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Streszczenie

W artykule poruszono kwesti� mi�dzynarodowej zdolno	ci konkurencyjnej gospo-
darki narodowej w handlu us�ugami tradycyjnymi i nowoczesnymi oraz jej wp�yw na 
pozycj� Polski na 	wiatowym rynku us�ug. Nast�pnie zbadano perspektywy poprawy 
mi�dzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarki narodowej w kontek	cie bie��cych 
przewag konkurencyjnych oraz mo�liwo	ci wykreowania nowych. 

S�owa kluczowe: handel us�ugami, konkurencyjno	
, us�ugi nowoczesne

Wprowadzenie

Proces serwicyzacji w gospodarce narodowej znalaz� odzwierciedlenie we 
wzro	cie warto	ci eksportu us�ug z Polski. Sta�y si� one wa�nym sk�adnikiem 
naszych wp�ywów dewizowych (w 2011 r. stanowi�y 16% eksportu ogó�em)1. 
Jednak mi�dzynarodowa pozycja konkurencyjna Polski w tej dziedzinie ci�gle 
utrzymywa�a si� na stosunkowo niskim poziomie. Celem artyku�u jest próba oceny 
szans na jej popraw� w najbli�szej przysz�o	ci. W zwi�zku z powy�szym zbadane 
zostan� najpierw tendencje w kszta�towaniu si� mi�dzynarodowej zdolno	ci kon-

1 Obliczenia w�asne na podstawie Exports and Imports of Goods and Services, UNCTADstat, 
www.unctad.org (luty 2013).
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kurencyjnej Polski w eksporcie poszczególnych rodzajów us�ug, a nast�pnie ich 
wp�yw na popraw� mi�dzynarodowej pozycji konkurencyjnej kraju w analizowa-
nej dziedzinie. 

1. Mi�dzynarodowa zdolno�	 konkurencyjna Polski w latach 1980–2011

Mi�dzynarodowa zdolno	
 konkurencyjna gospodarki krajowej rozumiana 
jest jako „zdolno	
 do walki, rywalizacji o korzy	ci zwi�zane z udzia�em kraju 
w mi�dzynarodowym podziale pracy”2. O skuteczno	ci kraju w tej rywalizacji 
	wiadczy
 mog� rezultaty (wyniki) osi�gni�te przez dan� gospodark�, w tym 
g�ównie stan i zmiany udzia�ów danego kraju w mi�dzynarodowej wymianie 
gospodarczej, czyli jego mi�dzynarodowa pozycja konkurencyjna.

W okresie analizowanych czterech dekad eksport us�ug w Polsce charak-
teryzowa� si� na ogó� systematycznym wzrostem. W roku 1980 warto	
 global-
nych wp�ywów z tego tytu�u wynios�a oko�o 2 mld USD, a na koniec 2011 roku 
wzros�a do 36,9 mld USD. By�a wi�c przesz�o 18-krotnie wy�sza. W tym czasie 
nasz udzia� w 	wiatowym wywozie us�ug zwi�kszy� si� z 0,55% do 0,89% (por. 
tab. 1). Osi�gni�ty wzrost mi�dzynarodowej pozycji konkurencyjnej wydaje si� 
wi�c niezadowalaj�cy. Spostrze�enia takie nasuwaj� si� równie� wtedy, gdy 
porównamy Polsk� z innymi pa�stwami regionu Europy �rodkowo-Wschodniej, 
takimi jak W�gry i Republika Czeska, gdzie odsetek 	wiatowego handlu us�ugami 
by� tylko o oko�o po�ow� mniejszy (pod koniec 2011 r. przypada�o na nie po oko�o 
0,5% 	wiatowego eksportu us�ug)3. Wydaje si�, �e nasza przewaga mog�aby by
 
wi�ksza, gdy� Czechy i W�gry to kraje dysponuj�ce zdecydowanie mniejszym 
potencja�em konkurencyjnym, bior�c pod uwag� oko�o 3,5–4-krotnie mniejsz� 
liczb� ludno	ci, a tak�e zajmowan� przez nich powierzchni�. Wskazywa
 to mo�e 
na istniej�ce w naszej gospodarce mo�liwo	ci zwi�kszenia roli us�ug przez efek-
tywniejsze wykorzystanie posiadanego potencja�u ludzkiego. Zdaniem J. Misali, 
z do	wiadcze� historycznych wynika do	
 jednoznacznie, �e to w�a	nie ludzie 
wraz z ich sk�onno	ciami i zdolno	ciami (do oszcz�dzania, inwencji i innowacji 
oraz samoorganizowania si�) s� elementem najwa�niejszym i spajaj�cym wszyst-

2 Por. J. Misala, Mi�dzynarodowa konkurencyjno�
 gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 
2011, s. 77–83.

3 Dane pochodz� z Value, Shares and Growth of Services Exports and Imports by Service-cat-
egory, UNCTADstat, www.unctad.org (luty 2013).
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kie komponenty mi�dzynarodowej konkurencyjno	ci krajów4. Zastanówmy si� 
jednak, czy istniej� ku temu przes�anki wynikaj�ce z aktualnego stanu i kierun-
ków zmian innych komponentów mi�dzynarodowej zdolno	ci konkurencyjnej 
Polski, czyli w szeroko rozumianych zasobach w�asnych i zagranicznych (g�ów-
nie kapita�u), ale tak�e systemie regulacji, zdolnych do generowania atrakcyjnej 
oferty rynkowej.

Tabela 1. Rozwój polskiego eksportu us�ug 

Wyszczególnienie 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011

Warto	
 eksportu 
us�ug (mln USD) 2 018,0 2 104,0 3 200,0 10 637,0 10 395,0 16 246,1 32 734,4 36 944,3

Udzia� w 	wiatowym 
eksporcie us�ug (%) 0,55 0,55 0,41 0,90 0,70 0,65 0,87 0,89

�ród�o:  obliczenia w�asne na podstawie International Trade in Goods and Services, UNCTADstat, 
www.unctad.org (luty 2013).

Spo	ród g�ównych rodzajów us�ug takich jak transport, podró�e i us�ugi 
pozosta�e, tradycyjnie najwi�ksze znaczenie w kszta�towaniu mi�dzynarodowej 
pozycji konkurencyjnej Polski mia�y us�ugi transportowe. W globalnym ich eks-
porcie udzia� Polski pod koniec 2011 wynosi� 1,2%, podczas gdy w podró�ach 
1,0%, a w us�ugach pozosta�ych 0,7% (por. tab. 2). Jednak us�ugi transportowe 
odgrywa�y relatywnie coraz mniejsz� rol� w generowaniu wp�ywów dewizowych 
Polski. Ich odsetek w naszym eksporcie us�ug ogó�em zmniejszy� si� o po�ow� (tj. 
z 59% w 1980 r. do 29% w 2011 r. – por. rys. 1). 

Warto doda
, �e dla mi�dzynarodowej pozycji konkurencyjnej Polski domi-
nuj�ce znaczenie ma transport samochodowy. Pod koniec 2011 roku wygenero-
wa� ponad 60% wp�ywów z eksportu us�ug transportowych5 i ju� w latach 90. 
ubieg�ego wieku zacz�� wypiera
 w Polsce inne rodzaje transportu (g�ównie kole-
jowy). Wynika�o to z jego funkcjonalno	ci w obs�udze wspólnego rynku, gdy� 
samochody ci��arowe przewo�� szybko ró�norodne �adunki z miejsca za�adunku 
do miejsca roz�adunku. Jednak za wzrostem przewozów nie nad��a� rozwój sieci 
drogowej w Polsce. Tendencje te sprawia�y, �e w ko�cu lat 90. ubieg�ego wieku 
zacz��y pojawia
 si� bariery, powoduj�ce wyd�u�enie czasu operacji transporto-

4 Por. J. Misala, Mi�dzynarodowa konkurencyjno�
..., s. 78–79.
5 Opracowanie w�asne na podstawie: International Trade in Services, Eurostat, http://epp.euro-

stat.ec.europa.eu (luty 2013).
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wych, pogorszenie efektywno	ci przewozów oraz wzrost kosztów zewn�trznych 
ponoszonych przez ca�e otoczenie. Z kolei malej�ce obci��enie linii kolejowych 
powodowa�o wzrost kosztów jednostkowych przewozów i pogorszenie wyników 
finansowych PKP. Pomimo tych negatywnych tendencji, polski transport samo-
chodowy by� stosunkowo konkurencyjny wobec przewoników z UE. Przyczy-
nia�y si� do tego g�ównie ni�sze koszty wynagrodze�. W roku 2001 za godzin� 
pracy w Polsce p�acono 4 euro, podczas gdy w Niemczech 29 euro6. W nast�p-

6 Sektorowy Program Operacyjny Transport na lata 2004–2006, Departament Zarz�dzania Pro-
gramem Transport Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s. 8.

Tabela 2. Polski eksport us�ug transportowych, podró�y oraz pozosta�ych us�ug 

Lata
Warto	
 eksportu Polski (mln USD) Udzia� Polski w 	wiatowym eksporcie (%)

us�ug 
transportowych podró�y us�ug 

pozosta�ych
us�ug 

transportowych podró�y us�ug 
pozosta�ych

1980 1 194,8 240,0 583,2 0,89 0,23 0,45

1985 1 219,7 118,0 766,3 0,98 0,10 0,54

1990 1 832,6 358,0 1 009,4 0,82 0,14 0,34

1995 3 041,0 2 306,0 5 290,0 1,01 0,57 1,12

2000 2 445,0 5 677,0 2 273,0 0,71 1,18 0,34

2005 5 462,9 6 287,2 4 495,8 0,96 0,91 0,36

2010 8 793,8 9 569,9 14 363,1 1,11 1,01 0,71

2011 10 599,0 10 638,9 15 699,7 1,23 1,00 0,70

�ród�o:  jak pod tabel� 1.
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nych latach, jak równie� po akcesji do UE, ró�nice te nadal si� utrzymywa�y, 
b�d�c wa�nym czynnikiem determinuj�cym cenow� konkurencyjno	
 polskich 
us�ug transportowych7. Nie bez znaczenia by�o oczywi	cie tak�e po�o�enie geo-
graficzne w centrum Europy, a wi�c predysponuj�ce do nawi�zywania kontaktów 
handlowych z krajami cz�onkowskimi UE i ich obs�ugi transportowej. 

Uwarunkowania o charakterze geopolitycznym odgrywa�y równie� nie-
ma�� rol� we wzro	cie wp�ywów z us�ug podró�niczych w Polsce. Ich znacze-
nie w naszym eksporcie ros�o zw�aszcza w latach 90. ubieg�ego stulecia. W tym 
okresie atrakcyjno	
 Polski dla obcokrajowców wynika�a z ró�nych wzgl�dów, 
nie zawsze stricte turystycznych. W przypadku Niemiec mog�a to by
 ch�
 
odwiedzin krewnych, z którymi kontakty u�atwi�o ich zjednoczenie. Ponadto 
wprowadzenie w Polsce rynkowych zasad gospodarowania wp�yn��o na wzrost 
zainteresowania prowadzeniem dzia�alno	ci handlowej, co skutkowa�o wzrostem 
przyjazdów obcokrajowców. Jednak od pocz�tku obecnego wieku oddzia�ywanie 
tych czynników na atrakcyjno	
 turystyczn� Polski wyczerpuje si� z uwagi na 
brak róde� przewag konkurencyjnych, na których mo�na budowa
 prawdziw� 
i trwa�� specjalizacj� mi�dzynarodow� w turystyce. Chodzi tu g�ównie o infra-
struktur� transportow�, hotelow�, gastronomiczn�, a tak�e klimat. W zwi�zku 
z tym, od pocz�tku obecnego wieku zmniejsza�a si� rola podró�y w naszym 
eksporcie us�ug (z 55% w 2000 r. do 29% w 2011 r.). W ostatnich latach przy-
czynia� si� do tego tak�e ogólny spadek mi�dzynarodowych podró�y turystycz-
nych, zwi�zany g�ównie z tragicznymi wydarzeniami z 11 wrze	nia w 2001 roku8 
oraz recesj� wywo�an� wybuchem kryzysu finansowego w 2008 roku. W rezul-
tacie, udzia� Polski w globalnych wp�ywach z eksportu us�ug podró�niczych 
(po odnotowaniu wzrostu z niespe�na 0,1% na pocz�tku lat 90. ubieg�ego stulecia 
do 1,2% w 2000 r.) w nast�pnych latach ju� nie wzrasta�, ale utrzymywa� si� na 
poziomie oko�o 1%. 

Przechodz�c do analizy trzeciego rodzaju us�ug – tak zwanych pozosta�ych, 
warto przypomnie
, �e zalicza si� do nich us�ugi ��czno	ciowe, budowlane, ubez-
pieczeniowe, finansowe, informatyczne i informacyjne, prawa autorskie, patenty 
i op�aty licencyjne, pozosta�e us�ugi handlowe oraz us�ugi kulturalne, rekreacyjne 

7 W sektorze transport i gospodarka magazynowa koszt godziny pracy w Polsce wynosi� w 2007 
r. 7,26 euro, podczas gdy w Niemczech a� 26,10 euro. Opracowanie w�asne na podstawie Hourly 
labour costs EU, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (luty 2013).

8 Analiza przewag konkurencyjnych Polski na mi�dzynarodowym rynku turystycznym, Instytut 
Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2003, s. 8 i n.
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i us�ugi dla ludno	ci. Z uwagi na specyficzne cechy tych us�ug, a zw�aszcza wyso-
kie zapotrzebowanie rynku 	wiatowego oraz 	cis�e powi�zanie z rozwojem nauki 
i techniki, us�ugi pozosta�e s� zaliczane do nowoczesnych9. Us�ugi transportowe 
oraz podró�e okre	la si� natomiast mianem tradycyjnych. 

Rola us�ug nowoczesnych w kszta�towaniu mi�dzynarodowej pozycji konku-
rencyjnej Polski by�a dot�d mniejsza ni� us�ug tradycyjnych. Us�ugi nowoczesne 
odgrywaj� jednak coraz wi�ksz� rol� w strukturze polskiego eksportu. �wiad-
czy
 to mo�e o �agodnym procesie dostosowywania poda�y us�ug w Polsce do 
przekszta�ce� zachodz�cych w strukturze 	wiatowego zapotrzebowania na us�ugi 
nowoczesne. Zjawisko to jest widoczne od pocz�tku obecnego wieku. Poprzedzi� 
je wyrany spadek roli us�ug pozosta�ych, obrazuj�cy pogarszaj�c� si� konkuren-
cyjno	
 polskich eksporterów tych us�ug w okresie transformacji gospodarczej 
z lat 90. ubieg�ego wieku. Poda� eksportowa us�ug pozosta�ych zacz��a zwi�ksza
 
si� w ostatnich latach obecnej dekady, a od 2008 roku sta�y si� one g�ównym 
sk�adnikiem naszych wp�ywów dewizowych. Pod koniec 2011 roku wynosi�y 
42% us�ug ogó�em. Warto	
 wp�ywów z eksportu us�ug pozosta�ych osi�gn��a 
poziom oko�o 16 mld USD, czyli blisko 27-krotnie wi�kszy ni� w 1980 roku. 
W analizowanym okresie wzrasta�o oczywi	cie równie� znaczenie us�ug pozosta-
�ych w kszta�towaniu mi�dzynarodowej pozycji konkurencyjnej Polski. Ich udzia� 
w 	wiatowym eksporcie zwi�kszy� si� dwukrotnie (z poziomu 0,34% na pocz�tku 
obecnego wieku do 0,70% pod koniec 2011 r. – por. tab. 2).

Przyczyn� tego zjawiska by� rosn�cy potencja� eksportowy pozosta�ych us�ug 
handlowych, a tak�e – chocia� w wyranie mniejszym zakresie – us�ug informa-
tycznych i informacyjnych. Na te pierwsze przypada�o w ostatnich latach ponad 
60% polskiego eksportu us�ug pozosta�ych, a na drugie – przesz�o 13%. W obu 
przypadkach odnotowano wzrost udzia�u w eksporcie us�ug pozosta�ych o oko�o 
10 pkt proc. w porównaniu z pocz�tkiem ubieg�ej dekady. Jednocze	nie zwi�kszy� 
si� równie� udzia� Polski w globalnym eksporcie pozosta�ych us�ug handlowych 
(z 0,40% do 0,93%) oraz informatycznych i informacyjnych (z 0,13% do 0,84% 
– por. tab. 3). Rozwój specjalizacji w wymienionych rodzajach us�ug zwi�zany 
by� g�ównie z dzia�alno	ci� centrów offshoringu, których powstawanie w Polsce 
obserwuje si� od ko�ca lat 90. ubieg�ego wieku, a w 2012 roku w niektórych 
województwach sygnalizowano ich kolejn� fal�.

9 Szerzej na ten temat zob. H. Nakonieczna-Kisiel, K. Nowacka-Bandosz, Nowoczesne us	ugi 
w handlu mi�dzynarodowym, w: Globalizacja i regionalizacja we wspó	czesnym �wiecie, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 521–533.
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Tabela 3. Polski eksport us�ug pozosta�ych

Lata

Us�ugi pozosta�e

��czno	-
ciowe

budow-
lane

ubezpie-
czeniowe

finan-
sowe

informa-
tyczne 

i informa-
cyjne

prawa 
autorskie, 
patenty 
i op�aty 

licencyjne

pozosta�e 
us�ugi 

handlowe 
(bizne-
sowe)

kulturalne, 
rekreacyjne 
i us�ugi dla 

ludno	ci

Udzia� w polskim eksporcie us�ug pozosta�ych (%)
2000 10,3 13,0 9,2 4,6 2,7 1,5 56,6 2,2
2003 7,8 23,5 7,1 5,2 4,3 0,9 49,3 1,9
2006 6,3 19,5 1,5 3,5 6,5 0,6 59,7 2,4
2009 5,8 13,5 0,2 3,8 8,0 0,9 66,5 1,3
2010 3,9 9,2 1,2 3,9 10,7 1,6 67,3 2,1
2011 3,7 9,5 2,6 3,0 13,4 1,7 63,3 2,7

Udzia� w 	wiatowym eksporcie poszczególnych rodzajów us�ug pozosta�ych (%)
2000 0,70 0,96 0,81 0,10 0,13 0,04 0,40 0,21
2003 0,57 1,86 0,40 0,13 0,18 0,03 0,35 0,22
2006 0,56 1,81 0,16 0,10 0,31 0,02 0,54 0,41
2009 0,69 1,51 0,03 0,16 0,45 0,05 0,83 0,35
2010 0,59 1,40 0,22 0,20 0,71 0,10 0,99 0,69
2011 0,57 1,46 0,48 0,15 0,84 0,10 0,93 0,83

�ród�o:  jak pod tabel� 1.

Spo	ród innych rodzajów us�ug pozosta�ych stosunkowo wysok� konkuren-
cyjno	ci� na 	wiatowym rynku wyró�nia�y si� us�ugi budowlane. Warto doda
, 
�e przypadaj�cy na Polsk� odsetek globalnego ich eksportu by� w ca�ym analizo-
wanym okresie wi�kszy ni� w us�ugach transportowych i podró�ach. Pod koniec 
2011 roku wynosi� 1,46% 	wiatowych wp�ywów z tego tytu�u, ale wykazywa� 
tendencj� malej�c�. Us�ugi te, b�d�c tradycyjn� specjalizacj� eksportow� Polski 
w poprzednich latach, mia�y te� wi�ksze znaczenie dla naszej gospodarki. W roku 
2003 generowa�y prawie 1/4 naszego eksportu us�ug pozosta�ych, a obecnie mniej 
ni� 10% (por. tab. 3).

Polska ma d�ugie tradycje w 	wiadczeniu us�ug budowlanych na rynku 
mi�dzynarodowym. W latach osiemdziesi�tych by�a wa�nym ich eksporterem, 
z powodzeniem realizuj�c projekty budowlane na wielu rynkach krajów europej-
skich (takich jak Niemcy, Bu�garia, Czechy, S�owacja, Francja, Rosja), a tak�e 
afryka�skich i azjatyckich (Iran, Irak, Sudan, Malezja oraz niektórych republikach 
azjatyckich b. ZSRR). Pogorszenie konkurencyjno	ci w us�ugach budowlanych 
nast�pi�o w okresie przemian politycznych i gospodarczych zapocz�tkowanych 
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na prze�omie lat 80. i 90. ubieg�ego wieku, które ujawni�y nisk� konkurencyjno	
 
naszego budownictwa. Jej przyczyn� by�o to, �e do 1989 roku polskie budow-
nictwo rozwija�o si� autonomicznie (nie licz�c centralnie sterowanego eksportu 
us�ug budowlanych na wa�ne – pod wzgl�dem politycznym – rynki), a wi�c 
poza procesami zmian techniczno-organizacyjnych zachodz�cych w 	wiatowym 
budownictwie. Odbi�o si� to negatywnie na poziomie innowacyjno	ci naszego 
budownictwa10. Z kolei rozwój eksportu us�ug oparty na konkurencyjno	ci ceno-
wej, wynikaj�cej z ni�szych kosztów pracy w Polsce, by� utrudniony z uwagi na 
liczne ograniczenia stosowane w latach 90. ubieg�ego wieku w poszczególnych 
krajach Unii Europejskiej w celu ochrony rynków pracy przed polskimi firmami. 
Z tych powodów równie� w nast�pnych latach – mimo naszego cz�onkostwa w Unii 
Europejskiej –wiele barier zosta�o utrzymanych. Stosowa�y je zw�aszcza Niemcy, 
a wi�c potencjalnie jeden z najwa�niejszych kierunków eksportowych Polski. 
Dopiero 1 maja 2011 roku zosta�a zniesiona wi�kszo	
 ogranicze� w dost�pie do 
niemieckiego rynku pracy i us�ug. Nie s� ju� bowiem wymagane liczne zezwo-
lenia na 	wiadczenie us�ug budowlanych przez polskie firmy na terenie Niemiec, 
ale nadal obowi�zuj� stawki wynagrodzenia minimalnego i inne uregulowania 
zawarte w niemieckich ustawach dotycz�ce delegowania pracowników w celu 
	wiadczenia us�ug11.

W odniesieniu do innych rodzajów us�ug pozosta�ych – takich jak ��cz-
no	ciowe, finansowe, kulturalne, rekreacyjne i us�ugi dla ludno	ci oraz us�ugi 
ubezpieczeniowe, a tak�e patenty, prawa autorskie i op�aty licencyjne – poten-
cja� konkurencyjny Polski by� zawsze niewielki. Pod koniec 2011 roku ich 
udzia� w eksporcie us�ug pozosta�ych wynosi� odpowiednio 3,7%, 3,0%, 2,7%, 
2,6% i 1,7%. Na tle 	wiatowego eksportu tych us�ug polscy dostawcy odgrywali 
z regu�y niewielk� rol�, jednak najmniejsz� w eksporcie patentów, praw autor-
skich i op�at licencyjnych (zaledwie 0,10% globalnych wp�ywów z tego tytu�u) 
oraz w us�ugach finansowych (0,15%). Jest to zjawisko bardzo niepokoj�ce, 
poniewa� dotyczy us�ug nowoczesnych, które ciesz� si� najwi�kszym popytem 
na rynku 	wiatowym.

10 E. Zawadzki, Poziom konkurencyjno�ci polskiego budownictwa na tle budownictwa w krajach 
UE i w krajach CEFTA, Wydzia� Analiz Ekonomicznych i Spo�ecznych, Kancelaria Sejmu, Biuro 
Studiów i Ekspertyz, Raport nr 175, Warszawa, kwiecie� 2000, s. 1 i n.

11 Szerzej na ten temat zob. J. Masalski, Otwarcie niemieckiego rynku pracy i us	ug – nowe mo-
liwo�ci dla polskich firm, Wydzia� Promocji Handlu i Inwestycji, Berlin 2011.
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2. Uwarunkowania poprawy mi�dzynarodowej pozycji konkurencyjnej 
Polski

Skutkiem stosunkowo niewielkiej zdolno	ci gospodarki do reakcji na ros-
n�ce zapotrzebowanie rynku 	wiatowego na us�ugi nowoczesne jest niski poziom 
mi�dzynarodowej pozycji konkurencyjnej Polski. Nasz� specjalno	ci� s� prze-
cie� us�ugi tradycyjne. �wiadczy o tym kszta�towanie si� mierników ujawnionych 
korzy	ci komparatywnych (ang. revealed comparative advantage – RCA) zapre-
zentowanych na rysunku 2. 

W latach 1980–2011 relatywnie wysokie warto	ci RCA odnotowano w us�u-
gach transportowych, a od po�owy lat 90. XX wieku równie� w podró�ach zagra-
nicznych, przy czym wskaniki te dla us�ug transportowych charakteryzowa�y si� 
lekk� tendencj� malej�c�, natomiast dla podró�y – rosn�c�. Zdecydowanie naj-
mniejszy w ca�ym analizowanym okresie by� jednak wskanik RCA w us�ugach 
pozosta�ych, który z regu�y kszta�towa� si� znacznie poni�ej 100%, co 	wiadczy 
o strukturalnym braku wzgl�dnej przewagi w eksporcie tych us�ug.
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Rysunek 2. Mierniki ujawnionych korzy	ci komparatywnych Polski z us�ug (%)12

�ród�o: jak pod tabel� 1.

Wprawdzie Polska nie by�a wyspecjalizowana w wywozie na rynek 	wiatowy 
us�ug pozosta�ych, to jednak wykazywa�a przewagi konkurencyjne w niektórych 
ich rodzajach. Dotyczy�o to przede wszystkim us�ug budowlanych, w których 
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RCA , gdzie: Xi – warto	
 eksportu us�ugi i w Polsce; X – warto	
 ekspor-

tu us�ug ogó�em w Polsce; Xi
W– warto	
 	wiatowego eksportu us�ugi i; XW – warto	
 	wiatowego 

eksportu us�ug ogó�em.
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notowano przewagi trwa�e i stosunkowo wysokie. Ich wskanik RCA osi�ga� 
warto	
 z regu�y wy�sz� ni� w us�ugach transportowych, ale tak�e zmniejsza� si� 
od 2003 roku (por. tab. 4). 

Tabela 4. Miernik ujawnionych korzy	ci komparatywnych Polski 
 z us�ug pozosta�ych (%)

Lata

Us�ugi pozosta�e

��czno	-
ciowe

budow-
lane

ubez-
piecze-
niowe

finan-
sowe

informa-
tyczne 

i informa-
cyjne

prawa 
autorskie, 
patenty 
i op�aty 

licencyjne

pozosta�e 
us�ugi 

handlowe 
(bizne-
sowe) 

kulturalne, 
rekreacyjne 
i us�ugi dla 

ludno	ci

2000 100,2 137,6 116,6 14,9 18,0 5,8 57,3 30,3
2001 88,6 208,2 101,7 27,5 24,2 8,9 55,8 46,5
2002 74,1 250,7 77,1 20,7 26,5 6,1 51,9 40,3
2003 94,6 306,7 66,4 21,9 29,1 4,6 57,8 35,5
2004 97,4 236,5 18,7 17,7 34,5 3,8 60,2 47,5
2005 80,4 236,7 21,3 18,8 28,3 6,4 67,9 45,0
2006 77,1 251,2 21,6 13,6 43,6 3,3 74,8 56,7
2007 72,8 225,3 3,0 15,8 49,2 6,2 76,1 56,5
2008 69,5 190,5 18,7 20,1 50,9 11,7 92,6 53,4
2009 83,0 180,7 3,6 19,4 54,1 5,8 99,6 41,3
2010 68,1 161,0 25,4 23,2 82,0 11,4 113,7 79,0
2011 64,3 164,7 54,0 17,3 95,1 11,4 104,8 93,3

�ród�o:  jak pod tabel� 1.

W ostatnich latach przewagi komparatywne ujawni�a analiza RCA w us�u-
gach biznesowych (wskanik przekroczy� 100% w 2010 r.), a w us�ugach infor-
matycznych i informacyjnych najprawdopodobniej pojawi� si� one w najbli�szym 
czasie (gdy� mierniki systematycznie zbli�aj� si� do poziomu 100%). 

Wskaniki obliczone dla innych rodzajów us�ug pozosta�ych nie wskazuj� 
na mo�liwo	
 wykszta�cenia nowych specjalizacji eksportowych w najbli�szym 
czasie. Najmniejsze szanse na popraw� mi�dzynarodowej pozycji konkurencyjnej 
wydaje si� mie
 Polska w patentach, prawach autorskich i op�atach licencyjnych 
oraz us�ugach finansowych. �wiadcz� o tym skrajnie niskie poziomy RCA, bo 
kszta�tuj�ce si� w granicach odpowiednio 4–12% i 14–28%. Trwa�e przewagi 
konkurencyjne ma zatem Polska przede wszystkim w us�ugach transportowych, 
podró�ach oraz w us�ugach budowlanych. Konieczne b�dzie jednak ich wzmoc-
nienie, bo obecne ród�a przewag komparatywnych – wynikaj�ce z relatywnie 
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niskich kosztów pracy, korzystnego po�o�enia geograficznego czy akcesji do 
Unii Europejskiej – powoli wyczerpuj� si�, o czym 	wiadcz� spadkowe tendencje 
kszta�towania si� RCA w us�ugach tradycyjnych. Na wykszta�cenie si� przewag 
konkurencyjnych w us�ugach nowoczesnych szanse s� jednak jeszcze mniejsze. 

Umacnianie posiadanej konkurencyjno	ci w us�ugach transportowych, 
podró�ach i us�ugach budowlanych, a tak�e szersze wykorzystanie potencja�u 
ludzkiego do rozwoju specjalizacji w us�ugach biznesowych oraz informatycz-
nych i informacyjnych powinno by
 zatem wa�nym zadaniem dla naszego kraju. 
Je�eli nawet polityka taka nie znajdzie odzwierciedlenia w znacznej poprawie 
mi�dzynarodowej pozycji na 	wiatowym rynku us�ug (na którym coraz wi�k-
szym zapotrzebowaniem ciesz� si� przecie� g�ównie us�ugi nowoczesne), to i tak 
pozwoli utrzyma
, a mo�e nawet zwi�kszy
 mi�dzynarodow� pozycj� konkuren-
cyjn� Polski specjalizuj�cej si� w us�ugach tradycyjnych. Konieczny jest jednak 
dalszy rozwój i doskonalenie infrastruktury drogowej, hotelowej i gastronomicz-
nej, a tak�e rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej. Chodzi tak�e o wzrost 
innowacyjno	ci us�ug przez enkapsulacj�, czyli ich obudowywanie nowoczes-
nymi procesami us�ugowymi. Innowacje tego typu mog� dotyczy
 na przyk�ad 
nowych kana�ów rozprzestrzeniania informacji o us�ugach turystycznych (np. 
przez SMS, e-mail, katalog on-line), nowego sposobu po	rednictwa na wielu ryn-
kach (budowlanym, turystycznym, transportowym)13.

Ponadto do wzrostu mi�dzynarodowej konkurencyjno	ci, zaw�aszcza us�ug 
biznesowych, mocno przyczyni
 si� mog� nap�ywaj�ce zagraniczne inwestycje 
bezpo	rednie. W latach 2010 i 2011 odpowiednio oko�o 50% i 30% warto	ci bez-
po	rednich inwestycji nap�ywaj�cych do Polski ulokowane zosta�o w dzia�alno	
 
profesjonaln�, naukow� i techniczn�14. Inwestycje tego rodzaju mog� by
 iden-
tyfikowane z offshoringiem us�ug ksi�gowych, back-office czy centrami us�ug 
wspólnych, a tak�e tworzeniem centrów zarz�dzania itp. Inwestycje offshorin-
gowe nie wyró�niaj� si� szczególn� kapita�och�onno	ci� (ich udzia� w nap�ywie 
BIZ ogó�em wynosi� w ostatnich latach 10–20%), ale ich zalet� jest to, �e gene-
ruj� du�o miejsc pracy. Z raportu opracowanego przez Zwi�zek Liderów Sek-
tora Us�ug Biznesowych (ABSL) wynika, �e Polska jest zdecydowanym liderem 
pod wzgl�dem wielko	ci zatrudnienia w omawianym sektorze w Europie �rod-
kowo-Wschodniej. Na kolejnych miejscach znalaz�y si� Czechy, W�gry i pozo-

13 Us	ugi w gospodarce rynkowej, red. I. Rudawska, PWE, Warszawa 2009, s. 154–159.
14 Opracowanie w�asne na podstawie Zagraniczne inwestycje bezpo�rednie w Polsce – 2011, 

NBP, www.nbp.pl (luty 2013).



480 Katarzyna Nowacka-Bandosz

sta�e kraje regionu. Wysoka pozycja konkurencyjna Polski pod tym wzgl�dem 
wynika�a mi�dzy innymi z ustabilizowanej popularno	ci nearshoringu jako cz�-
	ci strategii offshoringowej wielu zachodnioeuropejskich firm15. �wiadczy o tym 
równie� wysokie zaanga�owanie inwestorów z krajów Unii Europejskiej, sk�d 
pochodzi�o 81% ogó�u inwestycji bezpo	rednich zaanga�owanych w dzia�alno	
 
profesjonaln�, naukow� i techniczn�, a w 2010 roku – nawet 96%16.

Polska jest uznawana za wa�n� lokalizacj� centrów us�ug, zw�aszcza us�ug 
biznesowych (BPO). Pod wzgl�dem liczby centrów BPO zajmowa�a w 2011 roku 
pozycj� lidera w	ród krajów Europy �rodkowo-Wschodniej z 337 centrami BPO. 
Warto doda
, �e wiele firm uruchomi�o na terenie naszego kraju wi�cej ni� jedno 
centrum nowoczesnych us�ug. Przyk�adowo, w 2012 roku na podj�cie kolejnej 
inwestycji w kraju zdecydowa�a si� firma Hewlett-Packard17. Bior�c pod uwag� 
powy�sze tendencje, mo�na oczekiwa
 wzrostu roli us�ug biznesowych w pol-
skim eksporcie oraz na 	wiatowym rynku, je	li oczywi	cie nie pojawi� si� inne, 
bardziej konkurencyjne cenowo o	rodki. By�y ju� opinie, �e utrzymanie znacznej 
ró�nicy in minus w kosztach, zarówno zwi�zanych z wysoko	ci� zarobków, jak 
i operacyjnych, b�dzie mo�liwe w Polsce tylko w ci�gu najbli�szych kilkunastu 
lat18. W perspektywie d�ugookresowej zasadnicze znaczenie b�dzie zatem mia�a 
konkurencyjno	
 wynikaj�ca z jako	ci tych us�ug. W tym kontek	cie pozytywnie 
nale�y oceni
 fakt, �e obecne centra off shore w Polsce 	wiadcz� coraz bardziej 
zaawansowane us�ugi firmom dzia�aj�cym w innych krajach. Ponadto co pi�te 
miejsce pracy w tym sektorze ma charakter badawczo-rozwojowy19. Najpopular-
niejszy sektor, w którym maj� by
 lokowane inwestycje negocjowane przez Pol-
sk� Agencj� Informacji i Inwestycji Zagranicznych w 2013 roku to nowoczesne 
us�ugi biznesowe BPO20.

15 J. Górecki, M. Jasi�ska, T. Szreder, M. Polkowski, �. Karpiesiuk, Sektor nowoczesnych us	ug 
biznesowych w Polsce, ABSL, Warszawa 2012, s. 11.

16 Opracowanie w�asne na podstawie EU Direct Investment Positions, Breakdown by Country 
and Economic Activity, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (luty 2013).

17 Polska 2011. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012, s. 232.
18 D. Ciesielska, Polska jako lokalizacja offshoringu, „CEO Magazyn Top Mened�erów” 2008, 

padziernik.
19 M. Kaczmarczyk, Hit eksportowy, „Forbes” 2012, nr 9, s. 100.
20 A. Woniak, Amerykanie lokuj� pieni�dze w Polsce, „Rzeczpospolita” z 25.02.2013.
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Podsumowanie

Z bada� wynika, �e w Polsce dominuje tradycyjny charakter specjalizacji 
eksportowej, co mocno ogranicza – zw�aszcza w perspektywie krótkookresowej 
– reakcj� na rosn�ce zapotrzebowanie rynku 	wiatowego na us�ugi nowoczesne. 
Wobec tego Polska ma niewielkie szanse na wyran� popraw� mi�dzynarodowej 
pozycji konkurencyjnej w handlu us�ugami. 

Dotychczasow� pozycj� Polski w 	wiatowym eksporcie us�ug w niewielkim 
stopniu mog� zwi�kszy
 jedynie posiadane przewagi komparatywne w us�ugach 
tradycyjnych – transportowych, podró�ach, us�ugach budowlanych, oraz nowo 
rozwijanych us�ugach biznesowych, informatycznych i informacyjnych. W tym 
celu niezb�dne jest nie tylko efektywne wykorzystanie w�asnych zasobów si�y 
roboczej oraz kapita�u do przyspieszenia rozwoju szeroko rozumianej infrastruk-
tury gospodarczej w us�ugach tradycyjnych, ale równie� zwi�kszone zaintere-
sowanie nasz� gospodark� inwestorów zagranicznych, których kapita� pozwoli 
na budow� przysz�ych przewag konkurencyjnych w nowo rozwijanych us�ugach 
nowoczesnych. 
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INTERNATIONAL COMPETITIVE ABILITY AND PROSPECTS 
FOR IMPROVEMENT IN INTERNATIONAL COMPETITIVE POSITION 

OF POLAND IN SERVICES 

Summary

The first part of the article presents the issue of international competitive ability 
followed by evaluation of position of Poland in international trade in services. The second 
part discusses the perspectives for improvement in the context of revealed competitive 
advantages in traditional services and development of competitive advantages in modern 
services in Poland. 
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