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Da riusz Mon gia ło*

Głów ni part ne rzy Pol ski w han dlu usłu ga mi
po ak ce sji do Unii Eu ro pej skiej

Ce lem ni niej sze go ar ty ku łu jest uka za nie struk tu ry geo gra ficz nej
han dlu usłu ga mi Pol ski po ak ce sji do Unii Eu ro pej skiej. Za pre zen to wa -
łem w nim te paƒ stwa, w któ rych sprze da je my naj wi´ cej usług, i te,
w któ rych ku pu je my. In for ma cje zo sta ły opra co wa ne na pod sta wie naj -
now szych da nych po cho dzà cych z przy go to wy wa ne go co rocz nie przez
Na ro do wy Bank Pol ski bi lan su płat ni cze go, ilu stru jà ce go wiel koÊç przy -
cho dów i roz cho dów Pol ski z ty tu łu han dlu usłu ga mi.

Po j´ cie mi´ dzy na ro do we go han dlu usłu ga mi 
i je go for my

We dług teo rii mi´ dzy na ro do wy han del usłu ga mi po le ga na wy mia -
nie usług mi´ dzy usłu go daw cà a usłu go bior cà, któ rzy ma jà sie dzi b´ lub
po cho dzà z ró˝ nych kra jów. W bi lan sie płat ni czym, w za sa dzie je dy nym
uni wer sal nym êró dle in for ma cji na te mat wiel ko Êci Êwia to we go ob ro tu
usłu go we go, re je stro wa ne sà mi´ dzy na ro do we trans ak cje do ko ny wa ne
mi´ dzy re zy den tem da nej go spo dar ki a jej nie re zy den tem. Przed si´ bior -
stwo, nie za le˝ nie od paƒ stwa po cho dze nia ka pi ta łu czy oby wa tel stwa
udzia łow ców, uzy sku je sta tus re zy den ta, gdy ma cen trum swo jej dzia -
łal no Êci go spo dar czej w da nym kra ju. Ozna cza to, ˝e mu si byç za an ga -
˝o wa ne i za mie rza kon ty nu owaç eko no micz ne za an ga ̋ o wa nie w tym
paƒ stwie na zna czà cà ska l´, na czas dłu˝ szy lub nie okre Êlo ny, przy czym
su ge ro wa nym punk tem od nie sie nia jest okres dłu˝ szy ni˝ rok. Na to -
miast ka˝ da oso ba fi zycz na, z wy jàt kiem pa cjen tów i stu den tów, któ ra
wy je˝ d˝a za gra ni c´ i tam po zo sta je lub za mie rza po zo staç przez rok
lub dłu ̋ ej, tra ci swój do tych cza so wy sta tus re zy den ta kra ju po cho dze -
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nia i sta je si´ mi gran tem. Jed no cze Ênie trak tu je si´ jà ja ko re zy den ta
te go paƒ stwa, w któ rym pod j´ ła pra c´ sta łà przez okres co naj mniej
12 mie si´ cy. Po wo łu jàc si´ na da ne do ty czà ce mi´ dzy na ro do we go
handlu usłu ga mi, pre zen to wa ne w bi lan sie płat ni czym, na le ̋ y za zna -
czyç, ̋ e nie od zwier cie dla jà rze czy wi stej wiel ko Êci sze ro ko de fi nio wanej
w lite ra tu rze fa cho wej wy mia ny usłu go wej. Mi´ dzy na ro do we trans ak -
cje usłu go we ma jà bo wiem miej sce nie tyl ko mi´ dzy zde fi nio wa nym wy -
˝ej re zy den tem a nie re zy den tem da ne go kra ju. W od ró˝ nie niu bo wiem
od ob ro tu do bra mi han del usłu ga mi mo ̋ e byç re ali zo wa ny na czte ry
ró˝ ne spo so by.1

Po pierw sze, mi´ dzy na ro do we trans ak cje usłu go we mo gà byç Êwiad -
czo ne w for mie trans gra nicz nej, kie dy za rów no usłu go bior ca, jak i usłu -
go daw ca sà nie mo bil ni, a gra ni c´ prze kra cza tyl ko usłu ga ja ko pro dukt
fi nal ny. Ta kie usłu gi, fak tycz nie od dzie lo ne i od wy ko naw cy, i od od bior -
cy, mo gà staç si´ in te gral nà cz´ Êcià do bra (np. ksià˝ ka, CD ROM). Trans -
gra nicz nie mo gà byç Êwiad czo ne usłu gi te le ko mu ni ka cyj ne, pocz to we,
ku rier skie, au dio wi zu al ne. W tej po sta ci re ali zu je si´ tak ̋ e nie któ re usłu -
gi ubez pie cze nio we (re ase ku ra cyj ne), me dycz ne (te le me dy cy na), pro -
fe sjo nal ne (te le dia gno sty ka, tłu ma cze nio we, ar chi tek to nicz ne, do radz -
twa) i dys try bu cyj ne (te le za ku py).

Po dru gie, w ce lu Êwiad cze nia usłu gi ko niecz ne mo ̋ e byç, aby
usługo bior ca przy je chał do kra ju, w któ rym znaj du je si´ usłu go daw ca.
Ta kà for m´ han dlu, zwa nà kon sump cjà za gra ni cà, naj cz´ Êciej za ob -
ser wo waç mo˝ na w sek to rze usług me dycz nych, tu ry stycz nych i edu -
ka cyj nych. W tym przy pad ku mo bil ny jest kon su ment usłu gi, a nie mo -
bil ny jej pro du cent. Ja ko przy kła dy mo˝ na po daç: wy jazd pa cjen ta za
gra ni c´ do sa na to rium, sta˝ na za gra nicz nej ucze ni, wy jazd na za gra -
nicz ne wcza sy, wy jazd ki bi ca na mecz spor to wy, któ ry od by wa si´ za
grani cà.

Po trze cie, mi´ dzy na ro do wa wy mia na usług mo ̋ e mieç po staç za -
gra nicz nej obec no Êci han dlo wej. Jej ce chà cha rak te ry stycz nà jest to,
˝e fir ma usłu go wa po cho dzà ca z za gra ni cy usta na wia swo je przed -
stawiciel stwo, od dział, przed si´ bior stwo pod le głe, za kła da fun dusz po -
wier ni czy czy te˝ spół k´ w kra ju, w któ rym za mie rza ofe ro waç usłu -
gi dla lo kal nych kon su men tów. W ten spo sób re ali zo wa ny jest han del
wi´k szo Êcià usług, w szcze gól no Êci usłu ga mi pro fe sjo nal ny mi, re stau -
ra cyj ny mi, fi nan so wy mi, dys try bu cyj ny mi. Ta for ma han dlu usłu ga mi
przy bie ra po staç in we sty cji za gra nicz nych za rów no bez po Êred nich,
jak i port fe lo wych. Przy kła da mi trans ak cji, któ re za kwa li fi ko waç mo˝ -
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na do tej ka te go rii, sà: za ło ̋ e nie od dzia łu za gra nicz ne go ban ku, utwo -
rze nie fi lii za gra nicz nej fir my praw ni czej, otwar cie za gra nicz nej re stau -
ra cji.

Po czwar te, na Êwia to wy eks port usług skła da si´ tak ̋ e war toÊç usług
Êwiad czo nych przez prze by wa jà cych cza so wo w da nym kra ju cu dzo ziem -
ców, przede wszyst kim pra cow ni ków za gra nicz nych firm, któ rzy sà wy -
sy ła ni przez swo je cen tra le do pla có wek utwo rzo nych za gra ni cà. Za -
zwy czaj jest to ka dra za rzà dza jà ca i wy ko naw cza oraz gru pa wy so ko
wy kwa li fi ko wa nych spe cja li stów (np. ksi´ go wi). Cu dzo ziem cy mo gà
rów nie˝ zde cy do waç si´ na pod j´ cie dzia łal no Êci usłu go wej na wła sny
ra chu nek (ar chi tekt, in for ma tyk, tłu macz, lek tor j´ zy ka ob ce go) lub szu -
kaç pra cy w ist nie jà cych ju˝ przed si´ bior stwach, za rów no kra jo wych, jak
i z ob cym ka pi ta łem. Paƒ stwo eks por tu je usłu gi tak ̋ e w sy tu acji, gdy je -
go fir ma usłu go wa przy sy ła swo ich pra cow ni ków w ce lu wy ko na nia kon -
kret ne go kon trak tu, któ ry pod pi sa ła z kon tra hen tem lo kal nym, np. za -
gra nicz ne przed si´ bior stwo bu dow la ne wy gra ło prze targ na bu do w´
au to stra dy.

Pod su mo wu jàc, wy mia na usług mo ̋ e przy braç ró˝ ne for my. Fakt ten
ma istot ne kon se kwen cje dla do ko na nia osza co wa nia roz mia rów Êwia -
to we go im por tu i eks por tu usług, a co za tym idzie − dla zi den ty fi ko -
wa nia kie run ków i wska za nia głów nych uczest ni ków tej wy mia ny. Po
pierw sze, sta ty sty ki bi lan su płat ni cze go w mia r´ rze tel nie od zwier cie -
dla jà wiel koÊç trans ak cji usłu go wych, re ali zo wa nych w for mie trans gra -
nicz nej i przez kon sump cj´ za gra ni cà, jed nak zu peł nie po mi ja jà wy so -
koÊç przy cho dów i roz cho dów z ty tu łu sprze da ̋ y usług na ryn ku
lo kal nym przez za gra nicz ne przed si´ bior stwa, dzia ła jà ce przez dłu˝ szy
czas w da nym paƒ stwie, i przez cu dzo ziem ców pro wa dzà cych dzia łal -
noÊç go spo dar czà na wła sny ra chu nek. Wy ni ka to z fak tu, ˝e w ro zu -
mie niu bi lan su płat ni cze go ci usłu go daw cy uzy sku jà po upły wie ro ku
sta tus re zy den ta kra ju po by tu. Co istot niej sze, war toÊç ich usług sprze -
da nych kon su men tom za gra ni cà trak to wa na jest ja ko eks port te go paƒ -
stwa, a usług ku pio nych w in nych kra jach − ja ko je go im port. Skut ku -
je to znie kształ ce niem ob ra zu wiel ko Êci mi´ dzy na ro do wej wy mia ny
usłu go wej. Po dru gie, w sta ty sty ce bi lan su płat ni cze go do cho dy, ja kie
otrzy mu jà ob co kra jow cy po Êred nio Êwiad czà cy usłu gi, tj. za trud nie ni
w kra jo wych fir mach usłu go wych, nie sà uwzgl´d nia ne ja ko „han del
usłu ga mi”. Wy pła ty dla ta kich pra cow ni ków sà re je stro wa ne łàcz nie
z pen sja mi cu dzo ziem ców pra cu jà cych w sek to rach po za usłu go wych ja -
ko „wy na gro dze nia pra cow ni ków” lub „trans fe ry mi gran tów”, w za le˝ -
no Êci od dłu go Êci ich po by tu. Dla te go mi´ dzy na ro do wy han del usłu ga -
mi jest nie do sza co wa ny.



Struk tu ra geo gra ficz na 
pol skie go han dlu usłu ga mi ogó łem

Na pod sta wie in for ma cji o wiel ko Êci i kie run kach pol skie go han dlu
usłu ga mi ja ko głów nych part ne rów Pol ski w ob ro cie usłu go wym wska zaç
mo˝ na: Uni´ Eu ro pej skà obej mu jà cà 27 paƒstw człon kow skich, Spe cjal -
ny Re gion Ad mi ni stra cyj ny Hong kong oraz Au stra li´, Chi ny, Egipt, In die,
Izra el, Ja po ni´, Ka na d´, Ka zach stan, Ko re´ Po łu dnio wà, USA, Ro sj´
i Ukra in´. Gru pa ta obej mu je za rów no kra je roz wi ja jà ce si´, jak i wy so ko
roz wi ni´ te. Na pod sta wie in for ma cji z ta be li 1. za uwa ̋ yç mo˝ na, ˝e pol -
ski han del usłu ga mi jest za sad ni czo skie ro wa ny na kon ty nent eu ro pej ski.
Wa˝ nym od bior cà i na byw cà na szych usług sà tak ̋ e wy bra ne paƒ stwa azja -
tyc kie, na to miast re gion Ame ry ki Ła ciƒ skiej nie na le ̋ y do prio ry te to wych
kie run ków ani pol skie go eks por tu, ani im por tu, a spo Êród paƒstw afry -
kaƒ skich je dy nym li czà cym si´ part ne rem Pol ski jest Egipt.

Ta be la 1. Struk tu ra geo gra ficz na pol skie go eks por tu 
usług ogó łem

Eks port Im port

2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

Świat, w tym: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. UE -27 73,7 74,2 74,7 74,6 74,5 75,2 74,6 76,0

2. po za UE 26,3 25,8 25,3 25,4 25,5 24,8 25,4 24,0

w tym:

Au stra lia 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Ka na da 0,8 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4

Ja po nia 0,7 0,7 0,5 0,3 1,0 0,6 0,4 0,7

USA 7,4 7,0 6,6 5,9 9,4 8,0 8,4 7,6

Chi ny 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,4 0,8

Hong kong 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

In die 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Ro sja 4,5 4,5 3,6 3,5 2,6 2,3 2,4 2,2

Izra el 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3

Egipt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,5 0,7 0,8

Ko rea Płd. 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Ka zach stan 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

Ukra ina 4,4 3,3 4,0 4,2 1,3 2,0 2,6 1,8

èró dło: ob li cze nia wła sne na pod sta wie da nych NBP.
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Naj wa˝ niej szym part ne rem w pol skim han dlu usłu ga mi w la tach
2004 − 2007 by ła Unia Eu ro pej ska. Przy pa dło na nià Êred nio rocz nie
po nad 74% eks por tu i nie co po nad 75% im por tu. Dru gie miej sce za j´ -
ły USA, a na trze cim upla so wa ła si´ Ro sja. In dy wi du al ny udział w pol -
skim han dlu usłu ga mi Sta nów Zjed no czo nych Ame ry ki Pół noc nej i Fe -
de ra cji Ro syj skiej był prze szło dzie wi´ cio krot nie ni˝ szy ni˝ ryn ku
unij ne go, przy czym wi´k szy był w im por cie ni˝ w eks por cie. Na ko niec
2007 r. spo Êród po zo sta łych paƒstw naj wi´ cej usług Pol ska ku pi ła
i sprze da ła na Ukra inie. Ich na byw cà, acz kol wiek mniej istot nym, by -
ła rów nie˝ Ka na da. Na to miast w pol skim im por cie usłu go wym od no to -
waç mo˝ na udział Chin, Egip tu i Ja po nii. W oma wia nym okre sie
w struk tu rze geo gra ficz nej pol skie go han dlu usłu ga mi za szły pew ne
zmia ny. W la tach 2004 − 2007 w mia r´ sta bil ny był udział Unii Eu ro -
pej skiej. Spa dło na to miast zna cze nie USA za rów no w pol skim eks por -
cie, jak i im por cie usług: w 2007 r. w sto sun ku do 2004 od po wied nio
o 1,5 i 1,8 punk tu pro cen to we go. W gru pie po zo sta łych kra jów po za -
unij nych zmniej szy ło si´ zna cze nie ja ko na byw cy pol skich usług Ro sji,
Ka na dy, Ja po nii, nie znacz nie wzro sła ro la In dii i Ko rei Po łu dnio wej,
w przy pad ku Hong kon gu, Chin i Ka zach sta nu nie od no to wa no istot -
nych ró˝ nic. Bar dziej wi docz nà dy na mi k´ zmian za no to wa no w struk -
tu rze geo gra ficz nej pol skie go im por tu. W po rów na niu z wy ni ka mi ro -
ku 2004 Pol ska w 2007 r. spro wa dzi ła wi´ cej usług z ryn ku ukra iƒ skie go,
a jed no cze Ênie ogra ni czy ła wiel koÊç ich za ku pu w Ja po nii, Ro sji, Egip -
cie i Ka zach sta nie.

WÊród part ne rów Pol ski w ob ro cie usłu go wym wska zaç mo˝ na tych,
któ rzy by li im por te ra mi net to usług z na sze go kra ju, oraz tych, któ rzy
sta li si´ ich eks por te ra mi net to do Pol ski, o czym Êwiad czà da ne za miesz -
czo ne w ta be li 2. Wy pra co wa li Êmy w 2007 r. naj wi´k sze do dat nie sal do
ob ro tu usłu ga mi z Unià Eu ro pej skà: oko ło 8,6 mld zł. Spo Êród paƒstw
po za unij nych naj wy˝ sze do dat nie sal do Pol ska osià gn´ ła w han dlu
z Ukra inà w 2007 r., a naj wy˝ sze ujem ne − w ob ro cie z USA w 2006 r.
Na sze przy cho dy z ty tu łu han dlu usłu ga mi prze kro czy ły roz cho dy tak -
˝e w przy pad ku Au stra lii, Ka na dy, In dii, Ro sji, Ka zach sta nu i Ukra iny.
Po zo sta łe paƒ stwa za no to wa ły do dat ni bi lans han dlu z Pol skà.

Bio ràc pod uwa g´ dy na mi k´ sal da w la tach 2004 − 2007, za uwa ̋ yç
mo˝ na, ˝e cho cia˝ je go wy so koÊç zmie nia ła si´ w tym okre sie, nasz kraj
utrzy mał wo bec swo ich part ne rów go spo dar czych sta tus eks por te ra net -
to lub im por te ra net to usług. Wy jàt kiem jest Ja po nia i Ko rea Po łu dnio -
wa. Pol ska w 2004 r. ku pi ła w tych dwóch kra jach wi´ cej usług ni˝ tam
sprze da ła, w la tach 2005 − 2006 sta ła si´ eks por te rem net to usług do
tych paƒstw, a w 2007 r. bi lans ob ro tu z ni mi był ujem ny.
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Ta be la 2. Sal do han dlu usłu ga mi ogó łem Pol ski z wy bra ny mi 
part ne ra mi (w ty sià cach zło tych)

2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

Świat, 3 442 523 6 295 836 2 236 147 12 806 645

w tym:

1. UE -27 2 158 069 4 190 866 1 697 137 8 584 483

2. po za UE 1 284 454 2 104 970 539 010 422 162

w tym:

Au stra lia 28 896 47 536 81 586 48 468

Ka na da 188 355 222 188 142 476 201 687

Ja po nia –130 462 93 165 118 612 –248 137

USA –623 378 –2 359 –928 360 –408 321

Chi ny –187 968 –180 219 –169 682 –412 462

Hong kong –380 –21 285 –22 354 –23 557

In die 521 91 485 119 264 64 011

Ro sja 1 016 763 1 290 813 808 956 1 262 392

Izra el 63 425 80 036 59 226 –49 157

Egipt –351 073 –248 047 –446 760 –477 143

Ko rea Płd. –29 922 33 697 15 021 –15 593

Ka zach stan 20 453 22 725 35 526 47 786

Ukra ina 1 548 880 829 518 997 116 2 121 987

èró dło: ob li cze nia wła sne na pod sta wie da nych NBP.

Re asu mu jàc, Pol ska za an ga ̋ o wa na jest w wy mia n´ usług przede
wszyst kim z UE, USA, Fe de ra cjà Ro syj skà i Ukra inà. Za pre zen to wa ne
w ta be lach 1. i 2. da ne in for mu jà je dy nie zbior czo o wiel ko Êci pol skie go
ob ro tu usłu ga mi ogó łem, któ ry obej mu je łàcz nie przy cho dy i roz cho dy z ty -
tu łu mi´ dzy na ro do we go han dlu osià gni´ te w dzie si´ ciu na st´ pu jà cych ka -
te go riach: trans port, po dró ̋ e, usłu gi bu dow la ne, ubez pie cze nio we, fi nan -
so we, in for ma tycz ne i in for ma cyj ne, po zo sta łe usłu gi biz ne so we, usłu gi
oso bi ste/re kre acyj ne/w sfe rze kul tu ry, usłu gi rzà do we oraz ob rót pa ten ta -
mi i opła ta mi li cen cyj ny mi. W ce lu uzy ska nia bar dziej szcze gó ło wej in -
for ma cji na te mat ro li wy mie nio nych paƒstw w pol skim eks por cie i im -
por cie kon kret nych usług ko niecz ne jest prze pro wa dze nie ana li zy
struk tu ry geo gra ficz nej pol skie go han dlu w po szcze gól nych je go kom po -
nen tach. Z uwa gi na ob j´ toÊç ar ty ku łu kon cen tru j´ si´ na wy bra nych ro -
dza jach usług.



2 D.Mon gia ło, Kon ku ren cyj noÊç pol skie go sek to ra usług w sto sun ku do sek to ra usług
UE w: Mi´ dzy na ro do wa kon ku ren cyj noÊç go spo dar ki pol skiej. Me to dy i wy ni ki ba daƒ,
red. M.Zaj chow ska, Wy daw nic two Na uko we Wy dzia łu Za rzà dza nia Uni wer sy te tu War -
szaw skie go, War sza wa 2000, s. 146.

3 H.Sal mo no wicz, Usłu gi por to wo -rzecz ne w: Współ cze sna eko no mi ka usług, red.
S.Flej ter ski, A.Pa na siuk, J.Pe renc, G.Ro sa, Wy daw nic two Na uko we PWN, War sza wa
2005, s. 175−177.

4 ˚e glu ga, Wi ki pe dia, http://www.pl.wi ki pe dia.org
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Han del usłu ga mi trans por to wy mi

Isto ta usłu gi trans por to wej po le ga na umo˝ li wie niu prze miesz cza nia si´
osób i rze czy. Cel ten mo ̋ e byç zre ali zo wa ny za po mo cà ró˝ nych Êrod ków
tech nicz nych, np. sa mo cho du, po cià gu, stat ku, ru ro cià gu, sa mo lo tu. Z te -
go punk tu wi dze nia wy ró˝ niç mo˝ na na st´ pu jà ce ga ł´ zie sek to ra: trans port
sa mo cho do wy, ko le jo wy, lot ni czy, wod ny Êród là do wy, mor ski, ru ro cià go wy
i ko smicz ny.2 Ce chà współ cze sne go ryn ku jest tak ̋ e zja wi sko trans por tu in -
ter mo dal ne go, po le ga jà ce go na wy ko rzy sta niu w ce lu do star cze nia prze sył -
ki dwóch lub wi´ cej prze woê ni ków z ró˝ nych ga ł´ zi trans por tu, przy kła dem
trans port sa mo cho do wo -ko le jo wy, sa mo cho do wo -wod ny. In te gral nym ele -
men tem sys te mu trans por to we go sà usłu gi po moc ni cze, np. ob słu gi
naziem nej na lot ni skach, za ła dun ku i roz ła dun ku kon te ne rów w por tach
mor skich, ma ga zy no wa nia i prze cho wy wa nia ła dun ków, pa ko wa nia, prze -
pa ko wy wa nia prze sy ła nych dóbr, pi lo ta ̋ u, usłu gi na wi ga cyj ne.

Wy bie ra jàc spo Êród ró˝ nych ga ł´ zi trans por tu, usłu go bior ca zwra ca
uwa g´ na wie le czyn ni ków. W seg men cie prze wo zu osób zna cze nie ma -
jà m.in. od le głoÊç, czas, ja koÊç. Na to miast de cy du jàc si´ na spo sób do -
star cze nia ła dun ku, uwzgl´d nia si´ je go roz miar i ro dzaj oraz od le głoÊç
do punk tu od bio ru.

Trans port mor ski wy ko rzy sty wa ny jest głów nie do prze wo zu ła dun -
ków ma so wych (np. ro py naf to wej, rud ˝e la za, w´ gla ka mien ne go, zbo -
˝a, ole jów ro Êlin nych) oraz tzw. drob ni cy (pro duk tów su chych, płyn nych,
pa ko wa nych lub prze sy ła nych lu zem, wy ro bów go to wych i pół fa bry -
katów).3 Prze wo zy pa sa ̋ er skie dro gà mor skà ma jà zni ko my udział
w ˝eglu dze mor skiej ze wzgl´ du na dłu gi czas po dró ̋ y. Wy jàt kiem jest
ko mu ni ka cja pro mo wa w kra jach wy spiar skich lub paƒ stwach o uroz -
ma ico nej li nii brze go we j4. Trans port ru ro cià go wy słu ̋ y wy łàcz nie do prze -
sy łu su row ców, np. ro py naf to wej i ga zu ziem ne go. Do do star cza nia ła -
dun ków szyb ko psu jà cych si´ lub o du ̋ ej war to Êci oraz prze wo zu
pa sa ̋ e rów na du ̋ e od le gło Êci naj efek tyw niej szy jest trans port lot ni czy,
któ ry wy ma ga wy so kich na kła dów ka pi ta ło wych. W ce lu po ko na nia
mniej szych od le gło Êci pa sa ̋ e ro wie ma jà do wy bo ru ró˝ ne Êrod ki trans -



5 NBP, Bi lans płat ni czy Rze czy po spo li tej Pol skiej za III kwar tał 2008 r., War sza wa
2009, s. 18, NBP, Bi lans płat ni czy Rze czy po spo li tej Pol skiej za II kwar tał 2008 r., War -
sza wa, 2008, s. 17.
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por tu, m.in. sa mo chód, po ciàg. Ce chà trans por tu sa mo cho do we go, któ -
rej nie ma prze wóz li nia mi ko le jo wy mi, jest przede wszyst kim mo˝ li woÊç
do wie zie nia ła dun ku lub pa sa ̋ e ra bez po Êred nio do miej sca prze zna cze -
nia. WÊród za let trans por tu ko le jo we go wy mie niç na le ̋ y na to miast zdol -
noÊç do prze wo zu pro duk tów ma so wych, ale czas do sta wy jest wzgl´d -
nie dłu gi. Ko rzy sta jàc zaÊ z trans por tu wod ne go Êród là do we go, na le ̋ y
li czyç si´ z tym, ˝e czas do sta wy b´ dzie dłu gi, a jej re ali za cja uza le˝ nio -
na od wa run ków po go do wych. W seg men cie prze wo zu osób ta ga łàê
trans por tu od gry wa za sad ni czo po moc ni czà ro l´, ja ko atrak cja tu ry stycz -
na (rej sy wy ciecz ko we).

Po trze by trans por to we ro snà wraz z roz wo jem Êwia to wej wy mia ny han -
dlo wej, po zio mem za mo˝ no Êci spo łe czeƒ stwa i je go skłon no Êcià do mo -
bil no Êci. Zna cze nie po szcze gól nych ga ł´ zi trans por tu dla go spo dar ki na -
ro do wej wy ni ka ze spe cy ficz nych wa run ków przy pi sa nych ka˝ de mu
paƒ stwu. Ana li za struk tu ry ro dza jo wej pol skie go han dlu usłu ga mi trans -
por to wy mi wska zu je, ˝e naj wi´k szy udział za rów no w przy cho dach, jak
i roz cho dach ma trans port sa mo cho do wy, a mniej szà ro l´ od gry wa jà prze -
wo zy dro gà mor skà oraz lot ni czà.5 Ró˝ ne sà te˝ czyn ni ki, któ re wpły wa jà
na po zy cj´ kra ju na mi´ dzy na ro do wym ryn ku trans por to wym. Na tu ral ne
wa run ki geo gra ficz ne de ter mi nu jà np. roz wój trans por tu wod ne go Êród -
là do we go, bo wiem nie ka˝ dy sys tem rzecz ny na da je si´ do wy ko rzy sta nia
do prze wo zu, a je go do sto so wa nie do tych po trzeb (re gu la cja rzek, bu do -
wa ka na łów i Êluz) jest nie opła cal ne. Dla te go ˝e glu ga Êród là do wa funk -
cjo nu je w nie licz nych paƒ stwach. Ko rzyst ne po ło ̋ e nie geo gra ficz ne na
głów nych tran zy to wych szla kach ko mu ni ka cyj nych na le ̋ y do ele men tów,
któ re sprzy ja jà osià gni´ ciu przez kraj suk ce su szcze gól nie w trans por cie
ko le jo wym i sa mo cho do wym. Roz wój po łà czeƒ lot ni czych mi´ dzy Pol skà
i USA nie jest uza le˝ nio ny od te go, czy ma jà wspól nà gra ni c´ là do wà. Ten
czyn nik wpły wa na to miast na wiel koÊç prze wo zów là do wych mi´ dzy Pol -
skà a Ukra inà. O miej scu kra ju na Êwia to wym ryn ku prze wo zów de cy du -
je tak ̋ e po sia da nie pra wi dło wo roz wi ni´ tej i funk cjo nal nej in fra struk tu -
ry (sie ci dróg, li nii ko le jo wych, ̋ e glow nych szla ków mor skich i rzecz nych,
sta cji ko le jo wych, por tów lot ni czych, mor skich i rzecz nych, ter mi na li i cen -
trów lo gi stycz nych). In nym, rów nie wa˝ nym de ter mi nan tem jest po sia -
da nie wy kwa li fi ko wa nej ka dry oraz osià gni´ cie od po wied nie go po zio mu
za sto so wa nia za awan so wa nych tech no lo gii (przede wszyst kim roz wià zaƒ
słu ̋ à cych roz wo jo wi trans por tu in ter mo dal ne go i usług lo gi stycz nych).
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Naj cz´ Êciej spo ty ka nà for mà mi´ dzy na ro do wej wy mia ny usług trans -
por to wych jest Êwiad cze nie ich bez po Êred nio z jed ne go kra ju do dru gie -
go, cze mu to wa rzy szy cza so we prze miesz cza nie si´ per so ne lu ob słu gu -
jà ce go kon kret ny Êro dek trans por tu (np. pi lo tów, ka pi ta nów i za łóg
stat ków, kie row ców au to bu sów, ma szy ni stów). Nie kie dy za gra nicz ny
prze woê nik de cy du je si´ na utwo rze nie swo je go biu ra, przed sta wi ciel -
stwa lub od dzia łu za gra ni cà.

Łàcz nà wy so koÊç przy cho dów i roz cho dów, ja kie Pol ska uzy ska ła ze
sprze da ̋ y i kup na usług w po szcze gól nych ga ł´ ziach trans por tu oraz wy -
ko na nia usług po moc ni czych zwià za nych z trans por tem, ob ra zu jà da ne
za miesz czo ne w ta be li 3.

Ta be la 3. Struk tu ra geo gra ficz na pol skie go ob ro tu usług 
transpor to wych

Eks port Im port
2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

Świat, w tym: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. UE 27 69,4 70,4 74,1 72,4 70,3 71,0 72,8 73,4

2. po za UE 30,6 29,6 25,9 27,6 29,7 29,0 27,2 26,6

w tym:

Au stra lia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

Ka na da 1,3 1,2 1,1 0,7 0,4 0,5 0,3 0,2

Ja po nia 0,2 0,2 0,2 0,2 1,5 1,2 0,6 0,5

USA 11,7 9,6 9,8 9,1 12,7 9,7 8,8 9,1

Chi ny 0,1 0,3 0,2 0,3 1,6 1,9 1,2 2,4

Hong kong 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5

In die 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2

Ro sja 9,3 9,4 5,5 6,0 3,1 4,4 5,4 5,1

Izra el 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4

Egipt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,4 0,3

Ko rea Płd. 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 0,6 0,6

Ka zach stan 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

Ukra ina 0,9 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,2 1,1

èró dło: ob li cze nia wła sne na pod sta wie da nych NBP.

Naj wa˝ niej szym ryn kiem zby tu pol skich usług trans por to wych oraz
jed no cze Ênie do staw cà tych usług dla na szej go spo dar ki by ła Unia Eu -
ro pej ska. Po za ryn kiem unij nym zna czà cà ro l´ w pol skim han dlu usłu -
ga mi trans por to wy mi od gry wa jà je dy nie USA oraz Ro sja. Łàcz nie na tych



6 Uni ted Na tions, Eu ro pe an Com mis sion, In ter na tio nal Mo ne ta ry Fund, Or ga ni sa -
tion for Eco no mic Co -ope ra tion and De ve lop ment, Uni ted Na tions Con fe ren ce on Tra -
de and De ve lop ment, World Tra de Or ga ni za tion, Ma nu al of Sta ti stics on In ter na tio nal
Tra de in Se rvi ces, Ge ne va, Lu xem bo urg, New York, Pa ris, Wa shing ton, D.C. 2002, s. 39.
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trzech part ne rów przy pa dło w 2007 r. 87,5% pol skie go eks por tu i 87,6%
im por tu tych usług. Po za UE, Fe de ra cjà Ro syj skà i USA pol ski eks port
usług trans por to wych skie ro wa ny był głów nie na ry nek ka na dyj ski, a im -
port po cho dził z Chin.

Struk tu ra pol skie go han dlu usłu ga mi trans por to wy mi w okre sie
2004−2007 ule gła pew nym prze obra ̋ e niom. W eks por cie udział zwi´k -
szy ła Unia Eu ro pej ska i nie znacz nie Ukra ina, a spa dło zna cze nie USA,
Izra ela i Ka na dy. Po zo sta li part ne rzy w za sa dzie utrzy ma li do tych cza so -
we po zy cje. Na to miast w im por cie zmniej szy ła si´ szcze gól nie ro la USA,
Ka na dy oraz Ja po nii, a umoc ni ły po zy cj´ głów nie UE oraz w mniej szym
stop niu Ro sja, Chi ny, Hong kong i Izra el.

Ge ne ral nie stwier dziç mo˝ na, ˝e pol ski han del usłu ga mi trans por to -
wy mi ukie run ko wa ny jest geo gra ficz nie na ry nek unij ny, ale wa˝ nà ro l´
od gry wa jà tak ̋ e USA i Ro sja. Pod wzgl´ dem licz by part ne rów, któ rych ob -
j´ ły zmia ny, wi´k sza dy na mi ka cha rak te ry zo wa ła pol ski im port ni˝ eks -
port. Brak do dat ko wych da nych unie mo˝ li wia do ko na nie bar dziej szcze -
gó ło wej ana li zy ro li, ja kà od gry wa jà wy bra ne paƒ stwa w han dlu z Pol skà
w po szcze gól nych ga ł´ ziach trans por tu. Z uwa gi na po ło ̋ e nie geo gra ficz -
ne wy da je si´ uza sad nio ne po sta wie nie te zy, ˝e USA za wdzi´ cza jà wy so -
kà po zy cj´ w pol skim ob ro cie usłu ga mi trans por to wy mi głów nie ska li ko -
rzy sta nia z trans por tu lot ni cze go i mor skie go. Zna cze nie Ro sji i UE
na to miast wy ni ka tak ̋ e z ro li, ja kà od gry wa jà w pol skim trans por cie là -
do wym.

„Ob rót po dró ̋ a mi”

Uj mo wa ny w bi lan sie płat ni czym mi´ dzy na ro do wy „ob rót po dró ̋ a -
mi” obej mu je war toÊç dóbr i usług, któ re sà ku po wa ne przez cu dzo ziem -
ców przy je˝ d˝a jà cych i prze by wa jà cych w da nym kra ju kró cej ni˝ rok.
W tej po zy cji re je stro wa ne sà, oprócz na le˝ no Êci za za kwa te ro wa nie tu -
ry stów, ich trans port i wy ̋ y wie nie, tak ̋ e kosz ty, ja ki mi ob cià ̋ a si´ za -
gra nicz nych stu den tów oraz pa cjen tów.6 Do mi nu jà cà for mà han dlu po -
dró ̋ a mi jest kon sump cja za gra ni cà, gdy usłu go bior ca przy je˝ d˝a do
kra ju, w któ rym Êwiad czo na b´ dzie usłu ga.

Ró˝ ne czyn ni ki de cy du jà o atrak cyj no Êci tu ry stycz nej da ne go paƒ -
stwa. Ge ne ral nie po pyt na usłu gi tu ry stycz ne ro Ênie wraz ze wzro stem
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do cho dów lud no Êci. Tu ry sty ka za gra nicz na czy te˝ kra jo wa sta je si´ in -
te gral nym ele men tem mo de lu ̋ y cia przede wszyst kim w kra jach za mo˝ -
nych. Wy bór miej sca i spo sób sp´ dza nia wol ne go cza su za le ̋ à od tra dy -
cji, na wy ków, oby cza jów i sty lu ˝y cia. Ko rzyst ne wa run ki kli ma tycz ne
paƒ stwa i je go do god ne po ło ̋ e nie geo gra ficz ne to tyl ko je den z wie lu de -
ter mi nan tów. In ny mi, nie mniej wa˝ ny mi, sà: po ten cjał kul tu ro wy, wa -
lo ry przy rod ni cze, ist nie nie roz bu do wa nej sie ci po łà czeƒ trans por to wych.
Za gra nicz nych tu ry stów do przy jaz du do da ne go kra ju za ch´ ciç mo ̋ e
je go bo ga ta hi sto ria lub zró˝ ni co wa na kul tu ra. W wal ce o klien ta wa˝ -
nà ro l´ od gry wa rów nie˝ wy so ki po ziom roz wo ju tech no lo gii in for ma -
tycz nej. Co raz po wszech niej sze sta je si´ bo wiem ko rzy sta nie z In ter ne -
tu przy do ko ny wa niu wy bo ru miejsc wy po czyn ku oraz re zer wa cji
i płat no Êci za usłu gi tu ry stycz ne. Na Êwia to wym ryn ku po ja wi ły si´ no -
we tren dy i dla wie lu kra jów otwo rzy ły si´ mo˝ li wo Êci spe cja li za cji w ta -
kich ob sza rach ni szo wych jak tu ry sty ka piel grzym ko wa i uzdro wi sko wa.

Ta be la 4. Struk tu ra geo gra ficz na pol skie go han dlu po dró ̋ a mi

Eks port Im port

2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

Świat, w tym: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. UE 27 74,3 75,3 73,3 75,8 77,2 78,7 75,6 78,9

2. po za UE 25,7 24,7 26,7 24,2 22,8 21,3 24,4 21,1

w tym:

Au stra lia 0,2 0,3 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Ka na da 0,4 0,6 0,5 0,6 0,1 0,2 0,5 0,4

Ja po nia 1,2 1,4 1,2 0,6 0,7 0,0 0,0 0,2

USA 3,4 4,3 3,7 2,4 2,6 2,3 5,1 3,9

Chi ny 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5

Hong kong b.d. b.d. b.d. 0,0 b.d. b.d. b.d. 0,0

In die b.d. b.d. b.d. 0,0 b.d. b.d. b.d. 0,0

Ro sja 2,2 1,9 2,1 1,8 2,4 1,6 0,8 0,6

Izra el 0,2 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,1 0,3

Egipt 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,4 1,7 2,1

Ko rea Płd. 0,2 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Ka zach stan 0,1 b.d. b.d. 0,1 0,0 b.d. b.d. 0,0

Ukra ina 9,3 7,3 10,0 10,1 2,7 4,6 5,6 3,9

b.d.− brak da nych.

èró dło: ob li cze nia wła sne na pod sta wie da nych NBP.



7 D.Mon gia ło, Po j´ cie usłu gi we współ cze snej my Êli eko no micz nej, „Stu dia Eko no -
micz ne” nr 1−2/2007, s. 95.
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Na pod sta wie da nych z ta be li 4. stwier dziç mo˝ na, ˝e pol ski han del
po dró ̋ a mi zo stał zdo mi no wa ny przez Uni´ Eu ro pej skà. Jej udział za rów -
no w eks por cie, jak i w im por cie wy niósł Êred nio rocz nie w la tach 2004−
2007 po nad 74,6%. Spo Êród oby wa te li paƒstw nie na le ̋ à cych do te go ugru -
po wa nia in te gra cyj ne go do Pol ski przy je˝ d˝a li naj cz´ Êciej Ukra iƒ cy, Ame -
ry ka nie i − w dal szej ko lej no Êci − Ro sja nie. Pew nà ro l´, acz kol wiek du -
˝o mniej szà, w pol skim eks por cie po dró ̋ y od gry wa ły tak ̋ e Ka na da
i Ja po nia. Na to miast Po la cy wy bie ra li naj ch´t niej wi zy ty w USA, na Ukra -
inie i w Egip cie. Sta ty sty ka bi lan su płat ni cze go wska zu je, ˝e z punk tu wi -
dze nia pol skie go tu ry sty atrak cyj ne by ły tak ̋ e wy ciecz ki do Ka na dy, Chin
i Izra ela. Spe cy ficz ne dla struk tu ry pol skie go han dlu po dró ̋ a mi, w od -
ró˝ nie niu od usług trans por to wych, jest to, ˝e na dru gim miej scu po Unii
Eu ro pej skiej zna la zła si´ Ukra ina, któ ra wy prze dzi ła Ro sj´ i USA.

Bio ràc pod uwa g´ la ta 2004 − 2007, za ob ser wo waç mo˝ na, ˝e udział
za rów no w pol skim eks por cie, jak i w im por cie utrzy ma ła UE. Zmia ny ob -
j´ ły zaÊ m.in. USA, któ re stra ci ły swà po zy cj´ w eks por cie, a umoc ni ły
w im por cie. Od wrot na ten den cja wy stà pi ła na to miast w przy pad ku Ukrai -
ny. Pol ska sprze da ła na tam tej szy ry nek w 2007 r. o 0,8 punk tu pro cen -
to we go wi´ cej po dró ̋ y ni˝ w 2004, na to miast za ku pi ła o 1,2 punk tu pro -
cen to we go mniej. Po zy cja Ro sji w pol skim eks por cie by ła w za sa dzie
sta bil na, w im por cie zaÊ si´ po gor szy ła. Po rów nu jàc wy ni ki lat 2004 i 2007,
stwier dziç mo˝ na, ˝e w pol skim eks por cie po dró ̋ y zma la ły tak ̋ e udzia ły
Ja po nii, w im por cie zaÊ Ka na da, Chi ny i Izra el uzy ska ły w 2007 r. wi´ cej
przy cho dów ze sprze da ̋ y do Pol ski swo ich usług ni˝ w 2004.

Pod su mo wu jàc, ce chà cha rak te ry stycz nà pol skie go „ob ro tu po dró ̋ a -
mi” jest do mi na cja Unii Eu ro pej skiej, a z kra jów po za unij nych naj wi´k -
sze znacz nie ma dla nas Ukra ina. In ny mi, li czà cy mi si´ szcze gól nie
w pol skim im por cie part ne ra mi sà Ro sja, Egipt i USA.

Eks port i im port pol skich usług bu dow la nych

Ge ne ral nie usłu ga bu dow la na po le ga na prze bu do wie, kon ser wa cji,
re no wa cji lub do ko na niu roz biór ki ju˝ ist nie jà ce go obiek tu bu dow la ne -
go al bo wznie sie niu no we go. Po trak to wa nie tej dzia łal no Êci ja ko usłu gi
mo ̋ e bu dziç kon tro wer sje, gdy˝ nie po sia da cech ty po wych dla usług,
ta kich jak nie uchwyt noÊç, nie ma te rial noÊç, prze lot noÊç.7 Nie mniej jed -
nak bu dow nic two za li cza ne jest do sek to ra usług i uwzgl´d nio ne w sta -
ty sty kach bi lan su płat ni cze go.



8 D.Mon gia ło, Han del usłu ga mi Pol ski z Unià Eu ro pej skà w okre sie po ak ce syj nym,
„Wia do mo Êci Sta ty stycz ne” nr 9/2008, s. 83.
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Spo sób, w ja ki od by wa si´ Êwia to wy ob rót usłu ga mi bu dow la ny mi,
wy ni ka z ich spe cy fi ki. Po nie wa˝ nie jest tech nicz nie mo˝ li we trans gra -
nicz ne ich Êwiad cze nie, umi´ dzy na ro do wie nie tych usług wy ma ga
zapew nie nia mo˝ li wo Êci prze pły wu ka pi ta łu i si ły ro bo czej. Za zwy czaj
za gra nicz ne przed si´ bior stwo usta na wia w in nym kra ju swo jà obec noÊç
han dlo wà (np. za kła da przed si´ bior stwo pod le głe) i przy sy ła cz´Êç włas -
nych pra cow ni ków. Cu dzo ziem cy mo gà te˝ za trud niç si´ bez po Êred nio
w kra jo wych fir mach bu dow la nych.

Dzia łal noÊç bu dow la na jest pra co chłon na, dla te go jed nym z za sad -
ni czych êró deł suk ce su na mi´ dzy na ro do wym ryn ku bu dow nic twa jest
ni ski koszt si ły ro bo czej po łà czo ny z jej wy so kà wy daj no Êcià. Zna cze nie
ma tak ̋ e do bre wy po sa ̋ e nie w ka pi tał oraz wy so ka in no wa cyj noÊç.8

W ce lu iden ty fi ka cji naj wa˝ niej szych part ne rów Pol ski w han dlu usłu -
ga mi bu dow la ny mi w la tach 2004−2007 po słu ̋ yç si´ mo˝ na da ny mi
przed sta wio ny mi w ta be li 5.

Ta be la 5. Struk tu ra geo gra ficz na pol skie go han dlu usłu ga mi 
budow la ny mi z kra ja mi UE

Eks port Im port
2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

Świat, w tym: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. UE 27 87,6 84,9 80,0 75,8 84,2 83,5 79,6 78,2
2. po za UE 12,4 15,1 20,0 24,2 15,8 16,5 20,4 21,8

w tym: 0,0
Au stra lia 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Ka na da 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 0,1 0,0 0,0
Ja po nia b.d. 0,1 0,0 0,0 b.d. 0,0 1,1 0,1
USA 0,5 0,8 1,6 0,9 1,9 0,5 0,5 0,3
Chi ny 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Hong kong 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
In die 0,0 0,0 b.d. 0,0 0,0 0,0 b.d. 0,0
Ro sja 7,9 9,3 9,8 8,5 11,7 13,1 16,1 11,4
Izra el 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Egipt b.d. 0,0 0,0 0,0 b.d. 0,0 0,0 0,0
Ko rea Płd. b.d. b.d. 0,1 0,0 b.d. b.d. 0,0 0,1
Ka zach stan 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Ukra ina 0,3 0,2 0,4 0,3 0,0 0,1 0,1 0,9

b.d.− brak da nych.

èró dło: ob li cze nia wła sne na pod sta wie da nych NBP.
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Ce ch´ cha rak te ry stycz nà pol skie go ob ro tu usłu ga mi bu dow la ny mi
sta no wi to, ˝e ukie run ko wa ny jest głów nie na Uni´ Eu ro pej skà. Pol ska
w la tach 2004 − 2007 ku pi ła i sprze da ła na tym ryn ku Êred nio rocz nie
po nad 4/5 wszyst kich usług bu dow la nych. Po za UE je dy nym zna czà cym
part ne rem by ła Fe de ra cja Ro syj ska. W 2007 r. Pol ska sprze da ła na ryn -
ku ro syj skim i unij nym łàcz nie 84,3%, a ku pi ła 89,6% tych usług (war -
to Êcio wo). Zna cze nie in nych kra jów w pol skim han dlu usłu ga mi bu dow -
la ny mi by ło nie wiel kie bàdê zni ko me. Ja ko wy jà tek wska zaç mo˝ na USA,
na któ re przy pa dło Êred nio rocz nie pra wie 1% pol skie go eks por tu i 0,8%
im por tu bu dow nic twa. Z da nych za war tych w ta be li wy ni ka, ˝e w la tach
2004−2007 ro la Unii Eu ro pej skiej w pol skim ob ro cie ty mi usłu ga mi sys -
te ma tycz nie ma la ła za rów no w za kre sie eks por tu, jak i im por tu, przy
czym re la tyw nie wi´k szy spa dek cha rak te ry zo wał eks port. Swo jà po zy -
cj´ ja ko od bior cy pol skich usług bu dow la nych umoc ni ła na to miast Ro -
sja. W nie wiel kim stop niu zwi´k szył si´ rów nie˝ udział Ukra iny w pol -
skim eks por cie, pod czas gdy istot nie wzrósł w im por cie. Po zy cja
po zo sta łych part ne rów Pol ski w struk tu rze han dlu ty mi usłu ga mi w oma -
wia nym okre sie, z wy jàt kiem Ka na dy i Izra ela, za sad ni czo si´ nie zmie -
ni ła. W 2007 r. w po rów na niu z 2004 udział Ka na dy w pol skim im por -
cie spadł o 0,7, a Izra ela zwi´k szył si´ o 0,2 punk tu pro cen to we go.

Ge ne ral nie pol ski ob rót usłu ga mi bu dow la ny mi ukie run ko wa ny jest
na paƒ stwa człon kow skie Unii Eu ro pej skiej oraz Ro sj´. Czyn ni kiem sprzy -
ja jà cym roz wo jo wi wy mia ny dwu stron nej Pol ski z ty mi part ne ra mi jest
z pew no Êcià bli skoÊç geo gra ficz na, a w przy pad ku UE – brak ba rier wy -
ni ka jà cy z ist nie nia jed no li te go wspól no to we go ryn ku usług, acz kol wiek
za zna czyç na le ̋ y, ˝e dzia łal noÊç bu dow la nà utrud nia jà ist nie jà ce jesz cze
w nie któ rych paƒ stwach UE ogra ni cze nia dla prze pły wu pra cow ni ków.
War to tak ̋ e za uwa ̋ yç, ˝e − hi sto rycz nie rzecz uj mu jàc − Ro sja jest tak -
˝e tra dy cyj nym kie run kiem eks pan sji pol skich firm bu dow la nych.

Han del usłu ga mi in for ma tycz ny mi i in for ma cyj ny mi

Wy szcze gól nio ne w bi lan sie płat ni czym usłu gi in for ma cyj ne i in for -
ma tycz ne obej mu jà dwie ka te go rie. Isto tà pierw szej jest prze ka zy wa nie
in for ma cji, któ rà zaj mu jà si´ Êrod ki ma so we go prze ka zu, oraz ob słu ga
baz da nych (two rze nie, prze cho wy wa nie, prze sy ła nie). Na to miast usłu -
gi in for ma tycz ne po le ga jà na prze twa rza niu in for ma cji prze pły wa jà cych
w sie ci kom pu te ro wej oraz na opra co wy wa niu i u˝y wa niu słu ̋ à cych do
te go sys te mów (pro jek to wa nie, pro gra mo wa nie i ko rzy sta nie z sys te mów
in for ma tycz nych). Roz wój sek to ra usług in for ma tycz nych jest wy ni kiem
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po st´ pu go spo dar cze go i tech no lo gicz ne go. Do no wych ten den cji wy st´ -
pu jà cych na Êwia to wym ryn ku tych usług na le ̋ y out so ur cing. W Pol sce
pio nie ra mi tej dzia łal no Êci sà za gra nicz ne przed si´ bior stwa. Na na szym
ryn ku dzia ła ju˝ wie le spe cja li zu jà cych si´ w niej tzw. cen trów usług in -
for ma tycz nych.

Na ska l´ mi´ dzy na ro do wà usłu gi in for ma tycz ne mo gà byç Êwiad czo -
ne bez po Êred nio z jed ne go kra ju do dru gie go za po mo cà tech no lo gii in -
for ma tycz nej (In ter ne tu) lub bar dziej kla sycz nych Êrod ków ko mu ni ka -
cji (te le fo nu, fak su). Za zwy czaj in for ma ty cy za trud nia jà si´ w ju˝
dzia ła jà cych fir mach usłu go wych lub po dej mu jà dzia łal noÊç na wła sny
ra chu nek.

Struk tu ra geo gra ficz na pol skie go han dlu usłu ga mi in for ma cyj ny mi i in -
for ma tycz ny mi w la tach 2004−2007 zo sta ła przed sta wio na w ta beli 6.

Ta be la 6. Struk tu ra geo gra ficz na pol skie go han dlu 
po zo sta ły mi usłu ga mi in for ma tycz ny mi 
i in for ma cyj ny mi

Eks port Im port

2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

Świat, w tym: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. UE 27 58,6 66,3 73,1 73,4 69,3 81,6 80,2 76,8

2. po za UE 41,4 33,7 26,9 26,6 30,7 18,4 19,8 23,2

w tym:

Au stra lia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1

Ka na da 1,8 0,0 0,4 0,9 0,7 0,3 0,3 0,3

Ja po nia 0,1 0,3 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1

USA 30,3 22,7 15,9 20,6 23,8 10,5 12,1 15,2

Chi ny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0

Hong kong 2,0 2,1 1,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

In die 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Ro sja 4,8 2,1 1,2 1,0 1,5 0,7 0,5 0,6

Egipt 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2

Izra el 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0

Ko rea Płd. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Ka zach stan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ukra ina 0,1 0,2 0,4 0,4 0,0 0,1 0,2 0,1

èró dło: ob li cze nia wła sne na pod sta wie da nych NBP.



Współ cze sny pol ski han del usłu ga mi in for ma cyj ny mi i in for ma tycz -
ny mi cha rak te ry zu je si´ sil nà kon cen tra cjà geo gra ficz nà. Je dy ny mi w za -
sa dzie part ne ra mi Pol ski w tym za kre sie sà obec nie Unia Eu ro pej ska
oraz USA. Łàcz nie w 2007 r. przy pa dło na nie 94% eks por tu i 92% im -
por tu tych usług. In dy wi du al ny udział in nych paƒstw w 2007 r. nie prze -
kro czył 1%, a w przy pad ku Au stra lii, Chin, Ko rei Po łu dnio wej i Ka zach -
sta nu był ze ro wy.

Bio ràc pod uwa g´ dy na mi k´ han dlu ty mi usłu ga mi, od no to waç nale˝y,
˝e struk tu ra geo gra ficz na w okre sie 2004−2007 zmie ni ła si´ za sad ni czo,
szcze gól nie w przy pad ku eks por tu. Po czàt ko wo Pol ska sprze da wa ła na ryn -
ku unij nym ok. 59% swo ich usług in for ma cyj no -in for ma tycz nych. Udział
UE sys te ma tycz nie rósł w ba da nym okre sie, a˝ osià gnàł w 2007 r. po nad
73%. Paƒ stwa człon kow skie umoc ni ły tak ̋ e swo jà po zy cj´ w pol skim im -
por cie tych usług (o 7,5 punk tu pro cen to we go w sto sun ku do 2004 r.).
Zmia ny nie omi n´ ły USA: zmniej szy ła si´ ich ro la za rów no w pol skim eks -
por cie, jak i im por cie, przy czym wi´k szy spa dek, bo a˝ o 9,7 punk tu pro -
cen to we go, miał miej sce w eks por cie. Zna cze nie ja ko na byw cy pol skich
usług in for ma cyj nych i in for ma tycz nych utra ci ły tak ̋ e Hong kong, Ka na -
da i Ro sja. W 2007 r. Pol ska w po rów na niu z 2004 ku pi ła mniej wspo -
mnia nych usług na ryn kach ka na dyj skim, ro syj skim i izra el skim.

Pod su mo wu jàc, mi´ dzy na ro do wa sprze da˝ i za kup przez Pol sk´ usług
in for ma cyj nych i in for ma tycz nych ukie run ko wa ne sà przede wszyst kim
na ry nek UE i USA. W okre sie 2004−2007 za szły istot ne zmia ny w pol -
skiej struk tu rze geo gra ficz nej han dlu ty mi usłu ga mi, co osta tecz nie do -
pro wa dzi ło do fak tycz nej do mi na cji dwóch wy mie nio nych part ne rów.

Ob rót po zo sta ły mi usłu ga mi dla biz ne su

Zgod nie z me to do lo già bi lan su płat ni cze go do po zo sta łych usług dla
biz ne su za li cza si´ trzy pod ka te go rie. Pierw sza to usłu gi Êwiad czo ne w za -
sa dzie bez po Êred nio przed si´ bior com, np. re kla mo we, ba da nia ryn ku
i opi nii pu blicz nej, ba daw czo -roz wo jo we, ochro niar skie, de tek ty wi stycz -
ne, po Êred nic twa pra cy, w za kre sie or ga ni zo wa nia po lo waƒ i ło wiec twa.
Dru gà gru p´ sta no wià usłu gi pro fe sjo nal ne, tj. praw ni cze, ra chun ko we,
au dy tor skie, ksi´ go we, do radz two po dat ko we, ar chi tek to nicz ne, kar to -
gra ficz ne, geo lo gicz ne, geo de zyj ne i in ̋ y nie ryj ne. Na ob rót po zo sta ły mi
usłu ga mi biz ne so wy mi skła da jà si´ rów nie˝ przy cho dy i roz cho dy biur
po dró ̋ y, ope ra to rów wy cie czek i prze wod ni ków tu ry stycz nych. Ge ne ral -
nie o miej scu kra ju w Êwia to wym han dlu usłu ga mi biz ne so wy mi de cy -
du je wy po sa ̋ e nie w ka pi tał ludz ki oraz skłon noÊç do in no wa cji.
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W przy pad ku wi´k szo Êci tych usług roz wój mi´ dzy na ro do wej wy mia -
ny nie jest mo˝ li wy bez za pew nie nia bez po Êred nie go fi zycz ne go kon tak -
tu mi´ dzy usłu go daw cà a usłu go bior cà. Trans gra nicz ny (np. in ter ne to -
wy, przez te le kon fe ren cje) spo sób po ro zu mie wa nia si´ jest bo wiem
nie wy star cza jà cy (m.in. usłu gi ar chi tek to nicz ne) lub nie mo˝ li wy tech -
nicz nie (usłu gi prze wod ni ków tu ry stycz nych, ochro niar skie).

Udział po szcze gól nych kra jów i in nych jed no stek or ga ni za cyj nych
w pol skim eks por cie i im por cie wspo mnia nych usług za pre zen to wa ny
zo stał w ta be li 7.

Ta be la 7. Struk tu ra geo gra ficz na pol skie go han dlu 
po zo sta ły mi usłu ga mi biz ne so wy mi

Eks port Im port

2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

Świat, w tym: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. UE 27 78,4 77,0 77,0 75,5 77,3 76,8 79,0 78,7

2. po za UE 21,6 23,0 29,9 24,5 22,7 23,2 21,0 21,3

w tym:

Au stra lia 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Ka na da 1,1 0,7 0,7 0,4 1,0 0,7 1,0 0,5

Ja po nia 0,3 0,3 0,3 0,1 1,7 0,9 0,4 1,5

USA 7,8 7,2 7,2 5,9 11,0 10,4 9,0 8,0

Chi ny 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1

Hong kong 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

In die 0,5 1,4 1,4 0,8 0,2 0,2 0,2 0,3

Ro sja 4,0 0,4 0,4 1,5 8,4 1,2 1,4 1,3

Izra el 0,0 0,3 0,3 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2

Egipt 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0

Ko rea Płd. 0,1 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3

Ka zach stan 0,3 0,4 0,4 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1

Ukra ina 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0,8 0,7

èró dło: ob li cze nia wła sne na pod sta wie da nych NBP.

Nie kwe stio no wa nym li de rem w pol skim ob ro cie usłu ga mi biz ne so -
wy mi jest Unia Eu ro pej ska, na dru gim miej scu zna la zły si´ USA. W okre -
sie od 2004 do 2007 r. Pol ska sprze da wa ła i na by wa ła na ryn ku unijnym
rocz nie Êred nio pra wie 78% in nych usług biz ne so wych (war to Êcio wo).

95

D. Mongiało, Głów ni part ne rzy Pol ski w han dlu usłu ga mi...



9 Por.: Z.Mi kle wicz, P.Plu sko ta, B.Âwiec ka, Usłu gi ban ko we w: Współ cze sna eko no -
mi ka usług, red. S.Flej ter ski, A.Pa na siuk, J.Pe renc. G.Ro sa, op.cit., s. 328−383; Z.Ob -
staw ski, J.Pe renc, Usłu gi ubez pie cze nio we w: Współ cze sna eko no mi ka usług, red. S.Flej -
ter ski, A.Pa na siuk, J.Pe renc. G.Ro sa, op.cit., s. 384−412.
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Na to miast udział USA w pol skim eks por cie wy no sił Êred nio rocz nie 7%,
a w im por cie − 9,6%. Spo Êród in nych paƒstw, nie na le ̋ à cych do UE, ja -
ko wa˝ ne go part ne ra na sze go kra ju w han dlu ty mi usłu ga mi wy ró˝ niç
mo˝ na jesz cze Ro sj´, jed nak jej po zy cja osła bi ła si´ za rów no ja ko na -
byw cy, jak i ja ko sprze daw cy. W struk tu rze pol skie go im por tu usług biz -
ne so wych ro l´ wzgl´d nie wa˝ nà od gry wa Ja po nia, z udzia łem po ni ̋ ej
2%. Po zo sta łe kra je nie by ły za an ga ̋ o wa ne w wy mia n´ han dlo wà ty mi
usłu ga mi z Pol skà lub ich udział był zni ko my.

Na pod sta wie ta be li 7. za uwa ̋ yç mo˝ na, ˝e w struk tu rze pol skie go
han dlu po zo sta ły mi usłu ga mi biz ne so wy mi za szły w okre sie 2004−2007
pew ne zmia ny. Po rów nu jàc 2004 r. z 2007, stwier dziç na le ̋ y, ̋ e ro la Unii
Eu ro pej skiej zma la ła w pol skim eks por cie (o 2,9 punk tu pro cen to we -
go), a wzro sła w im por cie (o 1,4 punk tu pro cen to we go). W przy pad ku
USA od no to wa no spa dek za rów no w za kre sie im por tu, jak i eks por tu
tych usług. W sto sun ku do 2004 r. Pol ska w 2007 sprze da ła wi´ cej usług
biz ne so wych w In diach (od po wied nio o 0,3 punk tu pro cen to we go), a ku -
pi ła ich wi´ cej w Izra elu (o 0,2 punk tu pro cen to we go).

Pod su mo wu jàc, w han dlu po zo sta ły mi usłu ga mi biz ne so wy mi naj -
wa˝ niej szy mi part ne ra mi Pol ski sà Unia Eu ro pej ska oraz USA. Spo Êród
po zo sta łych paƒstw dla pol skie go eks por tu li czy si´ Ro sja, a dla im por -
tu − Ja po nia, a w dal szej ko lej no Êci Ro sja.

Eks port i im port usług fi nan so wych

Sze ro ko ro zu mia ny sek tor usług fi nan so wych obej mu je dzia łal noÊç
in sty tu cji kre dy to wych, firm ubez pie cze nio wych, fun du szy in we sty cyj -
nych, eme ry tal nych oraz in ne usłu gi, ta kie jak po Êred nic two, za rzà dza -
nie ak ty wa mi, ana li za fi nan so wa.9 Roz wój te go sek to ra uza le˝ nio ny jest
od po zio mu roz wo ju go spo dar cze go, w tym od stop nia za mo˝ no Êci spo -
łe czeƒ stwa. Czo ło wi do staw cy wspo mnia nych usług po cho dzà z kra jów
o wy so kim stop niu roz wo ju go spo dar cze go. Âwia to wy han del usłu ga mi
fi nan so wy mi, szcze gól nie ban ko wy mi, jest re ali zo wa ny głów nie pod po -
sta cià bez po Êred nich in we sty cji za gra nicz nych. Wy ni ka to z fak tu, ˝e
kon su men ci pre fe ru jà ban ki kra jo we, lo kal ne, dzia ła jà ce w ich oto cze -
niu. Roz wój tech no lo gii umo˝ li wił tak ̋ e mi´ dzy na ro do we Êwiad cze nie



10 Re ase ku ra cja po le ga na tym, ˝e in ny ubez pie czy ciel przej mu je cz´Êç lub ca łoÊç ry -
zy ka zwià za ne go z ubez pie cze niem przed mio tu lub oso by.
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usług fi nan so wych dro gà elek tro nicz nà. Ele men ty trans gra nicz ne go ofe -
ro wa nia usług fi nan so wych spo tkaç mo˝ na w ob sza rze re ase ku ra cji 10

i w seg men cie ban ko wo Êci hur to wej, obej mu jà cym trans ak cje mi´ dzy
ban ka mi oraz z przed si´ bior stwa mi dzia ła jà cy mi w ska li mi´ dzy na ro do -
wej. In te gral nym ele men tem do ko na nej in we sty cji w po sta ci FDI jest
te˝ za pew nie nie prze pły wu z za gra ni cy cz´ Êci per so ne lu ban ku. Za zwy -
czaj do ty czy to ka dry za rzà dza jà cej i wy ko naw czej, pod czas gdy po zo -
stali pra cow ni cy re kru to wa ni sà na ryn ku lo kal nym.

Struk tu ra geo gra ficz na pol skie go ob ro tu usłu ga mi fi nan so wy mi zo -
sta ła za pre zen to wa na w ta be li 8. Jed nak przed przy stà pie niem do jej ana -
li zy za zna czyç na le ̋ y, ̋ e w bi lan sie płat ni czym przy cho dy i roz cho dy z ty -
tu łu han dlu usłu ga mi fi nan so wy mi nie obej mu jà sek to ra ubez pie czeƒ,
któ ry jest roz pa try wa ny od r´b nie.

Ta be la 8. Struk tu ra geo gra ficz na pol skie go ob ro tu usłu ga mi 
finan so wy mi

Eks port Im port

2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

Świat, w tym: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0

1. UE 27 80,9 78,0 74,4 81,2 71,4 68,6 71,8 80,5

2. po za UE 19,1 22,0 25,6 18,8 28,6 31,4 28,2 19,5

w tym:

Au stra lia 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1

Ka na da 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,7

Ja po nia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1

USA 13,3 13,5 13,5 11,2 16,6 19,4 12,9 6,6

Chi ny 0,4 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2 0,9 0,8

Hong kong 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

In die 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1

Ro sja 0,6 0,6 0,9 0,4 0,7 0,6 0,2 0,3

Izra el 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1

Egipt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

Ko rea Płd. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2

Ka zach stan 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

Ukra ina 0,2 0,6 0,7 1,2 0,3 0,9 0,3 0,4

èró dło: ob li cze nia wła sne na pod sta wie da nych NBP.



11 H.Ba bis, R.Cza plew ski, Usłu gi te le ko mu ni ka cyj ne w: Współ cze sna eko no mi ka
usług, red. S.Flej ter ski, A.Pa na siuk, J.Pe renc. G.Ro sa, op.cit., s. 307.

12 J.Bu ko, A.Pa na siuk, T.Son dej. G.Wol ska, Usłu gi pocz to we w: Współ cze sna eko no -
mi ka usług, red. S.Flej ter ski, A.Pa na siuk, J.Pe renc. G.Ro sa, op.cit., s. 279.
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Pol ski han del usłu ga mi fi nan so wy mi w la tach 2004 − 2007 był sil -
nie skon cen tro wa ny geo gra ficz nie. Po dob nie jak w przy pad ku in nych sek -
to rów usłu go wych, klu czo wà ro l´ od gry wa w nim Unia Eu ro pej ska. Na
dru gim miej scu upla so wa ły si´ USA. Łàcz nie w 2007 r. Pol ska ku pi ła
na ryn kach tych dwóch part ne rów 92,4% usług fi nan so wych i sprze da -
ła 87,1%. In dy wi du al ny udział po zo sta łych paƒstw w pol skim eks por cie
nie prze kro czył 1,2%, a jesz cze mniej szy był w im por cie (0,8%). Po za
USA i UE Pol ska eks por to wa ła swo je usłu gi fi nan so we przede wszyst -
kim na Ukra in´ i do Ro sji, a im por to wa ła z Ka na dy i Chin. Po zo sta łe
paƒ stwa fak tycz nie nie od gry wa jà ˝ad nej ro li (np. Egipt) lub ma jà zni -
ko my udział w pol skim ob ro cie ty mi usłu ga mi (m.in. Au stra lia).

W ba da nym okre sie ro la naj wa˝ niej szych part ne rów Pol ski w han -
dlu usłu ga mi fi nan so wy mi pod le ga ła ró˝ nym zmia nom. Za rów no w eks -
por cie, jak i w im por cie Unia Eu ro pej ska osta tecz nie zwi´k szy ła swo je
udzia ły w sto sun ku do okre su po czàt ko we go, pod czas gdy po zy cja USA
si´ po gor szy ła. Spo Êród po zo sta łych paƒstw Ukra ina mia ła co raz wi´k -
sze zna cze nie ja ko od bior ca pol skich usług fi nan so wych, spa dła re la tyw -
nie na to miast w 2007 r. w po rów na niu z 2004 sprze da˝ na ryn kach: ro -
syj skim, au stra lij skim, chiƒ skim i izra el skim. Z in for ma cji ob ra zu jà cych
struk tu r´ pol skie go im por tu tych usług w 2004 i 2007 r. wy ni ka tak ̋ e,
˝e zwi´k szył si´ udział Ka na dy, Chin i Ko rei Po łu dnio wej, a ten den cja
spad ko wa wy stà pi ła w przy pad ku Fe de ra cji Ro syj skiej.

Pod su mo wu jàc, pol ski ob rót usłu ga mi fi nan so wy mi ukie run ko wa ny
jest geo gra ficz nie na ry nek Unii Eu ro pej skiej i USA.

Wy mia na usług łàcz no Êci

Ce lem usług łàcz no Êci jest za spo ka ja nie po trze by ko mu ni ka cji mi´ -
dzy człon ka mi spo łe czeƒ stwa. Za po trze bo wa nie na nie ro Ênie wraz z roz -
wo jem go spo dar ki i wzro stem za mo˝ no Êci spo łe czeƒ stwa. Wy szcze gól nione
w bi lan sie płat ni czym usłu gi łàcz no Êci obej mu jà usłu gi pocz to we, ku rier -
skie oraz te le ko mu ni ka cyj ne. Dzia łal noÊç ope ra to ra te le ko mu ni ka cyj nego
po le ga na prze ka zy wa niu in for ma cji od nadaw cy do od bior cy za po mo cà
sie ci bàdê li nii, z wy ko rzy sta niem ener gii elek tro ma gne tycz nej.11 Usłu ga
pocz to wa spro wa dza si´ do prze sy ła nia na od le głoÊç rze czy i war to Êci.12



Na to miast fir ma ku rier ska ró˝ ni si´ od ope ra to ra pocz to we go szyb ko Êcià
do star cza nia prze sy łek oraz nie re gu lar no Êcià usług. Istot ne dla kon ku ren -
cyj no Êci jest to, ˝e Êwiad cze nie usług te le ko mu ni ka cyj nych wy ma ga po -
nie sie nia znacz nych na kła dów na wy bu do wa nie od po wied niej in fra struk -
tu ry, pod czas gdy w usłu gach ku rier skich wi´k sze zna cze nie ma ka pi tał
ludz ki. Mi´ dzy na ro do wy ob rót ma za sad ni czo po staç trans gra nicz nà
(usłu ga te le fo nii sta cjo nar nej re ali zo wa na jest bez po Êred nio z jed ne go kra -
ju do dru gie go) oraz in we sty cji za gra nicz nych (np. za re je stro wa nie no we -
go ope ra to ra te le fo nii ru cho mej z udzia łem ka pi ta łu za gra nicz ne go, prze -
j´ cie funk cjo nu jà cej ju˝ sie ci pocz to wej, wy ku pie nie kra jo wej fir my
ku rier skiej).

Struk tu r´ geo gra ficz nà pol skie go eks por tu i im por tu tych usług mo˝na
scha rak te ry zo waç, ko rzy sta jàc z in for ma cji za miesz czo nych w ta be li 9.

Ta be la 9. Struk tu ra geo gra ficz na pol skie go ob ro tu usłu ga mi 
pocz to wy mi i te le ko mu ni ka cyj ny mi

Eks port Im port

2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

Świat, w tym: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. UE 27 82,6 80,5 77,4 83,0 86,5 82,2 80,4 77,2

2. po za UE 17,4 19,5 22,6 17,0 13,5 17,8 19,6 22,8

w tym: 0,0

Au stra lia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Ka na da 0,5 0,9 1,5 1,2 0,3 0,4 0,3 0,3

Ja po nia 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,1 0,0 0,0

USA 10,4 10,1 8,5 6,8 4,4 5,4 8,6 12,6

Chi ny 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3

Hong kong 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1

In die 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4

Ro sja 2,0 0,7 0,8 0,8 2,1 1,4 1,1 1,1

Izra el 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3

Egipt 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,5 0,5

Ko rea Płd. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Ka zach stan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ukra ina 0,6 1,8 2,8 2,0 0,7 1,6 2,4 2,4

èró dło: ob li cze nia wła sne na pod sta wie da nych NBP.
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Po dob nie jak w przy pad ku usług in for ma tycz nych i in for ma cyj nych,
pol ska wy mia na usług łàcz no Êci cha rak te ry zu je si´ wy so kim stop niem
kon cen tra cji geo gra ficz nej. Naj wa˝ niej szym ryn kiem ich zby tu oraz naj -
wi´k szym do staw cà by ła UE. Do paƒstw człon kow skich Pol ska sprze da -
ła Êred nio rocz nie po nad 75% wszyst kich swo ich usług, a ku pi ła w nich
77%. Dru gie miej sce w struk tu rze pol skie go eks por tu i im por tu usług
łàcz no Êci zaj mu jà USA. W 2007 r. na USA i Uni´ Eu ro pej skà przy pa -
dło pra wie 9/10 pol skie go eks por tu i ty le sa mo im por tu. W gru pie po -
zo sta łych part ne rów wy ró˝ niç mo˝ na je dy nie Ukra in´, ja ko w mia r´ wa˝ -
ne go od bior c´ i na byw c´ pol skich usług łàcz no Êci.

W la tach 2004−2007 Unia Eu ro pej ska umoc ni ła swo jà po zy cj´ na -
byw cy pol skich usług, a jed no cze Ênie jej ro la w pol skim im por cie spa -
dła. W przy pad ku USA od no to waç mo˝ na zaÊ ten den cj´ od wrot nà. Ich
udział zmniej szył si´ w pol skim eks por cie, a wzrósł w eks por cie. Na to -
miast przy cho dy na sze go kra ju z ty tu łu han dlu usłu ga mi łàcz no Êci zwi´k -
szy ły si´ w ob ro cie z Ukra inà.

Brak bar dziej szcze gó ło wych da nych nie po zwa la na po gł´ bio nà ana -
li z´ struk tu ry wy mia ny w po szcze gól nych seg men tach usług łàcz no Êci. Nie
na le ̋ y wy klu czyç, ˝e pew ne paƒ stwa, któ rych udział w pol skim ob ro cie
ty mi usłu ga mi jest nie znacz ny, od gry wa jà wa˝ nà ro l´, np. ja ko do staw cy
dla pol skich kon su men tów usług ku rier skich czy te le ko mu ni ka cyj nych.

Pod su mo wu jàc, pol ski eks port i im port usług łàcz no Êci ma zbli ̋ o nà
struk tu r´ geo gra ficz nà do struk tu ry wy mia ny usług in for ma tycz nych i in -
for ma cyj nych. Do mi nu jà cà ro l´ ogry wa jà dwaj part ne rzy, mia no wi cie:
Unia Eu ro pej ska i USA.

Sprze da˝ i za kup usług oso bi stych, re kre acyj nych
i w sfe rze kul tu ry

Ka te go ria „usłu gi oso bi ste, re kre acyj ne i w sfe rze kul tu ry”, po dob -
nie jak ter min „po zo sta łe usłu gi biz ne so we”, obej mu je bar dzo zró˝ ni co -
wa nà gru p´ usług. W tej po zy cji bi lan su płat ni cze go re je stro wa ne sà
przede wszyst kim usłu gi Êwiad czo ne w sek to rze au dio wi zu al nym, m.in.
zwià za ne z pro duk cjà i dys try bu cjà fil mów, pro gra mów ra dio wych i te -
le wi zyj nych, na graƒ mu zycz nych, do st´p do ko do wa nych ka na łów te le -
wi zyj nych. Eks port i im port usług oso bi stych, re kre acyj nych i w sfe rze
kul tu ry obej mu je tak ̋ e dzia łal noÊç wy ko ny wa nà przez ar ty stów i ze spo -
ły mu zycz ne, przy cho dy i roz cho dy z ty tu łu utrzy my wa nia mu ze ów, bi -
blio tek, kin i te atrów, zy ski osià ga ne z przed sta wieƒ cyr ko wych oraz ze
sprze da nych bi le tów do par ków na ro do wych. Od no to wy wa ny jest tu taj



13 Ru pa Chan da, Tra de in he alth se rvi ces, CMH Wor king Pa per Se ries, pa per no.
WG 4:5, s. 110; http://www.cmhe alth.org
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rów nie˝ han del usłu ga mi oso bi sty mi (np. fry zjer ski mi, sa lo nów pi´k no -
Êci), spor to wy mi (klu bów spor to wych), roz ryw ko wy mi (par ków roz ryw -
ki, za kła dów wza jem nych i gier lo so wych), a tak ̋ e do cho dy i kosz ty funk -
cjo no wa nia ogro dów bo ta nicz nych i zoo lo gicz nych. W ob ro tach usłu ga mi
oso bi sty mi, re kre acyj ny mi i w sfe rze kul tu ry uwzgl´d nia ne sà Êwiad czo -
ne na rzecz nie re zy den tów usłu gi edu ka cyj ne (kur sy ko re spon den cyj -
ne, te le wi zja edu ka cyj na, edu ka cja przez In ter net, na uczy cie le pra cu -
jà cy na wła sny ra chu nek za gra ni cà) i zdro wot ne (te le me dy cy na,
te le dia gno sty ka, usłu gi Êwiad czo ne przez le ka rzy, den ty stów, we te ry na -
rzy prak ty ku jà cych za gra ni cà).

W ty po wych usłu gach au dio wi zu al nych dla osià gni´ cia suk ce su de -
cy du jà ce zna cze nie ma ska la in we sty cji w ka pi tał rze czo wy oraz ko rzy -
Êci ska li. W usłu gach edu ka cyj nych o prze wa dze kom pa ra tyw nej kra ju
de cy du jà kosz ty, na tu ral ne czyn ni ki, do st´p noÊç ka pi ta łu rze czo we go,
fi nan so we go i ludz kie go, ist nie nie nisz w sek to rze i po li ty ka wspie ra jà -
ca in fra struk tu r´ oraz oto cze nie.13 Na to miast Êwiad cze nie usług oso bi -
stych jest pra co chłon ne, w tym przy pad ku za tem klu czo wym de ter mi -
nan tem jest koszt pra cy ludz kiej.

Usłu gi au dio wi zu al ne re ali zo wa ne sà głów nie w po sta ci trans gra nicz -
nej, a oso bi ste, re kre acyj ne i Êwiad czo ne w sfe rze kul tu ry wy ma ga jà bez -
po Êred nie go kon tak tu mi´ dzy usłu go daw cà i usłu go bior cà. W kon se -
kwen cji eks port tych usług obej mu je tak ̋ e ich sprze da˝ przez utwo rzo ne
za gra ni cà fi lie, od dzia ły, przed sta wi ciel stwa i przed si´ bior stwa pod le głe,
in we sty cje port fe lo we oraz po przez mi gra cj´ si ły ro bo czej. Ostat nia z wy -
mie nio nych form szcze gól nie istot na jest w seg men cie usług oso bi stych.

In for ma cje na te mat kie run ków geo gra ficz nych pol skie go eks por tu
i im por tu usług oso bi stych, re kre acyj nych oraz w sfe rze kul tu ry za miesz -
czo ne sà w ta be li nr 10.

Naj wi´ cej usług re kre acyj nych, oso bi stych i w sfe rze kul tu ry Pol ska
sprze da ła oraz ku pi ła w la tach 2004 − 2007 na ob sza rze Unii Eu ro pej -
skiej. Uzy ska ne z eks por tu na ten ry nek przy cho dy wy nio sły Êred nio rocz -
nie 74,2% war to Êci cał ko wi te go eks por tu tych usług, a im port z UE sta -
no wił Êred nio 68,8% war to Êci roz cho dów z ty tu łu ob ro tu ty mi usłu ga mi.
Dru gie miej sce za j´ ły USA. Mniej istot ny mi ryn ka mi zby tu pol skich usług
oso bi stych, re kre acyj nych i kul tu ral nych by ły: Ka na da, Ja po nia i Ro sja,
któ re li czy ły si´ te˝ ja ko do staw cy tych usług na nasz ry nek. Po zo sta łe
paƒ stwa fak tycz nie nie od gry wa jà w tym za kre sie ˝ad nej ro li al bo ich ro -
la jest zni ko ma.



Ta be la 10. Struk tu ra geo gra ficz na pol skie go ob ro tu usłu ga mi 
oso bi sty mi, re kre acyj ny mi i w sfe rze kul tu ry

Eks port Im port

2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

Świat, w tym: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. UE 27 70,7 64,0 79,5 82,6 65,9 72,4 66,1 70,9

2. po za UE 29,3 36,0 20,5 17,4 34,1 27,6 33,9 29,1

w tym:

Au stra lia 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1

Ka na da 4,7 3,0 1,0 0,4 0,6 0,7 0,6 0,8

Ja po nia 0,8 1,0 0,3 0,4 3,3 0,4 0,3 0,7

USA 15,1 15,5 9,1 5,4 13,4 12,6 15,2 17,7

Chi ny 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,5 0,1 0,1

Hong kong 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1

In die 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ro sja 0,2 0,9 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3

Izra el 0,1 0,0 0,8 0,0 0,1 0,4 0,3 0,2

Egipt 0,1 2,5 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 0,2

Ko rea Płd. 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1

Ka zach stan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ukra ina 0,0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2

èró dło: ob li cze nia wła sne na pod sta wie da nych NBP.

Struk tu ra pol skie go ob ro tu wspo mnia ny mi usłu ga mi ule gła w la tach
2004 − 2007 pew nym zmia nom. Ten den cja spad ko wa w eks por cie cha -
rak te ry zo wa ła USA, a w mniej szym stop niu Ka na d´ i Ja po ni´. Jed no -
cze Ênie umoc ni ły swo jà po zy cj´ Ro sja i UE. Pol ska ku pi ła w 2007 r. re -
la tyw nie wi´ cej ni˝ w 2004 usług na ryn ku unij nym, ka na dyj skim
i w USA. Po gor szy ła si´ na to miast po zy cja Ja po nii ja ko sprze daw cy.
W oma wia nym okre sie udział po zo sta łych part ne rów w pol skim eks por -
cie i im por cie usług oso bi stych, re kre acyj nych i kul tu ral nych był w za -
sa dzie sta bil ny.

Pod su mo wu jàc, czo ło wy mi od bior ca mi i do staw ca mi na nasz ry nek
usług de fi nio wa nych ja ko „re kre acyj ne, oso bi ste i kul tu ro we” by ły Unia
Eu ro pej ska oraz USA. Wy da je si´, ˝e z uwa gi na spe cy ficz ne ce chy, które
ró˝ nià usłu gi au dio wi zu al ne od oso bi stych i re kre acyj nych, spo dzie waç si´
na le ̋ y, i˝ nie któ rzy part ne rzy mo gà zaj mo waç w pol skim han dlu usłu ga -
mi w tych seg men tach bar dziej istot nà po zy cj´, ni˝ to wy ni ka z ta be li 10.
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Ob rót pa ten ta mi, pra wa mi au tor ski mi 
i opła ta mi li cen cyj ny mi

Ja ko ele ment han dlu usłu ga mi w bi lan sie płat ni czym trak tu je si´ ob -
rót pa ten ta mi, pra wa mi au tor ski mi i opła ta mi li cen cyj ny mi. Wy mia na
ty mi pro duk ta mi od by wa si´ w for mie trans gra nicz nej, a êró dłem suk -
ce su sà efek tyw ne in we sty cje w za kre sie ka pi ta łu ludz kie go. Im por te rzy
pa ten tów, praw au tor skich i opłat li cen cyj nych ko rzy sta jà bo wiem z efek -
tów prac ba daw czo -roz wo jo wych pro wa dzo nych w in nych kra jach oraz
z osià gni´ç na uko wych tych paƒstw.14

W ta be li 11. przed sta wio na zo sta ła li sta klu czo wych part ne rów Pol -
ski w wy mia nie ty mi pro duk ta mi.

Ta be la 11. Struk tu ra geo gra ficz na pol skie go ob ro tu pa ten ta mi,
pra wa mi au tor ski mi i opła ta mi li cen cyj ny mi

Eks port Im port

2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

Świat, w tym: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. UE 27 55,7 50,7 86,6 61,7 64,7 65,3 68,6 65,1

2. po za UE 44,3 49,3 13,4 38,3 35,3 34,7 31,4 34,9

w tym:

Au stra lia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ka na da 0,5 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3

Ja po nia 1,1 0,8 0,4 0,1 0,5 1,0 1,4 2,9

USA 20,2 30,4 6,1 25,2 22,7 18,3 13,1 14,8

Chi ny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Hong kong 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

In die 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ro sja 0,0 0,0 0,6 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Izra el 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Egipt 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ko rea Płd. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3

Ka zach stan 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Ukra ina 1,8 0,8 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0

èró dło: ob li cze nia wła sne na pod sta wie da nych NBP.

14 D.Mon gia ło, Spe cja li za cja eks por to wa kra jów UE w mi´ dzy na ro do wym han dlu
usłu ga mi, „Stu dia Eu ro pej skie” nr 3/2007, s. 117.
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Z da nych za war tych w ta be li 11. wy ni ka, ˝e naj wa˝ niej szy mi part -
ne ra mi Pol ski w ob ro cie pa ten ta mi, pra wa mi au tor ski mi i opła ta mi li -
cen cyj ny mi sà Unia Eu ro pej ska oraz USA. Łàcz nie przy pa dło na nie
w 2007 r. 86,9% pol skie go eks por tu i 79,9% im por tu. Han del pa ten ta -
mi z in ny mi paƒ stwa mi nie miał prak tycz nie miej sca bàdê udział tych
paƒstw był zni ko my. Nie do ty czy to Ja po nii, któ ra ab sor bo wa ła pra wie
3% pol skie go im por tu. W la tach 2004 − 2007 za ob ser wo wa no zna czà -
ce zmia ny w struk tu rze geo gra ficz nej, któ re do tkn´ ły w spo sób zna czà -
cy UE i USA. Po czàt ko wo Unia Eu ro pej ska tra ci ła po zy cj´ ja ko od bior -
ca pol skich pa ten tów, praw au tor skich i opłat li cen cyj nych. W 2006 r.
za ob ser wo wa no na gły wzrost jej udzia łów, a˝ o 35 punk tów pro cen to -
wych w po rów na niu ze sta nem cha rak te ry zu jà cym 2004 r. W ko lej nym
ro ku uzy ska ne od UE przy cho dy Pol ski z te go ty tu łu spa dły o pra wie
25 punk tów pro cen to wych. Od wrot na ten den cja cha rak te ry zo wa ła Sta -
ny Zjed no czo ne. W okre sie 2004 − 2005 USA umac nia ły swo jà po zy -
cj´ ja ko na byw ca pol skich pa ten tów, praw au tor skich i opłat li cen cyj -
nych. W na st´p nym ro ku ka len da rzo wym ich udział zmniej szył si´
o 24,3 punk tu pro cen to we go, aby na st´p nie zwi´k szyç si´ o 19,1 punk -
tu pro cen to we go. Zmia ny za ob ser wo wa no rów nie˝ w struk tu rze pol skie -
go im por tu pa ten tów i opłat li cen cyj nych. Przez pierw sze trzy la ta ro sło
zna cze nie UE ja ko sprze daw cy na pol ski ry nek tych pro duk tów, a ro la
USA ma la ła. Na to miast w 2007 r. Pol ska na ryn ku unij nym ku pi ła mniej
pa ten tów, praw au tor skich i opłat li cen cyj nych ni˝ w 2006, a jed no cze -
Ênie spro wa dzi ła ich wi´ cej z USA. Dy na mi ka im por tu nie by ła jed nak
a˝ tak wy so ka w po rów na niu ze zmia na mi za ob ser wo wa ny mi w za kre -
sie eks por tu. Udział USA w struk tu rze pol skie go im por tu na ko niec 2007
r. spadł w po rów na niu z 2004 o 7,9, a UE − wzrósł je dy nie o 0,4 punk -
tu pro cen to we go.

Pod su mo wu jàc, czo ło wy mi part ne ra mi Pol ski w ob ro cie pa ten ta mi,
pra wa mi au tor ski mi i opła ta mi li cen cyj ny mi sà Unia Eu ro pej ska i USA.
Na ko niec 2007 r. ry nek unij ny ab sor bo wał oko ło 2/3 pol skie go im por -
tu oraz pra wie 3/5 eks por tu, ale fak tem jest, ˝e udział ten był du ̋ o ni˝ -
szy ni˝ w przy pad ku omó wio nych po wy ̋ ej usług.

Pod su mo wa nie

Z za pre zen to wa nych w ni niej szym ar ty ku le da nych, obej mu jà cych
okres 2004 − 2007, wy ni ka, ˝e Pol ska sprze da wa ła i ku po wa ła naj wi´ -
cej usług w na st´ pu jà cych re gio nach/paƒ stwach: Unia Eu ro pej ska, Spe -
cjal ny Re gion Ad mi ni stra cyj ny Hong kong, Au stra lia, Chi ny, Egipt, In -
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die, Izra el, Ja po nia, Ka na da, Ka zach stan, Ko rea Po łu dnio wa, USA, Ro -
sja i Ukra ina.

Na li Êcie naj wa˝ niej szych part ne rów Pol ski w han dlu usłu ga mi sà
za rów no kra je roz wi ja jà ce si´, jak i wy so ko roz wi ni´ te. Pol ski han del usłu -
ga mi jest za sad ni czo skie ro wa ny na kon ty nent eu ro pej ski, re gion Ame -
ry ki Ła ciƒ skiej nie na le ̋ y do prio ry te to wych kie run ków, a spo Êród paƒstw
afry kaƒ skich je dy nym li czà cym si´ part ne rem Pol ski jest Egipt.

WÊród pod mio tów uczest ni czà cych w pol skiej wy mia nie usłu go wej
wska zaç mo˝ na te, któ re by ły im por te ra mi net to usług z Pol ski, oraz te,
któ re sta ły si´ ich eks por te ra mi net to do Pol ski. Bi lans han dlu na sze go
kra ju był do dat ni m.in. z UE, Ro sjà i Ukra inà. Na to miast w przy pad ku
USA sprze da˝ pol skich usług by ła mniej sza ni˝ za kup. W oma wia nych
la tach naj wi´k sze do dat nie sal do ob ro tu usłu ga mi Pol ska osià gn´ ła
z Unià Eu ro pej skà, a naj wy˝ sze ujem ne − z USA.

Z punk tu wi dze nia pol skie go han dlu usłu ga mi naj wi´k sze zna cze -
nie ma do st´p do ryn ku unij ne go. Wy so ki udział UE w na szym eks por -
cie i im por cie wy tłu ma czyç mo˝ na przede wszyst kim tym, ˝e Pol ska jest
człon kiem Unii, w ra mach któ rej funk cjo nu je jed no li ty ry nek usług opar -
ty na za sa dzie swo bod ne go ich prze pły wu. Do dat ko wy czyn nik sprzy ja -
jà cy sta no wi bli skoÊç geo gra ficz na. Po zy cja UE jest szcze gól nie sil na w ta -
kich sek to rach jak usłu gi fi nan so we, łàcz no Êci, usłu gi oso bi ste,
re kre acyj ne i w sfe rze kul tu ry, bu dow nic two, trans port, po zo sta łe usłu -
gi biz ne so we, usłu gi in for ma tycz ne i in for ma cyj ne. Na UE przy pa dło
Êred nio rocz nie w la tach 2004−2007 od 74 do 83% pol skie go eks por tu
i im por tu tych usług. Je dy nie w przy pad ku ob ro tu pa ten ta mi, pra wa mi
au tor ski mi i opła ta mi li cen cyj ny mi udział ryn ku unij ne go od bie ga nie -
znacz nie od te go mo de lu.

Po za Unià Eu ro pej skà w wy mia n´ usłu go wà z Pol skà za an ga ̋ o wa ne
by ły przede wszyst kim USA. Z wy jàt kiem bu dow nic twa i po dró ̋ y, za j´ -
ły dru gie miej sce w pol skim han dlu po szcze gól ny mi ro dza ja mi usług.
Spo Êród po zo sta łych paƒstw dla pol skie go han dlu usłu ga mi du ̋ e zna -
cze nie ma jà Ro sja i Ukra ina. Ro sja to naj wa˝ niej szy po UE part ner Pol -
ski w han dlu usłu ga mi bu dow la ny mi, a Ukra ina − w po dró ̋ ach.

O ile nie zmie ni si´ ra dy kal nie do tych cza so wa ten den cja cha rak te -
ry zu jà ca struk tu r´ pol skiej wy mia ny usłu go wej, spo dzie waç si´ na le ̋ y,
˝e w per spek ty wie naj bli˝ szych lat Unia Eu ro pej ska utrzy ma swo jà po -
zy cj´ na sze go naj wa˝ niej sze go part ne ra w han dlu usłu ga mi ogó łem,
a tak ̋ e w po szcze gól nych je go ele men tach.
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Abs tract

Po land’s ma jor part ners in the se rvi ces tra de 
after the ac ces sion to the Eu ro pe an Union

The ar tic le aims to de mon stra te geo gra phi cal struc tu re of Po land’s
tra de in se rvi ces after the co un try’s ac ces sion to the Eu ro pe an Union.
It pre sents the prin ci pal co un tries whe re Po land sells its se rvi ces and
tho se whe re it buys them. The sta ti stics ha ve be en com pi led on the ba -
sis of the most re cent da ta co ming from the ba lan ce of pay ments’ an -
nu al re port pre pa red by the Po lish Na tio nal Bank, which re flects cre -
dits and de bits of Po land re sul ting from trans ac tions in the se rvi ces tra de.


