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Streszczenie: W opracowaniu zaprezentowano badania zmian wielkości międzynarodowych 
obrotów usługowych na świecie, w Unii Europejskiej i w Polsce. Przedstawiono również zmia-
ny w strukturze gałęziowej międzynarodowej wymiany usług. Badania objęły lata 2004-2013, 
co pozwoliło na analizę przedstawianych procesów zarówno przed światowym kryzysem eko-
nomicznym, jak i w jego trakcie. W większości przypadków w roku 2013 zaobserwowano więk-
sze wartości eksportu i importu usług niż w latach największego kryzysu (2008-2010), co może 
oznaczać powrót na długotrwałą ścieżkę rozwoju międzynarodowych obrotów usługowych. 

Słowa kluczowe: międzynarodowe obroty usługami, handel międzynarodowy, struktura  
gałęziowa wymiany usług. 

Summary: The paper presents an analysis of changes in the volume of international turnover 
service in the world, the European Union and Poland. Also shows changes in the branch 
structure of international trade in services. The study covered the years 2004-2013, which 
allowed the analysis of presented processes both before the global economic crisis, as well as 
during it. In most cases, observed in 2013 increased the value of exports and imports of 
services compared to the greatest crisis (2008-2010), which may mean a return to the path of 
long-term development of international trade in services.

Keywords: international turnover of services, international trade, trade in services branch 
structure.

1. Wstęp

W ciągu ostatnich trzydziestu pięciu lat rozwoju gospodarki światowej można za-
uważyć dynamiczny wzrost znaczenia międzynarodowego handlu usługami. Rośnie 
wartość światowej wymiany usługami, powiększa się stopa eksportu usług w wielu 
krajach świata – co oznacza, iż sektor usług odgrywa coraz większą rolę w rozwoju 
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gospodarek1. Gdy porównamy dane z 1980 i 2013 roku, można zauważyć, że dyna-
mika światowego eksportu i importu usług jest większa niż światowego eksportu  
i importu towarów (eksport towarów – 939%, import towarów – 935%, eksport 
usług – 1193%, import usług – 1005%)2. Uprawnione staje się zatem używanie po-
jęcia „serwicyzacja” w odniesieniu do procesów zachodzących w globalizującej się 
gospodarce światowej.

Celami niniejszego opracowania są: przedstawienie wielkości międzynarodo-
wych przepływów usług (zarówno w eksporcie, jak i imporcie) na świecie, w Unii 
Europejskiej i w Polsce oraz analiza zmian w strukturze gałęziowej międzynarodo-
wej wymiany usługowej (w analogicznym układzie geograficznym). Badania obej-
mą okres 2004-2013, co umożliwi analizę wspomnianych procesów zarówno przed 
wybuchem, jak i w czasie trwania światowego kryzysu finansowego.

2. Międzynarodowe obroty usługowe na świecie

Zmiany współczesnej gospodarki światowej są ściśle powiązane z dynamicznie 
zmieniającym się międzynarodowym handlem usługami. W dobie internacjonaliza-
cji3 i internalizacji4 działalności gospodarczej istotny wpływ na opisywane zjawiska 
ma postęp techniczny, rozwój technologiczny i – dzięki rozwojowi nowoczesnych 
form telekomunikacji, w tym Internetu – świadczenie usług na odległość. Wspo-
mniane powyżej procesy znajdują odzwierciedlenie w zmianach wielkości handlu 
usługami. W tabeli 1 przedstawiono wartość światowego eksportu i importu usług  
w latach 2004-2013.

1 Por.: A. Kuźnar, Usługi w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 
2007, s. 56 i dalsze; A. Wróbel, Międzynarodowa wymiana usług, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
Warszawa 2009, s. 81 i dalsze; B. Pera, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a eksport usług, [w:]  
S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność 
eksportu Polski, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 201 i dalsze; W. Zysk, Międzynarodowe obroty usługowe 
w latach 2004-2011, [w:] J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red.), Integracja i kryzysy na 
lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczne-
go we Wrocławiu, tom 2, Wrocław 2013, s. 435 i dalsze.

2 Obliczenia własne na podstawie www.unctad.org (10.03.2015). 
3 Internacjonalizacja to proces przekształcenia krajowego przedsiębiorstwa w międzynarodowe, 

którego intensywność, zasięg i formy zależą od strategii jego rozwoju; J. Rymarczyk uważa, że każdy 
rodzaj działalności przedsiębiorstwa na zagranicznych rynkach to symptom jego umiędzynarodowie-
nia. Por.: J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PTE, Warszawa 2004,  
s. 19), natomiast J.H. Dunning traktuje internacjonalizację jako model inwestowania przedsiębiorstwa 
na zagranicznych rynkach, objaśniany przez wykorzystanie przewag własnościowych, internalizacji  
i lokalizacji, w porównaniu z firmami kraju goszczącego. Por.: J. Dunning, International Production 
and the Multinational Enterprise, Allen and Unwin, London 1981, s. 179 i dalsze).

4 Pojęcie internalizacji działalności gospodarczej związane jest z funkcjonowaniem korporacji 
transnarodowych i oznacza realizację określonych transakcji wewnątrz przedsiębiorstwa, ale w różnych 
krajach; czyli np. między spółką-matką a spółkami-córkami. Por.: A.M. Rugman, A. Verbeke, Extend-
ing the theory of the multinational enterprise: internalization and strategic management perspectives, 
Journal of International Business Studies, vol. 34, no. 2/2003, s. 125-137.
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Tabela 1. Obrót usługowy na świecie, lata 2004-2013 (mld USD, ceny bieżące*)

Rok
Kierunek handlu

eksport import
2004 2250 2146
2005 2516 2384
2006 2845 2665
2007 3421 3174
2008 3847 3635
2009 3488 3300
2010 3827 3613
2011 4295 4055
2012 4397 4173
2013 4644 4381

*Wartość eksportu i importu w skali globalnej nie jest równa między innymi 
z powodów rozbieżności w stosowaniu klasyfikacji W 120 wprowadzonej przez GATS. 

Źródło: obliczenia własne na podstawie: http://stat.wto.org/ServiceProfile/WSDBSer- 
vicePFHome.aspx?Language=E (10.03.2015).

Jak można zauważyć w tab. 1, począwszy od roku 2004, zarówno światowy 
eksport usług, jak i import dynamicznie rosły. Krótkotrwały spadek zanotowano 
jedynie w roku 2009 (o ok. 10% w stosunku do roku 2008 w przypadku eksportu 
oraz ok. 9% w przypadku importu), gdy rozprzestrzeniał się światowy kryzys finan-
sowy spowodowany nadmierną kreacją pieniądza w systemach bankowych. Jednak 
już w roku 2010 poziom wymiany usług praktycznie wrócił do wartości sprzed 
kryzysu (ponad 3827 mld USD w eksporcie i ponad 3613 mld USD w imporcie),  
a już rok później rozpoczął się stały, systematyczny przyrost z rekordowymi warto-
ściami zarówno eksportu (4644 mld USD), jak i importu (4381 mld USD) w roku 
2013.

3. Wielkość obrotów usługowych w Unii Europejskiej

Po badaniach zmian międzynarodowego obrotu usługowego w ujęciu globalnym 
zaprezentowane zostaną badania dotyczące Unii Europejskiej. W tabeli 2 przedsta-
wiono wielkości unijnego eksportu i importu usług w omawianych latach. 

W unijnym handlu usługami – analogicznie jak w zakresie wymiany globalnej 
– od roku 2004 do roku 2008 systematycznie rósł zarówno eksport, jak i import.  
W 2009 roku nastąpił spadek obrotów w obu kierunkach wymiany (ok. 10% zarów-
no w eksporcie, jak i imporcie). Jednak dopiero w roku 2011 – o rok później niż  
w przypadku światowej wymiany usługami – poziom wymiany przekroczył wartości 
sprzed globalnego kryzysu finansowego (1910 mld USD w eksporcie i 1621 mld USD 
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w imporcie). W kolejnym roku nastąpiło jednak ponowne zmniejszenie się wartości 
handlu usługami w obu kierunkach, a dopiero w 2013 poziom wymiany przekroczył 
wartości z roku 2011 (1988 mld USD w eksporcie, 1663 mld USD w imporcie). 

4. Wielkość obrotów usługowych w Polsce

Po analizach wartości obrotów usługami na świecie i w Unii Europejskiej zostaną 
przedstawione badania dotyczące naszego kraju. W tabeli 3 zamieszczono wartości 
eksportu i importu usług w latach 2004-2013. 

Tabela 3. Wielkość obrotu usługowego w Polsce, lata 2004-2013  
(mld USD, ceny bieżące)

Rok
Kierunek handlu

eksport import
2004 13,3 13,1
2005 16,2 15,4
2006 20,5 19,4
2007 28,6 23,6
2008 35,3 29,6
2009 28,6 23,5
2010 32,4 29,5
2011 37,5 31,8
2012 37,9 31,8
2013 40,1 33,0

Źródło: jak w tab. 1.

Tabela 2. Wielkość obrotu usługowego w Unii Europejskiej, lata 2004-2013  
(mld USD, ceny bieżące)

Rok
Kierunek handlu

eksport import
2004 1082   985
2005 1191 1074
2006 1340 1184
2007 1622 1413
2008 1797 1589
2009 1625 1438
2010 1693 1467
2011 1910 1621
2012 1870 1581
2013 1998 1663

Źródło: jak w tab. 1.
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Od roku 2004 do 2008 zarówno eksport, jak i import usług wykazywał rosnącą 
tendencję. W roku 2009 poziom wymiany usług obniżył się (eksport prawie o 20%, 
a import nieco o ponad 20%). Spadki były około dwukrotnie większe niż w przypad-
ku globalnych i unijnych obrotów usługami. Dopiero po dwóch latach wartość eks-
portu i importu powróciła do stanu sprzed kryzysu światowych finansów (37,5 mld 
USD w eksporcie i 31,8 mld USD w imporcie). Kolejne lata to systematyczny wzrost 
wartości handlu usługami, z rekordowym rokiem 2013 (40,1 mld USD w eksporcie 
i 33,0 mld USD w imporcie)5. 

5. Zmiany w strukturze gałęziowej międzynarodowej wymiany usług

Zgodnie z klasyfikacją Światowej Organizacji Handlu (WTO – World Trade Organi-
zation) można wyróżnić trzy podstawowe kategorie usług: transportowe, turystycz-
ne i tzw. pozostałe6. Transportowe to obsługa międzynarodowego handlu towarami 
oraz ruchu osób za pomocą różnych rodzajów środków przemieszczania się (ruch 
samochodowy, kolejowy, lotniczy oraz żegluga morska i śródlądowa). Turystyczne 
to społecznie użyteczne aktywności mające na celu zaspokajania materialnych i nie-
materialnych potrzeb człowieka w zakresie turystyki. Pozostałe natomiast to usługi 
telekomunikacyjne, budowlane, finansowe, ubezpieczeniowe, komputerowe i bran-
ży IT, opłaty licencyjne i podobne należności, tzw. inne usługi biznesowe7, osobiste, 
kulturalne i rekreacyjne. W tej części opracowania zostaną przedstawione zmiany  
w strukturze gałęziowej międzynarodowego obrotu usługami (w dwóch kierunkach 
wymiany) w analogicznym układzie geograficznym, czyli na świecie, w Unii Euro-
pejskiej i w Polsce. 

5.1. Zmiany w strukturze gałęziowej międzynarodowej wymiany usług –  
  ujęcie globalne 

Badanie zmian w strukturze gałęziowej międzynarodowej w ujęciu globalnym  
zostanie przeprowadzone w dwóch kierunkach handlu, czyli w eksporcie i imporcie 
w latach 2004-2013. W tabeli 4 przedstawiono przedmiotową strukturę gałęziową 
sprzedaży zagranicznej usług na świecie. 

5 Warto wspomnieć, iż wartości polskiego obrotu usługami (w obu kierunkach wymiany) w po- 
równaniu z danymi dotyczącymi Unii Europejskiej są na bardzo niskim poziomie. W roku 2013 udział 
polskiego eksportu usług w światowym eksporcie wyniósł zaledwie 0,86% (40,1 mld USD w Polsce  
w zestawieniu do 4644 mld USD na świecie), natomiast udział unijnego eksportu usług to ok. 43%  
(1998 mld USD do 4644 mld USD). W imporcie sytuacja jest podobna – udział polskiej zagranicznej 
sprzedaży usług w światowym imporcie to 0,75% (33 mld USD w naszym kraju w porównaniu do  
4381 mld USD na świecie). Unijny udział w światowym imporcie usług to ok. 38% (1663 mld USD im-
portu usług w UE w porównaniu do4 381 mld USD na świecie).

6 Por.: http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramSeries.aspx?Language=E (10.03. 
2015).

7 Reklamowe, badania rynku, konsultingowe, doradztwo, konferencyjne i inne.
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Tabela 4. Struktura gałęziowa eksportu usług na świecie, lata 2004-2013 (mld USD)

Kategoria/Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Usługi rynkowe 2250 2516 2845 3421 3847 3488 3827 4295 4397 4644
 • transport 502 569 635 766 890 692 807 880 888 905
 • turystyczne 649 703 761 875 963 876 951 1064 1104 1183
 • pozostałe usługi 1096 1241 1445 1775 1990 1915 2061 2342 2397 2550

Źródło: jak w tab. 1.

Jak możemy zauważyć w tab. 4, w badanym okresie dominuje eksport usług 
pozostałych, przed usługami turystycznymi i transportowymi. W roku 2009 widać 
spadek eksportu w każdej kategorii usług. Najszybciej do poziomu sprzed kryzysu 
finansowego powrócił eksport usług turystycznych (951 mld USD w roku 2010) 
oraz eksport usług pozostałych (2061 mld USD w roku 2010). Natomiast eksport 
usług transportowych – jak wiadomo związanych z obrotem towarowym – dopiero 
w roku 2013 (905 mld USD) przekroczył poziom z 2008 (890 mld USD). Można tę 
tendencję ocenić jako krótkookresowe światowe załamanie się eksportu tej kategorii 
usług. Aby szczegółowo zbadać kategorię „pozostałe usługi”, w tab. 5 zamieszczono 
strukturę gałęziową eksportu tej właśnie grupy usług.

Tabela 5. Struktura gałęziowa eksportu „usług pozostałych” na świecie, lata 2004-2013 (mld USD)

Kategoria/Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Telekomunikacja 53 59 71 83 97 93 97 106 111 121 
Budownictwo 46 56 68 86 112 109 99 106 107 105 
Ubezpieczenia 56 49 62 76 83 96 96 105 104 102 
Finansowe 153 180 225 297 298 262 282 316 308 334 
Komputerowe i IT 93 103 125 156 195 189 213 249 261 286 
Opłaty licencyjne i podobne 
należności 141 159 173 204 228 236 255 290 293 309 
Inne usługi biznesowe 528 609 695 844 944 899 983 1128 1172 1247 
Osobiste kultura i rekreacja 22 23 23 26 29 27 33 38 39 42 

Źródło: jak w tab. 1.

Jak można zaobserwować w tab. 5, jedynie w przypadku opłat licencyjnych nie 
odnotowano spadku eksportu w badanym okresie. We wszystkich pozostałych kate-
goriach w roku 2009 nastąpił spadek eksportu w porównaniu z rokiem 2008. Eksport 
usług budowlanych i finansowych (co świadczy o głębokim kryzysie tych branż)  
nie wrócił do poziomu sprzed kryzysu w ciągu kolejnego roku, co udało się osiągnąć 
w pozostałych analizowanych kategoriach. Kolejnym analizowanym kierunkiem 
wymiany usług będzie import – w tab. 6 przedstawiono strukturę gałęziową zaku-
pów usług na świecie w latach 2004-2013. 
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Tabela 6. Struktura gałęziowa importu usług na świecie, lata 2004-2013 (mld USD)

Kategoria/Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Usługi rynkowe 2146 2384 2665 3174 3635 3300 3613 4055 4173 4381
 • transport 599 681 758 900 1052 828 973 1110 1141 1165
 • turystyczne 600 652 694 802 869 793 857 947 995 1071
 • pozostałe usługi 944 1048 1209 1447 1675 1634 1731 1947 1983 2085

Źródło: jak w tab. 1.

Jak możemy zauważyć w tab. 6, w badanym okresie dominuje import usług po-
zostałych, przed usługami transportowymi i turystycznymi (odwrotnie niż w przy-
padku eksportu). Analogicznie natomiast jak w eksporcie w roku 2009 widać spadek 
importu w każdej kategorii usług. Najszybciej do poziomu sprzed kryzysu finanso-
wego powrócił import usług kategorii pozostałe (1731 mld USD w roku 2010). Im-
port usług turystycznych i transportowych powrócił do wartości sprzed 2008 roku 
dopiero po trzech latach (odpowiednio: 947 mld USD i 1 110 mld USD w roku 
2011). Można tę tendencję ocenić jako krótkookresowe światowe załamanie się im-
portu tych obu kategorii usług. Aby szczegółowo zbadać kategorię „pozostałe usłu-
gi”, w tab. 7 zamieszczono strukturę gałęziową importu tej właśnie grupy usług.

Tabela 7. Struktura gałęziowa importu „usług pozostałych” na świecie, lata 2004-2013 (mld USD)

Kategoria/Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Telekomunikacja 22 25 30 35 41 37 41 44 42 b.d.
Budownictwo 23 29 33 39 46 46 40 40 38 38
Ubezpieczenia 31 22 31 40 42 57 55 59 58 53
Finansowe 79 94 118 161 163 134 135 156 149 159
Komputerowe i IT 58 62 73 91 112 108 116 135 139 157
Opłaty licencyjne i podobne 
należności 42 48 51 61 75 87 90 103 98 108
Inne usługi biznesowe 277 319 357 433 474 456 481 557 551 587
Osobiste: kultura i rekreacja 14 14 14 16 17 17 21 26 25 27

Źródło: jak w tab. 1.

Z danych w tab. 7 można zaobserwować, że jedynie w przypadku usług ubezpie-
czeniowych i opłat licencyjnych nie odnotowano spadku importu w badanym okre-
sie. We wszystkich pozostałych kategoriach w roku 2009 albo nastąpił spadek im-
portu w porównaniu z rokiem 2008, albo poziom importu nie wzrósł. Import usług 
finansowych i budowlanych do roku 2013 (co świadczy o głębokim kryzysie tych 
branż, podobnie jak w przypadku eksportu) nie wrócił do poziomu sprzed kryzysu, 
co miało miejsce w pozostałych analizowanych kategoriach. 
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5.2. Zmiany w strukturze gałęziowej międzynarodowej wymiany usług  
  w Unii Europejskiej 

Podobnie jak w części 5.1 (ujęcie globalne) analiza zmian w strukturze gałęziowej 
międzynarodowej wymiany usług obejmie dwa kierunki: eksport i import w latach 
2004-2013. W tabeli 8 zamieszczono dane w zakresie zagranicznej sprzedaży usług 
w Unii Europejskiej w badanym zakresie. 

Tabela 8. Struktura gałęziowa eksportu usług w Unii Europejskiej, lata 2004-2013 (mld USD)

Kategoria/Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Usługi rynkowe 1072 1181 1329 1609 1782 1613 1681 1898 1858 1985
 • transport 234 262 293 354 409 321 353 386 373 392
 • turystyczne 283 295 319 364 388 337 334 376 365 393
 • pozostałe usługi 555 623 716 887 981 953 991 1135 1118 1198

Źródło: jak w tab. 1.

Jak możemy zauważyć w tab. 8, w badanym okresie dominuje eksport usług 
pozostałych, przed usługami turystycznymi i transportowymi. W roku 2009 widać 
spadek eksportu w każdej kategorii usług – podobnie jak u ujęciu globalnym. Naj-
szybciej do poziomu sprzed kryzysu finansowego powrócił eksport usług pozosta-
łych (991 mld USD w roku 2010). Natomiast eksport usług turystycznych dopiero w 
roku 2013 (393 mld USD) przekroczył poziom z 2008 (388 mld USD). Poziom 
eksportu usług transportowych nawet w roku 2013 (392 mld USD) nie powrócił do 
poziomu z 2008 roku (409 mld USD). Można tę tendencję ocenić jako krótkookre-
sowe unijne załamanie się eksportu tej kategorii usług. Aby szczegółowo zbadać 
kategorię „pozostałe usługi”, w tab. 9 zamieszczono strukturę gałęziową eksportu tej 
właśnie grupy usług.

Tabela 9. Struktura gałęziowa eksportu „usług pozostałych” w Unii Europejskiej, lata 2004-2013 
(mld USD)

Kategoria/Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Telekomunikacja 22 25 30 35 41 37 41 44 42 b.d.
Budownictwo 23 29 33 39 46 46 40 40 38 38
Ubezpieczenia 31 22 31 40 42 57 55 59 58 53
Finansowe 79 94 118 161 163 134 135 156 149 159
Komputerowe i IT 58 62 73 91 112 108 116 135 139 157
Opłaty licencyjne i podobne 
należności 42 48 51 61 75 87 90 103 98 108
Inne usługi biznesowe 277 319 357 433 474 456 481 557 551 587
Osobiste: kultura i rekreacja 14 14 14 16 17 17 21 26 25 27

Źródło: jak w tab. 1.
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Jak można zaobserwować w tab. 9, jedynie w przypadku usług ubezpieczenio-
wych i opłat licencyjnych nie odnotowano spadku eksportu w badanym okresie. We 
wszystkich pozostałych kategoriach w roku 2009 nastąpił spadek eksportu w porów-
naniu z rokiem 2008 lub poziom nie zmienił się. Eksport usług budowlanych w ko-
lejnych latach spadał, nawet w roku 2013 (38 mld USD) nie osiągnął poziomu sprzed 
kryzysu (46 mld USD), co można ocenić jako kryzys tej branży. Kolejnym analizo-
wanym kierunkiem wymiany usług będzie import – w tab. 10 przedstawiono struk-
turę gałęziową zakupów usług w Unii Europejskiej w latach 2004-2013. 

Tabela 10. Struktura gałęziowa importu usług w Unii Europejskiej, lata 2004-2013 (mld USD)

Kategoria/Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Usługi rynkowe 981 1071 1175 1410 1585 1434 1463 1618 1577 1660
 • transport 227 249 277 325 366 287 317 351 336 348
 • turystyczne 279 296 310 357 385 334 327 353 337 354
 • pozostałe usługi 474 524 585 704 795 774 781 869 858 906

Źródło: jak w tab. 1.

Jak możemy zauważyć w tab. 10, w badanym okresie dominuje import usług 
pozostałych, przed usługami turystycznymi i transportowymi (tak samo jak w przy-
padku eksportu).W roku 2009 widać spadek importu w każdej kategorii. Najszybciej 
do poziomu sprzed kryzysu finansowego powrócił import usług kategorii pozostałe, 
ale dopiero po dwóch latach (869 mld USD w roku 2011). Import usług turystycz-
nych i transportowych do roku 2013 nie powrócił do wartości sprzed 2008 roku. 
Można tę tendencję ocenić jako krótkookresowe unijne załamanie się importu obu 
tych kategorii usług. Aby szczegółowo zbadać kategorię „pozostałe usługi”, w tab. 
11 zamieszczono strukturę gałęziową importu tej właśnie grupy usług.

Tabela 11. Struktura gałęziowa importu „usług pozostałych” w Unii Europejskiej, lata 2004-2013 
(mld USD)

Kategoria/Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Telekomunikacja 21 24 30 35 39 38 38 40 39 b.d.
Budownictwo 17 18 20 27 30 31 26 26 26 29
Ubezpieczenia 25 26 28 32 35 37 36 36 35 33
Finansowe 38 45 55 69 71 58 62 74 69 75
Komputerowe i IT 28 32 37 45 55 55 58 66 68 75
Opłaty licencyjne i podobne 
należności 59 64 67 78 107 113 114 124 120 134
Inne usługi biznesowe 261 288 318 387 427 413 415 468 464 480
Osobiste: kultura i rekreacja 16 17 18 20 20 18 19 22 20 21

Źródło: jak w tab. 1.
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Z danych w tab. 11 można zaobserwować, że jedynie w przypadku opłat licen-
cyjnych nie odnotowano spadku importu w badanym okresie. W przypadku usług 
budowlanych i ubezpieczeniowych spadek rozpoczął się w roku 2010 i do roku 2013 
nie powrócił do poziomu sprzed kryzysu – co świadczy o głębokim kryzysie tych 
branż. We wszystkich pozostałych kategoriach poziom importu usług rósł i w roku 
2013 osiągnął najwyższe wartości w okresie analizy (oprócz usług telekomunikacyj-
nych, gdzie za rok 2013 nie opublikowano danych).

5.3. Zmiany w strukturze gałęziowej międzynarodowej wymiany usług w Polsce 

Wzorem analizy przedmiotowego zagadnienia dokonanego w ujęciu globalnym  
i dotyczącym Unii Europejskiej przeprowadzone zostaną badania w podziel na dwa 
kierunki wymiany w analogicznym okresie. W tabeli 12 zamieszczono dane w za-
kresie zagranicznej sprzedaży usług w Polsce w latach 2004-2013. 

Tabela 12. Struktura gałęziowa eksportu usług w Polsce, lata 2004-2013 (mld USD)

Kategoria/Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Usługi rynkowe 13 16 20 28 35 28 32 37 37 40
 • transport 4 5 6 9 10 8 8 10 11 12
 • turystyczne 5 6 7 10 11 8 9 10 10 11
 • pozostałe usługi 3 4 6 8 12 11 14 15 15 16

Źródło: jak w tab. 1.

Jak możemy zauważyć w tab. 12, dominuje eksport usług pozostałych, przed 
usługami transportowymi i turystycznymi. W roku 2009 widać spadek eksportu  
w każdej kategorii usług – podobnie jak w ujęciu globalnym i w UE. Najszybciej  
do poziomu sprzed kryzysu finansowego powrócił eksport usług pozostałych  
(14 mld USD w roku 2010). Poziom eksportu usług transportowych już w roku 2011 
(10 mld USD) powrócił do poziomu z roku 2008 (również 10 mld USD). Natomiast 
eksport usług turystycznych dopiero w roku 2013 (11 mld USD) powrócił do pozio-
mu z 2008 (11 mld USD). Aby szczegółowo zbadać kategorię „pozostałe usługi”,  
w tab. 13 zamieszczono strukturę gałęziową eksportu tej właśnie grupy usług.

Jak można zaobserwować w tab. 13, we wszystkich kategoriach w roku 2009 
nastąpił spadek eksportu w porównaniu z rokiem 2008. Eksport usług budowla- 
nych nawet w roku 2013 (1527 mln USD) nie osiągnął poziomu sprzed kryzysu  
(1898 mln USD), co można ocenić jako kryzys tej branży. Podobna sytuacja ma 
miejsce w przypadku eksportu usług finansowych. Po roku 2010 dynamicznie roz-
wija się eksport usług komputerowych i IT oraz innych usług biznesowych. Kolej-
nym analizowanym kierunkiem wymiany usług będzie import – w tab. 14 przedsta-
wiono strukturę gałęziową zakupów usług w Polsce w latach 2004-2013. 
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Tabela 13. Struktura gałęziowa eksportu „usług pozostałych” w Polsce, lata 2004-2013 (mln USD)

Kategoria/Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Telekomunikacja 275 279 347 451 542 516 468 480 464 463
Budownictwo 654 866 1 222 1 605 1 898 1 483 1 323 1 611 1 582 1 527
Ubezpieczenia 62 68 96 19 142 24 179 412 361 207
Finansowe 159 218 218 391 549 419 556 483 449 503
Komputerowe i IT 197 197 408 661 928 878 1 540 2 129 2 413 2 952
Opłaty licencyjne  
i podobne należności 30 63 38 99 231 104 235 271 229 317
Inne usługi biznesowe 1 886 2 681 3 748 5 373 7 998 7 324 9 666 9 954 9 807 10 049
Osobiste: kultura  
i rekreacja 90 94 148 192 204 140 308 526 387 379

Źródło: jak w tab. 1.

Jak możemy zauważyć w tab. 14, w badanym okresie dominuje import usług 
pozostałych, przed usługami turystycznymi i transportowymi (odwrotnie niż w przy-
padku eksportu).W roku 2009 widać spadek importu w każdej kategorii. Najszybciej 
do poziomu sprzed kryzysu finansowego powrócił import  usług  kategorii pozostałe. 

Tabela 14. Struktura gałęziowa importu usług w Polsce, lata 2004-2013 (mld USD)

Kategoria/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Usługi rynkowe 13 15 19 23 29 23 29 31 31 33
 • transport 2 3 4 5 7 5 6 6 7 7
 • turystyczne 4 5 7 7 9 7 8 8 8 9
 • pozostałe usługi 5 6 7 10 12 11 14 16 15 16

Źródło: jak w tab. 1.

Tabela 15. Struktura gałęziowa importu „usług pozostałych” w Polsce, lata 2004-2013 (mln USD)

Kategoria/Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Telekomunikacja 297 338 432 663 715 697 535 479 528 571
Budownictwo 632 514 724 901 1 254 974 710 710 807 797
Ubezpieczenia 256 387 395 458 486 444 369 844 622 743
Finansowe 362 385 376 513 843 863 851 744 742 669
Komputerowe i IT 385 389 519 777 880 789 1 471 1 792 1 803 2 101
Opłaty licencyjne  
i podobne należności 873 1 037 1 312 1 564 1 759 1 535 2 242 2 413 2 324 2 699
Inne usługi biznesowe 2 465 3 175 3 849 4 944 6 419 5 280 7 380 8 218 7 822 8 251
Osobiste: kultura 
i rekreacja 129 159 233 300 325 333 862 1 080 1 057 704

Źródło: jak w tab. 1.
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Import usług turystycznych i transportowych dopiero w roku 2013 powrócił do war-
tości sprzed kryzysu. Aby szczegółowo zbadać kategorię „pozostałe usługi”, w tab. 
15 zamieszczono strukturę gałęziową importu tej właśnie grupy usług. 

Z danych w tab. 15 wynika, że w każdej kategorii odnotowano spadek importu 
w roku 2009. Od roku 2010 rósł import usług komputerowych i IT oraz opłat licen-
cyjnych i innych usług biznesowych. W przypadku usług budowlanych i telekomu-
nikacyjnych poziom zakupów do roku 2013 nie powrócił do poziomu sprzed począt-
ku kryzysu. 

6. Zakończenie

Podsumowując przeprowadzone badania, można stwierdzić, iż w większości anali-
zowanych przypadków w roku 2013 poziom międzynarodowych obrotów usługo-
wych (zarówno eksportu usług, jak i importu) jest wyższy niż w okresie największe-
go światowego kryzysu finansowego (2008-2010). Może to oznaczać powrót handlu 
usługami na długotrwałą ścieżkę wzrostu. Zaobserwowano też zmiany struktury 
gałęziowej handlu usługami, w tym rozwój wymiany usług „pozostałych” (a zwłasz-
cza branży finansowej, komputerowej i IT, opłat licencyjnych i innych usług bizne-
sowych), zarówno w ujęciu globalnym, w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. W kry-
zysie pozostają usługi budowlane, i to w obu kierunkach wymiany w badanym ujęciu 
geograficznym.
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