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Rozdział 1 
Rynek usług jako obiekt badań

Grażyna Rosa

1.1. Usługa jako obiekt badań

W literaturze ekonomicznej brak jest jednoznacznego określenia pojęcia „usłu-
ga”. Usługi definiowane są bardzo różnorodnie, co jednoznacznie wskazuje na 
złożoność analizowanej kategorii. W tabeli 1.1 przedstawiono główne poglądy 
prezentowane w literaturze ekonomicznej na temat istoty usług. 

Tabela 1.1. Istota i zakres usług – przegląd poglądów prezentowanych  
w literaturze ekonomicznej

Autor Definicja

Określanie istoty usług w historii myśli ekonomicznej – główne nurty

A. Smith (1776) Działalność usługowa jest synonimem nieróbstwa, próżniactwa 
i pasożytnictwa [Niewadzi, 1979, s. 52]. Do sfery tworzącej 
bogactwo materialne zostały zaliczone: handel i transport, 
traktowane jako działalność kupców-hurtowników

J.B. Say Usługa to użyteczny produkt niematerialny zaspokajający określone 
potrzeby ludzkie, wszelkiego rodzaju użyteczność niezwiązana 
z żadnym ciałem materialnym i dlatego konsumowana w tej 
samej chwili, w której została wyprodukowana [Say, 1960, s. 889]. 
Podobne w swej istocie poglądy prezentował przedstawiciel 
ekonomii neoklasycznej – A. Marshall

Określanie istoty usług we współczesnych koncepcjach polskich i zagranicznych

Amerykańskie 
Stowarzyszenie 
Marketingu

Usługi to aktywność, korzyści lub satysfakcja, które 
są oferowane na sprzedaż bądź dostarczane w powiązaniu ze 
sprzedażą innych towarów [UNCTAD, 1994, s. 11]

T. Kotarbiński Usługi to czynności pomocnicze dla kogoś innego niż sam 
wykonawca, działania czyniące zadość czyjejś istotnej 
potrzebie, działania mniej lub bardziej przelotne [por. 
Kotarbiński, 1973, s. 525]
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Autor Definicja

C. Niewadzi Usługi to świadczenie społecznie użytecznych czynności 
niezwiązane bezpośrednio z wytwarzaniem produktów przez 
jednostki trudniące się tym zawodowo oraz przedsiębiorstwa 
i instytucje specjalnie do tego powołane na zasadzie 
społecznego podziału pracy [Niewadzi, 1975, s. 21]

P. Kotler i P.N. 
Bloom (1984),  
P. Kotler (1988)

Usługa jest działaniem lub korzyścią bez przeniesienia prawa 
własności, które jedna strona wymiany oferuje drugiej. Jej 
świadczenie może, ale nie musi być związane z dostarczeniem 
materialnego produktu

C. Grönroos Usługa jest działaniem lub grupą działań o mniej lub bardziej 
niematerialnej naturze, które zwykle mają miejsce podczas 
interakcji między klientem a przedstawicielem usługodawcy 
lub klientem a fizycznym otoczeniem/systemem usługodawcy. 
Usługi są dostarczane jako rozwiązanie problemów klienta 
[Grönroos, 1990, s. 26–27]

M. Daszkowska Usługa w sensie gospodarczym jest użytecznym produktem 
niematerialnym, który jest wytwarzany w wyniku 
pracy ludzkiej (czynności) w procesie produkcji, przez 
oddziaływanie na strukturę określonego obiektu (człowieka 
traktowanego jako osoba fizyczna, intelekt czy cząstka 
określonej społeczności albo przedmiotu materialnego), w celu 
zaspokojenia potrzeb ludzkich [Daszkowska, 1987, s. 33]

A. Styś, J. Olearnik Usługi są to korzyści oferowane do sprzedaży, w istocie swej 
niewymierne i subiektywnie oceniane przez nabywców [Styś, 
Olearnik, 1985, s. 9–12]

Źródło: opracowanie własne. 

Z zaprezentowanych definicji usług wynika, że są one najczęściej traktowane 
jako produkt niematerialny, szczególny rodzaj wartości użytkowej, która jest 
wytwarzana w wyniku pracy ludzkiej. Każda z definicji może zostać uznana 
za poprawną w określonych warunkach. Niektóre definicje (jak np. definicja 
Smitha, Saya czy Kotarbińskiego) nie wytrzymały próby czasu w odniesieniu 
do zmian otoczenia i w obecnych warunkach gospodarki rynkowej są nawet nie 
tyle dyskusyjne ile wręcz błędne, nieoddające istoty, znaczenia i rozwoju usług. 

Nad wypracowaniem uniwersalnej definicji usługi pracują też najważniejsze 
organizacje międzynarodowe, jednak jak do tej pory bez zadowalających efektów. 
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego (MFW), Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju sektor usłu-
gowy jest określany jako zbiór poszczególnych działalności usługowych, do których 
należą następujące kategorie [Wróbel, 2009, s. 27–28, za: Balance…, 1993, s. 61–69]: 

1. Transportowe (kolejowe, samochodowe, morskie, lotnicze).
2. Podróże zagraniczne (służbowe i prywatne).
3. Łącznościowe (telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie).
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4. Budowlane.
5. Ubezpieczeniowe.
6. Finansowe. 
7. Informacyjne i informatyczne (łącznie z usługami agencji informacyjnych). 
8. Prawa autorskie, patenty, opłaty licencyjne.
9. Pozostałe usługi na rzecz przedsiębiorstw.
10. Usługi dla ludności.
11. Kulturalne, rekreacyjne, usługi rządowe, świadczone przez administrację 

publiczną.

Również w przypadku Światowej Organizacji Handlu (WTO) nie udało się 
opracować uniwersalnej definicji usługi. W ramach prac Grupy Negocjacyjnej 
ds. Usług (Group of Negotiations on Services – GNS) opracowano schemat kla-
syfikacyjny usług (lista ilustracyjna GNS/W/120, opracowana z wykorzystaniem 
Centralnej Klasyfikacji Produktów – Central Product Classification (CPC)). 
Składa się on z 12 głównych kategorii usług, w ramach których wyróżniono 
155 podkategorii:

Usługi związane z działalnością przedsiębiorstw i wykonywaniem odpowied-
nich zawodów:

1. Usługi telekomunikacyjne i łączności.
2. Usługi budowlano-montażowe.
3. Usługi handlowe.
4. Usługi edukacyjne
5. Usługi sprzyjające ochronie środowiska naturalnego.
6. Usługi finansowe.
7. Usługi medyczne i socjalne.
8. Usługi turystyczne i podróżnicze.
9. Usługi wypoczynkowe, kulturalne, sportowe.
10. Usługi transportowe.
11. Pozostałe.

Problemem jest także fakt, że omawiane organizacje nie były w stanie wypraco-
wać jednolitej statystycznej definicji usługi. Nie zawierają jej też międzynarodowe 
standardy w zakresie statystyki usług (Manual on Statistics of International Trade 
in Services) przygotowane przez omawiane organizacje.

W Polsce podstawą klasyfikacji usług są dwie standardowe klasyfikacje sta-
tystyczne: Polska Klasyfikacja Działalności oraz Polska Klasyfikacja Wyrobów 
i Usług. PKD jest hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodza-
jów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują podmioty gospodarcze, 
przyjętym umownie. Została ona opracowana na podstawie Statystycznej Klasy-
fikacji Działalności Gospodarczej Unii Europejskiej – NACE Rev.2 i w pełni z nią 
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koresponduje w zakresie zarówno pojęciowym, metodologicznym, jak i kodowym 
[Rozporządzenie RM z 7 października 1998 r. …]. 

Natomiast Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) jest klasyfikacją 
produktów obejmującą zarówno usługi jak i wyroby. Jej struktura została opraco-
wana w korespondencji z Nomenklaturą Działalności we Wspólnocie Europejskiej 
(NACE), Klasyfikacją Produktów według Rodzajów Działalności (CPA) oraz Listą 
Produktów PRODCOM. Celem jej opracowania jest ujednolicenie nomenklatury 
na potrzeby statystyki oraz ewidencji źródłowej. W klasyfikacji tej podano zmo-
dyfikowaną definicję usługi, określanej jako [Klasyfikacja…, 1994, s. 5–10]:

�� wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych pro-
wadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nietworzące bezpośrednio 
nowych dóbr materialnych, tzn. usługi na cele produkcji,

�� wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej 
oraz na rzecz ludności przeznaczone na cele konsumpcji indywidualnej, zbiorowej 
i ogólnospołecznej.

Obecnie, w najnowszym ujęciu, podział usług w nomenklaturze „statystycznej” 
przedstawiono następująco [Polska Klasyfikacja…, 2008]:

�� usługi produkcyjne – czynności będące współdziałaniem w procesie pro-
dukcji, ale nietworzące bezpośrednio nowych dóbr, wykonywane przez jedną 
jednostkę gospodarczą na zlecenie innej jednostki gospodarczej,

�� usługi konsumpcyjne – wszelkie czynności związane bezpośrednio lub 
pośrednio z zaspokojeniem potrzeb ludności,

�� usługi ogólnospołeczne – czynności zaspokajające potrzeby porządkowo-
-organizacyjne gospodarki narodowej i społeczeństwa jako całości.

Istnienie wielu odmiennych poglądów na temat istoty usług spowodowało potrzebę 
ich segmentacji. Wyróżniono następujące rodzaje definicji usług [Daszkowska, 1998, s. 18]:

1. Enumeratywne – mające wyłącznie praktyczny charakter i polegające na 
wyliczeniu działów i rodzajów działalności.

2. Negatywne – opierające się na złożeniu, że wszystko, co nie jest wytwa-
rzaniem dóbr materialnych, jest działalnością usługową.

3. Konstruktywne – ukierunkowane są na potencjał (gotowość do świadczenia 
usługi), proces (czynność, czyli działanie) lub wynik (jako produkt niematerialny).

Analizując zaprezentowane definicje, należy podkreślić, że każda jest poprawna, 
obejmuje swym zasięgiem wybrany obszar odniesienia, osadzony w rzeczywistości 
gospodarczej okresu, w którym powstała.

Do podstawowych cech usług należą [Gilmore, 2013, s. 17–18]: 
�� niematerialność,
�� nierozdzielność,
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�� nietrwałość,
�� różnorodność.

Niematerialność oznacza często, że usługobiorcy mają trudności z ich oceną 
i porównywaniem. Usług nie można magazynować ani łatwo prezentować. Z tego 
względu konsumenci najczęściej posługują się ceną jako podstawą oceny ich ja-
kości. W przypadku usług znacznie wyższy jest poziom postrzeganego ryzyka 
oraz większe znaczenie osobistych źródeł informacji w procesie podejmowania 
decyzji w stosunku do dóbr materialnych. 

Brak rzeczowego charakteru usług determinuje jedność w zakresie miejsca, 
czasu i wielkości produkcji oraz konsumpcji usług, czyli nierozdzielność. 

Konsekwencją braku rzeczowej postaci usług jest również brak możliwości 
produkowania ich na zapas, czyli ich nietrwałość. Usług nie można magazynować, 
ponieważ ich produkcja nie istnieje poza procesem usługowym. Istotną cechą jest 
zdeterminowanie przestrzenne, rozumiane jako rozmieszczenie popytu i podaży 
na określone usługi, uwarunkowane na przykład warunkami naturalnymi, kli-
matycznymi, położeniem przygranicznym itd. Z tym czynnikiem jest związana 
sezonowość popytu i podaży, odnosząca się do pór roku, miesięcy, świąt czy dni 
roboczych, dni tygodnia, godzin. Popyt i podaż usług przejawiają dużą podatność 
na zmiany uwarunkowane tymi czynnikami. Usługi charakteryzuje zróżnicowana 
elastyczność popytu (na przykład wysoką elastycznością popytu charakteryzują 
się usługi budowlane, bankowe, turystyczne, natomiast niską elastycznością 
popytu charakteryzują się usługi transportowe). W różnym też stopniu charak-
teryzują się zróżnicowaniem popytu i podaży jak również ich substytucyjnością 
i komplementarnością. Mobilny charakter podaży wiąże się z możliwością do-
stosowania podaży do zmian popytu. Niektóre usługi mają charakter mobilny, 
inne, i tych jest zdecydowanie więcej, nie mają charakteru mobilnego. Powyższe 
rozważania odnoszą się do zdecydowanej większości usług, ale – jak się okazuje 
– nie do wszystkich i nie w jednakowym zakresie. W większości przypadków 
usługi mają charakter „czysty”, ale są też takie, które występują z określoną dozą 
czynnika materialnego, lub wręcz leżą na pograniczu usług i przemysłu (np. 
usługi budowlane) [Januszkiewicz, 2001a, s. 240]. 

Różnorodność usług wiąże się z niemożnością ich standaryzacji. Kontrola jakości 
jest utrudniona ze względu na duży udział czynnika ludzkiego. Można wpraw-
dzie dążyć do maksymalizacji ich standaryzacji, ale jest to znacznie trudniejsze 
niż przy dobrach materialnych. 

Rozliczne rozważania w tym zakresie można znaleźć w literaturze przedmiotu 
w opracowaniach W. Grzywacza, A. Styś i J. Olearnika, J. Mazur, M. Daszkow-
skiej, K. Rogozińskiego i M. Pluty-Olearnik. W literaturze przedmiotu dominuje 
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rozpatrywanie podziału gospodarki zgodnie z teorią trzech sektorów1. Teoria 
ta jest coraz częściej krytykowana przez współczesnych autorów na świecie, np. 
L. Menz, D. Bell, J. Gershuny, R. Normann i R. Ramirez, a w Polsce M. Sarapuk, 
E. Lipiński, C. Niewadzi, M. Kabaj i S. Marciniak krytykują ją zarówno ze względu 
na bardzo dużą heterogeniczność sektora usług, silny związek usług z dwoma 
wyodrębnionymi sektorami, silny wpływ globalizacji na rozwój – kierunki i za-
kres sektora usług, jak również wzajemne, trudne do rozgraniczenia powiązania 
pomiędzy wyodrębnionymi sektorami. 

Zmierzch teorii trzech sektorów wynika ze zmian zachodzących w otoczeniu, 
które kształtują nową hierarchię czynników produkcji, w której na plan pierw-
szy wysuwają się wiedza i informacja, a na dalszych miejscach pozostają praca, 
ziemia i kapitał. 

Jednym z kryteriów podziału usług jest odpłatność. Z tego punktu widzenia 
usługi można podzielić na:

�� rynkowe,
�� nierynkowe. 

Obecnie do usług rynkowych zalicza się te usługi, do których nabycia wystarczy 
dysponować kwotą pieniężną. Są to zatem usługi odpłatne, będące przedmiotem 
kupna-sprzedaży i mające określoną cenę. W procesie zaspokajania potrzeb ludz-
kich pewna część usług (nierynkowych) zostaje przekazana społeczeństwu na 
zasadach nieodpłatnych lub z zastosowaniem częściowej odpłatności. Zaspokojenie 
potrzeb na tych zasadach umożliwia istnienie specyficznej formy konsumpcji, 
nazywanej konsumpcją zbiorową. Przykładem mogą być: oświata i wychowanie, 
opieka zdrowotna, kultura i sztuka. Jednakże i w tych dziedzinach obserwuje się 
stały wzrost komercjalizacji. 

Ze względu na charakter potrzeb usługi można podzielić na: 
�� podstawowe,
�� wyższego rzędu. 

Usługi podstawowe charakteryzuje obiektywny przymus konsumpcji. Dotyczy 
to zwłaszcza: wynajmu mieszkania, dostaw energii i wody, odprowadzania ście-
ków, komunikacji i łączności, oświaty i wychowania, opieki zdrowotnej, handlu, 
usług konserwacyjno-naprawczych i innych. Zakres usług podstawowych zmie-
nia się w zależności od postępu (wzrostu zamożności społeczeństwa, poprawy 
standardu życia). Natomiast po ich zaspokojeniu powinny być realizowane usługi 
wyższego rzędu – pozostałe.

1 W ramach poszczególnych sektorów wyróżnia się: rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo (sektor I), 
przemysł i budownictwo (sektor II), usługi (sektor III), cyt. za: [Rudawska (red.), 2009, s. 29].
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Z analizy średnich wydatków gospodarstwa domowego w Polsce oraz ich 
struktury wynika, że usługi w Polsce zajmują drugoplanowe miejsce w hierarchii 
potrzeb konsumpcyjnych. Na czele listy potrzeb znajdują się: żywność, mieszkanie, 
odzież i obuwie [Rocznik Statystyczny..., 2010]. 

Na tle przeobrażeń zachodzących w gospodarce światowej usługi są funkcjo-
nalnie zintegrowane z pozostałymi sektorami, warunkując ich rozwój, będąc jako 
sektor uwarunkowane ich rozwojem [Pluta-Olearnik, 2013, s. 55–57]. 

1.2. Rynek usług 

Pojęcie „rynek” jako kategoria ekonomiczna jest bardzo często używane w lite-
raturze ekonomicznej i obciążone wielością znaczeń. W tabeli 1.2 przedstawiono 
wybrane definicje rynku.

Tabela 1.2. Wybrane definicje rynku

Autor Definicja

D. Begg, S. Fischer, 
R. Dornbusch

Rynek to mechanizm koordynujący zachowania nabywców 
i sprzedawców uczestniczących w procesie wymiany dóbr 
i usług [Begg, Fischer, Dornbusch, 2007, s. 77]

P.A. Samuelson Rynek to proces, za którego pośrednictwem wzajemne 
oddziaływania nabywców i sprzedawców danego dobra 
prowadzą do określenia jego ceny i ilości [Samuelson, Nordhaus, 
1997, s. 82]

L. Balcerowicz Rynek jest mechanizmem o szczególnej doniosłości w sferze 
gospodarki, wymaga szerokiego zakresu wolności gospodarczej 
oraz – jeśli ma właściwie działać – dobrze rozwiniętej 
infrastruktury funkcjonowania i egzekwowania prawa 
[Balcerowicz, 1997, s. 14]

W. Wrzosek Rynek może być określony jako ogół stosunków zachodzących 
pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany 
[Wrzosek, 1994, s. 11]

S. Mynarski Rynek może być określony jako ogół stosunków wymiennych 
(towarowo-pieniężnych) między sprzedającymi, którzy oferują 
do sprzedaży towary i usługi po określonej cenie (czyli zgłaszają 
podaż), a kupującymi, którzy wyrażają chęć zakupu tych 
towarów i usług odpowiednimi środkami płatniczymi (czyli 
zgłaszają popyt) [Mynarski, 1995]

Źródło: opracowanie własne.
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Analizując przedstawione definicje, należy podkreślić, że rynek usług może 
być rozumiany i definiowany dwojako:

1) jako ogół podmiotów, na które składają się usługodawcy i usługobiorcy 
oraz występujące między nimi związki i relacje,

2) jako ogół procesów kształtujących się w ramach funkcjonowania tego 
układu.

Istotę każdego rynku, w tym także rynku usług, tworzą przede wszystkim 
przedmiot działalności na tym rynku oraz podmioty funkcjonujące po jego stronie 
podażowej i popytowej. W przytoczonych definicjach przeważa określenie rynku 
jako ogółu stosunków lub procesu, co znajduje odzwierciedlenie w definicjach 
rynku usług. 

Wszystkie usługi osadzone są w realiach rynku, na którym występują. 

Rynek usług charakteryzuje się następującymi cechami [na podst. Flejterski, 
Panasiuk, Perenc, Rosa (red.), 2005, s. 22]: 

1. Przyrodniczo-techniczną specyfiką działalności usługowej, polegającej na:
�� jedności produkcji i konsumpcji usług,
�� braku rzeczowego charakteru usług,
�� niemożliwości produkcji usług na zapas.

2. Techniczno-eksploatacyjnymi zależnościami świadczenia usług, do któ-
rych należą:

�� zdeterminowanie przestrzenne,
�� sezonowość popytu i podaży.

3. Ekonomiczno-organizacyjnymi właściwościami działalności usługowej, 
w tym:

�� zróżnicowaną elastycznością popytu,
�� dużym zróżnicowaniem popytu i podaży,
�� zróżnicowaną substytucyjnością popytu i podaży,
�� komplementarnością podażową,
�� małą mobilnością podażową. 

Wielkość oraz strukturę usług można analizować na dwóch zasadniczych 
płaszczyznach:

�� ekonomicznej, zwanej finansową, mierzoną wielkością sprzedaży lub 
wartością dodaną, 

�� realnej, zwanej fizyczną, mierzoną ilością zatrudnionych.

Analizę można przeprowadzić dla wybranego rynku, sektora lub obszaru (np. 
UE lub poszczególnych państw członkowskich).
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Według M. Pluty-Olearnik o istocie zmian w światowym sektorze usług decy-
dują w drugiej dekadzie XXI wieku różnorodne zjawiska, określane jako globalne, 
mające charakter megatrendów [Pluta-Olearnik, 2013, s. 17]. Są to:

�� rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwiązań 
informatycznych zmieniających tradycyjne procesy usługowe,

�� rozwój innowacji o różnym charakterze: procesowych, produktowych, 
organizacyjnych czy marketingowych (powodujących np. skrócenie cyklu życia 
wielu usług)2,

�� wzrost znaczenia wiedzy i informacji w gospodarce oraz rozwój usług je 
wspierających (edukacyjne, B+R),

�� wysokie tempo rozwoju usług związanych z obsługą procesów biznesowych, 
�� internacjonalizacja i globalizacja usług,
�� nowe modele biznesowe wykorzystujące outsourcing i offshoring w usługach,
�� tendencje do standaryzacji wielu usług, np. gastronomicznych, hotelarskich,
�� tendencje do indywidualizacji usług opartych na pracy ludzkiej, np. pro-

fesjonalnych,
�� silny wzrost konkurencji w sektorze usług,
�� pojawienie się form współpracy sieciowej pomiędzy podmiotami,
�� rosnące oczekiwania konsumentów usług co do obsługi i jakości oferty 

usług, w tym e-usług,
�� inkapsulacja (otaczanie, przenikanie) produktów (dóbr i usług) usługami 

i oferowanie klientom kompleksowych ofert lepiej zaspokajających ich potrzeby 
i oczekiwania,

�� powstanie multiproduktów, zwanych też produktami systemowymi, które 
zaspokajają nie konkretne potrzeby konsumentów usług, ale całe kompleksy (wiązki) 
potrzeb konsumenta, np. kompleks potrzeb wypoczynkowych lub kulturalnych. 

Wymienione megatrendy rozwoju rynku usług występują z różnym natężeniem 
w zależności od cech charakterystycznych państwa.

1.3. Współczesny rynek usług w Europie

W świetle porównań międzynarodowych zdecydowanie wyłania się dominująca 
rola usług. W krajach „triady”, czyli Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych 
i Japonii, w sektorze usług wytwarza się ponad dwie trzecie wartości dodanej 
oraz generuje dwie trzecie miejsc pracy. 

2 W. Janasz podkreśla, że podstawową cechą współczesnej organizacji jest zjawisko przewarto-
ściowania roli poszczególnych czynników kształtujących wzrost jej wartości, a tym samym dobro-
bytu społeczeństwa. (…) Podstawowym zagadnieniem jest przy tym zrozumienie, że wzrasta rola 
wiedzy i innowacji, natomiast relatywnie maleje znaczenie tradycyjnych czynników materialnych 
[Janasz, 2013, s. 35].


