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zarówno polskie, jak i zagraniczne przedsiębiorstwa, zainteresowani doskonaleniem pro-
cesów zarządczych w swoich organizacjach. W kontekście prezentowanych treści empi-
rycznych pozycja jest przydatna przede wszystkim w środowisku menedżerów przedsię-
biorstw opartych na kapitale zagranicznym, których ponadnarodowy charakter wpływa 
na zwiększenie złożoności procesów zarządczych. Tym cenniejsza jest dla nich wiedza  
o możliwości eliminowania wszelkich czynników (takich jak kultura), które mogą zagrozić 
realizacji założonych celów rynkowych, rozmywać wizerunek firmy, co w konsekwencji 
może się przełożyć na wyniki finansowe.
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Nakładem PWE ukazała się interesująca książka pt. Światowy rynek usług w początkach 
XXI wieku K.A. Kłosińskiego. Autor przedstawił w niej organizację i funkcjonowanie świa-
towego rynku usług, jego uwarunkowania, wpływ procesów globalizacyjnych na ten rynek 
oraz jego ramy instytucjonalno-prawne.

Książka składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym została omówiona struk-
tura światowego rynku usług, podstawy teoretyczne obrotu usługami oraz uwarunkowania 
jego rozwoju. Charakteryzując strukturę rynku usług, Autor podkreśla jego specyfikę, którą 
determinuje wiele czynników: liczba podmiotów strony podażowej, stopień zróżnicowania, 
bariery wejścia (naturalne i regulacyjne), korzyści skali i zakresu. Autor zauważa, że pro-
ces powstania i funkcjonowania światowego rynku usług „stanowi megatrend współczesnej 
gospodarki globalnej, współkształtowany przez wzajemnie uwarunkowane trzy inne trendy: 
zaistnienie oraz funkcjonowanie gospodarki światowej, procesy globalizacji i proces serwi-
cyzacji”.

Rozdział drugi jest poświęcony instytucjonalno-prawnym ramom światowego ryn-
ku usług. Przedstawiono w nim działalność takich instytucji, jak: Światowa Organizacja 
Handlu (WTO), Układ Ogólny w Sprawie Handlu Usługami (GATS), Porozumienie w Sprawie 
Handlowych Aspektów Własności Intelektualnej (TRIPS), Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz branżowe organizacje usługowe. W rozdziale tym 
omówiono również stanowisko Unii Europejskiej na forum Światowej Organizacji Handlu 
dotyczące usług. Unia Europejska jest zainteresowana likwidacją barier w światowym ob-
rocie usługowym, co wynika z jej pozycji jako ważnego światowego eksportera i importera 
usług. Proponowane przez Unię Europejską zmiany są różne zależnie od dziedziny, której 
dotyczą, od daleko sięgającej liberalizacji do propozycji bardziej zachowawczych. Autor 
omawia poszczególne dziedziny i proponowany dla nich zakres liberalizacji.

Wielkość, struktura oraz dynamika światowego obrotu usługami w XXI w., a także 
podstawowe tendencje na głównych, światowych rynkach usług są przedmiotem rozważań  
w rozdziale trzecim. Autor kolejno omawia światowy obrót usługami wg regionów 
świata, wartość, strukturę oraz roczne tempo wzrostu światowego eksportu i importu. 
Charakterystyka podstawowych tendencji na głównych światowych rynkach, takich jak: ry-
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nek usług finansowych, logistycznych, turystycznych, biznesowych i łączności, jest przed-
miotem dalszych rozważań w tym rozdziale.

W Zakończeniu znajdujemy enumerację działań, do których zachęcają decydentów świa-
towe raporty o usługach, m.in. wskazujące na potrzebę otwierania wewnętrznych rynków 
usługowych, sposoby kreowania nowych miejsc pracy, wspieranie innowacji oraz produk-
tywności. Innym proponowanym działaniem jest reformowanie rynków pracy umożliwiają-
ce kreację zatrudnienia oraz dostosowywanie do wzrostu gospodarki usługowej.

Ponieważ wiele usług zakłada bezpośredni kontakt z konsumentem, zasoby ludzkie są  
— zdaniem Autora — szczególnym „kluczem do przemian w sektorze usług”, stąd też 
postuluje „adaptowanie edukacji oraz polityki zdobywania doświadczeń do gwałtownych 
zmian zapotrzebowania na nowe kwalifikacje”.

Książka zawiera bardzo bogate przypisy umieszczone po każdym rozdziale oraz obszer-
ną bibliografię. W załącznikach przedstawiono informacje o piętnastu największych korpo-
racjach transnarodowych (ich aktywa, wielkość sprzedaży, liczba zatrudnionych TNI, licz-
ba oddziałów i liczba państw goszczących) oraz wykaz branż usługowych wg klasyfikacji 
GATS. 

Zaletą książki jest prezentacja bardzo bogatego materiału statystycznego obejmującego 
rozwój i strukturę rynku usług w latach 2000–2008. 

Ta bardzo bogata i wartościowa pozycja jest adresowana do studentów kierunków eko-
nomicznych, ale może również zainteresować specjalistów z zakresu marketingu usług, 
przedsiębiorców i menedżerów.


