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Streszczenie  

 
Celem artykułu jest określenie roli sektora usług w procesie transformacji gospodarczej. Dotyczy to 

przekształceń w sektorze usług i rosnącego wpływu usług na gospodarkę światową, w związku z pro-
cesem przekształceń dokonujących się w innych sektorach. Aby osiągnąć założony cel, dokonano analizy 
udziału zatrudnienia w usługach w ogólnej liczbie pracowników oraz wkładu tego sektora w tworzenie 
wartości dodanej. Rozważania przeprowadzono na podstawie publikacji naukowych i dostępnych danych 
statystycznych, publikowanych przez Eurostat i OECD. 
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1. Wstęp  
 
Usługi stały się najważniejszym sektorem w gospodarkach krajów wysoko rozwinię-

tych. Gospodarki nie tylko rosną, ale także zmieniają swoją strukturę w miarę rozwoju 
gospodarczego [Winiecki, 2013, s. 3]. Przekształcenia strukturalne gospodarki to proces 
zachodzący w długim horyzoncie czasowym. Termin transformacja jest używany jako 
synonim terminów: zmiana, rozwój lub postęp. Szczepański [Szczepański, 1999, s. 61-74] 
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uznaje transformację za jeden z trzech zasadniczych sposobów przekształcenia rze-
czywistości, wymieniając następujące: reformy, rewolucje, transformacje.  

Ważnym czynnikiem transformacji jest wzrost znaczenia sektora usług we współ-
czesnej gospodarce. Głównym argumentem na potwierdzenie tej tezy są zmiany udziału 
sektora usług w tworzeniu wartości dodanej i zatrudnieniu ogółem w wybranych kra-
jach. Zjawisko wzrostu znaczenia sektora usług było widoczne już w połowie XX wie-
ku, a w niektórych krajach (np.: Anglii, Belgii, USA) jego udział w tworzeniu PKB prze-
wyższał inne działy gospodarki już na początku XX wieku. Największy wzrost znacze-
nia usług przypada na początek XXI stulecia i okres ten stanowi zakres czasowy ujęty 
w niniejszych rozważaniach. Opierając się na danych statystycznych OECD i Eurostatu, 
Autorka ilustruje wzrost znaczenia tego sektora. 

Rozkwit cywilizacji usługowej określa się procesem serwicyzacji [Puślecki, Szymaniak, 
Kałążna, 2010, s. 13; Dąbrowska, 2008, s. 5; Serwicyzacja…, 2010, s. 15]. Z punktu widze-
nia statystyki gospodarka europejska może więc być opisana jako „gospodarka usługo-
wa”, gdyż jej wyznacznikiem jest minimum pięćdziesięcioprocentowy udział kosztów 
związanych z funkcjonowaniem usług w procesie produkcji dóbr i usług [Giarini, 
1986]. W Unii Europejskiej około 70% całkowitego zatrudnienia oraz około 72% war-
tości dodanej brutto wytworzonej przez kraje członkowskie pochodzi z sektora usług 
[Challenges…, 2009].  

W świetle tych danych może dziwić widoczna marginalizacja problematyki usługowej 
występująca w obszarze teoretycznym, głównie w zakresie nauk ekonomicznych, co jest 
przedmiotem zainteresowania wielu współczesnych ekonomistów. Na niską pozycję usług 
w badaniach ekonomicznych zwracają uwagę między innymi: J. Howells, F. Gallouj, 
K. Rogoziński, A. Dąbrowska, P. Niedzielski, E. Oziewicz, M. Chłodnicki, F. Kłosow-
ski, A. Franklin i M. Crang. Istotnym problemem badawczym, który należy podjąć jest 
transformacja gospodarki odbywająca się pod wpływem procesu serwicyzacji, zauwa-
żalna we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce.  

W artykule podjęto problem przekształceń strukturalnych zachodzących w gospo-
darkach państw wysoko rozwiniętych, w tym członków Unii Europejskiej, Japonii 
i Stanów Zjednoczonych. Jest ona przedmiotem zainteresowania naukowców od wielu 
lat, znajdując odzwierciedlenie w teorii przekształceń strukturalnych, np. w teorii Simona 
Kuznetsa [Kuznets, 1966] lub Hollisa Chenery’ego [Chenery, 1975]. 

Celem opracowania jest próba określenia roli sektora usług w procesie transformacji 
gospodarczej. Dotyczy to z jednej strony przekształceń przebiegających w ostatnich 
latach (po roku 2000) w ramach samego sektora, z drugiej zaś wpływu usług na całą gos-
podarkę światową w związku z procesem jej serwicyzacji [Ekonomia, 2007, s. 408]. 
Do realizacji postawionego celu wykorzystano następujące mierniki: udział pracujących 
w usługach w ogólnej liczbie pracujących i udział tego sektora w tworzeniu wartości 
dodanej. Rozważania oparto na publikacjach naukowych oraz dostępnych danych 
statystycznych, opublikowanych przez Eurostat i OECD. 
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2. Rozwój badań nad rolą sektora usług w gospodarce europejskiej 
 
Koncepcja trójsektorowej struktury gospodarczej, jej zmian i prawidłowości rozwoju 

sektorów (teoria trzech sektorów gospodarki) została zapoczątkowana przez J. Furastiego 
[Rogoziński, 2000, s. 93]. U podstaw tej teorii leży teza o zmieniającej się roli posz-
czególnych sektorów w historycznie ujmowanym procesie rozwoju gospodarek, miano-
wicie zmniejszenie się znaczenia sektora rolniczego, wzrost, stabilizacja, a następnie tak-
że zmniejszanie się udziału sektora przemysłowego oraz ustawiczny wzrost roli sek-
tora usługowego związany z rozwojem gospodarczym. Zmienność pozycji danego sek-
tora (dominująca, drugoplanowa, peryferyjna) jest identyfikowana tak w klasycznym uję-
ciu, jak i kolejnych jego modyfikacjach, głównie poprzez analizę udziału sektorów 
w ogólnym bilansie absorpcji siły roboczej. Znaczenie praktyczne teorii trzech sektorów 
gospodarki wiąże się z ukierunkowaniem badań procesów rozwoju społeczno-ekonomicz-
nego m.in. na ewolucję struktur zatrudnienia. Teorię przemian strukturalnych rozwinął 
Hollis Chenery (wraz z zespołem badaczy, między innymi z M. Syrquin), [Syrquin, 
1975], budując modele ekonometryczne i prowadząc szeroko zakrojone badania empi-
ryczne kilkudziesięciu krajów słabo rozwiniętych, jak i tych, które zapoczątkowały lub 
zaawansowały już proces uprzemysłowienia. Efektem tych dociekań były określone wzor-
ce przekształceń strukturalnych w procesie industrializacji, łącząc wspólne, ujednolicające 
cechy tych przekształceń z procesem wzrostu gospodarczego. Późniejsze badania uzupeł-
niły te obserwacje i wykazały, iż trwały proces przekształceń strukturalnych powoduje 
zmianę tendencji w postaci zmniejszania się przemysłu przetwórczego na pewnym, 
na ogół już wysokim, poziomie rozwoju gospodarczego [Winiecki, 2013, s. 4]. 

Określenie usługa jest często używanym terminem, jednakże od początku badań nad 
usługami wiele trudności stwarzało ich zdefiniowanie, na co zwracało uwagę wielu ba-
daczy, między innymi: F. Gallouj, A. Gilmore, F. Kłosowski, K. Rogoziński, A. Dąbro-
wska. 

O problemach tych najlepiej świadczy liczba definicji oraz sposobów opisu usług 
i ich funkcji [Rogoziński, 2000, s. 29]. Sytuacja ta jest zdaniem A. Masłowskiego [Mas-
łowski, 2000, s. 9-15], o tyle paradoksalna, że z jednej strony obserwuje się w gospo-
darce systematyczną zmianę proporcji na korzyść trzeciego sektora, wytwarzającego 
dobra niematerialne, jakimi są usługi. Z drugiej strony można zauważyć daleko posu-
niętą rozbieżność poglądów na to, czym one są. Trudność definiowania usług wiąże 
się ponadto z problemami wynikającymi z występowania coraz to nowych rodzajów 
działalności usługowej, na co zwracają uwagę między innymi F. Kłosowski [Kłosowski, 
2006, s. 47], F. Gallouj [Gallouj, 2002] i A. Dąbrowska [Dąbrowska, 2008]. Stąd pojawiła 
się tendencja do formułowania definicji opartych na zaprzeczeniu lub też posiadają-
cych bardzo ogólny charakter.  

Poczynając od 1980 roku, WTO zamieszcza w dorocznych raportach dane doty-
czące handlu usługami, które wraz ze statystykami obrotów usługowych, opracowa-
nymi przez MFW, stanowią podstawę analizy światowego handlu usługami, mimo że 
dane te nie obejmują wszystkich krajów i wszystkich rodzajów usług, co utrudnia wiary-
godne porównania danych statystycznych dotyczących struktury handlu usługami. 
Z uwagi na niejednoznaczność w pojmowaniu istoty usług oraz problemy związane z ich 
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definiowaniem, organizacje zajmujące się badaniem i oceną obrotu usługami oraz je-
go regulacją, takie jak WTO, ONZ [Central…, 2002], Eurostat czy Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy (MFW) [International…, 2012], nie przyjmują definicji lecz, podobnie 
jak większość państw, posługują się klasyfikacją, która stosunkowo precyzyjnie wymienia 
rodzaje usług. Należy zauważyć, że w dokumentach europejskich widać tendencję do 
coraz szerszego ujmowania tego zagadnienia, o czym świadczy definicja usług zawarta 
w najważniejszym dokumencie Unii Europejskiej dotyczącym usług, a mianowicie Dyrek-
tywie usługowej [Dyrektywa…, 2006, art. 4 pkt. 1].  

Autorka proponuje definiowanie usługi jako społecznie użytecznego świadczenia, 
w którym dominują elementy niematerialne, a które wnosi pewną wartość dodaną. 
Przy czym element niematerialny powinien być głównym motywem dokonania zaku-
pu przez usługobiorcę [Szymańska, 2013, s. 24]. 

Usługi są obecnie przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych – ekonomii, geo-
grafii, urbanistyki, socjologii, ale pierwotne zainteresowanie tą dziedziną ma „korze-
nie” ekonomiczne, gdyż to właśnie ekonomia wniosła najwięcej zarówno do teorii, 
jak i badań empirycznych [Kłosowski, 2006, s. 71]. Sektor usług był przez długi czas 
niedoceniany przez ekonomistów i traktowany jako nieprodukcyjna, czyli niejako nie-
potrzebna działalność, pełniąca ewentualnie funkcję pomocniczą względem przemysłu 
i rolnictwa, mimo że sama problematyka usług, jako określonego rodzaju działalności, 
pojawiła się w teorii ekonomii stosunkowo wcześnie. Dotyczy to m.in. rozważań o bo-
gactwie narodowym, czynnikach tego bogactwa oraz sposobach i środkach jego pom-
nażania. Za prekursora dyskusji nad pojęciem i rolą usług w ekonomii klasycznej uznaje 
się A. Smitha i jego dzieło pt.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów [Janoś-Kres-
ło, 2008, s. 11; Dąbrowska, 2008, s. 12]. Według Smitha, usługi zaliczały się do pracy 
nieprodukcyjnej, gdyż (…) jeden rodzaj pracy powiększa wartość przedmiotu, w który pracę włożo-
no, a drugi takiego rezultatu nie daje. Pracę pierwszego rodzaju można nazwać produkcyjną, ponieważ 
dostarcza wartości, pracę zaś drugiego rodzaju – nieprodukcyjną [Smith, 1954, s. 417]. Definicja ta 
była szeroko dyskutowana w środowisku ekonomistów, zaś zdaniem M. Blauga 
[Blaug, 2000, s. 72] położyła się cieniem na dalszych badaniach i ocenie działalności 
gospodarczej w sferze usług. Należy jednak brać pod uwagę ówczesne uwarunkowania 
działalności gospodarczej, które model rozwoju gospodarczego (nie zawierający usług), 
wyjaśniał w sposób dostateczny. Wprowadzenie sfery usług do teoretycznego modelu 
wzrostu gospodarczego stanowiłoby niewątpliwą komplikację ze względu na ich nie-
materialny charakter. 

Już niektórzy klasycy krytykowali poglądy A. Smitha, dostrzegając pozytywny wpływ 
usług na gospodarkę. W grupie krytyków znalazł się między innymi przedstawiciel 
francuskiej szkoły ekonomii klasycznej, szwajcarski ekonomista, J. C. L. Sismonde de 
Sismondi [Sismonde de Sismondi, 1955, s. 131], który podkreślał konieczność podej-
mowania przez społeczeństwo działań, które dbałyby nie tylko o majątek człowieka, 
ale również o jego ciało. Stanowisko przeciwstawne do A. Smitha zajął również J. B. Say 
[Say, 1960], którego poglądy zdaniem G. Spychalskiego [Spychalski, 1999, s. 73] były prze-
łomowe z punktu widzenia postrzegania znaczenia usług. On także jako pierwszy użył 
pojęcia „usługi” do opisania owej niematerialnej działalności. Say głosił pogląd, że każda 
praca użyteczna jest pracą produkcyjną, gdyż dzięki niej są zaspokajane różnorodne 
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potrzeby konsumpcyjne społeczeństwa, czyli poza dobrami konsumpcyjnymi są rów-
nież wytwarzane usługi. Podobną opinię wyrażał A. Marshall. Twierdził, że bogactwo 
oznacza wszelkie rzeczy będące przedmiotem pożądania, które mogą być dobrami ma-
terialnymi lub też niematerialnymi, gdyż bogactwo to zasób obu rodzajów dóbr [Marshall, 
1925]. 

Wyraźne zmiany w postrzeganiu roli usług w gospodarkach narodowych oraz w gos-
podarce globalnej nastąpiły na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Od tego cza-
su zauważa się znaczny wzrost zainteresowania sektorem usług zarówno w krajach 
Europy Zachodniej oraz USA, jak i w państwach bloku środkowo-wschodniej Euro-
py, które uwolniły się właśnie spod dyktatu Związku Sowieckiego.  

Potrzeba intensywnych badań nad usługami stała się w wielu krajach oczywista i na-
dano jej w XXI wieku należny status ważności. Świadczą o tym, żeby wymienić te najbar-
dziej znaczące, badania: Eurostatu, OECD, Uniwersytetu w Maastricht (UNU MERIT). 
Kraje członkowskie Unii Europejskiej są zobligowane podporządkować się Dyrektywie 
Usługowej [Dyrektywa…, 2006], którą można uznać za najważniejszy dokument doty-
czący sektora usług w Unii Europejskiej. Zrodziły się również międzynarodowe inicja-
tywy stawiające sobie za cel badanie III sektora. Badacze usług powołali międzyna-
rodowe sieci badawcze, nierzadko wspierane przez fundusze narodowe lub ponadnaro-
dowe instytucje. Chłodnicki [Chłodnicki, 2008, s. 13-14] wymienia tu przykłady inicjatyw 
w zakresie tworzenia międzynarodowych sieci badawczych usług: International Moni-
toring of Activities and Research in Services (MARS), Innovation Policy Project in Services (IPPS 
2006-2007), Deeper Integration in Scientific Communities, Integration in the SRII. 

Pomimo trudności definicyjnych oraz niejednorodnego podejścia do usług, w po-
lityce gospodarczej poszczególnych krajów wyodrębnia się sektor usług, którego zak-
res i nomenklatura podlegają ciągłym zmianom i modyfikacjom. Niezaprzeczalnym 
faktem jest, że odgrywa on wiodącą rolę w gospodarkach większości krajów wysoko 
rozwiniętych, a także w gospodarce Polski. 

 
 

3. Transformatywna rola usług w gospodarce 
 
W literaturze przedmiotu dotyczącej przekształceń (transformacji) strukturalnych na-

leży przede wszystkim przytoczyć prace Simona Kuznetsa, laureata Nagrody Nobla 
z ekonomii, poświęcone wzrostowi gospodarczemu krajów świata zachodniego i to-
warzyszącym temu wzrostowi przemianom strukturalnym zachodzącym w XX wieku 
[Kuznets, 1966]. Kuznets podkreślał, że rozwinięte gospodarczo kraje zachodnie osiąg-
nęły podobną strukturę ekonomiczną (produkcji, zatrudnienia itd.), mimo że proces 
uprzemysłowienia zaczynał się w poszczególnych krajach w różnym czasie i przebie-
gał z różnorodną prędkością. Kraje znajdujące na niskim poziomie rozwoju (mierzo-
nym PKB per capita) również charakteryzują się podobnymi do siebie strukturami. W tych 
pierwszych dominował przemysł, a obecnie usługi, w tych drugich zaś rolnictwo. 

Znaczenie sektora usług zwiększa się dzięki wzrostowi gospodarczemu wraz z pos-
tępem oraz bogaceniem się społeczeństw [Kołodziejczyk, Kołodziejczyk, Pawlak, 2010, 
s. 85]. W opinii Bożyka [Bożyk, 2008] wzrost jego znaczenia jest nie tylko konsekwen-
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cją rozwoju gospodarczego, lecz przede wszystkim jednym z warunków jego wzrostu. 
Lichniak [Lichniak, 2010, s. 7] ocenia, że serwicyzacja jest procesem, który deter-
minuje konkurencyjność gospodarek i atrakcyjność inwestycyjną krajów, a więc dyna-
mikę procesów gospodarczych. Zgodnie z założeniami współczesnej teorii wzrostu 
i szerzej rozumianego rozwoju gospodarczego, w większości krajów świata, także tych 
słabiej rozwiniętych, obserwuje się charakterystyczne przemiany strukturalne, które 
J. Misala ujął w schemat: deagraryzacja-deindustrializacja-serwicyzacja (lub tercjalizacja), 
[Misala, 2014].  

Można mówić o koncepcji „gospodarki usług”, w której mamy do czynienia z całoś-
cią działalności usługowych niezależnie od ich usytuowania sektorowego [Kłosow-
ski, 2006, s. 32]. Podstawowe znaczenie w gospodarce usług, zdaniem F. Kłosowskiego, 
ma tercjalizacja gospodarki. Jest ona rozumiana jako wzrost znaczenia różnych ro-
dzajów działalności usługowej, nie tylko związanych z samym sektorem usługowym, 
ale również z sektorem przemysłowym czy rolniczym. 

Proces serwicyzacji jest najbardziej widoczny w krajach rozwiniętych gospodarczo, 
takich jak: USA, Japonia oraz w krajach należących do Unii Europejskiej. W tej ostatniej 
grupie usługi stają się najważniejszym sektorem gospodarki. Dotyczy to szczególnie 
„starych członków” Unii Europejskiej, lecz dzięki rozszerzeniu sytuacja zmienia się 
radykalnie także w grupie państw, które przystąpiły do Unii dekadę temu [Żukrowska, 
2010]. Prawie cały przyrost zatrudnienia zaobserwowany w tym okresie należy za-
wdzięczać usługom. Udział pracujących w usługach w stosunku do zatrudnionych 
w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Japonii, Norwegii i USA przedstawiono 
na rysunku 1. 

Wszystkie pokazane na rysunku kraje można zaliczyć do grupy gospodarek usługo-
wych, chociaż poziom ich „serwicyzacji” jest bardzo zróżnicowany. Najwyższy re-
prezentują USA, w których udział ten przekroczył 80% w roku 2009. Niewiele niższy 
wskaźnik udziału zdiagnozowano w Wielkiej Brytanii (79,7%) i Danii (79,4%). Naj-
niższe wyniki, zgodnie z przewidywaniami, stwierdzono w krajach Grupy Wyszehradz-
kiej, poza Węgrami. Czechy oraz Polska zaobserwowano w 2012 roku udział pracują-
cych w usługach na poziomie niespełna 60 % (odpowiednio 58,7% oraz 57%). Słowacja 
natomiast w 2011 roku osiągnęła jeszcze wyższy wynik, który wynosił 59,6%. Na rysun-
ku widać, że we wszystkich krajach, pomimo pewnych wahań, panuje tendencja wzros-
towa udziału zatrudnienia w III sektorze.  

Nie można kwestionować faktu, że usługi mają istotny wkład w PKB i to zarówno 
w krajach o wysokim, średnim, jak i niskim dochodzie – odpowiednio około 70% PKB, 
więcej niż połowa PKB oraz ponad 1/3 PKB. Fakt ten podkreślają praktycznie wszyscy 
współcześni badacze sektora usług, a między innymi: Z. W. Puślecki, A. Szymaniak, 
K. Kałążna [Kałążna, 2010, s. 13], K. Rogoziński [Rogoziński, 2000], M. Cyrek [Cyrek, 
2008, s. 240-241], A. Kuźniar [Kuźniar, 2004, s. 30]. Należy zaznaczyć wysoki udział sek-
tora usług w tworzeniu wartości dodanej brutto, co przedstawiono na rysunku 2. 
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RYSUNEK 1. 
Udział sektora usług w liczbie pracujących w wybranych krajach Unii Euro-

pejskiej w latach 2003-2012 (w %) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: [OECD Labour…, 2014, s. 43]. 
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usług w tworzeniu wartości dodanej brutto jest znaczący i w tym samym okresie wy-
nosił 64,9%, podczas gdy w roku 1995 wynosił 54%.  

Zwolennicy tezy o pozytywnym wpływie usług na rozwój społeczno-gospodarczy 
zaznaczają, że duże znaczenie usług dla gospodarki wynika nie tylko z ich kluczowego 
udziału w PKB i zatrudnieniu, lecz z bliskich powiązań z innymi sektorami. Wskazywali 
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ważny wkład w produkcję, zarówno produktów materialnych, jak i innych usług. War-
to podkreślić, że są jednocześnie zasadniczym kanałem dystrybucji tychże produk-
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RYSUNEK 2. 
Udział sektora usług w tworzeniu wartości dodanej brutto w wybranych krajach 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Węgrzyn, Balana, 2013 ]. 
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Międzynarodowe porównania statystyczne [m.in.: Przegląd międzynarodowy; World 
Development Indicators; Yearbook of Labour Statistics…, 2011; ILO, 2012; OECD…, 2012] 
pokazują, że najwyższy PKB per capita występuje w krajach, w których sektor usług od-
grywa decydującą rolę w tworzeniu wartości dodanej i stanowi główne źródło absorpcji 
siły roboczej. W ujęciu podmiotowym sfera podaży usług w wymianie międzynawowej 
jest obszerna i obejmuje na przykład przedsiębiorstwa: turystyczne, finansowe, ubezpie-
czeniowe, handlowe, doradcze czy świadczące specyficzne usługi dla podmiotów wytwa-
rzających dobra materialne [Usługi…, 2009, s. 35], jednak największy udział w między-
narodowym handlu mają: transport, usługi turystyczne oraz wybrane usługi dla biz-
nesu.  

W odpowiedzi na przemiany gospodarcze, związane z rozwojem usług na rynku glo-
balnym, w roku 1995 został podpisany Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami (Ge-
neral Agreement on Trade in Services GATS), który jest pierwszą wielostronną umową 
międzynarodową ustanawiającą zasady swobodnego obrotu usługami. Należy rów-
nież zwrócić uwagę na wzrastającą heterogeniczność rynku usług. Obecnie można wy-
różnić ponad 160 rodzajów działalności usługowych [Services…, 2014], które trudno ze 
sobą porównać ze względu na pełnione funkcje i miejsce w hierarchii zaspokajania pot-
rzeb. 

Przyczynę procesu serwicyzacji należy upatrywać w tym, że zdaniem I. Rudawskiej 
[Rudawska, 2009, s. 64] przedsiębiorstwa usługowe charakteryzują się: przedsiębiorczo-
ścią, elastycznością i kreatywnością, a także mają umiejętność szybkiego dostosowy-
wania się do warunków na rynku, wyszukiwania nisz rynkowych i nawiązywania bliskie-
go kontaktu z klientem. Jest to możliwe dzięki prostej strukturze organizacyjnej oraz szyb-
kości procesu decyzyjnego dostosowanego do rzeczywistych potrzeb i możliwości na-
bywców. Usługi zapewniają jednocześnie podstawowe warunki rozwoju pozostałym 
składnikom systemu społecznego, tym bardziej że ich geneza jest znacznie dłuższa 
od przemysłu. Należy zauważyć, że rozwój tego sektora jest ściśle związany z roz-
wojem gospodarki narodowej i poziomem dobrobytu społeczeństwa, gdyż istnieje tu 
pewna prawidłowość. Otóż im wyższy jest rozwój gospodarki, tym dynamiczniej 
rozwija się sektor usług [Wolska, 2008, s. 101], czyli o możliwości zdynamizowania 
rozwoju gospodarki i podnoszenia jej konkurencyjności obecnie decyduje rozwój nowo-
czesnych świadczeń usługowych [Kuczewska, 2011, s. 57]. Rola klienta, relacje pomiędzy 
klientem i dostawcą oraz kształt łańcucha dostaw podlegają stałym zmianom w przed-
siębiorstwach produkcyjnych, co powoduje obrastanie tych przedsiębiorstw usługami 
zorientowanymi biznesowo [Chesbrough, 2011, s. 9]. Chesbrough sugeruje wręcz, że mu-
szą oni przestać myśleć jak producenci, a zacząć myśleć o biznesie z perspektywy usług 
[Chesbrough, 2011, s. 7]. 

 
 

4. Podsumowanie 
 
Oceniając dynamikę rozwoju sektora usług oraz stały wzrost jego udziału w PKB 

i w zatrudnieniu, warto założyć, że rozwój poszczególnych państw oraz regionów 
będzie coraz bardziej związany z usługami. Przyczyniają się do tego m.in. zupełnie no-
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we, nieznane wcześniej, technologie produkcji oraz automatyzacja i wzrost produk-
tywności, które powodują zmniejszanie się miejsc pracy w sferze przemysłu. To usługi 
stają się sektorem gospodarki, który kreuje te miejsca pracy [Stefaniak, 2008, s. 389]. 
Transformacji podlega więc gospodarka światowa, przekształcając się stopniowo w gos-
podarkę usługową. Przy czym jest zauważalna coraz większa heterogeniczność tego 
sektora, gdyż powstają coraz to nowe obszary świadczenia usług (już ponad 160). Pod 
wpływem rozwoju działalności usługowej przekształceniu ulegają również pozostałe 
sektory gospodarki, których wytwory nie znajdują nabywców bez udziału świadczeń o cha-
rakterze usługowym (usług: transportowych, finansowych, marketingowych). Rozpatru-
jąc problematykę transformacji gospodarki, należałoby podjąć kwestię wpływu pro-
cesu serwicyzacji gospodarki na pozostałe jej sektory oraz konkurencyjność i atrakcyj-
ność inwestycyjną. Jednak ze względu na obszerność zagadnienia temat ten wymaga od-
rębnego omówienia. 

Należy uznać, że sektor usług odgrywa wiodącą rolę w gospodarce światowej, szcze-
gólnie zaś w krajach wysoko rozwiniętych, stąd wskazane jest pogłębianie badań związa-
nych z tym sektorem.  
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