcie	 jest	
wyraźnie	mniejszy.	

Na	 relację	 między	 krajową	 i  zagraniczną	 wartością	
dodaną	w eksporcie	wpływ	ma	także	specjalizacja	gospo-
darek	w międzynarodowych	łańcuchach	wartości	dodanej.	
Jeśli	 kraje	 specjalizują	 się	 w  kreowaniu	 wartości	 dodanej	
w  takich	 sektorach,	 jak	 rolnictwo,	 górnictwo	 czy	 usługi,	
wówczas	w eksporcie	większe	znaczenie	będzie	miała	kra-
jowa	 wartość	 dodana.	 Natomiast	 gospodarki,	 które	 kon-
centrują	 się	 na	 procesach	 przetwórstwa	 przemysłowego,	
charakteryzują	się	na	ogół	większym	wkładem	zagranicznej	
wartości	dodanej	w eksporcie.	

O ile	zjawisko	zmniejszania	się	udziału	krajowej	warto-
ści	 dodanej	 w  eksporcie	 jest	 zjawiskiem	 powszechnie	
obserwowanym,	 o  tyle	 jego	 skala	 w  poszczególnych	 kra-
jach	jest	różna.	Udział	KWD	w eksporcie	najszybciej	zmniej-
szał	się	w krajach	Europy	Środkowo-Wschodniej	(EŚW)	oraz	
w krajach	 rozwijających	się	Azji,	 a więc	w  tych	 regionach,	

które	są	obecnie	najczęściej	celem	delokalizacji	produkcji3.	
Szczególnie	duża	intensywność	internacjonalizacji	produk-
cji	 i eksportu	charakteryzuje	kraje	EŚW,	co	wynika	ze	sto-
sunkowo	niewielkich	rozmiarów	 ich	gospodarek,	bliskości	
dużych	rynków	krajów	Europy	Zachodniej	oraz	wysokiego	
stopnia	integracji	w ramach	Unii	Europejskiej.	Spadek	zna-
czenia	KWD	w eksporcie	w nowych	państwach	członkow-
skich	 UE	 odzwierciedla	 proces	 integracji	 tego	 regionu	
w międzynarodowych	łańcuchach	wartości	dodanej	(global 
value chains	–	GVC).	W 2011	r.	KWD	stanowiła	zaledwie	61%	
(wobec	74%	w 1995	r.)	eksportu	tego	regionu,	tzn.	najmniej	
wśród	 głównych	 regionów	 ekonomicznych.	W  takich	 kra-
jach,	 jak	 Węgry,	 Słowacja	 czy	 Czechy,	 krajowa	 wartość	
dodana	stanowi	obecnie	niewiele	ponad	połowę	eksportu.	
Można	 więc	 powiedzieć,	 że	 silny	 wzrost	 eksportu	 krajów	
EŚW	 w  ostatnich	 dwóch	 dekadach	 wynikał	 częściowo	 ze	
wzrostu	w eksporcie	zagranicznej	wartości	dodanej4.	KWD	
najsilniej	zmniejszyła	się	w eksporcie	tych	branż,	w których	
napływ	inwestycji	zagranicznych	był	największy.

Udział	 krajowej	wartości	 dodanej	 zmniejszał	 się	 także	
w krajach	„starej”	Unii	Europejskiej,	chociaż	proces	ten	nie	
miał	tak	gwałtownego	charakteru,	jak	w nowych	państwach	
członkowskich	 (NPC)	 w  Europie	 Środkowo-Wschodniej.	
W  1995	 r.	 udział	 KWD	 w  eksporcie	 UE-15	 był	 niższy	 niż	
w NPC.	Wynikało	to	przede	wszystkim	z wieloletniego	pro-
cesu	integracji	opartej	w dużej	mierze	na	liberalizacji	han-
dlu	 i  przepływu	 kapitału.	W  kolejnych	 latach	w  eksporcie	
krajów	 UE-15	 zwiększało	 się	 znaczenie	 wartości	 dodanej	
pochodzącej	 z  krajów	 rozwijających	 się	 Azji	 oraz	 NPC.	
W wyniku	tych	zmian	udział	KWD	w eksporcie	krajów	UE-15	
obniżył	się	do	73%	w 2011	r.	Udział	krajowej	wartości	doda-
nej	 w  krajach	 Unii	 pozostaje	 bardzo	 zróżnicowany	 –	 naj-
większe	znaczenie	KWD	ma	w eksporcie	dużych	krajów,	tj.	
Wielkiej	Brytanii,	Francji,	Niemiec	i Włoch5.	Średnio	w tych	
czterech	 krajach	 krajowa	 wartość	 dodana	 stanowiła	 ok.	
75%	eksportu	brutto.

W polskim	eksporcie	udział	krajowej	wartości	dodanej	
zmniejszył	 się	 w  latach	 1995-2011	 z  84%	 do	 68%.	 Silniej	
udział	krajowej	wartości	dodanej	zmniejszył	się	w ekspor-
cie	 produktów	 przetwórstwa	 przemysłowego	 –	 o  ponad	 
20	 pkt.	 proc.	 Dane	 OECD/WTO	 wskazują,	 że	 w  2011	 r.	
udział	 KWD	 w  eksporcie	 przetwórstwa	 przemysłowego	
w Polsce	wyniósł	niecałe	60%.	Znaczenie	KWD	w polskim	
eksporcie	 pozostaje	 jednak	 nadal	 powyżej	 poziomów	
obserwowanych	 w  Czechach,	 na	 Słowacji	 i  Węgrzech.	
W pozostałych	krajach	EŚW	udział	KWD	w eksporcie	prze-
twórstwa	 przemysłowego	 kształtował	 się	 na	 poziomie	
40-50%,	 co	 oznacza,	 że	 ponad	 połowę	wartości	 eksportu	
brutto	tych	krajów	stanowiła	zagraniczna	wartość	dodana.	
Spośród	 61	 gospodarek	 objętych	 badaniem	 OECD/WTO6 
kraje	 EŚW	 doświadczyły	 najsilniejszego	 spadku	 krajowej	
wartości	dodanej	w eksporcie.	Proces	obniżania	się	udziału	
KDW	w eksporcie	obserwowany	był	także	w krajach	Europy	
Zachodniej,	 jednakże	 przebiegał	 on	 wyraźnie	 wolniej.	
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W  eksporcie	 dóbr	 przetwórstwa	 przemysłowego	 UE-15	
udział	KWD	obniżył	się	z 75%	w 1995	r.	do	66%	w 2011	r.7 

W 1995	r.	udział	krajowej	wartości	dodanej	w eksporcie	
Polski	był	wyższy	niż	średnio	w krajach	członkowskich	Unii	
Europejskiej,	co	może	świadczyć	o niższym	stopniu	integra-
cji	polskich	przedsiębiorstw	w ramach	międzynarodowych	
łańcuchów	wartości	dodanej.	Dane	TiVA	w przypadku	Pol-
ski	wskazują	 także	na	nieco	wolniejszy	proces	 internacjo-
nalizacji	produkcji	niż	w pozostałych	krajach	EŚW	–	szcze-
gólnie	 w  pierwszym	 okresie	 integracji,	 a  więc	 w  latach	
1995-2005.	W przypadku	Czech	i Słowacji	udział	KWD	usta-
bilizował	się	po	roku	2005.	W Polsce	udział	KWD	w ekspor-
cie	obniżał	się	jeszcze	nadal	do	roku	2008,	co	może	wska-
zywać,	że	proces	 integracji	w ramach	GVC	trwał	w Polsce	
dłużej.	W początkowym	okresie	bowiem	 inwestycje	wpły-
wające	na	wzrost	powiązań	w ramach	GVC	trafiały	głównie	
na	Węgry,	Słowację	i do	Czech.	Wśród	polskich	branż	prze-
mysłu	 przetwórczego	 największe	 znaczenie	 krajowa	 war-
tość	dodana	ma	w eksporcie	artykułów	spożywczych	oraz	
wyrobów	 z  drewna.	 Natomiast	 najmniejszy	 udział	 KDW	
występuje	 w  eksporcie	 produktów	 chemicznych,	 maszyn	
i  urządzeń	 elektrycznych	 oraz	 sprzętu	 transportowego,	
a więc	tych	branż,	gdzie	produkcja	i eksport	charakteryzują	
się	znacznie	wyższym	stopniem	internacjonalizacji.	Przykła-
dem	sektora,	gdzie	większą	część	eksportu	stanowi	zagra-
niczna	wartość	dodana	jest	sprzedaż	komputerów	i wyro-
bów	elektronicznych,	co	ogólnie	jest	zbieżne	z tendencjami	
obserwowanymi	w handlu	międzynarodowym.	

Zróżnicowany	wkład	krajowej	wartości	dodanej	do	eks-
portu	w poszczególnych	branżach	powoduje,	że	struktura	
eksportu	w ujęciu	brutto	i w ujęciu	krajowej	wartości	doda-
nej	nieco	się	różnią.	Największe	różnice	występują	w eks-
porcie	 produktów	 chemicznych,	 sprzętu	 transportowego	
oraz	maszyn	i urządzeń	elektrycznych,	których	rzeczywiste	
znaczenie,	a więc	w ujęciu	KWD	jest	niższe	niż	wskazują	na	
to	 statystyki	 uwzględniające	 także	 zagraniczną	 wartość	
dodaną	 (ZWD).	 Wyższe	 rzeczywiste	 znaczenie	 w  polskim	
eksporcie	mają	natomiast	artykuły	spożywcze	oraz	usługi.	

Zagraniczna	wartość	dodana	powoduje	często	znaczą-
ce	zmiany	w strukturze	branżowej	eksportu.	Jednym	z cie-
kawszych	przykładów	tego	może	być	eksport	grupy	towa-
rowej	„komputery,	wyroby	elektroniczne	i sprzęt	optyczny”,	
które	są	kojarzone	z nowymi	technologiami	i innowacyjno-
ścią.	Grupa	ta	w ostatnich	dwóch	dekadach	stała	się	jedną	
z  najważniejszych	 w  eksporcie	 NPC.	 W  2011	 r.	 produkty	
klasyfikowane	w tej	grupie	 towarowej	stanowiły	19%	eks-
portu	Czech	i 17%	eksportu	Węgier	(wobec	4%	w obu	kra-
jach	 w  1995	 r.).	 Większy	 udział	 elektroniki	 w  eksporcie	
obserwowany	 jest	 tylko	 w  niektórych	 azjatyckich	 krajach	
rozwijających	 się.	Obecnie	Czechy	 i Węgry	należą	do	naj-
większych	eksporterów	elektroniki	w Europie.	 Tak	wysoki	
udział	tej	grupy	towarowej	w eksporcie	przyczyniał	się	do	
osiągnięcia	 przez	 te	 kraje	 wysokich	 miejsc	 w  rankingach	
mierzących	znaczenie	wysokiej	techniki	w eksporcie.	Z dru-
giej	strony	dane	TiVA	wskazują,	że	w tej	grupie	towarowej	
nastąpił	silny	wzrost	znaczenia	zagranicznej	wartości	doda-
nej.	 Obecnie	 ZWD	w  eksporcie	 tej	 grupy	 stanowi	 w  Cze-
chach	67%,	a na	Węgrzech	74%	(wobec	odpowiednio	45%	

i  54%	 w  1995	 r.)	 –	 co	 jest	 prawdopodobnie	 najwyższym	
udziałem	ZWD	w eksporcie	zarówno	w przekroju	branżo-
wym,	 jak	 i  geograficznym.	 Można	 zatem	 powiedzieć,	 że	
innowacyjność	w eksporcie	NPC	w dużej	mierze	pochodzi	
z importu.	

Warto	 także	 zaznaczyć,	 że	 największy	 bezwzględny	
wzrost	 KWD	 w  nowych	 państwach	 członkowskich	 miał	
miejsce	 w  branżach	 charakteryzujących	 się	 największym	
udziałem	zagranicznej	wartości	dodanej.	W Polsce	w czte-
rech	 spośród	 dziewięciu	 branż	 przetwórstwa	 przemysło-
wego,	gdzie	udział	 zagranicznej	wartości	dodanej	był	naj-
wyższy	 (średnio	 44%),	 KWD	 w  eksporcie	 w  latach	 2000-
2011	wzrosła	przeszło	pięciokrotnie.	Natomiast	w pozosta-
łych	pięciu	branżach	o mniejszym	znaczeniu	zagranicznej	
wartości	dodanej	(średnio	31%)	KWD	w eksporcie	zwiększy-
ła	się	w tym	samym	okresie	blisko	czterokrotnie.	Podobna	
sytuacja	obserwowana	była	w pozostałych	krajach.	Ogólnie	
najszybszy	 wzrost	 eksportu	 krajowej	 wartości	 dodanej	
w  branżach	 zdominowanych	 przez	 ZWD	miał	miejsce	 na	
Słowacji	i w Polsce.	

Charakterystyczną	 cechą	 współczesnego	 handlu	 mię-
dzynarodowego	 jest	 zwiększający	 się	 udział	 usług	w  eks-
porcie	dóbr	przemysłowych.	Wyższy	udział	usług	w tworze-
niu	 krajowej	wartości	 dodanej	w eksporcie	dóbr	przemy-
słowych	w porównaniu	z pozostałymi	regionami	obserwo-
wany	 jest	 w  Unii	 Europejskiej.	 W  2011	 r.	 w  usługach	
powstawało	36%	KWD	unijnego	eksportu	branż	przetwór-
stwa	przemysłowego	(podczas	gdy	średnio	na	świecie	było	
to	niewiele	ponad	30%).	Po	1995	r.	udział	ten	wykazuje	cały	
czas	stopniową	tendencję	wzrostową	(w 1995	r.	usługi	two-
rzyły	niespełna	32%	KWD	w unijnym	eksporcie	dóbr	prze-
mysłowych).	 Obserwacja	 ta	 dotyczy	 także	 krajów	 Europy	
Środkowej	i Wschodniej.	Udział	usług	w nowych	państwach	
członkowskich	 jest	 nieco	 mniejszy	 niż	 w  krajach	 Europy	
Zachodniej,	ale	różnice	te	nie	są	duże.	W Polsce	w 2011	r.	
w usługach	powstawało	blisko	36%	eksportu	krajowej	war-
tości	 dodanej	 produktów	 przetwórstwa	 przemysłowego	
(udział	ten	zwiększył	się	z 32%	w 1995	r.).	Tak	więc	znacze-
nie	usług	w polskim	eksporcie	KWD	w przetwórstwie	prze-
mysłowym	 jest	 zbliżone	 do	 poziomu	 obserwowanego	
średnio	w krajach	Unii	 Europejskiej	 i  znacznie	wyższe	niż	
w pozostałych	krajach	EŚW	 (w Czechach	 i na	Węgrzech	–	
31%,	na	Słowacji	 –	33%	 ).	W Polsce	usługi	krajowe	w naj-
większym	 stopniu	 koncentrują	 się	 na	 tworzeniu	 wartości	
dodanej	 w  eksporcie	 artykułów	 spożywczych,	 produktów	
chemicznych	i wyrobów	z drewna.	Natomiast	w eksporcie	
pozostałych	branż	(a więc	tych,	które	w większym	stopniu	
zdominowane	są	przez	przedsiębiorstwa	zagraniczne)	rela-
tywnie	większy	udział	w tworzeniu	wartości	eksportu	mają	
usługi	zagraniczne.	Dotyczy	to	przede	wszystkim	eksportu	
sprzętu	transportowego	oraz	maszyn	i urządzeń	elektrycz-
nych,	 gdzie	 usługi	 zagraniczne	 stanowią	 ponad	 20%	 eks-
portu	brutto.	Wzrost	znaczenia	usług	zagranicznych	hamo-
wał	 prawdopodobnie	 rozwój	 krajowych	usług	 tworzących	
wartość	dodaną	w eksporcie	dóbr	przemysłowych.	Według	
danych	TiVA	w 2011	 r.	usługi	 zagraniczne	 tworzyły	18,5%	
wartości	brutto	polskiego	eksportu	(w 1995	r.	było	to	jedy-
nie	8,7%	wartości	eksportu	towarów	przemysłowych).	
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W porównaniu	z krajami	EŚW	nieco	większy	udział	mają	
usługi	w kreowaniu	wartości	dodanej	eksportu	dóbr	prze-
mysłowych	w krajach	Europy	Zachodniej.	Największą	część	
eksportu	przemysłowego	kreują	usługi	we	Francji	–	ponad	
48%.	 Jest	 to	 więc	 zdecydowanie	 największy	 wskaźnik	 nie	
tylko	 wśród	 krajów	 Unii	 Europejskiej,	 ale	 także	 wśród	
wszystkich	krajów	objętych	badaniem.	Wskazuje	to	na	spe-
cjalizację	 Francji	 w  kierunku	 rozwoju	 usług	 skierowanych	
na	 działalność	 przemysłową.	 Może	 to	 wskazywać,	 że	 we	
Francji	nastąpiło	największe	rozdzielenie	w kreowaniu	war-
tości	dodanej	dóbr	przemysłowych.	Krajowa	wartość	doda-
na	związana	z usługami	realizowana	jest	w dalszym	ciągu	
w dużej	mierze	we	Francji,	podczas	gdy	zadania	związane	
z przetwórstwem	przemysłowym	zostały	przeniesione	do	
innych	 krajów	 (w  tym	 dużych	 krajów	 UE,	 jak	 Niemcy	 czy	
Włochy).

Dużą	część	zagranicznej	wartości	dodanej	w eksporcie	
krajów	Unii	Europejskiej	stanowią	dobra	i usługi	pośrednie	
z innych	krajów	UE.	W 2011	r.	zagraniczna	wartość	dodana	
pochodząca	z pozostałych	krajów	UE	stanowiła	49%	ZWD	
wykorzystywanej	w eksporcie.	Jednocześnie	można	zauwa-
żyć,	że	przedsiębiorstwa	w krajach	Unii	znacząco	zintegro-
wały	się	z gospodarką	światową	w ostatnich	dwóch	deka-
dach	 –	 w  1995	 r.	 z  pozostałych	 krajów	 UE	 pochodziło	
bowiem	62%	zagranicznej	wartości	dodanej.	Z zagranicznej	
wartości	dodanej	pochodzącej	spoza	UE	korzystają	najczę-
ściej	 przedsiębiorstwa	 w  dużych	 krajach	 Europy	 Zachod-
niej.	 W  2011	 r.	 59%	 ZWD	 wykorzystywanej	 w  eksporcie	
Wielkiej	 Brytanii	 pochodziło	 z  krajów	 trzecich.	 Podobnie	
było	we	Włoszech,	gdzie	54%	ZWD	pochodziło	spoza	Unii.	
W nowych	państwach	członkowskich	w dalszym	ciągu	więk-
szość	 ZWD	pochodzi	 z  pozostałych	 krajów	UE.	W 2011	 r.	
54%	zagranicznej	wartości	dodanej	wykorzystywanej	przez	
polskich	 eksporterów	 stanowiły	 dobra	 i  usługi	 pośrednie	
importowane	z krajów	UE	(proces	globalizacji	wywarł	 jed-
nak	wyraźny	wpływ	na	geografię	dostaw	–	w 1995	r.	z pozo-
stałych	 krajów	UE	 pochodziło	 bowiem	 jeszcze	 około	 66%	
ZWD).	 Jeszcze	większe	znaczenie	dostawy	z Unii	mają	dla	
przedsiębiorstw	w Czechach	i na	Węgrzech.	

                    
* Autor	 jest	pracownikiem	Instytutu	Ekonomicznego	Narodo-

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

1	Około	25%	wartości	światowego	eksportu	prezentowanego	
w ujęciu	brutto	stanowi	zatem	zagraniczna	wartość	dodana,	a więc	
dobra	 i usługi	pośrednie	 importowane	w celu	dalszego	 ich	prze-
tworzenia	i eksportu.	Statystyka	wartości	dodanej	w handlu	mię-
dzynarodowym	(m.in.	OECD/WTO	–	TiVA,	WIOD)	poprzez	elimina-
cję	 wielokrotnego	 liczenia	 dóbr	 pośrednich,	 które	 zanim	 znajdą	
zastosowanie	 w  produkcie	 finalnym	 wielokrotnie	 przekraczają	
granicę	w  różnych	postaciach,	 umożliwia	 określenie	 faktycznego	
wkładu	poszczególnych	gospodarek	i sektorów	do	światowej	pro-
dukcji	i handlu.	

2	 Stopień	 zależności	 od	 importu	 determinowany	 jest	 także	
przez	takie	czynniki,	jak	wielkość	gospodarki,	bliskość	geograficzna	
kluczowych	rynków		oraz	dostępność	bogactw	naturalnych.

3	W krajach	rozwijających	się	Azji	udział	zagranicznej	wartości	
dodanej	w eksporcie	w 2011	r.	wyniósł	65%	(wobec	70%	w 1995	r.).	
Część	 tych	gospodarek	 już	w  latach	90.	pozostawała	pod	dużym	
wpływem	łańcuchów	międzynarodowej	wartości	dodanej,	tworzo-
nych	przez	japońskie	i amerykańskie	korporacje.	Ponadto	przeno-
szenie	 przez	 korporacje	 kolejnych	 filii	 do	 Chin	 powoduje,	 że	 po	
roku	2005	nastąpił	w tym	kraju	wzrost	znaczenia	KWD	w ekspor-
cie.

4	 Warto	 w  tym	miejscu	 zaznaczyć,	 że	 wzrost	 eksportu	 KWD	
w  nowych	 państwach	 członkowskich	 był	 silniejszy	 w  branżach	
o większym	udziale	zagranicznej	wartości	dodanej.	

5	W 1995	r.	wśród	największych	gospodarek	UE	Niemcy	miały	
najwyższy	udział	KWD	w eksporcie,	obecnie	ten	udział	jest	niższy	
niż	we	Francji	czy	Wielkiej	Brytanii.	Tak	więc	procesy	internacjona-
lizacji	eksportu	w Niemczech	w ostatnich	dwóch	dekadach	nastę-
powały	szybciej	niż	w pozostałych	dużych	gospodarkach	UE.

6	 Spadek	 znaczenia	 krajowej	 wartości	 dodanej	 w  eksporcie	
produktów	przetwórstwa	przemysłowego	krajów	Europy	Środko-
wej	 i Wschodniej	odzwierciedla	proces	silnej	 integracji	w ramach	
międzynarodowych	łańcuchów	wartości	dodanej.	W 1995	r.	w eks-
porcie	 EŚW	 krajowa	 wartość	 dodana	 stanowiła	 69%	 (w  2011	 r.	
obniżyła	 się	do	51%),	była	więc	najniższa	wśród	głównych	 regio-
nów	ekonomicznych	świata.	

7	Największe	znaczenie	krajowa	wartość	dodana	ma	w ekspor-
cie	 dużych	 krajów	 Unii	 Europejskiej,	 tj.	 Wielkiej	 Brytanii,	 Francji,	
Niemiec	i Włoch.	Średnio	w tych	czterech	krajach	krajowa	wartość	
dodana	 stanowiła	 	 w  2011	 r.	 niecałe	 70%	 eksportu	 brutto	 dóbr	
przemysłowych	(wobec	79%	w 1995	r.).	Najsilniejszy	spadek	udzia-
łu	KWD	nastąpił	w eksporcie	Niemiec	–	z 82%	do	70%,	co	oznacza,	
ze	 proces	 internacjonalizacji	 eksportu	 w  Niemczech	 następował	
w  ostatnich	 dwóch	 dekadach	 szybciej	 niż	 w  pozostałych	 dużych	
gospodarkach	UE.
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