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Poni˝szy tekst ma pokazaç miejsce tzw. us∏ug czystych
w handlu mi´dzynarodowym. Do tej kategorii us∏ug za-
licza si´ te, które sà rejestrowane w bilansie p∏atni-
czym, na rachunku obrotów bie˝àcych. Inne rodzaje
handlu us∏ugami (sprzeda˝ za poÊrednictwem filii za-
granicznych oraz Êwiadczenie us∏ug przez osoby fi-
zyczne) nie sà przedmiotem analizy. 

Najpierw zostanà przedstawione problemy zwià-
zane z definicjà samej us∏ugi oraz mi´dzynarodowego
handlu us∏ugami, a tak˝e konsekwencje przyj´tych defi-
nicji. Nast´pnie przeanalizuj´ przyczyny wzgl´dnie nie-
wielkiego znaczenia us∏ug w ogólnych obrotach Êwiato-
wych mimo utrzymujàcej si´ od wielu lat wysokiej dy-
namiki handlu us∏ugami. W kolejnym podrozdziale zo-
stanà okreÊlone rozmiary i dynamika handlu us∏ugami
na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia. Na koniec
zbadam struktur´ geograficznà handlu us∏ugami oraz
kierunki tego handlu w skali mi´dzynarodowej. 

Problemy definicyjne

Definicja us∏ug

Zanim dokona si´ analizy mi´dzynarodowego handlu
us∏ugami, najpierw nale˝y zdefiniowaç, czym jest us∏u-
ga. Nie jest to ∏atwe. Brakuje jednej, powszechnie ak-
ceptowanej przez ekonomistów, definicji tej dziedziny
aktywnoÊci cz∏owieka. Jednà z przyczyn takiego stanu
jest fakt, ˝e ekonomia powsta∏a jako nauka opisujàca

materialne efekty procesów wytwarzania. Wobec tego
brakuje jej aparatu badawczo-poj´ciowego niezb´dnego
do opisu niematerialnych rezultatów dzia∏alnoÊci cz∏o-
wieka. Pozosta∏e przyczyny wynikajà z natury us∏ug.
Chodzi zw∏aszcza o ich ogromne zró˝nicowanie oraz
zwiàzki z sektorem produkcyjnym. W literaturze eko-
nomicznej przyj´∏y si´ dwa sposoby podejÊcia do kwe-
stii definiowania us∏ug: mikro- i makroekonomiczny.
Pierwszy polega na analizie poszczególnych etapów
produkcji us∏ug, drugi zaÊ na traktowaniu us∏ug jako
sektora rezydualnego (czyli obejmujàcego wszystko, co
nie jest rolnictwem lub przemys∏em). Mikroekonomicz-
ne podejÊcie reprezentuje np. szeroko cytowana w lite-
raturze polskiej definicja O. Langego, który mianem
us∏ug okreÊla „wszelkie czynnoÊci zwiàzane bezpo-
Êrednio lub poÊrednio z zaspokajaniem potrzeb ludz-
kich, ale nie s∏u˝àce bezpoÊrednio do wytwarzania
przedmiotów”1. Na podstawie tej definicji us∏ugami
nale˝y nazwaç wszystko, co nie jest dzia∏alnoÊcià pro-
dukcyjnà, a s∏u˝y zaspokajaniu potrzeb. Przyjmujàc ten
sposób rozumowania, do us∏ug nale˝y zaliczyç tak˝e te
czynnoÊci zaspokajajàce potrzeby cz∏owieka, które wy-
konuje dla siebie samego (np. pranie, sprzàtanie we
w∏asnym gospodarstwie domowym). Prób´ ÊciÊlejszego
wydzielenia dzia∏alnoÊci us∏ugowej z ca∏ej dzia∏alnoÊci
gospodarczej cz∏owieka podejmuje Cz. Niewadzi, two-
rzàc nast´pujàcà definicj´ us∏ug: „Êwiadczenie spo∏ecz-
nie u˝ytecznych czynnoÊci nie zwiàzanych bezpoÊred-

Rozmiary i struktura mi´dzynarodowego
handlu us∏ugami czystymi
And˝elika Kuênar

1 O. Lange: Ekonomia polityczna. Tom I. Warszawa 1967 PWN, s. 24. 
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nio z wytwarzaniem produktów przez jednostki trud-
niàce si´ tym zawodowo oraz przedsi´biorstwa i insty-
tucje specjalnie do tego powo∏ane na zasadzie spo∏ecz-
nego podzia∏u pracy”2. Doprecyzowa∏ on definicj´ Lange-
go, wy∏àczajàc z dzia∏alnoÊci us∏ugowej czynnoÊci re-
alizowane na w∏asne potrzeby. W literaturze zachod-
niej natomiast powszechnie przytaczana jest definicja
T.P. Hilla3. Uwa˝a on, ˝e warunkiem istnienia us∏ugi
jest zmiana stanu konsumenta us∏ugi lub rzeczy do nie-
go nale˝àcej wywo∏ana przez pewnà jednostk´ gospo-
darujàcà. Zak∏ada si´ przy tym, ˝e dzia∏alnoÊç podmio-
tu gospodarujàcego (us∏ugodawcy) podejmowana jest
pod warunkiem wyra˝enia na nià zgody przez inny
podmiot (konsumenta us∏ugi). 

Pos∏ugiwanie si´ powy˝szymi definicjami mikro-
ekonomicznymi w analizie zjawisk gospodarczych jest
niezwykle trudne ze wzgl´du na bardzo szeroki zakres
definiowanych zjawisk. W literaturze przedmiotu sze-
roko stosowane jest tzw. podejÊcie makroekonomiczne
w definiowaniu us∏ug. Polega ono na traktowaniu us∏ug
jako sektora rezydualnego, tj. wyodr´bnionego jako
reszta sektora trzeciego, obejmujàcego wszystkie te ro-
dzaje dzia∏alnoÊci gospodarczej, które nie mieszczà si´
w poj´ciach rolnictwa (sektor pierwszy) i przemys∏u
(sektor drugi). Mimo ˝e podaje si´ ró˝ne kryteria po-
dzia∏u gospodarki na trzy sektory4, faktycznà przyczy-
nà wyodr´bnienia dwóch sfer dzia∏alnoÊci materialnej
i reszty, sk∏adajàcej si´ z us∏ug jest kryterium rzeczowe-
go efektu pracy5. Powszechnie stosowana dzia∏owa kla-
syfikacja gospodarki narodowej wyró˝nia: 

– sektor I: rolnictwo, leÊnictwo, rybo∏ówstwo, 
– sektor II: górnictwo, przemys∏ przetwórczy, bu-

downictwo, 
– sektor III: pozosta∏e dzia∏y gospodarki narodo-

wej6. 
Nie jest to jednak podzia∏ akceptowany przez

wszystkich ekonomistów. V.R. Fuchs proponuje na
przyk∏ad wy∏àczenie z sektora III transportu, ∏àcznoÊci
i gospodarki komunalnej i w∏àczenie ich do sektora II.
Nie t∏umaczy dok∏adnie, dlaczego proponuje te dzia∏y
w∏àczyç do przemys∏u, zwraca jedynie uwag´ na ich
zale˝noÊç od wyposa˝enia w ci´˝ki sprz´t inwestycyj-
ny i z∏o˝one technologie7. Sam zresztà przyznaje, ˝e
wy∏àczenie tych dzia∏ów z sektora us∏ug jest bardzo

dyskusyjne. Z kolei statystyki paƒstw rozwini´tych
traktujà obecnie budownictwo jako dzia∏alnoÊç us∏ugo-
wà (podobnie klasyfikuje budownictwo Centralna Kla-
syfikacja Produktów ONZ oraz spójna z nià Klasyfika-
cja Produktów wed∏ug Dzia∏alnoÊci obowiàzujàcej
w UE). Kontrowersje budzi równie˝ traktowanie admi-
nistracji publicznej i wojska na równi z innymi us∏uga-
mi (ze wzgl´du na ich dzia∏alnoÊç pozagospodarczà)8. 

Problemy definicyjne zwiàzane z dzia∏alnoÊcià
us∏ugowà sà jednym z czynników utrudniajàcych w∏a-
Êciwe oszacowanie wielkoÊci mi´dzynarodowego han-
dlu us∏ugami. Jedynym wszechstronnym, porównywal-
nym w skali Êwiatowej êród∏em informacji na temat
mi´dzynarodowego handlu us∏ugami sà bilanse p∏atni-
cze paƒstw sporzàdzane zgodnie z instrukcjà MFW9.
Publikowany corocznie Balance of Payments Statistics
Yearbook jest êród∏em danych na temat transakcji mi´-
dzy rezydentami a nierezydentami, zg∏aszanych przez
banki centralne i urz´dy statystyczne paƒstw cz∏on-
kowskich MFW. Do standardowych kategorii bilansu
us∏ug, stanowiàcego cz´Êç bilansu obrotów bie˝à-
cych10, MFW zalicza: 

1) us∏ugi transportowe (morskie, lotnicze i pozosta-
∏e, w tym làdowe, ˝eglugowe, przesy∏owe i kosmiczne), 

2) podró˝e zagraniczne (s∏u˝bowe, prywatne), 
3) us∏ugi ∏àcznoÊciowe (telekomunikacyjne, pocz-

towe, kurierskie), 
4) us∏ugi budowlane, 
5) us∏ugi ubezpieczeniowe, 
6) us∏ugi finansowe, 
7) us∏ugi informatyczne i informacyjne (∏àcznie

z us∏ugami agencji informacyjnych), 
8) prawa autorskie, patenty, op∏aty licencyjne, 
9) pozosta∏e us∏ugi na rzecz przedsi´biorstw, 
10) us∏ugi dla ludnoÊci, kulturalne, rekreacyjne, 
11) us∏ugi rzàdowe, Êwiadczone przez administra-

cj´ publicznà. 
Kategorie us∏ug od 3. do 11. zazwyczaj okreÊla si´

∏àcznie mianem „pozosta∏ych”. 
Statystyki bilansu us∏ug w bilansie p∏atniczym po-

zwalajà okreÊliç wielkoÊç jedynie tzw. us∏ug czystych
(nieczynnikowych), tj. Êwiadczonych bez koniecznoÊci
przemieszczania czynników produkcji (pracy i kapita-
∏u). Poniewa˝ bilans p∏atniczy jest zestawieniem trans-
akcji mi´dzy rezydentami a nierezydentami, nie obej-
muje on wartoÊci handlu realizowanego przez filie
przedsi´biorstw us∏ugowych (zazwyczaj po roku od za-
rejestrowania traktuje si´ je jako rezydentów). Pozycja

2 Cz. Niewadzi: Us∏ugi w gospodarce narodowej. Warszawa 1975 PWE, s. 21. 
3 T.P. Hill: On Goods and Services. „The review of income and wealth”, 1977,
Series 23, No 4, December 1977, s. 315-338. 
4 A.G.B. Fisher za kryterium podzia∏u przyjmuje dochodowà elastycznoÊç po-
pytu konsumpcyjnego (A.G.B. Fisher: The Clash of Progress and Security.
London 1935 McMillan), C. Clark – ró˝nice w wydajnoÊci pracy oraz inten-
sywnoÊci wykorzystania si∏y roboczej w poszczególnych rodzajach dzia∏alno-
Êci gospodarczej (C. Clark: The Conditions of Economic Progress. London 1957
McMillan), J. Fourastié – ró˝nice w dynamice post´pu technicznego (J. Foura-
stié: Le Grand Éspoir du XX Siécle. Paris 1949 Press Union de France). 
5 Cz. Niewadzi: Sektor us∏ug w kapitalizmie. Warszawa 1982 PWN, s. 64. 
6 Ibidem, s. 63. 
7 V.R. Fuchs: The Service Economy, New York 1968, National Bureau of Eco-
nomic Research,  s. 16. 

8 Cz. Niewadzi: Sektor us∏ug..., op.cit., s. 71 i nast. 
9 Balance of Payments Manual – 5th Edition. Washington D. C. 1993, Interna-

tional Monetary Fund,  
10 Bilans p∏atniczy sk∏ada si´ z trzech g∏ównych cz´Êci: bilansu obrotów bie-
˝àcych (towary, us∏ugi, dochody, transfery bie˝àce, niesklasyfikowane obroty
bie˝àce), bilansu obrotów kapita∏owych i finansowych (transfery kapita∏owe,
inwestycje bezpoÊrednie, portfelowe, pozosta∏e inwestycje oraz pochodne in-
strumenty finansowe) oraz bilansu obrotów wyrównawczych (saldo b∏´dów
i opuszczeƒ). 
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„us∏ugi” w bilansie obrotów bie˝àcych nie obejmuje
tak˝e wartoÊci us∏ug Êwiadczonych przez zagraniczne
osoby fizyczne (z wyjàtkiem niektórych us∏ug pozo-
sta∏ych, np. kulturalnych, informatycznych), co z ko-
lei wynika z problemów statystycznych zwiàzanych
z ewidencjà tego rodzaju dzia∏alnoÊci. Wprawdzie
wynagrodzenia takich osób sà ujmowane w bilansie
p∏atniczym w pozycji „dochody”, jednak razem z wy-
nagrodzeniami zatrudnionych w pozosta∏ych sekto-
rach gospodarki. Podobnie jest z przekazami pieni´˝-
nymi tych osób wysy∏anymi za granic´ (sà one
umieszczane ∏àcznie w pozycji „transfery bie˝àce”).
Co wi´cej, w bilansie p∏atniczym nie znajduje od-
zwierciedlenia zatrudnianie nierezydentów w filiach
zagranicznych przedsi´biorstw us∏ugowych. Tymcza-
sem Âwiatowa Organizacja Handlu (WTO) zalicza do
handlu us∏ugami tak˝e wspomniane wy˝ej formy
dzia∏alnoÊci. 

Definicja mi´dzynarodowego handlu us∏ugami

Definicja handlu us∏ugami zosta∏a umieszczona 
w art. 1 GATS11 Uk∏adu ogólnego w sprawie handlu

us∏ugami, powsta∏ego w rezultacie negocjacji w ramach
Rundy Urugwajskiej GATT (1986-1994)12. Jednym
z najwa˝niejszych osiàgni´ç negocjatorów by∏o w∏aÊnie
opracowanie definicji handlu us∏ugami. Mi´dzynaro-
dowy handel us∏ugami traktuje si´ tam jako jeden
z czterech sposobów dotarcia z us∏ugà, tj.: 

A. Z terytorium jednego kraju na terytorium inne-
go, tzn. w postaci handlu transgranicznego. Dostawa
us∏ugi mo˝e nastàpiç przez telefon, faks, Internet, tele-
wizj´ lub poprzez przes∏anie dokumentów, dyskietek,
kaset itd. pocztà lub kurierem (np. kursy koresponden-
cyjne, telemedycyna). Do tej kategorii handlu zalicza
si´ tak˝e us∏ugi transportowe. 

B. Na terytorium jednego paƒstwa dla us∏ugo-
biorcy pochodzàcego z innego paƒstwa, czyli w for-
mie nabywania (konsumpcji) us∏ug za granicà (np.
wycieczki zagraniczne, wizyty turystów zagranicz-
nych w teatrze lub muzeum, kursy j´zykowe za grani-
cà, opieka zdrowotna za granicà, naprawy maszyn za
granicà). 

Schemat Sposoby dotarcia z us∏ugà wed∏ug GATS

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie Manual on Statistics of International Trade in Services. EC, IMF, OECD, UN, UNCTAD, WTO 2002, s. 23. 

11 GATS – General Agreement on Trade in Services. 

12 Propozycja szerszego uwzgl´dnienia handlu us∏ugami pojawi∏a si´ wpraw-
dzie podczas Rundy Tokijskiej GATT (1973-1979), ale ostatecznie zosta∏a od-
rzucona. W niektórych porozumieniach koƒczàcych tamtà rund´ znalaz∏y si´
jedynie zapisy odnoszàce si´ do us∏ug zwiàzanych bezpoÊrednio z wymianà to-
warowà. E. Kawecka-Wyrzykowska: Services in the Uruguay Round. Warszawa
1987 Instytut Gospodarki Âwiatowej SGPiS, „Prace i Materia∏y” nr 15, s. 13. 
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Przedsi´biorstwo
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us∏ugi
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samozatrudniony jedzie do kraju A

lub pracownik wys∏any przez firm´ z B

Konsument z A 
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C. Przez us∏ugodawc´ Êwiadczàcego us∏ugi w in-
nym kraju w formie obecnoÊci handlowej (np. operacje
banku zagranicznego w kraju, us∏ugi edukacyjne zagra-
nicznych szkó∏, opieka zdrowotna Êwiadczona w zagra-
nicznym szpitalu, us∏ugi gastronomiczne zagranicz-
nych restauracji). 

D. Przez us∏ugodawc´ jednego paƒstwa poprzez
obecnoÊç osób fizycznych na terytorium innego paƒ-
stwa, czyli w postaci czasowego przep∏ywu osób fi-
zycznych bezpoÊrednio Êwiadczàcych us∏ugi w imie-
niu w∏asnym lub zagranicznego pracodawcy (wàskie
rozumienie) albo w postaci zagranicznych osób fizycz-
nych zatrudnionych przez krajowe przedsi´biorstwa
us∏ugowe (poj´cie szerokie, wykraczajàce poza rachu-
nek us∏ug bilansu p∏atniczego), np. us∏ugi opiekunek
do dzieci, konsultantów, projektantów mody, wyst´py
muzyków na koncertach – por. schemat. 

Ustalono, ˝e GATS ma dotyczyç jedynie us∏ug ryn-
kowych, tj. oferowanych na sprzeda˝ po cenie rynkowej
pokrywajàcej koszy produkcji oraz zysk producenta13.

Przyj´cie szerokiej definicji handlu us∏ugami sfor-
mu∏owanej przez GATS rodzi problemy z uzyskaniem
danych statystycznych na temat wielkoÊci handlu reali-
zowanego w ramach wszystkich czterech sposobów do-
tarcia z us∏ugà na rynek zagraniczny. Handel us∏ugami
zdefiniowany w GATS wykracza poza istniejàce syste-
my statystyczne. Obejmuje bowiem zarówno transakcje

widoczne w krajowych bilansach p∏atniczych (sposoby
1, 2, 4a), lokalnà sprzeda˝ dokonywanà przez filie za-
graniczne (sposób 3), jak i us∏ugi zagranicznej si∏y robo-
czej zatrudnionej czasowo w krajowych firmach us∏u-
gowych (sposób 4b). Prób´ przyporzàdkowania sposo-
bów dotarcia z us∏ugà okreÊlonym systemom staty-
stycznym prezentuje tabela 1. 

SpoÊród wymienionych w tabeli 1 sposobów statysty-
ki bilansu p∏atniczego obejmujà zazwyczaj jedynie handel
transgraniczny oraz konsumpcj´ za granicà. Mo˝na z nich
te˝ uzyskaç informacje na temat przep∏ywu kapita∏u w for-
mie zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich oraz pracy
(pieni´˝ne przekazy pracownicze, wynagrodzenia pracow-
ników), ale w tych przypadkach obejmujà one zarówno
transakcje w sektorze us∏ug, jak i w produkcji towarów.

Przyczyny dysproporcji mi´dzy
mi´dzynarodowym handlem towarami
i us∏ugami

Specyfika handlu us∏ugami

Wzgl´dnie niewielka wartoÊç Êwiatowych obrotów
us∏ugowych (w porównaniu z handlem towarami) wy-
nika w du˝ym stopniu ze specyfiki sektora us∏ug.
W przeciwieƒstwie do towarów us∏ugi sà cz´sto po-
strzegane jako niematerialne, niewidoczne, nietrwa∏e,
wymagajàce jednoczesnego Êwiadczenia i konsumpcji.
Cechy te majà ogromne konsekwencje dla handlu mi´-
dzynarodowego i przesàdzajà o istocie wymiany us∏ug.
Inaczej ni˝ w przypadku handlu towarami realizacja

Tabela 1 Sposoby dotarcia z us∏ugà wg GATS i odpowiadajàce im systemy statystyczne

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie Manual on Statistics of International Trade in Services, EC, IMF, OECD, UN, UNCTAD, WTO, September 2001.

Sposób dotarcia z us∏ugà

Sposób 1: Handel transgraniczny

Sposób 2: Konsumpcja za granicà

Sposób 3: ObecnoÊç handlowa

Sposób 4: Przep∏yw osób fizycznych

Systemy statystyczne

BP: wi´kszoÊç „us∏ug transportowych” oraz cz´Êç z kategorii „Pozosta∏e”, w której znajdujà si´

us∏ugi: ∏àcznoÊciowe, ubezpieczeniowe, finansowe, prawa autorskie i op∏aty licencyjne,

cz´Êç us∏ug informatycznych, pozosta∏ych biznesowych, osobistych, kulturalnych 

i rekreacyjnych

BP: „Podró˝e zagraniczne” (z wyjàtkiem towarów zakupionych przez podró˝nych), naprawy

∏adunków (towarów) w obcych portach oraz cz´Êç „us∏ug transportowych” (obs∏uga

∏adunków w obcych portach) 

FATS

BP: cz´Êç us∏ug budowlanych

BP: - niektóre us∏ugi „Pozosta∏e” (cz´Êç us∏ug informatycznych i informacyjnych, pozosta∏ych

biznesowych, osobistych, kulturalnych i rekreacyjnych) i budowlane

- wynagrodzenie pracowników („Dochody”)

- pieni´˝ne przekazy pracownicze („Transfery bie˝àce”)

- transfery migrantów („Rachunek kapita∏owy i finansowy”)

FATS: zatrudnienie obcokrajowców w filiach zagranicznych

Inne:

- statystyki migracyjne; statystyki dotyczàce zatrudnienia

13 Us∏ugi nierynkowe oferowane sà nieodp∏atnie lub za op∏atà stanowiàcà
mniej ni˝ 50% kosztów produkcji, np.: us∏ugi rzàdowe, administracyjne,
obronnoÊci narodowej czy us∏ugi p∏atnego personelu domowego. K. K∏osiƒski:
Przemiany strukturalne w us∏ugach rynkowych. Warszawa 1997 Instytut Ryn-
ku Wewn´trznego i Konsumpcji, s. 17. 
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mi´dzynarodowej transakcji us∏ugowej cz´sto wymaga
przep∏ywu czynników produkcji (pracy i kapita∏u).
Wykracza wi´c poza tradycyjnà problematyk´ handlu
mi´dzynarodowego. Teoretycy handlu zwykle zak∏ada-
jà bowiem, ˝e czynniki produkcji sà niemobilne w ska-
li mi´dzynarodowej. 

Specyfika us∏ug ogranicza mo˝liwoÊci mi´dzyna-
rodowego handlowania nimi. Do niedawna wiele us∏ug
nie mog∏o byç przedmiotem handlu mi´dzynarodowe-
go ze wzgl´du na brak technicznych mo˝liwoÊci ich
Êwiadczenia ponad granicami paƒstwowymi (w zwiàz-
ku z tym us∏ugi uwa˝ano wr´cz za dobra niepodlegajà-
ce wymianie mi´dzynarodowej, czyli tzw. dobra nie-
handlowe, non-tradables). Us∏ug nie mo˝na bowiem
wyprodukowaç na zapas i magazynowaç, a nast´pnie
sprzedawaç w odpowiednim momencie. Nie ma tak˝e
mo˝liwoÊci ich transportu. Tak jest np. w przypadku
us∏ug hotelowych, restauracyjnych, rekreacyjnych).
Producent us∏ugi musi si´ wi´c pojawiç w miejscu
i czasie dogodnym dla konsumenta, niekoniecznie
optymalnym z punktu widzenia interesów us∏ugodaw-
cy. OczywiÊcie mo˝liwa jest sytuacja odwrotna, w któ-
rej konsument w´druje do miejsca Êwiadczenia us∏ugi
(np. turystyka). W dodatku us∏uga mo˝e byç tylko raz
przedmiotem transakcji handlowej, co znacznie ograni-
cza mo˝liwoÊci zawierania spekulacyjnych transakcji
terminowych na gie∏dach14. Âwiadczenie us∏ug za gra-
nicà wymaga tak˝e pewnej bliskoÊci kulturowej us∏ugo-
dawcy i us∏ugobiorcy. Na przyk∏ad próba skatalogowa-
nia biblioteki muzycznej BBC przez Filipiƒczyków za-
koƒczy∏a si´ niepowodzeniem, gdy˝ zatrudnieni pra-
cownicy nie potrafili odró˝niç tytu∏ów utworów od na-
zwisk wykonawców. 

Z drugiej jednak strony, wiele us∏ug jest dobrym
„towarem” eksportowym w rozumieniu P. Sulmickiego,
który pisze, ˝e towarem takim jest ka˝de dobro o ma∏ym
ci´˝arze, niskiej materia∏och∏onnoÊci oraz niewielkiej
szkodliwoÊci produkcji z ekologicznego punktu widze-
nia15. Takie warunki spe∏niajà m.in. us∏ugi ubezpiecze-
niowe i bankowe. Ponadto wiele us∏ug pozwala uzyskaç
wi´ksze korzyÊci z eksportu ni˝ w przypadku handlu to-
warowego. Charakter Êwiadczenia us∏ug, dzi´ki wy˝szej
pracoch∏onnoÊci ni˝ materia∏och∏onnoÊci, pozwala bo-
wiem na uzyskanie wy˝szej wartoÊci dodanej (wi´kszy
wk∏ad „pracy w∏asnej”). Ni˝szy jest tak˝e koszt zorgani-
zowania jednego stanowiska pracy, poniewa˝ wymaga
on mniejszego nak∏adu kapita∏u.

Niskie umi´dzynarodowienie us∏ug

Mimo rosnàcego znaczenia handlu us∏ugami w obro-
tach Êwiatowych ciàgle stanowià one tylko oko∏o 20%

tych obrotów. W zwiàzku z powszechnoÊcià wyst´po-
wania us∏ug niehandlowych (non-tradables) us∏ugi
ogó∏em charakteryzujà si´ niskim wskaênikiem umi´-
dzynarodowienia. Przedmiotem handlu mi´dzynarodo-
wego jest bowiem obecnie nieco ponad 7% wszystkich
wytwarzanych us∏ug (w 1980 r. wskaênik ten kszta∏to-
wa∏ si´ na poziomie oko∏o 5%), podczas gdy w przy-
padku towarów przekracza on 50%. OczywiÊcie w tym
czasie wartoÊç Êwiatowego handlu us∏ugami wzros∏a
ponad 4-krotnie (z 364 mld USD do 1,5 bln USD – sze-
rzej na ten temat w nast´pnym rozdziale). 

W wi´kszoÊci paƒstw ogromnie wzros∏o znaczenie
us∏ug w tworzeniu produktu narodowego i miejsc pra-
cy (np. w Luksemburgu us∏ugi wytwarzajà oko∏o 74%
PKB oraz dajà zatrudnienie 78% cywilnej si∏y roboczej,
w Stanach Zjednoczonych odpowiednio: 74,5 i 74%,
w Holandii – 70 i 75%16). Niskie umi´dzynarodowie-
nie us∏ug jest zatem tym bardziej zastanawiajàce. Mo˝-
na je wyjaÊniç analizujàc udzia∏ poszczególnych bran˝
us∏ugowych w gospodarkach paƒstw i handlu mi´dzy-
narodowym. W tym celu wszystkie us∏ugi mo˝na po-
dzieliç na trzy g∏ówne grupy: 

1. Us∏ugi infrastrukturalne, umo˝liwiajàce prze-
prowadzanie transakcji mi´dzynarodowych w pozosta-
∏ych sektorach, tj. przemyÊle i rolnictwie. Nale˝à do
nich m.in. mi´dzynarodowe us∏ugi transportowe, ∏àcz-
noÊciowe, finansowe, ubezpieczeniowe. Ich zakupu
dokonujà nierezydenci ró˝nych paƒstw, a produkcja
jest równoznaczna z handlem. Umi´dzynarodowienie
tych us∏ug wynika bezpoÊrednio z ich istoty. Niemo˝li-
wy jest bowiem eksport (import) jakichkolwiek dóbr
bez ich jednoczesnego przetransportowania czy zapew-
nienia obs∏ugi finansowej transakcji. Do tej kategorii
mo˝na równie˝ zaliczyç podró˝e mi´dzynarodowe, po-
niewa˝ dochodzi tu do transakcji mi´dzy rezydentami
a nierezydentami. 

2. Us∏ugi b´dàce przedmiotem wymiany mi´dzy-
narodowej ze wzgl´du na przewagi konkurencyjne do-
stawców. Do tej kategorii mo˝na zaliczyç niektóre us∏u-
gi biznesowe, np. us∏ugi profesjonalne (oferowane
przez wykwalifikowanych pracowników w takich dzie-
dzinach, jak prawo, rachunkowoÊç, podatki, architek-
tura, in˝ynieria, medycyna), informatyczne, doradcze
w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej i za-
rzàdzania. Eksport pojawia si´, gdy us∏ugodawca ma
monopol technologiczny, dysponuje prawami w∏asno-
Êci intelektualnej lub osiàga przewag´ kosztowà. Przy-
czyny rozwoju tego rodzaju handlu sà wi´c takie same,
jak handlu towarowego. 

3. Us∏ugi zamkni´te na konkurencj´ krajowà lub
zagranicznà. Rzàdy wi´kszoÊci paƒstw regulujà, a cz´-
sto blokujà dost´p zagranicznych us∏ugodawców do
us∏ug u˝ytecznoÊci publicznej, takich jak transport ko-
lejowy i lotniczy, dystrybucja wody i elektrycznoÊci, te-14 W. Januszkiewicz: Mi´dzynarodowa wymiana us∏ug. W: L. Balcerowicz

(red.): Mi´dzynarodowe przep∏ywy gospodarcze. Warszawa 1987 PWN, s. 165. 
15 P. Sulmicki: Mi´dzynarodowa wymiana gospodarcza. Warszawa 1977
PWE, s. 55. 16 OECD in figures. „OECD Observer”, 2002/Supplement 1. 
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lekomunikacja publiczna, oraz us∏ug socjalnych, tj.
edukacyjnych, medycznych, opieki spo∏ecznej17.
W konsekwencji, rozmiary handlu mi´dzynarodowego
us∏ugami w tych bran˝ach sà ograniczone i to bardziej
nawet przez regulacje krajowe ni˝ polityk´ handlowà. 

Asymetria pomi´dzy udzia∏em us∏ug w produkcji
Êwiatowej (w 2000 r. oko∏o 64%) i handlu Êwiatowym
(20%) wynika m.in. z ró˝nego udzia∏u poszczególnych ka-
tegorii w handlu mi´dzynarodowym i gospodarkach krajo-
wych. Mi´dzynarodowy handel us∏ugami zdominowany
jest przez us∏ugi z pierwszej kategorii, czyli infrastruktural-
ne. Stanowià one ∏àcznie ponad 70% Êwiatowego ekspor-
tu us∏ug. JednoczeÊnie grupa ta ma wzgl´dnie niewielki
udzia∏ w tworzeniu PKB (z wyjàtkiem us∏ug finansowych)
i zatrudnieniu. Na przyk∏ad pod koniec lat 90. XX w.
w krajach OECD transport i ∏àcznoÊç stanowi∏y Êrednio
oko∏o 8% PKB i dawa∏y prawie 7% miejsc pracy. Z drugiej
strony handel hurtowy i detaliczny, jak równie˝ us∏ugi rzà-
dowe i inne us∏ugi zamkni´te na konkurencj´ zagranicznà
∏àcznie tworzà w wielu krajach ponad po∏ow´ produktu
krajowego brutto (w krajach OECD oko∏o 41%) i dominu-
jàcà cz´Êç miejsc pracy w wi´kszoÊci krajów, podczas gdy
sà w∏aÊciwe nieobecne na arenie mi´dzynarodowej. 

Zastanawiajàca jest doÊç niska (chocia˝ w ostat-
nich latach dynamicznie rosnàca) internacjonalizacja
us∏ug z drugiej kategorii, a wi´c niektórych us∏ug bizne-
sowych i obs∏ugi ludnoÊci, b´dàcych przedmiotem
handlu na rynku krajowym. Ograniczona konkurencja
mi´dzynarodowa w tych us∏ugach rynkowych wynika
z trzech g∏ównych przyczyn. Po pierwsze, w wielu te-
go rodzaju bran˝ach us∏ugowych popyt kszta∏towany
jest pod wp∏ywem lokalnej kultury i z trudem mo˝e byç
zaspokajany przez podmioty spoza danej spo∏ecznoÊci
lokalnej. Zastrze˝enie to w wielu przypadkach odnosi
si´ tak˝e do Êwiadczenia us∏ug w formie obecnoÊci han-
dlowej (np. zagranicznym restauratorom jest niezwykle
trudno zaistnieç na rynku francuskim; z kolei w Japonii
obce firmy handlowe napotykajà skomplikowany system

powiàzaƒ firm krajowych, tzw. keiretsu). Gusta us∏ugo-
biorców bywajà przy tym bardziej zró˝nicowane w skali
mi´dzynarodowej ni˝ w przypadku popytu na dobra
przemys∏owe. Us∏ugi zaspokajajà bowiem wiele takich
potrzeb, które kszta∏towane sà przez wieloletnie przy-
zwyczajenia, zwyczaje, tradycje, a te trudniej zmieniaç
i wymaga to d∏u˝szego czasu ni˝ w przypadku zaspoka-
jania potrzeb materialnych. Na przyk∏ad nak∏onienie lu-
dzi do s∏uchania muzyki amerykaƒskiej w Arabii Sau-
dyjskiej jest trudniejsze ni˝ spowodowanie, by ci sami
ludzie kupowali radioodbiorniki produkowane w Sta-
nach Zjednoczonych. Po drugie, mi´dzynarodowe
Êwiadczenie us∏ug jest cz´sto bardziej skomplikowane,
a jego zorganizowanie dro˝sze ni˝ przy sprzeda˝y to-
warów. Âwiadczenie profesjonalnych us∏ug bizneso-
wych wymaga najcz´Êciej wspó∏pracy us∏ugodawcy
z us∏ugobiorcà. Internacjonalizacja wià˝e si´ z koniecz-
noÊcià stworzenia bardziej wyrafinowanej struktury or-
ganizacyjnej oraz zaanga˝owania wy˝ej wykwalifiko-
wanych pracowników ni˝ w wi´kszoÊci bran˝ przemy-
s∏owych. W rezultacie zmiany zachodzàce w przedsi´-
biorstwach us∏ugowych sà zwykle wi´ksze i g∏´bsze ni˝
te, które sà konieczne w przedsi´biorstwach eksportu-
jàcych towary. Po trzecie, w przypadku wielu bran˝ fir-
my us∏ugowe nie majà motywacji do rozwijania dzia∏al-
noÊci mi´dzynarodowej. Wiele bran˝ us∏ugowych zdo-
minowanych jest bowiem przez ma∏e, prywatne, cz´sto
rodzinne przedsi´biorstwa. Ich podstawowym celem
pozostaje zwykle maksymalizacja zysku w∏aÊciciela.
Rzadko chcà zwi´kszaç skal´ dzia∏alnoÊci i zdobywaç
wi´kszy udzia∏ w rynku, czy to krajowym, czy zagra-
nicznym18. Poza tym mo˝liwoÊci te sà i tak ograniczo-
ne ze wzgl´du na ich niewielkie zdolnoÊci produkcyj-
ne, marketingowe itp. 

Niedoszacowanie mi´dzynarodowego handlu us∏ugami

Dysproporcje mi´dzy udzia∏em us∏ug i towarów w han-
dlu mi´dzynarodowym wynikajà tak˝e z niedoszaco-

Tabela 2 Handel us∏ugami wed∏ug sposobów ich dostarczania w 1997 r.
Sposób dostawy Kategoria WartoÊç Skumulowany udzia∏ 

(mld USD) (%)

Transgraniczny Us∏ugi rynkowe 

(oprócz podró˝y zagranicznych) 890 41,0

Konsumpcja za granicà Podró˝e zagraniczne 430 19,8

ObecnoÊç handlowa Sprzeda˝ przez filie zagraniczne 820 37,8

ObecnoÊç osób fizycznych Wynagrodzenia pracowników 30 1,4

Ogó∏em 2.170 100,0

èród∏o: B. Hoekman, M.M. Kosteczki: Ekonomia Êwiatowego systemu handlu. WTO: zasady i mechanizmy negocjacji. Wroc∏aw 2002 Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc∏awiu, s. 226.

17 R. Gönenc̨: Changing Economics of International Trade in Services. W: 
B.R. Guile, J.B. Quinn (red.): Technology in Services: Polices for Growth, Tra-

de and Employment. National Academy Press, Washington D. C. 1988, s. 174. 18 Ibidem, s. 175. 
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wania handlu us∏ugami. Niematerialny charakter us∏u-
gi i jej „niewidocznoÊç” (ang. invisibility) utrudniajà
uchwycenie momentu przekroczenia granicy, a co za
tym idzie zarejestrowanie wartoÊci eksportu (importu)
us∏ugi oraz okreÊlenie kierunków handlu. W przeci-
wieƒstwie do obrotu towarowego w przypadku wi´k-
szoÊci us∏ug nie mo˝na uchwyciç momentu przekracza-
nia przez nie granicy celnej wraz z towarzyszàcà im do-
kumentacjà zawierajàcà rozpoznawalny na Êwiecie kod
„towarowy”, opis zawartoÊci przesy∏ki, informacje do-
tyczàce iloÊci, kraju pochodzenia i przeznaczenia oraz
faktur´. Celnicy mogà wprawdzie zauwa˝yç us∏ugo-
dawc´ lub us∏ugobiorc´ przekraczajàcych granic´, ale
nie mogà ustaliç wartoÊci czy rozmiarów transakcji (b´-
dàcych podstawà naliczania c∏a w przypadku handlu
towarami), gdy˝ nie jest ona znana a˝ do momentu pro-
dukcji i konsumpcji us∏ug. Tak jest np. wówczas, gdy
osoba fizyczna korzysta za granicà z ró˝nego rodzaju
us∏ug, np. kulturalnych, transportowych, ochrony
zdrowia. Mo˝na jednak wskazaç przyk∏ady us∏ug, które
zostajà poddane ocleniu, i dzi´ki temu oszacowaç war-
toÊç handlu nimi (sà to albo us∏ugi ucieleÊnione w to-
warach, np. filmy na kasetach wideo, albo wr´cz towa-
ry, które sà niezb´dne do Êwiadczenia us∏ug, np. mate-
ria∏y reklamujàce wycieczki zagraniczne). 

Niedoszacowanie mi´dzynarodowych obrotów
us∏ugowych wynika tak˝e z wielu innych powodów. Po
pierwsze, mimo istniejàcej szerokiej definicji handlu
us∏ugami opracowanej przez WTO w statystykach bi-
lansu p∏atniczego nie mo˝na uwzgl´dniç wielkoÊci
handlu realizowanego w ramach zagranicznych inwe-
stycji bezpoÊrednich – szacunki wskazujà, ˝e stanowià
one oko∏o 40% handlu us∏ugami ogó∏em – oraz prze-
p∏ywu osób fizycznych (oko∏o 1,5% udzia∏ – por. tabe-
la 2). Wynikajàce stàd niedoszacowanie obrotów us∏u-
gowych jest ró˝ne w poszczególnych bran˝ach, w za-
le˝noÊci od dominujàcego sposobu dotarcia z us∏ugà na

rynek. Problem ten dotyczy zw∏aszcza us∏ug finanso-
wych i dystrybucyjnych. 

Po drugie, istniejà ró˝nice metodologiczne w zbie-
raniu i prezentacji danych statystycznych mi´dzy kra-
jami. Na przyk∏ad w statystykach niektórych paƒstw
nie uwzgl´dnia si´ wybranych kategorii us∏ug. Nie
wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie MFW (por. tabela 3)
dostarczajà szczegó∏owe statystyki na temat handlu
us∏ugami, poniewa˝ nie chcà albo nie sà w stanie tego
zrobiç. Malejàca w czasie liczba paƒstw – eksporte-
rów i importerów us∏ug mo˝e byç mylàca. Obecne
dane nale˝y traktowaç jako niedoszacowane ze
wzgl´du na opóênienia w dostarczaniu danych przez
banki i inne instytucje bankom centralnym, a w kon-
sekwencji Mi´dzynarodowemu Funduszowi Waluto-
wemu19. 

Ponadto, paƒstwa nienale˝àce do MFW nie majà
obowiàzku sporzàdzania bilansu p∏atniczego zgodnie
z jego wytycznymi. Po trzecie, us∏ugi cz´sto sà ÊciÊle
zwiàzane z obrotem towarowym i nie ma mo˝liwoÊci
oddzielnego szacowania wartoÊci handlu nimi. Przy-
k∏adem jest serwis gwarancyjny, b´dàcy nieod∏àcznym
elementem sprzedawanego towaru. Po czwarte, niektó-
re us∏ugi rozliczane sà w drodze kompensaty, np. raz
w miesiàcu liczy si´ saldo us∏ug kolejowych czy ∏àcz-
noÊciowych i tylko ono jest pokrywane. Po piàte, wiele
transakcji eksportowych pozostaje nierozpoznanych,
szczególnie w formie konsumpcji za granicà. Chodzi
np. o Êwiadczenie us∏ug nierezydentom czasowo prze-
bywajàcym w kraju przyjmujàcym (nie da si´ stwier-
dziç, jakà cz´Êç osób nabywajàcych bilety na imprezy

Tabela 3 Liczba paƒstw dostarczajàcych statystyki dotyczàce handlu poszczególnych bran˝
us∏ug rynkowych w latach 2000-2002 kategorie bilansu p∏atniczego

Rodzaj us∏ug Eksport Import

2000 2001 2002 2000 2001 2002

Us∏ugi ogó∏em 142 133 95 142 134 96

Transport 139 130 93 141 132 94

Podró˝e zagraniczne 139 130 92 139 130 93

Pozosta∏e 139 130 92 140 131 93

¸àcznoÊciowe 111 105 84 111 105 84

Budowlane 71 68 59 81 75 61

Ubezpieczeniowe 117 108 84 132 124 91

Finansowe 87 83 67 94 86 71

Informatyczne i informacyjne 76 74 63 78 72 63

Prawa autorskie, patenty, op∏aty licencyjne 80 77 63 101 97 75

Pozosta∏e biznesowe 129 121 89 137 127 92

Osobiste, kulturalne, rekreacyjne 72 73 61 81 80 65

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie UNCTAD Handbook of statistics on-line,  http://www.unctad.org, 29.05.2004 r.

19 WTO, badajàc w 2000 r. us∏ugi z 1998 r., wskazywa∏a w swojej notatce (A
review of statistics on trade flows in services, S/C/W/27/Add. 1, 30 October
2000) na 125 paƒstw, które dostarczy∏y statystyki bilansu p∏atniczego dotyczà-
ce eksportu us∏ug ogó∏em. Aktualne dane UNCTAD opracowane na podstawie
bilansu p∏atniczego paƒstw wskazujà, ˝e statystyki dotyczàce 1998 r. istniejà
dla 152 paƒstw. 
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kulturalne czy robiàcych zakupy stanowià nierezyden-
ci). Po szóste, cz´Êç transakcji us∏ugowych w ogóle nie
jest rejestrowana, gdy˝ wiele us∏ug sprzedawanych jest
bez poÊrednictwa instytucji finansowych. Sprawia to,
˝e taki obrót nie jest rejestrowany przez banki, a wi´c
nie pojawia si´ w statystykach bilansu p∏atniczego. Pro-
blemem jest tak˝e obrót mi´dzy filiami. Szczególnie
cz´sto nie sà rejestrowane przez korporacje transnaro-
dowe transakcje elektroniczne. Po siódme wreszcie,
us∏ugi sà wzgl´dnie podatne na operowanie w szarej
strefie, np. sezonowo Êwiadczone us∏ugi hotelarskie,
p∏atne lekcje j´zyków obcych Êwiadczone przez zagra-
nicznych korepetytorów, handel ró˝nego rodzaju towa-
rami, us∏ugi budowlane. Dzia∏alnoÊcià us∏ugowà trud-
nià si´ najcz´Êciej ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa, któ-
re niejednokrotnie majà mo˝liwoÊç prowadzenia ksi´-
gowoÊci w uproszczonej formie, co sprzyja ukrywaniu
pewnych dochodów. Poza tym wielu us∏ugodawców
w ogóle nie rejestruje ˝adnej dzia∏alnoÊci gospodarczej,
chocia˝ prowadzà takà dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek. 

Polityka protekcjonizmu

Handel us∏ugami, podobnie jak wymiana towarów, ha-
mowany jest tak˝e przez zagranicznà polityk´ ekono-
micznà wi´kszoÊci paƒstw na Êwiecie. Chodzi o protek-
cjonizm chroniàcy wewn´trzne rynki wielu paƒstw.
O ile jednak w przypadku towarów regu∏y handlu mi´-
dzynarodowego oraz proces jego liberalizacji na forum
wielostronnym (GATT) majà ju˝ ponad pi´çdziesi´cio-
letnià histori´, mi´dzynarodowego tyle zasady mi´dzy-
narodowego obrotu us∏ugowego sà bardzo m∏ode. Po-
nadto, polityka ograniczania dost´pu zagranicznych
us∏ug i us∏ugodawców jest cz´sto bardziej restrykcyjna
ni˝ w przypadku eksportu towarów. Co wi´cej, niektó-
re narz´dzia polityki protekcji mogà byç przedmiotem
porozumieƒ mi´dzynarodowych tylko w ograniczonym
zakresie. Powodem jest koniecznoÊç utrzymania prze-
pisów krajowych regulujàcych dzia∏alnoÊç w bran˝ach,
w których paƒstwo ma obowiàzek zapewnienia po-
wszechnego dost´pu i odpowiedniego poziomu us∏ug

oraz ochrony konsumenta przed nadu˝yciami ze strony
us∏ugodawców. Takimi bran˝ami sà m.in.: us∏ugi me-
dyczne, edukacyjne, prawne, transportowe, finansowe,
∏àcznoÊciowe, obronnoÊci. 

Rozmiary handlu us∏ugami

Us∏ugi, szczególnie te, które wià˝à si´ z obs∏ugà obrotu
towarowego (finansowe, transportowe), od wieków od-
grywajà wa˝nà rol´ w handlu mi´dzynarodowym.
Wraz z rozwojem handlu towarowego ros∏o ich znacze-
nie. Pojawienie si´ innych rodzajów us∏ug w obrocie
mi´dzynarodowym na wi´kszà skal´ nastàpi∏o po II
wojnie Êwiatowej. Od tego czasu systematycznie roz-
luênia si´ te˝ zwiàzek us∏ug z handlem towarami,
a technologie informatyczne w po∏àczeniu z telekomu-
nikacyjnymi umo˝liwiajà mi´dzynarodowy handel
wi´kszoÊcià us∏ug. 

Porównywalne w skali Êwiatowej statystyki doty-
czàce obrotów us∏ugami sporzàdzane sà od lat 80. XX w.
Od tego czasu wartoÊç eksportu us∏ug mierzona na ba-
zie bilansu p∏atniczego wzros∏a ponad czterokrotnie:
z 364 mld USD w 1980 r. do 1.570 mld USD w 2002 r. 

Udzia∏ us∏ug w handlu mi´dzynarodowym

Us∏ugi stanowià prawie 20% Êwiatowego eksportu i 5%
Êwiatowej produkcji, podczas gdy 22 lata wczeÊniej
wskaêniki te kszta∏towa∏y si´ na poziomie odpowied-
nio: 16% i 3,1% (por. wykres 1). Przewiduje si´, ˝e ze
wzgl´du na dynamiczny rozwój nowoczesnych us∏ug
(finansowych, informatycznych, telekomunikacyj-
nych), do 2020 r. us∏ugi mogà stanowiç ponad 50%
handlu mi´dzynarodowego20. 

Zauwa˝alne sà du˝e ró˝nice regionalne w udziale
us∏ug w handlu mi´dzynarodowym. Stanowià one

Tabela 4 Âwiatowy handel us∏ugami
rynkowymi w latach 1980-2002 (w mld USD)

èród∏o: Commercial services trade by region and selected economies. Historical
series 1980-2002. WTO, http://www.wto.org/english /res_e/statis_e/statis_e.htm,
27.03.2004 r.
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èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: The World Economic Outlook (WEO)
Database. IMF September 2003, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2003/02/da-
ta/index.htm; Commercial services..., op.cit., 27.03.2004 r.

Rok Eksport Import

1980 364,3 398,1

1985 381,8 397,6

1990 783,1 814,8

1995 1.188,9 1.190,9

2000 1.475,7 1.460,9

2001 1.478,1 1.469,6

2002 1.570,1 1.545,5

20 D. Riddle: General Agreement on Trade in Services. Opportunities for De-

veloping Countries. „International Trade Forum” nr 1/2000. 
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wy˝szy odsetek w handlu Ameryki Pó∏nocnej (eksport)
i Europy Zachodniej (zarówno eksport, jak i import),
ni˝szy zaÊ w pozosta∏ych regionach (por. tabela 5). Wi-
daç wi´c wyraênie, ˝e mi´dzynarodowy handel us∏uga-
mi odgrywa wi´kszà rol´ w zamo˝niejszych regionach.
Majà one przewagi komparatywne w bran˝ach wytwa-
rzajàcych us∏ugi, które mogà byç Êwiadczone transgra-
nicznie (np. us∏ugi bankowe i inne finansowe oraz in-
formatyczne), dzi´ki czemu korzystajà z szybkiego po-
st´pu technologicznego. Kraje te w wi´kszym stopniu
otworzy∏y tak˝e swoje rynki us∏ugowe na konkurencj´
zagranicznà, co t∏umaczy stosunkowo wysoki udzia∏
importu us∏ug w ich obrotach. W 2002 r. najwy˝szy
udzia∏ eksportu us∏ug w eksporcie ogó∏em zanotowa∏y
kraje po∏udnia: Grecja (67,1%), Egipt (55,7%), Maroko
(34,2%), Hiszpania (33,1%). W przypadku tych krajów
wysoki udzia∏ us∏ug w ich handlu zagranicznym wynika
przede wszystkim z posiadanych walorów turystycznych.
W imporcie najbardziej znaczàcà rol´ us∏ugi odgrywa∏y
w handlu Irlandii (44,2% importu ogó∏em), Argentyny
(34,3%), Danii (33,3%) i Austrii (32,9%). W przypadku

Argentyny znaczàcy udzia∏ w imporcie us∏ug majà us∏ugi
turystyczne (ponad po∏owa wartoÊci importowanych
us∏ug). Dania importuje g∏ównie us∏ugi transportowe, na-
tomiast Irlandia i Austria – tzw. pozosta∏e us∏ugi bizneso-
we, tj. us∏ugi handlowe, leasingowe, profesjonalne.

Dynamika handlu us∏ugami

Us∏ugi sà najbardziej dynamicznie rozwijajàcym si´
sk∏adnikiem handlu Êwiatowego od 22 lat (zob. wykres
2). Âredni roczny wzrost eksportu us∏ug w latach 1980-
2002 wynosi∏ prawie 7%, podczas gdy eksport towaro-
wy wzrasta∏ w tym okresie w tempie oko∏o 5,7%. 

W latach 90. XX w. nastàpi∏o zrównanie tempa
wzrostu eksportu towarów i us∏ug (por. tabela 6). Mo˝-
na to jednak wyt∏umaczyç rekordowo wysokimi wskaê-
nikami produkcji i eksportu towarowego w 2000 r.
(wzrost odpowiednio o 4,5% i 13%) oraz wczeÊniej,
w 1995 r. (prawie 20-procentowy wzrost eksportu to-
warów przy 15-procentowym wzroÊcie eksportu us∏ug)
w wyniku znacznego podniesienia poziomu cen ropy
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Wykres 2 Wzrost eksportu towarów i us∏ug w latach 1980–2002

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: G. Karsenty: Trends in services trade under GATS – recent developments, http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/symp_as-
sessment_serv_march02_e.htm; The World Economic …, op.cit.; Commercial services…, op. cit., 27.03.2004 r.

Tabela 5 Udzia∏ towarów i us∏ug rynkowych w handlu ogó∏em wybranych regionów w 2002 r.
(na podstawie bilansów p∏atniczych)

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: International Trade Statistics. WTO 2003, tab. I.8.

Eksport ImportwartoÊç udzia∏ wartoÊç udzia∏
(mld USD) (%) (mld USD) (%)

ogó∏em towary us∏ugi ogó∏em towary us∏ugi

Âwiat 7.900 80,1 19,9 7.810 80,2 19,8
Ameryka Pó∏nocna 1.258 75,5 24,5 1640 84,9 15,1
Ameryka ¸aciƒska 414 86,4 13,6 408 84,1 15,9
Europa Zachodnia 3.336 77,1 22,9 3147 77,3 22,7
Europa Ârodkowa 
i Wschodnia 379 84,2 15,8 358 81,8 18,2
Afryka 173 82,1 17,9 165 75,6 24,4
Azja 2.097 84,7 15,3 1.913 80,8 19,2

Tabela 6 Âwiatowy eksport towarów i us∏ug rynkowych w latach  1990-2002

èród∏o: International Trade Statistics. Genewa 2003 WTO, tab. 1.

WartoÊç Roczna zmiana (%)
(mld USD)

2002 1990-2000 2000 2001 2002
Towary 6.270 6,5 13,0 -4,0 4,0
Us∏ugi 1.570 6,5 6,0 0,0 6,0
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naftowej oraz dynamicznego rozwoju bran˝y produku-
jàcej wyposa˝enie biurowe i sprz´t telekomunikacyjny. 

W latach 1980-2002 dynamika eksportu us∏ug prze-
wy˝sza∏a dynamik´ zarówno Êwiatowego PKB, jak i PKB
wytworzonego w sektorze us∏ugowym (por. wykresy 3 i 4).

WartoÊç handlu us∏ugami roÊnie w zasadzie nie-
przerwanie od poczàtku lat 80. XX w. Wyjàtek stano-
wià lata 1982-1983 oraz 2001 r. W 1982 r. eksport us∏ug
spad∏ w stosunku do roku poprzedniego o 2,6%,
a w 1983 r. o kolejne 2,9%. Wiàza∏o si´ to z recesjà
w gospodarce Êwiatowej w tamtym okresie. Nale˝y za-
uwa˝yç, ˝e w tym samym czasie nastàpi∏ tak˝e bez-
wzgl´dny spadek wartoÊci eksportowanych towarów
(w 1982 r. by∏ znacznie wi´kszy ni˝ w sektorze us∏ug –
o ponad 6%, tj. o 117 mln USD). Ponadto Êwiatowy eks-
port towarowy ucierpia∏ tak˝e w 1998 r. (spadek o 2%)
w wyniku serii kryzysów finansowych w Ameryce ¸a-
ciƒskiej, Azji Po∏udniowo-Wschodniej oraz Europie
Ârodkowej i Wschodniej. Handel us∏ugami natomiast
w tym czasie wzrós∏, chocia˝ nieznacznie (o 1%). O ile
ceny artyku∏ów przemys∏owych w 1998 r. znacznie
spad∏y, przyczyniajàc si´ do spadku wartoÊci handlu
mi´dzynarodowego, o tyle w przypadku us∏ug ceny po-
zosta∏y na poziomie niezmienionym w porównaniu
z 1997 r. W 2001 r. nastàpi∏o spowolnienie obrotów
Êwiatowego handlu us∏ugami (wzrost o 1,1 mln USD, tj.
0,08%). Stagnacja ta (oraz ca∏kowity spadek eksportu

towarów o prawie 4%)21 by∏a przede wszystkim konse-
kwencjà za∏amania w bran˝y nowych technologii (IT),
os∏abienia popytu w Europie Zachodniej i Stanach
Zjednoczonych oraz pog∏´bienia si´ negatywnych zja-
wisk w gospodarce Êwiatowej po 11 wrzeÊnia 2001 r. 22

Szczególnie ucierpia∏y bran˝e zwiàzane z turystykà
i transportem, g∏ównie lotniczym (spadek dochodów
z eksportu odpowiednio o 2% i 1%), a tak˝e bran˝a
ubezpieczeniowa. 

Struktura geograficzna handlu us∏ugami

Eksport us∏ug

G∏ównymi uczestnikami mi´dzynarodowej wymiany
us∏ug sà kraje wysoko rozwini´te. W 2002 r. przypada-
∏o na nie oko∏o 73% Êwiatowego eksportu us∏ug (zob.
tabela 7). 

Analizujàc dane z ostatnich 22 lat, mo˝na jednak
zauwa˝yç rosnàce znaczenie krajów rozwijajàcych si´
w Êwiatowym eksporcie us∏ug. W tym czasie nastàpi∏
ponad pi´ciokrotny wzrost eksportu us∏ug z tej grupy
krajów, co sprawi∏o, ˝e ich udzia∏ w Êwiatowym eks-
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èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: World Development Indicators. World
Bank 2002, 2003 tab. 4.1; Commercial services..., op.cit., 27.03.2004 r.

12
5

59

3

14

7
19

4

54

2

17

4
20

4

48

2

20

6

Ameryka Pó∏nocna

Ameryka a̧ciƒska

Europa Zachodnia

Afryka 

Azja

Pozosta∏e19 80

1990

2002

Wykres 4 Eksport us∏ug rynkowych, udzia∏y
wed∏ug regionów w latach 1980-2002 (w %) 

èród∏o: jak w tabeli 7.

Tabela 7 Udzia∏ grup krajów* w Êwiatowym handlu us∏ugami w latach 1980-2002

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: International Trade Statistics. WTO 2003, tab. I.8.

Rok Kraje rozwini´te Kraje rozwijajàce si´
eksport import eksport import

wartoÊç udzia∏   wartoÊç udzia∏ wartoÊç udzia∏   wartoÊç udzia∏
(mld w eksporcie (mld w eksporcie (mld w eksporcie (mld w eksporcie
USD) us∏ug ogó∏em USD) us∏ug ogó∏em USD) us∏ug ogó∏em USD) us∏ug ogó∏em

(%) (%) (%) (%)
1980 281,2 77,19 268,5 67,45 705 19,35 116,5 29,26
1985 294,2 77,06 276,1 69,44 754 19,75 108,8 27,36
1990 622,2 79,45 619,0 75,97 140,3 17,92 171,7 21,07
1995 875,5 73,64 834,9 70,11 268,1 22,55 310,3 26,06
2000 1.089,8 73,85 1.028,0 70,37 335,5 22,73 382,6 26,19
2001 1.088,8 73,66 1.031,2 70,17 335,3 22,68 382,2 26,01
2002 1.159,1 73,82 1.092,2 70,67 351,3 22,37 388,3 25,12

21 International Trade Statistics. Genewa 2003 WTO, tab. A. 6. 
22 Koniunktura gospodarcza na Êwiecie 2001-2003. Rzàdowe Centrum Stu-
diów Strategicznych Warszawa, czerwiec 2002, s. 42. 
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porcie us∏ug wzrós∏ z 19% do 22%. Tak znaczàcy
wzrost eksportu us∏ug z krajów rozwijajàcych si´ wyni-
ka przede wszystkim ze wzrostu znaczenia Azji na
Êwiatowym rynku us∏ug. To w∏aÊnie kraje nowo uprze-
mys∏owione pochodzàce z tego regionu zanotowa∏y
najwy˝sze tempo wzrostu eksportu us∏ug. Udzia∏ ca∏e-
go regionu w Êwiatowym eksporcie us∏ug wzrós∏
z 13,7% w 1980 r. do 20% w 2002 r. Regionalna anali-
za rynku us∏ug wskazuje tak˝e na wzrost znaczenia
Ameryki Pó∏nocnej (por. wykres 4). Udzia∏ tego regionu
wzrós∏ z 12,4% w 1980 r. do 20% w 2002 r. 

W pozosta∏ych grupach krajów zanotowano ten-
dencj´ spadkowà. Udzia∏ Europy Zachodniej w Êwiato-
wym eksporcie us∏ug wyniós∏ w 2002 r. oko∏o 48%
i systematycznie spada. Udzia∏ Ameryki ¸aciƒskiej
wyniós∏ oko∏o 3,6%, a niewielki udzia∏ Afryki jeszcze
si´ zmniejszy∏: z 3,4% w 1980 r. do nieca∏ych 2%
w 2002 r.

W ca∏ym analizowanym okresie Êrednioroczne
tempo wzrostu eksportu us∏ug wynosi∏o prawie 6,9%.
Eksport z krajów rozwijajàcych si´ rós∏ w tempie pra-
wie 7,6%, podczas gdy z paƒstw wysoko rozwini´tych
w tempie tylko 6,7%. Ró˝nice te sà jeszcze wi´ksze,
jeÊli wziàç pod uwag´ jedynie ostatnie 12 lat. W la-
tach 1990-2002 Êwiatowy eksport us∏ug wzrasta∏ Êred-
niorocznie o nieca∏e 6%, podczas gdy eksport z kra-
jów rozwini´tych o nieco powy˝ej 5%, natomiast kra-

je rozwijajàce si´ uzyska∏y wzrost o prawie 8%. Naj-
wy˝szà dynamik´ eksportu us∏ug w latach 1980–2002
zanotowa∏y Ameryka Pó∏nocna i Azja, a najwolniejsze
tempo wzrostu eksportu us∏ug wystàpi∏o w Afryce
(por. wykres 5).

Import us∏ug

W Êwiatowym imporcie us∏ug obserwuje si´ odwrotne
tendencje (por. tabela 7). RoÊnie znaczenie krajów wy-
soko rozwini´tych, które obecnie importujà oko∏o 71%
wszystkich us∏ug, spada zaÊ udzia∏ krajów rozwijajà-
cych si´ (z 30% w 1980 r. do 25% w 2002 r.). W ca∏ym
analizowanym okresie Êrednioroczne tempo wzrostu
importu us∏ug przez kraje rozwijajàce si´ wynosi∏o
5,6%, przy Êredniej Êwiatowej wynoszàcej prawie 6,4%
(wskaênik dla krajów wysoko rozwini´tych – 6,6%).
W latach 1990-2002 nastàpi∏ natomiast znaczny wzrost
tempa importu us∏ug przez kraje rozwijajàce si´ (wyno-
si∏ 8,5% Êredniorocznie, przy Êredniej Êwiatowej
6,6%). W krajach wysoko rozwini´tych, dotkni´tych
niekorzystnà koniunkturà gospodarczà na poczàtku
XXI wieku, znacznie spad∏o tempo wzrostu importu
us∏ug (5,8%). 

W latach 1980–2002 wzros∏o znaczenie Ameryki
Pó∏nocnej jako nabywcy us∏ug. Jej udzia∏ w imporcie
zwi´kszy∏ si´ z 10% do 16%, w tempie przekraczajà-
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cym Êrednià dynamik´ Êwiatowà o ponad dwa punkty
procentowe. Tak˝e Azja umocni∏a swojà pozycj´ na
Êwiatowym rynku nabywców us∏ug (wzrost udzia∏u
z 18% do 24%; prawie 8% Êredniorocznie – por. wy-
kresy 7 i 8). Niski, 7-procentowy, udzia∏ Ameryki ¸a-
ciƒskiej i Afryki zmniejszy∏ si´ – odpowiednio – do 4%
i 3%. Europa Zachodnia natomiast utrzyma∏a swój 46-
procentowy udzia∏ w Êwiatowym imporcie us∏ug. 

Saldo handlu us∏ugami

Bilans handlu us∏ugami wi´kszoÊci krajów rozwini´-
tych jest dodatni, z wyjàtkiem m.in.: Niemiec (saldo
ujemne w wysokoÊci 49,5 mld USD w 2002 r.), Japonii
(41,7 mld USD), Irlandii (12,2 mld USD) i Kanady (5,6
mld USD)23. Na ujemne saldo handlu us∏ugami Nie-
miec dominujàcy wp∏yw majà podró˝e zagraniczne.
Podobnie jest w przypadku Japonii, chocia˝ tutaj do-
datkowo na pog∏´bienie deficytu wp∏ywajà tzw. pozo-
sta∏e us∏ugi biznesowe. Sà one tak˝e jednà z g∏ównych
przyczyn ujemnego bilansu us∏ug Irlandii, która dodat-
kowo nabywa za granicà prawa autorskie i licencje (w
sumie te dwie bran˝e dajà deficyt w wysokoÊci oko∏o

24 mld USD, który prawie w po∏owie redukowany jest
przez eksport us∏ug informatycznych). Saldo handlu
us∏ugami krajów rozwijajàcych si´ jest zazwyczaj ujem-
ne z wyjàtkiem m. in.: Hongkongu (saldo dodatnie
w wysokoÊci oko∏o 21 mld USD w 2002 r.), Turcji (8,5
mld USD), Singapuru (6,4 mld USD), Egiptu (2,9 mld
USD), Maroka (2,2 mld USD), Indii, Dominikany (po
1,7 mld USD), Ukrainy, Tunezji, Panamy (ponad 1 mld
USD)24. W tej grupie krajów dodatnie saldo wynika naj-
cz´Êciej z uzyskiwania nadwy˝ki w handlu us∏ugami
turystycznymi (Dominikana, Egipt, Maroko, Tunezja,
Turcja), transportowymi (Panama, Ukraina, cz´Êciowo
Egipt) i finansowymi (Hongkong, Singapur). 

G∏ówni uczestnicy wymiany us∏ugowej

G∏ówni eksporterzy sà jednoczeÊnie g∏ównymi impor-
terami us∏ug. Sà to równoczeÊnie te same kraje, które
dominujà w wymianie towarowej. Wyró˝nia si´ tutaj
pozycja Stanów Zjednoczonych, które osiàgajà znacznà
przewag´ zarówno po stronie eksportu, jak i importu.
Ich udzia∏ kraju w Êwiatowym eksporcie us∏ug w 2002 r.
wynosi∏ 17,4%, w imporcie – 13,3% (zob. tabela 8). 

Tabela 8 G∏ówni eksporterzy i importerzy us∏ug w 2002 r. 

èród∏o: International Trade Statistics.  Genewa 2003 WTO, tab. I.7.

Lp. Kraje eksportujàce WartoÊç Udzia∏ Lp. Kraje importujàce WartoÊç Udzia∏ 
1 Stany Zjednoczone 272,6 17,4 1 Stany Zjednoczone 205,6 13,3
2 Wielka Brytania 123,1 7,8 2 Niemcy 149,1 9,6
3 Niemcy 99,6 6,3 3 Japonia 106,6 6,9
4 Francja 85,9 5,5 4 Wielka Brytania 101,4 6,6
5 Japonia 64,9 4,1 5 Francja 68,2 4,4
6 Hiszpania 62,1 4,0 6 W∏ochy 61,5 4,0
7 W∏ochy 59,4 3,8 7 Holandia 55,7 3,6
8 Holandia 54,1 3,4 8 Chiny 46,1 3,0
9 Hongkong 45,2 2,9 9 Kanada 41,9 2,7
10 Chiny 39,4 2,5 10 Irlandia 40,4 2,6
... ... ... ... ... ...
32. Polska 10,1 0,6 34. Polska 8,9 0,6

Âwiat 1.570,0 100 Âwiat 1.545,0 100

Tabela 9 Udzia∏ 5, 10 i 15 najwi´kszych eksporterów i importerów w handlu us∏ugami
rynkowymi w 2001 r. (%) 

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: UNCTAD Handbook of statistics on-line,  http://www.unctad.org, 17.04.2004 r.

Kategoria us∏ug Eksport Import
5 10 15 5 10 15

Transport 40 61 73 43 59 69
Podró˝e 45 60 69 49 64 74
¸àcznoÊciowe 40 60 72 48 66 78
Budowlane 62 80 88 60 77 86
Ubezpieczeniowe 40 61 73 43 59 69
Finansowe 77 91 95 61 77 86
Informatyczne i informacyjne 66 87 93 51 73 86
Prawa autorskie, patenty, op∏aty licencyjne 86 94 97 62 78 87
Pozosta∏e us∏ugi biznesowe 44 66 78 39 60 74
Us∏ugi dla ludnoÊci, kulturalne, rekreacyjne 65 80 89 55 75 85

24 Ibidem. 23 International Trade Staistics, WTO, Genewa 2003, tab. A. 6 i A. 7. 



55BANK I  KREDYT listopad-grudzieƒ 2004 Makroekonomia

Na 10 pierwszych krajów dominujàcych w Êwiato-
wym obrocie us∏ugami rynkowymi przypada oko∏o 57%
Êwiatowego eksportu i importu tych us∏ug. Koncentra-
cja handlu jest zatem podobna jak w obrocie towaro-
wym. Poziom koncentracji handlu w poszczególnych
bran˝ach us∏ugowych w 2001 r. przedstawia tabela 925. 

Niestety, niemo˝liwa jest jednoznaczna analiza da-
nych przedstawionych w tabeli 9. Wyraêna, bardzo silna
koncentracja w niektórych bran˝ach us∏ugowych (prawa
autorskie, us∏ugi finansowe, informatyczne) idzie bo-
wiemw parze z niewielkà liczbà paƒstw dostarczajàcych
statystyki dotyczàce tych bran˝ (por. tabela 3 oraz komen-
tarz do niej). Mo˝na zauwa˝yç, ˝e udzia∏ najwi´kszych 5,
10 i 15 uczestników handlu us∏ugami jest w wi´kszoÊci
bran˝ wi´kszy w przypadku eksportu ni˝ importu (z wy-
jàtkiem podró˝y zagranicznych i ∏àcznoÊci).

Kierunki handlu us∏ugami

O poziomie zaawansowania mi´dzynarodowych badaƒ
dotyczàcych sektora us∏ug Êwiadczy fakt, ˝e do tej pory
nie istniejà dane dotyczàce kierunków handlu us∏uga-
mi. W 2002 r. po raz pierwszy opublikowano takie in-
formacje w odniesieniu do 22 krajów OECD oraz 2 kra-
jów niecz∏onkowskich (Estonii i Litwy)26. W 2003 r.
OECD27 dysponowa∏a danymi dotyczàcymi kierunków
handlu us∏ugami z 26 krajów cz∏onkowskich oraz
Hongkongu, b´dàcego w czo∏ówce Êwiatowych ekspor-
terów us∏ug. Na kraje te przypada oko∏o 78% Êwiatowe-
go eksportu i 74% Êwiatowego importu us∏ug. Ponie-
wa˝ jednak nie ca∏y handel tych krajów jest rejestrowa-
ny w podziale na partnerów28, wi´c wielkoÊç wymiany
obj´ta takimi ca∏oÊciowymi statystykami jest nieco ni˝-
sza. Brakujàce informacje na temat kierunków Êwiato-
wego eksportu us∏ug Sekretariat OECD oszacowa∏ na
podstawie danych dotyczàcych kierunków importu
us∏ug dostarczonych przez kraje obj´te badaniem.
W pewnym przybli˝eniu mo˝e to oznaczaç eksport
us∏ug ze wskazanych w tych statystykach krajów (tzw.
mirror statistics). Dzi´ki temu uzyskano ∏àcznie dane
na temat oko∏o 92% Êwiatowego eksportu us∏ug. Oczy-
wiÊcie, im bardziej polega si´ na danych szacunko-
wych, tym wi´kszym b∏´dem obarczone sà wyniki29. 

Tabela 10 sumarycznie przedstawia geograficzne
kierunki handlu us∏ugami. Zawiera pewne uproszcze-

nia (np. handel Êwiatowy = 100, chocia˝ w rzeczywi-
stoÊci dane obejmujà 92% ca∏oÊci handlu) i cz´Êciowo
dane szacunkowe. Z powodu braku lepszych êróde∏ jest
jednak dobrym punktem wyjÊcia do przeanalizowania
kierunków przep∏ywów us∏ugowych w skali Êwiatowej. 

Eksport us∏ug

Eksport wewnàtrz OECD stanowi 61,8% Êwiatowego
eksportu us∏ug i wynosi 81% eksportu OECD ogó∏em.
G∏ównym odbiorcà eksportu OECD jest Unia Europej-
ska (przypada na nià 46% tego eksportu). Na kolejnym
miejscu znajdujà si´ kraje NAFTA (21%), nast´pnie
kraje OECD po∏o˝one w Azji i Oceanii (7,9%) oraz
w Europie, poza UE (6,2%). Unia Europejska jest g∏ów-
nym rynkiem zbytu us∏ug dla wi´kszoÊci krajów nale-
˝àcych do OECD (z wyjàtkiem tych po∏o˝onych w Azji
i Oceanii, które handlujà przede wszystkim z krajami
NAFTA, odbierajàcymi 32,5% ich eksportu). Sam eks-
port wewnàtrzunijny stanowi ponad 23% Êwiatowego
eksportu us∏ug. Analizujàc eksport us∏ug z krajów
OECD do wszystkich regionów Êwiata, mo˝na stwier-
dziç, ˝e nie wyst´pujà znaczne ró˝nice w stosunku do
omówionych wy˝ej kierunków handlu mi´dzy krajami
OECD. Jedynie w przypadku paƒstw po∏o˝onych
w Azji i Oceanii nast´puje przesuni´cie w kierunku
handlu z krajami regionu, a Ameryka (Pó∏nocna i ¸a-
ciƒska) jest na drugim miejscu. 

Wed∏ug szacunków Sekretariatu ODCE, g∏ównym
odbiorcà afrykaƒskiego eksportu us∏ug sà kraje OECD
(76,8%), przy czym wi´kszoÊç tego eksportu przypada
na UE (prawie 55%). Dominacja Europy widoczna jest
tak˝e w regionalnym rozk∏adzie handlu (niezale˝nie od
przynale˝noÊci do OECD). Handel wewnàtrz kontynen-
tu afrykaƒskiego jest tylko niewiele wi´kszy od ekspor-
tu do obu Ameryk i wynosi 11,6%. Eksport obu Ame-
ryk w 75% kierowany jest do krajów OECD, przy czym
na kraje NAFTA i UE przypada po prawie 30% tego
eksportu. Obie Ameryki i Europa sà tak˝e g∏ównymi re-
gionami importujàcymi us∏ugi z tego kierunku (odpo-
wiednio 39% i 35%). Szacunkowe dane dotyczàce eks-
portu us∏ug z Azji i Oceanii wskazujà, ˝e niewiele po-
nad 54% tego eksportu kieruje si´ do krajów OECD,
z czego najwi´cej (21%) do paƒstw NAFTA. Poniewa˝
w OECD reprezentowane sà tylko 4 kraje regionu, ana-
liza kierunków handlu niewyró˝niajàca krajów OECD
wykazuje znaczne ró˝nice. Eksport z Azji i Oceanii
w ponad 55% kierowany jest do krajów le˝àcych w nie-
dalekiej odleg∏oÊci geograficznej, a paƒstwa z obu kon-
tynentów amerykaƒskich sà drugim odbiorcà us∏ug (z
udzia∏em prawie 24%)30. Z kolei 85% eksportu krajów

30 Dane te obarczone sà du˝ym b∏´dem, poniewa˝ oszacowano jedynie 73,5%
eksportu z tego regionu. Udzia∏ eksportu z krajów, które bezpoÊrednio dostar-
czy∏y statystyki, wynosi tylko 42,3%, natomiast pozosta∏a cz´Êç zosta∏a ocenio-
na na podstawie badania OECD obejmujàcego 27 krajów importujàcych us∏ugi
z tego regionu (mirror statistics). Ponad 26% eksportu regionu pozosta∏o jednak
nie zbadane, co oznacza, ˝e kieruje si´ do krajów nieobj´tych badaniem OECD. 

25 Istniejà wprawdzie dane na temat obrotów us∏ugowych w 2002 r., jednak
ze wzgl´du na niewielkà liczb´ paƒstw, które dostarczy∏y swoje statystyki za
ten rok (por. tabela 3), zdecydowano si´ na analiz´ ostatnich, najbardziej wia-
rygodnych danych. 
26 OECD Statistics on International Trade in Services. Partner Country Data and

Summary Analysis. 1999-2000. Paris, July 2002 OECD. (tylko wydanie internetowe)
27 OECD Statistics on International Trade in Services. Partner Country Data

and Summary Analysis. 1999-2001. Paris, July 2003 OECD. 
28 Najwi´kszà liczb´ krajów - partnerów rejestrujà: Czechy (196), Finlandia, Holan-
dia, Portugalia, W´gry, Belgia - Luksemburg (po 65), Austria, Wielka Brytania (po 63). 
29 Mirror statistics by∏y cz´Êciowo wykorzystane dla okreÊlenia kierunków
eksportu us∏ug z Azji i Oceanii oraz z europejskich krajów OECD pozostajà-
cych poza UE, natomiast w przypadku Afryki by∏o to jedyne êród∏o danych. 
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europejskich kierowane jest do OECD, przy czym po-
nad 56% tego eksportu przypada na samà Uni´ Euro-
pejskà; na drugim miejscu znalaz∏y si´ kraje NAFTA.
Europa i obie Ameryki to równie˝ regiony odbierajàce
wi´kszoÊç ca∏ego eksportu z Europy. 

Import us∏ug

Kraje OECD sà odbiorcà oko∏o 75% Êwiatowego impor-
tu us∏ug. Sà one g∏ównym rynkiem zbytu us∏ug pocho-
dzàcych zarówno z krajów nale˝àcych do tej organiza-
cji, jak równie˝ ze wszystkich regionów Êwiata. Na kra-
je OECD przypada od 54% (z Azji i Oceanii) do 91% (z
europejskich krajów OECD nienale˝àcych do UE) eks-
portu us∏ug. Bioràc pod uwag´ jedynie cz∏onków
OECD, najwi´kszy udzia∏ w Êwiatowym imporcie us∏ug
majà kraje Unii Europejskiej (40,8%). Nast´pnie sà kra-

je NAFTA (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk – ∏àcz-
nie 20,7%), Azja i Oceania (Australia, Japonia, Korea
P∏d. i Nowa Zelandia – 9,2%) i europejskie kraje OECD
nienale˝àce lub nowo przyj´te do UE (Czechy, Islandia,
Norwegia, Polska, S∏owacja, Szwajcaria, Turcja, W´gry
– 4,9%). W podziale na regiony, w imporcie us∏ug do-
minujà: Europa (odbiera 48,6% Êwiatowego eksportu),
obie Ameryki (25%) oraz Azja i Oceania (23,6%). Do
Afryki kieruje si´ jedynie 2,6% Êwiatowych przep∏y-
wów us∏ugowych. 

Bioràc pod uwag´ poszczególne kraje OECD nale-
˝y wyró˝niç Uni´ Europejskà (15) i Stany Zjednoczone
jako g∏ównych partnerów zarówno w eksporcie, jak
i imporcie us∏ug w wi´kszoÊci analizowanych krajów,
z wyjàtkiem: Finlandii, Hongkongu, Korei P∏d., Meksy-
ku, Nowej Zelandii i Szwecji. G∏ównymi partnerami
handlowymi Unii Europejskiej sà Stany Zjednoczone
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Wykres 9  Handel us∏ugami rynkowymi wybranych krajów z wybranymi partnerami 
w  2001 r. (bez handlu wewnàtrzunijnego)

èród∏o: International Trade Statistics, WTO, Genewa 2003, wykres III.4

* dane szacunkowe
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: OECD Statistics on International Trade in Services. Partner Country Data and Summary Analysis. 1999-2001. Paris, July
2003 OECD, s. 16.

Tabela 10 Struktura regionalna mi´dzynarodowego handlu us∏ugami w 2001 r.
Import

Eksport Âwiat OECD Afryka Ameryka Azja Europa
Ogó∏em NAFTA Azja Europa i Oceania

i Oceania UE Pozosta∏e

udzia∏ w handlu Êwiatowym (w %)
Âwiat 100,0  75,6  20,7  9,2  40,8  4,9  2,6  25,1  23,6  48,6  
OECD 76,3  61,8  16,0  6,0  35,0  4,7  1,7  20,0  13,0  41,7  
NAFTA 21,1  15,1  4,9  3,2  6,5  0,6  0,4  7,5  5,5  7,7  
Azja i Oceania 7,5  4,9  2,4  1,0  1,3  0,1  0,1  2,7  3,1  1,5  
Europa UE (15) 41,8  36,3  7,8  1,6  23,2  3,7  1,2  8,7  3,9 27,9  

Pozosta∏e* 6,0  5,4  1,0  0,2  4,0  0,3  0,0  1,0  0,4  4,6  
Afryka* 2,2  1,7  0,2  0,2  1,2  0,0  0,2  0,2  0,4  1,2  
Ameryka 24,8  18,7  7,0  3,7  7,4  0,6  0,4  9,8  6,1  8,6  
Azja i Oceania* 22,3  12,1  4,7  3,5  3,8  0,2  0,7  5,3  12,4  3,9  
Europa 50,7  43,2  8,8  1,8  28,5  4,0  1,3  9,8  4,7  34,9  

udzia∏ w eksporcie us∏ug poszczególnych regionów (w %)
OECD 100,0 81,0 21,0 7,9 45,9 6,2 2,2 26,2 17,0 54,6
NAFTA 100,0 71,6 23,0 14,9 30,7 2,9 1,7 35,7 26,3 36,4
Azja i Oceania 100,0 66,2 32,5 14,0 18,1 1,5 1,4 36,3 42,1 20,2
Europa UE (15) 100,0 87,0 18,7 3,9 55,5 9,0 2,8 20,9 9,4 66,8

Pozosta∏e* 100,0 91,1 16,2 3,2 67,5 4,2 0,7 16,7 6,2 76,4
Afryka* 100,0 76,8 10,2 11,1 54,9 0,6 11,6 11,3 20,7 56,4
Ameryka 100,0 75,4 28,2 14,9 29,7 2,5 1,5 39,3 24,6 34,6
Azja i Oceania* 100,0 54,3 21,1 15,5 16,8 0,9 3,0 23,7 55,6 17,7
Europa 100,0 85,1 17,4 3,6 56,1 8,0 2,7 19,3 9,2 68,8
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i Szwajcaria, natomiast partnerami Stanów Zjednoczo-
nych sà kraje UE (15) oraz Japonia (eksport) i Kanada
(import). Handel us∏ugami przez Stany Zjednoczone,
UE i Japoni´ z g∏ównymi partnerami ilustruje wykres 9. 

Podsumowanie

W XIX i XX wieku Êwiat przeszed∏ od gospodarki
opartej na przemyÊle wytwórczym do gospodarki
us∏ugowej. Mo˝na przypuszczaç, ˝e w erze globaliza-
cji wiek XXI b´dzie nie tylko wiekiem us∏ug, ale tak˝e
wiekiem us∏ug wymienianych w skali mi´dzynarodo-
wej. Wynika to mi´dzy innymi z faktu, ˝e cz∏owiek
coraz cz´Êciej i dalej przemieszcza si´, wchodzàc
w zwiàzki z ludêmi innych narodowoÊci. Wielkà rol´
odgrywa tu post´p w ∏àcznoÊci. Po raz pierwszy w hi-

storii nawiàzywanie kontaktów ponad granicami sta∏o
si´ dost´pne dla szerokich grup spo∏ecznych. Telefo-
niczne rozmowy mi´dzynarodowe, faks, poczta elek-
troniczna nie sà ju˝ zarezerwowane dla biznesmenów
czy wojskowych. Ma do nich ∏atwy dost´p ka˝dy kon-
sument.

Ma to okreÊlone konsekwencje dla handlu us∏uga-
mi. Post´p technologiczny pozwala przezwyci´˝yç te
cechy us∏ug, które utrudnia∏y handel nimi (brak mo˝li-
woÊci magazynowania, transportowania oraz jednocze-
snoÊç produkcji i konsumpcji). Dzi´ki ∏àcznoÊci i tech-
nologiom informatycznym us∏ugi dotychczas niewy-
mieniane w skali mi´dzynarodowej (np. edukacja,
us∏ugi medyczne) mogà przekraczaç granice, inne stajà
si´ przedmiotem handlu na wi´kszà skal´ (np. us∏ugi
bankowe). Nast´puje wi´c gwa∏towny wzrost transgra-
nicznego handlu us∏ugami. 
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