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Streszczenie

Celem opracowania jest okre lenie uzyskiwanych przez Polsk  korzy ci z rozwoju 

handlu zagranicznego w sferze us ug. W Polsce i innych krajach cz onkowskich Unii 

Europejskiej (UE) dokonano analizy kszta towania si  najwa niejszych mierników roli 

zagranicznych obrotów us ugami, takich jak: stopa eksportu i importu, obroty na 

jednego mieszka ca, udzia  w wiatowym handlu us ugami oraz wska niki mi dzynaro-

dowej specjalizacji. Wnioski dla Polski dotycz  potencjalnych mo liwo ci zwi kszenia

w jej gospodarce stosunkowo ma ej roli us ug oraz konieczno ci budowania przewag 

konkurencyjnych w us ugach nowoczesnych, pozwalaj cych uzyska  wi ksze korzy ci 

z handlu us ugami. 

S owa kluczowe: handel us ugami, specjalizacja eksportowa Polski 

Wprowadzenie

Charakteryzuj c handel zagraniczny Polski i innych krajów, na ogó  ma o
uwagi po wi ca si  obrotom us ugowym, bo z regu y generuj  one kilkakrotnie 
mniejsze wp ywy ni  towary. Wymiana mi dzynarodowa mo e jednak tak e
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przynosi  wa ne korzy ci w sferze us ug rynkowych1. W opracowaniu podj to
prób  dokonania ich oceny, analizuj c mierniki roli zagranicznych obrotów 
us ugami w Polsce i omawiaj c je na tle innych krajów cz onkowskich Unii 
Europejskiej.   

1. Udzia  us ug w handlu towarami i us ugami

W latach 2000–2011 polskie obroty us ugowe charakteryzowa y si  ten-
dencj  rosn c  – ich warto  w tym okresie zwi kszy a si  ponad dwukrotnie. 
Pod koniec 2011 roku warto  us ug sprzedanych za granic  wynosi a blisko  
27 mld euro, a zakupionych – 22 mld euro, pomimo tego w analizowanym 
okresie udzia  us ug w polskich obrotach towarami i us ugami cznie zmniej-
szy  si  w odniesieniu do eksportu z ponad 22% do 16%, natomiast w przypad-
ku importu – z oko o 16% do 13% (rys. 1). Mo e to oznacza , e mi dzynaro-
dowa konkurencyjno  Polski w handlu us ugami by a ni sza ni  w handlu  
towarami.  

W Polsce udzia  us ug w handlu towarami i us ugami by  mniejszy ni
w handlu wiatowym, gdzie w 2010 roku na us ugi przypada a 1/5 jego warto-
ci. W wielu innych krajach cz onkowskich Unii Europejskiej, nawet tych zali-

czanych do wiatowej czo ówki eksporterów, udzia  us ug w handlu towarami  
i us ugami by  tak e relatywnie niski. W przypadku Polski mo e jednak niepo-
koi  malej ca tendencja tego wska nika, która w bardziej rozwini tych gospo-
darkach na ogó  nie wyst powa a.

                                                          
1  Pod poj ciem us ug rynkowych rozumie si  us ugi rejestrowane w bilansie us ug, takie 

jak transportowe, podró e oraz us ugi pozosta e z wyj tkiem us ug rz dowych. 
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Rysunek 1. Udzia  us ug w obrotach towarami i us ugami w Polsce 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: Balance of Payments by Country, w: Eurostat Sta-
tistics, Eurostat, Luksemburg, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (sierpie  2012). 

Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 mo na zauwa y  pewn  pra-
wid owo , a mianowicie w bardziej rozwini tych gospodarkach krajów cz on-
kowskich tzw. starej Unii Europejskiej rola us ug w eksporcie z regu y ros a. 
Oznacza to, e us ugi stawa y si  coraz wa niejszym czynnikiem wzrostu go-
spodarczego tych pa stw, a zw aszcza: Irlandii, Luksemburga, Wielkiej Bryta-
nii, Francji, Finlandii, Portugalii, Danii, Szwecji, Belgii i Niemiec. W mniej 
rozwini tych nowych krajach cz onkowskich rola us ug w wymianie mi dzyna-
rodowej raczej mala a, co oznacza, e krajom cechuj cym si  relatywnie ni -
szym poziomem rozwoju gospodarczego znacznie trudniej jest wypracowa
atrakcyjn  ofert  eksportow  w us ugach ni  w towarach. Dotyczy o to g ównie:
Bu garii, S owacji, otwy, Polski, Litwy, Czech i Estonii.  W wymienionych 
krajach u róde  tego problemu mo e le e  tak e niedostatecznie szybka mo-
dernizacja ich gospodarek, o czym wiadczy ni szy stopie  serwicyzacji.

Tabela 1. Udzia  us ug w eksporcie towarów i us ug w krajach UE 

Kraj 2000 2005 2010 2011 
1 2 3 4 5 

Luksemburg 69,6 73,2 79,9 79,0 
Grecja 65,4 65,7 62,4 58,5 
Irlandia 21,1 36,6 47,0 48,0 
Wielka Brytania 29,5 34,7 38,1 37,7 
Dania 32,2 34,1 38,2 36,7 
Hiszpania 31,1 32,4 32,5 31,3 
Portugalia 26,3 28,0 32,0 30,8 
Szwecja b.d. 24,1 28,8 28,4 
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1 2 3 4 5 

Francja 21,2 21,7 26,9 27,5 
otwa 35,2 28,5 28,7 26,8 

Austria 26,0 26,0 26,8 26,1 
Belgia b.d. 18,4 24,1 21,7 
Bu garia 30,7 27,3 24,9 21,1 
S owenia 17,6 18,0 19,7 18,5 
W gry 16,9 17,1 17,4 16,7 
W ochy b.d. b.d. 17,9 16,7 
Polska 22,5 14,4 16,5 16,0 

Holandia 18,9 18,4 16,3 16,0 
Litwa 20,6 20,7 16,4 15,6 
Niemcy 12,8 13,8 15,4 14,4 
Czechy 18,9 14,1 15,5 14,3 
Rumunia 14,3 15,5 15,0 14,0 
S owacja 15,8 12,1 8,3 7,8 
Estonia 30,6 28,9 27,9 b.d. 
Cypr b.d. 80,0 83,9 b.d. 
Malta 30,3 b.d. b.d. b.d. 
Finlandia 14,3 20,5 b.d. b.d. 

ród o: jak pod rys. 1. 

2. Stopa eksportu i import 

Stopie  serwicyzacji polskiej gospodarki utrzymuje si  na ni szym pozio-
mie ni  w Unii Europejskiej. Jest to konsekwencj  deformacji gospodarczej  
z poprzedniego okresu, która utrzymuje si  pomimo przekszta ce  zachodz -
cych od pocz tku lat 90. XX wieku2. W 2010 roku odsetek osób pracuj cych  
w sektorze us ug w Polsce wynosi  57,3%, podczas gdy w UE –  71,6%,  
a w strefie euro – 73,7%. Na wyra nie ni szym poziomie kszta towa  si  rów-
nie  udzia  us ug w warto ci dodanej brutto, czyli by o to odpowiednio 64,9%, 
73,6% i 73,8%3.

W zwi zku z powy szym tak e stopa eksportu i importu us ug w Polsce 
by a stosunkowo niska – w 2000 roku udzia  eksportu us ug w relacji do PKB 
wynosi  6,10%, a  po 11 latach wzrós  do 7,2%; wska nik dla importu wzrós
z 5,3% do 6,0% (rys. 2).   

                                                          
2 Ewolucja sektora us ug w Polsce w latach 1995–2008, Ministerstwo Gospodarki, War-

szawa, kwiecie  2010, s. 3.  
3 Rocznik statystyki mi dzynarodowej 2012, GUS, Warszawa 2012, s. 63–64. 
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Rysunek 2. Stopa eksportu i importu w Polsce 

ród o: jak pod rys. 1. 

Stopa eksportu w Polsce jest znacznie ni sza w stosunku do relacji uzy-
skiwanej przez inne pa stwa Europy rodkowej i Wschodniej o podobnym 
stopniu rozwoju gospodarczego. Na otwie, W grzech, w Bu garii, S owenii,
na Litwie i w Czechach stopa eksportu by a oko o dwukrotnie wy sza ni
w Polsce (tab. 2). S  to co prawda stosunkowo niedu e kraje ze znacznie mniej-
szymi rynkami wewn trznymi, a w przypadku takich gospodarek wspomniany 
wska nik z regu y kszta tuje si  na stosunkowo wy szym poziomie4. Je eli 
porówna  jednak stop  eksportu w Polsce z uzyskiwan  przyk adowo przez 
Francj  i Wielk  Brytani , czyli zdecydowanie wi ksze gospodarki (zarówno 
pod wzgl dem PKB, jak i najwi kszej w UE liczby ludno ci), to nadal wska -
nik dla Polski b dzie si  kszta towa  si  na ni szym poziomie. Ma  stop  eks-
portu nale y zatem wi za  nie tylko z wielko ci  polskiej gospodarki, ale 
przede wszystkim z tradycyjnym charakterem specjalizacji eksportowej i – co 
za tym idzie – ma ym zaanga owaniem Polski w mi dzynarodowy podzia  pra-
cy w us ugach.

                                                          
4  J. Nar kiewicz, J. Sta kiewicz, Charakterystyka obrotów polskiego handlu zagranicznego 

w latach 1990–2008, w: Podstawy handlu zagranicznego, red. J. Dudzi ski, Difin, Warszawa 
2010, s. 215. 
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Tabela 2.  Stopa eksportu w krajach UE 

Kraj 2000 2005 2010 2011 

Luksemburg 97,7 106,8 124,1 121,7 
Irlandia 20,3 29,2 47,1 50,6 
Dania 14,9 16,6 19,0 19,5 
Belgia b.d. 14,3 18,8 18,0 

otwa 14,6 13,4 15,2 15,7 
W gry 12,6 11,5 15,0 15,4 
Austria 11,9 13,8 14,2 14,6 
Bu garia 16,5 15,3 14,3 14,0 
Szwecja b.d. 11,3 14,0 13,9 
S owenia 9,4 11,2 13,0 13,6 
Grecja 15,2 14,1 12,5 13,3 
Holandia 12,6 12,3 12,0 12,5 
Litwa 9,2 11,8 11,2 12,1 
Wielka Brytania 8,0 8,9 11,2 11,9 
Portugalia 7,6 7,8 10,1 11,1 
Czechy 11,5 9,1 10,6 10,7 
Hiszpania 9,0 8,3 8,9 9,5 
Francja 6,0 5,7 7,5 8,0 
Niemcy 4,2 5,7 7,3 7,3 
Polska 6,1 5,4 7,0 7,2

S owacja 10,9 9,2 6,7 6,9 
Rumunia 4,6 5,1 5,3 5,4 
W ochy b.d. b.d. 4,8 4,8 
Estonia 25,7 23,0 23,7 b.d. 
Cypr b.d. 36,6 34,1 b.d. 
Malta 27,3 b.d. b.d. b.d. 
Finlandia 6,3 8,6 b.d. b.d. 

ród o: jak pod rys. 1. 

Najwi ksz  stop  eksportu uzyskiwa y stare kraje cz onkowskie, posiada-
j ce relatywnie ma e gospodarki, czyli g ównie Luksemburg, Irlandia i Dania. 
Odwrotna zale no  mi dzy wielko ci  rynku wewn trznego a stop  eksportu  
i importu wyst powa a równie  w odniesieniu do handlu towarami5, jednak  
w przypadku us ug wska niki te kszta towa y si  z regu y na kilkukrotnie ni -
szym poziomie ni  przy towarach. W Polsce w 2010 roku udzia  eksportu towa-
rów w relacji do PKB przekroczy  35%, a wi c by  nawet pi ciokrotnie wy szy
ni  udzia  us ug w PKB. Przyczyn tego zjawiska nale y upatrywa  w niskim 
umi dzynarodowieniu us ug, które jest ogólno wiatow  prawid owo ci .

                                                          
5  M.J. Rad o, O. Kowalewski, Globalizacja polskiej gospodarki, Materia y i Studia NBP,  

z. 220, Warszawa 2008, s. 9 i dalsze. 
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Niskie umi dzynarodowienie us ug wynika z ich specyficznych cech, b -
d cych konsekwencj  ich niematerialnego charakteru6. Chodzi mi dzy innymi  
o to, e w przypadku wielu rodzajów us ug (zw aszcza o charakterze naukowo- 
-technicznym) wyst puj  znaczne trudno ci z oddzieleniem ich od towarów 
przemys owych wysokiej techniki (ang. high-tech), poniewa  s  one z nimi 
immanentnie zwi zane (tkwi  wewn trz wyrobów), zwi kszaj c przez to ich 
cen , a zatem i stopie  umi dzynarodowienia towarów. Ponadto wiele us ug
wiadczonych jest w zwi zku z eksportowanymi towarami (np. pakowanie, 

kontrola jako ci, serwis gwarancyjny). Podnosz  one warto  us ug na rynku 
wewn trznym, ale s  w a ciwie nieobecne na rynku wiatowym, gdy  do eks-
portu zaliczany jest tylko gotowy produkt finalny – towar. Niski stopie  umi -
dzynarodowienia us ug wynika te  z faktu, e handel us ugami jest cz sto bar-
dziej skomplikowany pod wzgl dem organizacyjnym i marketingowym ni
zagraniczna sprzeda  towarów. Wiele bran  us ugowych zosta o zdominowa-
nych przez ma e prywatne przedsi biorstwa, cz sto rodzinne, które nie podej-
muj  dzia alno ci za granic 7.

Z przeprowadzonych bada  wynika, e rola us ug w tworzeniu dochodu 
narodowego by a w Polsce ni sza ni  w wi kszo ci krajów UE (zw aszcza tzw. 
starych pa stw cz onkowskich). Z punktu widzenia polskiej gospodarki wa ne
jest jednak to, e stopa eksportu przewy sza a stop  importu w us ugach i by a
to tendencja d ugookresowa, odzwierciedlaj ca strukturaln  nadwy k  w obro-
tach us ugami. Uzyskiwane rodki finansowe wp ywaj agodz co na bilans 
rachunku obrotów bie cych w sytuacji problemów z rosn cym deficytem bi-
lansu handlowego. 

3. Obroty na jednego mieszka ca

Znaczenie obrotów us ugami w polskiej gospodarce obrazuje kolejny 
miernik – wielko  eksportu i importu przypadaj ca na jednego mieszka ca. 
Wska nik per capita w Polsce w 2011 roku wynosi  oko o 695 euro, a importu 
– 580 euro i by  odpowiednio pi cio- i siedmiokrotnie ni szy od analogicznych 

                                                          
6  Szerzej H. Nakonieczna-Kisiel, Us ugi w wymianie mi dzynarodowej, w: Mi dzynarodo-

we stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia, red. J. Dudzi ski, H. Nakonieczna-Kisiel, Wy-
dawnictwo Zachodniopomorskiej Szko y Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2007, s. 99. 

7  Ibidem. 
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wska ników dla towarów. Od pocz tku obecnej dekady nast pi  ponad dwukrotny 
wzrost obu wska ników dla us ug, a trzy- lub czterokrotny dla towarów (rys. 3).  

Rysunek 3. Obroty handlu zagranicznego per capita w Polsce 

ród o: jak pod rys. 1. 

Je eli porówna  dane na temat eksportu us ug Polski per capita z wielko-
ciami uzyskiwanymi przez inne kraje, ponownie ujawni si  relatywnie ni sza

warto  rodzimego wska nika (tab. 3). Z jednej strony mo e to obrazowa  ró -
nic  dotycz c  poziomu rozwoju gospodarczego, w tym tak e serwicyzacji, 
Polski i tych krajów (zw aszcza tzw. starej UE), z drugiej za  – sytuacja ta mo e
wskazywa  na istniej ce w polskiej gospodarce mo liwo ci zwi kszenia roli 
us ug przez bardziej efektywne wykorzystanie posiadanego potencja u ludzkie-
go. Jak zauwa a J. Misala, z do wiadcze  historycznych wynika do  jedno-
znacznie, e to w a nie ludzie wraz z ich sk onno ciami i zdolno ciami (do 
oszcz dzania, inwencji i innowacji oraz samoorganizowania si ) s  najwa niej-
szym elementem, spajaj cym wszystkie inne komponenty mi dzynarodowej 
konkurencyjno ci krajów8.

W rozwoju nowych przewag konkurencyjnych niezwykle wa n  rol  po-
winny odgrywa  dzia ania sprzyjaj ce poprawie zdolno ci innowacyjnych 
przedsi biorstw, takie jak ulgi inwestycyjne dostosowane do potrzeb innowa-

                                                          
8  J. Misala, Mi dzynarodowa konkurencyjno  gospodarki narodowej, Polskie Wydawnic-

two Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 78–79. 
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cyjnych przedsi biorstw, a przede wszystkim odpowiednie procedury zwi zane 
z dost pem do finansowania rozwoju nowoczesnych us ug, szczególnie poszu-
kiwanych na wiatowym rynku. Konieczne s  te  odpowiednie rozwi zania 
instytucjonalne, w tym przejrzysty system regulacji wspieraj cych inwestycje  
w innowacje (np. na wzór funkcjonuj cego w Niemczech). Warto zastanowi
si  te  nad utworzeniem w Polsce publicznego venture capital (VC), jak uczy-
niono to w innych krajach, np. Stanach Zjednoczonych. Kapita  publiczny po-
winien wspiera  dzia alno  innowacyjn  w a nie przez tworzenie takich instytu-
cji9. Pomoc pa stwa mo e by  tak e udzielana w postaci ulg i zwolnie  podatko-
wych dla przedsi biorstw prowadz cych innowacyjne badania w us ugach. 

 Tabela 3. Warto  eksportu us ug per capita w krajach UE 

Kraj 2000 2005 2010 2011 
Luksemburg 49548 70093 99541 101852 
Irlandia 5677 11626 16439 17652 
Dania 4858 6360 8078 8395 
Belgia b.d. 4165 6185 6064 
Szwecja b.d. 3747 5250 5727 
Austria 3088 4124 4863 5235 
Holandia 3309 3860 4248 4524 
Wielka Brytania 2191 2740 3081 3335 
Grecja 1919 2451 2510 2522 
Francja 1434 1556 2231 2470 
S owenia 1022 1606 2252 2356 
Niemcy 1052 1535 2207 2288 
Hiszpania 1416 1757 2027 2200 
Portugalia 951 1149 1634 1782 
Czechy 715 931 1503 1573 
W gry 622 1015 1453 1551 

otwa 516 752 1217 1412 
W ochy b.d. b.d. 1223 1249 
Litwa 325 723 923 1147 
S owacja 446 654 809 872 
Bu garia 283 458 683 720 
Polska 293 343 647 695 

Rumunia 84 188 307 342 
Estonia 1154 1910 2530 b.d. 
Cypr b.d. 6651 7362 b.d. 
Malta 3077 b.d. b.d. b.d. 
Finlandia 1600 2592 b.d. b.d. 

ród o: jak pod rys. 1. 

                                                          
9  Szerzej K. Janasz, Kapita  w finansowaniu dzia alno ci innowacyjnej przedsi biorstw

w Polsce, Difin, Warszawa 2010, s. 234–238. 
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Oprócz instrumentów wzmacniaj cych przewagi konkurencyjne przez po-
praw  innowacyjno ci polskich us ug, wa na jest te  ich promocja za granic .
Funkcj  t  mog  pe ni  instrumenty bezpo redniego wsparcia dla przedsi bior-
ców (np. dofinansowanie pokazów, konferencji, wydawnictw i materia ów 
promuj cych eksport, a tak e wiadectw, certyfikatów i atestów wymaganych 
na rynkach zagranicznych) lub wsparcia po redniego, p yn cego z szeroko ro-
zumianych instytucji otoczenia biznesu (np. funkcjonowanie portali dostarcza-
j cych informacji o warunkach i mo liwo ciach eksportu na ró ne rynki, a tak-
e dzia alno  wydzia ów promocji handlu i Inwestycji, ambasad i konsulatów 

RP oraz centrów obs ugi inwestorów i eksporterów)10.
Do finansowych instrumentów wspierania eksportu zalicza si  natomiast 

przede wszystkim ubezpieczenia eksportowe (w KUKE SA gwarantowane 
przez Skarb Pa stwa), Rz dowy Program Wspierania Eksportu (przez udziela-
nie zagranicznym nabywcom kredytów finansuj cych kontrakty eksportowe na 
zakup polskich towarów i us ug) oraz Program DOKE (dop aty do oprocento-
wania kredytów eksportowych)11.

4. Udzia  w wiatowym handlu us ugami

W 2010 roku w rankingu wiatowej Organizacji Handlu Polska zaj a 30. 
miejsce w ród eksporterów us ug (z udzia em 0,9% wiatowych wp ywów),  
a 31. w imporcie (0,8%)12. W ostatnim dziesi cioleciu pozycja Polski na glo-
balnym rynku us ug nieco si  poprawi a, przede wszystkim w imporcie  
(z 36. miejsca w 2000 roku na pozycj  34. w 2005 roku), za  w eksporcie by a to 
zmiana symboliczna (z 32. miejsca w 2000 roku na pozycj  31. w 2005 roku)13.   

Rosn cy w Polsce import us ug w coraz wi kszym stopniu zaspokaja  po-
trzeby konsumentów, zw aszcza firm zg aszaj cych zapotrzebowanie g ównie
na us ugi pozosta e. Udzia  tych us ug w imporcie us ug ogó em wzrós  z 45% 
                                                          

10  Szerzej na ten temat zob. Instrumenty umi dzynarodowienia dzia alno ci przedsi bior-
ców, Departament Instrumentów Wsparcia, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.  

11  Wi cej informacji na temat programów finansowania eksportu przez finansowanie na-
bywcy znajduje si  w serwisie internetowym Banku Gospodarstwa Krajowego, http://www.bgk. 
pl/Finansowanie%20nabywcy. 

12 International Trade Statistics 2011, World Trade Organization, Genewa 2011, s. 26. 
13 International Trade Statistics 2006, World Trade Organization, Genewa 2006, s. 19; In-

ternational Trade Statistics 2001, World Trade Organization, Genewa 2001, s. 23. 
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w 2000 roku do 52% w 2011 roku (rys. 4). Zwi kszy  si  te  odsetek przypada-
j cy na us ugi transportowe – z 17% do 22%, relatywnie zmniejszy y si  za
wydatki na podró e zagraniczne – z 37% do 26%.

Rysunek 4. Struktura importu us ug w Polsce 

ród o: jak pod rys. 1. 

Dynamiczny wzrost importu us ug w pierwszej po owie bie cego wieku 
wi za  si  z o ywieniem polskiej gospodarki, a tak e wynika  z nasilenia proce-
sów przygotowywania firm do przysz ego cz onkostwa w UE14. Zwi kszaj ce
si  w nast pnych latach wydatki, zw aszcza na us ugi pozosta e, odzwierciedla-
y du e zapotrzebowanie ró nych dziedzin polskiej gospodarki na nowoczesne 

rozwi zania i technologie. 
Tak e krajowi us ugodawcy zostali zmuszeni do podniesienia jako ci

i atrakcyjno ci swojej oferty, poniewa  konkurencja ze strony importowanych 
us ug stanowi a dla nich realne zagro enie. Sytuacja ta zmusza a do szybkiego 
wdra ania post pu naukowo-technicznego i koncentracji na wybranych us u-
gach, co pozwala o uzyskiwa  popraw  ich jako ci i wzrost efektywno  pro-
dukcji15. Proces ten zachodzi  w Polsce od pocz tku obecnej dekady, jednak 
przekszta cenia nie by y zbyt intensywne, bowiem przez wi kszo  analizowa-
nego okresu us ugi pozosta e stanowi y najmniejsz  pozycj  w strukturze pol-
                                                          

14  A. Marzec, Us ugi w obrotach handlu zagranicznego, w: Gospodarka i handel zagranicz-
ny Polski w 2003 roku, red. A. Marzec, J. Przystupa, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagra-
nicznego, Warszawa 2004, s. 114. 

15  H. Nakonieczna-Kisiel, Makroekonomiczne aspekty handlu zagranicznego, w: Podstawy
handlu zagranicznego…, s. 51. 
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skiego eksportu, ale ich rola ros a. W 2002 roku przypada o na nie oko o 1/4 
us ug ogó em, podczas gdy us ugi transportowe generowa y 33% wp ywów,  
a podró e – 43%. Pod koniec 2011 roku odsetek us ug pozosta ych wzrós  do 
43%, a zmniejszy a si  rola us ug transportowych i podró y – do 29% (w przy-
padku obu us ug – rys. 5). 

Rysunek 5. Struktura eksportu us ug w Polsce 

ród o: jak pod rys. 1. 

Przekszta cenia w strukturze polskiego eksportu nale y oceni  pozytyw-
nie, poniewa  przyczyni y si  do poprawy pozycji Polski w wiatowym handlu 
us ugami ogó em. W ubieg ej dekadzie przypadaj cy na Polsk  odsetek global-
nego eksportu us ug zwi kszy  si  z 0,71% do 0,89 %, a przyczyni y si  do tego 
g ównie lepsze wyniki w us ugach pozosta ych, których odsetek wzrós  z 0,15% 
do 0,39%, a tak e – w mniejszym stopniu – w us ugach transportowych  
(z 0,17% do 0,24%). Relatywnie zmniejszy a si  natomiast rola podró y zagra-
nicznych – z 0,39% do 0,26% (tab. 4).  

Tabela 4. Udzia  eksportu us ug transportowych, podró y

oraz pozosta ych us ug w Polsce w wiatowym eksporcie us ug ogó em  (%) 

Wyszczególnienie 2000 2005 2010 

Udzia  Polski w wiatowym eksporcie us ug ogó em, 
w tym: 

0,71 0,66 0,89

udzia  us ug transportowych 0,17 0,22 0,24 
udzia  podró y zagranicznych  0,39 0,25 0,26 
udzia  us ug pozosta ych 0,15 0,18 0,39 

ród o: jak pod rys. 1. 
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Pozycja Polski w eksporcie na tle krajów Unii Europejskiej pozosta a rela-
tywnie niska, zw aszcza w porównaniu ze starymi krajami cz onkowskimi. Nie-
stety, Polska wypada niekorzystnie zw aszcza w porównaniu z krajami o zbli-
onej (Hiszpania) lub nawet ni szej liczbie ludno ci (np. Belgia, Holandia). 

W ród nowych krajów UE Polska plasowa a si  najwy ej (tab. 5).  

 Tabela 5. Udzia  krajów UE w wiatowym eksporcie us ug 

Kraj 2000 2005 2010 

Wielka Brytania 8,05 8,27 6,87 
Niemcy 5,40 6,36 6,49 
Francja 5,43 4,91 5,19 
Hiszpania 3,54 3,80 3,35 
W ochy b.d. b.d. 2,65 
Irlandia 1,34 2,40 2,64 
Holandia 3,28 3,16 2,53 
Belgia b.d. 2,19 2,41 
Luksemburg 1,34 1,62 1,80 
Szwecja b.d. 1,70 1,76 
Dania 1,62 1,73 1,61 
Austria 1,54 1,70 1,46 
Grecja 1,31 1,37 1,02 
Polska 0,71 0,66 0,89

Portugalia 0,61 0,61 0,62 
Czechy 0,46 0,48 0,57 
W gry 0,40 0,52 0,52 
Rumunia 0,12 0,21 0,24 
Cypr b.d. 0,25 0,21 
Bu garia 0,14 0,18 0,19 
S owenia 0,13 0,16 0,17 
S owacja 0,15 0,18 0,16 
Estonia 0,10 0,13 0,12 
Litwa 0,07 0,12 0,11 

otwa 0,08 0,09 0,10 
Malta 0,07 b.d. b.d. 
Finlandia 0,52 0,68 b.d. 

ród o: jak pod rys. 1. 

Nale y si  zastanowi , w jaki sposób wi ksze korzy ci z handlu us ugami
krajów starej UE, a na ogó  mniejsze nowych krajów cz onkowskich, w tym 
Polski, s  zdeterminowane charakterem specjalizacji eksportowej tych pa stw.
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5. Mi dzynarodowa specjalizacja w us ugach

Dotychczas mi dzynarodowa specjalizacja Polski zdeterminowana by a
g ównie przewagami komparatywnymi, uzyskiwanymi w us ugach transporto-
wych oraz podró ach. W obu przypadkach przewagi te stawa y si  jednak coraz 
ni sze, o czym wiadcz  zmniejszaj ce si  w ubieg ej dekadzie warto ci wska -
nika TC – ze 180 w do 143 dla us ug transportowych i z 171 do 111 dla podró y
(rys. 6). Mo e to oznacza , e eksporterzy tych us ug z Polski do wiadczali 
coraz wi kszej konkurencji ze strony zagranicznych dostawców. Zagadnienie to 
jest bardzo rozleg e i obejmuje tak e na przyk ad kwestie dotycz ce ogólnego 
poziomu post pu naukowo-technicznego w ca ej gospodarce oraz wielko ci 
poda y us ug, determinowanej tak e czynnikami wewn trznymi. Najtrudniejsza 
sytuacja wyst powa a w us ugach pozosta ych, gdzie na ogó  nie uzyskiwano 
pokrycia eksportu importem (TC < 100).  Przyczyn  takiej sytuacji móg  by
zasygnalizowany problem  nieefektywnego wykorzystania  zasobów material-
nych oraz niematerialnych lub ich niedoboru, uniemo liwiaj cego  sfinansowa-
nie niezb dnych nak adów na produkcj  i dostarczenie na rynek wiatowy no-
woczesnych us ug. Chodzi o us ugi pozosta e16, na które ro nie zapotrzebowa-
nie za granic , a co za tym idzie ich eksport przynosi innym krajom najwi ksze 
korzy ci z handlu. Przyk ad niektórych pa stw cz onkowskich UE pokazuje 
tak e, e rozwój specjalizacji w us ugach nowoczesnych jest warunkiem osi g-
ni cia poprawy pozycji na wiatowym rynku us ug.

Najwa niejsi dostawcy us ug na wiatowy rynek spo ród krajów cz on-
kowskich, czyli Wielka Brytania, Niemcy i Francja (w 2010 roku te trzy kraje 
wygenerowa y oko o 1/5 globalnego eksportu us ug), specjalizowa y si  g ów-
nie w handlu us ugami pozosta ymi. wiadcz  o tym z regu y najwy sze warto-
ci TC w us ugach pozosta ych (wy sze ni  w us ugach transportowych i pod o-
ach, co wyszczególniono w tab. 6).  

                                                          
16  Do grupy us ug pozosta ych zalicza si : us ugi czno ciowe, budowlane, ubezpiecze-

niowe, finansowe, informatyczne i informacyjne, prawa autorskie, patenty i op aty licencyjne, 
pozosta e us ugi handlowe (nazywane te  biznesowymi) oraz kulturalne, rekreacyjne i us ugi dla 
ludno ci.
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Rysunek 6. Wska nik mi dzynarodowej specjalizacji (TC)a Polski  

w us ugach transportowych, podró ach oraz us ugach pozosta ych  

w latach 2000–2011 

0,0
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Us ugi transportowe Podró e Us ugi pozosta e

a TCi = (Xi /Mi ) * 100, gdzie iX – warto  eksportu us ugi i; iM  – warto  importu us ugi i.

ród o: jak pod rys. 1. 

Tabela 6. Wska niki mi dzynarodowej specjalizacji (TC) krajów UE  

w us ugach transportowych, podró ach i us ugach pozosta ych 

Us ugi Kraje 2000 2005 2010 2011 
1 2 3 4 5 6 

Us ugi transportowe 79 87 109 116 
Podró e zagraniczne 57 51 65 69 
Us ugi pozosta e

Wielka Brytania 
225 226 228 238

Us ugi transportowe 75 86 87 86 
Podró e zagraniczne 35 39 44 46 
Us ugi pozosta e

Niemcy 
72 98 120 116

Us ugi transportowe 103 87 91 86 
Podró e zagraniczne 173 138 120 124 
Us ugi pozosta e

Francja 
b.d. 118 120 133

Us ugi transportowe 83 87 97 100 
Podró e zagraniczne 503 318 313 346
Us ugi pozosta e

Hiszpania
83 90 102 108 

Us ugi transportowe b.d. b.d. 57 57 
Podró e zagraniczne b.d. b.d. 143 149
Us ugi pozosta e

W ochy 
b.d. b.d. 79 81 

Us ugi transportowe 53 108 223 249
Podró e zagraniczne 104 79 53 60 
Us ugi pozosta e

Irlandia
54 83 91 95 

Us ugi transportowe 130 144 136 142
Podró e zagraniczne 59 65 66 70 
Us ugi pozosta e

Holandia
b.d. 103 119 117 

Us ugi transportowe b.d. 113 125 124
Podró e zagraniczne b.d. 66 55 52 
Us ugi pozosta e

Belgia
b.d. 131 126 122 
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1 2 3 4 5 6 

Us ugi transportowe 159 211 204 194
Podró e zagraniczne 137 121 116 120 
Us ugi pozosta e

Luksemburg
b.d. 170 187 182 

Us ugi transportowe 132 152 130 139 
Podró e zagraniczne 51 64 84 88 
Us ugi pozosta e

Szwecja 
b.d. 142 166 161

Us ugi transportowe 128 151 139 134
Podró e zagraniczne 79 77 63 62 
Us ugi pozosta e

Dania
b.d. 91 111 113 

Us ugi transportowe 112 104 106 100 
Podró e zagraniczne 157 172 182 189
Us ugi pozosta e

Austria
137 134 154 156

Us ugi transportowe 194 222 189 195 
Podró e zagraniczne 203 439 446 464
Us ugi pozosta e

Grecja
90 91 71 91 

Us ugi transportowe 159 164 143 158
Podró e zagraniczne 171 113 111 133 
Us ugi pozosta e

Polska
57 70 98 98 

Us ugi transportowe 73 97 145 155 
Podró e zagraniczne 236 253 257 274
Us ugi pozosta e

Portugalia
87 108 111 112 

Us ugi transportowe 195 133 123 115
Podró e zagraniczne 233 200 175 167
Us ugi pozosta e

Czechy 
71 73 100 101 

Us ugi transportowe 73 96 118 124 
Podró e zagraniczne 227 173 222 226
Us ugi pozosta e

W gry 
67 97 105 105 

Us ugi transportowe 101 75 167 169
Podró e zagraniczne 84 114 69 72 
Us ugi pozosta e

Rumunia
b.d. 100 102 98 

Us ugi transportowe b.d. 142 141 146 
Podró e zagraniczne b.d. 250 191 208 
Us ugi pozosta e

Cypr 
b.d. 383 556 b.d. 

Us ugi transportowe 86 109 141 120 
Podró e zagraniczne 200 186 295 297
Us ugi pozosta e

Bu garia
95 80 94 116 

Us ugi transportowe 139 176 170 181 
Podró e zagraniczne 188 205 209 239
Us ugi pozosta e

S owenia
77 80 91 88 

Us ugi transportowe 230 133 95 102 
Podró e zagraniczne 146 143 115 112
Us ugi pozosta e

S owacja
b.d. b.d. 61 71 

Us ugi transportowe 169 134 184 162 
Podró e zagraniczne 250 222 170 156
Us ugi pozosta e

Estonia
97 120 140 b.d. 

Us ugi transportowe 222 177 170 145 
Podró e zagraniczne 156 124 130 169
Us ugi pozosta e

Litwa
b.d. 163 123 117 
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1 2 3 4 5 6 

Us ugi transportowe 356 242 276 277
Podró e zagraniczne 53 58 99 101 
Us ugi pozosta e

otwa
106 124 133 139 

Us ugi transportowe 94 134 93 81 
Podró e zagraniczne 295 b.d. 349 387
Us ugi pozosta e

Malta
b.d. b.d. b.d. b.d. 

Us ugi transportowe 64 57 55 51 
Podró e zagraniczne 76 71 68 81 
Us ugi pozosta e

Finlandia
94 118 b.d. b.d. 

ród o: jak pod rys. 1. 

Inne stare kraje cz onkowskie tak e silnie specjalizowa y si  w us ugach 
pozosta ych, przy czym W ochy, Grecja, Hiszpania, Portugalia i Austria posia-
da y nawet wi ksze przewagi konkurencyjne w zakresie podró y zagranicz-
nych, zawdzi czaj c to szczególnie korzystnym warunkom naturalnym do roz-
woju turystyki. Z kolei Irlandia, Holandia, Dania i Luksemburg  specjalizowa y
si  w us ugach transportowych. Nale y podkre li , e niemal wszystkie z wy-
mienionych krajów (z wyj tkiem przede wszystkim W och i Grecji) jednocze -
nie utrzymywa y wysok  konkurencyjno  w us ugach pozosta ych. 

Nowe kraje UE (z wyj tkiem Cypru) rozwija y g ównie specjalizacj
w us ugach transportowych i/lub podró ach, z regu y nie wykazywa y za  trwa-
ych przewag konkurencyjnych w us ugach pozosta ych, a przewagi ujawnione 

w ostatnich latach by y niewielkie. W wi kszo ci krajów TC na ogó  by o
mniejsze od 100 lub nieznacznie przekracza o t  warto  (wyj tek stanowi y
Estonia, otwa i Litwa). W Polsce wska nik obliczony dla us ug pozosta ych 
tak e osi ga  nisk  warto , przy czym nale y podkre li  jego niemal systema-
tyczn  popraw .

Do rozwoju specjalizacji Polski w us ugach pozosta ych przyczyni a si  in-
tensyfikacja dzia alno ci centrów offshoringu, których powstawanie obserwuje 
si  tu od ko ca lat 90. XX wieku. Naturaln  konsekwencj  tego typu inwestycji 
jest rozwój eksportu us ug zaliczanych g ównie do pozosta ych, chocia  – jak 
wynika z do wiadcze  innych krajów – efekt ten nast powa  nie od razu, a do-
piero po kilku latach17.

                                                          
17 Szerzej m.in.: A. Zorska, Outsourcing i przenoszenie us ug na wiecie. Wnioski dla Pol-

ski, „Gospodarka Narodowa” 2007, nr 1–2, s. 52 i dalsze; S.M. Szukalski, Delokalizacja poten-
cja u us ug jako instrument wzrostu konkurencyjno ci gospodarki, w: Unia Europejska. Integra-
cja, konkurencyjno , rozwój, red. K.A. K osi ski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 79  
i dalsze; M.J. Rad o, Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej. Podstawowe zagadnienia, 
debata, tendencje, bilans przep ywów kapita owych, w: Delokalizacja w rozszerzonej Unii Euro-
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Liczba centrów us ugowych w Polsce od lat systematycznie wzrasta. W la-
tach 2005–2011 powsta o a  250 nowych centrów us ug, za  najwi kszy jedno-
roczny przyrost odnotowano w latach 2006 i 2008 (w obu tych latach powsta y
po 44 centra). W poszczególnych latach 2005, 2007 i 2011 zarejestrowano tak e
ponad 30 centrów. Wa nym wska nikiem dynamicznego rozwoju tego sektora 
w Polsce by  w ostatnich latach znaczny wzrost generowanych miejsc pracy.  
W rezultacie Polska zosta a uznana za lidera, je li chodzi o wielko  zatrudnie-
nia w omawianym sektorze w Europie rodkowo-Wschodniej. Na kolejnych 
miejscach znalaz y si : Czechy, W gry, Rumunia, S owacja i Bu garia18.

Grupa analityczna Everest w raporcie zatytu owanym Market Vista Loca-
tion Heatmap z pa dziernika 2011 roku zakwalifikowa a Polsk  do grona 
pa stw „dojrza ych” do inwestycji offshoringowych. W ród pa stw zakwalifi-
kowanych do tego grona znalaz y si  oczywi cie dotychczasowi liderzy, jak 
Brazylia, Chiny, Filipiny i Indie19. Atutem Polski jako lokalizacji offshoringo-
wej, oprócz ni szych kosztów pracy, atrakcyjnego po o enia geograficznego, 
blisko ci kulturowej mi dzy innymi w stosunku do krajów Europy Zachodniej, 
jest du e do wiadczenie w nowoczesnych us ugach biznesowych, a wi c i coraz 
wi ksza liczba specjalistów z tego zakresu. Zdaniem ekspertów wysoka ocena 
atrakcyjno ci Polski jako wiod cej lokalizacji pod inwestycje z tej bran y to 
równie  rezultat gotowo ci ze strony w adz pa stwowych i lokalnych do koope-
racji z inwestorami zagranicznymi. Do rosn cej popularno ci Polski przyczyni-
o si  tak e postrzeganie jej jako lokalizacji bezpiecznej politycznie i gospodar-

czo (przyk adowo w Brazylii ujawnia y si  problemy z inflacj , a w krajach 
Bliskiego Wschodu wybucha y rewolucje)20. Wed ug ekspertów, w kolejnych 
latach coraz bardziej rozwini ty polski rynek us ug biznesowych nadal b dzie 
przyci ga  zagranicznych inwestorów, dzi ki czemu Polska ma szanse z us ug
biznesowych uczyni  narodow  specjalizacj .

                                                          
pejskiej. Perspektywa wybranych pa stw UE. Wnioski dla Polski, red. A. Hildebrandt, T. Kali-
nowski, M. Nowicki, P. Pelczar, M.J. Rad o, P. Susmarski, Urz d Komitetu Integracji Europej-
skiej, Departament Analiz i Strategii, Warszawa 2006, s. 33–36.

18 Sektor nowoczesnych us ug biznesowych w Polsce, Zwi zek Liderów Sektora Us ug Biz-
nesowych, Warszawa 2012, s. 10–13. 

19  http://www.everestgrp.com. 
20  P. Olwert, Tygrys zwany Polsk ?, http://www.Newsweek.pl (11.05.2012).  
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Podsumowanie 

Z przeprowadzonych bada  wynika, e rola zagranicznych obrotów us u-
gowych w Polsce by a relatywnie niska, aczkolwiek mo na zauwa y  tendencj
wzrostow  wi kszo ci analizowanych wska ników. Chocia  eksport us ug 
wci  stanowi  relatywnie mniej wa ny czynnik wzrostu gospodarczego, to 
jednak jego znaczenie powoli si  zwi ksza o. Import tak e w coraz wi kszym 
stopniu zaspokaja  potrzeby konsumentów i wzbogaca  ofert  us ug na rynku.   

Ocena roli handlu us ugami w Polsce na tle innych krajów cz onkowskich 
Unii Europejskiej nie jest wysoka i nie wydaje si , by w najbli szych latach 
mog a znacznie wzrosn . Przyczyn  jest skrajnie niski stopie  specjalizacji 
Polski w nowoczesnych us ugach pozosta ych. ród em polskiej konkurencyj-
no ci s  zatem g ównie tradycyjne przewagi komparatywne w us ugach trans-
portowych oraz podró ach.

Bez rozwoju specjalizacji w nowoczesnych us ugach trudno b dzie Polsce 
osi gn  wyra n  popraw  swojej pozycji na wiatowym rynku us ug. Potwier-
dza to przyk ad krajów b d cych czo owymi eksporterami us ug, które swój 
status zawdzi czaj  rozwojowi konkurencyjno ci w nowoczesnych us ugach
pozosta ych.  

Przezwyci anie braku mi dzynarodowej konkurencyjno ci w us ugach
nowoczesnych wymaga znacznego wzrostu oszcz dno ci wewn trznych, które 
pozwoli yby na sfinansowanie niezb dnych nak adów na produkcj  i dostarcza-
nie na rynek wiatowy nowoczesnych us ug nieczynnikowych. Du e znaczenie 
w tym zakresie mia yby równie  odpowiednie rozwi zania instytucjonalno-
prawne, ukierunkowane przede wszystkim na budowanie nowych przewag kon-
kurencyjnych w polskiej ofercie eksportowej.  

Kierunek przekszta ce  zachodz cych w polskiej gospodarce wydaje si
pozytywny, poniewa  wskazuje na proces modernizacji jej struktury. Polska 
powoli w cza si  w mi dzynarodowy podzia  pracy us ugami nowoczesnymi, 
obecnie g ównie jednak przez rozwój offshoringu na wiecie i rosn c  atrakcyj-
no  jako zleceniobiorcy us ug biznesowych.  
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FOREIGN TRADE IN COMMERCIAL SERVICES IN POLAND  
AND OTHER EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES 

Summary

The article presents the role of foreign trade in services in Poland compared with 

other EU countries. The following parts of the paper cover an analysis of foreign trade 

in services, export and import ratio, per capita index, trade coverage and share of world 

trade in travel, transport and other services. Conclusions for Poland refer to the possibi-

lities of enlargement the role of trade in services through development of comparative 

advantages in modern services. 
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