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TENDENCJE ROZWOJOWE MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY USŁUG 

W LATACH 2000-2011 

 

Wprowadzenie 

 Jedną z ważniejszych cech rozwoju współczesnej gospodarki światowej jest 

zwiększające się znaczenie sektora usług. Znajduje ono swój wyraz m.in. we wzroście jego 

udziału w tworzeniu produktu krajowego brutto, zatrudnieniu, a także międzynarodowej 

wymianie handlowej. Rozwój nowych i coraz bardziej złożonych powiązań pomiędzy 

organizacjami, procesy globalizacji oraz budowa społeczeństwa opartego na wiedzy rodzą 

efekty w postaci kreowania nowych rodzajów usług oraz wzmocnienia ekspansji i 

dywersyfikacji tego sektora
1
. W sferze wymiany międzynarodowej, wzrost znaczenia usług 

stanowi również rezultat – zapoczątkowanych pod koniec dekady lat 80. XX w. – procesów 

liberalizacji przepływów usługowych zarówno w skali globalnej (na forum GATT, a 

następnie WTO), jak i w wymiarze regionalnym – w ramach istniejących ugrupowań 

integracyjnych
2
. Również przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które w 

ostatnich kilkunastu latach są lokowane głównie w sektorze usług
3
, nie pozostają bez wpływu 

na wielkość i strukturę światowego handlu usługami.   

 Celem opracowania jest analiza międzynarodowych obrotów usługowych na początku 

XXI w. oraz identyfikacja głównych tendencji rozwojowych tej wymiany. W szczególności 

podjęto próbę oceny znaczenia światowego kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego w 

2008 r. dla kształtowania się rozmiarów i kierunków międzynarodowych przepływów 

usługowych. Opracowanie podzielono na cztery części. Na wstępie zostały pokrótce 

przedstawione problemy związane ze sposobem definiowania i klasyfikacji międzynarodowej 

wymiany usług, następnie scharakteryzowano jej wolumen i dynamikę, a także strukturę 

geograficzną i rzeczową. Analizę zamyka ocena zmian zachodzących w konkurencyjności 
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obrotów usługowych w przekroju wybranych grup krajów gospodarki światowej. Badaniami 

objęto lata 2000-2012, z tym że - ponieważ znacząca część tendencji obecnych w badanym 

okresie została zapoczątkowana znacznie wcześniej - w niektórych miejscach przytoczono 

statystyki dotyczące wymiany usługowej w dekadzie lat 90. W opracowaniu wykorzystano 

dane pochodzące z UNCTAD Handbook of Statistics
4
.  

 

1. Istota i klasyfikacja usług w wymianie międzynarodowej 

Analiza międzynarodowych obrotów usługowych napotyka szereg trudności. Jedną z 

nich jest brak powszechnie akceptowanej definicji usługi, a w rezultacie również definicji 

międzynarodowego handlu usługami. Przegląd istniejących definicji pozwala na wyróżnienie 

kilku sposobów ujmowania złożonej kategorii ekonomicznej, jaką jest usługa. Zostały one 

zestawione w tabeli 1.  

 

Tabela 1. Sposoby definiowania terminu „usługa” 

Typ definicji Sposób definiowania 

Definicje 

enumeratywne 

Polegają na wyliczeniu gałęzi, branż oraz rodzajów działalności zaliczanych do sektora 

usług 

Definicje 

negatywne 

Przyjmuje się w nich założenie, że każda działalność, która nie polega na wytwarzaniu 

dóbr materialnych jest działalnością usługową 

Definicje 

konstruktywne 

Koncentrują się na potencjale (zdolności ludzi i maszyn do świadczenia usług), procesie 

świadczenia usług (wykonywaniu czynności) oraz jego wyniku (produkcie 

niematerialnym) 

Definicje 

analityczne 

Charakteryzują działania (usługowe) zaspokajające określoną potrzebę 

Definicje 

kontekstowe 

Podkreślają fakt oferowania i dostarczania usług w powiązaniu ze sprzedażą dóbr 

Definicje 

kompilacyjne 

Określają usługi przez zestawienie różnorodnych cech, które je charakteryzują 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor, Marketing usług, 

Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 11. 

 

Handel usługami istotnie różni się od wymiany towarowej, co wynika ze 

specyficznych cech usług; wśród najważniejszych  wymienia się ich niematerialność, 

niemożność przechowywania, heterogeniczność i wynikającą z niej trudność standaryzacji ich 

świadczenia, a także – w wielu przypadkach – konieczność bliskości (bezpośredniego 
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kontaktu) dostawcy i odbiorcy usługi, która związana jest z uczestniczeniem tego ostatniego 

w jej wytwarzaniu
5
. W szczególności ta ostatnia z wymienionych cech powodowała, iż 

usługom przez długi czas przypisywano charakter niehandlowy (non-tradables), zaś wymiana 

usługowa była rozpatrywana głównie w kontekście gospodarki krajowej, a w dużo mniejszym 

stopniu w układzie międzynarodowym
6
. Zwiększające się znaczenie usług w handlu 

światowym zrodziło jednak potrzebę rozwoju koncepcji teoretycznych oraz badań 

empirycznych tej formy wymiany gospodarczej. Punktem wyjścia dla tych działań było 

wypracowanie definicji międzynarodowego handlu usługami oraz klasyfikacji 

międzynarodowych przepływów usługowych, umożliwiających gromadzenie 

porównywalnych w skali międzynarodowej statystyk dotyczących tych przepływów. 

 Definicję usługi oraz klasyfikację międzynarodowej wymiany usługowej próbowano 

ujednolicić m.in. na forum najważniejszych organizacji międzynarodowych: Organizacji 

Narodów Zjednoczonych (ONZ), Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), 

Światowej Organizacji Handlu (WTO), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(OECD), Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) i Unii 

Europejskiej (reprezentowanej przez Komisję Europejską). Próby te nie zakończyły się jednak 

sukcesem; stwierdzono, iż usługi  to nienamacalne produkty i czynności, które – ze względu 

na swój heterogeniczny charakter – trudno jest ująć w jednej definicji
7
. Poszczególne 

organizacje stosują więc własne definicje usługi, a sektor usługowy jest przez nie określany 

poprzez wyliczenie poszczególnych rodzajów działalności usługowych.  W tabeli 2 zostały 

przedstawione klasyfikacje stosowane w tym zakresie przez MFW i WTO. Pierwsza z tych 

organizacji określiła rodzaje usług w instrukcji dotyczącej sporządzania bilansów płatniczych 

krajów członkowskich; bilans usług stanowi część bilansu obrotów bieżących i obejmuje 

usługi rynkowe oraz usługi rządowe, świadczone przez administrację publiczną. Z kolei 

WTO, w ramach prac Grupy Negocjacyjnej ds. Usług stworzyła klasyfikację usług znaną jako 

GNS/W/120, która jest nazywana w polskiej literaturze listą ilustracyjną. Oparto ją na 

Centralnej Klasyfikacji Produktów (Central Product Classification – CPC), opracowanej na 

forum ONZ i obejmującej 12 głównych kategorii usług, dzielonych dalej na 155 podkategorii 

usługowych. W niniejszym opracowaniu statystyki międzynarodowych obrotów usługowych 

są prezentowane w układzie stosowanym przez MFW.  
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Tabela 2. Klasyfikacje usług stosowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Światową Organizację 

Handlu. 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy Światowa Organizacja Handlu 

I. Usługi rynkowe 

1. Transportowe 

2. Podróże zagraniczne 

3. Pozostałe usługi 

     3.1. Telekomunikacyjne 

     3.2. Budowlane 

     3.3. Ubezpieczeniowe 

     3.4. Finansowe 

     3.5. Informatyczne i informacyjne 

     3.6. Prawa autorskie, patenty, opłaty licencyjne 

     3.7. Pozostałe usługi biznesowe 

     3.8. Osobiste, kulturalne, rekreacyjne 

II. Usługi rządowe 

1.Związane z działalnością przedsiębiorstw  

i wykonywaniem odpowiednich zawodów 

2. Telekomunikacyjne i łączności 

3. Budowlano-montażowe 

4. Handlowe 

5. Edukacyjne 

6. Sprzyjające ochronie środowiska nauralnego 

7. Finansowe 

8. Medyczne i socjalne 

9. Turystyczne i podróżnicze 

10. Wypoczynkowe, kulturalne i sportowe 

11. Transportowe 

12. Pozostałe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Balance of Payments Manual – 5th Edition, IMF, Washington DC 

1993, s. 61-69; Services Sectoral Classification List, GNS/W/120, WTO, Geneva 1991. 

 

 Warto również odnotować fakt, iż w trakcie rokowań Rundy Urugwajskiej GATT 

również nie wypracowano powszechnie obowiązującej definicji usługi. W Układzie Ogólnym 

w sprawie handlu usługami (GATS) określono jedynie cztery przypadki, w których dochodzi 

do międzynarodowego przepływu usług. Są to
8
: 

1/ handel transgraniczny (cross-border supply) – z którym mamy do czynienia wtedy, gdy 

następuje świadczenie usługi z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium 

innego kraju; sprzedaż usługi jest więc zbliżona do sprzedaży towarów, ponieważ usługa 

przekracza granicę, zaś usługodawca i usługobiorca pozostają w swoich krajach (np. usługi 

pocztowe, telekomunikacyjne);  

2/ zagraniczna konsumpcja usług (consumption abroad) – polega na świadczeniu usługi na 

terytorium usługodawcy dla zagranicznego usługobiorcy; usługa nie przekracza więc granicy, 

czyni to jej konsument (np. turystyka międzynarodowa, studia zagraniczne); 

3/ obecność handlowa w kraju świadczenia usługi (commercial presence) – stanowi sytuację 

przeciwną do zagranicznej konsumpcji usług; zagraniczny usługodawca świadczy usługi na 

terytorium kraju poprzez tworzenie swych filii, oddziałów i przedstawicielstw  (np. usługi filii 

międzynarodowych banków, międzynarodowych firm prawniczych, hoteli); 
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4/ obecność osób fizycznych świadczących usługi ( presence of natural persons) -  ta forma 

międzynarodowej wymiany usług związana jest z przemieszczaniem osób fizycznych za 

granicę w celu świadczenia usług (np. usługi zagranicznych specjalistów tj. lekarze, artyści, 

usługi budowlane, konserwatorskie).  

 Definicję GATS należy uznać za bardzo szerokie ujęcie międzynarodowego handlu 

usługami, dzięki czemu można nim było objąć bardzo zróżnicowane rodzaje usług i formy ich 

świadczenia. Z drugiej jednak strony definicja ta rodzi bardzo duże problemy z 

gromadzeniem danych statystycznych dotyczących rozmiarów międzynarodowych 

przepływów usługowych realizowanych we wszystkich czterech formach świadczenia usług
9
.  

 

2. Wielkość i dynamika światowych obrotów usługowych 

W ciągu ostatnich trzech dekad światowy eksport towarowo-usługowy systematycznie 

zwiększał się, a tempo jego wzrostu było w przypadku usług wyższe aniżeli dla towarów. W 

porównaniu z 1980 r. wartości światowego eksportu towarowego w 2011 r. były  blisko 9 

krotnie większe, a w odniesieniu do usług relacja ta osiągnęła poziom 10,7 (w porównaniu do 

2000 r. przyrosty były bardziej zbliżone i wyniosły 2,82 dla towarów i 2,79 dla usług).  

Pomimo dynamicznego wzrostu w omawianym okresie udział usług w światowym eksporcie 

nie przekraczał – za wyjątkiem 2009 r. -  20%. Towary pozostają więc dominującym 

przedmiotem światowej wymiany handlowej (wykres 1).  

 

Wykres 1. Światowe obroty towarowo-usługowe w latach 1980-2011 (mln USD) 
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     Źródło: opracowanie własne na podstawie: UNCTAD Handbook of Statistics, op. cit.  
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W tej długookresowej tendencji wzrostowej wyjątek stanowił rok 2009, w którym na 

fali globalnego kryzysu gospodarczego nastąpiło gwałtowne załamanie światowego eksportu 

towarowego (spadek o 22%), któremu towarzyszyło obniżenie wolumenu eksportu usług o 

znacznie mniejszej skali (o 11%). W kolejnych dwóch latach obroty handlu światowego 

notowały ponownie dodatnie tempo zmian: w wymianie usługowej coroczny wzrost 

kształtował się na poziomie ok. 10%, zaś w przypadku towarów był on wyższy i wyniósł ok. 

21% w 2010 r. i 19% w 2011 r. (tabela 3). 

 

Tabela 3. Wartość i dynamika światowych obrotów towarowo-usługowych w latach 2008-2011 

Wyszczególnienie 

Wartość obrotów (mld USD) Dynamika (rok poprzedni=100) 

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Usługi 

Eksport 1521 3476 3914 3486 3834 4243 112,6 89,1 110,0 110,6 

Import 1515 3247 3759 3366 3685 4081 115,8 89,6 109,5 110,8 

Towary 

Eksport 6444 16122 16137 12518 15257 18211 100,1 77,6 121,9 119,4 

Import 6658 16122 16486 12701 15426 18379 102,3 77,0 121,5 119,1 

Źródło: obliczenia własne na podstawie UNCTAD Handbook of Statistics, op. cit.  

 

 Dynamika światowych obrotów usługowych była zróżnicowana w przekroju 

poszczególnych grup krajów gospodarki światowej. W porównaniu z rokiem 2000, w 2011 r. 

największy, ponad 5-krotny wzrost wartości zarówno eksportu, jak i importu usług 

odnotowały kraje transformacji. O ponad połowę mniejszy przyrost wystąpił w obrotach 

usługowych krajów rozwiniętych gospodarczo, natomiast w grupie krajów rozwijających się 

kształtował się on na poziomie 251% w imporcie i 261% w eksporcie. Warto również zwrócić 

uwagę na zróżnicowanie dynamiki zmian wolumenu wymiany usługowej w latach 2009-

2011. Wywołany kryzysem spadek obrotów był najbardziej widoczny w krajach transformacji 

(-18% zarówno w eksporcie, jak i imporcie) oraz w grupie państw rozwiniętych (-12%), 

najmniejsze spadki, nieprzekraczające 9% odnotowały natomiast kraje rozwijające się. Z 

kolei w latach 2010-2011 dodatnie tempo zmian w grupie krajów rozwijających się i 

transformacji było zdecydowanie wyższe niż w krajach rozwiniętych gospodarczo. W 

rezultacie tych zmian w 2011 r. wartość obrotów usługowych była o ponad 20% większa w 

grupie krajów rozwijających się (22% eksporcie i 25% po stronie importu), zaś w przypadku 

krajów rozwiniętych ten wzrost wyniósł zaledwie 3%, a w krajach transformacji 7% w 

eksporcie i 9% po stronie importu (tabela 4).  

 



Tabela 4. Dynamika wymiany usługowej wybranych grup krajów gospodarki światowej w latach 2000-2011 

Wyszczególnienie Rok poprzedni = 100 2008=100 2000=100 

2008 2009 2010 2011 2011 2011 

Eksport 

Kraje rozwijające się 116 91 120 113 122 361 

Kraje transformacji 126 82 108 121 107 514 

Kraje rozwinięte  111 88 105 112 103 247 

Import 

Kraje rozwijające się 119 92 118 116 125 351 

Kraje transformacji 126 82 115 116 109 531 

Kraje rozwinięte  111 88 104 113 103 225 

Źródło: jak w tabeli 3. 

W świetle tych statystyk nie budzi wątpliwości stwierdzenie, iż skutki kryzysu w obszarze 

wymiany usługowej  najdotkliwiej odczuły kraje rozwinięte gospodarczo.  

 

3. Struktura geograficzna i rzeczowa międzynarodowej wymiany usługowej 

W strukturze światowych obrotów usługowych główną rolę odgrywają kraje 

rozwinięte gospodarczo: w 2010 roku przypadało na nie 67,6% eksportu usługowego (wykres  

2). Jednak – co zrozumiałe, zważywszy wskazywane wcześniej zróżnicowanie w dynamice 

zmian obrotów usługowych -  w badanym okresie udział tej grupy państw w 

międzynarodowej wymianie usług uległ znacznemu obniżeniu; w eksporcie spadek – głównie 

na rzecz krajów rozwijających się – wyniósł 7,7 pp. i należy go uznać za kontynuację 

tendencji zapoczątkowanej jeszcze w dekadzie lat 90. (por. tabela 5). 

 

Wykres 2. Struktura geograficzna światowego eksportu usług w latach 2000-2011 (%) 
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          Źródło: jak dla wykresu 1 



 

           W analizowanym okresie wystąpiły zmiany struktury geograficznej światowego 

eksportu usługowego w przekroju poszczególnych gałęzi usługowych. W każdej gałęzi usług 

widoczna była dominacja krajów rozwiniętych gospodarczo, jednak zmniejszyły one swoje 

udziały – głównie na rzecz krajów rozwijających się - w eksporcie wszystkich gałęzi za 

wyjątkiem usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych oraz osobistych, rekreacyjnych i 

kulturalnych. W 2011 r. grupa państw rozwiniętych gospodarczo odgrywała najmniejszą rolę 

w eksporcie usług budowlanych (udział 55,9%), turystycznych (58,1%) i transportowych 

(62,6%), czyli w gałęziach, które nie wymagają wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. W 

obrębie tych właśnie gałęzi kraje rozwinięte gospodarczo odnotowały w latach 2000-2011 

najbardziej znaczące zmniejszenie swoich udziałów w światowym eksporcie (kolejno o 24,3 

pp., 13 pp. i 10,2 pp.). Zwraca również uwagę bardzo duże (o 17,4 pp.) zmniejszenie udziału 

tej grupy państw w eksporcie usług informatycznych.  Z kolei największe udziały posiadała 

ona w eksporcie licencji (95%), usług osobistych, rekreacyjnych i kulturalnych (87,4%) oraz 

usług finansowych (82,5%). Ponadto, w analizowanym okresie widoczna jest bardzo duża 

stabilność udziału krajów rozwiniętych w eksporcie licencji (spadek o 0,4 pp.).  

 

Tabela 5. Struktura geograficzna światowego eksportu usług w 2011 r. i jej zmiany w stosunku do 2000 r. w 

przekroju gałęzi usługowych 

Źródło: jak w tabeli 3. 

 

 

 

Wyszczególnienie 

Usługi ogółem 

 

Transport 

 

Turystyka 

 

Pozostałe 

usługi 

Udział 

(%) 

Zmiana 

(pp.) 

Udział 

(%) 

Zmiana 

(pp.) 

Udział 

(%) 

Zmiana 

(pp.) 

Udział 

(%) 

Zmiana 

(pp.) 

Kraje rozwijające się 29,7 6,6 32,7 8,3 38,5 11,4 24,7 5,2 

Kraje transformacji 2,7 1,1 4,7 1,9 3,4 1,6 1,9 1,0 

Kraje rozwinięte 67,6 -7,7 62,6 -10,2 58,1 -13,0 73,3 -6,2 

 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Telekomunikacja 

 

 

Budownictwo 

 

Usługi  

informatyczne 

 

Ubezpieczenia 

 

Udział 

(%) 

Zmiana 

(pp.) 

Udział 

(%) 

Zmiana 

(pp.) 

Udział 

(%) 

Zmiana 

(pp.) 

Udział 

(%) 

Zmiana 

(pp.) 

Kraje rozwijające się 23,5 -3,8 39,4 21,6 30,4 16,2 20,3 -4,1 

Kraje transformacji 3,9 1,0 4,7 2,7 1,5 1,2 0,9 0,4 

Kraje rozwinięte 72,7 2,7 55,9 -24,3 68,1 -17,4 78,8 3,6 

 

Wyszczególnienie 

Usługi  

finansowe 

Obroty 

licencjami 

Pozostałe usługi 

biznesowe 

Usługi osobiste 

rekreac. i kultur.  

Udział 

(%) 

Zmiana 

(pp.) 

Udział 

(%) 

Zmiana 

(pp.) 

Udział 

(%) 

Zmiana 

(pp.) 

Udział 

(%) 

Zmiana 

(pp.) 

Kraje rozwijające się 16,9 5,3 4,6 0,2 30,1 4,8 10,5 -6,2 

Kraje transformacji 0,6 0,3 0,5 0,2 2,4 1,3 2,2 1,9 

Kraje rozwinięte 82,5 -5,6 95,0 -0,4 67,6 -6,2 87,4 4,2 



Wśród dziesięciu największych światowych eksporterów znajdują się jedynie dwa 

kraje zaliczane do państw rozwijających się – Chiny i Indie, zaś w grupie największych 

światowych importerów wyłącznie pierwszy z nich. Zwraca również uwagę wysoka, choć 

obniżająca się (zwłaszcza w imporcie) koncentracja światowych obrotów usługowych – na 10 

państw przypadała w 2010 r. ponad połowa światowego eksportu usług i blisko 47% ich 

importu, a większość największych światowych eksporterów usług była jednocześnie ich 

największymi importerami w skali globalnej (tabela 6).  

 

Tabela 6. Najwięksi światowi eksporterzy i importerzy usług w 1990 r., 2000 r. i 2010 r. (%) 

Eksport Import 

Kraje 1990 2000 2010 Kraje 1990 2000 2010 

Kraje rozwinięte 
79,9 75,3 67,6 

Kraje rozwinięte 
74,4 70,7 61,4 

Kraje rozwijające się 
18,1 23,1 29,7 

Kraje rozwijające się 
22,1 27,4 35,2 

Kraje transformacji 
2,0 1,6 2,7 

Kraje transformacji 
3,5 1,9 3,4 

USA 
30,0 19,0 14,4 

USA 
13,4 14,5 11,0 

Wielka Brytania 
11,4 7,9 6,5 

Niemcy 
9,7 9,1 7,2 

Niemcy 
12,7 5,4 6,2 

Wielka Brytania 
5,5 6,6 4,5 

Francja 
13,7 5,4 3,8 

Japonia 
9,6 7,0 4,3 

Japonia 
8,4 4,6 3,7 

Chiny  
0,5 2,4 5,2 

Hiszpania 
5,7 3,4 3,2 

Francja 
5,9 4,3 3,6 

Chiny 
1,2 2,0 4,5 

Włochy 
5,3 3,7 3,0 

Holandia 
5,9 3,2 3,1 

Holandia 
3,4 3,4 2,9 

Włochy 
10,1 3,7 2,6 

Irlandia 
0,6 2,1 2,9 

Indie 
0,9 1,1 3,2 

Hiszpania 
1,8 2,2 2,4 

Główni eksporterzy 

ogółem 59,4 55,9 51,1 

Główni importerzy  

ogółem 55,8 55,2 46,9 

Polska 0,4 0,7 0,8 Polska 
0,3 0,6 0,8 

Źródło: jak w tabeli 3. 

 

 W latach 2000-2011 można zauważyć bardzo duże zmiany światowych obrotów 

usługowych w przekroju poszczególnych gałęzi usług. Jak wynika z danych 

zaprezentowanych na wykresie 4, w badanym okresie eksport usług tradycyjnych, 

obejmujących usługi transportowe i turystyczne, rozwijał się znacznie wolniej (wzrost 

odpowiednio o 151% i 123%) niż eksport usług klasyfikowanych jako tzw. pozostałe (wzrost 

o 232%). W obrębie usług pozostałych największy, ponad 5-krotny wzrost wywozu 

odnotowały usługi informatyczne, najmniejszy zaś  usługi osobiste, rekreacyjne i kulturalne.  

 

  



Wykres 3. Dynamika światowego eksportu usług w przekroju gałęzi usługowych w 2011 r. (2000=100) 
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Źródło: jak w tabeli 3. 

 

W rezultacie tych zmian w badanym okresie nastąpiły znaczące przemiany struktury 

rzeczowej międzynarodowych obrotów usługowych W tabeli 7 przedstawiono wartości 

światowego eksportu usług w wybranych latach okresu 2000-2011 według gałęzi usługowych 

wyodrębnionych w klasyfikacji WTO.   

 

Tabela 7. Struktura gałęziowa światowego eksportu usług w okresie 2000-2011 

 

Wyszczególnienie 

Wartość eksportu (mld USD) Zmiana 

2000=100 

Udział w eksporcie 

światowym (%) 

2000 2005 2010 2011 2011 2000 2011 

Usługi transportowe 343,1  569,0 790,8 860,1 251 22,6 20,3 

Podróże zagraniczne 479,4  694,6 950,5 1 067,4 223 31,5 25,2 

Pozostałe usługi  

       w tym: 

695,6 1 299,5 2 096 2 309 332 45,9 

 

54,5 

Telekomunikacja 33,5  59, 4 94,0 102,2 305 2.2 2,4 

Budownictwo 30,9 56,5 94,5 101,8 329 2,0 2,4 

Ubezpieczenia 25,6  49,0 81,0 86,1 336 1,7 2,0 

Usługi finansowe 99,8  178,7 275,9 310,3 311 6,6 7,3 

Usługi informatyczne 

 i informacyjne 

 

48,5  

 

107,4 

 

216,1 

 

249,5 

 

514 

 

3.2 

 

5,9 

Prawa autorskie  

i opłaty licencyjne 

 

84,5  

 

150,7 

 

237,9 

 

267,9 

 

317 

 

5.5 

 

6,3 

Pozostałe usługi biznesowe 322,2 608,8 977,6 1 069,9 332 21.2  25,2 

Usługi osobiste,  

rekreacyjne i kulturalne 

 

23,7  

 

32,1 

 

44,8 

 

52,1 

 

220 

 

1.6 

 

1,2 

Źródło: jak w tabeli 3. 



Z zaprezentowanych statystyk wynika, iż w analizowanym okresie usługi pozostałe 

zwiększyły swój udział w światowym eksporcie o 8,6 pp. i w 2011 r. kształtował się on na 

poziomie 54,5%, podczas gdy udziały usług transportowych i turystycznych uległy obniżeniu 

o kolejno 2,3 pp. i 6,3 pp. W grupie usług pozostałych dominującą rolę odgrywały tzw. 

pozostałe usługi biznesowe (w 2011 r. ich udział wyniósł 25,2%), a ponadto usługi finansowe 

(7,3%), prawa autorskie i opłaty licencyjne (6,3%) oraz usługi informatyczne i informacyjne 

(5,9%). W badanym okresie każda z gałęzi usług wchodzących w skład grupy usług 

pozostałych - za wyjątkiem usług osobistych, rekreacyjnych i kulturalnych – zwiększyła swój 

udział w wartości światowego eksportu usługowego; największy wzrost odnotowały pozostałe 

usługi biznesowe (o 4 pp.) oraz usługi informatyczne i informacyjne (2,7 pp.). 

          Zmiany – bardzo podobne do tych zachodzących w strukturze geograficznej i 

rzeczowej  światowego eksportu usług w latach 2000-2011 – były również widoczne po 

stronie importu. Największy udział posiadały w nim kraje rozwinięte gospodarczo: w 2011 r. 

kształtował się on na poziomie 61,4% i był o 9,3 pp. niższy niż w roku 2000. Wzrost 

udziałów odnotowały natomiast dwie pozostałe grupy krajów: o 6,6 pp. kraje rozwijające się i 

o 1,1 pp. kraje transformacji (wykres 4 ).   

 

Wykres 4. Struktura geograficzna światowego importu usług w latach 2000-2011 (%) 
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          Źródło: jak dla wykresu 1 

   

 

Z danych zaprezentowanych w tabeli 8 wynika, iż w analizowanym okresie kraje rozwinięte 

gospodarczo zmniejszyły swe udziały w światowym imporcie wszystkich trzech 

podstawowych gałęzi usług: największe spadki odnotowano w usługach transportowych (16,4 



pp.) i turystycznych (14,4 pp.), w mniejszym stopniu tendencja ta wystąpiła w imporcie usług 

pozostałych (5,7 pp.). 

 

Tabela 8. Zmiany światowego importu usługowego w okresie 2000-2011 w przekroju gałęzi usługowych i grup 

krajów 

 

Wyszczególnienie 

Import  

(mln USD) 

Dynamika 

 (2000=100) 

Udział w światowym imporcie 

gałęzi usługowej 

2000 2011 2011 2000 2011 

Usługi transportowe 

Kraje rozwijające się 138408 526120 380 33,1 47,8 

Kraje transformacji 4885 31263 640 1,2 2,8 

Kraje rozwinięte 275474 544026 197 65,8 49,4 

Usługi turystyczne 

Kraje rozwijające się 103787 339966 328 23,7 35,8 

Kraje transformacji 11646 47209 405 2,7 5,0 

Kraje rozwinięte 321691 561969 175 73,6 59,2 

Pozostałe usługi 

Kraje rozwijające się 172987 616073 356 26,2 30,3 

Kraje transformacji 11857 67485 569 1,8 3,3 

Kraje rozwinięte 475226 1347789 284 72,0 66,3 

Źródło: jak w tabeli 3. 

 

Pozostałe dwie grupy państw odnotowały natomiast zwiększenie swoich udziałów w imporcie 

każdej gałęzi usług. Było ono szczególnie widoczne w grupie krajów rozwijających się, dla 

których przyrosty udziałów w imporcie usług transportowych, turystycznych i pozostałych 

wyniosły kolejno: 14,7 pp., 12,7 pp. oraz 4,1 pp.  

 

4. Struktura przewag konkurencyjnych w światowych obrotach usługowych         

W analizie struktury przewag konkurencyjnych międzynarodowej wymiany  

usługowej zostaną wykorzystane dwa mierniki często stosowane w analizie konkurencyjności 

wymiany towarowej, a mianowicie wskaźnik pokrycia krajowego importu przez krajowy 

eksport (Trade Coverage - TC) oraz wskaźnik ujawnionej przewagi komparatywnej 

(Revealed Comparative Advantage - RCA).  

 Pierwszy z nich, pokrycia krajowego importu towaru (usługi) i przez krajowy eksport 

tego towaru (usługi), wyraża formuła: 

 

100
i

i
i

m

x
TC  



gdzie:  xi  - wartość eksportu towaru/usługi i, 

  mi  - wartość importu towaru/usługi i. 

Wskaźnik TCi >100 oznacza, że dany kraj specjalizuje się handlu towarem/usługą i, gdyż 

eksport tego towaru/usługi przewyższa rozmiary jego importu. Można więc przypuszczać, że 

dany kraj posiada względną przewagę nad swymi zagranicznymi partnerami w wymianie 

dobra/usługi i. Należy jednak zauważyć, iż współczynniki TCi dotyczą wyłącznie eksportu i 

importu analizowanego kraju, stanowiąc niejako  miarę jego „wewnętrznej” przewagi 

komparatywnej, bez odniesienia jej do przewag, jakimi w handlu danym towarem/usługą 

mogą dysponować inne państwa. Ogranicza to użyteczność wskaźnika TCi w ocenie pozycji 

konkurencyjnej kraju i dlatego też postuluje się jego stosowanie łącznie z innymi 

wskaźnikami tej pozycji
10

. 

 Drugim wskaźnikiem wykorzystanym w badaniach jest wskaźnik RCA, który można 

wyznaczyć wzorem
11

: 

  

 

 

 

gdzie:  iKx - eksport kraju K grupy towarowej i, 

iSx - światowy eksport grupy towarowej i, 

Kx - całkowity eksport kraju K, 

Sx - całkowity światowy eksport. 

Jeśli wartość wskaźnika RCA jest wyższa od 1, świadczy to o ujawnianiu przez ten kraj 

przewagi komparatywnej w handlu danym towarem/usługą – udział danego dobra/usługi w 

eksporcie badanego kraju jest bowiem wyższy od udziału tego dobra w eksporcie światowym.  

 Wartości wskaźników TC i RCA w światowych obrotach trzech podstawowych grup 

usług, tj. usług transportowych, turystycznych i usług pozostałych w wybranych latach okresu 

2000-2011 przedstawia tabela 9. Wynika z niej, iż przewaga konkurencyjna była ujawniana – 

w świetle obydwu wskaźników wykorzystanych w analizie –  przez kraje transformacji w 

handlu usługami transportowymi, przez kraje rozwijające się w wymianie usług 

                                                           
10

 E. Bombińska, Konkurencyjność eksportu i jej miary, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie, nr 845, Kraków 2010, s. 51. 
11

 W literaturze można spotkać zmodyfikowane formuły wskaźnika RCA. Zob. np. B. Pera, Bezpośrednie 

inwestycje zagraniczne a eksport usług, op. cit., s. 191; E. Bombińska, Konkurencyjność eksportu i jej miary, op. 

cit., s. 52. 
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turystycznych, a w obrotach pozostałymi usługami ujawniały ją kraje rozwinięte gospodarczo. 

Ponadto kształtowanie się wartości wskaźników TC i RCA w handlu grupą usług pozostałych 

jednoznacznie wskazuje na niską i nieznacznie poprawiającą się w badanym okresie 

konkurencyjność krajów transformacji oraz rozwijających się w tej wymianie. Pewne 

trudności budzi ocena konkurencyjności tych dwóch grup krajów w handlu usługami 

transportowymi (kraje rozwijające się) oraz usługami turystycznymi (kraje transformacji), a 

ich przyczyną są sprzeczne w interpretacji i ocenie konkurencyjności wartości wskaźników 

TC (poniżej 100) i RCA (powyżej 1).  Sytuacja ta wynika z niedoskonałości stosowanych 

wskaźników jako miar konkurencyjności wymiany handlowej, spowodowanej ograniczonym 

polem ich recepcji i punktowym charakterem: wskaźnik RCA nie uwzględnia wartości 

krajowego importu, zaś wskaźnik TC – obrotów światowego handlu. Tymczasem kraje 

rozwijające się i państwa transformacji odnotowały w badanym okresie bardzo dynamiczny 

rozwój eksportu usługowego, przewyższający tempo jego wzrostu w skali świata (co znalazło 

wyraz w wyższej od 1 wartości wskaźników RCA), ale jednocześnie zwiększyły rozmiary 

swego importu usługowego, którego wartość przewyższała wolumen tego eksportu (wskaźnik 

pokrycia mniejszy od 100). Wydaje się zatem, iż w tej sytuacji nieuzasadnione jest 

stwierdzenie o konkurencyjności krajów rozwijających się w handlu usługami 

transportowymi oraz krajów transformacji w wymianie usług turystycznych.  

 

Tabela 9. Wskaźniki pokrycia (TC) i wskaźniki ujawnionej przewagi względnej (RCA) w światowych obrotach 

usług transportowych, turystycznych i pozostałych usług w okresie 2000-2011 według grup krajów 

Wyszczególnienie Wskaźnik  TC Wskaźnik RCA 

2000 2005  2010 2011 2000 2005  2010 2011 

Usługi transportowe 

Kraje rozwijające się 
61 62 57 53 1,06 1,13 1,10 1,10 

Kraje transformacji 
195 161 137 129 1,74 1,52 1,65 1,64 

Kraje rozwinięte 
91 94 100 99 0,97 0,94 0,93 0,93 

Usługi turystyczne 

Kraje rozwijające się 
126 131 123 121 1,18 1,25 1,29 1,29 

Kraje transformacji 
72 84 77 76 1,10 1,32 1,15 1,18 

Kraje rozwinięte 
106 101 107 110 0,94 0,91 0,87 0,86 

Pozostałe usługi 

Kraje rozwijające się 
79 91 93 93 0,26 0,27 0,36 0,37 

Kraje transformacji 
53 55 65 66 0,56 0,61 0,68 0,68 

Kraje rozwinięte 
117 124 124 126 1,06 1,08 1,09 1,09 

Źródło: jak w tabeli 3. 

 



W tabeli 10 przedstawione zostały wartości wskaźników RCA w światowej wymianie usług 

klasyfikowanych jako pozostałe
12

. Jak wcześniej wspominano, w handlu tą grupą usług 

przewagę konkurencyjną ujawniają kraje rozwinięte gospodarczo, zaś kraje rozwijające się i 

kraje transformacji jej nie posiadają. Dezagregacja danych umożliwia jednak sformułowanie 

kolejnych, bardziej precyzyjnych wniosków w tym zakresie. Spośród ośmiu gałęzi 

usługowych składających się na pozostałe usługi, w 2011 r. kraje rozwinięte gospodarczo 

dysponowały przewagą konkurencyjną w eksporcie wszystkich gałęzi, za wyjątkiem  usług 

budowlanych. Wskaźnik RCA przyjmował przy tym największe wartości w obrotach 

licencjami, usługami osobistymi, rekreacyjnymi i kulturalnymi oraz w wymianie usług 

finansowych. Przewaga komparatywna tej grupy krajów była najmniejsza w przypadku 

pozostałych usług biznesowych oraz usług informatycznych.  

 

Tabela 10. Wskaźniki ujawnionej przewagi względnej (RCA) w światowych obrotach gałęzi usługowych z 

grupy Pozostałe  usługi w okresie 2000-2011 według grup krajów 
 

Wyszczególnienie 

Telekomunikacja Budownictwo 

2000 2005  2010 2011 2000 2005  2010 2011 

Kraje rozwijające się 
1,18 1,08 0,86 0,79 0,77 1,03 1,28 1,32 

Kraje transformacji 
1,76 1,35 1,40 1,35 1,23 2,26 1,62 1,63 

Kraje rozwinięte 
0,93 0,96 1,05 1,08 1,07 0,95 0,85 0,83 

Wyszczególnienie Usługi informatyczne Ubezpieczenia 

Kraje rozwijające się 
0,62 0,85 0,99 1,02 1,06 0,82 0,65 0,68 

Kraje transformacji 
0,20 0,31 0,47 0,52 0,29 0,44 0,36 0,32 

Kraje rozwinięte 
1,13 1,07 1,02 1,01 1,00 1,08 1,18 1,17 

Wyszczególnienie Usługi finansowe Obroty licencjami 

Kraje rozwijające się 
0,50 0,46 0,57 0,57 0,19 0,16 0,14 0,15 

Kraje transformacji 
0,16 0,19 0,25 0,20 0,16 0,14 0,15 0,16 

Kraje rozwinięte 
1,17 1,21 1,22 1,23 1,27 1,31 1,41 1,41 

Wyszczególnienie Pozostałe usługi biznesowe Usługi osobiste 

Kraje rozwijające się 
1,09 1,00 1,02 1,01 0,72 0,48 0,35 0,35 

Kraje transformacji 
0,64 0,65 0,81 0,83 0,16 0,44 0,98 0,76 

Kraje rozwinięte 
0,98 1,01 1,00 1,00 1,10 1,19 1,29 1,30 

Źródło: jak w tabeli 3 

 

Z kolei kraje rozwijające się wyraźnie poprawiły swoją konkurencyjność w eksporcie usług 

budowlanych, a ponadto ujawniały niewielką przewagę w wymianie usług informatycznych 
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 Ze względu na brak dostępnych statystyk dotyczących wartości importu w przekroju analizowanych gałęzi i 

grup krajów nie wyznaczono wskaźników TC.  



oraz pozostałych usług biznesowych. Ostatnią analizowaną grupę – kraje transformacji – 

cechowała w badanym okresie bardzo niska konkurencyjność eksportu gałęzi usług 

zaliczanych do usług pozostałych. Wyjątkiem w tym zakresie były usługi budowlane i 

telekomunikacyjne, w przypadku których wskaźniki RCA dla krajów transformacji 

kształtowały się na bardzo wysokim poziomie.  

 

Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza umożliwia sformułowanie kilku wniosków dotyczących 

kierunków rozwoju międzynarodowej wymiany usług w latach 2000-2011.  

 Światowe obroty usługowe charakteryzowała w tym okresie wysoka dynamika 

wzrostu, jednak  wymiana towarowa pozostaje niezmiennie dominującą składową handlu 

międzynarodowego. W porównaniu z usługami obroty towarowe cechuje znacznie większa 

wrażliwość na zmiany koniunktury i większa amplituda - będących ich konsekwencją - wahań 

wolumenu wymiany, co było dobrze widoczne w latach 2009-2010, podczas 

rozprzestrzeniania się ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego.  

 W badanym okresie miały miejsce duże zmiany struktury rzeczowej 

międzynarodowych przepływów usługowych. Wyrażały się one zmniejszającym się 

znaczeniem międzynarodowego handlu usługami transportowymi i turystycznymi, na rzecz 

tzw. usług pozostałych, wśród których dominowała grupa pozostałych usług biznesowych.  

 Zróżnicowana dynamika obrotów usługowych w przekroju analizowanych grup 

krajów gospodarki światowej spowodowała, iż kraje rozwinięte gospodarczo, pomimo 

posiadanej wciąż dominującej pozycji, w badanym okresie wyraźnie zmniejszyły swój udział 

zarówno w światowym eksporcie, jak i imporcie usługowym. Znaczenie tej grupy państw 

zmalało zwłaszcza w eksporcie usług, których świadczenie nie wymaga wysoko 

wykwalifikowanej siły roboczej (usługi budowlane, turystyczne, transportowe), choć zwraca 

uwagę bardzo duży spadek udziału krajów rozwiniętych w światowym eksporcie usług 

informatycznych i informacyjnych. Powyższym zmianom towarzyszyły przeobrażenia 

struktury przewag komparatywnych ujawnianych przez poszczególne grupy krajów 

gospodarki światowej.  

 Obserwowane w badanym okresie zmiany wolumenu i struktury światowych obrotów 

usługowych stanowiły kontynuację tendencji widocznych w dekadzie lat 90. Wydaje się, iż 

globalny kryzys gospodarczy nie tylko nie spowodował ich odwrócenia, lecz wręcz 

przeciwnie – wywołał ich wzmocnienie.  
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Streszczenie 

Artykuł zawiera analizę międzynarodowych obrotów usługowych w latach 2000-2012. 

Podjęto w nim próbę identyfikacji głównych tendencji rozwojowych tej wymiany ze 

szczególnym uwzględnieniem znaczenia światowego kryzysu gospodarczego 

zapoczątkowanego w 2008 r. dla kształtowania się rozmiarów i kierunków 

międzynarodowych przepływów usługowych. W artykule przedstawiono najważniejsze 

problemy związane ze sposobem definiowania i klasyfikacją międzynarodowej wymiany 

usług, scharakteryzowano jej wolumen i dynamikę oraz strukturę geograficzną i rzeczową, a 



następnie dokonano analizy zmian zachodzących w konkurencyjności obrotów usługowych w 

przekroju wybranych grup krajów gospodarki światowej. Z przeprowadzonych badań wynika, 

iż globalny kryzys gospodarczy nie tylko nie spowodował odwrócenia tendencji rozwojowych 

międzynarodowych obrotów usługowych widocznych przed 2008 r., lecz wręcz przeciwnie – 

wywołał ich wzmocnienie.  

 

 

 


