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USŁUGI W EKSPORCIE UNII 
EUROPEJSKIEJ

Wojciech Mroczek*

Znaczenie	usług	w	eksporcie	Unii	Europejskiej,	obej-
mującym	usługi	i	towary,	jest	wyraźnie	większe	niż	śred-
nio	w	gospodarce	światowej	i	to	bez	względu	na	to,	czy	
analiza	 opiera	 się	 na	 oficjalnych	 statystykach	 handlu	
międzynarodowego	 (tzw.	ujęcie	brutto)	czy	na	statysty-
kach	 wartości	 dodanej	 w	 handlu	 międzynarodowym.	
Według	 oficjalnych	 statystyk	 handlu	 zagranicznego	
w	 2013	 r.	 usługi	 stanowiły	 25%	wartości	 eksportu	UE	
(w	 pozostałych	 gospodarkach	 świata	 średnio	 –	 17%).	
W	porównaniu	z	rokiem	1995	udział	usług	w	eksporcie	
UE	ogółem	zwiększył	 się	o	5	pkt.	proc.	 (p.p.),	podczas	
gdy	w	pozostałych	krajach	praktycznie	 się	nie	zmienił.	
Oficjalne	statystyki	pokazują	również,	że	Unia	pozostaje	
głównym	światowym	centrum	eksportu	usług.	W	2013	r.	
przypadało	 na	 nią	 43%	 światowego	 eksportu	 usług.	
Udział	Unii	w	światowym	eksporcie	usług,	podobnie	jak	
w	przypadku	towarów,	zmniejsza	się	–	jednak	proces	ten	
rozpoczął	 się	później	niż	w	eksporcie	 towarów	 (obser-
wowany	 jest	 dopiero	 od	 końca	 dekady	 2001-2010)	
i	 przebiega	 zdecydowanie	 wolniej.	 O	 ile	 udział	 UE	
w	światowym	eksporcie	towarów	zmalał	z	42%	w	1995	r.	
do	 32%	w	 2013	 r.,	 to	 udział	 w	 światowym	 eksporcie	
usług	w	tym	samym	okresie	obniżył	się	z	45%	do	43%.	

Na	 znacznie	 większe	 znaczenie	 usług	 w	 eksporcie	
UE	(jak	i	ogólnie	w	światowym	eksporcie)	wskazują	sta-
tystyki	wartości	 dodanej	w	 handlu	międzynarodowym.	
Według	danych	TiVA	 (Trade in Value Added	 –	OECD/
WTO),	 w	 2009	 r.	 sektor	 usług	 kreował	 ponad	 połowę	
(51%)	 wartości	 dodanej	 eksportu	 Unii	 Europejskiej	
(wobec	43%	w	1995	r.)1.	

Według	 podejścia	 Organizacji	 Współpracy	 Gospo-
darczej	 i	Rozwoju	 (OECD)	oraz	Światowej	Organizacji	
Handlu	 (WTO)	 usługi	 w	 handlu	 międzynarodowym,	
niezależnie	 od	 branż,	 można	 podzielić,	 podobnie	 jak	
w	przypadku	 towarów,	na	dwie	podstawowe	kategorie	
–	usługi	finalne	oraz	usługi	pośrednie.	Usługi	finalne	to	
krajowa	 wartość	 dodana,	 która	 powstała	 w	 branżach	
związanych	 z	 usługami	 i	 stanowi	 przedmiot	 eksportu	
tych	branż.	Natomiast	usługi	pośrednie	to	wartość	doda-
na,	która	powstała	w	usługach,	ale	tworzy	wartość	doda-
ną	w	 innych	branżach	 (głównie	w	przetwórstwie	prze-
mysłowym)2.	Statystyka	wartości	dodanej	w	handlu	mię-
dzynarodowym	 umożliwia	 ponadto	 wyodrębnienie	
w	usługach	pośrednich	krajowej	i	zagranicznej	wartości	
dodanej.	

W	2009	r.	usługi	finalne	stanowiły	16%	wartości	unij-
nego	 eksportu	 brutto	 (łącznie	 towarów	 i	 usług),	 nato-

miast	35%	stanowiła	wartość	dodana	powstała	w	usłu-
gach,	 ale	będąca	częścią	 eksportu	w	 innych	branżach,	
z	 tego	 22%	 stanowiły	 usługi	 pośrednie	 wytworzone	
w	kraju	eksportera,	a	13%	zagraniczna	wartość	dodana	
pochodząca	 z	 sektora	 usług.	 Tak	 więc	 w	 przypadku	
usług,	 bardziej	 niż	w	 przypadku	 towarów,	 szczególnie	
duże	znaczenie	mają	usługi	jako	wkład	krajowej	warto-
ści	dodanej	do	eksportu	pozostałych	sektorów	(w	2009	r.	
44%	wartości	dodanej	powstałej	w	usługach	 stanowiło	
część	 eksportu	 w	 pozostałych	 branżach,	 podczas	 gdy	
w	eksporcie	 towarów	19%	wartości	 dodanej	 stanowiło	
eksport	pozostałych	branż).

Przyjmując	kryterium	udziału	usług	w	tworzeniu	war-
tości	dodanej	eksportu,	można	powiedzieć,	że	znacze-
nie	 usług	 w	 unijnym	 eksporcie	 jest	 większe	 nawet	
w	porównaniu	ze	Stanami	Zjednoczonymi	(gdzie	według	
danych	 TiVA	 usługi	 stanowiły	 50%	 wartości	 eksportu	
brutto).	 Jednak	w	USA	znacznie	wyższy	był	udział	eks-
portu	usług	finalnych	–	23%,	podczas	gdy	w	UE	było	to	
16%.	Natomiast	w	Stanach	Zjednoczonych	zdecydowa-
nie	mniejsze	znaczenie	miała	zagraniczna	wartość	doda-
na	–	zaledwie	4%,	podczas	gdy	w	UE	było	to	13%.	

Stosunkowo	duży	udział	zagranicznej	wartości	doda-
nej	pochodzącej	z	usług	w	eksporcie	Unii	Europejskiej	
wynika	 z	 faktu,	 że	 przedsiębiorstwa	 europejskie	
(a	zwłaszcza	niemieckie)	uczestniczą	w	międzynarodo-
wych sieciach dostaw (global supply chains	 –	 GSC)	
zarówno	 jako	 zleceniodawca,	 jak	 i	 podwykonawca.	
Natomiast	w	 innych	gospodarkach	 rozwiniętych	 (głów-
nie	w	USA)	przedsiębiorstwa	uczestniczą	w	GSC	przede	
wszystkim	jako	początkowe	ogniwa	łańcuchów	dostaw.	
Ta	podwójna	rola	europejskich	przedsiębiorstw	 jeszcze	
bardziej	odróżnia	Unię	Europejską	od	gospodarek	poza-
unijnych.	 Jest	 to	 bowiem	 efekt	 kilkudziesięcioletniego	
procesu	 integracji,	 który	 przyczynił	 się	 do	 zwiększenia	
stopnia	 umiędzynarodowienia	 procesów	 produkcji	
i	 doprowadził	 do	 wzrostu	 współzależności	 między	
gospodarkami	europejskimi.

Tak	więc	wzrost	znaczenia	korporacji	międzynarodo-
wych	w	światowym	handlu	przyczyniał	się	do	stopnio-
wego	zwiększania	zagranicznej	wartości	dodanej	(ZWD)	
zarówno	w	eksporcie	 towarów,	 jak	 i	 usług.	W	2009	 r.	
zagraniczna	 wartość	 dodana	 stanowiła	 26%	 eksportu	
usług	w	krajach	UE,	a	więc	nieco	mniej	niż	w	eksporcie	
towarów	(31%).	W	1995	r.	jej	udział	w	eksporcie	usług	
i	towarów	kształtował	się	na	podobnym	poziomie	(24%).	
Silniejszy	wzrost	znaczenia	ZWD	w	eksporcie	towarów	
odzwierciedla	prawdopodobnie	wzrost	potencjału	prze-
mysłowego	gospodarek	rozwijających	się.	Z	kolei	stabil-
ny	udział	ZWD	w	eksporcie	usług	może	wskazywać,	że	
ich	najważniejszymi	dostawcami	pozostają	kraje	rozwi-
nięte,	 przede	 wszystkim	 kraje	 UE	 (głównie	 Europy	
Zachodniej).	

STATYSTYCZNY OBRAZ UNII EUROPEJSKIEJ
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Wzrost	 udziału	 usług	 w	 handlu	 międzynarodowym	
związany	 jest	 z	 rosnącym	 systematycznie	 znaczeniem	
międzynarodowych	 sieci	 dostaw3.	 W	 ostatnich	 latach	
obserwuje	się	wzrost	znaczenia	wartości	dodanej	wytwo-
rzonej	w	sektorze	usług	w	eksporcie	wyrobów	przetwór-
stwa	przemysłowego.	Obecnie	wartość	dodana	wytwo-
rzona	w	usługach	ma	największe	znaczenie	w	tych	sek-
torach,	w	których	produkcja	poddana	została	w	najwięk-
szym	 stopniu	 fragmentaryzacji	 i	 delokalizacji,	 a	 więc	
w	produkcji	urządzeń	elektronicznych	 i	 środków	trans-
portu4.	 Tym	 samym	 wzrosło	 znaczenie	 tzw.	 usług	
pośrednich,	które	są	importowane	na	potrzeby	eksportu	
towarów.

Usługi	 stanowią	 ważną	 i	 rosnącą	 część	 wartości	
dodanej	 (WD)	 eksportu	 towarów	 w	 Unii	 Europejskiej.	
W	2009	 r.	 przypadało	 na	 nie	 ponad	1/3	WD	eksportu	
towarów.	W	ostatnich	 latach	nastąpił	wzrost	znaczenia	
usług	w	eksporcie	towarów	(w	1995	r.	przypadało	na	nie	
mniej	niż	30%	WD	eksportu	towarów).	Znaczenie	usług	
w	eksporcie	 towarów	jest	 także	większe	niż	średnio	na	
świecie	(28%	w	2009	r.).	Największe	znaczenie	wartość	
dodana	usług	ma	w	eksporcie	środków	transportu	(39%	
wobec	29%	w	1995	r.).	Duży	udział	usług	w	eksporcie	
tej	 branży	 związany	 jest	 z	 dużym	wkładem	 zagranicz-
nych	 usług	 pośrednich	 (w	 2009	 r.	 stanowiły	 one	 16%	
wartości	 eksportu	 tej	 branży,	 podczas	 gdy	 średnio	
w	pozostałych	branżach	było	to	13%).

Usługi,	 które	 są	 częścią	 wartości	 dodanej	 eksportu	
towarów,	stanowiły	w	2009	r.	blisko	połowę	(48%)	eks-
portu	usług	według	 statystyk	handlu	wartością	dodaną.	
Eksport	towarów	jest	dominującą	formą	eksportu	zagra-
nicznej	wartości	 dodanej	 powstałej	w	 usługach	 (71%),	
podczas	 gdy	 w	 przypadku	 krajowej	 wartości	 dodanej	
większość	 nadal	 stanowi	 zawartość	 eksportu	 usług.	
W	 2009	 r.	 40%	 eksportu	 krajowej	 wartości	 dodanej	
wytworzonej	w	sektorze	usług	realizowane	było	poprzez	
eksport	towarów.	Udział	usług	stanowiących	część	(war-
tości	dodanej)	eksportu	towarów	zmniejsza	się.	W	1995	r.	
53%	wartości	dodanej	eksportowanych	usług	stanowiło	
część	eksportu	 towarów.	Może	 to	wskazywać,	że	stop-
niowo	zwiększa	się	eksport	usług	finalnych	–	co	obser-
wuje	 się	 nie	 tylko	w	Unii,	 ale	 także	w	 innych	 krajach	
rozwiniętych.	

Wzrost	 eksportu	 usług	 (wyrażony	 w	 cenach	 bieżą-
cych	w	USD)	w	 latach	 1995-2008	 był	w	 krajach	Unii	
Europejskiej	 wyraźnie	 szybszy	 niż	 towarów,	 co	 może	
oznaczać,	 że	 kraje	 UE	 przesuwały	 swoją	 specjalizację	
właśnie	w	kierunku	tworzenia	wartości	dodanej	w	usłu-
gach.	Także	spadek	międzynarodowego	handlu	w	2009	r.	
pod	wpływem	 światowego	 kryzysu	 okazał	 się	 w	 przy-
padku	usług	mniejszy	niż	w	przypadku	towarów.	Wyda-
je	się,	że	podobnie	jak	w	przypadku	towarów	także	w	przy-
padku	handlu	usługami	silny	wpływ	na	jego	intensyfika-
cję	 miały	 międzynarodowe	 sieci	 dostaw.	 Najszybszy	
w	 ostatnich	 dwóch	 dekadach	 wzrost	 wartości	 handlu	
usługami	miał	miejsce	właśnie	w	zagranicznej	wartości	
dodanej.	Wzrost	w	 tej	 kategorii	 był	 jednak	 nieco	wol-
niejszy	niż	w	przypadku	analogicznej	kategorii	w	handlu	

towarami,	 co	może	 oznaczać	 że	 usługi	 charakteryzują	
się	nieco	mniejszą	mobilnością	w	porównaniu	z	towara-
mi.	Wynika	to	prawdopodobnie	z	faktu,	że	przenoszeniu	
produkcji	 dóbr	 materialnych	 nie	 musi	 towarzyszyć	
w	 podobnej	 skali	 przenoszenie	 działalności	 usługowej	
(może	 być	 ona	 prowadzona	 nadal	w	 krajach	macierzy-
stych	korporacji	międzynarodowych).	Szybciej,	w	porów-
naniu	z	towarami,	rosła	natomiast	krajowa	wartość	doda-
na	w	usługach.

O	 tym,	 że	 usługi	 są	 mniej	 mobilną	 częścią	 handlu	
międzynarodowego	 mogą	 też	 świadczyć	 wolniejsze,	
w	porównaniu	z	eksportem	towarów,	zmiany	w	geografii	
światowego	 eksportu	 usług.	 Podczas	 gdy	 w	 eksporcie	
towarów	udział	krajów	rozwiniętych	obniżył	się	o	19	p.p.	
(z	69%	w	1995	r.	do	50%	w	2009	r.),	 to	w	przypadku	
usług	 udział	 ten	 zmniejszył	 się	 w	 tym	 okresie	 „tylko”	
o	9	p.p.	(z	74%	do	65%).	

O	 ile	 struktura	 towarowa	 eksportu	 państw	 UE-15	
i	nowych	państw	członkowskich	(NPC)	wykazuje	bardzo	
wysoki	 stopień	 podobieństwa	 (głównie	 ze	 względu	 na	
relatywnie	wysoki	udział	w	eksporcie	obu	grup	krajów	
produktów	klasyfikowanych	jako	maszyny	i	sprzęt	 trans-
portowy),	 o	 tyle	w	 przypadku	 znaczenia	 usług	 różnice	
w	 eksporcie	 obu	 grup	 państw	 pozostają	 nadal	 bardzo	
wyraźne.	 Odzwierciedla	 to	 różnica	 w	 udziale	 usług	
w	eksporcie:	52%	w	krajach	UE-15	i	41%	w	NPC,	wyni-
kająca	 ze	 znacznie	mniejszego	 znaczenia	 usług	 krajo-
wych	zarówno	finalnych	(16%	w	krajach	UE-15	wobec	
10%	 w	 NPC),	 jak	 i	 pośrednich	 (odpowiednio	 23%	
i	18%).	Podobne	znaczenie	w	obu	grupach	krajów	ma	
natomiast	 zagraniczna	 wartość	 dodana	 w	 usługach	
(odpowiednio	13%	i	14%).	Zagraniczna	wartość	dodana	
w	nowych	państwach	członkowskich	stanowi	33%	war-
tości	dodanej	usług	w	eksporcie,	podczas	gdy	w	krajach	
UE-15	 udział	 ten	 wynosi	 25%.	 Oznacza	 to	 większe	
względne	uzależnienie	eksportu	NPC	od	usług	importo-
wanych.	

Tak	więc	jeśli	w	przypadku	eksportu	towarów	nastę-
pował	szybki	wzrost	udziału	nowych	państw	członkow-
skich	w	eksporcie	UE,	to	w	przypadku	tworzenia	warto-
ści	 dodanej	 w	 usługach	 wzrost	 roli	 NPC	 był	 znacznie	
wolniejszy.	 W	 eksporcie	 wartości	 dodanej	 kreowanej	
w	 branżach	 przetwórstwa	 przemysłowego	 udział	 NPC	
w	eksporcie	UE	zwiększył	się	z	5%	w	1995	r.	do	12%	
w	2009	r.,	podczas	gdy	w	usługach	w	tym	samym	okre-
sie	 wzrósł	 z	 4%	 do	 8%.	 Można	 przypuszczać,	 że	
przenoszeniu	procesów	produkcyjnych	nie	towarzyszyło	
w	odpowiedniej	skali	przenoszenie	działalności	w	sektorach	
usługowych	(co	odzwierciedla	tendencje	w	tym	względzie	
obserwowane	w	gospodarce	światowej).	

W	dwóch	najbardziej	zinternacjonalizowanych	bran-
żach	przemysłu,	tj.	w	produkcji	środków	transportu	oraz	
produkcji	urządzeń	elektrycznych	i	optycznych,	większy	
w	porównaniu	z	wartością	dodaną	kreowaną	przez	kra-
jowy	sektor	usług	wkład	do	eksportu	NPC	ma	zagranicz-
na	 wartość	 dodana	 usług.	 Natomiast	 w	 krajach	 UE-15	
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znacznie	większy	udział	w	tworzeniu	wartości	dodanej	
w	obu	sektorach	mają	usługi	krajowe.	

Ogólnie	 udział	 zagranicznej	 wartości	 dodanej	 kre-
owanej	 w	 usługach	 jest	 w	 krajach	 Unii	 Europejskiej	
większy	niż	średnio	w	pozostałych	gospodarkach	rozwi-
niętych.	O	ile	krajowa	wartość	dodana	kształtuje	się	na	
podobnym	 poziomie,	 to	 zagraniczna	 wartość	 dodana	
pochodząca	z	usług	w	pozostałych	gospodarkach	rozwi-
niętych	stanowi	zaledwie	5%	eksportu	brutto	(jej	udział	
jest	zatem	prawie	trzykrotnie	mniejszy	niż	w	UE).	Źródeł	
tego	zjawiska	można	upatrywać	w	bardzo	silnych	powią-
zaniach	między	krajami	Unii,	zwłaszcza	krajami	Europy	
Zachodniej,	 jakie	nastąpiły	pod	wpływem	wzrostu	zna-
czenia	korporacji	międzynarodowych.	

Biorąc	pod	uwagę	wielkość	eksportowanej	krajowej	
wartości	 dodanej,	 większość	 krajów	 Unii	 Europejskiej	
eksportuje	 de facto więcej	 usług	 niż	 towarów.	 Udział	
usług	w	eksporcie	 (od	 strony	 tworzenia	wartości	doda-
nej)	jest	w	krajach	UE	bardzo	zróżnicowany.	Największe	
znaczenie	usługi	mają	w	eksporcie	Luksemburga	i	Irlan-
dii	 (w	 wyniku	 dużego	 wpływu	 zagranicznej	 wartości	
dodanej),	Grecji	(ze	względu	na	duży	udział	usług	bez-
pośrednich)	 i	 Wielkiej	 Brytanii	 (m.in.	 w	 wyniku	 coraz	
większego	 znaczenia	 krajowych	 usług	 pośrednich).	
W	tych	czterech	krajach	usługi	stanowią	od	60	do	80%	
wartości	dodanej	w	eksporcie	ogółem.	Wyraźnie	mniej-
sze	znaczenie	usługi	maja	w	eksporcie	NPC.	Największe	
znaczenie	 usługi	 miały	 w	 eksporcie	 Polski	 i	 Słowenii.	
W	2009	 r.	usługi	 stanowiły	nieco	ponad	40%	wartości	
dodanej	w	eksporcie	tych	krajów5.	

Największe	 znaczenie	 usług	 w	 eksporcie	 towarów	
obserwowane	 jest	 natomiast	 w	 dużych	 gospodarkach		
we	Włoszech,	Francji	 i	Niemczech	–	kraje	macierzyste	
największych	korporacji	–	które	są	najczęściej	inicjatora-
mi	w	łańcuchu	dostaw.	

Największym	eksporterem	usług	w	Europie	i	drugim,	
po	Stanach	Zjednoczonych6,	na	świecie	są	Niemcy.	Jed-
nocześnie	 są	one	największym	na	 świecie	eksporterem	
wartości	dodanej	w	usługach	zawartej	w	eksporcie	pro-
duktów	 przetwórstwa	 przemysłowego.	 Ponad	 połowa	
eksportu	 wartości	 dodanej	 wytwarzanej	 w	 niemieckim	
sektorze	 usług	 jest	 eksportowana	 za	 pośrednictwem	
przemysłu	przetwórczego.	Specyficzna	rola	usług	w	nie-
mieckim eksporcie wynika z odmiennego modelu 
uczestnictwa	niemieckich	przedsiębiorstw	w	międzyna-
rodowych	 sieciach	 podaży.	 W	 porównaniu	 z	 innymi	
rozwiniętymi	 gospodarkami,	 niemieckie	 przedsiębior-
stwa	 uczestniczą	w	 dużym	 stopniu	 prawie	we	wszyst-
kich	głównych	etapach	produkcji.

Na	 przykład	 przedsiębiorstwa	 w	 USA	 uczestniczą	
głównie	 w	 początkowej	 fazie	 produkcji,	 natomiast	 jej	

dalsze	 fazy	 realizowane	 są	na	ogół	za	granicą.	 Jeszcze	
inny	model	udziału	w	GSC	występuje	w	Japonii.	Produk-
ty	 japońskich	 firm	w	większości	od	pierwszej	do	ostat-
niej	 fazy	wytwarzane	 są	poza	 Japonią.	Z	kolei	w	przy-
padku	 przedsiębiorstw	 niemieckich	 procesy	 produkcji	
prowadzone	 są	 równolegle	 w	 Niemczech	 oraz	 filiach	
zagranicznych.	Wynikiem	takiego	modelu	funkcjonowa-
nia	międzynarodowych	 sieci	dostaw	 jest	wysoki	udział	
zagranicznej	wartości	dodanej	w	niemieckim	eksporcie.	
Produkty	 przetwórstwa	 przemysłowego	 eksportowane	
przez	Niemcy	 zawierają	 ponad	 30%	wartości	 dodanej	
wytworzonej	w	innych	krajach	(tj.	dwukrotnie	więcej	niż	
w	USA	i	Japonii).	Udział	zagranicznej	wartości	dodanej	
w	niemieckim	eksporcie	produktów	przetwórstwa	prze-
mysłowego	 jest	wyraźnie	wyższy	niż	w	 innych	krajach	
rozwiniętych.

Wskaźnik	udziału	usług	w	eksporcie	krajowej	warto-
ści	 dodanej,	 podobnie	 jak	 i	 udział	 krajowej	 wartości	
dodanej	w	eksporcie	ogółem	są	proponowanymi	wskaźni-
kami	określania	 konkurencyjności	 strukturalnej	poszcze-
gólnych	gospodarek.	

                    
*	Autor	 jest	 pracownikiem	 Instytutu	Ekonomicznego	Narodo-

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

1	 Jak	wynika	ze	statystyk	oficjalnych,	znaczenie	usług	w	eks-
porcie	UE	 jest	znacznie	większe	niż	średnio	w	 innych	gospodar-
kach	 (gdzie	 usługi	 stanowią	 37%	 wartości	 dodanej	 eksportu).	
Ponadto	 na	 Unię	 przypada	 46%	 światowego	 eksportu	 wartości	
dodanej	wytworzonej	w	usługach.	

2	Duże	znaczenie	dla	analizy	roli	usług	w	gospodarce	ma	także	
możliwość	 szacowania,	 jaka	 część	 wartości	 dodanej	 powstałej	
w	usługach	kreuje	eksport	towarów	(i	poszczególnych	branż	prze-
twórstwa	przemysłowego).	

3	Por.	Global value chains in a changing world,	red.	D.K.	Elms	
i	P.	Low,	Fung	Global	Institute	(FGI),	Nanyang	Technological	Uni-
versity	(NTU),	World	Trade	Organization	(WTO),	2013.

4	Przykładem	szczególnego	wzrostu	znaczenia	usług	w	prze-
myśle	może	 być	 produkcja	 środków	 transportu.	W	2009	 r.	 39%	
wartości	eksportu	wytworzono	w	usługach	 (w	1995	 r.	–	29%,	 tj.	
podobnie,	jak	w	innych	branżach	przemysłu	przetwórczego).

5	Według	danych	TiVA,	w	2009	r.	usługi	kreowały	42%	pol-
skiego	eksportu	ogółem	(i	33%	eksportu	towarów).	Polska	spośród	
nowych	 państw	 członkowskich	 należy	 do	 krajów	 o	 najwyższym	
udziale	usług	w	eksporcie,	chociaż	udział	ten	pozostaje	na	wyraź-
nie	niższym	poziomie	niż	w	krajach	Europy	Zachodniej.

6	W	 2009	 r.	 na	 USA	 przypadało	 15%	 światowego	 eksportu	
usług	(wobec	10,5%	światowego	eksportu	towarów).
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