
Rola sektora us∏ug w gospodarce narodowej mo˝e zostaç okreÊlona jedynie po

analizie jego wp∏ywu na proces rozwoju spo∏eczno-gospodarczego. Us∏ugi, w du-

˝ym stopniu warunkujàc post´p ekonomiczny, spo∏eczny i kulturalny, pozostajà

w Êcis∏ym zwiàzku z przemianami spo∏eczno-gospodarczymi. „Rozwój sfery us∏ug

jest pewnà prawid∏owoÊcià rozwoju gospodarczego, a stopieƒ rozwoju us∏ug jest

jednym z wyk∏adników spo∏ecznego i gospodarczego post´pu”1. Dlatego te˝ eko-

nomicznà funkcj´ us∏ug nale˝y uznaç za czynnik niezb´dny w procesie produkcji

i reprodukcji spo∏ecznej. Przejawia si´ to we wszystkich fazach spo∏eczno-gospo-

darczych: produkcji, podzia∏u, wymiany i konsumpcji. 

Jako pierwsi ca∏oÊç procesu produkcyjnego starali si´ zbadaç fizjokraci. Jednak-

˝e ani oni, ani kolejne teorie procesu reprodukcji nie uwzgl´dnia∏y w swojej treÊci

produkcji us∏ug. F. Quesnay, tworzàc w 1758 r. tablic´ ekonomicznà, przyjà∏ pew-

ne za∏o˝enia upraszczajàce – istnienie trzech klas (produkcyjnej, w∏aÊcicieli i ja∏o-

wej), sta∏oÊç cen odzwierciedlajàcych porzàdek naturalny (ekwiwalentna wymia-

na), reprodukcj´ prostà i brak rynku zewn´trznego2. Przy takich za∏o˝eniach

Quesnay, badajàc wp∏yw rolnictwa na rocznà reprodukcj´ prostà uzna∏, i˝ jest ono

êród∏em bogactwa francuskich prowincji. Sytuacj´ tà mo˝na przeanalizowaç na ry-

sunku 1. prezentujàcym tablic´ ekonomicznà F. Quesnaya. 

Na rysunku 1 przyj´to za∏o˝enie, i˝ stan wyjÊciowy odpowiada sytuacji po ̋ niwach,

gdzie roczny produkt brutto obejmujàcy produkty ˝ywnoÊciowe i surowce wynosi

5 mld liwrów, z czego 4 mld przypada na ˝ywnoÊç, a 1 mld na surowce. W∏aÊciciele

majà do dyspozycji 2 mld liwrów uzyskane z renty dzier˝awnej od klasy produkcyj-

nej. Zgodnie z rysunkiem proces reprodukcji przebiega w nast´pujàcych fazach: 

Faza I (linia a–b) – w∏aÊciciele kupujà u farmerów ˝ywnoÊç za 1 mld liwrów –

produkty otrzymujà w∏aÊciciele, a farmerzy pieniàdze, 

Faza II (linia a–c) – transakcja miedzy w∏aÊcicielami, do których p∏ynà towary,

a rzemieÊlnikami, do których p∏ynà pieniàdze, 
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1 M. Rylke, Organizacja us∏ug w gospodarce narodowej, PWE, Warszawa 1970, s. 26.
2 Szerzej na ten temat: Z.B. Romanow, Historia myÊli ekonomicznej w zarysie, Akademia

Ekonomiczna w Poznaniu, Poznaƒ 1999, s. 41–42.
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Faza III (linia c–d) – klasa ja∏owa kupuje u farmerów ˝ywnoÊç za wczeÊniej

otrzymany 1 mld liwrów, podczas gdy farmerzy majà ju˝ 2 mld liwrów dochodu, 

Faza IV (linia a’–b’) – farmerzy kupujà u klasy ja∏owej potrzebne narz´dzia za

1 mld liwrów, 

Faza V (linia a'–b') – klasa ja∏owa kupuje surowce u farmerów za 1 mld liwrów. 

Faza V koƒczy proces reprodukcji prostej, stan poczàtkowy jest równy koƒco-

wemu, a wszystkie fazy cyrkulacji produktów i pieniàdza mo˝na powtórzyç. 

Mimo uproszczonych za∏o˝eƒ tablica ekonomiczna stanowi∏a swego rodzaju

model funkcjonowania gospodarki, co znalaz∏o wyraz w póêniejszych schematach

K. Marksa i tablicy W. Leontiefa3. K. Marks stworzy∏ w 1863 r. schematy repro-

dukcji jedynie materialnych Êrodków konsumpcji i produkcji. Podobnie jak

A. Smith uwa˝a∏ on bowiem, ˝e efektem dzia∏alnoÊci gospodarczej sà wy∏àcznie

produkty materialne. Dzia∏alnoÊç us∏ugowa zosta∏a wy∏àczona z fazy produkcji

i przeniesiona do fazy konsumpcji bogactwa narodowego. Niektóre us∏ugi, w tym

handel i transport, traktowano natomiast jako nieod∏àcznà cz´Êç procesu technolo-

gicznego produkcji. Taka koncepcja roli us∏ug w procesie reprodukcji spo∏ecznej
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Rysunek 1
Tablica ekonomiczna F. Quesnaya

èród∏o: W. Stankiewicz, Historia myÊli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2000, s. 133. 

5 mld rocznie produktu brutto (w liwrach)

Nak∏ady pierwotne i roczne
farmerów

2 mld        a’ a”        1 mld2 mld’
a

5 mld

1 mld        b

1 mld        b” c        1 mld

1 mld        d b’       1 mld

2 mld, z których po∏owa pozostaje
jako fundusz nale˝àcy do klasy

ja∏owej

Dochody w∏aÊcicieli ziemskich z czyn-
szu dzier˝awnego

Fundusz w dyspozycji 
klasy ja∏owej

3 Wasyli Leontief w 1973 r. otrzyma∏ nagrod´ Nobla „za rozwój metody nak∏adów-wyników i jej

zastosowanie w wa˝nych problemach gospodarczych”. Analiza mi´dzyga∏´ziowa Leontiefa pozwala

obliczyç zmiany popytu na dane dobro jak i na dobra innych sektorów oraz przeÊledziç mechanizm

rozchodzenia si´ tego wp∏ywu. Por. J. Brémond, M.Salort, Leksykon wybitnych ekonomistów, PWN,

Warszawa 1997, s. 133.
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zosta∏a zaadoptowana w gospodarce socjalistycznej. Natomiast we wspó∏czesnej

myÊli ekonomicznej dominuje poglàd zak∏adajàcy równorz´dnoÊç sektora us∏ug

w stosunku do sektorów produkcyjnych (I i II) w procesie tworzenia bogactwa na-

rodowego. 

Us∏ugi pe∏nià bardzo istotna funkcj´ w sferze produkcji. Polega ona na zapew-

nianiu dostawy sprawnych Êrodków pracy, podnoszeniu kwalifikacji zatrudnio-

nych i umo˝liwieniu im regeneracji. Faza podzia∏u z kolei okreÊla, jaka cz´Êç us∏ug

przeznaczona jest na konsumpcj´ indywidualnà, a jaka na konsumpcj´ zbiorowà.

Warto zwróciç uwag´ na fakt, i˝ cz´Êç potrzeb mo˝e byç zaspokajana tylko w ra-

mach konsumpcji zbiorowej (zapewnienie bezpieczeƒstwa, utrzymanie wymiaru

sprawiedliwoÊci) lub w ramach konsumpcji zbiorowej i indywidualnej (oÊwiata,

ochrona zdrowia). Podejmowanie decyzji o strukturze wolumenu i wielkoÊci tych

us∏ug nale˝y do paƒstwa, poniewa˝ zapobiega to wielu niepo˝àdanym zjawiskom

kreowanym przez tà cz´Êç spo∏eczeƒstwa, która sk∏onna jest nadmiernie oszcz´-

dzaç na przyk∏ad na ochronie zdrowia, oÊwiacie czy kulturze. Fazà wià˝àcà pro-

dukcj´ i podzia∏ us∏ug z ich konsumpcjà jest wymiana, w której za poÊrednictwem

pieniàdza dochodzi do sprzeda˝y i zakupu us∏ug. W sferze konsumpcji funkcja

us∏ug polega na przyspieszeniu tempa wzrostu stopy ˝yciowej spo∏eczeƒstwa.

Us∏ugi bowiem w du˝ym stopniu wp∏ywajà na struktur´ spo˝ycia. Zaspokojenie

potrzeb przez towary mo˝e wykszta∏ciç w spo∏eczeƒstwie nowe potrzeby zaspoka-

jane przez us∏ugi. Dlatego cz´sto w literaturze przedmiotu mo˝na spotkaç poglàd

o koniecznoÊci, po osiàgni´ciu pewnego poziomu gospodarczego, szybszego roz-

woju us∏ug ani˝eli produkcji dóbr. 

Wynikiem analizowanego procesu reprodukcji spo∏ecznej jest produkt narodo-

wy, do którego pomiaru mogà byç stosowane dwa systemy4: 

• system bilansów materialnych (Material Produkt System – MPS), 

• system rachunkowoÊci spo∏ecznej lub system rachunków narodowych (System

of National Accounts – SNA). 

Pierwsza wersja SNA zosta∏a opublikowana w 1953 r. Nast´pnie system ten by∏

wielokrotnie udoskonalany, gruntowna zmiana zosta∏a dokonana w 1968 r. przez

R. Stone’a, a ostatnie modyfikacje pochodzà z 1990 r. Generalnie nale˝y stwier-

dziç, i˝ wszystkie zmiany SNA zmierzajà w kierunku dostosowania systemu ra-

chunków do zmienionych warunków gospodarki Êwiatowej, rodzàcych nowe po-

trzeby sprawozdawcze i analityczne. W SNA model gospodarki narodowej jest

przedstawiony w formie systemu rachunków produkcji, spo˝ycia, akumulacji
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4 Ró˝nice mi´dzy SNA i MPS by∏y przedmiotem licznych analiz. Zasadnicza ró˝nica wynika ze

sposobu definiowania dzia∏alnoÊci produkcyjnej. W SNA dzia∏alnoÊcià produkcyjnà jest wszelka

dzia∏alnoÊç odnoszàca si´ do produkcji dóbr i us∏ug (produktów). W MPS produkcja materialna ogra-

niczona jest do wytwarzania dóbr i us∏ug materialnych (zwiàzanych z produkcjà tych dóbr, np. us∏u-

gi transportowe, remontowe). Stàd te˝ wi´kszoÊç rodzajów us∏ug w MPS zaklasyfikowana jest do sfe-

ry poza produkcjà materialnà, nie tworzàcej produktu narodowego. Ró˝nice w rachunkach produkcji

obu systemów powodujà, ˝e inna jest treÊç tak˝e pozosta∏ych rachunków, przede wszystkim spo˝ycia

i wartoÊci dodanej. Por. ¸. Tomaszewicz, Metody analizy input-output, PWE, Warszawa 1994.
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èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2005, s. 679.

* Sektor przedsi´biorstw tworzà osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajàce osobowoÊci prawnej, osoby fi-

zyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà (z wy∏àczeniem indywidualnych gospodarstw rolnych) oraz zak∏ady bu-

d˝etowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek bud˝etowych prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà m.in. w zakre-

sie: rolnictwa, zaopatrywania w energi´ elektrycznà, gaz, wod´, handlu, transportu, ∏àcznoÊci. 

Sektor instytucji finansowych i ubezpieczeniowych obejmuje podmioty gospodarcze zajmujàce si´ poÊrednic-

twem finansowym i pomocniczà dzia∏alnoÊcià finansowà oraz zajmujàce si´ ubezpieczeniami. 

Sektor instytucji rzàdowych i samorzàdowych tworzà jednostki i zak∏ady bud˝etowe oraz zak∏ady pomocnicze jed-

nostek bud˝etowych, z wyjàtkiem zaliczonych do sektora przedsi´biorstw, a tak˝e Êrodki specjalne jednostek bud˝e-

towych i fundusze celowe oraz podmioty, których g∏ównym êród∏em finansowania sà dotacje z bud˝etu paƒstwa. 

Sektor gospodarstw domowych tworzà osoby fizyczne prowadzàce indywidualne gospodarstwa rolne oraz pra-

cujàce na w∏asny rachunek poza indywidualnymi gospodarstwami rolnymi, z liczbà pracujàcych do 5 osób, a tak-

˝e osoby fizyczne uzyskujàce dochód z pracy najemnej. 

Sektor instytucji niekomercyjnych obejmuje organizacje spo∏eczne, partie polityczne, organizacje zwiàzków

zawodowych, stowarzyszenia, fundacje, jednostki organizacji wyznaniowych. 

Tabela 1
Produkt krajowy brutto wed∏ug sektorów instytucjonalnych* w Polsce (w % wg cen bie˝àcych)

Sektor Lata

2000 2001 2002 2003 2004

Przedsi´biorstw 39,78 38,98 38,66 39,41 40,80

Instytucji finansowych i ubezpieczeniowych 4,41 4,00 3,59 3,56 3,52

Instytucji rzàdowych i samorzàdowych 13,47 14,23 14,25 14,05 13,37

Gospodarstw domowych 30,19 30,81 30,74 30,02 29,67

Instytucji niekomercyjnych 1,12 1,16 1,19 1,22 1,19

Paƒstwo Rolnictwo, Przemys∏ Us∏ugi 

leÊnictwo, rybo∏ówstwo i budownictwo i zarzàdzanie

Francja 2,6 23,8 73,6

Belgia 1,3 24,7 74,0

Grecja 6,7 22,5 70,8

Niemcy 1,1 28,6 70,3

Rosja 7,0 37,9 55,1

Stany Zjednoczone 1,6 22,8 75,6

Japonia 1,3 29,1 69,6

W´gry 3,3 30,6 66,1

Polska 4,4 29,6 66,0

Tabela 2
WartoÊç dodana brutto wed∏ug sektorów w 2003 roku (w odsetkach wg cen bie˝àcych)

èród∏o: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2005, s. 807. 
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i wymiany z zagranicà5. Na podstawie danych zawartych w rachunkach narodo-

wych mo˝na przeprowadziç analiz´ input-output, której twórcà jest W. Leontief.

W strukturze modelu input-output, w przeciwieƒstwie do tablicy ekonomicznej

F. Quesnaya, zosta∏y uwzgl´dnione us∏ugi. Obecnie w Polsce stosowany jest sys-

tem SNA, który umo˝liwia dokonywanie porównaƒ mi´dzynarodowych. 

Wynikiem procesu reprodukcji spo∏ecznej jest produkcja globalna, b´dàca sumà

produkcji ca∏kowitej produktów materialnych i niematerialnych (us∏ug) wszyst-

kich sektorów instytucjonalnych – sektora przedsi´biorstw, instytucji finansowych

i ubezpieczeniowych, instytucji rzàdowych i samorzàdowych, gospodarstw domo-

wych, instytucji niekomercyjnych oraz podmiotów gospodarczych b´dàcych w∏a-

snoÊcià jednostek zagranicznych6. Przedstawiony uk∏ad7 daje mo˝liwoÊç diagno-

zowania gospodarki narodowej i przebiegajàcych w niej procesów produkcji,

spo˝ycia, akumulacji, a tak˝e wymiany z zagranicà – umo˝liwia zatem prowadze-

nie rachunków wed∏ug metodologii SNA. Do oceny sprawnoÊci poszczególnych

sektorów, a tym samym i ca∏ej gospodarki, mo˝e s∏u˝yç wartoÊç wskaênika PKB,

co prezentuje tabela 1. 

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, i˝ istnieje tendencja do ma∏ego wzrostu

udzia∏u przedsi´biorstw w tworzeniu PKB. Dzieje si´ tak za sprawà wielu istotnych

zmian zachodzàcych na ró˝nych rynkach. Na przyk∏ad stworzenie mo˝liwoÊci

Êwiadczenia niektórych rodzajów us∏ug komunalnych przez przedsi´biorstwa pry-

watne udowodni∏o, i˝ prowadzenie tego typu dzia∏alnoÊci mo˝e przynosiç dochód. 

Na drugim miejscu plasuje si´ sektor gospodarstw domowych, który jednak

stopniowo zmniejsza swój udzia∏ w tworzeniu PKB. Wynika to m.in. ze zmiany

struktury przedsi´biorstw z ma∏ych, liczàcych do 5 osób, na wi´ksze, co spowodu-

je automatyczne przeniesienie ich do sektora przedsi´biorstw. Trzecie miejsce

w tworzeniu PKB zajmujà instytucje rzàdowe i samorzàdowe, które przede

wszystkim jednak konsumujà PKB. 

21Rola sektora us∏ug w procesie produkcji i reprodukcji spo∏ecznej

5 Statystyka SNA obejmuje rachunki produkcji, spo˝ycia, akumulacji i wymiany z zagranicà. Wy-

raênie podkreÊla si´ w niej dualny charakter obserwacji statystycznej: 

1) aspekt rzeczowy – statystyka dzia∏alnoÊci i produktów-sektory dzia∏alnoÊci, produkty, 

2) aspekt finansowy – statystyka finansowa – instytucje. 

W SNA w sposób wyczerpujàcy zdefiniowane zosta∏y poszczególne kategorie systemu, tj. rodzaje

i przedmioty transakcji, sektory instytucjonalne i sektory dzia∏alnoÊci, co pozwala na ich uporzàdko-

wanie zgodnie z przyj´tymi klasyfikacjami. Szczegó∏owà analiz´ systemu SNA wraz z mo˝liwoÊcia-

mi jego zastosowania mo˝na znaleêç w publikacji ¸. Tomaszewicz, Metody analizy input-output,

PWE, Warszawa 1994. 
6 Sektory instytucjonalne wyró˝niono na podstawie: Ma∏y Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa

1999, s. 322. Oprócz wymienionej struktury gospodarki B. Winiarski wyró˝nia jeszcze trzy inne uk∏a-

dy: rodzajowy, przestrzenny i w∏asnoÊciowo-podmiotowy (por. B. Winiarski, Polityka gospodarcza,

PWN, Warszawa 2000, s. 100–101). 
7 Obecnie dane statystyczne dotyczàce rachunków narodowych grupowane sà w trzech przekrojach: 

1) w uk∏adzie Europejskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci, bazujàcej na teorii trzech sektorów, 

2) wed∏ug sektorów instytucjonalnych, 

3) wed∏ug sektorów publicznych

Por. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2000, s. XXXI. 
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Niepokojàcy jest malejàcy udzia∏ w tworzeniu PKB instytucji finansowych

i ubezpieczeniowych. Najni˝szy udzia∏ w wytwarzaniu PKB ma sektor instytucji

niekomercyjnych, co wydaje si´ byç s∏uszne. Instytucje te nie powinny zasadniczo

prowadziç dzia∏alnoÊci gospodarczej

Przedstawione dane statystyczne majà charakter przybli˝ony, niemniej pozytyw-

nie nale˝y oceniç fakt uwzgl´dniania us∏ug w tworzeniu PKB. Jest to tym bardziej

istotne, i˝ udzia∏ tej sfery w tworzeniu PKB jest w Polsce narastajàcy. Potwierdze-

niem wzrostu znaczenia sektora us∏ug sà dane dotyczàce wybranych paƒstw. 

Ze wzgl´du na niejednorodnoÊç sektora us∏ug trudno jest na podstawie czàstko-

wych danych wyciàgaç wnioski natury ogólnej, dotyczàce trendów rozwojowych.

Z tabeli 2. wynika, i˝ najwy˝szy udzia∏ us∏ug w wartoÊci dodanej brutto wyst´pu-

je w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w krajach UE. Ten stan rzeczy mo˝e

byç efektem oferowania przez paƒstwa unijne produkcji wysoko przetworzonej,

której istotnym elementem sà dodatkowe us∏ugi (serwis, transport). 

Potwierdzeniem tego, i˝ us∏ugi sà najwa˝niejszym sektorem gospodarki w paƒ-

stwach cz∏onkowski UE jest nie tylko wartoÊç wytwarzanego PKB, ale i wielkoÊç

zatrudnienia (por. tabela 3). 

Z danych zamieszczonych w tabeli 3 wynika, i˝ w wi´kszoÊci krajów UE ponad

60% ogó∏u zatrudnionych pracuje w sektorze us∏ug. Wskaênik ten jest nieco ni˝-

szy jedynie w krajach uznawanych za najbiedniejsze w UE – Grecji i Portugalii.

Wzrost zatrudnienia w sektorze us∏ug wià˝e si´ tak˝e z postrzeganiem sektora trze-

ciego jako nowoczesnego i presti˝owego. 
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Belgia 2,7 1,8 28,3 24,8 69,0 73,4

Dania 5,6 3,0 27,5 23,8 66,9 73,2

Niemcy 4,2 2,5 40,3 31,1 55,5 66,4

Grecja 23,9 15,8 27,7 22,5 48,4 61,7

Hiszpania 11,8 5,6 33,4 30,6 54,8 63,8

Francja 5,6 4,1 29,6 25,4 64,8 70,5

Irlandia 15,0 6,5 28,6 27,8 56,4 65,7

W∏ochy 8,9 4,9 32,3 31,7 58,8 63,4

Portugalia 17,9 12,5 34,5 32,2 47,6 55,3

Wielka Brytania 2,1 1,3 32,3 23,2 65,6 75,5

Polska 25,2 18,4 37,0 28,6 35,8 53

Tabela 3
Zatrudnienie w poszczególnych sektorach w wybranych krajach UE i w Polsce w 1990 i 2003 roku

(w % ogó∏u pracujàcych)

èród∏o: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2005, s. 771. 

Sektor

Kraj

Rolnictwo

1990 2003 1990 2003 1990 2003

Przemys∏ 

i budownictwo

Us∏ugi
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Powy˝sze rozwa˝ania dowodzà, i˝ rozwój sektora us∏ug nale˝y uznaç za proces

trwa∏y. PodkreÊliç jednak nale˝y, i˝ podstawà egzystencji, a co za tym idzie i wzro-

stu PKB, musi byç produkt, a us∏ugi jedynie go uszlachetniajà lub umo˝liwiajà ko-

rzystanie z niego. Rozwój sektora us∏ug jest jednà z tendencji wyst´pujàcych we

wspó∏czesnych gospodarkach. Sektor us∏ug jest wielkim obszarem aktywnoÊci

ludzkiej, o czym Êwiadczà spe∏niane przez niego ró˝norodne funkcje. 
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Summary

THE ROLE OF THE SERVICE SECTOR IN THE PROCESS OF SOCIAL

PRODUCTION AND REPRODUCTION

The role of the service sector in the national economy can be defined only after

analyzing its influence on the process of social and economic development. Servi-

ce in remarkably extent conditioning economic, social and cultural process stay in

close connection with the social and economic changes. The rank of service deve-

lopment is one of criterion grading the level of social and economic development

of the state. That is why economic function of service must be regarded as a neces-

sary factor in the process of production and social reproduction. It can be seen in

all phases social and economic: production, division, exchange and consumption. 

The service sector development needs to be recognized as a everlasting process.

However one needs to underline that the base of existence and what relates to it,

also the growth of GNP must be the product which may be improved or enabled

by services. The development of service sector is one of the tendencies occurring

in contemporary economies. The service sector is a huge area of human activity

what is testified by its fulfilled different functions. 

23Rola sektora us∏ug w procesie produkcji i reprodukcji spo∏ecznej
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