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Wstęp
Wzrastająca rola sektora usług w gospodarce, oznaczająca występowanie procesów
serwicyzacyjnych jako efektu rozwoju cywilizacyjnego, należy do ciągle aktualnych
problemów badawczych. Rynek usług oraz wykształcone struktury tego sektora nie są
zjawiskiem trwałym, przekształcają się one pod wpływem zmieniających się uwarunkowań oraz tendencji, które nawiązują do nowych wyzwań współczesnego świata.
W niniejszej publikacji Czytelnik znajdzie artykuły autorów, którzy wzięli udział
w V Jubileuszowej Konferencji Usługi 2014 zorganizowanej przez Katedrę Podstaw Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W ramach publikacji próbowano nakreślić tendencje rozwoju rynku usług w Polsce na tle ewolucji
wiedzy marketingowej.
Opracowanie składa się z czterech części. Pierwsza grupa tekstów to podejmowane przez autorów próby rozstrzygnięć problemów o charakterze modelowym opisanych za pomocą kategorii specyficznych dla usług („logika usługowa”, „model tożsamość oferty usługowej”, „marketing doświadczeń”) oraz kwestii dotyczących metod
badawczych („test koniunktury”, „dopasowanie modelu do danych empirycznych”).
Druga, największa grupa tekstów dotyczy zastosowania w działalności usługowej kategorii istotnych dla marketingu, zarządzania i ekonomii. Zawierają one
m.in. takie pojęcia, jak: „marketing wewnętrzny”, „efekt kraju pochodzenia”,
„crowdsourcing”, „interesariusze” „procesy logistyczne”, „zachowania klientów”,
które zostały zastosowane do opisu i analizy działań przedsiębiorstw usługowych.
Trzecia grupa to artykuły poświęcone e-usługom i innowacjom w działaniach
usługowych. Czytelnik znajdzie w nich próby poszukiwania i zastosowania nowych
kategorii o charakterze interdyscyplinarnym do opisu i analizy współczesnych zjawisk na rynku usług.
W czwartej grupie znajdują się teksty dotyczące wybranych usług publicznych
analizowanych przy zastosowaniu różnych kategorii zarządczych (np. kategorie zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, trendy rozwojowe rynku ) i metod
(analiz jakościowych i ilościowych).
Wobec ogromnej złożoności sektora usług wiążącej się z wewnętrznymi przekształceniami na tym rynku w Polsce również tematyka publikacji jest bardzo szeroka. Podsumowując jednak przegląd artykułów w tym zbiorze, można stwierdzić, że
dominuje w nich stosowanie kategorii ze sfery marketingu i zarządzania do analizy
specyficznej dziedziny działalności usługowej, co świadczy w pewnym sensie o
tym, że teoria (teorie) usług, wraz z własnymi, specyficznymi kategoriami i modelami, wciąż czeka na odkrycie przez polskich autorów.
Redaktorzy składają wszystkim autorom artykułów podziękowania za podjęcie
współpracy i za wysiłek włożony w przygotowanie oryginalnych opracowań naukowych wzbogacających dorobek badań w tym zakresie.
Ryszard Kłeczek, Anetta Pukas

