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WSTĘP

Rynek, w tym rynek regionalny, rządzi się swoimi prawami. Od początku 
zmian systemowych w polskiej gospodarce – czyli od 1989 roku – obserwujemy 
wiele zmian i nowych tendencji rynkowych.

Dwa wydziały ekonomiczne Uniwersytetu Szczecińskiego, tj. Wydział Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, i ich 
dwie katedry: Katedra Marketingu WNEiZ oraz Marketingu Usług WZiEU, są or-
ganizatorami tegorocznej konferencji i wymiany myśli, poglądów, opinii na temat 
„Tendencje zmian zachowań konsumentów na regionalnym rynku”.

Na konferencję w 2010 roku – napłynęło wiele ciekawych referatów i opra-
cowań. Zespół redakcyjny, po otrzymaniu opinii recenzentów, przygotował opra-
cowanie na temat „Tendencje zachowań konsumentów na regionalnym rynku”.

Mam ufność i nadzieję, że przedstawione w opracowaniu diagnozy, oceny 
zjawisk zmian zachowań współczesnych konsumentów przyczynią się do lepsze-
go poznania i zrozumienia zjawisk rynkowych oraz do stworzenia mechanizmów 
oddziaływania na te zjawiska w pożądanym przez gospodarkę kierunku.

Józef Perenc

Szczecin, 25 maja 2010 rok
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ZACHOWANIA, POSTAWY I OPINIE MIESZKAŃCOW 
REGIONU ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

WOBEC WYBRANYCH ASPEKTÓW KULTURY KONSUMPCYJNEJ

Wprowadzenie

W życiu współczesnych społeczeństw państw rozwiniętych konsumpcja od-
grywa szczególną rolę. Zdaniem E. Fromma, „dzisiaj wartością stała się kon-
sumpcja” i „cały świat w swoim bogactwie zostaje przekształcony w przedmiot 
konsumpcji”1. Chociaż człowiek stał się homo consumens, od kiedy mamy do 
czynienia z wymianą dóbr, to zachodzące od drugiej połowy XX wieku przemiany 
w sferze gospodarczej i społecznej, wśród których wymienić można m.in.: rozwój 
gospodarki wolnorynkowej, poszerzanie i różnicowanie oferty produktów wraz 
z poprawą ich jakości, masową produkcję, procesy globalizacji, postęp technicz-
ny, procesy urbanizacyjne, nowe formy życia społecznego i gospodarczego oraz 
wzrost poziomu życia i siły nabywczej szerokich grup społecznych, doprowadzi-
ły do wykreowania kultury konsumpcyjnej, w której kluczową postacią, bohate-
rem, jest konsument. Zdaniem amerykańskiej socjolog J. Schoor, w odniesieniu 
do społeczeństw rozwiniętych można mówić o społeczeństwie konsumpcyjnym, 
czyli społeczeństwie „opartym na ustawicznym wzroście wydatków konsumenc-
kich”, który to wzrost jest „zasadniczy dla ekonomicznego funkcjonowania sys-
temu”. W zgodzie z tym układem ekonomicznym rozwijają się kultura, ideolo-
gia i moralność. Od dostarczania dóbr konsumpcyjnych uzależniona jest rów-

1 E. Fromm, Mieć czy być?, Rebis, Poznań 2003.
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nież stabilizacja społeczna i polityczna2. Podobną opinię wyraża francuski so-
cjolog i fi lozof J. Baudrillard, podkreślając, że w nowoczesnym społeczeństwie 
– społeczeństwie konsumpcyjnym – życie społeczne skoncentrowane jest przede 
wszystkim wokół konsumpcji i demonstrowania towarów3.

Wykreowana przez ponowoczesność kultura konsumpcyjna stała się kulturą 
masową dla ponad 1,7 miliarda ludzi z krajów wysoko rozwiniętych, a więc dla 
ok. 27% całej ludzkości4, wpływając na jej zachowania konsumpcyjne, styl ży-
cia, systemy wartości i aspiracje. W tym aspekcie istotne wydaje się postawienie 
następujących pytań:

1.  Na ile polscy konsumenci zdają sobie sprawę z wpływu kultury kon-
sumpcyjnej na ich zachowania?

2.  Jakie są ich zachowania, postawy i opinie wobec określonych proble-
mów wynikających z życia w społeczeństwie konsumpcyjnym?

Celem artykułu jest prezentacja wybranych wyników badań w tym zakresie, 
przeprowadzonych wśród mieszkańców regionu zachodniopomorskiego5. Chociaż 
z uwagi na ograniczony zakres przedmiotowy i przestrzenny badań przedstawione 
wyniki pozwalają na uzyskanie jedynie częściowych odpowiedzi na postawione pro-
blemy, to informacje te są istotne z następujących powodów. Po pierwsze – rozwój 
gospodarki wolnorynkowej w Polsce i towarzyszące mu przemiany w sferze gospo-
darczej i społecznej wpłynęły również na zmiany zachowań konsumpcyjnych Pola-
ków. Po okresie niedoborów i konsumpcyjnej ascezy nastąpiła wzmożona skłonność 
do konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych6. Wzrost aspiracji konsump-
cyjnych wraz z poprawą poziomu życia i przejmowaniem zachodnich standardów 
konsumpcji spowodowały, że posiadanie i gromadzenie dóbr stało się celem wielu 
grup społecznych, symbolem statusu i wyznacznikiem życiowego sukcesu. Tym sa-

2 J. Schoor, The Overspent American. Why We Want What We Don’t Need, Harper Perennial, 
New York 1999, podano za T. Szlendak, Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne mło-
dzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław  2008.

3 J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wydawnictwo SIC!, War-
szawa 2006. 

4 Raport State of the Worlds 2004, The Worldwatch Institute, http://ziemia.org/raport/, 
20.01.2010.

5 Badania ankietowe na temat wybranych aspektów zachowań konsumentów regionu zachod-
niopomorskiego zostały przeprowadzone przez zespół badawczy Katedry Marketingu (którego 
autorka była członkiem) w okresie  od listopada 2009 r. do stycznia 2010 r. na próbie 292 konsu-
mentów dobranych warstwowo ze względu na klasę miejscowości zamieszkania. 

6 Por. C. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2007, s. 182–183.
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mym konsumpcja stała się siłą napędową zachowań znacznej części Polaków7. Po 
drugie – wielość i różnorodność poglądów na naturę społeczeństwa konsumpcyjne-
go, głoszonych przez socjologów, fi lozofów, politologów, ekonomistów i psycholo-
gów8, powoduje, że powinniśmy zastanowić się nad prawdziwością tych często prze-
ciwstawnych podejść i konsekwencjami podejmowania opartych na nich działań.

1. Wyniki badań mieszkańców regionu zachodniopomorskiego 
na temat wybranych aspektów ich zachowań, postaw i opinii 
wynikających z funkcjonowania w społeczeństwie konsumpcyjnym

Z. Bauman, charakteryzując kulturę konsumpcyjną, mówi o coraz większym 
zniewoleniu jednostek, pozbawionych możliwości ucieczki z „pułapki karty kre-
dytowej i pułapki niemożności zaspokojenia sztucznie rozbudzanych, coraz to 
nowszych pożądań”9. Rezultatem nieumiejętności odróżniania przez ludzi swoich 
rzeczywistych potrzeb od potrzeb sztucznych, narzucanych przez społeczeństwo 
i kreowanych przez działania marketingowe fi rm, jest nadmierna, niczym nieuza-
sadniona konsumpcja i związane z nią marnotrawstwo oraz niekorzystny wpływ na 
zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Trzy czwarte badanych mieszkańców regio-
nu zachodniopomorskiego odpowiedziało, że stara się racjonalizować swoje zaku-
py i nie kupować tego, co nie jest im potrzebne, a 58% podkreśliło, że ważne dla 
nich jest ograniczenie ilości zakupów na rzecz ich jakości. Jednakże w znacznej 
mierze są to jedynie deklaracje, o czym świadczy to, iż w kolejnych pytaniach an-
kiety ponad 50% respondentów przyznało się do kupowania niepotrzebnych rze-
czy oraz nadmiernej ilości produktów, z których wiele się potem marnuje (tab. 1).

We współczesnych społeczeństwach kapitalistycznych konsumpcja stała 
się masową formą komunikacji za pomocą kodów zawartych w towarach i usłu-
gach oraz sposobem wyrażania tożsamości człowieka, zgodnie z regułą „je-
stem tym, co konsumuję”10. Chociaż prawie dwie trzecie mieszkańców regio-

7 Szerzej na ten temat m.in. w Oblicza konsumpcjonizmu, B. Mróz (red.), Ofi cyna Wydawnicza 
SGH w Warszawie, Warszawa 2009.

8 Por. m.in. A. Aldridge, Konsumpcja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006; B.R. Barber, 
Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawskie 
Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2007; J. Baudrillard, op.cit.; T. Szlendak, K. Pie-
trowicz, Kultura konsumpcji jako kultura wyzwolenia?, http://www.dziennikarze-wedrowni.org, 
27.01.2008.

9 T. Szlendak, K. Pietrowicz, Kultura konsumpcji… 
10 A. Aldridge, op.cit, s. 40–68; J. Baudrillard, op.cit., A. Borowska, Społeczeństwo konsump-

cyjne – charakterystyka, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej Ekonomia i Zarządzanie, 
2009, z. 14, www.zneiz.pb.edu.pl/z-_14_2009/1-1, s. 10–11.
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nu zachodniopomorskiego zadeklarowało, że „lepiej być niż mieć” (przeciwne-
go zdania było tylko 11%; tab. 2), to w kolejnym pytaniu ankiety już tylko 48% 
odpowiedziało, że preferuje bardziej doznania i przeżycia niż posiadanie dóbr 
materialnych (do przeciwnej postawy przyznało się jedynie 12%). Jednocześnie 
52% respondentów zgodziło się z twierdzeniem, że posiadane dobra material-
ne świadczą o pozycji społecznej człowieka (przeciwną opinię wyraziło 29%). 
Dowodem pewnej niekonsekwencji i dualizmu konsumentów jest również ich 
stosunek do zawartego w ankiecie twierdzenia, że wysoka pozycja społeczna 
wymaga kupowania drogich i luksusowych produktów oraz bywania w okre-
ślonych miejscach. Zgodziło się z nim 29% respondentów, podczas kiedy prze-
ciwnego zdania było aż 52% (tab. 2). Zdaniem autorki, odpowiedź tę należa-
łoby rozpatrywać w kontekście wpływu na przekonania i opinie konsumentów 
grup odniesienia, a zwłaszcza grup komparatywnych i aspiracyjnych oraz zwią-
zanego z tym naśladownictwa, rywalizacji czy demonstracji. Jak bowiem wy-
nika z badań trendów konsumenckich „w Polsce mamy do czynienia z europe-
izującymi zachowaniami konsumenckimi, a nie z konsumpcją na poziomie eu-
ropejskim” i wiele produktów, pomimo rosnącego zainteresowania, dostępnych 
jest jedynie dla 20% polskiego społeczeństwa11. Jeśli więc znaczna część pol-
skich  konsumentów nie osiągnęła jeszcze takiego poziomu konsumpcji, do ja-
kiego aspiruje, a posiadane środki materialne (pomimo dostępności kredytów 
czy zakupów na raty) są dla nich barierą zakupu drogich luksusowych dóbr 
i usług, będą oni przynajmniej częściowo negować „przymus” kupowania ta-
kich produktów, zwłaszcza jeśli nie posiadają ich inni, stanowiący grupę odnie-
sienia. Istotne przy tym jest, że dla blisko połowy badanych ma znaczenie to, 
jak są postrzegani przez inne osoby (tab. 2).

Zdaniem socjologów, w społeczeństwie konsumpcyjnym konsumpcja sta-
ła się sposobem na wyróżnienie się12, dlatego też chęć wyróżnienia się jest jed-
ną z determinant zachowań konsumentów. Świadczą o tym również odpowiedzi 
badanych mieszkańców regionu zachodniopomorskiego – dla ponad 60% z nich 
możliwość wyróżnienia się jest ważnym uwarunkowaniem ich zachowań, jedy-
nie dla 13% czynnik ten jest nieistotny (wyk. 1).

11 M.J. Jaworski, P. Polański, Trendy społeczne i konsumenckie w Polsce u progu Unii Euro-
pejskiej, SMG KRC A Millward Brown Company, V Ogólnopolski Kongres Badaczy Rynku i Opi-
nii, 2004, www.millwardbrown.com. 

12 A. Borowska, op.cit., s. 11.
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Tabela 1

Deklarowane przez mieszkańców regionu zachodniopomorskiego 
zachowania zakupowe (% odp. ogółem)

Lp. Wyszczególnienie
Dotyczy mnie 

w dużym 
stopniu

Dotyczy mnie 
w niewielkim 

stopniu

Raczej 
mnie nie 
dotyczy

1.
Staram się racjonalizować swoje zakupy 
i nie kupować tego, co nie jest mi 
potrzebne

75,2 23,1 1,7

2. Często kupuję to, czego tak naprawdę nie 
potrzebuję 9,4 49,7 40,9

3. Często kupuję zbyt dużo i wiele z tego 
się marnuje 8,4 46,0 45,6

Źródło: wyniki badań.

Tabela 2

Postawy mieszkańców regionu zachodniopomorskiego wobec wybranych aspektów 
kultury konsumpcyjnej (% odp. ogółem)

Lp. Wyszczególnienie Absolutnie 
się zgadzam

Raczej się 
zgadzam

Ani się 
zgadzam, ani 
nie zgadzam

Raczej 
się nie 

zgadzam

Absolutnie 
się nie 

zgadzam

1. „Lepiej być niż mieć” 23 40 26 8 3

2. 

Posiadane dobra 
materialne świadczą 
o pozycji społecznej 
człowieka

10 42 20 20 8

3.
Ważne jest jak jesteśmy 
postrzegani przez innych 
ludzi

3 46 18 19 14

4.

Wysoka pozycja społeczna 
wymaga kupowania 
drogich i luksusowych 
produktów oraz bywania 
w określonych miejscach

6 23 19 30 22

Źródło: wyniki badań.
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Wykres 1. Chęć wyróżnienia się jako determinanta zachowań konsumentów regionu 
zachodniopomorskiego (% odp. ogółem)

Źródło: wyniki badań.

Wykres 2. Podążanie za modą jako determinanta zachowań konsumentów regionu 
zachodniopomorskiego (% odp. ogółem)

Źródło: wyniki badań.

Z konsumpcją produktów świadczących o pozycji społecznej i dających moż-
liwość wyróżnienia się związana jest także konieczność nadążania za modą. J. Bau-
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drillard traktuje ją jako nieustanny i swoisty „recycling”, tj. wymianę rzeczy niezu-
żytych i niezniszczonych, ale już niemodnych z uwagi na przymus, którego sank-
cją jest społeczny sukces bądź wykluczenie13. 19% badanych konsumentów regio-
nu zachodniopomorskiego przyznało się, że podążanie za modą jest dla nich ważne 
(w tym dla 1% jest to bardzo ważne). Przy tym 5% respondentów odpowiedziało, 
że jeśli pokaże się coś nowego i modnego, to muszą to jak najszybciej mieć. Pozo-
stali deklarują bardziej zdroworozsądkowe podejście do mody, zaś 16% badanych 
uznało ją za czynnik nieistotny dla ich zachowań konsumpcyjnych (wykresy 2 i 3).

Wykres 3. Postawy respondentów wobec nowych i modnych produktów (% odp. ogółem)
Źródło: wyniki badań.

Zdaniem krytyków, w szybko żyjących społeczeństwach krajów uprzemy-
słowionych ludzie wykorzystują konsumpcję jako substytut prawdziwych źródeł 
szczęścia. Koncentrując swoje życie wokół konsumpcji i demonstrowania towa-
rów, ograniczają aktywność w innych obszarach, stają się mniej związani z rodzi-
ną, przyjaciółmi, sąsiadami, mniej uczestniczą w działalności politycznej i spo-

13 J. Baudrillard, op.cit., s. 123.
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łecznej14. Opierają swoje życie na przekonaniu, że „szczęście osiąga się głównie 
przez gromadzenie rzeczy”15, a miarą sukcesu człowieka jest sprawność radzenia 
sobie w sferze konsumpcji.

Ponieważ rodzina jest relatywnie wyżej ulokowana w hierarchii warto-
ści Polaków niż praca i pieniądze16, nie dziwi to, że większość (63%) badanych 
mieszkańców regionu zachodniopomorskiego odpowiedziało, iż woli mieć wię-
cej czasu dla siebie i rodziny niż więcej pracować po to, aby lepiej zarabiać. 
Odmiennego zdania było jedynie 15%. Ale już co drugi respondent zgodził się 
z twierdzeniem, że zakupy są sposobem na poprawienie humoru i podniesienie 
własnej wartości, w tym 15% zgodziło się z tym absolutnie (tab. 3). W tej gru-
pie bez wątpienia znajdują się także zakupoholicy, czyli osoby, które nie potra-
fi ą kontrolować swoich zakupów i traktują je jako sposób radzenia sobie ze smut-
kiem, samotnością, frustracją czy gniewem. Zdaniem psychologów, samo kupo-
wanie może bowiem dawać poczucie zadowolenia czy nawet szczęścia, chociaż 
często iluzorycznego i chwilowego, ale za to uzależniającego i powodującego 
utratę kontroli człowieka nad swoim zachowaniem17.

Zwolennicy społeczeństwa konsumpcyjnego traktują potępianie konsump-
cji jako hipokryzję i dowód niezrozumienia świata, podkreślając przy tym, że 
krytycy sami się jej nie wyrzekli, a za głoszenie swoich poglądów otrzymują pie-
niądze, które zapewniają im wysoki poziom spożycia. Konsumpcja stała się bo-
wiem najważniejszym narzędziem demokratyzacji współczesnych społeczeństw, 
środkiem poszerzania wolności i motorem społecznego awansu. Jest również mo-
tywacją do pracy, kształcenia i rozwoju człowieka, który osiągając coraz wyższy 
poziom dochodów, może demonstrować swoje aspiracje i status społeczny, ku-
pując określone produkty – produkty znaki18. Dla znacznej części obywateli spo-

14 J. Baudrillard, op.cit.; R. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American 
Community, Simon & Schuster, New York 2000. 

15 Propozycje dla przyszłości, K. Valaskakis (red.), PIW, Warszawa 1988, s. 35.
16 Jednocześnie wraz ze wzrostem zamożności Polaków nastąpił spadek wskazań pieniędzy 

jako jednej z trzech najważniejszych wartości (o 22% wobec roku 2000). Por. Diagnoza 2009. 
Warunki i jakość życia Polaków, J. Czapiński, T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego 
i Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2009, s. 196–199.

17 Zakupoholizm jest problemem ok. 5–6% dorosłej populacji. Podano za J. Sędkiewicz, Uza-
leżnienie od zakupów, czyli zakupoholizm, http://www.ochoroba.pl/artykuly/1443, 19.03.2010. 

18 J. Baudrillard mówi o tzw. wartości znakowej produktów, która wynika z tego, że  w istocie 
konsumujemy nie tyle towary, ile znaki przypisane przez naszą kulturę do określonych przedmio-
tów. Podano za D. Liszewski, Konsumpcjonizm, http://www.pracownia.org.pl/dz/index.php?d=ar-
chiwalne&e=artykul, 16.08.2007. Szerzej na ten temat także w B.R. Barber, op.cit., s. 259–329.
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łeczeństw rozwiniętych „konsumpcja na wysokim poziomie jest nagrodą za cięż-
ką pracę i sygnałem, że wysiłek się opłaca”19. Z. Bauman podkreśla, że współ-
cześnie pytanie E. Fromma „mieć czy być?” traci rację bytu, ponieważ człowiek, 
który nie posiada podstawowych dóbr, „czuje się odarty z godności”20. Opinie te 
podziela blisko 60% badanych konsumentów, podczas gdy przeciwnego zdania 
jest niewiele ponad 20% (tab. 3).

Tabela 3

Stosunek mieszkańców regionu zachodniopomorskiego do wybranych twierdzeń 
na temat konsumpcji (% odp. ogółem)

Lp. Wyszczególnienie Absolutnie 
się zgadzam

Raczej się 
zgadzam

Ani się 
zgadzam, ani 
nie zgadzam

Raczej 
się nie 

zgadzam

Absolutnie 
się nie 

zgadzam

1.

Lepiej mieć więcej czasu 
dla siebie i rodziny niż 
więcej pracować po to, 
aby więcej zarabiać

29 34 22 12 3

2.

Zakupy są sposobem 
na poprawienie humoru 
i podniesienie własnej 
wartości

15 37 23 14 11

3.
Człowiek nieposiadający 
podstawowych dóbr czuje 
się odarty z godności

27 30 19 16 8

4.

Konsumpcja na wysokim 
poziomie jest nagrodą za 
ciężką pracę i sygnałem, 
że wysiłek się opłaca

16 40 23 16 5

5.
Konsumpcja jest 
przyjemna, ale 
jednocześnie frustrująca

7 32 40 15 16

Źródło: wyniki badań.

Poprzez akt dokonania zakupu konsument wyraża swoją wartość, preferen-
cje i potrzeby. Dysponując środkami fi nansowymi, ma więc prawo do subiektyw-
nego rozumienia korzyści ze swoich zachowań w sferze konsumpcji. Zwłaszcza, 
że konsumpcja daje mu możliwość wolnego wyboru i pozwala rekompensować 

19 M. Cieślik, M. Zaczyński, Kupuję, więc jestem kimś, „Wprost” 2004, nr 1150, www.wprost.pl.
20 Ibidem.
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niedostatki wolności w innych sferach życia, pełni tym samym funkcje psycholo-
giczne, dowartościowuje, uspokaja, rozładowuje, zaspokaja potrzebę przynależno-
ści i różnorodności21. Z drugiej zaś strony, konsumenci często czują się zagubie-
ni, mając do wyboru szerokie spektrum produktów, i sfrustrowani, jeżeli poziom 
dochodów uniemożliwia im realizację pożądanego przez nich poziomu i sposobu 
konsumpcji, zwłaszcza, że środki masowej komunikacji wskazują coraz to nowe 
modne i godne naśladowania wzorce konsumpcji. Poza tym ich wolność i nieza-
leżność jest ograniczana przez konieczność poddania się kodowi zachowań przy-
pisanych określonemu statusowi społecznemu, co w społeczeństwie konsumpcyj-
nym stanowi nieuniknioną cenę integracji grupowej22. W tym aspekcie nie dziwi, 
że aż 39% badanych osób uznało, że chociaż konsumpcja jest przyjemna, to jed-
nocześnie jest frustrująca (tab. 3). Do frustracji z powodu konsumpcji bez wątpie-
nia przyczynia się też niski poziom edukacji i świadomości praw konsumenckich, 
co potwierdza fakt, że jedynie dla 39% respondentów ważne jest zdobywanie wie-
dzy o prawach konsumenta. Niewiele mniej, bo 31% odpowiedziało, że nie ma to 
dla nich większego znaczenia.

Podsumowanie

Przedstawione w artykule wyniki badań na temat wybranych aspektów za-
chowań, postaw i opinii mieszkańców regionu zachodniopomorskiego wobec 
kultury konsumpcyjnej, nie miały w zamierzeniu autorki stanowić krytyki ani po-
chwały społeczeństwa konsumpcyjnego, ale bez wątpienia dowodzą o jego wie-
loaspektowej naturze, która nie pozwala na ujmowanie go wyłącznie w katego-
rii utopii czy dystopii. Społeczeństwo konsumpcyjne jest bowiem zarówno wy-
zwalające, z uwagi na płynącą z konsumpcji przyjemność i władzę, którą cieszą 
się konsumenci, jak i zniewalające, jeśli wziąć pod uwagę, że konsumpcja może 
być także frustrująca i „sprawuje władzę” nad konsumentami, często nie dając 
im żadnego wyboru. Obejmuje ono wielu konsumentów, ale także bezwzględnie 
wyklucza innych, co wynika z faktu, że chociaż konsumpcja jest fundamentalna 
dla wolnorynkowego kapitalizmu, to jest nim również przesiąknięta23. Mimo że 
w Polsce, tak jak i w innych społeczeństwach krajów wysoko rozwiniętych, kul-

21 A. Lewicka-Strzałecka, Konsumeryzm kontra konsumeryzm, w: „Etyka w życiu gospodar-
czym”, Annales 2003, nr 6, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź, s. 132–138.

22 A. Lewicka-Strzałecka, op.cit.; D. Liszewski, op.cit. 
23 Por. m.in.  T. Edwards, Contradictions of Consumption: concepts, practices and politics in 

consumer  society, Buckingham: Open Press, 2000.
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tura konsumpcyjna coraz bardziej dominuje nad innymi formami kultury, to zda-
niem socjologów, konsumenci najczęściej są nieświadomi stopnia, w jakim ule-
gają jej wpływom24.

BEHAVIORS, ATTITUDES AND OPINIONS OF INHABITANTS 
OF WEST-POMERANIAN REGION TOWARDS SOME CHOSEN ASPECTS OF 

CONSUMER CULTURE

Summary

Consumption plays an important role in the social life in nowadays developed 
countries. According to E. Fromm, „consumption became now the value” and „whole 
world in its wealth is transferred to a subject of consumption”. Consumer culture, created 
by postmodernism, became the mass culture for over 1.7 billion people from developed 
countries, i.e. for approximately 27% of the world population and infl uenced their con-
sumption behaviors, lifestyle, value systems and aspirations. Therefore it seems to be 
important to fi nd answers to following questions:
 – To what extent the Polish consumers are able to recognize the impact of consumer cul-
ture on their behaviors?

 – What are the behaviors, opinions and attitudes towards some particular issues resulting 
from living in a consumer society?

The objective of this paper is presentation of some chosen results of research in this 
fi eld carried out among inhabitants of West-Pomeranian region of Poland.

Translated by Augustyna Burlita

24 T. Szlendak, op.cit. oraz W. Wątroba, Społeczeństwo informacyjne a ponowoczesna kultura 
konsumpcyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, http://
www.openpdf.com/ebook/spolecenstwo=konsumpcyjne-pdf.html, s. 367.
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OPINIE I POSTAWY MIESZKAŃCÓW REGIONU SZCZECIŃSKIEGO 
WOBEC TRADYCYJNYCH I NOWOCZESNYCH ZACHOWAŃ 

KONSUMPCYJNYCH

Wprowadzenie

Stale dokonujące się przemiany w otoczeniu konsumentów przekształcają 
ich zachowania, determinują bowiem sposób ujawniania się potrzeb i możliwo-
ści ich zaspokajania. Wielu autorów analizujących zmiany w zachowaniach pol-
skich nabywców w ostatnich latach podkreśla, że szczególnie istotną rolę ode-
grały zmiany polityczne i gospodarcze zapoczątkowane w 1989 roku1. Gwałtow-
ny rozwój podaży towarów i usług zdecydowanie przeobraził wcześniej obowią-
zujące wzorce konsumpcji i w sposób naturalny i oczywisty ten proces trwa na-
dal. Jego tempo i kierunek są bowiem efektem postępującej globalizacji i stałe-
go rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, przyczyniających się do 
znacznego zwiększania wyboru konsumentów2.

Wśród obserwowanych trendów konsumpcji wymienia się takie, jak: wirtu-
alizacja, indywidualizacja, domocentryzm, homogenizacja, ekologizacja, serwi-

1 Zob. prace takich autorów jak np. J. Kramer, Z. Karcz, K. Kędzior wraz z zespołami, 
Cz. Bywalca. L. Rudnickiego, K. Mazurek-Łopacińskiej, G. Światowy, B. Mroza, prace Instytutu 
Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji.  

2 O pozycji konsumenta w społeczeństwie informacyjnym wraz ze zmianami, jakie wywołuje 
globalizacja w konsumpcji i zachowaniach nabywców, zob. K. Mazurek-Łopacińska, Konsument 
w epoce postmodernizmu, w: Współczesny marketing. Trendy i działania, G. Sobczyk (red.), PWE, 
Warszawa 2008, s. 121–129.
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cyzacja, dekonsumpcja, prosumpcja i inne3. Jednocześnie podkreśla się współ-
istnienie wręcz przeciwstawnych, wzajemnie wykluczających się zjawisk. Pod-
danie nabywców ekspozycji tych samych bodźców nie prowadzi zatem do wy-
tworzenia się jednorodnej grupy nabywców. Wręcz przeciwnie – wskazuje się na 
znaczną dywersyfi kację postaw i stylów życia.

W gronie polskich konsumentów wyróżnia się sześć segmentów wyodręb-
nionych przy zastosowaniu kryteriów psychografi cznych, a pozwalających na ich 
analizę w wymiarze tradycyjnych i nowoczesnych postaw4:

1. Grupy bardziej zachowawcze:
 –  swojacy (29%) – osoby zorientowane na codzienne konkretne cele, 

wybierające produkty nie tyle modne, ile zgodne z ich gustem, nie na 
pokaz, kierujące się solidnością, zdrowiem, rozsądną ceną, praktycz-
nością i polskością, a nie modą, ekstrawagancją i zagranicznym po-
chodzeniem produktu,

 –  tradycjonaliści (20%) – cechujący się tradycjonalistycznym systemem 
wartości, odrzucający konsumpcję na pokaz, aktualną modę, o skłon-
nościach do „samowystarczalności”,

 –  sceptycy (10%) – osoby niezależne, niekierujące się modą, odrzucają-
ce skrajności w postaci nowoczesnej konsumpcji z jednej strony i tra-
dycyjnej z drugiej.

2. Grupy bardziej innowacyjne, poszukujące:
 –  zdobywcy (17%) – osoby ceniące sobie ryzyko, walkę i emocje; grupa 

najbardziej dynamiczna i otwarta, ale jednocześnie o najbardziej kon-
sumpcyjnym nastawieniu; silnie sterowane przez trendy mody, cenią-
ce markowe produkty wysokiej jakości,

 –  dojrzali (15%) – osoby dynamiczne, pewne siebie, cechujące się dba-
łością o to, aby być modnym, odrzucające populizm i konsumpcję na 
pokaz,

3 Cz. Bywalec, Nowe zjawiska i tendencje w konsumpcji społeczeństw wysoko rozwiniętych, 
„Ekonomista” 2001, nr 3, s. 375–392; B. Mróz, Nowe zjawiska i tendencje w zachowaniach kon-
sumentów w krajach rozwiniętych gospodarczo, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 
SGH, nr 42, Warszawa 2004, s. 135–145.

4 Szerzej zob. Raport fi rmy Pentor przedstawiający wyniki badań dot. segmentacji psycho-
grafi cznej, przeprowadzonych w 2003 roku na grupie 51 000 respondentów (www.pentor.pl,
9.04.2010). Cytowana w artykule segmentacja opiera się na kryteriach charakteryzujących poglądy 
i styl życia, co w opinii autorki stanowi bardziej adekwatny opis postaw i opinii nabywców niż 
zastosowanie jako głównych kryteriów cech demografi cznych lub ekonomicznych. 
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 –  sfrustrowani (8%) – osoby o bardzo dużych aspiracjach konsumpcyj-
nych, ale niewielkich możliwościach ich zaspokojenia, stąd też cechu-
je je ostentacyjna konsumpcja; kierując się reklamą, modą, wybierają 
produkty będące w ich mniemaniu dowodem osiągniętego statusu spo-
łecznego.

1. Zmiany w konsumpcji – wybrane wyniki badań

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie obecności tyl-
ko dwóch symptomów cechujących współczesną konsumpcję, tj. tradycyjności 
i nowoczesności. Za tradycyjne zachowania autorka uznaje takie, które są właści-
we starszym pokoleniom (rodzicom, dziadkom respondentów) i są przejmowa-
ne przez osoby młodsze. Natomiast nowoczesne wynikają z odrzucenia tradycji 
i adaptacji nowych wzorców, ukierunkowanych na bardziej atrakcyjny styl życia, 
obecnych w innych kulturach bądź takich, które wytworzyły się pod wpływem 
ekspansji nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W artykule autorka powołuje się na wyniki badań statutowych przeprowa-
dzonych w Katedrze Marketingu w okresie od listopada 2009 roku do stycznia 
2010 roku. W grupie 292 respondentów dominują kobiety (73%), osoby młode 
(w wieku od 18 do 29 lat stanowią 59% badanych), z wykształceniem średnim 
(51%), mieszkające w stolicy regionu – Szczecinie (51%).

Tabela 1

Deklarowany wpływ wieku i stylu życia respondenta na dokonywane zakupy (w %)

Wybierając produkty/usługi, 
kieruję się: Nigdy Czasami To zależy Często Zawsze Brak 

odpowiedzi

swoim wiekiem 9 15 36 30 8 2

swoim stylem życia 3 8 18 47 22 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań Katedry Marketingu.

Co piąty badany deklaruje, że ceni sobie spokojne życie i wyznaje trady-
cyjne wartości. Nieco mniej liczna grupa respondentów dąży do tego, aby być 
orygina lnymi i zdobywać świat, ponieważ w swojej opinii nie osiągnęli jesz-
cze sukcesu. Cechy demografi czne, w tym wiek, niewątpliwie są jednym z ele-
mentów wpływających na postawy, opinie i zachowania nabywców. Jednocze-
śnie, jak pokazują wyniki, już dzisiaj można powiedzieć, że wśród mieszkańców 
regionu szczecińskiego, nie jest to najważniejsza determinanta. Swoim wiekiem 
przy wyborze produktów kieruje się 38% badanych, a w zależności od okolicz-
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ności zakupu, kryterium to mogłoby być ewentualnie brane pod uwagę przez dal-
sze 36%. Ważniejszy jest jednak styl życia respondenta, którym kieruje się czę-
sto lub zawsze 7 na 10 badanych (tab. 1).

Te poglądy są nieco bardziej rozwinięte w kolejnych odpowiedziach na py-
tania, które dotyczą zachowań zakupowych kobiet, mężczyzn i osób starszych 
(tab. 2). Na przykład jeśli chodzi o opinię o tym, iż istnieją produkty i usługi, któ-
rych kupowanie nie przystoi seniorom, to ogółem nieco więcej osób nie zgadza 
się z nią. Z kolei w przypadku rozgraniczenia płci, postawy są bardziej tradycyj-
ne. Zdecydowana większość deklaruje, że dostrzega rozłączność między zakupa-
mi, które wypada robić tylko kobietom lub tylko mężczyznom.

Tabela 2

Opinie na temat

Istnieją produkty i usługi, 
których kupowanie... Zgadzam się Nie zgadzam się Trudno 

powiedzieć
Brak 

odpowiedzi

nie wypada osobom starszym 36 42 20 2

jest domeną kobiet 69 21 8 2

jest domeną mężczyzn 68 20 10 2

Źródło: jak w tab. 1.

Badani mieszkańcy regionu szczecińskiego charakteryzują się znacznym 
przywiązaniem do rodzinnych tradycji. Dla co czwartego respondenta mają one 
bardzo duże znaczenie, a dla ponad połowy duże. Co trzeci badany zadeklaro-
wał, że ich znaczenie jest nawet większe niż w przypadku rodziców. Jedynie 5 
osób odrzuca rodzinne zwyczaje. Nie dziwią zatem uzyskane odpowiedzi na py-
tanie dotyczące dokonywania zakupów okazjonalnych (z okazji świąt bożonaro-
dzeniowych czy wielkanocnych). Na istotne podobieństwo dokonywanych zaku-
pów wskazało 79%, a tylko 18% odpowiedziało, że różnią się one od tych, jakie 
robią ich rodzice.

Podobnie raczej tradycyjny stosunek mają badani do miejsc dokonywania 
zakupów. Dla niemal połowy z nich (48%) zakupy poza osiedlowym sklepem, hi-
permarketem czy kioskiem są nieistotne (natomiast ważne lub bardzo ważne tyl-
ko dla 16%). Zastosowanie nowoczesnych mediów w zaspokajaniu potrzeb oso-
bistych najczęściej występuje w przypadku komunikacji (39% częściej tę po-
trzebę zaspokaja wyłącznie za pośrednictwem mediów elektronicznych) (rys. 1). 
W grupie takich potrzeb, jak edukacyjne, kulturowe, a także w zakresie odpo-
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czynku wspierają one tradycyjne sposoby. Natomiast w odniesieniu do potrzeb 
duchowych nowe technologie nie odgrywają właściwie żadnego znaczenia.

Rys. 1. Wybór między tradycyjnym a nowoczesnym sposobem zaspokajania potrzeb5 
(w %)

Źródło: jak w tab. 1.

Tradycyjne postawy charakteryzują także respondentów w zakresie sposo-
bu wykonywania prac domowych (tab. 3). Stosunkowo często (przynajmniej raz 
w tygodniu) w rodzinie respondentów sprząta się czy przygotowuje posiłki. Na-
wet w sytuacji zwiększenia dochodów o 100%, niewielu badanych zrezygnowa-
łoby z czynności typowo rodzinnych, tj. prania, gotowania weków, opieki nad 
dziećmi i osobami starszymi. Można jednak zauważyć, że w przypadku prac wy-
magających szczególnej wiedzy, umiejętności, a także odpowiednich narzędzi 
znaczna część badanych wyraziła chęć zlecenia ich wykonania komuś z zewnątrz.

Opinie i postawy wobec nowoczesnych zjawisk i trendów w konsumpcji 
odzwierciedlają także wyniki ankiety dotyczącej kontaktów o charakterze marke-
tingowym, między fi rmą a respondentem, w tym uczestnictwo w badaniach i wy-
rażane zainteresowanie współtworzeniem oferty6. Największe doświadczenie re-

5 Dla zapewnienia czytelności wykresu pominięto braki odpowiedzi; wynoszą one: dla sfery 
edukacyjnej, kulturowej, medycznej i relaksu około 4%, dla potrzeb komunikacyjnych – 5%, nato-
miast duchowych – 11%. 

6 Autorka przyjmuje, że są to jedne z działań charakteryzujących prosumentów, których obec-
ność jest właściwa dla społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy. Pod pojęciem 
prosumpcji przyjmuje się zjawisko łączenia procesów produkcji i konsumpcji, w wyniku czego 
nabywcy stają się współproducentami ofert. Dyskusję na temat pojęcia prosumenta, jego cech i roli 
na współczesnym rynku podejmuje J. Wójcik, Prosument – współczesny mit marketingowy, w: 
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, L. Gar-
barski, J. Tkaczyk (red.), Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 369–377.
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spondenci mają w składaniu reklamacji. Także znaczna grupa, 63% badanych, 
brała udział w badaniach marketingowych, natomiast niecała połowa responden-
tów przekazywała informacje i sugestie sprzedawcom, a co dziesiąty miał okazję 
współtworzyć produkt. Jednocześnie aż 41% badanych deklaruje chęć udziału 
w procesie wymyślania, testowania nowej oferty, a kolejne 37% uzależnia podję-
cie tego typu działań od okoliczności pojawienia się tej propozycji. Jedynie 18% 
nie jest tym zainteresowanych. Mimo to, uzyskane wyniki są optymistyczne, je-
śli weźmie się pod uwagę możliwy przyszły rozwój programów prosumpcyjnych 
w fi rmach.

Tabela 3

Wykonywane czynności w domu i chęć ich zlecenia osobie trzeciej (w %)

Lp. Zajęcia Wykonywane 
stosunkowo często

Chęć zlecenia 
innej osobie

1. Sprzątanie 96 36

2. Przygotowywanie obiadów 96 21

3. Pranie 95 13

4. Opieka nad dziećmi 95 18

5. Przygotowanie przetworów na zimę 95 17

6. Prasowanie 78 24

7. Opieka nad osobami starszymi 17 18

8. Szycie 5 34

9. Strzyżenie włosów 4 49

10. Remonty, modernizacje mieszkania 3 68

11. Drobne naprawy AGD 3 46

12. Naprawy samochodu 2 59

Źródło: jak w tab. 1.

Zakończenie

Ze względu na nadreprezentatywność w badanej grupie osób młodych, po-
siadających średnie wykształcenie, mieszkańców dużego miasta i kobiet, otrzy-
manych wyników nie można uogólnić. Mimo to, można powiedzieć, że podobnie 
jak w badaniach ogólnopolskich, wśród badanych raczej dominują osoby zwią-
zane z tradycyjnym modelem zachowań konsumpcyjnych, na co wskazuje przy-
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wiązanie do zwyczajów czy zakres samoobsługi w gospodarstwach domowych. 
Istotne jest natomiast odejście od stereotypu osoby kierującej się wiekiem przy 
dokonywaniu zakupów, ku osobie kierującej się stylem życia. To również może 
w pewnym zakresie tłumaczyć preferencje dotyczące wyboru między tradycyj-
nymi a nowoczesnymi środkami zaspokajania potrzeb, który jest podyktowany 
wygodą, a może także właśnie przyzwyczajeniami. W celu uzyskania odpowie-
dzi na te pytania należy jednak przeprowadzić dalsze badania.

OPINIONS AND ATTITUDES TOWARDS TRADITIONAL AND MODERN 
ASPECTS OF CONSUMER BEHAVIOUR

Summary

Numerous changes of socio-economic character, that can be still observed through 
the past couple of years, result in the new trends of consumption. The paper presents 
some results of a research taken by Department of Marketing University of Szczecin. The 
research describes traditional and modern elements in the costumer behaviour of citizens 
of the Szczecin region.

Translated by Ewa Frąckiewicz
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Wprowadzenie

Przełom XX i XXI wieku można nazwać erą cyfrową. Internet stał się me-
dium, które szerokim frontem wkroczyło do wszystkich sfer funkcjonowania go-
spodarki, biznesu i społeczeństwa. Jedną z nich jest administracja publiczna.

Do rozwoju e-administracji dużą wagę przywiązuje Unia Europejska, gdyż 
jest to element usprawniający współpracę krajów członkowskich. Informatyzacja 
urzędów przez wdrożenie e-usług pozwala na właściwe załatwianie spraw klien-
tów bądź wyeliminowanie konieczności kontaktów osobistych w urzędzie. Nie 
ulega wątpliwości, że rozwój e-administracji pozwala na zbudowanie partner-
skich relacji pomiędzy urzędem a klientem.

Informatyzacja administracji publicznej zwana jest w prawie obcym 
e-government (e-rząd). Pojęcie e-government, jak zauważa D. Grodzka1, jest 
różnie ujmowane i defi niowane w państwach anglosaskich, w Unii Europej-
skiej, a także w publikacjach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

E-administracja (e-government) w ujęciu UE to wykorzystanie technolo-
gii informacyjnych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej, w po-
wiązaniu ze zmianami natury organizacyjnej i zdobywaniem nowych umiejęt-

1 D. Grodzka, E-administracja w Polsce, http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/23A7171DC-
FEC11E4C125767F00491759/$fi le/BAS_03_09-13_1.pdf, zobacz także P. Maj, Internet i demo-
kracja. Ewolucja systemu politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 
2009.
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ności w celu poprawienia jakości świadczonych usług publicznych, wzmocnie-
nia zaangażowania obywatela w procesy demokratyczne oraz poparcia dla poli-
tyki państwa2.

E-administracja wymaga działań zintegrowanych, prowadzących do popra-
wy zarządzania państwem, a jej celem jest stworzenie tańszej i skuteczniejszej 
administracji. Pozwala ona na usprawnienie kontaktu i tworzenie przyjaznej at-
mosfery pomiędzy obywatelem a urzędem i urzędnikami przy wykorzystaniu no-
woczesnych technik cyfrowych. Przeniesienie usług na platformę elektronicz-
ną oznacza możliwość przekraczania granic organizacji i – co istotne – pozwala 
na standaryzowanie usługi, co ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa sieciowe-
go. Usługi te mają być wygodne i łatwe w użyciu, ale muszą, podobnie jak każ-
de inne e-usługi, respektować prywatność klienta.

Społeczeństwo XXI wieku oczekuje, że wszelkiego rodzaju e-usługi, świad-
czone przez szeroko pojętą administrację państwową, będą coraz bardziej dostęp-
ne. Warto zauważyć, że rewolucja cyfrowa w zasadniczy sposób przyczynia się 
do zmiany relacji pomiędzy urzędem a klientem. Może także wpływać na pod-
niesienie jakości i wprowadzanie standardów usług w praktyce administracyjnej3.

Można wyróżnić czterostopniową skalę e-usług świadczonych przez jed-
nostki administracji każdego szczebla: poziom pierwszy oznacza informację on-
line, drugi – interakcję jednokierunkową, co oznacza możliwość pobierania ofi -
cjalnych formularzy. Pełną funkcjonalność usług e-administracji charakteryzu-
ją poziomy trzeci i czwarty. Trzeci poziom to interakcja dwukierunkowa, czy-
li możliwość wyszukania informacji, pobrania oraz odesłania wypełnionych for-
mularzy za pomocą łączy internetowych, natomiast czwarty poziom (tzw. trans-
akcja) stanowi pełną obsługę procesu. Ostatni poziom to możliwość dokonania 
wszystkich czynności niezbędnych do załatwienia danej sprawy urzędowej dro-
gą elektroniczną – od uzyskania informacji, poprzez pobranie odpowiednich for-
mularzy, odesłanie ich po wypełnieniu i złożeniu podpisu elektronicznego, aż do 
uiszczenia wymaganych opłat oraz otrzymania ofi cjalnego pozwolenia, zaświad-
czenia lub innego dokumentu, o który klient występuje. Odnosi się to zarówno do 
osób fi zycznych, jak i fi rm.

Coraz częściej wskazuje się na zależność między tworzeniem nowoczesnego 
państwa a tworzeniem e-administracji – niezbiurokratyzowanej, transparentnej, 

2 http//ec.europa.ue, 10.05.2007
3 R. Przybyszewski, Administracja publiczna wobec przemian społeczno-ekonomicznych epoki 

informacyjnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
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skutecznej, taniej i szybkiej, czyli efektywnej i przyjaznej, gdzie dokument ma 
postać niematerialną4. Jedną z konsekwencji dematerializacji jest obniżenie kosz-
tów utrzymywania dokumentów dzięki eliminacji ich wielokrotnego powielania.

Pełna informatyzacja urzędów wymaga spełnienia kilku podstawowych wa-
runków:

 –  technicznego, czyli zapewnienia odpowiedniego zaplecza umożliwiającego 
wykonywanie zadań zarówno po stronie urzędu, jak i klienta (np. sprzęt, połą-
czenia sieciowe, e-płatność);

 –  organizacyjnego, czyli stworzenia takich struktur funkcjonowania urzędu i jego 
pracowników, dla których klient powinien być partnerem, a nie petentem;

 –  prawnego, wymagającego dostosowania prawa do zadań wykonywanych po-
przez ten kanał komunikacyjny;

 –  mentalnego, czyli przełamywania barier w korzystaniu z e-administracji, co 
jest elementem budowania społeczeństwa informacyjnego.

1. Korzystanie z e-administracji w wybranych krajach UE

Do rozwoju e-administracji dużą wagę przykłada Unia Europejska. Dostęp 
obywateli do administracji rządowej czy samorządowej jest wyznacznikiem de-
mokracji i większego udziału obywateli w życiu społecznym i gospodarczym5.

Rozwój e-administracji jest korzystny dla obywateli i przedsiębiorców, ale 
przede wszystkim, jak wskazuje raport Does e-government pay off?6, dla admi-
nistracji publicznej. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyj-
nych (ICT) w urzędach pozwoliło na oszczędności czasu oraz zmniejszenie na-
kładów fi nansowych i obciążenia urzędników7.

4 W. Cellary, Globalizacja w ujęciu informacyjno-komunikacyjnym, w: Alternatywy globaliza-
cji, J. Kopel (red.), Ofi cyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2007.

5 e-Administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji, D. Szostek (red.), PRES-
SCOM, Wrocław 2009, s. 13.

6 Por. Does e-government pay off?, raport przygotowany przez Capgemini Netherlands oraz 
TNO-Strategy, Technology and Policy, listopad 2004 r., http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id= 
9 33, 20.02.2007.

7 W Estonii, zgodnie z nowymi przepisami, zarejestrowanie fi rmy przez Internet jest moż-
liwe w dwie godziny. W Danii wystawianie oraz przesyłanie faktur w formie elektronicznej przy-
nosi podatnikom oszczędności ok. 50 mln euro. Szacuje się, że wprowadzenie administracji elek-
tronicznej we wszystkich państwach UE mogłoby przynieść zmniejszenie kosztów o ponad 50 mld 
euro rocznie. Por. I. Straus, T. Tuulik, Establishing A Company Takes Only Two Hours In Esto-
nia, artykuł z kwietnia 2007 r., http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=4760, 17.06.2007, 
oraz Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Plan działania na rzecz administracji elektronicz-
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Poniżej przedstawiono podmioty zaangażowane w rozwój e-administracji 
(rys. 1).

Rys. 1. Podmioty zaangażowane w rozwój e-administracji
Źródło: opracowanie własne na podstawie: e-Government Progress in EU27+, Reaping the 

benefi ts, 19 September 2007, s. 23, http://ec.europa.eu/egovernment, 8.01.2009.

Przedmiotem badania i oceny Eurostatu jest 20 usług publicznych. Poni-
żej przedstawiono wskaźnik dostępności usług administracji publicznej on-line 
w krajach Unii Europejskiej w latach 2004–2009 i zmiany, jakie zaszły w latach 
2007–2009 (tabela 1).

Z danych wynika, iż wskaźnik dostępności usług administracji publicznej 
on-line dla UE-27 wynosi 74%, kiedy bierzemy pod uwagę UE-15 – wzrasta on 
o 7 punktów procentowych. Pełną lub prawie pełną (90–95%) dostępność usług 
administracji publicznej on-line odnotowano w Austrii, Malcie, Portugalii, Wiel-
kiej Brytanii, a także w Estonii, Słowenii, Szwecji. Kraje o najniższym poziomie 
dostępności (40–45%) to Bułgaria, Grecja, Rumunia. Najkorzystniejsze zmiany 
odnotowano na Łotwie, w Irlandii i w Polsce. W krajach, w których w 2007 roku 
wskaźniki dostępu były na wysokim poziomie, zmiany są mniejsze.

nej w ramach inicjatywy i2010: przyspieszenie wprowadzenia elektronicznych usług administracji 
publicznej w Europie z korzyścią dla wszystkich, COM( 006) 73 wersja ostateczna.
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Tabela 1

Wskaźnik dostępności usług administracji publicznej on-line w krajach Unii 
Europejskiej w latach 2004–2009

Kraj 20
04

20
07

20
09

Zmiany 
w latach 

2007–2009
Kraj 20

04

20
07

20
07

Zmiany 
w latach 

2007–2009

UE-27 : 59 74 15 Litwa 40 35 60 25

UE-25 41 62 76 14 Luksemburg 20 40 68 28

UE-15 49 68 81 13 Łotwa 5 30 65 35

Austria 72 100 100 0 Malta 40 95 100 5

Belgia 35 60 70 10 Niderlandy 32 63 79 16

Bułgaria : 15 40 25 Niemcy 47 74 74 0

Cypr 25 45 50 5 Polska 10 25 53 28

Czechy 30 55 60 5 Portugalia 40 90 100 10

Dania 58 63 84 21 Rumunia : 35 45 10

Estonia 63 70 90 20 Słowacja 15 35 55 20

Finlandia 67 67 89 22 Słowenia 45 90 95 5

Francja 50 70 80 10 Szwecja 74 75 95 20

Grecja 32 45 45 0 Węgry 15 50 63 13

Hiszpania 55 70 80 10 W. Brytania 59 89 100 11

Irlandia 50 50 83 33 Włochy 53 70 70 0

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europe.eu/tgm/printTable.do?tab+table, 13.04.2010.

Poniżej przedstawiono wskaźnik korzystania z e-administracji przez indy-
widualnych użytkowników (klientów) w wieku od 16 do 74 lat w 2009 roku, przy 
uwzględnieniu płci i zmian, jakie zaszły w latach 2007–2009 – tabela 2.

W okresie 2007–2009 w wielu krajach Unii Europejskiej zaszły istotne 
zmiany w korzystaniu z e-administracji przez kobiety i mężczyzn w wieku od 16 
do 74 lat. Ogólnie w UE-27 większy odsetek mężczyzn w wieku od 16 do 74 lat 
(32%) korzysta z usług e-administracji aniżeli kobiet (28%).
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Tabela 2

Wskaźnik korzystania z e-administracji przez indywidualnych użytkowników w wieku 
od 16 do 74 lat w 2009 roku przy uwzględnieniu płci

Kraj

K
ob

ie
ty Zmiany 

w latach 
2007–2009 M

ęż
cz

yź
ni Zmiany 

w latach 
2007–2009

Kraj

K
ob

ie
ty Zmiany 

w latach 
2007–2009 M

ęż
cz

yź
ni Zmiany 

w latach 
2007–2009

UE-27 28 0 32 -1 Litwa 20 1 17 0

UE-25 29 0 34 0 Luksemburg 47 6 60 -2

UE-15 31 0 37 -1 Łotwa 24 4 21 5

Austria 34 11 43 11 Malta 20 -1 28 0

Belgia 27 7 35 9 Niderlandy 46 -3 63 2

Bułgaria 11 4 9 3 Niemcy 33 -6 41 -6

Cypr 20 1 24 3 Polska 18 3 18 3

Czechy 23 8 25 8 Portugalia 18 1 24 2

Dania 64 9 70 8 Rumunia 6 1 7 1

Estonia 46 14 42 13 Słowacja 31 7 31 8

Finlandia 52 2 55 4 Słowenia 35 31 30 1

Francja 39 -1 38 -4 Szwecja 56 6 58 -3

Grecja 11 2 13 -1 Węgry 25 0 25 0

Hiszpania 27 3 33 4 W. Brytania 32 -2 38 -4

Irlandia 27 -4 29 -5 Włochy 15 1 18 -1

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europe.eu/tgm/printTable.do?tab+table, 13.04.2010.

Dostępność usług publicznych w Internecie jest często postrzegana jako je-
den z ważniejszych sposobów wspierania przez państwo rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego. Plan rozwoju e-administracji w Unii Europejskiej do 2010 roku 
obejmuje pięć głównych celów w zakresie elektronicznej administracji, a miano-
wicie (rys. 1)8:

1.  dotarcie do wszystkich obywateli;
2.  sprawne i skuteczne funkcjonowanie, przyczynienie się w znaczący spo-

sób do wysokiego poziomu zadowolenia użytkowników;

8 e-Government Progress in EU27+, Reaping the benefi ts, 19 September 2007, s. 23, http://
ec.europa.eu/egovernment, 8.01.2009.
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3.  wdrażanie kluczowych usług dla ludności i podmiotów gospodarczych;
4.  spełnienie podstawowych warunków, umożliwienie ludności i podmio-

tom gospodarczym korzystania z wygodnego, bezpiecznego, interopera-
cyjnego i uwierzytelnianego dostępu do usług publicznych w całej Eu-
ropie do 2010 roku;

5.  wzmocnienie uczestnictwa obywatelskiego i demokratyzacja podejmo-
wania decyzji.

Schemat 1. Kierunki rozwoju e-administracji do 2010 roku
Źródło: e-Government Progress in EU27+, Reaping the benefi ts, 19 September 2007, 

s. 23, http://ec.europa.eu/egovernment, 20.05.2008.

2. Profi l klienta usług e-administracji w świetle badań własnych

Charakteryzując profi l klienta, należy podkreślić, że przekształcanie się 
społeczeństw w społeczeństwa informacyjne wiąże się z szeregiem procesów 
o różnym charakterze, w tym: ekonomicznym, społecznym, technicznym, men-
talnym, ekologicznym. Informatyzacja wpisana w te procesy przynosi społeczeń-
stwu wyższy poziom życia, ale też wiążą sie z nią zagrożenia. Technologie infor-
macyjno-komunikacyjne stanowią główny czynnik modernizacji gospodarczej 
i społecznej.

Plan dzia a  e-administracji 
5 celów priorytetowych 

Systemy  
e-administracji 
dost pne dla 
wszystkich 

Sprawno  
Skuteczno  
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czynniki 

warunkuj ce 

Elektroniczny 
udzia  

Wymiana 
do wiadcze  

Pomiar/ 
Ocena 

Elektroniczne 
zamówienia 
publiczne 

To samo   
elektroniczna 

Dzia ania 
przygotowawcze 
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Do sprawnego funkcjonowania e-administracji niezbędne są następujące 
czynniki9:

1) infrastruktura telekomunikacji,
2) bieżąca spójność i stosowanie ICT przez administrację,
3) kapitał ludzki w administracji,
4) obecne i przyszłe zasoby budżetu,
5)  e-biznesowa atmosfera – e-biznesowe środowisko,
6) gotowość urzędników na zmiany.
Do korzystania z e-administracji potrzebna jest także wiedza społeczeństwa 

pozwalająca na stosowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań.
Tabela 3

Usługi e-administracji, z których korzystano w 2008 roku (% wskazań)

E-administracja Estonia
N = 606

Litwa
N = 602

Polska
N = 604

Ukraina
N = 602

Podatek od osób fi zycznych 67,0 88,7 47,9 64,8

Załatwienie innych spraw urzędowych 57,5 50,9 35,6 51,4

Sprawy związane z zasiłkami, świadczenia 
społeczne, poświadczenia pracy 39,6 32,1 28,8 21,9

Zameldowanie, informacje o zmianie miejsca 
pobytu, 14,2 19,8 23,7 19,0

Dokumenty tożsamości, akty urodzenia, 
zgonu, zawarcia związku małżeńskiego 9,4 9,4 18,6 17,1

Rejestracja pojazdu 6,6 6,6 11,9 13,3

Policja – obsługa zgłoszeń 5,7 5,7 3,4 6,7

Pozwolenia na budowę 2,8 3,8 6,8 5,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu z badań Konsument na rynku e-usług 
w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, badania zrealizowała 
Agencja Badań Marketingowych ABM Sp. z o.o. Badanie zostało przeprowa-
dzone na potrzeby projektu badawczego realizowanego w latach 2008–2010.

9 Szerzej zob. The Working Group on E-Government in the Developing Word Roadmap for 
e-Government in the developing Word, 10 Questions e-Government Leaders Should Ask Themse-
lves, Pacifi c Council on International Policy, Los Angeles, April 2002, za M. Ganczar, Informaty-
zacja administracji publicznej, Cedetu, Warszawa 2009, s. 36.
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W krajach przyjętych do badań (w marcu 2009 r.) – Estonii, Litwie, Pol-
sce i Ukrainie – konsumenci korzystają z e-administracji w różnym stopniu 
i zakresie. Najbardziej popularna czynność jest związana z płaceniem podat-
ku od osób fi zycznych, zaś najmniej osób korzystało z usług on-line związa-
nych z uzyskaniem pozwolenia na budowę czy doraźnymi zgłoszeniami na po-
licję – tabela 3.

Z powyższych danych wynika, że sprawy urzędowe oraz sprawy związane 
z zasiłkami, świadczeniami społecznymi, poświadczeniami pracy częściej on-line 
załatwiają mieszkańcy Estonii. W Polsce e-konsumenci, częściej niż w innych kra-
jach, korzystają z tej możliwości przy takich usługach, jak zameldowanie, informo-
wanie o zmianie miejsca pobytu. W Estonii i na Litwie rzadziej na odległość świad-
czy się pozostałe usługi.

Biorąc pod uwagę cechy społeczno-demografi czne i ekonomiczne respon-
dentów, stworzono profi l tych, którzy korzystają z poszczególnych rodzajów 
usług e-adminis  tracji w krajach przyjętych do badań – tabela 4.

Z danych przedstawionych w tabeli 4 wynika, że profi l klienta korzystające-
go z usług e-administracji w krajach przyjętych do badań różnicuje się nie tylko 
ze względu na wiek, ale także na inne cechy społeczno-ekonomiczne, takie jak 
poziom wykształcenia (przeważa wykształcenie średnie i wyższe, ale w Estonii, 
gdzie współczynnik dostępu do e-administracji sięga 90%, poszczególne czynno-
ści często wykonuje osoba o niższym poziomie wykształcenia), status zawodowy 
czy też ze względu na subiektywną ocenę sytuacji materialnej.

Rozwój nowych technologii i coraz większy zakres ich wykorzystywania 
w życiu społeczno-gospodarczym może prowadzić do rozwarstwienia społecz-
nego, do nowego podziału na osoby mające dostęp do informacji i takie, które są 
go pozbawione, stając się upośledzonymi cywilizacyjnie i ekonomicznie. Dostęp 
ten wiąże się bowiem z posiadaniem komputera i Internetu.

„Zjawisko tak zwanego wykluczenia cyfrowego (digital divide) odnosi się 
do systematycznych różnic w dostępie i korzystaniu z komputerów i Internetu 
pomiędzy osobami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym (wykształceniu, 
dochodach, zawodzie), pomiędzy osobami na różnych etapach życia, mężczy-
znami i kobietami, a także pomiędzy różnymi regionami”10. Pojęcie to oznacza 
nowy podział społeczny na podstawie dostępu do nowych technologii informa-

10 Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, T. Panek, J. Czapiński (red.), 
Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, 30.09.2007.
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cyjno-komunikacyjnych, usług społeczeństwa informacyjnego oraz kompetencji 
i kwalifi kacji pozwalających na uczestnictwo w procesie zmian11.

Zakończenie

Usługi e-administracji nie są już alternatywą dla tradycyjnej formy świad-
czenia tych usług, ale są ich niezbędnym uzupełnieniem. W warunkach narasta-
jącej integracji i globalizacji istotnego znaczenia nabiera także dobra praca admi-
nistracji publicznej. Obywatele i przedsiębiorcy, jak zauważa M. Ganczar, posłu-
gujący się w życiu codziennym nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, 
będą oczekiwać, że administracja wyjdzie naprzeciw ich wymaganiom i umożli-
wi załatwianie spraw urzędowych za pomocą środków elektronicznych12.

Coraz powszechniejsze korzystanie z usług e-administracji wymaga działań 
edukacyjnych, mających na celu z jednej strony pokazanie klientowi, jakie możli-
wości otwiera przed nim to nowe medium w kontaktach z administracją publicz-
ną, z drugiej strony, pokonania barier: technicznej – wynikającej z nieumiejęt-
ności posługiwania się komputerem i Internetem, braku zaufania oraz mentalnej 
– przejawiającej się indywidualną niechęcią do technologii teleinformatycznych.

Jak wynika z danych Eurostatu i badań własnych, korzystanie z e-admini-
stracji jest zróżnicowane w poszczególnych krajach. E-administracja jest silniej 
rozwinięta w Austrii, Malcie, Portugalii, Wielkiej Brytanii, a także w Estonii, 
Słowenii – krajach, które relatywnie niedawno stały się pełnoprawnymi człon-
kami UE. Kraje o najniższym poziomie dostępności (40–45%) to Bułgaria, Gre-
cja, Rumunia.

Funkcjonowanie administracji w przestrzeni wirtualnej wymaga tworzenia 
z jednej strony społeczeństwa informacyjnego, z drugiej strony – interesujących 
witryn, prezentacji usług, łatwości korzystania z nich.

Wyzwania, jakim musi sprostać nowoczesna administracja do roku 2020, 
można określić w następujących kategoriach:

 – radykalne zmiany demografi czne, w tym dalsze migracje społeczeństw UE;
 –  rosnąca mobilność społeczeństw i w konsekwencji administracja świadcząca 
usługi w aspekcie transgranicznym i paneuropejskim;

 –  praktyczne urzeczywistnienie wizji wspólnej przestrzeni życia społecznego;

11 K. Doktorowicz, Europejskie społeczeństwo informacyjne w unijnej polityce regionalnej. 
Nierówności i szanse, w Społeczeństwo informacyjne: aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

12 M. Ganczar, op.cit., s. 11.
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 –  świadczenie usług przez administrację zgodnie z najwyższymi standardami 
zarządzania informacją; przejrzyste procedury, przejrzysty urząd13.

CUSTOMER PROFILE IN E-ADMINISTRATION IN SELECTED COUNTRIES 
OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Summary

Modern technologies have been gaining in importance in economic and social life 
in recent years. The services of e-administration start to play an increasingly signifi cant 
role for the state as well as for the society. In this paper the author has presented results 
of a study on the use of e-administration services by consumers in selected countries of 
Central and Eastern Europe, i.e. in Estonia, Poland, Lithuania and Ukraine. The fi ndings 
allow us to notice similarities and differences in social and economic attributes of clients 
using e-administration services in particular countries. The knowledge may be useful in 
shaping social and economic policy connected with creating an information society. The 
study has been conducted for the needs of a research project: „Consumer on the Market of 
e-Services in the Countries of Central and Eastern Europe” realized by the Institute for 
Market, Consumption and Business Cycles Research (IBRKK). The project has been 
fi nanced by the Ministry of Science and Higher Education. The author is the manager of 
the project.

Translated by Anna Dąbrowska

13 Plan informatyzacji państwa na lata 2007–2010, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
28 marca 2007 r., DzU nr 61, poz. 415.
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REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE WYDATKÓW NA TOWARY 
I USŁUGI KONSUMPCYJNE W POLSCE W LATACH 2002–2008

Wprowadzenie 

Jedną z płaszczyzn analizowania zmian zachowań konsumenckich na ryn-
ku jest układ konsumentów według przekrojów przestrzennych. W latach 70. 
i 80. XX wieku, a więc w okresie gospodarki centralnie sterowanej, występowa-
ło w Polsce znaczne terytorialne zróżnicowanie w zakresie poziomu i struktury 
konsumpcji1. Działo się tak mimo deklarowanego zainteresowania ówczesnych 
władz niwelowaniem międzyregionalnych różnic w poziomie życia mieszkań-
ców. Od tego czasu wiele się w Polsce zmieniło. Miejsce gospodarki centralnie 
sterowanej zajęła gospodarka rynkowa, a Polska stała się w 2004 roku członkiem 
Unii Europejskiej, która w ramach polityki solidarnościowej realizuje działania 
mające na celu wspieranie najsłabiej rozwiniętych państw i regionów, aby mo-
gły szybciej zbliżyć się do średniej unijnej. Dążenie do konwergencji opiera się 
na przekonaniu, że na zmniejszeniu dysproporcji dochodów i dobrobytu między 
krajami i regionami skorzystają wszyscy.

Polska od wielu lat zalicza się do grona największych benefi cjentów unij-
nych funduszy, z których są fi nansowane projekty mające na celu rozwój naj-
biedniejszych regionów i krajów UE. Fundusze te przyczyniły się do tego, że 
PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrósł w Polsce w roku 2008 w sto-

1 Zjawisko przestrzennych zróżnicowań konsumpcji badała w latach 70. XX w. J. Kramer. 
Wyniki tych badań zostały opublikowane m.in. w pracy J. Kramer, Przestrzenna struktura kon-
sumpcji w Polsce, PWE, Warszawa 1980. 
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sunku do roku 2000 o ponad dziewięćdziesiąt procent i jednocześnie zmniej-
szyła się różnica pomiędzy wartością wskaźnika PKB w przeliczeniu na jedne-
go mieszkań ca w Polsce i w całej Unii. Konwergencja tego czynnika ma istotny 
wpływ na upodobnienie kondycji i zachowań gospodarstw domowych w krajach 
UE2. Rodzi się jednak pytanie, czy konwergencja zachowań konsumenckich, ob-
serwowana na poziomie krajów członkowskich, zachodzi także wewnątrz kra-
ju na poziomie regionów. Celem artykułu jest przedstawienie regionalnego zróż-
nicowania poziomu wydatków na towary i usługi konsumpcyjne na jedną oso-
bę w polskich gospodarstwach domowych oraz ukazanie zmian, jakie wystąpiły 
w tym zakresie na podstawie porównania obejmującego lata 2002 i 2008. Przyję-
ty zakres czasowy analizy pozwala porównać stan z okresu przedakcesyjnego ze 
stanem występującym kilka lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pod-
stawę informacyjną analiz stanowią dane GUS dotyczące dochodów i wydatków 
polskich gospodarstw domowych w przeliczeniu na 1 osobę oraz PKB w przeli-
czeniu na 1 mieszkańca w układzie szesnastu regionów (województw).

1. Wielkość i dynamika wydatków na towary i usługi konsumpcyjne 
w latach 2002–2008 w układzie regionalnym

W 2002 roku w polskich gospodarstwach domowych wydawano miesięcz-
nie na towary i usługi konsumpcyjne przeciętnie 600 zł na jedną osobę, przy 
czym w dziesięciu województwach kwota ta była niższa. Najniższy poziom wy-
datków zanotowano w województwie podkarpackim (509 zł). Stosunkowo mało 
wydawano też w województwach świętokrzyskim (520 zł), warmińsko-mazur-
skim (532 zł) i lubelskim (534 zł). Zdecydowanym liderem pod względem wy-
datków było województwo mazowieckie, w którym miesięcznie na jedną osobę 
w gospodarstwie domowym wydawano 714 zł. W województwie tym wydawa-
no więc o 115 zł więcej niż przeciętnie w polskim gospodarstwie domowym i aż 
o 205 zł więcej niż w województwie podkarpackim (tabela 1). W 2008 roku wo-
jewództwo mazowieckie nadal znajdowało się na pierwszym miejscu pod wzglę-
dem wysokości wydatków na towary i usługi konsumpcyjne, a województwo 
podkarpackie na ostatnim, co poniekąd świadczy o trwałości tego układu. Różni-
ca w poziomie wydatków na jedną osobę w tych dwóch regionach wynosiła po-
nad 390 zł. Ceny bieżące utrudniają ocenę skali wzrostu, ale ze względu na cel 

2 J. Kramer, Polskie gospodarstwa domowe na tle gospodarstw domowych w krajach Unii 
Europejskiej /problemy konwergencji, w: Konsument, gospodarstwo domowe, rynek. Polska – 
Europa, Z. Kędzior, M. Jaciow (red.),  AE w Katowicach, Katowice 2009, s. 171. 
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artykułu ważniejsza jest informacja o przestrzennym zróżnicowaniu wskaźnika 
dynamiki analizowanych wydatków. Z danych przedstawionych w tabeli 1 wyni-
ka, że województwo mazowieckie, w przeciwieństwie do województwa podkar-
packiego, należało obok województw opolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego do 
regionów o najwyższej dynamice wydatków.

Tabela 1

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych 
w latach 2002 i 2008

Jednostki terytorialne 2002
[w zł]

2008
[w zł]

2002 = 100
2008
[w%]

Polska 599,2 865,3 144,4

Dolnośląskie 600,7 918,4 152,9

Kujawsko-Pomorskie 568,3 767,6 135,1

Lubelskie 534,6 765,8 143,3

Lubuskie 584,9 889,8 152,1

Łódzkie 616,0 878,8 142,7

Małopolskie 585,8 854,6 145,9

Mazowieckie 713,9 1097,3 153,7

Opolskie 574,3 958,1 166,8

Podkarpackie 509,0 705,5 138,6

Podlaskie 565,0 769,4 136,2

Pomorskie 641,0 884,8 138,0

Śląskie 623,2 848,3 136,1

Świętokrzyskie 520,8 721,4 138,5

Warmińsko-Mazurskie 532,4 773,3 145,2

Wielkopolskie 568,0 809,1 142,4

Zachodniopomorskie 615,5 837,0 136,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z roczników statystycznych 
województw 2003 i 2009.
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2. Zmiany przestrzennego zróżnicowania wydatków na towary i usługi 
konsumpcyjne w latach 2002–2008

Tabela 2

Przestrzenne zróżnicowanie wydatków na towary i usługi konsumpcyjne na 1 osobę 
w gospodarstwach domowych w latach 2002 i 2008

Jednostki terytorialne

Polska = 100

Charakter 
zmiany

Mazowieckie = 100

2002 2008 2002 2008

[%] [%] [%] [%]

Dolnośląskie 100,3 106,1 ↑ 84,1 83,7

Kujawsko-Pomorskie 94,8 88,7  ↓ 79,6 70,0

Lubelskie 89,2 88,5  ↓ 74,9 69,8

Lubuskie 97,6 102,8 ↑ 81,9 81,1

Łódzkie 102,8 101,6 ↓ 86,3 80,1

Małopolskie 97,8 98,8 ↑ 82,1 77,9

Mazowieckie 119,2 126,8 ↑ 100,0 100,0

Opolskie 95,8 110,7 ↑ 80,4 87,3

Podkarpackie 84,9 81,5 ↓ 71,3 64,3

Podlaskie 94,3 88,9 ↓ 79,1 70,1

Pomorskie 107,0 102,3 ↓ 89,8 80,6

Śląskie 104,0 98,0 ↓ 87,3 77,3

Świętokrzyskie 86,9 83,4 ↓ 73,0 65,7

Warmińsko-Mazurskie 88,9 89,4 ↑ 74,6 70,5

Wielkopolskie 94,8 93,5 ↓ 79,6 73,7

Zachodniopomorskie 102,7 96,7 ↓ 86,2 76,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z roczników statystycznych 
województw 2003 i 2009.

Interesujących informacji dostarcza analiza przestrzennego zróżnicowania 
wydatków przedstawionych w wymiarze względnym. Dane zaprezentowane w ta-
beli 2 potwierdzają, że na obszarze kraju występują dysproporcje pod względem 
poziomu wydatków w gospodarstwach domowych na towary i usługi konsump-
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cyjne w przeliczeniu na 1 osobę. Zdecydowanym liderem pod tym względem jest 
województwo mazowieckie, w którym w 2002 roku wydatki były o 19% wyższe 
od średniej krajowej. W 2008 roku dominacja województwa mazowieckiego jesz-
cze wzrosła i wydatki były wyższe od poziomu krajowego o ponad 26%. Jedno-
cześnie powiększyła się różnica pomiędzy województwem mazowieckim a ostat-
nim w klasyfi kacji. W 2008 roku różnica między pierwszym a ostatnim woje-
wództwem wynosiła blisko 36 punktów procentowych, tj. o 7 punktów więcej niż 
w 2002 roku.

Tabela 3

Współczynniki zmienności wydatków na towary i usługi konsumpcyjne na 1 osobę 
w gospodarstwach domowych w układzie regionalnym 

Rodzaj wydatków 2002
[w%]

2008
[w%]

Różnica 
w pkt. proc.

Ogółem 8,5 11,3 -2,8

Żywność i napoje bezalkoholowe 4,1 4,8 -0,7

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 14,0 17,8 -3,8

Odzież i obuwie 10,1 13,2 -3,1

Użytkowanie mieszkania i nośniki 
energii 11,9 11,3 0,6

Wyposażenie mieszkania
i prowadzenie gospodarstwa domowego 9,8 12,6 -2,8

Zdrowie 11,4 18,4 -7,0

Transport 13,7 19,7 -6,0

Łączność 13,1 11,8 1,3

Rekreacja i kultura 19,0 21,5 -2,5

Edukacja 23,4 24,9 -1,5

Restauracje i hotele 40,3 32,8 7,5

Inne towary i usługi 11,8 14,6 -2,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z roczników statystycznych 
województw 2003 i 2009.

W 2008 roku w stosunku do roku 2002 tylko województwo opolskie odno-
towało wyraźny wzrost wydatków w relacji do średniej krajowej. Poziom śred-
niej krajowej został przekroczony również w województwach małopolskim, dol-
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nośląskim i lubuskim, ale w znacznie niższym stopniu. Na uwagę zasługuje fakt, 
że tylko województwo opolskie zmniejszyło dystans wobec województwa mazo-
wieckiego. Czternaście województw zwiększyło ten dystans, przy czym najbar-
dziej województwa śląskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie.

Narzędziem pomocnym w ocenie zmian przestrzennego zróżnicowania po-
ziomu wydatków na towary i usługi konsumpcyjne jest współczynnik zmienno-
ści. W tabeli 3 przedstawiono wartości współczynnika zmienności obliczonego 
dla wydatków ogółem oraz dla dwunastu różnych grup wydatków w dwóch po-
równywanych latach. Z zestawienia wynika, że w roku 2008 miało miejsce więk-
sze zróżnicowanie wydatków ogółem niż w roku 2002. Tabela pokazuje również, 
że poziom zróżnicowania zależał od rodzaju wydatków. W 2002 roku najbar-
dziej wyrównane przestrzennie były wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe 
(4,1%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (9,8%), 
odzież i obuwie (10,1%), użytkowanie mieszkania i nośniki energii (11,9%), zdro-
wie (11,4%) oraz towary i usługi zaliczone do grupy „inne” (11,8%). Większe 
rozpiętości międzyregionalne dotyczyły wydatków na łączność (13,1%), trans-
port (13,7%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (14,0%), rekreację i kulturę 
(19,0%) oraz edukację (23,4%). Zdecydowanie najwyższe dysproporcje wystąpi-
ły w zakresie wydatków ponoszonych w restauracjach i hotelach (40,3%).

W roku 2008 współczynnik zmienności dla wydatków ogółem był wyższy 
niż w roku 2002 i wynosił 11,3%. Tylko w przypadku trzech grup wydatków: 
użytkowanie mieszkania i nośniki energii, łączność oraz restauracje i hotele war-
tość współczynnika była niższa niż w roku 2002. W przypadku wszystkich po-
zostałych grup wydatków nastąpiło zwiększenie różnic między regionami. Oce-
niając sytuację wymienionych wcześniej trzech grup wydatków, należy podkre-
ślić, że w dwóch pierwszych przypadkach różnice w poziomie współczynnika 
były znikome. Jedynie w odniesieniu do grupy „restauracje i hotele” można mó-
wić o istotnej zmianie, chociaż wydatki tej grupy charakteryzowało w 2008 roku 
największe regionalne zróżnicowanie. Pogłębionych informacji o przestrzennym 
zróżnicowaniu wydatków na towary i usługi konsumpcyjne w latach 2002–2008, 
dostarczają wyniki badań uzyskane dzięki zastosowaniu metody taksonomicz-
nej3 (rysunki 1 i 2).

3 Do przeprowadzenia analizy wykorzystano program MaCzek3.0. Zróżnicowania regionalne 
badano przy uwzględnieniu wszystkich dwunastu grup wydatków wymienionych w tabeli 3.
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Rys. 1. Uporządkowany diagram Czekanowskiego określający miejsce regionów 
w przestrzeni z punktu widzenia wydatków na towary i usługi konsumpcyjne 
w 2002 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z rocznika statystycznego 
województw 2003.

Rys. 2. Uporządkowany diagram Czekanowskiego określający miejsce regionów 
w przestrzeni z punktu widzenia wydatków na towary i usługi konsumpcyjne 
w 2008 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z rocznika statystycznego 
województw 2009.
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Analiza skupień obiektów pokazuje, że w roku 2008 w porównaniu z ro-
kiem 2002 zmniejszyła się liczba i jednocześnie zwiększyła liczebność grup re-
gionów, w których najmniej różnią się one od siebie pod względem uwzględnio-
nych w badaniu rodzajów wydatków. W roku 2002 aż sześć województw wcho-
dziło w skład grup jednoelementowych. W roku 2008 taka sytuacja dotyczyła 
już tylko jednego województwa – mazowieckiego, które pod względem pozio-
mu analizowanych wydatków wyraźnie różni się od pozostałych. Jednocześnie 
zmniejszyła się liczba regionów tworzących najliczniejsze skupienie. Zmiana 
rozmieszczenia czarnych kwadratów, odpowiadających najmniejszym różnicom, 
zdaje się potwierdzać wcześniejsze spostrzeżenia o rosnących różnicach między-
regionalnych w poziomie wydatków konsumpcyjnych oraz wyjątkowej, dominu-
jącej pozycji województwa mazowieckiego.

3. Zmiany struktury wydatków na towary i usługi konsumpcyjne w latach 
2002 i 2008 w układzie regionalnym

Zmiany poziomu wydatków spowodowały równocześnie zmiany ich struk-
tury. Z uwagi na ograniczone ramy artykułu analizie poddano tylko dwie grupy 
wydatków – „żywność” (wydatki najbardziej wyrównane terytorialnie) oraz „re-
stauracje i hotele” (wydatki najbardziej zróżnicowane). W 2008 roku we wszyst-
kich regionach stwierdzono spadek udziału wydatków na żywność w wydatkach 
ogółem na towary i usługi konsumpcyjne (tabela 4). Najwyższy udział odnoto-
wano w województwach: opolskim, dolnośląskim i mazowieckim, a najniższy 
w zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Odmienna tendencja zarysowała się w przypadku wydatków na restauracje 
i hotele. Wzrost wydatków ogółem przełożył się na niewielki wzrost udziału wy-
datków zaliczonych do grupy restauracje i hotele. Jedynie w dwóch wojewódz-
twach – kujawsko-pomorskim i lubuskim – udział ten się zmniejszył, natomiast 
we wszystkich pozostałych wzrósł, najbardziej w świętokrzyskim, podlaskim, lu-
belskim i dolnośląskim.
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Tabela 4

Zmiany udziału wydatków na żywność w wydatkach ogółem na towary i usługi 
konsumpcyjne w układzie regionalnym w latach 2002–2008

Jednostki terytorialne
Żywność

Różnica 
w pkt. proc.2002

[w%]
2008
[w%]

Polska 30,8 26,7 -4,1

Dolnośląskie 30,8 25,1 -5,7

Kujawsko-Pomorskie 31,3 28,0 -3,3

Lubelskie 32,4 27,5 -4,9

Lubuskie 31,9 27,0 -4,9

Łódzkie 29,6 26,2 -3,4

Małopolskie 31,3 27,0 -4,3

Mazowieckie 28,5 23,4 -5,1

Opolskie 31,1 24,8 -6,3

Podkarpackie 34,4 30,1 -4,3

Podlaskie 33,6 29,9 -3,7

Pomorskie 29,2 26,5 -2,7

Śląskie 30,2 27,0 -3,2

Świętokrzyskie 35,1 30,9 -4,2

Warmińsko-Mazurskie 32,1 29,3 -2,8

Wielkopolskie 31,7 28,2 -3,4

Zachodniopomorskie 29,2 28,0 -1,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z roczników statystycznych 
województw 2003 i 2009.
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Tabela 5

Zmiany udziału wydatków na restauracje i hotele w wydatkach ogółem na towary 
i usługi konsumpcyjne w układzie regionalnym w latach 2002–2008

Jednostki terytorialne

Restauracje 
i hotele Różnica 

w pkt. proc.2002
[w%]

2008
[w%]

Polska 1,7 2,1 0,4

Dolnośląskie 1,5 2,3 0,8

Kujawsko-Pomorskie 1,9 1,4 -0,5

Lubelskie 1,2 2,0 0,8

Lubuskie 2,3 1,8 -0,5

Łódzkie 2,6 2,8 0,2

Małopolskie 1,6 1,8 0,2

Mazowieckie 2,3 2,6 0,3

Opolskie 2,0 2,6 0,6

Podkarpackie 0,9 1,4 0,5

Podlaskie 0,7 1,5 0,8

Pomorskie 1,8 2,2 0,4

Śląskie 1,5 2,0 0,5

Świętokrzyskie 0,5 1,4 0,9

Warmińsko-Mazurskie 1,5 1,7 0,2

Wielkopolskie 1,4 1,8 0,4

Zachodniopomorskie 1,8 2,3 0,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z roczników statystycznych 
województw 2003 i 2009.

4. Związek między PKB a poziomem wydatków na jednego mieszkańca 
w układzie regionalnym

Istotny wpływ na upodobnienie zachowań gospodarstw domowych w szes-
nastu województwach Polski będzie miało zmniejszenie terytorialnych różnic 
w poziomie wskaźnika PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gdyż ist-
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nieje silna dodatnia korelacja pomiędzy wartością wskaźnika PKB na jednego 
mieszkańca a poziomem wydatków na towary i usługi konsumpcyjne na 1 oso-
bę w gospodarstwach domowych w układzie regionalnym. W 2002 roku współ-
czynnik korelacji wyniósł 0,89, a w 2007 roku4 – 0,87. Podobnie zresztą jak po-
między wartością wskaźnika PKB na jednego mieszkańca a wysokością przecięt-
nego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę w gospodarstwach 
domowych. Zarówno w 2002 roku, jak i w 2007 roku współczynnik korelacji 
kształtował się w tym przypadku na bardzo wysokim poziomie i wynosił 0,89.

Polskie województwa różnią się poziomem osiągniętego wskaźnika PKB 
na jednego mieszkańca (tabela 6). W 2002 roku współczynnik zmienności wyno-
sił 21,1%. W pięciu województwach poziom wskaźnika PKB na jednego miesz-
kańca przekroczył wartość przeciętną dla kraju. Sytuacja taka dotyczyła woje-
wództw: mazowieckiego, w którym wskaźnik był o 51% wyższy od krajowe-
go, śląskiego (7,7%), wielkopolskiego (5,5%), dolnośląskiego (3,9%) i zachod-
niopomorskiego (1,7%). W okresie do 2007 roku nie nastąpiło jednak zmniej-
szenie dysproporcji terytorialnych pod względem osiągniętego poziomu wskaź-
nika PKB, lecz przeciwnie – ich zwiększenie. Współczynnik zmienności zwięk-
szył się do poziomu 23,6%. W 2007 roku już tylko cztery województwa osiągnę-
ły poziom PKB na jednego mieszkańca wyższy od wskaźnika krajowego, a trzy-
naście zwiększyło dystans do wskaźnika krajowego w porównaniu do roku 2002.

Tabela 6

Zróżnicowanie terytorialne wskaźnika PKB na jednego mieszkańca 
w latach 2000 i 2007*

Jednostka terytorialna 2002
[w zł]

2007
[w zł]

Polska = 100
2002

Polska = 100 
2007

Charakter 
zmiany

1 2 3 4 5 6

Dolnośląskie 21837 33567 103,9 108,7 ↑

Kujawsko-Pomorskie 19277 26801 91,5 86,8 ↓

Lubelskie 14858 20913 70,0 67,7 ↓

Lubuskie 18574 27350 90,1 88,6 ↓

Łódzkie 19312 28371 90,0 91,9 ↑

Małopolskie 18103 26456 87,0 85,7 ↓

4 Ostatnie dane GUS dotyczące PKB na jednego mieszkańca w układzie terytorialnym doty-
czyły roku 2007.
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1 2 3 4 5 6

Mazowieckie 32555 49415 151,0 160,1 ↑

Opolskie 17072 25609 84,4 82,9 ↓

Podkarpackie 14810 20829 69,8 67,5 ↓

Podlaskie 16331 22896 75,2 74,2 ↓

Pomorskie 21079 30396 99,3 98,5 ↓

Śląskie 23032 32761 107,7 106,1 ↓

Świętokrzyskie 16299 23741 77,5 76,9 ↓

Warmińsko-Mazurskie 16126 22961 78,3 74,4 ↓

Wielkopolskie 21939 32266 106,5 104,5 ↓

Zachodniopomorskie 20754 27708 101,7 89,8 ↓

* Ostatnie dane GUS dotyczące PKB na jednego mieszkańca w układzie terytorialnym dotyczyły 
roku 2007.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl, Bank Danych 
Regionalnych.

Podsumowanie

Podsumowując analizę i ocenę regionalnych zróżnicowań wydatków na 
towary i usługi konsumpcyjne w latach 2002–2008, należy podkreślić umiar-
kowaną, ale równocześnie różną w zależności od rodzaju wydatków skalę tych 
zróżnicowań. Mniejsze różnice dotyczą towarów i usług zaspokajających po-
trzeby o charakterze podstawowym, większe zaś dóbr i usług zaspokajających 
potrzeby ponadpodstawowe. Niepokojem powinno jednak napawać narastanie 
tych różnic, gdyż świadczy to o powiększaniu się dysproporcji w poziomie życia 
mieszkań ców różnych regionów kraju. Polska, będąc członkiem Unii Europej-
skiej, jest benefi cjentem polityki regionalnej polegającej na dążeniu do zmniej-
szenia różnic w poziomie życia i rozwoju gospodarczego między najbiedniej-
szymi a najbogatszymi regionami państw członkowskich. Z zasobów Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego fi nansowane są inwestycje produkcyj-
ne, służące tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, inwestycje w dziedzinie infra-
struktury, inicjatywy zmierzające do zwiększania potencjału gospodarczego na 
poziomie lokalnym i regionalnym, a także wspierane przedsiębiorstwa należące 
do sektora MSP. Środki te miały i nadal mają istotny wpływ na rozwój gospodar-
czy Polski i przyczyniły się do zmniejszenia dystansu dzielącego Polskę i boga-
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te kraje Zachodniej Europy. W 2000 roku wskaźnik PKB na jednego mieszkańca 
nie osiągnął nawet 20% wartości tego wskaźnika w Niemczech, ale w 2008 roku 
przekroczył już 30%. Problem w tym, że zmniejszaniu się różnic miedzy Pol-
ską a najbardziej rozwiniętymi krajami UE towarzyszy zjawisko narastania róż-
nic wewnątrz kraju. Zjawisko to zasługuje, zarówno ze względów ekonomicz-
nych, jak i społecznych, na dogłębną analizę, która pozwoliłaby na zidentyfi ko-
wanie jego uwarunkowań oraz określenie skali dopuszczalnych, a także zakresu 
uzasadnionych różnic regionalnych.

REGIONAL DIFFERENTIATION OF EXPENDITURES 
ON CONSUMER GOODS AND SERVICES IN POLAND IN YEARS 2002–2008

Summary

The paper presents the analysis and the opinion of regional differences in level and 
the structure of expenditures on consumer goods and services of Polish households in 
years 2002–2008. The author was intended to draw attention to the relatively small differ-
entiation of total expenditures but simultaneously on a different depending on categories 
of expenditures. The disturbing phenomenon is increasing of these differences, because it 
shows a regional growth of differences in a standard of living in Poland.

Translated by Andrzej Bajdak
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KONSUMENT W KONCEPCJI MARKETINGU EKOLOGICZNEGO

Konsumpcja ekologiczna jest efektem zwiększonej świadomości ekolo-
gicznej wśród społeczeństwa, która jest często rezultatem wzrostu zaintereso-
wania mediów tą problematyką, większej dostępności informacji, mogących po-
móc konsumentom w podejmowaniu świadomych decyzji, istnienia coraz więk-
szej liczby ekologicznych substytutów produktów tradycyjnych, zmiany w syste-
mie wartości w odniesieniu do konsumpcji w aspekcie ochrony i troski o środo-
wisko i społeczeństwo, a także zwiększonej aktywności marketingowej instytu-
cji zajmujących się ochroną środowiska. Ponieważ nie wszyscy proekologiczni 
konsumenci są tacy sami, zrozumienie niektórych ich cech wspólnych może po-
móc przedsiębiorcom w analizie rynku pod kątem wprowadzania proekologicz-
nych produktów i usług. Wspólne poglądy i przekonania tej grupy konsumentów 
opisane przez International Institute for Sustainable Development (IISD) przed-
stawiają się następująco1:

 – zaangażowanie w proekologiczny styl życia,
 – krytycyzm w stosunku do własnych działań i ich wpływu na środowisko,
 – poszukiwanie przedsiębiorstw, które wprowadzają proekologiczne działania,
 –  wyolbrzymianie swoich proekologicznych zachowań jeśli chodzi o liczbę uży-
wanych proekologicznych produktów,

 –  skłonność do braku zaufania do proekologicznych przekazów przedsiębiorstw, 
chyba że zostaną one pozytywnie zweryfi kowane,

 –  konsumentom proekologicznym brakuje wiedzy na temat zagadnień związa-
nych z ochroną środowiska, ale są chętni do nauki, co oznacza, że edukowanie 

1 B. Ryan, Green Consumers, “Let’s Talk Business” 2006, nr 123, s.1
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konsumentów jest jedną z najbardziej efektywnych strategii, jakie mogą sto-
sować przedsiębiorcy.

A zatem konsument ekologiczny to:
 –  osoba, która wie, że produkcja, dystrybucja, używanie i utylizacja produktów 
generuje pewne koszty zewnętrzne dotyczące środowiska i ocenia te koszty 
negatywnie, a przez swoje wybory próbuje je minimalizować,

 –  osoba, która przez swoją konsumpcję świadomie stara się mieć neutralny lub 
pozytywny wpływ na środowisko naturalne i społeczeństwo.

Charakterystyka konsumenta ekologicznego pomimo wielu badań marketin-
gowych nie jest jeszcze w pełni określona i różni się w zależności od rynku, jed-
nak można przedstawić kilka uogólnień dotyczących tego typu konsumentów2:

 –  są niekonsekwentni – ta sama osoba zazwyczaj zachowuje się jak konsument 
ekologiczny tylko na jednym rynku, a nie na wszystkich. To, czy ktoś będzie 
zachowywał się na rynku jak konsument ekologiczny, zależy między innymi 
od profi lu produktu i jego związku z problematyką ekologiczną, a także do-
stępności, wiarygodności i jakości potencjalnych ekologicznych substytutów,

 –  są zdezorientowani – niepewni tego, co jest, a co nie jest ekologiczne na rynku,
 – stanowią przekrój istniejących segmentów rynku,
 – kobiety są bardziej nastawione proekologicznie,
 –  rodzice są bardziej zainteresowani problematyką ekologiczną niż dorośli nie-
posiadający dzieci. Matki z małymi dziećmi są zazwyczaj bardziej skłonne do 
podejmowania konsumpcji ekologicznej. Duża ilość informacji dotyczących 
ochrony środowiska skierowana do dzieci przez edukację i zabawę spowodo-
wała także wśród nich znaczny wzrost świadomości ekologicznej, w związku 
z tym dzieci mogą wpływać na decyzje rodziców oraz inicjować ekologiczne 
zakupy,

 –  istnieją różne odcienie ekologiczności – konsumenci różnią się pod względem 
intensywności ich zainteresowania proekologicznymi kwestiami i chęcią prze-
kształcenia tego zainteresowania w zmienione schematy zakupów,

 –  konsumenci stają się coraz bardziej pewni siebie, są lepiej poinformowani, 
zdolni do lepszego rozróżniania oryginalnych produktów ekologicznych i bar-
dziej cyniczni, jeśli chodzi o proekologiczne obietnice czynione przez produ-
centów i detalistów.

2 M. Charter, Greener marketing, Greenleaf, London 1992, s. 35–37; W. Coddington, Environ-
mental marketing, McGraw-Hill 1993, s. 7–8.
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Konsumenci poszukują produktów, które zaspokajają ich potrzeby, a cza-
sem także potrzeby osób z ich najbliższego otoczenia, np. członków rodziny, 
przyjaciół i znajomych. Proces ten wymaga zarówno zaangażowania emocjonal-
nego, jak i fi zycznego. Fuller defi niuje zachowania konsumenckie jako proces 
decyzyjny i aktywność fi zyczną, którą jednostki podejmują podczas oceny, pozy-
skiwania, używania i utylizacji produktów i usług3. Warto zauważyć, że powyż-
sza defi nicja obejmuje również utylizację produktu jako logiczny i końcowy etap 
w procesie zachowań nabywczych konsumenta. Defi nicja ta przekłada się także 
na tradycyjny, czteroetapowy (identyfi kacja problemu, poszukiwanie i ocena in-
formacji, zakup i zachowania pozakupowe) model procesu decyzyjnego, przed-
stawiający potencjalnego konsumenta jako podmiot zaangażowany w aktywność 
związaną z koniecznością rozwiązania problemu, która może zostać przerwana 
lub odłożona w czasie w każdym momencie lub kontynuowana do ostatecznego 
zakończenia (którego rezultatem jest zakup). Poszczególne etapy są postrzegane 
bardziej jako mające charakter interaktywny i równoczesny niż pojawiające się 
w ścisłej, liniowej kolejności.

Zaangażowanie w proces podejmowania decyzji stanowi ważny aspekt tego 
podejścia. Można tutaj wyróżnić co najmniej trzy rodzaje takiego zaangażowania 
w proces rozwiązywania problemu: zachowanie rutynowe (najmniejszy poziom 
zaangażowania), ograniczone rozwiązywanie problemu (zaangażowanie umiar-
kowane) oraz poszerzone rozwiązywanie problemu (wysokie zaangażowanie). 
Powyższe poziomy zaangażowania pokazują również, jak szybko typowy decy-
dent przechodzi przez ten proces.

W przeszłości specjaliści od marketingu koncentrowali swoje badania ra-
czej na tych etapach procesu decyzyjnego konsumenta, które prowadziły do do-
konania zakupu, niż na etapie ostatnim – zachowaniach pozakupowych. Należy 
jednak zauważyć, że zachowanie nabywcy po dokonaniu zakupu obejmuje pro-
blem generowania zanieczyszczeń związany z korzystaniem z produktu zarówno 
w czasie jego użytkowania, jak również w wyniku jego utylizacji w końcu cyklu 
życia. Te właśnie aspekty zachowań nabywczych stanowią główny przedmiot za-
interesowania specjalistów z dziedziny marketingu ekologicznego.

Proces decyzyjny konsumenta rozpoczyna się od ustalenia dwóch kwestii: 
jakie potrzeby powinny zostać zaspokojone oraz co wyzwala proces decyzyjny 
konsumenta. Rozpoznanie problemu pojawia się wtedy, kiedy konsument zauwa-
ża znaczącą różnicę pomiędzy tym, co jest postrzegane przez niego jako pożą-

3 D. Fuller, Sustainable marketing, SAGE Publications, London 1999, s. 320.
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dany stan rzeczy, a stanem obecnym i jest to przesłanka wystarczająca, aby roz-
począć proces decyzyjny. Stan obecny odnosi się do sposobu, w jaki potrzeby 
konsumenta są zaspokajane w danym momencie, natomiast stan pożądany od-
zwierciedla sposób, w jaki klient chciałby, aby te potrzeby zostały zaspokojone. 
W marketingu tradycyjnym uważa się, że konsument ma potrzeby wyrażone i uta-
jone. W przypadku potrzeb wyrażonych konsumenci poszukują korzyści płyną-
cych z produktów, by zaspokoić potrzeby, których są świadomi lub których stają 
się świadomi w procesie zakupu. Posiadanie czystego, możliwego do zamieszka-
nia ekosystemu jest także uzasadnioną potrzebą, bez zaspokojenia której konsu-
menci nie mogą funkcjonować. Jednak u wielu konsumentów ta potrzeba jest za-
zwyczaj utajona i u większości z nich nierozpoznana, a nawet gdyby była, zaspo-
kojenie potrzeb ekologicznych nie jest szczególnie związane z konkretnym pro-
duktem lub transakcją. Korzyść dla środowiska, wynikajaca z zakupu, pozostaje 
podstawowym czynnikiem związanym z eliminacją zanieczyszczeń powstających 
w procesie produkcji lub korzystania ze wszystkich produktów. Z tego powodu 
mało prawdopodobne jest, aby potrzeby ekologiczne odgrywały rolę kluczowego 
czynnika będącego przyczyną rozpoczęcia procesu decyzyjnego.

W momencie rozpoznania istniejącego problemu konsument rozpoczy-
na poszukiwanie wymaganych informacji, a następnie ich ocenę. Świadomość 
konsumenta oraz waga, jaką przypisuje on do poszczególnych kwestii, stanowią 
ważne siły napędowe procesu poszukiwania informacji. Biorąc pod uwagę śro-
dowisko jako czynnik wpływający na zachowania nabywcze, sednem poszuki-
wania i oceny informacji jest to, że konsument musi być świadomy, musi rozu-
mieć i doceniać związek pomiędzy decyzją o zakupie a jej wpływem na stan śro-
dowiska. Jeśli to nie nastąpi, wtedy proekologiczne cechy oferty będą odgrywały 
ograniczoną rolę na etapie poszukiwania i oceny informacji. Mimo to, że kwestie 
związane ze stanem środowiska mogą być traktowane jako te o mniejszym zna-
czeniu od wydarzeń mających bezpośredni wpływ na społeczeństwo, to w mia-
rę rozwoju społeczeństwo odczuwa coraz większą potrzebę troski o środowisko. 
Zdaniem C. Frankela, można mówić o „społecznym cyklu życia” tego problemu, 
w którym wyróżnia się trzy etapy4:

 –  niepokój jest duży, a działania związane z istotą problemu są stosunkowo niskie,
 –  ludzie są coraz lepiej poinformowani o problemie i działania przezwycięża-
ją obawy,

4 C. Frankel, The return of Roper’s true-blue greens: less is more, “Green Market Alert” 1994, 
nr 2, s. 1–2
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 –  działania te stają się integralną częścią ludzkiego stylu życia.
Według tego modelu wszystkie katastrofy ekologiczne mogą wywoływać 

dwa efekty, po pierwsze zwiększyć obawy po informacjach w mediach, a po dru-
gie, również pod wpływem mediów zwiększyć proekologiczną świadomość, co 
prowadzi do drugiej i trzeciej fazy modelu Frankela. Jak wynika z powyższego, 
zwiększona świadomość może mieć pozytywny wpływ na pobudzenie proekolo-
gicznego myślenia i działania w życiu konsumentów i przyczynić się do wzmoc-
nienia proekologicznych atrybutów oferty. Oprócz mediów nagłaśniających kwe-
stie związane z ochroną środowiska, także odpowiednia edukacja w szkołach 
może przyczynić się do uświadomienia problemów związanych z koniecznością 
ochrony środowiska. Dodatkowo mogłaby pozytywnie wpływać na to koniecz-
ność segregacji śmieci w gospodarstwach domowych. Istotną rolę odgrywa także 
właściwa prezentacja produktów ekologicznych zarówno w przekazach reklamo-
wych, jak i w miejscach ich sprzedaży.

Doświadczenie konsumentów z używaniem produktów ekologicznych jest 
ograniczone, a stosunek jakości do ceny tych produktów – nie zawsze właściwy. 
Okoliczności te tworzą bariery wprowadzania nowych proekologicznych produk-
tów na rynek. Także położenie dużego nacisku na ekologiczny przekaz kosztem 
tradycyjnych korzyści może być dla klienta mylące. Rozwiązaniem może być 
eksponowanie proekologicznych korzyści płynących z produktu jako dodatko-
wej motywacji do zakupu wtedy, kiedy na pożądanym z punktu widzenia klienta 
poziomie są jakość produktu, cena i sposoby jego dystrybucji. Zdaniem K. Peat-
tiego, zaoferowanie klientom wiarygodnych produktów ekologicznych w podob-
nych cenach i o zbliżonych możliwościach technicznych co produkty tradycyjne 
sprawi, że klienci wybiorą produkty sprzyjające ochronie środowiska5.

Proces zakupu, jako etap procesu decyzyjnego, określa, w jaki sposób 
klient dokonuje wyboru oferty i podejmuje decyzję zakupu w oparciu o poprzed-
nie fazy. W tym obszarze należy skoncentrować się na dwóch aspektach: mode-
lach zakupu, które obejmują lokalizację miejsca zakupu, ilość produktu i mo-
ment zakupu, oraz rezultatach zakupu, które określają końcowe zachowanie na-
bywcy. Jeśli chodzi o miejsce zakupu, istotne znaczenie ma wizerunek proeko-
logiczny sprzedawcy i dostępność produktu. Pewna liczba konsumentów może 
brać pod uwagę wyspecjalizowanych proekologicznych dystrybutorów, podczas 
gdy większość będzie raczej polegać na dostępności proekologicznych produk-

5 K. Peattie, Environmental marketing management, meeting the green challenge, Pitman 
Publishing, London 1995, s. 155.
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tów u masowych sprzedawców, których klientami byli do tej pory. Czynnik pro-
cesu decyzyjnego związany z miejscem zakupu w przypadku większości pro-
duktów wynika z efektywności dotychczasowych zakupów. W przypadku super-
marketów i centrów handlowych ten czynnik może być istotny dla podkreśle-
nia ich proekologicznego nastawienia, gdyż supermarkety i centra handlowe uła-
twiają dokonanie wszystkich koniecznych zakupów w jednym miejscu. Ma to 
pozytywny efekt na stan środowiska związany z mniejszą emisją zanieczyszczeń 
przez samochody, które są zazwyczaj środkiem transportu w przypadku dokony-
wania zakupów. Decyzje oparte na ilości zakupów są związane z ochroną śro-
dowiska przez redukcję zakupów produktów komplementarnych, zakup produk-
tów w większych opakowaniach oraz ograniczenie zakupów w celu prowadzenia 
prostszego stylu życia, wymagającego mniejszej ilości zasobów. Natomiast czyn-
nik związany z czasem zakupu może być opisany jako odłożenie zakupu w cza-
sie, aż do momentu pojawienia się proekologicznej alternatywy.

Proces decyzyjny konsumenta kończy się podjęciem decyzji, która skutku-
je zakupem produktu lub jego zaniechaniem. Istnieje wiele możliwych działań 
odzwierciedlających aktywne lub pasywne zachowania w tym obszarze z punk-
tu widzenia zachowań proekologicznych nabywców. Można zatem wyróżnić6:

 –  brak zakupu – naprawa starego produktu, obycie się bez niego, uproszczenie 
stylu życia (np. samodzielna naprawa, przejście na wegetarianizm),

 –  wynajęcie lub leasing – aby zaspokoić potrzebę i równocześnie zmniejszyć ry-
zyko związane z wprowadzeniem nowej, nieznanej proekologicznej technologii,

 –  zakup z drugiej ręki – aby wykorzystać produkt, który może być jeszcze uży-
teczny,

 –  zakup produktu alternatywnego – radykalna zmiana podejścia do uzyskania 
pożądanych korzyści (zastąpienie samochodu rowerem, zakup e-booka za-
miast tradycyjnej książki),

 –  zakup produktu innej fi rmy – zmiana produktu na proekologiczny od proeko-
logicznego dostawcy lub proekologiczny od standardowego dostawcy (atrybu-
ty proekologiczne odgrywają istotną rolę),

 –  zakupy oparte na długości działania produktu – zakup wytrzymałych, drogich 
produktów o wysokiej jakości, które mają długoletnie gwarancje, lub zakup 
produktów wielorazowego użytku zamiast jednorazowego,

6 Ibidem, s. 88–90.
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 –  kontynuowanie zakupu produktów dotychczasowej fi rmy – zaakceptowanie 
proekologicznego wariantu produktu, kiedy tylko zostanie wprowadzony na 
rynek.

Zachowanie pozakupowe w procesie decyzyjnym konsumenta ekologicz-
nego związane jest z zachowaniem nabywcy po dokonaniu zakupu produktu. 
Szczególnie istotne są tutaj dwie kwestie: unikanie dysonansu pozakupowego 
oraz zrozumienie istoty sposobów utylizacji produktów, co stanowi zwieńcze-
nie procesu konsumpcji. Aby konsument chciał powtórzyć zakup lub zarekomen-
dować komuś produkt, jego doświadczenie związane z użytkowaniem produktu 
musi być od początku pozytywne. W modelu procesu decyzyjnego konsumen-
ta satysfakcja stanowi sprzężenie zwrotne, które sprzyja bądź ogranicza powtór-
ny zakup. Kiedy zakup z jakiejś przyczyny nie jest satysfakcjonujący, powodu-
je on stan napięcia emocjonalnego (dysonans pozakupowy), będący efektem roz-
bieżności pomiędzy korzyściami oczekiwanymi a dostarczonymi przez produkt. 
Oczywiste jest, że produkt oferujący korzyści dla środowiska zyska wyższy sto-
pień akceptacji, jeśli nie wystąpi dysonans pozakupowy.

Skłonność konsumenta do zachowań proekologicznych, realizowanych w pro-
cesie decyzyjnym jest uzależniona od specyfi ki segmentu, do którego on przynale-
ży. Można wyróżnić następujące segmenty konsumentów proekologicznych7:

 – bardzo wysoka świadomość ekologiczna:
–  reprezentują konsumentów najbardziej zaangażowanych w szeroki zakres 

proekologicznych działań i zachowań i można ich opisać jako działaczy 
i przywódców,

–  mają wysoki status społeczno-ekonomiczny, tzn. wykształcenie, dochód 
i zawód,

–  są związani z kwestiami ochrony środowiska przez oferowane wsparcie fi -
nansowe dla ekologów i interakcje z politykami,

–  można ich podsumować jako zaangażowanych ekologów;
 – wysoka świadomość ekologiczna:

–  wyróżniają się chęcią zapłaty wyższej ceny za produkty proekologiczne,
–  mają wysoki status społeczno-ekonomiczny, tzn. wykształcenie, dochód 

i zawód, ale są młodsi niż konsumenci z powyższego segmentu,
–  zajmują niższą pozycję, jeśli chodzi o kwestie ochrony środowiska, niż kon-

sumenci z powyższego segmentu, ale wyższą niż inne segmenty;
 – średnia świadomość ekologiczna:

7 D. Fuller, op.cit., s. 335.
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–  z czasem mogą stać się przedstawicielami jednego z powyższych segmen-
tów,

–  mają wysoki status społeczno-ekonomiczny, tzn. wykształcenie, dochód 
i zawód,

–  zajmują wyższą pozycję, jeśli chodzi o zachowania proekologiczne niż inni 
ludzie;

 – bardzo niska świadomość ekologiczna:
–  zaliczają się do konsumentów względnie niezaangażowanych w zachowa-

nia proekologiczne,
–  mają niższy status społeczno-ekonomiczny,
–  zajmują znacznie niższą pozycję, jeśli chodzi o prawie wszystkie zachowa-

nia proekologiczne niż inni ludzie;
 – brak świadomości ekologicznej:

–  brak zaangażowania w ochronę środowiska,
–  niski, a nawet niekorzystny status społeczno-ekonomiczny.

W segmentacji proekologicznych konsumentów szczególnie dużą rolę od-
grywają dwie zmienne – dochód i wykształcenie8. Jest to wyraźnie widoczne 
przy porównaniu dwóch pierwszych segmentów, obrazujących najwyższe zaan-
gażowanie konsumenta w kwestie ochrony środowiska, z dwoma ostatnimi seg-
mentami. Dla tych konsumentów działanie zgodnie z zasadami ochrony środowi-
ska może być traktowane jako kwestia dostępności fi nansowej. Jeśli tak, fi nan-
sowe wsparcie ochrony środowiska (np. zapłata wyższej ceny za produkt pro-
ekologiczny) mogłoby mieć miejsce tylko po zaspokojeniu podstawowej potrze-
by i dlatego byłoby o wiele mniej prawdopodobne w przypadku dwóch ostatnich 
mało zamożnych segmentów. Podobnie wyższy poziom edukacji związany jest 
z proekologicznym zachowaniem. Dłuższa nauka wpływa na lepsze zrozumienie 
kwestii ochrony środowiska i może prowadzić do podjęcia działania.

Jedną z możliwości wykorzystania informacji o segmentacji w marketin-
gu ekologicznym jest pozycjonowanie lub repozycjonowanie produktów w umy-
słach docelowych konsumentów. Według Ph. Kotlera, pozycjonowanie jest dzia-
łaniem związanym z kształtowaniem oferty i image’u przedsiębiorstwa, prowa-
dzącym do zajęcia wyraźnego, znaczącego miejsca w pamięci odbiorców doce-
lowych. Różnice pomiędzy segmentami dają podstawę do dostosowania (pozy-
cjonowania) marketingu mix w taki sposób, aby przedsiębiorstwo wyróżniało się 

8 Green Gauge’ tracks public’s ups, downs on the environment, “The Green Business Letter” 
1996, nr 12, s. 4–5.
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spomiędzy fi rm konkurencyjnych. Jednak Kotler przestrzega, że nie wszystkie 
różnice pomiędzy markami mają istotne znaczenie. Nie każda z nich jest czynni-
kiem rzeczywiście różnicującym. Każda różnica może potencjalnie przyczyniać 
się zarówno do wzrostu kosztów przedsiębiorstwa, jak i do zwiększenia korzyści 
dla odbiorcy. Opłaca się natomiast tworzyć różnicę, jeżeli jest ona9:

 –  ważna – dostarcza znaczących korzyści dla wystarczająco dużej liczby kupu-
jących,

 –  wyróżniająca – nie jest oferowana przez innych lub jest oferowana przez 
przedsiębiorstwo w odrębny sposób,

 –  korzystniejsza – umożliwia uzyskanie takiej samej korzyści w dogodniejszy 
sposób,

 – komunikatywna – jest zrozumiała i widoczna dla nabywcy,
 – bezpieczna – jest trudna do podrobienia przez konkurentów,
 – dostępna – kupujący jest w stanie za nią zapłacić,
 – zyskowna – wprowadzenie różnicy jest opłacalne dla przedsiębiorstwa.

W odniesieniu do produktów ekologicznych należy określić, w jaki sposób 
ekologiczne atrybuty produktu mogą spełnić powyższe kryteria. Biorąc pod uwa-
gę ich ogólnie mniejszą ważność dla konsumenta, brak sposobu, w jaki się wy-
różniają i w jaki ukazują płynącą z nich korzyść, nieustanne trudności z ich obja-
śnieniem i oczywistą niechęć większości konsumentów do płacenia więcej za ko-
rzyści dla środowiska, wydaje się, że pozycjonowanie ekologicznych atrybutów 
jest skazane na porażkę. Jednak w miarę zaawansowania i rozwoju działań przed-
siębiorstw w zakresie ochrony środowiska, pośrednio przecież korzystnych dla 
konsumentów, korzyści proekologiczne będą z pewnością zyskiwać coraz więk-
szą rolę jako czynnik motywujący do zakupu. Koncepcja ekopozycjonowania 
jest stosunkowa nowa na rynku. W miarę jak znaczenie związku pomiędzy śro-
dowiskiem, społeczeństwem i gospodarką staje się coraz lepiej rozumiane, pozy-
cja rynkowa i ekopozycja produktów oraz przedsiębiorstw zacznie funkcjonować 
w umysłach konsumentów. Zrównoważony rozwój nie jest kwestią wyboru, ale 
koniecznością. Niezależnie, czy konsumenci tego chcą, czy nie, producenci mają 
moralny obowiązek dążenia do tego rozwoju. Kwestie związane z ochroną śro-
dowiska coraz częściej zostają wbudowane w codzienne życie przez programy 
edukacyjne, doniesienia mediów o katastrofach ekologicznych i zaangażowanie 
gospodarstw domowych w programy recyklingu (segregację odpadów). W pro-

9 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Prentice Hall, Warszawa 
1997, s. 283.
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cesie decyzyjnym konsumenta związanym z wyborem produktu kwestie doty-
czące ochrony środowiska mogą stać się w przyszłości czynnikiem przesądzają-
cym o zakupie. Oznacza to, że jeśli korzyści płynące z produktu i cena będą takie 
same, jak w przypadku produktów konwencjonalnych, to wtedy konsument wy-
bierze produkt postrzegany jako korzystniejszy dla środowiska.

CONSUMER IN GREEN MARKETING

Summary

Issues connected with environment gain increasing importance in the company’s 
operating on the market. Also consumers are becoming more and more conscious that 
protecting the environment is benefi cial for them too. As a purchase decision criterion, 
environment will probably become a tie-breaker for many customers in the future.

Translated by Iwona Wilk
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Wprowadzenie

W zależności od miejsca zamieszkania, zarobków, wieku, liczebności oraz 
innych czynników członkowie gospodarstw domowych swój wolny czas spędza-
ją na różne sposoby. Wśród szerokiej oferty znaleźć można wiele propozycji, ta-
kich jak usługi edukacyjne, turystyczne, sportowe i inne.

W ostatnich dwóch dekadach XX wieku zanotowaliśmy gwałtowny roz-
wój rynku usług sportowych. Rozwój ten wynika z takich powodów, jak: wzrost 
liczby widzów oglądających widowiska sportowe, wzrastające zainteresowanie 
mediów transmisjami sportowymi, zwiększenie generowanych wartości obrotów 
i zysków, rozwój sponsoringu sportowego, globalizacja sportu czy troska o zdro-
wie i sylwetkę. Konsumenci coraz częściej wybierają usługi związane z wypo-
czynkiem i rozrywką oraz godzą się płacić wyższą cenę za ich jakość, a wzrasta-
jąca liczba podmiotów gospodarczych oferujących takie usługi w Polsce powo-
duje, że stworzył się nowy rynek, który obecnie urasta do rangi jednego z głów-
nych rynków branżowych.

1. Charakterystyka rynku usług sportowych

Rynek sportowy jest podsystemem szerzej rozumianego rynku, na któ-
rym potrzeby nabywców, związane z wykorzystywaniem sportu, są zaspokajane 
przez podmioty oferujące produkty sportowe pod postacią usług, dóbr material-
nych, informacji, miejsc lub innych osób.
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Zajęcia sportowe zawsze były pojmowane w kategoriach komercyjnej usługi, 
której potencjalnym klientem jest każdy człowiek dbający o swoje zdrowie. Oferta 
rynku usług sportowych jest obecnie tak szeroka, że potencjalny klient może zna-
leźć ofertę dla siebie, czy to z zajęć zorganizowanych grupowych, czy indywidual-
nych, wśród różnych dyscyplin sportowych i form aktywności fi zycznej.

Obecnie uprawianie jakiegokolwiek sportu deklaruje 37,5% Polaków, 
w tym 40% mężczyzn i 35,3% kobiet. Łatwo policzyć, że to około 14,5 miliona 
ludzi w naszym kraju.

Rys. 1. Uczestnictwo w zajęciach sportowych w Polsce
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z 2008 roku.

Poszczególne dyscypliny i procentowy udział w nich osób uprawiających 
sport przedstawia rysunek 2.

Rys. 2. Uczestnictwo w zajęciach sportowych według rodzaju zajęć (każda osoba może 
uczęszczać na więcej niż 1 rodzaj)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z 2008 roku.
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Jedną z pozycji na rynku usług sportowych są zajęcia taneczne. Jak wyni-
ka z wykresu, spośród osób uprawiających sport 7% Polaków wybiera taniec (co 
stanowi ok. 1 miliona osób, czyli ok. 2,6% polskiej populacji). Jest to szczegól-
ny rodzaj sportu, który dopiero niedawno zdobył sporą rzeszę fanów. Taniec jest 
zaliczany do ćwiczeń rekreacyjnych, mających bardzo korzystny wpływ na zdro-
wie psychofi zyczne. Rytmiczne ruchy w takt muzyki odprężają, pozwalają uwol-
nić i odreagować nagromadzone emocje oraz uzyskać równowagę wewnętrzną. 
Z tego powodu można mówić o choreoterapii, na którą składają się ćwiczenia 
muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe, jak i typowy taniec. „Taniec wpły-
wa pozytywnie nie tylko na układ ruchowy, ale i na cały organizm, a w szcze-
gólności na układ krążenia, oddechowy, nerwowy, pokarmowy oraz na przemia-
nę materii. Dotlenia wszystkie komórki ciała, poprawia krążenie krwi i elastycz-
ność stawów, wzmaga pracę jelit i zwiększa wydolność płuc. Wyrabia koordyna-
cję ruchów oraz kształci wyobraźnię i pamięć ruchową”1. Taniec został więc bar-
dzo spopularyzowany i trafi a do szerokiego grona ludzi.

2. Rynek zajęć tanecznych w Polsce

W ostatnich latach tematyka tańca stała się bardzo popularna pod względem 
oglądalności oraz promocji zdrowego stylu życia. To za sprawą mediów taniec 
zaistniał jako jedna z popularniejszych form sztuki i sportu w Polsce. Sztuki, je-
żeli jest wyłącznie oglądany, natomiast sportu, gdy uprawiany jest czynnie. Ta-
niec pojawia się obecnie przy wielu różnych okazjach, stąd prawie nie ma festynu 
czy innej masowej imprezy bez udziału zespołów lub grup tanecznych.

W dużym stopniu dzieje się to za sprawą tanecznych programów, które emi-
towane są w telewizji. Taneczne programy rozrywkowe i fi lmy spowodowały, że 
coraz więcej osób przekonało się, jak piękny jest taniec i chce się ruszać, jak bo-
haterzy „You Can Dance”, „Tańca z Gwiazdami” czy „Step Up”. A to przedsię-
biorczym osobom otwiera możliwości dobrego zarobku. Na przykład na porta-
lu www.mambiznes.pl opisane jest, jak założyć szkołę tańca. I chociaż obecnie 
w każdym większym mieście istnieje co najmniej kilkanaście takich szkół, ry-
nek wciąż nie jest przepełniony, tym bardziej, że klienci oczekują dużego zróżni-
cowania nowoczesnych rytmów i maksymalnie szerokiej oferty – od tańca Bol-
lywood, przez taniec brzucha, afro jazz, salsę kubańską, latino, sambę, bachatę, 
funky, nikedance, dancehall, reggeaton, show dance, breake dance, elektro dan-
ce, sexy dance, aż po fl amenco. Dlatego aktualnie każdy program, mający w na-

1 A. Gołaszewska, Poradnik zdrowie.pl, 7.05.2009.



72 Monika Tatarczuk

zwie taniec, może liczyć na sporą oglądalność. Wydawane są także książki i pły-
ty DVD z kursami tańca, bo przecież wiele osób chciałoby tańczyć jak w MTV 
lub chociaż tak, jak amatorsko robią to „gwiazdy”.

Aby wygodnie i komfortowo czuć się podczas zajęć tanecznych, należy być 
odpowiednio ubranym. Wiele fi rm sportowych rozszerza swoją ofertę właśnie 
o ubrania i buty przeznaczone do tańca oraz inne produkty inspirowane modą 
sportową i sportowym stylem życia. Przykładem może być fi rma Nike, która 
przeprowadziła bardzo dynamiczną kampanię reklamową, promującą stroje do 
tańca dla kobiet na wiosnę 2006 roku. „Powiedz, że nie jestem gwiazdą sportu. 
Ubierz się i tańcz” – to hasło reklamowe, które towarzyszyło wiosennej kampa-
nii. Zachęcało ono do kupna odzieży z kolekcji przeznaczonej dla kobiet zajmu-
jących się czynnie tańcem2.

W związku z tym, że taniec stał się tak powszechny, można by domniemy-
wać, że ciągła jego obecność może znudzić ludzi. Jednak tak nie jest. Nadal chęt-
nie oglądane są programy o tańcu, coraz więcej ludzi chce tańczyć i zapisuje się 
na zajęcia. Taniec stał się także wspaniałym sposobem na zgubienie kilku „nad-
programowych kilogramów” i oczywiście na wzmocnienie kondycji fi zycznej. 
Jest łatwy i przyjemny, a do tego w trakcie zajęć można nawiązać ciekawe kon-
takty z innymi uczestnikami.

Aktualnie istnieje tak dużo szkół tańca w naszym kraju, że każdy zainte-
resowany tą formą aktywności człowiek może znaleźć odpowiednią ofertę dla 
siebie.

Rys. 3. Uczestnictwo w zajęciach tanecznych według czasu ich trwania
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z 2008 roku.

2 M. Tatarczuk, niepublikowana praca magisterska pt. Sposoby promocji i reklamy tańca w Pol-
sce, US Szczecin 2008.
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Rys. 4. Uczestnictwo w zajęciach tanecznych według częstotliwości uczestnictwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z 2008 roku.

Stale otwierane są kolejne szkoły tańca, które oferują coraz to nowsze sty-
le oraz różną częstotliwość uczestnictwa w poszczególnych zajęciach oraz czas 
ich trwania. Szkoły w całym kraju są od kilku lat oblegane, a chętnych nadal 
przybywa.

Z zajęć tanecznych korzystają nie tylko małe dzieci czy młodzież. Coraz 
częściej na salach treningowych możemy spotkać ludzi starszych (emerytów) czy 
nawet ludzi aktywnych zawodowo (bizneswoman czy biznesmanów). Tworzone 
są nawet grupy specjalnie dla nich.

Terapia tańcem jest skutecznym lekiem na przedłużenie młodości osób star-
szych. Ćwiczenia w takt muzyki, odpowiednio dobrane do wieku i możliwości 
ruchowych, są jednym ze środków profi laktyki gerontologicznej. Część z tych 
ludzi zapisuje się na zajęcia taneczne, aby spędzić miło i aktywnie wolny czas, 
a inni dlatego, że panuje obecnie taki trend, czego przykładem jest ogólnopol-
ska kampania społeczna „Trzymam rytm z Odnovitem” (http://www.trzymam-
rytm.pl), która rozpoczęła się w styczniu 2008 roku. Jej celem było umożliwienie 
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wszystkim chętnym w wieku od 55 lat wzwyż możliwości uczestniczenia w zaję-
ciach tanecznych przez zbudowanie sieci Szkół Tańca Trzymam Rytm.

Rys. 5. Uczestnictwo w zajęciach tanecznych według wieku uczestników
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z 2008 roku.

Rys. 6. Uczestnictwo w zajęciach tanecznych według wykształcenia uczestników
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z 2008 roku.

Również tancerze podczas turniejów mogą liczyć na większą publiczność. 
Jest to o tyle ważne, że w uprawianiu tańca jedną z ważniejszych rzeczy jest moż-
liwość zaprezentowania zdobytych umiejętności i świetna zabawa.

Klienci, którzy są zainteresowani ofertą szkół tańca, oczekują, aby zajęcia 
taneczne były ciekawe, różnorodne i dawały im poczucie mile spędzonego cza-
su. Zajęcia taneczne mogą zaspokoić wiele potrzeb umiejscowionych wysoko 
w hierarchii Maslowa, np. potrzebę samorealizacji, poczucia własnej warto-
ści czy przynależności. Jednocześnie, w przypadku dzieci i młodzieży, istotne 
są efekty, które można zaprezentować na różnych zawodach tanecznych. Star-
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si uczestnicy nabytymi umiejętnościami mogą się pochwalić, np. podczas im-
prez okolicznościowych, wzbudzić uznanie przyjaciół i rodziny, a nawet zasko-
czyć współpracowników.

3. Rynek szkół tańca w Szczecinie

Szkoły tańca są fi rmami typowo usługowymi. Ich oferta jest przeważnie 
skierowana do kilku segmentów. Takie przedsiębiorstwa działają głównie na ryn-
kach lokalnych, czasami regionalnych.

Rys. 7. Uczestnictwo w zajęciach tanecznych według miejsca zamieszkania
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z 2008 roku.

Badania prowadzone w Szczecinie przez autorkę pokazują, że w mieście, 
które zamieszkuje około 400 tysięcy osób, istnieje blisko 35 ośrodków propo-
nujących różne formy aktywności o zróżnicowanej jakości i cenie. Największy 
wpływ na rynek szkół tańca ma konkurencja, która zależy od profi lu odbiorców, 
jak również od rodzaju prowadzonych zajęć. Między innymi można tu wymienić:

1.  W przypadku zajęć dla dzieci i młodzieży w technice disco dance i hip -
-hop występuje dość duża konkurencja o bardzo różnej jakości prowa-
dzonych zajęć, jak i cenie. Ceny zajęć tanecznych wahają się od 40 do 
100 złotych miesięcznie. Jakość jest różna w zależności od kwalifi kacji 
instruktorów oraz warunków, w jakich zajęcia są prowadzone.

2.  Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym są organizowa-
ne w prawie każdym przedszkolu za stosunkowo niewielkie pieniądze 
w trakcie pobytu w nim dziecka. Zaletą jest to, że rodzice nie muszą do-
datkowo przyprowadzać dzieci na zajęcia. Ceny takich zajęć wahają się 
od 30 do 40 złotych miesięcznie. Ponadto wiele szkół tańca ma w swo-
jej ofercie zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ceny zajęć tanecz-
nych w tych szkołach są podobne.
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3.  W przypadku zajęć dla dorosłych konkurencję stanowią różnego rodza-
ju zajęcia fi tness w formie tańca oraz zajęcia tańca towarzyskiego dla do-
rosłych. Ceny zajęć fi tness wahają się od około 15 złotych za pojedyncze 
wejście do około 200 złotych za karnet miesięczny (8 wejść). Kursy tańca 
towarzyskiego dla dorosłych kosztują około 80 złotych za miesiąc (jedne 
zajęcia tygodniowo)3.

Dodatkowo bezpośrednią konkurencją są inne organizacje sportowe, które 
zabiegają o widzów lub ćwiczących, natomiast za konkurencję pośrednią należy 
uznać każdy podmiot spoza rynku sportowego, który oferuje czynne lub bierne 
formy spędzania wolnego czasu.

Zajęcia taneczne są poddane znaczącym wahaniom sezonowym. Sezono-
wość popytu wynika z tego, iż oferta zajęć tanecznych kierowana jest głównie do 
dzieci i młodzieży. W trakcie ferii zimowych i wakacji letnich większość z nich 
wyjeżdża na wypoczynek. Wtedy również większość dorosłych wybiera się na 
urlop. Największy popyt na zajęcia taneczne jest we wrześniu, kiedy są wybie-
rane zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, w ciągu roku stopniowo maleje, a w czerw-
cu spada o około 30%. Przez okres wakacyjny nie prowadzone są zajęcia, acz-
kolwiek w tym okresie oraz podczas ferii zimowych organizowane są stacjonar-
ne i wyjazdowe warsztaty taneczne.

Jedną z większych szkół tańca w województwie zachodniopomorskim, 
a także w Polsce, jest Studio Tańca „Shock Dance” ze Szczecina – najlepsza 
szkoła tańca roku 2007–2010 w Polsce w Disco Dance (według Polskiej Fede-
racji Tańca) oraz aktualni mistrzowie świata w tej dyscyplinie. Studio działa od 
1997 roku, jest zrzeszone w Polskiej Federacji Tańca (PFT) i International Dance 
Organization (IDO). Jest profesjonalnie wyposażone, znajdują się tam: recepcja 
z poczekalnią (gdzie stoją automaty z gorącymi i zimnymi napojami oraz prze-
kąskami, są tam także wygodne kanapy, np. dla rodziców czekających na dzieci, 
można w niej także zobaczyć wiele zdjęć wiszących na ścianach z turniejów czy 
pokazów, a także puchary zdobyte przez zespół na imprezach krajowych i mię-
dzynarodowych); 2 sale treningowe z lustrami na ścianach, profesjonalny sprzęt 
muzyczny i nagłaśniający, szatnie i toalety dla klientów oraz inne pomieszczenia 
niezbędne do prowadzenia działalności studia, takie jak biuro, pomieszczenie go-
spodarcze i garderoba, w której przechowywane są stroje. W studiu można zaku-
pić także akcesoria taneczne, takie jak buty do tańca (towarzyskiego i nowocze-
snego), baletki, stroje do ćwiczeń, itp.

3 M. Tatarczuk, op.cit.



77Klient na rynku usług oferowanych przez szkoły tańca

„Shock Dance” jest jedną z nielicznych szkół tańca mającą własną siedzi-
bę. Niewiele szkół dysponuje takim zapleczem technicznym ze względu na koszt 
inwestycji, aczkolwiek coraz więcej osób decyduje się na takie rozwiązanie, re-
zygnując z wynajmowania sal gimnastycznych w szkołach. Koszt wynajęcia sali 
wynosi co najmniej 30 złotych za godzinę. Posiadanie własnego lokalu umożli-
wia dużą elastyczność przy organizacji zajęć. W zależności od ilości chętnych 
można stworzyć dodatkowe grupy o różnym stopniu zaawansowania i różnym 
przedziale wiekowym. Przy niewielkim wzroście kosztów stałych można prowa-
dzić zajęcia na kilku salach jednocześnie.

Na popularność szkół tańca mają także wpływ sami tancerze. Piękne, ko-
lorowe stroje i chęć zdobywania medali przyciąga wielu amatorów tańca. Wie-
le nowych osób zapisuje się na zajęcia taneczne ze względu na to, że zadowolo-
ny znajomy polecił usługę.

Rys. 8. Uczestnictwo w zajęciach tanecznych według jego okresu trwania
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z 2008 roku.

Oferta zajęć w „Shock Dance” jest elastycznie dopasowywana do aktualnie 
panujących trendów oraz odpowiada potrzebom klientów ze względu na wysokie 
kwalifi kacje zatrudnionych instruktorów i przyjaźnie urządzony lokal.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tańcem oraz chęcią ogląda-
nia pokazów tanecznych powstała grupa zawodowa tancerzy, która ma na celu 
obsługę imprez. Wiele fi rm decyduje się na taką formę urozmaicenia swoich 
eventów. Tancerze uświetniają pokazami takie wydarzenia, jak imprezy sylwe-
strowe, okolicznościowe, rejsy na promach i wiele innych. Cena takiego poka-
zu zależy od miejsca, okoliczności i czasu trwania. Także instruktorzy tańca za-
trudniani są przez ośrodki wczasowe i hotele, które pragną zorganizować aktyw-
ny wypoczynek dla swoich gości.

6,4%

22,0%

18,7%
20,2%

4,6%

28,2%
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Zakończenie

W ciągu ostatnich lat popyt na zajęcia taneczne bardzo się zwiększył, co 
skutkowało rozwojem działalności studiów tańca. Prowadzenie tego typu działal-
ności jest obecnie bardzo intratne, jednak bez odpowiedniej promocji trudno jest 
wyróżnić się w wielości szkół tańca. Większość z nich chce zaprezentować swoją 
ofertę jako aktywną formę spędzania wolnego czasu, propagowanie zdrowia oraz 
świetną zabawę. Trzeba mieć pomysł, który ściągnie do szkoły ludzi i pozwoli jej 
się rozwijać. Musi to być coś, co odróżni tę szkołę od innych.

Taniec jest taką formą aktywności fi zycznej, którą można uprawiać bez 
względu na wiek czy płeć. Obecnie oferta na rynku jest tak różnorodna, że każdy, 
nawet najbardziej wymagający klient, znajdzie coś dla siebie. W przedsiębior-
stwach, takich jak szkoły tańca, najistotniejsze jest zadowolenie usługobiorcy. 
Należy więc stale o niego dbać i zabiegać, elastycznie dopasowując ofertę do po-
trzeb i panujących trendów na rynku, gdyż to klienci decydują o obecności szko-
ły tańca na rynku.

CLIENT ON THE SERVICES MARKET OFFERED 
BY DANCE SCHOOLS IN POLAND

Summary

The article presents consumers’ behavior on the sports market. It shows how many 
people, who work out, decide to participate in dance classes and what are their choices. 
Dance is a special type of sport, recently discovered by many people. This kind of activity 
can be practiced regardless of age or sex.

The author shows the dance classes market in Szczecin, and more precisely de-
scribes one of the largest dance schools in West Pomerania – Shock Dance from Szczecin.

Translated by Monika Tatarczuk
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Wstęp

Konieczność zmiany miejsca zamieszkania, przeniesienia się do innego kra-
ju czy do innego kręgu kulturowego skutkuje często zmianami w zachowaniach 
i przyzwyczajeniach żywieniowych i nabywczych związanych z zakupem żyw-
ności. Młodzi ludzie, przyzwyczajeni do własnego sposobu odżywiania i zaopa-
trywania się w żywność, migrując do innego kraju w celu kontynuowania stu-
diów, zdobycia nowych doświadczeń, często przeżywają nie lada szok kultu-
rowy, będąc zmuszeni przyzwyczaić się do nowych potraw, nowych sposobów 
przygotowywania posiłków czy też innych pór ich spożywania. Niniejsza pra-
ca stanowi próbę oceny zmian, jakie zachodzą w nawykach zakupowych, doty-
czących produktów spożywczych, oraz w wybranych nawykach żywieniowych 
studentów zagranicznych przebywających w Polsce. Na podstawie tej diagnozy 
postarano się wysnuć wstępne tezy dotyczące oceny przygotowania polskiej in-
frastruktury podażowej do sprostania wymaganiom żywieniowym konsumentów 
z różnych stron świata. Na koniec dokonano syntezy oceny polskiej żywności 
przez studentów zagranicznych. Praca zapoczątkowuje szersze rozważania nad 
wyżej wymienioną tematyką.
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1. Zachowania nabywcze i żywieniowe

Człowiek w swoim życiu podejmuje wiele decyzji, między innymi tych o wy-
borze modelu żywienia i sposobie zakupu żywności. Podejmowanie decyzji jest 
złożonym procesem psychicznym, obejmującym elementy poznawcze, emocjonal-
ne i motywacyjne. Na jego przebieg wpływa wiedza i doświadczenie decydenta, 
jak też czynniki kontekstualne. Ponadto przed podjęciem decyzji występują zjawi-
ska przeddecyzyjne, a po jej podjęciu mechanizmy postdecyzyjne1.

Konsument, kupując różnorodne produkty, znajduje się pod wpływem de-
terminant:

 – zewnętrznych – oddziałujących na niego z otoczenia,
 –  wewnętrznych – wynikających z osobowości oraz indywidualnych uwarunko-
wań społeczno-kulturowych i ekonomicznych,

 – związanych z sytuacją zakupu2.
Zakup żywności jest zakupem specyfi cznym. Produkty spożywcze są często 

nabywane i przeznaczane na bieżącą konsumpcję i dlatego znaczna część decyzji 
podejmowanych w procesie zakupu ma charakter rutynowy. Oznacza to, iż dużą 
rolę odgrywają tu przyzwyczajenie oraz nawyki konsumenta. Zakupy impulsyw-
ne wynikają z pojawienia się nagłej potrzeby3. Nawyki te wynikają z modelu ży-
wienia człowieka ukształtowanego przez czynniki, takie jak: środowisko spo-
łeczne, uwarunkowania psychologiczne i środowisko naturalne4. Model żywienia 
warunkuje z kolei kształt poszczególnych wyborów żywnościowych człowieka.

W literaturze wskazuje się na trzy rozbudowane grupy czynników wpływa-
jących na wybór żywności:

 –  czynniki związane z produktem, odnoszące się do jego właściwości fi zykoche-
micznych, cech sensorycznych (smak, zapach, wygląd, tekstura), cech funk-
cjonalnych (opakowanie, dostępność, wygoda), wartości odżywcze itp.;

 –  czynniki związane z konsumentem, do których zaliczyć można cechy osobowe 
(wiek, płeć, wykształcenie), czynniki psychologiczne (osobowość, doświad-
czenie, nastroje), czynniki fi zjologiczne (stan zdrowia, sytość, głód) itp.;

1 E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia poznawcza, Wydawnictywo Naukowe 
PWN, Warszawa 2007, s. 584.

2 M. Grębowiec, Rola jakości w podejmowaniu decyzji nabywczych na rynku dóbr żywnościo-
wych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Wydawnictwo 
SGGW w Warszawie, Warszawa 2009, Tom XI, z. 3, s. 111.

3 Ibidem, s. 112.
4 Na podstawie A. Szcześniak, Potrawy świata i zwyczaje żywieniowe, www.technolog.friko.pl; 

A. Gronowska-Senger, Czynniki warunkujące zachowania żywieniowe dzieci i młodzieży, „Żywie-
nie Człowieka i Metabolizm” 2007,  nr 34 (1/2), s. 17–18.
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 –  czynniki związane ze środowiskiem, obejmujące czynniki ekonomiczne (cena, 
dochody), kulturowe (wierzenia i przekonania), społeczne (status socjalny, 
moda, wpływ otoczenia) itp5.

Młodzi ludzie przybywający do Polski na studia, najczęściej w formie wy-
miany zagranicznej między uczelniami, mają już wyrobione przyzwyczaje-
nia i gusty żywieniowe. Odłączając się od rodziny i tradycyjnego w danym kra-
ju sposobu dokonywania zakupów jedzenia i modelu żywienia, mogą albo być 
otwarci na nowe doświadczenia kulinarne, albo starać się zachować dotychcza-
sowy model. Na ten wybór składa się szereg czynników zarówno osobowościo-
wych i związanych z samym młodym konsumentem, zdrowotnych związanych 
z przyzwyczajeniem organizmu do danego sposobu odżywiania, jak i czynników 
sytuacyjnych związanych chociażby z dostępnością bądź brakiem dostępności 
różnorodnych produktów na terenie naszego kraju, ale też z ograniczeniami fi -
nansowymi i czasowymi. Barierą, która często utrudnia swobodny wybór modelu 
zakupowego i żywieniowego, jest również język. Często młodzi ludzie nie mogą 
porozumieć się w swoim ojczystym języku lub w języku angielskim z polskimi 
sprzedawcami produktów spożywczych, a co za tym idzie nie mogą dopytać się 
o różnorodne produkty, które – być może – są na półkach naszych sklepów, ale 
studenci nie potrafi ą do nich dotrzeć.

Na model dokonywania zakupów żywności, sposób przygotowania posił-
ków, ich skład, formę, czas i sposób spożywania ogromny wpływ ma kultura 
kraju6, z którego się pochodzi. Wpływ ten objawia się w powstałych tradycjach 
żywieniowych, rolach poszczególnych członków rodziny w procesie dostarcza-
nia, wyboru i przygotowania pożywienia i wreszcie w stworzonych na przestrze-
ni dziejów kuchniach narodowych. Kultura i stopień zakorzenienia w niej, będą-
cy skutkiem uspołecznienia7, jest istotnym czynnikiem wpływającym na to, czy 
dana jednostka będzie bardziej czy mniej skłonna do zmiany swoich przyzwy-
czajeń i nawyków.

5 E. Babicz-Zielińska, Zachowania konsumentów w stosunku do żywności i żywienia, www.
gastrona.pl; por. E. Babicz-Zielińska, Zachowania konsumentów w stosunku do żywności i żywie-
nia, „Żywność, Nauka, Technologia, Jakość” 2001, nr 4 (29), supl. s. 5–15.

6 Kultura to całość społecznej wiedzy, norm i wartości, patrz G. Antonides, W. Fred van Raaij, 
Zachowanie konsumenta. Podręcznik europejski, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2003, 
s. 57–58.

7 Uspołecznienie to przekazywanie kultury nowym pokoleniom, patrz G. Antonides, W. Fred 
van Raaij, Zachowanie konsumenta. Podręcznik europejski, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2003, s. 60.
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Studenci przyjeżdżający do Polski, zwłaszcza ci z bardzo odmiennych od 
naszego kręgów kulturowych, zmuszeni są z założenia zmienić tradycyjny spo-
sób dokonywania zakupów z rutynowego na rozważny, przynajmniej do momen-
tu, w którym nie dostosują się do warunków panujących w danym kraju, nie znaj-
dą produktów, które spożywali w swoim kraju lub takich, którymi można je za-
stąpić albo dopóki organizm nie zacznie tolerować nowej diety.

Polska tradycja i kultura, a zwłaszcza tradycyjna polska gościnność i prze-
konanie rodaków o wartości polskiej żywności, mogą istotnie wpływać na ten-
dencje do przejmowania nowego sposobu odżywiania się i próbowania polskich 
potraw, a co za tym idzie, do zmiany nawyków zakupowych żywności wśród stu-
dentów zagranicznych.

2. Materiał i metody

Obszar badawczy niniejszej pracy został podzielony na 3 grupy. Pierwsza 
obejmowała zagadnienia związane z zachowaniami nabywczymi studentów za-
granicznych, druga – zmianę przyzwyczajeń nabywczych i żywieniowych, trze-
cia – ocenę polskiej żywności. Badania zostały przeprowadzone metodą ustruk-
turyzowanego wywiadu bezpośredniego w języku angielskim, zawierającego py-
tania zamknięte, półotwarte i otwarte oraz możliwość wypowiedzenia komenta-
rza własnego. Badaniem objęto 44 studentów uczelni medycznych i ekonomicz-
nych, studiujących w Poznaniu, zróżnicowanych kulturowo. Pochodzili z nastę-
pujących krajów: Grecji, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Ukrainy, Tajwanu, Nige-
rii, Kenii, Holandii, Kolumbii, Wielkiej Brytanii, Meksyku, Turcji, Stanów Zjed-
noczonych Ameryki Północnej; w przedziale wiekowym od 20 do 32 lat, lecz 
najliczniejszą grupę stanowiły osoby liczące od 21 do 24 lat. 54,5% grupy ba-
dawczej stanowili mężczyźni, a 45,5% kobiety. Grupa była również zróżnicowa-
na pod względem czasu pobytu w Polsce, najliczniej reprezentowane były oso-
by przebywające w Polsce kilka lat (34%), 20% stanowiły osoby, które mieszka-
ją w naszym kraju krócej niż miesiąc.

3. Wyniki

Pierwsza część wyników obejmuje zachowania nabywcze na rynku żywno-
ści, takie jak: obecne miejsce dokonywania zakupów, kryteria wyboru żywności, 
kwota wydatków na żywność w Polsce, tendencja do szukania potraw tradycyj-
nych dla swojego rodzinnego kraju i składników do nich w polskich sklepach, 
kierowanie się reklamą przy wyborach zakupowych.
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1.  Studenci zagraniczni najczęściej kupują produkty spożywcze w super-
marketach (81,8% odpowiedzi), bardzo rzadko na targu czy w sklepie 
wielkopowierzchniowym dyskontowym.

Rys. 1. Miejsce dokonywania zakupów produktów spożywczych

 Jest to związane głównie z wygodą zakupu (sklepy samoobsługowe) 
i dostępnością tychże sklepów niedaleko miejsca zamieszkania (najczę-
ściej akademika). Niektórzy respondenci, np. Turcy, byli przyzwyczaje-
ni do zakupów świeżych warzyw i owoców, a także mięsa na targu, lecz 
teraz zmienili swoje nawyki zakupowe właśnie na supermarkety.

2.  Kryteria, które są dla nich najważniejsze przy wyborze żywności, to: 
smak (52,27% odpowiedzi), data przydatności do spożycia (34%), opa-
kowanie (36,6%), marka (40,9%)8.

3.  Najwięcej z nich wydaje miesięcznie na produkty spożywcze więcej niż 
400 zł (43% odpowiedzi) lub od 200 do 300 zł (36,4%), tylko 4,5% wy-
daje miesięcznie mniej niż 200 zł przy czym produkty spożywcze kupo-
wane w Polsce nie są, według ich opinii, droższe niż w ich rodzimym 
kraju (50% odpowiedzi). 13,6% ankietowanych nie potrafi  porównać cen 
żywności w Polsce i w swoim kraju.

8 Celowo cena, która w badaniach dotyczących nawyków zakupowych polskich respondentów 
jest zazwyczaj czynnikiem najistotniejszym, została wymieniona w dodatkowym oddzielnym pyta-
niu, aby nie skupiać się tu na aspekcie fi nansowym (zazwyczaj studenci przyjeżdżający do Polski 
dysponują funduszami zapewnianymi przez programy wymiany studenckiej); por. m.in. M. Sajda-
kowska, Etnocentryzm konsumencki – czynnik wpływający na decyzje nabywcze konsumentów na 
rynku żywności, „Technologia Alimentaria” 2003, nr 2(1), s. 180; M. Grębowiec, op.cit., s. 112.
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Rys. 2. Kryteria, jakimi kierują się respondenci przy wyborze produktów żywnościowych

Rys. 3. Miesięczne wydatki na produkty żywnościowe

4.  Większość studentów zagranicznych znajduje produkty (50% odpowie-
dzi) tradycyjne w ich kulturze i komponenty do swoich tradycyjnych po-
traw (68,2%) w naszych sklepach, ale tylko czasami je kupuje (38% od-
powiedzi); bardzo często i raz na tydzień kupuje je 18% respondentów.

5.  Zdecydowana większość nie podejmuje swoich decyzji zakupowych pod 
wpływem reklamy (57,14% respondentów) i raczej nie zauważa polskich 
reklam żywności.
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Rys. 4. Deklarowanie zakupów produktów żywnościowych pod wpływem reklam

Przykładowo studenci z Tajwanu czy Meksyku w ogóle ich nie rozumieją, 
gdyż zbyt odbiegają kontekstowo od reklam znanych w ich kraju. Uważają, że 
wszędzie w reklamach, nawet w reklamach żywności, występują ładne polskie 
dziewczyny i to im się w tych reklamach najbardziej podoba, natomiast nie wi-
dzą ich sensu w kontekście zachęcania do zakupu.

Rys. 5. Deklarowana zauważalność reklamy polskich produktów żywnościowych

Studenci zagraniczni zapytani o najciekawsze polskie reklamy żywności 
wymieniają najczęściej Mlekovitę, Biedronkę, Danone, Knorr. Poproszeni o wy-
mienienie najczęściej kupowanych polskich marek podają: Lech, Kotlin, Żywiec 
Zdrój, Mlekpol, Tymbark, Winiary, Tesco, Żołądkowa Gorzka, Amino.

Druga i trzecia część wyników obejmuje ocenę zmian nawyków zakupo-
wych i żywieniowych studentów zagranicznych, wypowiedzi dotyczące tego, ja-
kich produktów im brakuje, ich opinie o polskich nawykach i sposobie odżywia-
nia oraz ich ocenę polskiej żywności i tradycyjnych polskich potraw.
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6.  Zagraniczni studenci, zapytani o to, czy zmienili swoje nawyki związane 
z zakupem produktów spożywczych, odpowiadali najczęściej, że zmie-
nili skład zakupów (prawie 35%) i częstotliwość (32% odpowiedzi).

Rys. 6. Deklarowana zmiana zwyczajów zakupowych produktów żywnościowych 
w trakcie pobytu w Polsce

7.  Zapytani o zmianę swoich nawyków żywieniowych w większości od-
powiadali, że zmienili je po przyjeździe do Polski (72,7% odpowiedzi).

Rys. 7. Deklarowana zmiana zwyczajów żywieniowych podczas pobytu w Polsce

8.  Najwięcej z nich zmieniło pory spożywania posiłków i ich skład.
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Rys. 8. Zmiana zwyczajów żywieniowych podczas pobytu w Polsce

9.  Najbardziej zaskoczyła studentów zagranicznych przebywających 
w Polsce pora posiłków, brak lunchu, duża ilość wypijanego piwa, brak 
zdrowej żywności, nadmiar alkoholu i produktów typu chipsy w skle-
pach spożywczych tzw. osiedlowych, brak możliwości kupienia świeżo 
wyciskanych soków (np. w Kolumbii bardzo często robi się z nich kok-
tajle mleczne), to, że pijemy dużo herbaty przy każdej okazji. Pory po-
siłków spożywanych w Polsce zdziwiły zwłaszcza Francuzów, Hiszpa-
nów i Holendrów. Studenci tych narodowości polubili też polskie zupy, 
które były dla nich nowością. Młodzi ludzie z krajów południowych 
(Kolumbia, Francja, Hiszpania) zdziwieni również byli tempem życia 
i spożywania posiłków. Turków zaskoczyły ceny ziemniaków, które 
według nich są u nas wysokie, i sposób przyrządzania buraków, których 
w ogóle nie znali (podobnie jak Tajwańczycy).

10.  Wśród spożywanych potraw brakuje studentom mieszkającym w Pol-
ce ich narodowych dań, sporządzanych według tradycyjnych przepi-
sów, których Polacy, niestety, jeszcze nie potrafi ą dokładnie kopiować 
i świeżych, charakterystycznych dla danego kraju warzyw i owoców. 
Hiszpanie tęsknią za gaspacho, Francuzi za dobrymi serami (zwłaszcza 
Roquefort), foie gras, winami i zielonym groszkiem. Ukraińcom bra-
kuje tradycyjnego smalcu, Tajwańczykom zielonych warzyw, tajwań-
skiej herbaty, ryb i owoców morza, Meksykanom całorocznie dostęp-
nych świeżych owoców mango i brzoskwiń oraz corn tortilli, taco rice, 
tomales, a Hiszpanom melonów i charakterystycznych dla ich kraju wa-
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rzyw. Brytyjczycy nie mogą znaleźć w naszych sklepach dobrego masła 
orzechowego, a Turcy dobrego świeżego mięsa.

11.  Polska żywność oceniana jest przez większość studentów jako dobrej 
jakości (63% odpowiedzi), niezbyt droga i raczej zdrowa (68,18% an-
kietowanych twierdzi, że ich tradycyjne jedzenie nie jest zdrowsze od 
polskiego)

12.  Potrawy, które poznali i polubili w Polsce to: pierogi, bigos, placki 
ziemniaczane, golonka, kapusta, buraki, żurek, rosół, kaczka z jabłka-
mi, gołąbki, słone paluszki.

Rys. 9. Źródła informacji o nowych polskich potrawach

Najczęściej dowiadywali się o tych potrawach od przyjaciół (ponad 80% 
odpowiedzi), przez przypadek na imprezie lub od polskich rodzin, sąsiadów, ro-
dziców znajomych, do których są chętnie zapraszani.

Podsumowanie i wnioski

Studenci zagraniczni najczęściej kupują produkty spożywcze w supermar-
ketach i uważają, że nie są one zbyt drogie w porównaniu do podobnych w ich 
kraju. Przy wyborze produktów spożywczych najważniejszy jest dla nich smak, 
marka, data przydatności do spożycia. Nawet ci z najbardziej odległych kręgów 
kulturowych znajdują na półkach sklepów większość produktów tradycyjnych 
dla swojej kultury. Brakuje im jednak tradycyjnych dań, z których słyną ich kra-
je, a także np. „prawdziwych” serów, świeżych owoców i warzyw przez cały rok, 
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owoców morza i tradycyjnych dla danego kraju napojów, np. tajwańskiej her-
baty. Młodzi cudzoziemcy nie kierują się reklamami przy zakupie produktów 
żywnościowych, potrafi ą natomiast wymienić najczęściej kupowane przez siebie 
marki polskiej żywności. Po swoim przyjeździe do Polski zmienili częstotliwość 
i skład zakupów, jak również skład posiłków, porę ich spożywania i regularność. 
Lubią polską kuchnię, zwłaszcza niektóre tradycyjne dania, ale muszą się do niej 
przyzwyczajać. Tajwańczycy na przykład mają problemy zdrowotne z przesta-
wieniem się na inny rodzaj posiłków, a Francuzi, Hiszpanie i Kolumbijczycy na-
rzekają na małą ilość świeżych warzyw i owoców dostępną zimą. Tylko Niemcy, 
Holendrzy i częściowo Brytyjczycy nie zmienili zbytnio składu swojego jadło-
spisu, gdyż był on podobny do naszego. Natomiast większość ankietowanych jest 
zdziwiona porą serwowania posiłków w Polsce (brak lunchu).

Według naukowców, okres studiów wpływa negatywnie na stan żywienia 
tej grupy. Powiązane jest to często z opuszczeniem domu rodzinnego, nieregu-
larnym rozkładem zajęć, niedostatecznymi środkami fi nansowymi lub złym roz-
dysponowaniem budżetu9. Studenci zagraniczni są w jeszcze gorszej sytuacji, 
bo często spotykają się z zupełnie różnymi od znanych sobie przyzwyczajenia-
mi żywieniowymi obecnymi w danym kraju. Muszą też włożyć więcej wysił-
ku w poszukiwanie produktów do przygotowania potraw, do których spożywa-
nia są przyzwyczajeni. Często ciekawość, lenistwo bądź presja społeczna pcha 
ich do zmian własnego sposobu żywienia na mniej dla nich odpowiedni. Polskie 
sklepy, zwłaszcza duże supermarkety, mają bardzo szeroką ofertę spożywczą, 
która staje się coraz bardziej atrakcyjna również dla cudzoziemców z różnych 
kręgów kulturowych. Co więcej – są one dogodnie zlokalizowane, często rów-
nież przy domach akademickich. Jednak są takie produkty spożywcze, których, 
niestety, nie można jeszcze spotkać na naszych półkach albo ich jakość nie do-
równuje oryginalnym. Z komentarzy studentów wynika również, że polska ofer-
ta gastronomiczno-usługowa nie jest jeszcze w pełni dostosowana do potrzeb 
młodych, niezamożnych przecież jeszcze cudzoziemców. Studenci cenią polska 
kuchnię, a polskie podstawowe produkty spożywcze uważają w większości za 
zdrowe i niezbyt drogie. Polskie reklamy produktów spożywczych nie przema-
wiają do umysłów studentów zagranicznych, być może są zbyt mało uniwersal-

9 A.Walentukiewicz, Ocena wartości odżywczej diet studentek AWFiS w Gdańsku. Cz. I Skład-
niki podstawowe, Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku, T. XIX 2009, s.129–130, por. A. Gronow-
ska-Senger, Żywienie, styl życia a zdrowie Polaków, „Żywienie Człowieka i Metabolizm” 2007, 
nr 1/2, s. 12–21.
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ne, choć zdarzają się też takie, które lubią. Większość z nich potrafi  wymienić 
polskie marki produktów spożywczych, są to te, które charakteryzują się w więk-
szości dobrą jakością i są przez nich kupowane.

SELECTED PURCHASING AND NUTRITION BEHAVIOURS 
OF YOUNG FOREIGNERS – POZNAŃ UNIVERSITIES’ STUDENTS

Summary

The necessity to change one’s place of residence, relocation to another country or to 
a different cultural environment often causes changes in behaviour and customs related to 
both nutrition and purchasing habits. This work tends to investigate changes which super-
vene in purchasing habits of foreign students in Poland. The research was conducted using 
the structured direct interview method, in English language, containing closed, semi-open 
and open questions, with option to add personal comments. Majority of foreign students 
arriving to Poland have changed frequency and composition of purchases and the timing, 
regularity and content of their meals. The nutrition products being on the offer in Polish 
shops are in principle suitable for the foreigners but the quality of the traditional foreign 
and exotic products and meals does not equal to original ones. Young foreigners appreci-
ate the Polish cuisine, and fi nd basic products as healthy and affordable. Foreign students 
do not purchase food under the infl uence of Polish adverts, but spontaneous knowledge 
of Polish nutrition brands maintains the relatively high level.

Translated by Anna Frankowska and Paula Skrobańska
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TENDENCJE W ZACHOWANIACH FINANSOWYCH 
GOSPODARSTW DOMOWYCH

Wstęp

Jednym z ważniejszych elementów zachowań fi nansowych członków go-
spodarstw domowych jest posługiwanie się kartami płatniczymi. Usługi związa-
ne z nimi nie wymagają posiadania oszczędności, a ich wykorzystanie w ostat-
nich latach znacznie wzrosło. Pomimo tego, że rośnie liczba posiadanych kart 
płatniczych oraz liczba i wartość transakcji przeprowadzanych za ich pomocą, 
nadal około 22% Polaków nie korzysta w ogóle z usług bankowych1. Najwięk-
szym przyrostem ilości kart oraz ilości i wartości transakcji charakteryzują się 
karty kredytowe. Spada średnia wartość pojedynczej transakcji bezgotówkowej 
kartami płatniczymi, co świadczy o coraz częstszym ich wykorzystywaniu przy 
drobnych zakupach. Objawy kryzysu spowodowały zmniejszenie płatności kar-
tami za zakupy dokonywane przez Internet. W dłuższym okresie widać jednak 
tendencję wzrostową i częstsze używanie kart do płatności za zakupy w sieci.

Usługi związane z lokowaniem wolnych środków na rynku fi nansowym 
wymagają posiadania oszczędności. Stopa oszczędności gospodarstw domowych 
z dochodu rozporządzalnego w okresie kryzysu gospodarczego wzrosła o kilka 
punktów procentowych. W tendencji tej daje się jednak zaobserwować regional-
ne zróżnicowanie wynikające ze specyfi ki gospodarczej regionu i uwarunkowań 
społeczno-kulturowych.

1 D. Maison, Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego, badanie na zlecenie Departa-
mentu Systemu Płatniczego NBP, grudzień 2009.
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1. Tendencje w zachowaniach fi nansowych niewymagających oszczędzania

Pionierami w zakresie korzystania z produktów i usług fi nansowych są za-
zwyczaj mieszkańcy dużych miast. Wyższe dochody, większa możliwość znalezie-
nia pracy, dostępność instytucji fi nansowych, kontakty i obserwacja innych osób, 
w tym liderów opinii, sprzyja szybszemu akceptowaniu nowych produktów niż 
w rejonach, gdzie czynniki te nie występują. Najszybsze zmiany zachowań zacho-
dzą na styku różnych obszarów. Dobrym przykładem są tu wiejskie okolice dużych 
aglomeracji miejskich. Rodziny, których członkowie osiągają stosunkowo wyso-
kie zarobki, często decydują się na zamieszkanie poza miastem i dojazd do pra-
cy w mieście. Wymusza to pewną zmianę zachowań, zarówno po stronie klien-
tów, jak i instytucji rynku fi nansowego. Początkowo słaba infrastruktura w wiej-
skiej okolicy zmusza do korzystania z punktów handlowych i usługowych w rejo-
nie miejsca pracy. Dotyczy to także korzystania z bankomatów w mieście do po-
brania odpowiedniej kwoty gotówki, którą można płacić w punktach nieakceptują-
cych kart płatniczych na wsi. Dostrzeżenie pojawienia się klientów, którzy skłonni 
są korzystać z dodatkowych usług, skłania właścicieli punktów handlowych i de-
cydentów instytucji fi nansowych do wprowadzenia lub poszerzenia oferty. W ob-
szarach takich najszybciej zaobserwować można wzrastającą liczbę punktów han-
dlowych i usługowych akceptujących karty płatnicze. Tam też rozwijana jest tzw. 
usługa cash back. Polega ona na odbiorze gotówki (do kwoty 200 zł), przy doko-
naniu płatności kartą za zakupy. Pobrana dodatkowo kwota w gotówce doliczana 
jest do sumy transakcji kartą. Popyt na tego typu usługę jest największy głównie 
tam, gdzie sieć bankomatów jest słabo rozwinięta, ale klienci są już przyzwycza-
jeni do płacenia za pomocą kart. W wiejskich obszarach wokół dużych miast speł-
nione są obydwa te warunki: klienci dojeżdżający do pracy lub szkoły w dużym 
mieście mają doświadczenie i nawyk płacenia kartą, w najbliższej okolicy nie ma 
jednak bankomatów, a w niektórych punktach sprzedaży nie są akceptowane jesz-
cze karty płatnicze, istnieje więc zapotrzebowanie na gotówkę. Na obszarach wiej-
skich, znacznie oddalonych od dużych miast, ze względu na niższe dochody miesz-
kańców, w niewielu punktach są akceptowane karty, a mieszkańcy ich nie posia-
dają i nie mają nawyku płacenia nimi. Z kolei w dużych miastach, gdzie sieć ban-
komatów jest rozbudowana, a większość placówek akceptuje płatność kartami, nie 
ma potrzeby zaopatrywania się w gotówkę w ten sposób.

Wzmożona konkurencja na rynku fi nansowym wymusza wprowadzanie naj-
nowszych rozwiązań technologicznych we wszystkich instytucjach fi nansowych, 
także tych działających tylko lokalnie. Instytucje te mogą jednak skłaniać swoich 
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klientów do określonych zachowań przez podnoszenie lub obniżanie opłat za po-
szczególne usługi w ramach szerszej oferty. Tendencją w tym zakresie jest zachę-
canie do korzystania z elektronicznych kanałów dostępu do usług. W niektórych 
przypadkach przeciwdziałają temu nawyki klientów i brak doświadczenia oraz 
edukacji fi nansowej. Nawyki te wynikać mogą także z uwarunkowań infrastruk-
turalnych na danym obszarze. Częste zakupy na bazarach lub w punktach handlo-
wych nieakceptujących kart płatniczych nie stwarzają okazji i presji do poznania 
i zaakceptowania nowoczesnych form płatności. Wówczas, aby nie stracić klien-
tów, banki najczęściej powstrzymują się przed radykalną zmianą opłat, zniechę-
cającą do korzystania z tradycyjnych form płatności i kontaktu z instytucją.

Rys. 1. Wartość transakcji gotówkowych i bezgotówkowych przeprowadzonych z uży-
ciem poszczególnych rodzajów kart w latach 2005–2009 (w mld zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z System płatniczy, NBP, marzec 2010.

Rozwój sieci internetowej i dostępność telefonów komórkowych powodu-
je, że nawet w miejscach znacznie oddalonych od miast i placówek usługowych 
coraz więcej gospodarstw domowych zaczyna korzystać z elektronicznych ka-
nałów dostępu. Większe znaczenie niż dochody mają wtedy takie zmienne, jak 
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wiek i wykształcenie klientów2. Osoby młodsze przez szersze kontakty społecz-
ne w szkole, pracy oraz podczas spędzania wolnego czasu mają większą łatwość 
akceptacji nowych technologii towarzyszących rozwojowi usług fi nansowych. 
Duży udział w upowszechnianiu usług fi nansowych mają karty płatnicze (rys. 1).

Pod koniec 2009 roku funkcjonowało w Polsce ponad 33,4 mln kart, z cze-
go niespełna 22 mln to karty debetowe (66% wszystkich kart płatniczych), 11 mln 
to karty kredytowe (33%) i ok. 373 tys. kart obciążeniowych (1%). Najszybciej 
wzrasta w ostatnich latach liczba kart kredytowych, których w 2000 roku było tyl-
ko 375 tys. i stanowiły ok. 3,3% rynku wszystkich kart. Dziesięciokrotne zwięk-
szenie udziału kart kredytowych w rynku wynika w dużej mierze z intensywnej 
kampanii promocyjnej stosowanej przez banki. Klienci banków zgadzają się czę-
sto na otrzymanie karty jako dodatku do konta bez uprzedniego jej zamawiania. 
W pierwszym roku karta jest wystawiana bezpłatnie, co powstrzymuje klientów 
przed jej zwrotem. Statystyki wskazują, że w 2009 roku dokonano niespełna 187 
mln transakcji tymi kartami. Daje to przeciętnie 1,4 transakcji miesięcznie kartą. 
Taka średnia wskazuje, że wielu użytkowników kart kredytowych korzysta z nich 
w niewielkim zakresie. Wartość transakcji kartami kredytowymi wynosiła w 2009 
roku niespełna 29 mld zł, co daje średnią wartość pojedynczej transakcji na po-
ziomie 155 zł. Wartość ta nieznacznie, choć systematycznie spada na przestrzeni 
ostatnich lat (w 2000 roku średnia wartość pojedynczej transakcji kartą kredyto-
wą wynosiła około 204 zł, a w 2005 roku około 172 zł), co wskazuje na większą 
skłonność do używania karty przy zakupach o mniejszej wartości.

O ile karty kredytowe służą prawie wyłącznie do płatności bezgotówko-
wych (wypłata gotówki obarczona jest przy ich użyciu wysoką prowizją i odset-
kami), o tyle karty debetowe używane są także do transakcji gotówkowych, czy-
li głównie wypłat w bankomatach. Sieć bankomatów w Polsce liczyła pod koniec 
2009 roku niespełna 16 tys. maszyn, co stanowi podwojenie liczby bankoma-
tów z końca 2004 roku. Kart debetowych użyto w 2009 roku około 1,2 mld razy 
na sumę 296 mld zł (rys. 1). Średnia wartość transakcji kartą debetową wyniosła 
około 248 zł, a przeciętna karta debetowa użyta była 4,5 razy w miesiącu. Ponad 
połowa ilości transakcji przeprowadzonych kartami debetowymi to transakcje 
gotówkowe. Osiągnęły one wartość 245 mld zł, a przeciętna pojedyncza transak-
cja wynosiła 365 zł. Transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych wszystkimi 
rodzajami kart było w 2009 roku 701 mln sztuk na łączną kwotę 76 mld zł, śred-
nia wartość transakcji bezgotówkowej wyniosła około 108 zł (rys. 2).

2 D. Fatuła, Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku fi nansowym, Wydawnic-
two Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 189.
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Rys. 2. Średnia kwota transakcji gotówkowych, bezgotówkowych i ogółem przeprowa-
dzonych z użyciem kart w latach 2005–2009 (w zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z System płatniczy, NBP, marzec 2010.

Wśród transakcji bezgotówkowych większość wykonanych było kartami 
debetowymi (ponad 520 mln szt., tj. około 74% z 701 mln szt.), a tylko około 
187 mln szt. kartami kredytowymi. Wartościowo transakcje bezgotówkowe kar-
tami debetowymi osiągnęły w 2009 roku wartość około 520 mld zł, a kredyto-
wymi niespełna 29 mld zł. Średnia wartość transakcji bezgotówkowej kartą de-
betową wynosiła więc około 98 zł, a kredytową 155 zł, co, jak wspomniano, nie-
zależnie od rodzaju karty daje średnią wartość transakcji bezgotówkowej na po-
ziomie około 108 zł.

Podsumowując, można stwierdzić, że transakcje bezgotówkowe i gotówko-
we ilościowo stanowią po około 50% wszystkich transakcji (z niewielką przewa-
gą ilości transakcji bezgotówkowych), ale wartościowo znacznie dominują trans-
akcje gotówkowe (około 77%) w stosunku do bezgotówkowych (około 23%). Ze-
stawienie liczby i wartości transakcji poszczególnymi kartami wskazuje, że posia-
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dacze kart debetowych równie często płacą za zakupy kartą, jak i wypłacają go-
tówkę z bankomatu (średnio po około 2 razy w miesiącu). Wypłaty z bankomatu 
stanowią jednak kwotę ponad trzy razy wyższą niż płatności bezgotówkowe za za-
kupy. Właściciele kart kredytowych używają ich przeciętnie raz na 2–3 tygodnie, 
dokonując zakupów na kwotę o 50% wyższą niż przy bezgotówkowym użyciu 
kart debetowych. Ogólna tendencja w ciągu ostatnich 5 lat, przy wzroście liczby 
wszystkich kart płatniczych, wskazuje na rosnącą częstotliwość używania kart de-
betowych (z 3 do 4–5 razy w miesiącu), stabilizację częstotliwości używania kart 
kredytowych (1,4 razy w miesiącu), wzrost średniej kwoty wypłaty z bankomatu 
(z 300 do 365 zł), spadek średniej kwoty zakupów bezgotówkowych kartami kre-
dytowymi (ze 172 do 155 zł) oraz stabilizację średniej kwoty zakupów bezgotów-
kowych kartami debetowymi na poziomie niespełna stu złotych.

Ze względu na technologię zastosowaną w kartach płatniczych dominują 
na rynku karty wyposażone tylko w pasek magnetyczny (76% wszystkich kart). 
Powoli następuje jednak wymiana kart na te wyposażone zarówno w pasek ma-
gnetyczny, jak i mikroprocesor. Pod koniec 2009 roku funkcjonowało ich już 
8 mln sztuk (24%). Kart wyposażonych wyłącznie w mikroprocesor było na ra-
zie na rynku tylko około 17 tys. sztuk, co stanowi mniej niż ułamek procenta 
wszystkich kart płatniczych. W przyszłości karty wyposażone w mikroprocesor 
w coraz większym zakresie spełniać będą funkcję elektronicznej portmonetki (do 
tzw. płatności bezstykowych), nośnika danych identyfi kacyjnych (w urzędach, 
placówkach służby zdrowia). Wydaje się, że konkurencją w wykorzystaniu tych 
funkcji będą telefony komórkowe, które posiada więcej osób niż karty i zabiera 
je ze sobą prawie przy każdym wyjściu z domu.

Do zachowań fi nansowych można zaliczyć także płatności bezgotówkowe 
za zakupy w Internecie. Według danych3 GUS za 2008 rok ponad 56% z około 
13 mln gospodarstw domowych posiadało komputer, a 46% dostęp do Interne-
tu. Szacunki wskazują, że w 2009 roku wskaźnik ten przekroczył 50%. Do za-
kupów w sieci przyznaje się około 4 mln dorosłych Polaków, a wartość sprzeda-
ży osiągnęła w 2009 roku poziom 13 mld zł. Wzrost wartości sprzedaży w Inter-
necie w ostatnich trzech latach wynosił około 20–30% rocznie. Badania wska-
zują, że tylko około 20% kupujących w sieci wskazuje kartę płatniczą jako spo-
sób płatności za zakupy. W porównaniu z krajami Europy Zachodniej odsetek 
ten jest znacznie niższy i wskazuje, że klienci preferują sposób płatności po-
dobny jak w tradycyjnych zakupach. Dopiero częstsze zakupy w sieci, przyswo-

3 Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009, GUS, Warszawa 2009, s. 317.
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jenie sobie zasad bezpieczeństwa oraz dostrzeżona wygoda skłaniają interneto-
wych klientów do korzystania z płatności bezgotówkowych. Dane NBP za 2009 
rok uzyskane od agentów rozliczeniowych elektronicznych instrumentów płatni-
czych wskazują, że 3,4 mln zarejestrowanych transakcji bezgotówkowych w sie-
ci miało wartość 691 mln zł. Zestawienie to pokazuje, że średnia wartość zakupu 
w sieci opłaconego bezgotówkowo kartą płatniczą wynosiła około 204 zł. Jedno-
cześnie wartość transakcji bezgotówkowych w Internecie zarejestrowana przez 
agentów rozliczeniowych kart płatniczych stanowi tylko nieco ponad 5% warto-
ści wszystkich zakupów przez Internet. Kupujący płacą więc kartą rzadziej, niż 
deklarują to w badaniach. Być może wynika to także z tego, że przelewy elektro-
niczne z konta są traktowane także jako płatność kartą lub średnia płatność kar-
tą jest dużo niższa od płatności gotówkowych. Przy zakupach o dużej wartości 
klienci wolą zapłacić dopiero kiedy towar zostanie dostarczony do ich miesz-
kania, aby nie narażać się na zaniechanie wysłania towaru przez sprzedające-
go po otrzymaniu płatności z góry. Jakkolwiek wartość transakcji bezgotówko-
wych kartami w Internecie wzrosła na przestrzeni pięciu lat (2005–2009) pra-
wie 3,5-krotnie (z 207 do 691 mln zł), to w roku 2008, kiedy media nagłaśniały 
skutki kryzysu, sprzedaż spadła o ponad 100 mln zł (z 708 w roku poprzednim 
do 603 mln zł). Równocześnie największy wzrost – podwojenie obrotów – nastą-
piło w roku 2007, kiedy dopiero w ostatnim kwartale docierały sygnały o symp-
tomach kryzysu. Wskazuje to, że internetowi zakupowicze korzystający z usług 
fi nansowych są bardziej niż przeciętni klienci wyczuleni na informacje płyną-
ce z rynku i mediów, gdyż w tym samym czasie tradycyjna sprzedaż detaliczna 
zmniejszyła tylko tempo wzrostu o kilka punktów procentowych.

2. Tendencje i zróżnicowanie w zakresie stóp oszczędzania 

W roku 2007, w którym rozpoczął się kryzys, wzrosła przeciętna stopa 
oszczędzania w gospodarstwach domowych o około 2 punkty procentowe w sto-
sunku do roku poprzedniego (por. tab. 1). Poczucie niepewności mogło spowodo-
wać wzrost skłonności do oszczędzania na nieprzewidziane wydatki. Jednocze-
śnie dalszy wzrost dochodów i mało odczuwalne skutki kryzysu nie ograniczyły 
wzrostu konsumpcji, a zapowiedzi ograniczeń i utrudnień w udzielaniu kredytów 
mogły spowodować chęć skorzystania z nich, zanim restrykcje weszły w życie4. 
Także obawa przed infl acją i dewaluacją złotówki mogła spowodować zwięk-
szoną skłonność do zakupu dóbr trwałego użytku. W roku 2008, kiedy w peł-

4 Szerzej na ten temat zob. D. Fatuła, op.cit.
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ni ujawniły się skutki kryzysu w gospodarkach wielu krajów, dochody polskich 
gospodarstw domowych wzrosły nominalnie o 7,5%, a realnie o 3,3% w stosun-
ku do roku poprzedniego5. Konsumpcja realnie wzrosła o prawie 6%. Najbar-
dziej – o około 11% – wzrosły realne wydatki gospodarstw domowych na odzież 
i obuwie, transport, rekreację i kulturę. Nieznacznie zaś wzrosły wydatki na żyw-
ność, napoje, alkohol i wyroby tytoniowe (o około 2%) oraz na restauracje i ho-
tele (o około 1%). Spadły natomiast o około 2% wydatki na edukację. Potwier-
dza się wiec opinia, że w okresie kryzysu występuje tendencja do ograniczania 
długofalowych i większych wydatków, a rekompensuje się to wzrostem drob-
nych wydatków, przynoszących doraźną satysfakcję zależną od upodobań, gu-
stów i stylu życia konsumentów.

Największy udział w wydatkach gospodarstw domowych w 2008 roku mia-
ły żywność i napoje bezalkoholowe (25,6%). Udział ten spadł w stosunku do po-
przedniego roku o 1 punkt procentowy. Na drugim miejscu wśród wydatków po-
zostaje użytkowanie mieszkania i nośniki energii (18,9%) z rosnącą nieznacznie 
tendencją (o około 0,5 punkta procentowego). Na kolejnych miejscach są trans-
port (10,1%), rekreacja i kultura (7,9%), odzież i obuwie, wyposażenie mieszka-
nia (po około 5,5%), zdrowie i łączność (po około 4,8%). Rosnący udział wydat-
ków na transport, rekreację i kulturę oraz łączność świadczy o większej mobilno-
ści społeczeństwa i aktywniejszej formie spędzania wolnego czasu.

Tabela 1

Stopy oszczędzania z dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwach 
domowych według województw i wielkości miast w latach 2006–2008

Stopa oszczędności w latach 2006 2007 2008

1 2 3 4

Polska
województwa: 10,77% 12,80% 13,51%

dolnośląskie 10,99% 10,54% 14,38%

kujawsko-pomorskie 12,56% 17,99% 16,94%

lubelskie 6,48% 10,91% 7,94%

lubuskie 8,36% 10,70% 11,76%

łódzkie 7,50% 7,83% 8,98%

małopolskie 8,18% 10,16% 11,12%

5 Szerzej na ten temat zob. D. Fatuła, op.cit.
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1 2 3 4

mazowieckie 14,02% 16,31% 14,16%

opolskie 4,12% 7,61% 5,91%

podkarpackie 3,47% 5,83% 6,14%

podlaskie 13,17% 16,58% 14,18%

pomorskie 13,78% 16,15% 16,82%

śląskie 10,55% 11,77% 14,65%

świętokrzyskie 12,37% 18,98% 14,99%

warmińsko-mazurskie 13,71% 14,98% 17,34%

wielkopolskie 13,35% 15,34% 17,57%

zachodniopomorskie 9,17% 11,53% 16,72%

Miasta razem 11,65% 13,03% 14,16%

Miasta do 20 tys. mieszkańców 8,95% 11,07% 12,94%

Miasta 20–100 tys. mieszkańców 11,23% 12,35% 14,65%

Miasta 100–200 tys. mieszkańców 10,58% 11,12% 13,13%

Miasta 200–500 tys. mieszkańców 12,68% 14,22% 15,17%

Miasta pow. 500 tys. mieszkańców 13,61% 15,11% 14,29%

Wieś 8,74% 12,30% 12,04%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Roczników statystycznych 
województw 2007–2009, GUS, Warszawa.

Najwyższą stopę oszczędzania w 2008 roku miały gospodarstwa woje-
wództwa wielkopolskiego. W województwie tym stopa w ciągu trzech lat wzro-
sła o ponad 4 punkty procentowe. Podobnie wysoki wzrost nastąpił także w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim, które charakteryzowało się trzecią co do wiel-
kości stopą oszczędzania, po drugim pod tym względem województwie warmiń-
sko-mazurskim. Najniższe stopy oszczędzania odnotowano w województwach 
opolskim, podkarpackim, lubelskim i łódzkim. Gospodarstwa domowe woje-
wództwa mazowieckiego miały stosunkowo wysoką stopę oszczędzania, wyż-
szą od mieszkańców Małopolski. Potwierdziła się więc w tym względzie gospo-
darność mieszkańców Wielkopolski, ale nieprzesadna skłonność do oszczędza-
nia Małopolan.
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Interesujące wydaje się także to, że we wszystkich województwach wzrosły 
stopy oszczędzania w 2007 roku w stosunku do 2006 roku. Efekt obawy przed 
skutkami kryzysu wystąpił więc niezależnie od regionów. W następnym jednak 
roku w części województw stopy nadal rosły, a w innych zaczęły już spadać 
(np. w lubelskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, świętokrzyskim). Mogło 
to wynikać zarówno ze zminimalizowania obaw dalszego pogłębiania się kry-
zysu i jego wpływu na sytuację fi nansową w regionie, jak i spadku dochodów 
wskutek utraty lub ograniczenia dostępności pracy. Oprócz województwa mazo-
wieckiego ze stolicą, oferującą bogaty rynek zatrudnienia, pozostałe wspomnia-
ne województwa charakteryzują się bardziej rolnictwem i drobną wytwórczo-
ścią niż wielkoprzemysłową infrastrukturą. Wymienione wcześniej dane Głów-
nego Urzędu Statystycznego wskazują, że wskutek kryzysu bardziej spadła dy-
namika popytu na droższe dobra i usługi, wymagające długofalowego planowa-
nia oszczędności niż dynamika popytu na tańsze dobra i proste usługi w tym pra-
cę fi zyczną.

Ze względu na typ miejscowości zamieszkania, najniższe stopy oszczędza-
nia występowały w latach 2006–2008 na wsiach i małych miastach do 20 tys. 
mieszkańców. Najwyższe stopy oszczędzania miały rodziny zamieszkujące śred-
nie i duże miasta. Z pewnym uproszczeniem można przyjąć, że czym większe 
miasto tym wyższa stopa oszczędzania. W ostatnim analizowanym roku nastąpił 
jednak nieznaczny spadek stopy oszczędzania w największych miastach – powy-
żej 500 tys. mieszkańców. Nie wynika to raczej z dochodów, które rosły tu naj-
szybciej, ale z braku odczuwania skutków kryzysu i nadziei na dalszą poprawę 
sytuacji, co pozwala zwiększać bieżącą konsumpcję.

Podsumowanie

Kryzys fi nansowy, który w porównaniu z innymi krajami tylko w niewiel-
kim stopniu dotknął gospodarkę polską, spowodował nieznaczny wzrost stóp 
oszczędzania. Gospodarstwa domowe w obawie przed pogorszeniem swojej sy-
tuacji fi nansowej w przyszłości zwiększyły odkładanie środków m.in. na nieprze-
widziane sytuacje, co jest jednym z podstawowych celów oszczędzania. Zróżni-
cowanie w tym zakresie w poszczególnych województwach zależne było głów-
nie od charakteru regionu, wysokości dochodów, stopy bezrobocia i bliskości 
wielkich aglomeracji miejskich. Ogólnie więcej oszczędzają mieszkańcy dużych 
miast i województw o rozwiniętej infrastrukturze, czemu towarzyszą większe od 
przeciętnych dochody i mniejsze bezrobocie.
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Zachowania fi nansowe pozostają pod wpływem wielu czynników, nie tyl-
ko ekonomicznych, ale także kulturowych i psychologiczno-społecznych. Skłon-
ność do oszczędzania i inwestowania oraz zakup usług fi nansowych niewymaga-
jących oszczędności w dużej mierze zależy od poziomu dochodów, stopnia edu-
kacji fi nansowej członków gospodarstwa domowego, doświadczenia w użytko-
waniu produktów fi nansowych, dostępności punktów obsługi klienta i urządzeń 
wspomagających usługi fi nansowe, lokalnych przyzwyczajeń i tradycji związa-
nych ze skłonnością do ryzyka i oszczędzania. Ważne są także tendencje na ryn-
ku pracy, określające stopę bezrobocia i możliwości stosunkowo szybkiego zna-
lezienia innej pracy po utracie dotychczasowej.

Wśród najbardziej znanych, obiegowych opinii o mieszkańcach poszcze-
gólnych regionów, związanych z oszczędzaniem, wymienić można gospodarność 
i pracowitość mieszkańców Wielkopolski, oszczędność czy nawet skąpstwo Ma-
łopolan, w tym w szczególności mieszkańców Krakowa, rozrzutność warszawia-
ków. W ramach poszczególnych regionów różne zachowania fi nansowe można 
obserwować w wielkich i małych miastach, na wsiach znacznie oddalonych od 
wielkich aglomeracji oraz tych, które stanowią ich otoczenie.

TRENDS AND DIFFERENCES IN FINANCIAL BEHAVIOR

Summary

The article discusses changes in saving rates in Poland during the fi nancial crisis 
as well as their regional variations. Trends in fi nancial behavior were analyzed according 
to type of payment cards. Methods of payment for purchases made on the internet were 
also discussed.

Translated by Dariusz Fatuła
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Wprowadzenie

Źródłem, z którego wywodzą się koncepcje stylów życia, jest socjologia 
Maxa Webera. Wiązał on style życia z pochodzeniem, zamożnością, wychowa-
niem i wykształceniem. Dlatego treścią stylu życia były swoiste zachowania, re-
kwizyty i wzorce kulturowe. Wyodrębnione style życia były opisane w sposób 
hierarchiczny od najlepszych do pospolitych. Ich wartościowanie występuje na-
dal w mniejszym lub większym stopniu i jest ujmowane jako cecha charaktery-
styczna socjologicznych koncepcji stylów życia.

Marketingowe podejście do stylów życia zakłada ich różnorodność, ale nie 
stosuje ich hierarchizacji. Celem rozważań socjologicznych jest określenie wpły-
wu stylu życia na życie społeczeństw, natomiast rozważania marketingowe mają 
określić nowe tendencje, sposoby postępowania i formy konsumpcji. Dlatego 
znajomość stylów może być wykorzystana w różnych obszarach działań marke-
tingowych, takich jak dystrybucja, koncepcje nowych produktów, strategie seg-
mentacji rynku, strategie promocyjne1. Mimo szerokiego zastosowania w prak-
tyce marketingowej, styl życia jest w teorii pojęciem bardzo złożonym, przez co 
brakuje jego powszechnie przyjętej i uznanej defi nicji. Analiza różnych defi nicji 

1 J. Odorzyńska-Kondek, Styl życia a zachowania konsumentów na rynku, „Handel 
Wewnętrzny” 1998, nr 4–5, s. 9–11.
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wskazuje, że style życia są wynikiem systemów wartości jednostek, ich postaw 
i aktywności oraz sposobów konsumpcji. Dlatego różnice w wybieranym stylu 
będą dotyczyły takich dziedzin, jak2:

a) uczestnictwo w kulturze;
b) sposób ubierania i urządzania mieszkań;
c) zachowania związanego z higieną i ochroną zdrowia;
d)  budżet czasu, tj. ilość i struktura wypełniających go zajęć, w tym aktyw-

ność w czasie wolnym;
e) kontakty społeczne, więzi nieformalne;
f) charakter pracy i jej rola w całokształcie zachowań.

1. Style życia deklarowane przez mieszkańców regionu zachodniopomorskiego 

Badania ankietowe przeprowadzone przez Katedrę Marketingu Uniwersy-
tetu Szczecińskiego w okresie od listopada do grudnia 2009 roku, wśród 292 
losowo dobranych mieszkańców regionu zachodniopomorskiego, miały na celu 
zidentyfi kowanie zmian w konsumpcji gospodarstw domowych. Postawiono 
w nich m.in. następujące problemy badawcze: identyfi kacja stylów życia, zacho-
wań, postaw konsumentów, sposobów i miejsc zaspokajania potrzeb.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na możliwość identyfi kacji na-
stępujących stylów życia wśród mieszkańców regionu zachodniopomorskiego:

 –  osób, które jeszcze nie osiągnęły sukcesu, ale do niego dążą, chcą się potwier-
dzić i zdobyć świat,

 –  osób ceniących sobie spokojne życie, akceptujących swój los, wyznających 
tradycyjne wartości,

 –  osób, dla których ważniejsze od spraw materialnych i kariery zawodowej jest 
życie w zgodzie z samym sobą i realizowanie określonych wartości,

 –  osób, które osiągnęły sukces w życiu zawodowym, ale równie ważna jest dla 
nich rodzina i jej potrzeby,

 –  osób, które osiągnęły sukces w życiu i przy tym najważniejsza dla nich jest sa-
morealizacja i zaspokojenie własnych potrzeb3.

2 S. Sobolewska, Wpływ zmian stylu życia konsumentów na migrację kapitału, w: Migracje 
klientów w wartość przedsiębiorstwa, B. Dobiegała-Korona (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2009, s. 36.  

3 Respondenci wybrali jeszcze dwa opisy stylów życia, ale zbyt mała liczba wskazań nie 
pozwala na uogólnienie i opis tych grup. Dotyczy to osób zajmujących wysoką pozycję społeczną 
i czujących się w obowiązku do angażowania się w sprawy ważne z ogólnospołecznego punktu 
widzenia oraz osób niezadowolonych ze swojej sytuacji życiowej i niewidzących możliwości jej 
poprawy, chcących powrotu do tradycyjnych wartości.  
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Każdej z grup zostały przyporządkowane nazwy niemające charakteru war-
tościującego4:

 –  grupa pierwsza to tzw. Zdobywcy lub, według klasyfi kacji Gik Polonia, Pio-
nierzy,

 – grupa druga to tzw. Tradycjonaliści,
 – grupa trzecia to tzw. Indywidualiści,
 – grupa czwarta to tzw. Zwycięzcy lub Ambitni zdobywcy,
 – grupa piąta to tzw. Egoiści lub Rozrywkowi zdobywcy.

2. Style życia a postawy wobec wybranych aspektów zachowań 
konsumenckich5

Wśród badanych osób największą grupę (40%) stanowią konsumenci, któ-
rzy jeszcze nie osiągnęli sukcesu, ale do niego dążą, chcą się potwierdzić i zdo-
bywać świat (Zdobywcy lub według klasyfi kacji GfK Polonia – Pionierzy). Dla 
tej grupy istotne jest atrakcyjne spędzanie wolnego czasu. Deklaruje tak 82% 
badanej grupy. Istotne jest również: ograniczenie ilości zakupów na rzecz ich 
jakości (57%) oraz zakupy produktów oszczędzających czas (54%). Znacznie 
mniej ważna jest dla Zdobywców chęć wyróżnienia (39%), zdobywanie wiedzy 
o prawach konsumenta (38%) czy podążanie za modą (29%). Najmniej istotne są 
miejsca dokonywania zakupów. Dla 37% mało ważne, zaś dla 8% nieważne są 
zakupy poza tradycyjnymi miejscami sprzedaży. W przypadku zakupów w cen-
trach handlowych 37% grupy deklaruje małe znaczenie, zaś 11% brak ważności 
zakupów w takim miejscu.

W swoich postawach Zdobywcy najbardziej zwracają uwagą na to, jak są 
postrzegani przez innych ludzi (59% grupy zgadza się całkowicie lub raczej się 
zgadza z taką postawą) W takim samym stopniu zgadzają się też, że konsump-
cja na wysokim poziomie jest nagrodą za ciężką pracę i sygnałem, że wysiłek się 
opłaca (58% zgadza się całkowicie lub raczej się zgadza), jak i z tym, że zaku-
py mogą być sposobem na poprawienie humoru (56%). Nie zgadzają się nato-

4 Por. A. Burlita, Zachowania konsumentów w czasie wolnym i ich uwarunkowania na przykładzie 
konsumentów klasy średniej regionu zachodniopomorskiego, Rozprawy i Studia, Uniwersytet Szcze-
ciński, Szczecin 2007 oraz J. Sielicki, Style życia w Polsce, „Marketing w Praktyce” 2002, nr 11. 

5 Autor analizował postawy i zachowania respondentów w zależności od deklarowanego przez 
nich stylu życia wobec takich aspektów, jak: spędzanie wolnego czasu, dokonywanie zakupów pro-
duktów czasooszędnych, ograniczenie ilości zakupów na rzecz ich jakości, zdobywanie wiedzy 
o prawach konsumentów, wyróżnianie się, podążanie za modą, zakupy w centrach handlowych 
oraz poza tradycyjnymi punktami sprzedaży.  
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miast ze stwierdzeniem, że wysoka pozycja społeczna wymaga kupowania dro-
gich i luksusowych produktów oraz bywania w określonych miejscach. Z taką 
postawą nie identyfi kuje się 57% wyodrębnionej grupy.

Kolejną pod względem liczebności (19%) jest grupa ceniących sobie spo-
kojne życie, akceptujących swój los i wyznających tradycyjne wartości (Trady-
cjonaliści). W swoich zachowaniach grupa zwraca uwagę na atrakcyjne formy 
spędzania wolnego czasu. Jest to ważne lub bardzo ważne dla 59% grupy. W dal-
szej kolejności istotne są dla nich zakupy produktów oszczędzających czas (53% 
grupy uznaje to za ważne lub bardzo ważne) oraz ograniczenie ilości zakupów na 
rzecz ich jakości (52%). W mniejszym stopniu przywiązują oni znaczenie w swo-
ich zachowaniach do nabywania produktów pochodzenia polskiego (38%) czy 
zdobywania wiedzy o prawach konsumenta (30%). W przypadku pozostałych za-
chowań dominują oceny mało ważne lub nieważne, i tak:

 –  chęć wyróżnienia – dla 63% takie zachowanie jest mało ważne lub całkowi-
cie nieważne,

 – podążanie za modą – 58% analogicznych odpowiedzi,
 – zakupy w centrach handlowych – 54%,
 – zakupy poza tradycyjnymi miejscami zakupu – 49%.

Jeśli chodzi o identyfi kację z różnymi postawami, to Tradycjonaliści wska-
zują, że: „lepiej być niż mieć” oraz że „lepiej mieć więcej czasu dla siebie i rodzi-
ny niż więcej pracować po to, aby więcej zarabiać” (68% grupy zgadza się z tymi 
poglądami). Na kolejnych miejscach, z uwagi na deklarowaną przez responden-
tów ważność, znajdują się: kwestia postrzegania przez innych ludzi (67%) oraz 
sposobu poprawiania humoru przez zakupy (64%). W najmniejszym stopniu 
identyfi kują się natomiast z poglądem, że wysoka pozycja społeczna wymaga 
kupowania drogich i luksusowych produktów (43% negatywnych ocen).

Odrębną i mniejszą w swej liczebności grupę (14%) tworzą konsumenci, 
którzy za ważniejsze od spraw materialnych i kariery zawodowej uznają życie 
w zgodzie z samym sobą, realizację własnych wartości, tworzenie czegoś nowe-
go i angażowanie się w sprawy społeczne (Indywidualiści). Najważniejszym dla 
nich zachowaniem jest atrakcyjne spędzenie wolnego czasu (80% grupy). W dal-
szej kolejności istotne dla Indywidualistów są: zakupy produktów oszczędzają-
cych czas (68%), jak i produktów pochodzenia krajowego (48%), ograniczenie 
ilości zakupów na rzecz ich jakości (43%) oraz zdobywanie wiedzy o przysługu-
jących im prawach (40%). Mniej istotne jest dla nich zaspokojenie potrzeby wy-
różnienia się (63% grupy stwierdza, że jest to dla nich mało ważne lub całkowicie 
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nieważne), podążania za modą (53% analogicznych odpowiedzi) i dokonywania 
zakupów w innych miejscach niż tradycyjne (49%).

Rys. 1. Identyfi kacja Indywidualistów z różnymi postawami (% odp.)
gdzie: 1 – posiadane dobra materialne świadczą o pozycji społecznej człowieka; 2 – „lepiej być niż 
mieć”; 3 – ważne jest, jak jesteśmy postrzegani przez innych ludzi; 4 – wysoka pozycja społecz-
na wymaga kupowania drogich i luksusowych produktów oraz bywania w określonych miejscach; 
5 – lepiej mieć więcej czasu dla siebie i rodziny niż więcej pracować po to, aby więcej zarabiać; 
6 – zakupy są sposobem na poprawienie humoru i podniesienie własnej wartości; 7 – człowiek nie-
posiadający podstawowych dóbr czuje się odarty z godności; 8 – konsumpcja na wysokim pozio-
mie jest nagrodą za ciężką pracę i sygnałem, że wysiłek się opłaca; 9 – konsumpcja jest przyjem-
na, ale jednocześnie frustrująca.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Kolejna, czwarta grupa (12% respondentów) to osoby, które osiągnęły suk-
ces w życiu, ale podkreślające jednocześnie ważność rodziny i jej potrzeb w ich 
życiu (Zwycięzcy). Podobnie jak w poprzednich grupach, aż dla 80% Zwycięz-
ców ważne lub bardzo ważne jest atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Deklaru-
ją oni także, że istotne są dla nich takie zachowania, jak: ograniczenie ilości zaku-
pów na rzecz ich jakości (60%), zakupy produktów ograniczających czas (59%) 
oraz pozyskiwanie wiedzy na temat praw konsumenta (40%). Relatywnie mniej-
sze znaczenia mają natomiast:

 –  zakupy poza tradycyjnymi miejscami (50% grupy określa je jako mało waż-
ne lub nieważne),

 – chęć wyróżnienia (48% analogicznych odpowiedzi),
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 – zakupy w centrach handlowych (46%),
 – podążanie za modą (43%).

Rys. 2. Identyfi kacja Zwycięzców z różnymi postawami (% odp.)
gdzie: 1 – posiadane dobra materialne świadczą o pozycji społecznej człowieka; 2 – „lepiej być niż 
mieć”; 3 – ważne jest, jak jesteśmy postrzegani przez innych ludzi; 4 – wysoka pozycja społecz-
na wymaga kupowania drogich i luksusowych produktów oraz bywania w określonych miejscach; 
5 – lepiej mieć więcej czasu dla siebie i rodziny niż więcej pracować po to, aby więcej zarabiać; 
6 – zakupy są sposobem na poprawienie humoru i podniesienie własnej wartości; 7 – człowiek nie-
posiadający podstawowych dóbr czuje się odarty z godności; 8 – konsumpcja na wysokim pozio-
mie jest nagrodą za ciężką pracę i sygnałem, że wysiłek się opłaca; 9 – konsumpcja jest przyjem-
na, ale jednocześnie frustrująca.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Mniej liczną grupę (6,8%) tworzą konsumenci przyznający się, że osiągnęli 
sukces w życiu i przy tym najważniejsza dla nich jest samorealizacja i zaspoko-
jenie własnych potrzeb (Egoiści). Podobnie jak zwycięzcy, wykonują swoją pra-
cę zarobkową poza domem (70%) oraz w domu, jak i poza nim (25%). Elemen-
tem łączącym zachowanie tej grupy z wcześniej wymienionymi są deklaracje co 
do ważności określonych zachowań w ich życiu, jak: atrakcyjne spędzanie wol-
nego czasu (95% grupy uznaje to za ważne lub bardzo ważne), zakupy produk-
tów czasooszczędnych (55%) czy ograniczenie ilości zakupów na rzecz ich ja-
kości (50%). Niewiele ponad jedna trzecia grupy deklaruje natomiast przywiązy-
wanie wagi do takich zachowań, jak chęć wyróżnienia się (przy czym aż dla 40% 
grupy jest to zachowanie średnio ważne) czy też robienie zakupów w centrach 
handlowych (wagi do tego nie przywiązuje połowa Egoistów). Znaczny odsetek 
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grupy za mało ważne lub nieistotne uważa zdobywanie wiedzy o prawach konsu-
mentów, zakupy w innych miejscach niż tradycyjne oraz zakupy produktów pol-
skiego pochodzenia (po ok. 45% odpowiedzi).

Rys. 3. Identyfi kacja Egoistów z różnymi postawami (% odp.)
gdzie: 1 – posiadane dobra materialne świadczą o pozycji społecznej człowieka; 2 – „lepiej być niż 
mieć”; 3 – ważne jest, jak jesteśmy postrzegani przez innych ludzi; 4 – wysoka pozycja społecz-
na wymaga kupowania drogich i luksusowych produktów oraz bywania w określonych miejscach; 
5 – lepiej mieć więcej czasu dla siebie i rodziny niż więcej pracować po to, aby więcej zarabiać; 
6 – zakupy są sposobem na poprawienie humoru i podniesienie własnej wartości; 7 – człowiek nie-
posiadający podstawowych dóbr czuje się odarty z godności; 8 – konsumpcja na wysokim pozio-
mie jest nagrodą za ciężką pracę i sygnałem, że wysiłek się opłaca; 9 – konsumpcja jest przyjem-
na, ale jednocześnie frustrująca.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

4. Sposoby zaspokajania wybranych grup potrzeb w zależności 
od deklarowanego stylu życia 

Według deklaracji badanych, w każdej grupie znaczący odsetek zwracał 
uwagę na atrakcyjne spędzanie wolnego czasu. Analizując sposoby zaspokoje-
nia potrzeb związanych z zagospodarowaniem wolnego czasu, można zauważyć 
podobieństwo zachowań wszystkich wymienionych grup, ponieważ niezależnie 
od stylu życia respondenci równie często deklarują słuchanie muzyki i ogląda-
nie fi lmów w domu, jak i poza nim. Podobnie jest w przypadku spotkań towarzy-
skich i rozmów z innymi ludźmi. W dwóch kolejnych wskazywanych przez bada-
czy sposobach spędzania wolnego czasu, tj. oglądaniu wystaw, dzieł sztuki oraz 
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przedstawień teatralnych, można zauważyć spory odsetek konsumentów deklaru-
jących niewykonywanie tych czynności, jak również, że konsumpcja tego rodza-
ju dóbr odbywa się przede wszystkim w miejscach publicznych.

W odniesieniu do procesu zaspokajania potrzeb związanych z relaksem naj-
więcej, bo aż 64% respondentów zadeklarowało korzystanie zarówno z tradycyj-
nych, jak i nowoczesnych sposobów. 25% preferuje w tym zakresie sposoby tra-
dycyjne, zaś co dziesiąty (głównie Zdobywcy) badany deklaruje przewagę me-
diów elektronicznych nad tradycyjnymi sposobami zaspokajania potrzeb relaksu.

Tabela 1

Sposoby zaspokajania potrzeb relaksu ze względu na deklarowany styl życia (% odp.) 

Potrzebę częściej 
zaspakajam za 
pośrednictwem 
elektronicznych 

mediów

Potrzebę zaspakajam 
równie często 

tradycyjnie i za 
pośrednictwem 
elektronicznych 

mediów

Potrzebę
częściej zaspakajam 
w tradycyjny sposób

Brak 
odpowiedzi 

Zdobywcy 11,02 66,95 19,49 2,54

Tradycjonaliści 12,28 59,65 24,56 3,51

Indywidualiści 4,88 53,66 39,00 2,44

Egoiści 15,00 60,00 25,00 0,00

Zwycięzcy 2,70 64,86 29,73 2,70

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Respondenci zostali również poproszeni o wskazanie sposobu zaspokaja-
nia innych grup potrzeb – kulturalnych, edukacyjnych, duchowych, medycznych 
oraz komunikacyjnych. Cechą charakterystyczną sposobu zaspokajania potrzeb 
z dwóch pierwszych grup (kulturalnych i edukacyjnych) jest znaczący udział 
równoczesnego tradycyjnego sposobu zaspokajania, jak i mediów elektronicz-
nych (po 60% odpowiedzi). W sposób tradycyjny zaspokajania potrzeby kultu-
ralne co piąty badany i co trzeci w przypadku potrzeb edukacyjnych. Do większe-
go znaczenia mediów elektronicznych w procesie zaspokajania potrzeb kultural-
nych przyznaje się 18% osób, zaś w odniesieniu do potrzeb edukacyjnych – 11%.

Odpowiedzi te są zróżnicowane zależnie od deklarowanego stylu życia. 
I tak, aż 64% Zwycięzców i 57% Zdobywców deklaruje jednoczesne korzysta-
nie z tradycyjnych, jak i z tych nowszych sposobów przy zaspokajaniu potrzeb 
kulturalnych.
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Zachowania takie są charakterystyczne także dla ponad 50% Tradycjonalistów 
i Indywidualistów. Natomiast 40% Egoistów, co czwarty Tradycjonalista, co piaty 
Indywidualista i Zwycięzca oraz co szósty Zdobywca czyni to w sposób tradycyjny.

W przypadku potrzeb edukacyjnych aż 75% Egoistów i 63% Zdobywców 
zaspokaja je zarówno przy pomocy mediów elektronicznych, jak i w tradycyjny 
sposób. Mniejszy odsetek takich odpowiedzi występuje w grupie Indywiduali-
stów (56%), Tradycjonalistów (47%) oraz Zwycięzców (45%). Tradycyjny spo-
sób zaspokajania potrzeb edukacyjnych wskazuje 37% Zwycięzców, blisko jed-
na trzecia Zdobywców, Tradycjonalistów i Indywidualistów. Wśród Tradycjona-
listów można również dostrzec sporą grupę (22%) preferującą przede wszystkim 
media elektroniczne.

Rys. 4. Zróżnicowanie sposobów zaspokajania potrzeb komunikacyjnych ze względu na 
deklarowany styl życia

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

W kolejnych grupach potrzeb, tj. medycznych i duchowych, dominuje tra-
dycyjny sposób zaspokajania tych potrzeb (76% odpowiedzi w odniesieniu do 
potrzeb medycznych i 90% w przypadku potrzeb duchowych). Odsetek badanych 
deklarujących przywiązanie do mediów elektronicznych w tym zakresie jest nie-
wielki. Głównie w tradycyjny sposób zaspokajają potrzeby medyczne przede 
wszystkim Zdobywcy (39% odp.), Tradycjonaliści (21%) i w mniejszym stopniu 
Indywidualiści i Zwycięzcy (po 13% odp.). W grupach osób wykorzystujących 
tradycyjne i nowsze sposoby zaspokajania potrzeb medycznych i duchowych po-
nad połowę stanowią Zdobywcy.
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Sposoby zaspokajania potrzeb komunikacyjnych charakteryzują się znaczą-
cym wykorzystaniem mediów elektronicznych – preferuje je aż 41% responden-
tów. Wykorzystanie tradycyjnych i nowoczesnych mediów w tym obszarze de-
klaruje zaś 46% badanych. Zróżnicowanie sposobów zaspokajania potrzeb ko-
munikacyjnych ze względu na deklarowany styl życia przedstawia rys. 4.

Podsumowanie 

Przedstawione wyniki badań wskazują, że wyodrębnione grupy mają zbli-
żone do siebie sposoby zaspokajania potrzeb. Elementem różnicującym jest po-
ziom deklaracji korzystania z danego sposobu.

Grupa, która wyróżnia się na tle innych, to Zdobywcy. W przypadku potrzeb 
związanych z relaksem, kulturą, komunikacją osoby z tej grupy mają znaczący 
udział wśród osób deklarujących zaspokajanie potrzeb za pośrednictwem me-
diów elektronicznych. W obszarze potrzeb medycznych i duchowych stanowią 
istotną grupę deklarującą wykorzystanie zarówno tradycyjnych, jak i nowych 
sposobów zaspokajania potrzeb.

BEHAVIOURS AND ATTITUDES TOWARDS SELECTED ASPECTS 
OF CONSUMPTION DEPENDING ON THE DECLARED LIFESTYLE 

– WITH THE CITIZENS OF WEST POMERANIAN VOIVODSHIP 
AS AN EXAMPLE

Summary

The paper presents selected results of surveys conducted among the citizens of the 
West Pomeranian region, which aimed to identify the changes in household consumption. 
Amongst others the following research problems were posed in the research: identifi ca-
tion of lifestyle, consumer behaviours, attitudes, places and ways of satisfying their needs.

The results of the conducted research, presented in the article, outline the possi-
bility of identifying fi ve different styles of life among the citizens of the West Pomera-
nian region. In their description included were the attitudes towards selected aspects of 
consumer behaviour, and the differences and similarities in the ways of satisfying the 
selected groups of needs.

Translated by Krzysztof Błoński
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REKLAMA ŻYWNOŚCI A PRAKTYKI NARUSZAJĄCE ZBIOROWE 
INTERESY KONSUMENTÓW

Wstęp

We współczesnej gospodarce rynkowej nie jest dużym problemem wypro-
dukowanie nowego towaru, lecz sprzedanie go na konkurencyjnym rynku. Cią-
głe zmiany zachodzące w sferze gospodarczej oraz narastająca konkurencja zmu-
szają fi rmy do intensywnych działań promocyjnych, w tym do prowadzenia dzia-
łań reklamowych. Z jednej strony należy podkreślić, że według danych z rapor-
tu domu mediowego Starlink, w pierwszym kwartale 2010 roku szacowana war-
tość netto rynku reklamowego wyniosła 1 miliard 567 milionów złotych. W sto-
sunku do pierwszego kwartału 2009 roku zanotowano wzrost rynku reklamowe-
go o 0,2%. W dalszym ciągu dodatnią dynamikę wydatków reklamowych od-
notowują sektory produktów farmaceutycznych, leków oraz właśnie żywności1. 
Z drugiej zaś strony, warto zwrócić uwagę na wyniki badań Pentor Research In-
ternational, analizującego od kilkunastu lat ewolucję postaw Polaków wobec re-
klamy. I tak zaobserwowano wyraźny spadek jednego ze wskaźników, tj. ko-
rzystnego stosunku Polaków do reklamy (z 53% w 1992 roku do 14% w 2009 
roku), a także wzrost następujących wskaźników: odczuwanego niekorzystnego 
stosunku do reklamy (odpowiednio z 9% do 38%) oraz obojętnego stosunku do 
reklamy (z 38% w 1992 roku do 48% w 2009 roku)2. Spośród wskaźników, któ-

1 Por. szerzej http://www.starlink.pl/Analizy-trendow-mediowych/99//all/Raport-O-Rynku-
Reklamowym-Po-I-Kw-2010-R-.html

2 Por. szerzej http://www.pentor.pl/57738.xml
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re w ostatnich latach mogły najbardziej pogarszać wizerunek reklamy, znaczenie 
mogło mieć zmniejszanie się liczby osób przekonanych o walorach informacyj-
nych reklam (72% badanych w 1991 roku i 63% w 2009 roku deklarowało, że 
„reklama to dobry sposób, dzięki któremu ludzie dowiadują się o produktach”). 
Ponadto wzrósł odsetek osób zgadzających się ze stwierdzeniem, że „reklama na-
kłania ludzi do kupowania rzeczy, które nie są im potrzebne” (22% w 1991 roku 
i aż 78% w 2009 roku). Chociaż nie przybyło zdecydowanie osób, dla których 
„reklama jest denerwująca i nieprzyjemna” (60% w 1991 roku i 68% w 2009 
roku), to jednak przybyło osób, które uważają, że „reklamy robione są jakby były 
dla głupców” (47% w 1991 roku i aż 66% w 2009 roku). Duży przyrost odnoto-
wano w przypadku wskaźnika osób akceptujących stwierdzenie: „wszystkie re-
klamy są takie same” (56% w 1991 roku i 69% w 2009 roku). Jest to bardzo istot-
ny wskaźnik w każdym badaniu wizerunkowym, mówiący o tym, że w zdecydo-
wanej większości reklamy wydają się schematyczne, banalne i prawie żadnej nie 
udaje się wyróżnić z nijakiego tła. Interesujące są także wyniki badań przepro-
wadzonych na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) 
wśród młodych konsumentów3, w których stwierdzono, że młodzi respondenci 
są zdecydowanym wyrazicielem opinii, że wszędzie jest za dużo reklam (82%), 
reklamy nie są uczciwe, pokazują rzeczy lepszymi niż są one w rzeczywistości 
(81%), wprowadzają zamęt, ponieważ wszystkie rzeczy reklamowane w nich są 
prezentowane jako najlepsze (70%), że denerwują ich reklamy (64%) oraz to, że 
niektóre reklamy są trudne do zrozumienia (57%). Młodzi konsumenci byli jed-
nocześnie świadomi wartości informacyjnej reklam, bowiem twierdzili, że wie-
dzą, które informacje w reklamie są prawdziwe, a które nie (69%).

1. Regulacje prawne i samoregulacje w zakresie reklamy

Pomimo funkcjonowania wśród konsumentów wspomnianych różnych opi-
nii na temat ich stosunku do reklamy, reklama żywności nadal wywiera duży 
wpływ na decyzje konsumenckie, stąd też powinna stanowić jeden z istotniej-
szych obszarów w regulacjach prawnych lub w kodeksach etyki.

Analizując problematykę reklamy żywności w regulacjach prawnych, należy 
zwrócić uwagę na regulacje dotyczące ogólnie wielu towarów i usług, w tym także 
żywności. Jedną z takich regulacji jest ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwal-

3 Por. szerzej A. Giza-Poleszczuk, Nastolatki wobec reklamy, marek, zakupów, w: Materiały 
z konferencji Moje konsumenckie ABC, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 
marzec 2006.
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czaniu nieuczciwej konkurencji4, w której m.in. sprecyzowano czyny nieuczciwej 
konkurencji w zakresie reklamy5. Zgodnie z tą ustawą (art. 16, ust. 1), czynem nie-
uczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:

1.  Reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchy-
biająca godności człowieka, np. w odniesieniu do reklamy sprzecznej 
z przepisami prawa, jeżeli konkretny przepis stanowi o pewnym zakazie, 
naruszenie go przez reklamę powoduje, że jest to także reklama sprzecz-
na z przepisami prawa; reklama może być sprzeczna z prawem nieza-
leżnie od tego, co promuje, jeżeli zawiera treści sprzeczne z prawem, 
w szczególności naruszające przepisy kodeksu karnego; sprzeczność re-
klamy z prawem może być też wynikiem naruszenia dóbr osobistych 
chronionych prawem cywilnym6.

2.  Reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na 
jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi; zakaz tego rodzaju re-
klamy ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania wolnej i uczciwej 
konkurencji, a tym samym dla konsumenta, tylko bowiem wtedy, gdy 
konsument ma prawidłową informację o towarach i usługach, może do-
konywać rzeczowo uzasadnionego wyboru między ofertami, z którymi 
występują na rynku konkurujące przedsiębiorstwa; warto jednak podkre-
ślić, że przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić 
wszystkie jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, 
sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, a także za-
chowania się klienta.

3.  Reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, 
wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci określana jest też 
mianem reklamy nierzeczowej.

4.  Reklama ukryta, zwana też reklamą neutralną, polega na informowaniu 
czytelnika, widza czy też słuchacza o użyteczności określonego produk-

4 Tekst jedn. DzU 2003, nr 153, poz. 1503 z późn. zm.
5 Przykłady tego rodzaju czynów nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy żywności w Pol-

sce przedstawiają m.in.: A. Karpowicz, Jak reklamować się zgodnie z prawem, Dom Wydawniczy 
ABC, Warszawa 1997; E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005; J. Olszewski, Nieuczciwa kon-
kurencja. Podstawa prawna. Objaśnienia. Orzecznictwo. Ustawa. Skorowidz. Stan prawny na dzień 
1 grudnia 1995 r., Infor, Warszawa 1995.

6 Por. szerzej Reklama bez ryzyka, T. Drozdowska (red.), Wydawnictwo Verlag Dashöfer, War-
szawa 1999.
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tu, o jego wartościach, korzyściach wynikających z jego zastosowania itp., 
bez poinformowania, że chodzi o reklamę; zakaz tego rodzaju reklamy jest 
konsekwencją dostrzeżenia faktu, że nabywcy towarów i usług z więk-
szą rezerwą odnoszą się do ogłoszeń reklamowych, natomiast ze znacznie 
większym zaufaniem do tych wypowiedzi, które ich zdaniem nie są rekla-
mami; stąd też istnieje obowiązek w prawie wymagający poinformowania 
konsumenta, że ma kontakt w danym momencie z reklamą (np. w telewi-
zji czy radiu – wymóg emisji przed każdym blokiem reklamowym i po nim 
sygnału zapowiadającego początek i koniec emisji reklam).

5.  Reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szcze-
gólności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach pu-
blicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub 
nadużywanie technicznych środków przekazu informacji (reklama ta na-
zywana jest także reklamą uciążliwą).

W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uregulowano również 
kwestię reklamy porównawczej, tj. reklamy umożliwiającej bezpośrednio lub po-
średnio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez kon-
kurenta. Ustawa dopuszcza stosowanie reklamy porównawczej – jednakże stano-
wi ona czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczaja-
mi (reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jeżeli łącz-
nie spełnia wiele przesłanek sformułowanych w art. 16 ust. 3 ustawy o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji).

Jak wspomniano wcześniej, zasady reklam prowadzonych za pośrednic-
twem środków masowego przekazu są także przedmiotem szczegółowych regu-
lacji prawnych. I tak, zasady emisji reklamy w radiu i telewizji reguluje ustawa 
z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji7 i wydane do niej akty wyko-
nawcze. Aczkolwiek ta regulacja nie odnosi się tylko do żywności, jednak two-
rzący telewizyjny przekaz reklamowy produktu żywnościowego powinien pa-
miętać o zapisach zawartych w tej ustawie, które mówią o tym, że zakazuje się 
nadawania m.in. reklam telewizyjnych i radiowych nawołujących bezpośrednio 
małoletnich do nabywania produktów lub usług; zachęcających małoletnich do 
wywierania presji na rodziców lub inne osoby w celu skłonienia ich do zakupu 
reklamowanych produktów lub usług; wykorzystujących zaufanie małoletnich, 
jakie pokładają oni w rodzicach, nauczycielach i innych osobach; w nieuzasad-

7 Tekst jedn. DzU 2004, nr 253, poz. 2531 z późn. zm.
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niony sposób ukazujących małoletnich w niebezpiecznych sytuacjach; oddzia-
łujących w sposób ukryty na podświadomość. W tym akcie prawnym zwrócono 
również uwagę na takie kwestie, jak to, że reklama nie może: naruszać godno-
ści ludzkiej, zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć i narodo-
wość, ranić przekonań religijnych lub politycznych, zagrażać fi zycznemu, psy-
chicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, a także sprzyjać zachowa-
niom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska.

Kwestię reklamy żywności regulują także przepisy wspólnotowe, jak i krajo-
we, odnoszące się wyłącznie do żywności. I tak, w rozporządzeniu wspólnotowym 
(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku, 
ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury 
w zakresie bezpieczeństwa, uregulowana została ogólnie kwestia dotycząca pre-
zentacji, etykietowania i reklamy. Stwierdzono w nim, iż etykietowanie, reklama 
i prezentacja żywności lub pasz, z uwzględnieniem ich kształtu, wyglądu lub opa-
kowania, używanych opakowań, sposobu ułożenia i miejsca wystawienia oraz in-
formacji udostępnionych na ich temat w jakikolwiek sposób, nie może wprowa-
dzać konsumentów w błąd. Ponadto w polskiej ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 
roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia8, podkreślono, że reklama (tak jak 
i oznakowanie środka spożywczego):

1.  Nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności: co do cha-
rakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właści-
wości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod 
wytwarzania lub produkcji; przez przypisywanie środkowi spożywcze-
mu działania lub właściwości, których nie posiada; przez sugerowanie, 
że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie 
podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości.

2.  Przypisywać środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania choro-
bom lub ich leczenia albo odwoływać się do takich właściwości9 oraz za-

8 DzU 2006, nr 171, poz. 1225 z późn. zm.
9 Istnieją jednak pewne zastrzeżenia, mianowicie: dopuszcza się upowszechnianie wszelkich 

użytecznych informacji i zaleceń dotyczących środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, kierowanych wyłącznie do osób posiadających kwalifi kacje w zakresie medycyny, 
farmacji lub żywienia; a także dopuszcza się znakowanie naturalnych wód mineralnych informa-
cjami: „pobudzające trawienie”, „może polepszyć funkcje wątrobowo-żółciowe” lub oznaczeniami 
podobnymi, pod warunkiem że wody te spełniają szczególne wymagania określone w regulacjach 
prawnych w tym zakresie.
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wierać oświadczeń żywieniowych lub zdrowotnych niezgodnych z prze-
pisami rozporządzenia nr 1924/2006.

Dodatkowe wymagania w zakresie działań promocyjnych sprecyzowane 
zostały w prawie żywnościowym w odniesieniu do żywności typu środki spo-
żywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementy diety10. Przy 
czym podkreślić należy także fakt, iż w ostatniej nowelizacji ustawy o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia wprowadzono bardziej restrykcyjne kary za nie-
przestrzeganie przepisów w zakresie reklamy żywności.

Spożywanie niektórych produktów spożywczych rzeczywiście może przy-
czyniać się, np. do prewencji niektórych chorób, takich jak miażdżyca, cukrzy-
ca typu II czy choroby nowotworowe, a niektóre z produktów mogą być bogatym 
źródłem jakiegoś składnika odżywczego. Niemniej łatwo w tej dziedzinie o nad-
użycia. Stąd istotnym aktem prawnym jest rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie oświad-
czeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Rozporządzenie to do-
tyczy etykietowania i reklamy żywności oraz marek i znaków towarowych, któ-
re mogą być odbierane jako informacje żywieniowe lub zdrowotne. Niniejsze roz-
porządzenie ma zastosowanie do wszelkich oświadczeń żywieniowych i zdrowot-
nych przedstawianych w przekazach o charakterze komercyjnym, w tym w re-
klamie żywności. Celem tego rozporządzenia jest m.in. zapewnienie skutecznej 
ochrony konsumentów przed błędnymi informacjami umieszczanymi dodatko-
wo przez przedsiębiorców (poza informacjami obligatoryjnymi zawartymi w pra-
wie wspólnotowym) na etykietach czy też w reklamie żywności, a także zapew-
nienie bardziej uczciwej konkurencji w zakresie produkcji żywności. W rozpo-
rządzeniu tym zdefi niowano oświadczenie jako każdy komunikat lub przedsta-
wienie, które nie są obowiązkowe, łącznie z przedstawieniem obrazowym, gra-
fi cznym lub symbolicznym w jakiejkolwiek formie, które stwierdza, sugeruje lub 
daje do zrozumienia, że żywność ma szczególne właściwości. Zdefi niowano  rów-
nież oświadczenie żywieniowe jako każde oświadczenie, które stwierdza, sugeru-
je lub daje do zrozumienia, że dana żywność ma szczególne właściwości odżyw-
cze ze względu na: energię, którą dostarcza, dostarcza w zmniejszonej lub zwięk-
szonej ilości, nie dostarcza lub ze względu na substancje odżywcze lub inne sub-
stancje, które zawiera, zawiera w zmniejszonej lub zwiększonej ilości, lub któ-
rych nie zawiera. W rozporządzeniu tym zamieszczony został wykaz oświadczeń 

10 Por. szerzej I. Ozimek, Ochrona konsumentów na rynku żywności, Wydawnictwo SGGW, 
Warszawa 2008.
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żywieniowych i zasady ich stosowania. Oświadczenie zdrowotne z kolei to każde 
oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje zwią-
zek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników 
a zdrowiem; natomiast oświadczenie o zmniejszaniu ryzyka choroby oznacza każ-
de oświadczenie zdrowotne stwierdzające, sugerujące lub dające do zrozumienia, 
że spożycie danej kategorii żywności, danej żywności lub jednego z jego składni-
ków znacząco zmniejsza jakiś czynnik ryzyka w rozwoju choroby dotykającej lu-
dzi. W rozporządzeniu tym zawarto ogólne zasady umieszczania poszczególnych 
oświadczeń, restrykcje związane ze stosowaniem oświadczeń oraz ogólne i spe-
cyfi czne wymagania dotyczące oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. W pra-
cach związanych z procedurą akceptacji tych oświadczeń uczestniczy Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)11.

Kodeks dobrych praktyk to zbiór zasad postępowania, w szczególności norm 
etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich prze-
strzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych12. War-
to więc podkreślić istnienie Kodeksu Etyki Reklamy (KER)13 – samoregulacji 
w zakresie reklamy przyjętej w 2006 roku, opracowanej wspólnie przez reklamo-
dawców, agencje reklamowe i media. Samoregulacja ta jest inicjatywą środowi-
ska reklamowego, która ma na celu zapewnienie najwyższych standardów rekla-
my w Polsce oraz ochronę konsumentów i konkurencji przed nieuczciwym lub 
nieetycznym przekazem reklamowym. Partnerem systemu samoregulacji może 
zostać każda fi rma, która zobowiąże się do przestrzegania zapisów KER oraz do 
wykonywania uchwał Komisji Etyki Reklamy. KER to podstawowy dokument 
będący zbiorem przepisów określających co jest dopuszczalne, a co nieetyczne 
w przekazie reklamowym, regulującym wszystkie aspekty komunikacji reklamo-
wej z uwzględnieniem specyfi ki różnych mediów. Kodeks ten zawiera szczegó-
łowe przepisy zakazujące m.in.: dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie czy 
narodowość, używania elementów zachęcających do aktów przemocy, nadużywa-
nia zaufania odbiorcy, jego braku doświadczenia lub wiedzy. Kodeks Etyki Re-
klamy kładzie nacisk na zapewnienie, by reklama nie wprowadzała w błąd, chro-
ni przed nieetycznym i nieuczciwym przekazem reklamowym. Warto podkreślić, 
że do Rady Reklamy kierowane są zarówno przez konsumentów, jak i przedsię-

11 Por. szerzej http://www.eufi c.org/article/pl/artid/Food-labelling-nutrition-health-claims/
12 Pojęcie to zdefi niowano w Ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczci-

wym praktykom rynkowym, DzU 2007, nr 171, poz. 1206.
13 Por. szerzej http://www.radareklamy.org/
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biorców skargi na reklamę wprowadzającą w błąd lub w inny sposób naruszają-
cą KER14. Ponadto w Kodeksie tym zwrócono szczególną uwagę na kwestię re-
klamy skierowanej do dzieci i młodzieży, m.in. podkreślono, że wartość produk-
tów oferowanych w tego typu reklamie nie może być wskazywana w sposób, któ-
ry prowadzi młodych odbiorców tych treści do nietrafnego postrzegania rzeczy-
wistej ich wartości, np. przez użycie w niewłaściwym kontekście zwrotów i słów 
w rodzaju „tylko”, „niewiele”. Reklama nie może także sugerować, że produkt 
jest dostępny dla każdego budżetu domowego czy też zawierać treści stwarzają-
cych zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, wprowadzać w błąd przez wy-
korzystywanie odbiorców naturalnej ufności i braku doświadczenia. Poza tym re-
klamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwo-
ju oraz nie mogą zagrażać ich fi zycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalsze-
mu rozwojowi. Ponadto nie mogą one zawierać przekazu, że posiadanie lub uży-
wanie produktu zapewni im przewagę społeczną lub psychologiczną nad innymi 
albo nieposiadanie tego produktu odniesie skutek przeciwny. Poza tym w przy-
padku reklamy skierowanej do dzieci należy dołożyć szczególnych starań, by nie 
wprowadzała w błąd co do prawdziwych rozmiarów, wartości, natury, trwałości, 
wyglądu i technicznych możliwości reklamowanego produktu.

Należy podkreślić, że ochrona konsumentów, zapewnienie im realnych 
możliwości dochodzenia swych praw oraz zwalczanie i zapobieganie nieuczci-
wym praktykom rynkowym są regulowane ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 roku. 
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym15. Zgodnie z tą ustawą:

1.  Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumen-
tów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istot-
ny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe 
przeciętnego konsumenta: przed zawarciem umowy dotyczącej produk-
tu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.

2.  Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności: praktykę 
rynkową wprowadzającą w błąd, agresywną praktykę rynkową, stosowa-
nie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk, jeżeli działania te 
spełniają przesłanki określone w ust. 1.

14 Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy rozpatruje zgłoszoną skargę i wydaje w tym 
zakresie uchwałę. Zgłaszane dotychczas do Rady Reklamy skargi dotyczyły również reklam żyw-
ności. Por. szerzej http://www.radareklamy.org/uchwaly.htm.

15 DzU 2007, nr 171, poz. 1206.
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Ustawa ta zawiera szczegółowy katalog praktyk nieuczciwych (tzw. praktyki 
rynkowe wprowadzające w błąd oraz agresywne praktyki rynkowe). W ustawie wy-
liczono przykładowo, jakie konkretnie zachowania przedsiębiorców uznawane są 
za nieuczciwe praktyki rynkowe16. Praktykę rynkową uznaje się za działanie wpro-
wadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może po-
wodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, któ-
rej inaczej by nie podjął. Wprowadzającym w błąd działaniem może być w szcze-
gólności: rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji; rozpowszechnianie 
prawdziwych informacji w sposób mogący wprowadzać w błąd; działanie związa-
ne z wprowadzeniem produktu na rynek, które może wprowadzać w błąd w zakre-
sie produktów lub ich opakowań, znaków towarowych, nazw handlowych lub in-
nych oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorcę lub jego produkty, w szczegól-
ności reklama porównawcza w rozumieniu art. 16 ust. 3 ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji, a także nieprzestrzeganie kodeksu dobrych praktyk, do któ-
rego przedsiębiorca dobrowolnie przystąpił (czyli np. Kodeksu Etyki Reklamy), je-
żeli przedsiębiorca ten informuje w ramach praktyki rynkowej, że jest związany ko-
deksem dobrych praktyk. Nieuczciwymi praktykami rynkowymi w każdych oko-
licznościach są m.in. następujące praktyki rynkowe wprowadzające w błąd:

1.  Reklama przynęta, która polega na propozycji nabycia produktu po okre-
ślonej cenie, bez ujawniania, że przedsiębiorca może mieć uzasadnio-
ne podstawy, aby sądzić, że nie będzie w stanie dostarczyć lub zamówić 
u innego przedsiębiorcy dostawy tych lub równorzędnych produktów po 
takiej cenie, przez taki okres i w takich ilościach, jakie są uzasadnione, 
biorąc pod uwagę produkt, zakres reklamy produktu i oferowaną cenę.

2.  Reklama przynęta i zamiana, która polega na propozycji nabycia produk-
tu po określonej cenie, a następnie odmowie pokazania konsumentom 
reklamowanego produktu lub odmowie przyjęcia zamówień na produkt 
lub dostarczenia go w racjonalnym terminie lub demonstrowaniu wadli-
wej próbki produktu, z zamiarem promowania innego produktu.

3.  Kryptoreklama, która polega na wykorzystywaniu treści publicystycz-
nych w środkach masowego przekazu w celu promocji produktu w sytu-
acji, gdy przedsiębiorca zapłacił za tę promocję, a nie wynika to wyraź-
nie z treści lub z obrazów lub dźwięków łatwo rozpoznawalnych przez 
konsumenta.

16 Por. szerzej Nieuczciwe praktyki rynkowe. Przewodnik, UOKiK, Warszawa 2008, http://
www.uokik.gov.pl/ochrona_konsumentow2.php#faq446
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4.  Reklamowanie produktu podobnego do produktu innego przedsiębiorcy 
w sposób celowo sugerujący konsumentowi, że produkt ten został wyko-
nany przez tego samego przedsiębiorcę, jeżeli jest to niezgodne z prawdą.

5.  Podawanie przez przedsiębiorcę informacji, że zobowiązał się on do prze-
strzegania kodeksu dobrych praktyk, jeżeli jest to niezgodne z prawdą.

6.  Twierdzenie, że kodeks dobrych praktyk został zatwierdzony przez or-
gan publiczny lub inny organ, jeżeli jest to niezgodne z prawdą.

W ustawie przewidziano również odpowiedzialność cywilną przedsię-
biorcy wobec konsumenta oraz kary za stosowanie nieuczciwych praktyk ryn-
kowych. W razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, które-
go interes został zagrożony lub naruszony, może żądać: zaniechania tej prak-
tyki; usunięcia skutków tej praktyki; złożenia jednokrotnego lub wielokrotne-
go oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie; naprawienia wy-
rządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia 
umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przed-
siębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu; zasądzenia odpowiedniej 
sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury 
polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów. Z niektó-
rymi roszczeniami mogą również wystąpić m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, 
krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona inte-
resów konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumen-
tów Polskich) oraz powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów. Ponadto warto 
podkreślić, że ciężar dowodu, że dana praktyka rynkowa nie stanowi nieuczciwej 
praktyki wprowadzającej w błąd, spoczywa na przedsiębiorcy, któremu zarzuca 
się stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej.Wspomniane nieuczciwe prakty-
ki rynkowe oraz czyny nieuczciwej konkurencji mogą być uznane przez Preze-
sa UOKiK jako praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, w przy-
padku których może on m.in. wszczynać postępowanie administracyjne i wyda-
wać decyzje w tej kwestii. Z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów 
mamy bowiem do czynienia wówczas, gdy bezprawna praktyka przedsiębiorcy 
dotyka nieograniczonej liczby osób, to znaczy potencjalnie każdy może zostać 
przez nią poszkodowany. Istotną ochronę interesów ekonomicznych konsumen-
ta oraz prawidłowego realizowania przysługującego mu prawa do rzetelnej infor-
macji daje w tym zakresie ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkuren-
cji i konsumentów17, zgodnie z którą do praktyk naruszających zbiorowe interesy 

17 DzU 2007, nr 50, poz. 331 z późn. zm.
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konsumentów zalicza się m.in. naruszanie obowiązku udzielania konsumentom 
rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe lub 
czyny nieuczciwej konkurencji. Istotny jest przy tym fakt, że każdy może zgło-
sić Prezesowi UOKiK na piśmie zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowa-
nia praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, który ma możliwość 
nałożenia kary fi nansowej w wysokości 10% ubiegłorocznych przychodów na 
przedsiębiorcę naruszającego zbiorowe interesy konsumentów.

Podsumowanie

Reklama żywności stanowi jeden z istotniejszych obszarów w regulacjach 
prawnych zarówno wspólnotowych, jak i krajowych. Obecnie istnieją w prawie 
wspólnotowym, jak i krajowym akty prawne dotyczące ogólnych zasad reklamy 
czy też zasad reklamy odnoszących się tylko do reklamy żywności, a także zasad 
dotyczących upowszechniania reklamy w środkach masowego przekazu. Podkre-
ślić należy fakt, że w celu zwiększenia poziomu ochrony konsumenta w przepi-
sach prawa żywnościowego wprowadzono bardziej restrykcyjne kary za nieprze-
strzeganie przepisów w zakresie reklamy żywności. Ponadto zarówno nieuczci-
we praktyki rynkowe oraz czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy 
mogą być uznane przez Prezesa UOKiK jako praktyki naruszające zbiorowe inte-
resy konsumentów. Dlatego też przedsiębiorcy i tworzący reklamę powinni przy-
wiązywać większą uwagę do istniejących regulacji prawnych podczas przygoto-
wywania kampanii reklamowych żywności. Jest to bardzo istotne, aby we wła-
ściwy sposób zapewnić konsumentom realizację prawa do rzetelnej informacji 
i edukacji oraz do ochrony ich interesów ekonomicznych.

FOOD ADVERTISEMENT VERSUS CONSUMER COLLECTIVE 
INTERESTS VIOLATION

Summary

Consumer decisions are still infl uenced under the food advertisement, therefore ad-
vertising should form one of the most important areas in the legal regulations. Currently, 
there is legislation referring to general advertisement rules or food advertising principles 
both in the community law and in the national law. Moreover, unfair business commercial 
practices as well as unfair competition according to advertising, can be acknowledged by 
the president of the Offi ce of Competition and Consumer Protection as the consumer col-



lective interests violation/harm. Thus, entrepreneurs and advertisement creators should 
pay more attention to legal regulations when it comes to food advertising campaigns in 
order to assure not only consumer right to reliable information and education but also 
economic interest protection.

Translated by Irena Ozimek
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DOŚWIADCZENIA I OCZEKIWANIA KLIENTÓW WYBRANYCH 
BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W POLSCE

Wstęp

W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących jakości usług kre-
dytowych wybranych banków spółdzielczych w Polsce, osiągniete za pomocą 
metody Servqual. Metoda ta pozwala nie tylko oszacować ogólną jakość usług, 
ale przede wszystkim zidentyfi kować oczekiwania oraz doświadczenia klien-
tów, które wskazują na niedociągnięcia w procesie świadczenia usług kredy-
towych. Uzyskane wyniki pozwolą kadrze zarządzającej analizowanej grupy 
banków na identyfi kację elementów usług kredytowych, które należałoby udo-
skonalić.

1. Charakterystyka klientów banków spółdzielczych

Badania przeprowadzono wśród klientów 27 banków spółdzielczych woje-
wództwa śląskiego oraz łódzkiego. W badaniu udział wzięło 44% kobiet i 56% 
mężczyzn. Ze względu na wiek badanych, ich struktura była następująca: respon-
denci do 30 lat (18%), 31–40 lat (24%), 41–50 lat (30%), 51–60 lat (22%), po-
wyżej 60 lat (6%). Ze względu na wykształcenie do grupy respondentów na-
leżą: klienci z wykształceniem podstawowym (22% ogółu badanych), klienci 
z wykształceniem zawodowym (24% ogółu badanych), klienci z wykształceniem 
średnim (38% ogółu badanych) oraz klienci z wykształceniem wyższym (16% 
ogółu badanych). Jeżeli chodzi o strukturę próby pod względem okresu, w ciągu 
którego dana osoba była klientem banku, to okazało się, że respondenci, którzy 
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korzystają z usług analizowanych banków: poniżej 5 lat stanowią 32%, od 6 do 
10 lat (16%), od 11 do 20 lat (36%), od 21 do 30 lat (12/%), powyżej 30 lat (4%).

Dla 44% badanych głównym źródłem dochodów jest gospodarstwo rolne. 
Natomiast 34% respondentów uzyskuje wynagrodzenie za pracę w przedsiębior-
stwie produkcyjnym lub usługowym. Zaledwie 4% osób biorących udział w ba-
daniu prowadzi własną działalność gospodarczą, a 8% pobiera rentę lub eme-
ryturę. Co warte podkreślenia, 6% badanych czerpie środki do utrzymania za-
równo z pracy w gospodarstwie rolnym, jak i otrzymuje świadczenia emerytalne 
bądź rentowe. Kolejne 4% łączy pracę zarobkową w przedsiębiorstwach z pra-
cą na roli.

Ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące korzystania z oferty kredy-
towej banku. Okazało się, że 54% próby skorzystało z tej oferty, z czego 12 osób 
z kilku rodzajów kredytów. Większość w tej grupie badanych (32%) korzystała 
z preferencyjnych kredytów rolniczych. Znaczący procent klientów banku (24%) 
zaciągnął również kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Du-
żym powodzeniem wśród respondentów cieszą się także kredyty inwestycyjne na 
cele rolnicze (18%) oraz pozostałe kredyty inwestycyjne (10%).

2. Analiza poziomu jakości oferty kredytowej – oczekiwania 
i doświadczenia klientów

Przedmiotem badania był poziom jakości usług kredytowych świadczo-
nych klientom przez wybrane banki spółdzielcze. Badanie zrealizowano za po-
mocą metody Servqual, która polega na ocenie poziomu oczekiwań na podstawie 
wyodrębnionych kryteriów (determinantów) jakości oraz na sprawdzeniu, jak 
kształtuje się percepcja usługi, inaczej mówiąc, jak organizacje usługowe speł-
niają oczekiwania klientów1.

Podstawowym narzędziem badawczym jest tutaj ankieta zawierająca stwier-
dzenia, które zostały poddane ocenie przez klientów banków2,3. W pierwszej czę-
ści badania respondenci identyfi kowali swoje oczekiwania w odniesieniu do da-
nej usługi, a w drugiej – przekazywali swoje oceny wiążące się z percepcją po-

1 S. Borkowski, T. Čorejova, Instrumenty rozwiązywania problemów  w zarządzaniu, Wydaw-
nictwo WSZiM w Sosnowcu, Sosnowiec 2004, s. 77; E. Rudawska, R. Kiecko, Servqual – metoda 
badania jakości usług  i jej praktyczne zastosowanie, „Marketing i Rynek” 2000, nr 5, s. 37.

2 S. Borkowski, T. Čorejova, op.cit., s. 78.
3 S. Borkowski, E. Wszendybył, Servqual the Method of Figures’ Analysis in a Research of 

Service Quality, w 7 Medzinarodne vedecke sympozium Kvalita a spol’ahlivost strojov. Sprie-
vodna akcia Medzinarodneho strojarskeho vel’trhu 2002 v Nitre, Nitra 2002, s. 99–100.
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ziomu wykonania tej usługi. W badaniu metodą Servqual respondenci wyrazili 
swoje oczekiwania oraz oceny jakości usługi bankowej w skali Likerta (od 1 do 
7, gdzie 7 to ocena najwyższa) oraz określali stopień ważności poszczególnych 
obszarów jakości (w skali od 1 do 100 zgodnie z zasadą, że im większa liczba 
punktów, tym ważniejsze kryterium). Określenie postrzeganej jakości usług po-
legało na obliczeniu różnicy pomiędzy percepcją usługi a jej pożądanym pozio-
mem. Dodatkowo klienci określali, jak ważne są dla nich poszczególne determi-
nanty jakości usługi, przydzielając im określoną liczbę punktów (w sumie musi 
być 100 punktów). Pozwoliło to na wskazanie potencjalnych możliwości popra-
wy postrzeganej jakości usługi. Wyniki ankiety Servqual, dotyczące oczekiwań 
klientów banków spółdzielczych, zaprezentowano w tabeli 1.

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że największe oczekiwania klientów 
banków spółdzielczych w zakresie oferty kredytowej dotyczą przede wszystkim 
kryterium „infrastruktura materialna”, co wiąże się z czytelnością przekazu pro-
mocyjnego (7,0) oraz poziomem nowoczesności urządzeń (6,78).

Innym, równie istotnym elementem w opinii klientów jest poziom nowocze-
sności i dostępność sieci placówek wyposażonych w sprzęt informatyczny, za-
pewniający właściwą, fachową i szybką obsługę. Klienci analizowanych banków 
spółdzielczych mają równie wysokie oczekiwania względem kryterium „empa-
tia” (średnia ocen 4,34). Dotyczy to szczególnie indywidualnego traktowania ze 
strony pracowników banku (5,0) oraz czasu oczekiwania na realizację usługi (de-
terminowany między innymi czasem trwania oceny zdolności kredytowej klien-
ta), co można kojarzyć z indywidualnymi warunkami umów kredytowych, cza-
sem rozpatrywania wniosków kredytowych czy też postępowaniem w przypadku 
nieterminowej spłaty kredytu i odsetek.

Tabela 1

Oczekiwania klientów względem usług kredytowych analizowanych 
banków spółdzielczych

Lp. Materialna infrastruktura usługi Wynik 
1 2 3
1 Nowoczesność urządzeń 6,78

2 Atrakcyjność wnętrz 4,74

3 Wygląd personelu 5,04

4 Czytelność przekazu promocyjnego 7,00

Średnia Servqual dla infrastruktury materialnej 5,89
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1 2 3
Niezawodność usługi bankowej

5 Dotrzymywanie warunków realizacji usługi 4,00

6 Zainteresowanie problemami klientów banku 3,50

7 Sposób realizacji usług 4,00

8 Rzetelność i terminowość w zakresie realizacji usług 3,80

9 Wrażliwość banku na opinie usługodawców 3,00

Średnia Servqual dla niezawodności usługi bankowej 3,66

Szybkość usługi bankowej

10 Informacje o terminie realizacji usługi 3,70

11 Koncentrowanie się na rozwiązywaniu problemów klientów banku 3,58

12 Chęć udzielenia pomocy klientom przez pracowników banku 3,60

13 Reagowanie pracowników na potrzeby zgłaszane klientów 3,50

Średnia Servqual dla szybkości usługi bankowej 3,595

Fachowość 

14 Zachowanie personelu 3,90

15 Zapewnienie bezpieczeństwa w banku 3,50

16 Uprzejmość i życzliwość pracowników banku 3,50

17 Wiedza i poziom kwalifi kacji personelu 3,50

Średnia Servqual dla fachowości 3,60

Empatia

18 Indywidualne traktowanie klienta banku 5,00

19 Dostosowanie czasu działania placówki do potrzeb klientów 4,20

20 Czas oczekiwania na wykonanie usługi 4,50

21 Dbałość banku o realizację i zabezpieczenie interesów klientów 4,00

22 Zrozumienie potrzeb klientów przez pracowników banku 4,00

Średnia Servqual dla empatii 4.34

Źródło: opracowanie własne.

Kredyty, z uwagi na swoją specyfi kę w sensie oczekiwań klientów, są usługa-
mi newralgicznymi dla banków spółdzielczych. Banki komercyjne mają uniwersal-
ne procedury kredytowe, tak samo działające w dużych miastach, jak i małych mia-
steczkach, a to często powoduje, że wielu klientów nie spełnia kryteriów pozwala-
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jących na udzielenie im kredytu. Natomiast w bankach spółdzielczych kryteria te 
różnią się lokalnie, oceniani są raczej kredytobiorcy niż przedmiot kredytowania.

Wyniki ankiety Servqual, dotyczące doświadczeń klientów banków spół-
dzielczych, zaprezentowano w tabeli 2. Z analizy danych dotyczących doświad-
czeń klientów banków spółdzielczych w zakresie oferty kredytowej wynika, że 
najwyżej oceniono infrastrukturę materialną (4,735) oraz wrażliwość banków na 
potrzeby klientów (3,276). Jednakże pod względem wymienionych powyżej kry-
teriów usługa kredytowa analizowanych banków spółdzielczych została ocenio-
na jako usługa niespełniająca oczekiwań klientów. Pozostałe stwierdzenia z kry-
teriów dotyczących: szybkości, fachowości czy też niezawodności zostały rów-
nież nisko ocenione, co budzi poważne zastrzeżenia do prezentowanej oferty kre-
dytowej. Klienci nisko ocenili poziom fachowości (2,69) w zakresie oferty kre-
dytowej, co wynika przede wszystkim z niskiej oceny poziomu bezpieczeństwa 
zapewnianego przez banki (2,38) oraz niezadawalającej klientów wiedzy oraz 
poziomu kwalifi kacji personelu (2,46). Jednakże wysoki współczynnik empatii 
niejako rekompensuje pewne niedociągnięcia w sferze obsługi klientów.

Tabela 2

Doświadczenia klientów względem usług kredytowych analizowanych 
banków spółdzielczych

Lp. Materialna infrastruktura usługi Wynik 

1 2 3

1 Nowoczesność urządzeń 5,00

2 Atrakcyjność wnętrz 4,50

3 Wygląd personelu 4,70

4 Czytelność przekazu promocyjnego 4,74

Średnia Servqual dla infrastruktury materialnej 4,735

Niezawodność usługi bankowej

5 Dotrzymywanie warunków realizacji usługi 2,86

6 Zainteresowanie problemami klientów banku 2,72

7 Sposób realizacji usług 3,16

8 Rzetelność i terminowość w zakresie realizacji usług 2,78

9 Wrażliwość banku na opinie usługodawców 1,98

Średnia Servqual dla niezawodności usługi bankowej 2,70
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1 2 3
Szybkość usługi bankowej

10 Informacje o terminie realizacji usługi 2,88

11 Koncentrowanie się na rozwiązywaniu problemów klientów banku 2,80

12 Chęć udzielenia pomocy klientów przez pracowników banku 2,92

13 Reagowanie pracowników na potrzeby zgłaszane klientów 2,36

Średnia Servqual dla szybkości usługi bankowej 2,74

Fachowość 

14 Zachowanie personelu 3,32

15 Zapewnienie bezpieczeństwa w banku 2,38

16 Uprzejmość i życzliwość pracowników banku 2,60

17 Wiedza i poziom kwalifi kacji personelu 2,46

Średnia Servqual dla fachowości 2,69

Empatia

18 Indywidualne traktowanie klienta banku 4,64

19 Dostosowanie czasu działania placówki do potrzeb klientów 2,36

20 Czas oczekiwania na wykonanie usługi 2,90

21 Dbałość banku o realizację i zabezpieczenie interesów klientów 2,94

22 Zrozumienie potrzeb klientów przez pracowników banku 3,54

Średnia Servqual dla empatii 3,276

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z analizy porównawczej danych zawartych w tabeli 1 oraz tabe-
li 2, najmniejsza rozbieżność między percepcją a oczekiwaniami klientów ana-
lizowanych banków wystąpiła w przypadku atrakcyjności wyglądu placówek 
banku (-0,24), wyglądu personelu (-0,34), jak również indywidualnego trakto-
wania klientów banku (-0,36). Wyniki badania wskazują, że klienci najgorzej 
oceniają przekaz promocyjny (-2,26). Równie nisko zostały ocenione: dosto-
sowanie czasu działania placówki do potrzeb klientów (-1,84), nowoczesność 
urządzeń (-1,78), czas oczekiwania na wykonanie usługi (-1,60). Nieważony re-
zultat Servqual dla poszczególnych obszarów jakości usług bankowych przed-
stawiono na rysunku 1.
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Rys. 1. Nieważony rezultat Servqual dla poszczególnych obszarów jakości usług 
kredytowych analizowanych banków spółdzielczych

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z analizy rysunku 1, na którym zaprezentowano ogólny poziom 
jakości oferty kredytowej banków spółdzielczych, najniższą ocenę poziomu ja-
kości osiągnęły materialna infrastruktura usługi oraz empatia. Najwyższą oce-
nę uzyskała fachowość. Istotne jest również to, iż żaden z obszarów działalności 
banku nie realizuje w pełni oczekiwań klientów, a w przypadku jednego z obsza-
rów (infrastruktura materialna) rozbieżność między postrzeganiem a oczekiwa-
niami klientów jest znaczna i na pewno trudna do zniwelowania. Ponieważ po-
ziom infrastruktury materialnej banku w znacznym stopniu wpływa na poziom 
niezawodności oraz szybkości realizacji zlecanych usług, dlatego bank powi-
nien zwrócić uwagę na jej unowocześnienie celem poprawy jakości świadczo-
nych usług.

3. Propozycje udoskonalenia jakości usług bankowych

Szczegółową analizę badanego problemu umożliwia między innymi dia-
gram systematyki, który pozwala na prześledzenie wielu alternatywnych rozwią-
zań pod kątem możliwości ich realizacji oraz efektywności, a tym samym umoż-
liwia wybór rozwiązań najbardziej optymalnych4. Na rys. 2 zaprezentowano dia-
gram systematyki (drzewa) dotyczący poprawy jakości oferty kredytowej anali-
zowanych banków spółdzielczych. Diagram ten pozwolił na wskazanie wszyst-
kich możliwych ścieżek prowadzących do poprawy jakości usług analizowane-

4 S. Borkowski, T. Čorejova, op.cit., s. 54.
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go banku. Wskazuje on wszystkie potencjalne działania w takich obszarach, jak: 
kontakt z klientem, personel, oferowane usługi oraz oferta cenowa.

W zakresie kontaktów z klientem, najbardziej newralgicznego aspektu od-
działywującego na poziom jakości świadczonych usług bankowych, wskazano 
na konieczność prowadzenia badań preferencji i zadowolenia klientów z reali-
zowanych przez placówkę usług oraz wprowadzenie pewnych udogodnień dla 
klientów w działaniu placówek banku. Zwrócono również uwagę na szkolenie 
pracowników w sferze komunikacji z klientem, bowiem ten element ma ogrom-
ne znaczenie dla klientów.

Z doskonaleniem sfery komunikacji z klientami banku wiąże się również 
propozycja udoskonalenia oferty banku, polegająca na zwiększeniu zakresu 
usług private banking. Unowocześnienie infrastruktury banku, zarówno w zakre-
sie back offi ce, jak i front offi ce, ma przyczynić się nie tylko do poszerzenia dzia-
łalności banku, ale przede wszystkim do doskonalenia procesu obsługi, który za-
gwarantuje szybką realizację zlecanych przez klientów transakcji. Proponuje się 
również otwarcie nowych placówek, co miałoby na celu zaspokojenie potrzeb 
klientów w zakresie dostępu do usług bankowych.

Podsumowanie

Respondenci oszacowali jakość usług na poziomie -0,99 (rezultat niewa-
żony). Oznacza to, że potrzeby i wymagania klientów nie są przez usługi dane-
go banku zaspokajane, a różnica między jakością oczekiwaną a postrzeganą jest 
znacząca. W dalszej perspektywie może to powodować niezadowolenie klien-
tów, ich frustrację i odchodzenie do konkurencji, jeśli tylko ta zaproponuje ko-
rzystniejsze warunki.

Na podstawie uzyskanych wyników, można stwierdzić, iż kierownictwo 
banku w procesie doskonalenia jakości usług powinno skoncentrować się na na-
stępujących elementach:

 – modernizacji istniejącej infrastruktury materialnej banku,
 –  unowocześnieniu oferty usługowej pod kątem rozszerzenia wachlarza usług na 
usługi bankowości elektronicznej,

 – udoskonalenie przekazu reklamowego,
 – zwrócenie uwagi na komunikację między klientem a pracownikami banku.
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CLIENTS’ EXPERIENCES AND THEIR EXPECTATIONS 
OF CHOSEN COOPERATIVE BANKS IN POLAND

Summary

Research fi ndings concerning credit services quality of chosen cooperative banks 
in Poland, realized by Servqual method applying, were presented in the article. Servqual 
method allows not only to estimate the general service quality, but also to identify non-
conformities of service providing process. Get scores will let the management staff of the 
examined banks for identifying elements of services, which would be involved in credit 
service improvement.

Translated by Renata Stasiak-Betlejewska and Stanisław Borkowski



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
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Politechnika Białostocka

PREFEROWANE KANAŁY DYSTRYBUCJI W BANKOWOŚCI 
DETALICZNEJ (W ŚWIETLE BADAŃ)1

Rozwój technologii informatycznych, szybkie tempo postępu technicznego 
oraz nasilająca się konkurencja ze strony pozostałych uczestników rynku fi nan-
sowego powodują, że banki koncentrują się na rozwijaniu tradycyjnej sieci dys-
trybucji. Stacjonarna infrastruktura bankowa uzupełniana jest wieloma elektro-
nicznymi kanałami dystrybucji. Wysoka spójność tradycyjnych kanałów dystry-
bucji z nowoczesnymi formami sprzedaży przyczynia się do podniesienia pozio-
mu satysfakcji klienta oraz pozwala na znaczną redukcję kosztów działalności 
przy zachowaniu efektów skali.

Banki coraz częściej stosują strategię tzw. multichannel banking, która po-
lega na sprzedaży produktów w różnych kanałach dystrybucji jednocześnie, dzię-
ki czemu klient ma możliwość wyboru najwygodniejszej formy zakupu w do-
wolnym miejscu i czasie. Rozwój elektronicznych form sprzedaży zdecydowanie 
skraca czas dostępu do usług fi nansowych i sprzyja poprawie ich jakości. Dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych systemów informacji, bank może zrealizować wie-
le funkcji dystrybucyjnych z odległymi, w sensie geografi cznym, klientami. Taką 
możliwość daje bankowość elektroniczna, która umożliwia klientowi dostęp do 
usług fi nansowych za pośrednictwem komputera (bądź innego urządzenia elek-
tronicznego, np. bankomatu, EFTPOS czy telefonu) i łącza telekomunikacyjne-
go (np. linii telefonicznej).

W celu zwiększenia efektywności procesu sprzedaży banki korzysta-
ją również z pośrednich kanałów dystrybucji: agencji sprzedaży ratalnej, skle-

1 Praca zrealizowana w ramach pracy statutowej S/WZ/2/07.
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pów AGD, fi rm wysyłkowych, koncernów samochodowych oraz spółdzielni 
mieszkaniowych. Pośrednia strategia dystrybucji stosowana jest przede wszyst-
kim w usługach kredytowych, przekazach pieniężnych czy wypłatach pracowni-
czych. Nowe możliwości stwarza również kooperacja z innymi graczami rynku 
fi nansowego, np.: fi rmami ubezpieczeniowymi, leasingowymi, funduszami in-
westycyjnymi. Bank i jego pośrednicy uzgadniają warunki, zakres odpowiedzial-
ności oraz terytorium działania każdego z uczestników kanału w celu maksymal-
nego usprawnienia przepływu usług do ostatecznego konsumenta.

Nasilająca się konkurencja oraz nasycenie rynku tradycyjnymi produktami 
bankowymi wymusiły na bankach poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie 
dystrybucji. Decydując się na określone produkty, klient zazwyczaj rozstrzyga 
o formie kontaktu z bankiem. Nowe rozwiązania technologiczne pozwalają ban-
kom wprowadzać coraz ciekawsze możliwości obsługi wybranych produktów 
i usług. Potencjalne kanały dystrybucji prezentuje rysunek 1.

Rys. 1. Rodzaje kanałów dystrybucji w usługach bankowych
* Punkty sprzedaży, w których można nabywać, płacąc kartami płatniczymi lub kredytowymi

Źródło: opracowanie własne.
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W celu zbadania preferencji nabywców na rynku usług bankowych przepro-
wadzono badania empiryczne, które stanowiły źródło danych dotyczących po-
staw i opinii klientów indywidualnych odnośnie wybranych kanałów dystrybucji 
stosowanych w bankowości detalicznej. Badania miały charakter diagnostyczny, 
pozwalający na analizę stopnia zróżnicowania zachowań konsumentów indywi-
dualnych na rynku usług bankowych.

Badania zostały przeprowadzone w okresie od kwietnia do maja 2004 roku 
oraz od maja do czerwca 2007 roku. Zakres przestrzenny badań obejmował ob-
szar województwa podlaskiego. Rozpoznanie i analiza zachowań konsumentów 
jest ograniczona przez kilka uwarunkowań metodologicznych. Do najważniej-
szych z nich należy stosunkowo dawny czas oraz specyfi cznie umiejscowienie 
przeprowadzonych badań. Dynamiczne zmiany na rynku powodują, że zacho-
wania nabywców na rynku usług ulegają intensywnym przeobrażeniom i obec-
nie mogą odbiegać od tych, które miały miejsce w 2004 i w 2007 roku. Pomi-
mo pewnych niedoskonałości zostaną przedstawione wybrane zestawienia, które 
mogą okazać się przydatne przy wyznaczaniu dróg pozwalających na umocnie-
nie pozycji banków na rynku.

Ze względu na ograniczenia kosztowe i eksploracyjny charakter badań wy-
korzystano nielosowy dobór jednostek, przy czym zastosowano kwotowy dobór 
respondentów. Opierał się on na znajomości struktury populacji generalnej (wo-
jewództwo podlaskie) według wybranych cech, takich jak: typ gminy i miejsce 
zamieszkania, płeć oraz wiek. Struktura ta została narzucona na skład segmen-
tacyjny próby. Rozkład procentowy wybranych cech w populacji generalnej zo-
stał pomnożony przez ogólną liczebność próby. Ze względu na możliwości tech-
niczne oraz ograniczenia nie tylko kosztowe, ale również natury ludzkiej o wy-
pełnienie formularza ankiety poproszono osoby korzystające przynajmniej z jed-
nej usługi bankowej, które wyraziły chęć uczestnictwa w badaniu oraz spełniały 
kryteria, ze względu na miejsce zamieszkania, płeć i wiek.

W wyniku badań przeprowadzonych w 2004 roku do analizy zakwalifi ko-
wano 1441 prawidłowo wypełnionych ankiet. Badania przeprowadzone w 2007 
roku umożliwiły analizę 650 kwestionariuszy. W przypadku badania konsu-
mentów lub gospodarstw domowych wielkość próby badawczej, zważywszy na 
liczbę analizowanych podgrup, jest – dla badań regionalnych – odpowiednia. 
W przypadku niewielkiej liczby analizowanych podgrup (1–9), wystarczająca li-
czebność próby kształtuje się w przedziale 200–500 respondentów dla badań re-
gionalnych i 1000–1500 osób w przypadku badań krajowych. Natomiast jeżeli 
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liczba analizowanych podgrup mieści się w przedziale 10–30, to badania regio-
nalne powinny być przeprowadzane na próbie 500–1000 konsumentów lub go-
spodarstw domowych2. Skład segmentacyjny próby nie ma charakteru losowego, 
jednak można znaleźć pewne podobieństwo do warunków doboru warstwowe-
go3. Badaniami objęto osoby pełnoletnie, które zgodnie z prawem posiadają zdol-
ność do czynności prawnych i które mogą być stroną umów cywilnoprawnych4.

W 2004 roku spośród badanych respondentów najwięcej osób preferowa-
ło osobistą wizytę w placówce. Grupa ta stanowiła 94,9% badanej zbiorowości. 
Na drugim miejscu znajdowały się bankomaty, z których korzystało 53,7% ba-
danych. Z bankomatów korzystali głównie ludzie młodzi, między 18. a 25. ro-
kiem życia (78,4%). Niestety, aż 7 na 10 osób powyżej 55. roku życia nie korzy-
stało z bankomatów i nie wyrażało zainteresowania tym kanałem w przyszłości. 
Bankomaty były również preferowane przez osoby z wykształceniem wyższym 
oraz pochodzące z gmin miejskich (71,6%) i miejsko-wiejskich (54,8% wska-
zań). Mniej niż co drugi Podlasianin z wykształceniem zawodowym lub niższym 
korzystał z bankomatów.

Nieco ponad osiemnaście procent badanych wybrało pośrednictwo innych 
instytucji, z którego chętniej korzystały kobiety niż mężczyźni oraz osoby mię-
dzy 26. a 55. rokiem życia (13,2% badanych).

Wysoki odsetek respondentów korzystających z tradycyjnych kanałów dys-
trybucji kontrastował z niewielkim odsetkiem tych, którzy korzystali z bankowo-
ści elektronicznej. Ankietowani, w odpowiedzi na pytanie, z których form kon-
taktu z bankiem zamierzają korzystać w przyszłości, najczęściej wymieniali In-
ternet. Spora liczba osób zadeklarowała chęć korzystania z bankomatów, infoli-
nii lub pośrednictwa innych instytucji.

Ankietowani poproszeni zostali również o ocenę bezpieczeństwa wy-
branych form kontaktu z bankiem (rysunek 3). Za najbardziej bezpieczną for-
mę kontaktu uważana była osobista wizyta w placówce banku. Zarówno przez 
tych, którzy z niej korzystają (71,9%), jak i tych niekorzystających (61,2%) oraz 
tych, którzy zamierzali skorzystać z niej w przyszłości (63,7%). Niska popular-
ność elektronicznych kanałów może wynikać z braku zaufania do niekonwencjo-

2 Z. Kędzior, K. Karcz, Badania marketingowe w praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2007, s. 102.

3 S. Mynarski, Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Kantor 
Wydawniczy ZAKAMYCZE, Zakamycze 2000, s. 32.

4 DzU z dnia 18 maja 1964 r. z późn. zm. (Kodeks cywilny, art. 10, 11, 12, 14, 18).
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nalnych kanałów dystrybucji. Większość respondentów miała problemy z oceną 
bezpieczeństwa zdalnych form dostępu. Ponad 50% badanych nie potrafi ła oce-
nić poziomu bezpieczeństwa większości nieosobowych form kontaktu. Banki po-
winny więc podjąć wiele działań, które przyczyniłyby się do wzrostu zaufania 
wobec elektronicznych kanałów dystrybucji. Największe problemy z oceną spra-
wiały terminale samoobsługowe. Dają one możliwość wykonania pewnych ope-
racji w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych w placówkach banku. Spora 
część respondentów nie znała takiej możliwości obsługi produktów bankowych. 
Jednak ci, którzy korzystali z tego kanału dystrybucji, w większości oceniali go 
jako stosunkowo bezpieczny (46,4% odpowiedzi oceniających terminale samo-
obsługowe jako raczej bezpieczne i 38,6% jako bezpieczne).

Rys. 2. Kanały dystrybucji, z których korzystali respondenci w 2004 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w 2004 roku.

Respondenci za najmniej bezpieczne uważali bankomaty (18,8%) i korzysta-
nie z Internetu (17%). Przy czym osoby, które zdecydowały się na nieosobową for-
mę kontaktu z bankiem, oceniały ją jako raczej bezpieczną. Dużym poziomem za-
ufania cieszyły się zlecenia telefoniczne oraz teleserwis i bankowość telefoniczna.

Kanały dystrybucji umożliwiają realizację funkcji nie tylko typowo logi-
stycznych, ale również informacyjnych. Komunikaty o aktualnych promocjach, 
nowinkach czy też ogólnej aktywności banku są przekazywane spójnie przez 
wszystkie kanały dystrybucji. Najczęstszym źródłem pozyskiwania informacji 
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o produktach i o banku był personel obsługi bezpośredniej, który został wska-
zany aż przez 87,2% badanych. Konwencjonalne kanały dystrybucji stanowiły 
główne źródło informacji. 57,6% respondentów zapoznawało się z materiałami 
umieszczonymi na tablicach informacyjnych banku, a prawie 50% korzystało 
z ulotek i gazetek bankowych. Sporo osób (63,4%) czytało informacje przesyłane 
na cyklicznych zestawieniach operacji dokonywanych na rachunkach lub kartach 
kredytowych. Popularnym punktem zdobywania informacji były również banko-
maty, które wyświetlają szereg informacji o aktualnych promocjach. Ponad 66% 
badanych stale i regularnie korzystało z bankomatów, a 44,5% zapoznawało się 
z dodatkowymi komunikatami wyświetlanymi na monitorze.

Rys. 3. Ocena bezpieczeństwa wybranych kanałów dystrybucji (2004 rok)
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Zaskakująco niskie wyniki otrzymały pozostałe elektroniczne kanały do-
stępu: Internet (11% badanych) i teleserwis – tylko 6,7% wskazań. Zdecydowa-
na większość osób korzystała z tych źródeł od czasu do czasu bądź przypadko-
wo. Tylko 16% przyznało się do stałego i regularnego korzystania z takiego źró-
dła informacji.

Respondenci poproszeni zostali również o ocenę źródeł informacji, z któ-
rych korzystają. W skali od jednego do pięciu najwyższą notę otrzymały infor-
macje na wyciągach i personel banku (4,2 pkt.). Całkiem dobrze ocenione zosta-
ły bankomaty. Najgorzej wypadły informacje umieszczane w gazetkach banko-
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wych, ulotkach i plakatach (średnio po 3,6 pkt.). Taki niskie noty mogły wynikać 
z dość ograniczonego zasobu oraz stopnia zrozumiałości zamieszczanych w nich 
informacji.

Rys. 4. Źródła informacji o banku oraz częstotliwość korzystania z tych źródeł
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Aby maksymalizować użyteczność procesu wymiany, konsumenci decy-
dują się na określone formy kontaktu z bankiem. Wraz z rozwojem sektora ban-
kowego w Polsce zmieniają się preferencje co do sposobu nabywania i obsługi 
produktów bankowych. Rysunek 5 przedstawia wybory respondentów odnośnie 
do nieosobowych i osobowych kanałów dystrybucji w 2007 roku. Podobnie jak 
w badaniach z 2004 roku, Podlasianie preferowali przede wszystkim osobistą 
wizytę w placówce, która była najbardziej popularna przede wszystkim w gmi-
nach wiejskich. Aż 92% osób pochodzących z obszarów wiejskich twierdzi-
ło, że osobiście odwiedza oddziały przede wszystkim banków spółdzielczych. 
Wśród respondentów z gmin wiejskich stosunkowo dużą popularnością cieszyło 
się również pośrednictwo innych instytucji. Korzystała z niego co czwarta oso-
ba zamieszkująca tereny wiejskie, a co dziesiąta zamierzała skorzystać z niej 
w przyszłości.
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W porównaniu z badaniami z 2004 roku zauważyć można było zwiększoną 
otwartość na niekonwencjonalne formy kontaktu z bankiem. Spośród nich naj-
większą popularnością cieszyły się bankomaty, które przez większość badanych 
(66,5%) zostały ocenione jako bezpieczny kanał dostępu do usług (patrz rysunek 
6). Co dziesiąta osoba deklarowała, że w przyszłości zamierza korzystać z Inter-
netu, terminali samoobsługowych czy też pośrednictwa innych instytucji.

Z bankomatów chętniej korzystali mężczyźni (73% badanych) niż kobiety. 
Respondentki chętniej wybierały osobistą wizytę w placówce oraz telefon jako 
formę kontaktu z bankiem. Mężczyźni natomiast preferowali zdalny dostęp do 
usług, głównie poprzez Internet i terminale samoobsługowe.

Rys. 5. Preferowane formy kontaktu z bankiem (2007 rok)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w 2007 roku.

Analiza preferencji niekonwencjonalnych kanałów dystrybucji przez pry-
zmat wykształcenia respondentów pokazała, że osoby z wykształceniem co naj-
wyżej zasadniczym zawodowym zdecydowanie (98% omawianej zbiorowości) 
preferowały bezpośredni kontakt z pracownikami sprzedaży. Grupa ta najchętniej 
odwiedzała placówki bankowe (97% wskazań) bądź korzystała z pośrednictwa in-
nych instytucji (31% korzystających z pośrednictwa innych instytucji posiadało 
wykształcenie najwyżej średnie). Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia ro-
śnie popularność Internetu jako narzędzia obsługi usług i produktów bankowych. 
Prawie 93% korzystających z Internetu ma wykształcenie co najmniej średnie.
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Rysunek 6 przedstawia ocenę bezpieczeństwa kanałów dystrybucji. Naj-
większym zaufaniem cieszyła się osobista wizyta w placówce. Aż 95,4% wska-
zało ją jako bezpieczną. Za najmniej bezpieczne uznane zostały terminale samo-
obsługowe oraz pośrednictwo innych instytucji.

Niechęć do nieosobowych kanałów dystrybucji deklarowały głównie osoby 
starsze, powyżej 60. roku życia. Wynika ona prawdopodobnie z braku odpowied-
nich umiejętności oraz niskiego poziomu zaufania do nowoczesnych kanałów 
dostępu. Osoby w wieku poprodukcyjnym uważały, że Internet (23,2% wskazań) 
był najmniej bezpieczną formą kontaktu z bankiem. W dalszej kolejności za dość 
niebezpieczne uznane zostały bankomaty (21,8%) oraz pośrednictwo innych in-
stytucji (20,3% badanych w tej grupie wiekowej oceniło tę formę kontaktu jako 
zdecydowanie niebezpieczną lub raczej niebezpieczną).

Rys. 6. Ocena bezpieczeństwa kanałów dystrybucji w 2007 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w 2007 roku.

Osoby młode, do 30. roku życia, stanowiły największy odsetek (18,1% an-
kietowanych) korzystających z bankowości internetowej. Grupa ta wysoko oce-
niła bezpieczeństwo Internetu jako formy dostępu do usług i produktów banko-
wych. Chętnie korzystała również z innych nieosobowych kanałów dystrybucji, 
takich jak terminale samoobsługowe czy bankowość telefoniczna (ponad poło-
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wa ogółu korzystających). Podobnie zachowywały się osoby, których średni mie-
sięczny przychód brutto przekraczał 3000 zł. Wykazywały duże zainteresowanie 
zdalnym dostępem do usług (przynajmniej połowa z nich korzystała z Internetu, 
a co piąty z innych nieosobowych źródeł). Jednak ich kontakty z bankiem opiera-
ły się głównie na osobistych wizytach w placówce. Taką formę kontaktu prefero-
wało aż 95% badanych z omawianej grupy. Przedstawiciele tej kategorii niechęt-
nie korzystali z bankomatów. Popularność tej formy kontaktu rosła wraz ze spad-
kiem przychodów. Wśród respondentów o dochodach nieprzekraczających mini-
malnego najniższego wynagrodzenia popularność osobistej wizyty w placówce 
(82,7%) malała na rzecz bankomatów i Internetu.

Rosnąca popularność elektronicznych form kontaktu z bankiem na obszarze 
województwa podlaskiego nie jest niczym zaskakującym. Regionalne trendy są 
zbieżne z tendencjami ogólnopolskimi (patrz rysunek 7), jednak dynamika zmian 
jest stosunkowo wyższa, zwłaszcza jeśli chodzi o korzystanie z Internetu. Szaco-
wana liczba aktywnych klientów (dokonujących więcej niż cztery elektroniczne 
przelewy miesięcznie) bankowości elektronicznej w Polsce ma przekroczyć 10 
mln na koniec 2010 roku5.

Rys. 7. Odsetek internautów korzystających z e-bankowości w Polsce
Źródło: M. Smaga, Jak Polacy korzystają z kont bankowych?, raport Money.pl, Wrocław, 

marzec 2007, s. 2.

5 http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,7597896,Liczba_aktywnych_klientow_bankowo-
sci_elektronicznej.html.
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Podstawowym czynnikiem wpływającym na upowszechnianie się banko-
wości elektronicznej jest rosnąca popularność Internetu. Od 2004 roku należy 
zauważyć znaczny postęp w tej dziedzinie. Badania w zakresie wykorzystania 
technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych 
i przez osoby prywatne w Polsce wskazały, że w 2007 roku 54% gospodarstw 
domowych posiadało komputery, zaś 41% badanych miało dostęp do Internetu6. 
Polska nie odbiegała znacząco od średniej dla dwudziestu siedmiu krajów człon-
kowskich Unii Europejskiej (54%).

Rys. 8. Dostęp do Internetu w wybranych krajach europejskich
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Rosnąca popularność elektronicznych kanałów dostępu znajduje również 
źródło w bilateralnych korzyściach, wynikających z oszczędności czasu i pienię-
dzy. Redukcja kosztów, przełamywanie barier czasowych (związanych z godzi-

6 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych 
i przez osoby prywatne w 2007 r., GUS, s. 1.
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nami otwarcia placówek) i geografi cznych pozwala na pełniejsze dopasowanie 
do indywidualnych potrzeb fi nalnego nabywcy. Automatyzacja i standaryzacja 
transakcji przekłada się na wzrost konkurencyjności oferty w postaci obniżonych 
opłat i prowizji czy też wyższego oprocentowania depozytów. Bankowość wirtu-
alna usprawnia również komunikację z klientem za pomocą takich narzędzi, jak 
komputer czy telefon komórkowy.

Chcąc przełamać bariery ograniczające penetrację e-bankowości w seg-
mencie klienta detalicznego, banki powinny przede wszystkim budować zaufa-
nie do elektronicznych kanałów dostępu. Potencjalne zagrożenie, jakie niesie 
ze sobą użytkowanie otwartej i ogólnodostępnej sieci, wymaga stosowania za-
awansowanych rozwiązań, gwarantujących zabezpieczenie danych oraz środków 
zgromadzonych przez klientów. Kwestia bezpieczeństwa powinna stać się prio-
rytetem w strategii rozwoju bankowości elektronicznej. Popularyzacja zdalnej 
obsługi produktów i usług bankowych powinna odbywać się przez najpopular-
niejsze i najbardziej zaufane kanały dostępu, a mianowicie pracowników obsłu-
gi bezpośredniej oraz infolinii. Wykorzystanie wersji demonstracyjnej systemu, 
która pozwalałaby na efektywną edukację klientów przez pracowników banku, 
ułatwi przełamywanie barier związanych z brakiem znajomości i zaufania do nie-
osobowych form kontaktu z bankiem.

CUSTOMERS’ CHANNEL PREFERENCES IN RETAIL BANKING

Summary

Two main trends – development of technology and Internet introduce signifi cant 
changes to marketing practice. IT (road network) makes possible to create an individual 
customer profi le which leads to tailored of his needs and preferences in niches or even 
global markets. Integrated distribution strategy effectiveness relays on analysis of in-
teractions and adaptation to customer needs by using different channels. It is envisaged 
that integrated distribution – channel strategy could improve the communication between 
company and clients and make the relationship more effective.

Translated by Izabela Szlis
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Dystrybucja obejmuje decyzje i czynności związane z wyborem sposobu 
udostępniania oferowanych przez fi rmę usług ich fi nalnym konsumentom. Kanał 
dystrybucji razem z oferowaną usługą, ceną, promocją i personelem fi rmy decy-
dują o sumie dostarczonych klientowi korzyści również posprzedażowych. Dys-
trybucja zwiększa atrakcyjność oferty przez umożliwienie klientowi zakupu i ko-
rzystania z usługi w dogodnym dla niego miejscu i czasie, odpowiednią prezen-
tację oferty, zapewnienie możliwości wyboru, przekazywanie informacji o usłu-
gach, stosowanie różnych form sprzedaży, świadczenie wielu dodatkowych usług 
itp. Natomiast koszty związane z wybranym kanałem dystrybucji przyczyniają 
się do wzrostu lub obniżenia ceny usługi i zmniejszają lub zwiększają postrze-
ganą przez nabywców wartość oferty. Dlatego planując kanały dystrybucji, fi r-
ma usługowa powinna brać pod uwagę różną ich efektywność, znaczną trwałość 
przyjętych rozwiązań oraz skłonność nabywców do płacenia wyższej ceny za 
lepszą obsługę dystrybucyjną1.

Kanały dystrybucji najczęściej defi niowane są jako niezależne organiza-
cje zaangażowane w proces dostarczenia produktu usługobiorcy, tworzące grupy 
jednostek lub organizacji odpowiedzialnych za kierowanie, przepływ informacji 
i usług. Są to najczęściej pośrednicy handlowi oraz fi rmy współdziałające. Za-
kłady ubezpieczeń wykorzystują następujące kanały dystrybucji: sprzedaż bez-
pośrednią (dokonywana przez etatowych pracowników zakładów); sprzedaż za 

1 por. http://gollum.uek.krakow.pl/bibl_ae_zasoby/zeszyty/pdf/127611467.pdf.
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pośrednictwem agentów ubezpieczeniowych; sprzedaż za pośrednictwem broke-
rów ubezpieczeniowych; pozostałe kanały dystrybucji (np. banki, za pośrednic-
twem Internetu lub telefonu).

Udział pośredników w kanałach dystrybucji usług zależy od sumy korzy-
ści, jakich dostarczają fi rmom usługowym i ich klientom. W pośrednich kana-
łach dystrybucji można wyróżnić pośredników, którzy zajmują się wyłącznie 
sprzedażą usług i nie uczestniczą w procesie ich świadczenia; typowymi repre-
zentantami są agenci, brokerzy, różne przedsiębiorstwa usługowe, instytucje, 
wirtualni pośrednicy. Obecność pośredników w kanale przynosi fi rmie usługo-
wej wiele korzyści; między innymi zwiększa możliwość penetracji rynku i po-
tencjalną sprzedaż usług; ułatwia ekspansję fi rm usługowych na nowe, dotych-
czas nieobsługiwane rynki, pozwala odnosić korzyści związane ze specjaliza-
cją pośredników i wykonywaniem przez nich jednorodnych czynności na dużą 
skalę, uwalnia wytwórców usług od ponoszenia kosztów związanych ze znaj-
dowaniem nabywców, budową własnej sieci sprzedaży, zatrudnieniem persone-
lu sprzedażowego oraz między innymi zmniejsza ryzyko o jego część przenie-
sioną na pośrednika.

Na rynku usług ubezpieczeniowych najbardziej rozwiniętym kanałem dys-
trybucji jest sprzedaż za pośrednictwem sieci agencyjnej, której zadaniem jest 
zarówno nawiązanie kontaktu i relacji z usługobiorcą, jak i sfi nalizowanie umo-
wy. Pośrednictwo w ubezpieczeniowym kanale dystrybucyjnym jest defi niowane 
jako wykonywanie przez pośrednika określonych czynności faktycznych i praw-
nych za wynagrodzeniem.

Firmy ubezpieczeniowe prezentują swoją ofertę na stronach internetowych, 
gdzie informacje są wzbogacane o porady praktyczne, ogólne informacje na te-
mat produktu oraz szczegóły dotyczące kontaktu z lokalnymi agentami, broke-
rami czy biurami przedstawicielskim2. Każda fi rma oferująca ubezpieczenia po-
przez Internet modyfi kuje strony w celu dostosowywania się do potrzeb i ocze-
kiwań konsumentów.

Kanały dystrybucji elektronicznej mają wady, do których można zaliczyć: 
konieczność oczekiwania na zamówione produkty; brak możliwości obejrze-
nia i dotknięcia produktu przed złożeniem zamówienia3; niechęć potencjalnych 

2 M. Ślipierski, Bankassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe, Centrum Doradztwa 
i Informacji Difi n, Warszawa 2002, s. 149. 

3 Ph. Kotler, Kotler o marketingu. Jak tworzyć, zdobywać i dominować na rynkach, Wydaw-
nictwo Helion, Gliwice 2006, s. 328.
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klientów do zawierania transakcji z fi rmami, których nie znają4; konieczność po-
noszenia kosztów związanych z budowaniem wiarygodnego wizerunku na rynku 
wirtualnym; ograniczenia poznawcze cechujące wszystkich ludzi5.

Po przeprowadzeniu analizy literatury naukowej można wyodrębnić czte-
ry kategorie nabywców, do których należą: „tradycyjni konsumenci”, którzy nie 
zmieniają zachowań, kupują ciągle w ten sam sposób, w tym samym kanale dys-
trybucji; „polujący na okazję” – poszukujący transakcji najkorzystniejszych pod 
względem wartości, doskonale znają swoje potrzeby i długo buszują po rozma-
itych kanałach dystrybucji, zanim dokonają zakupu po cenie najniższej z możli-
wych, ich zachowanie nie zawsze wymuszają niskie dochody, niekiedy jest ono 
wynikiem swoistej fi lozofi i życiowej. Kolejną grupą klientów są „zwolennicy 
różnorodności”, którzy szukają informacji w rozmaitych kanałach, korzystając 
z fachowych porad w najdroższych, ostatecznie dokonują zakupu w ulubionym 
sklepie niezależnie od wysokości ceny. Ostatnią grupę stanowią „nabywcy bar-
dzo zaangażowani”, którzy szukają informacji we wszystkich kanałach, kupują 
natomiast w relatywnie najtańszym (po uwzględnieniu ryzyka), ale potem korzy-
stają ze wsparcia w najdroższym kanale6.

Internet staje się skutecznym kanałem dystrybucji usług ubezpieczenio-
wych. Badania wykonane przez fi rmę KPMG w 2007 roku wskazują na dużą po-
pularność kanałów elektronicznych jako sposobu pozyskania informacji o usłu-
gach i produktach. Większość7 klientów poszukuje informacji o ubezpieczeniu na 
stronach internetowych niezależnie od samego kanału zakupu. Przez sieci teleko-
munikacyjne zawierane są najczęściej ubezpieczenia o mniejszym stopniu skom-
plikowania i szczegółowości8, w tym ubezpieczenia mieszkań, ubezpieczenia na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków zawierane przy wyjazdach turystycznych, 
ubezpieczenia ruchomości domowych czy ubezpieczenia komunikacyjne. Przy 
tego typu transakcjach mniejsza jest konieczność konsultacji z agentem w celu 
wyjaśnienia detali ogólnych warunków ubezpieczenia.

4 T. Vassos, Strategie marketingowe w Internecie, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 
1999, s. 217.

5 Ograniczona racjonalność jest skutkiem zarówno ograniczeń neurofi zjologicznych, jak 
i barier językowych związanych z percepcją. Zob. A. Afuah, C.L. Tucci, Biznes internetowy. Stra-
tegie i modele, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 78.

6 por. http://gollum.uek.krakow.pl/bibl_ae_zasoby/zeszyty/pdf/127611467.pdf. 
7 9 na 10 respondentów.
8 J. Borychowska-Lamartine, Internet czy tradycyjne struktury ubezpieczeniowe?, „Asekura-

cja&Re” 1997, nr 12, s. 43.
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Ponad połowa respondentów wykazuje zainteresowanie zakupem polisy 
ubezpieczeniowej przez Internet. Mężczyźni oraz osoby młodsze częściej de-
klarują zamiar wyboru takiego kanału dystrybucji9. Badania wskazują na poten-
cjalnych konsumentów rynku wirtualnego. Można wysunąć wniosek, że inter-
netowa oferta ubezpieczeń majątkowych staje się coraz bardziej popularna. In-
ternet przekształca się w wirtualny rynek relacji nawiązywanych w niestandar-
dowy sposób, wymagający odpowiedniej wiedzy w zakresie funkcjonowania 
w jego obrębie.

Polska Izba Ubezpieczeń zrzesza obecnie 80 ubezpieczycieli działających 
na polskim rynku. Są to zarówno zakłady ubezpieczeń, jak i towarzystwa ubez-
pieczeń wzajemnych, polskie oddziały ubezpieczycieli zagranicznych oraz jeden 
reasekurator. Polski rynek ubezpieczeniowy zdominowany jest przez inwestorów 
zagranicznych. Posiadają oni 77% udziałów w towarzystwach życiowych oraz 
prawie 80% w fi rmach majątkowych. Zarówno w dziale życiowym, jak i mająt-
kowym największym inwestorem zagranicznym są Niemcy. W przypadku fi rm 
życiowych udziałowcami są również: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone oraz 
Holandia10.

W 2008 roku polskie fi rmy ubezpieczeniowe zatrudniały ponad 29,5 tys. 
pracowników etatowych, co stanowiło 0,55% wszystkich zatrudnionych w sek-
torze przedsiębiorstw (wg danych GUS za grudzień 2007 roku). Ubezpieczyciele 
współpracowali też z ponad 55 tys. agentów ubezpieczeniowych, niebędących na 
etacie w żadnej fi rmie. Rok 2008 nie przyniósł dużych zmian, jeśli chodzi o licz-
bę zatrudnionych. W fi rmach działu I pod koniec 2008 roku pracowało 7,3 tys. 
osób, czyli o 0,5% mniej niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi zatrud-
niali z kolei 22,3 tys. osób (o 3,5 % mniej niż w 2007 roku).

1. Koncentracja rynku ubezpieczeń

Zakłady ubezpieczeń11 o największych udziałach składki przypisanej brutto 
w okresie trzech kwartałów lat 2008–2009 wymieniono poniżej z rozdzieleniem 
na dział I oraz dział II ubezpieczeń. W dziale I w pierwszych trzech kwartałach 
2008 roku główne na polskim rynku zakłady ubezpieczeń zainkasowały razem 

9 Raport KPMG, Internet w ubezpieczeniach direct – szansa czy tylko eksperyment? Preferen-
cje konsumentów, a skuteczne działania ubezpieczycieli majątkowych w oparciu o kanały elektro-
niczne, Audit. Tax. Advisory, 2007, s. 9–12.

10 Zob. http://www.knf.gov.pl/Images/Raport_analiza-sektora_III_kw-2009_tcm75–22577.pdf
11 Ibidem.
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67,36%12 przypisanej składki brutto. W tym samym okresie 2009 roku zakłady 
ubezpieczeń razem pobrały 65,53%13 przypisanej składki brutto. Na przestrzeni 
tych dwóch lat zaobserwowano spadek inkasa o około 2%.

W dziale II w pierwszych trzech kwartałach 2008 roku największe na pol-
skim rynku zakłady ubezpieczeń zainkasowały razem 72,32%14 przypisanej 
składki brutto. W tym samym okresie 2009 roku zakłady ubezpieczeń razem po-
brały 68,73%15 przypisanej składki brutto. Na przestrzeni dwóch lat daje to spa-
dek inkasa o około 5%.

Jednocześnie w roku 2009 spadła wartość zbieranych przez ubezpieczycie-
li składek. Z tytułu polis na życie ubezpieczyciele zebrali 30,3 mld zł, co oznacza 
spadek rok do roku o ponad 22%. Spadek ten wynika głównie z wycofania się du-
żej liczby zakładów ubezpieczeń z oferowania polis lokacyjnych, dystrybuowa-
nych przez banki. Ubezpieczyciele majątkowi zwiększyli nieznacznie w 2009 
roku wartość przypisu składki do 21 mld zł (3,8% więcej niż przed rokiem).

Ogółem przypis składki na całym rynku ubezpieczeniowym spadł w 2009 
roku o ponad 13%. Polski rynek ubezpieczeń charakteryzuje się dość wysokim 
stopniem koncentracji, pomimo iż udział największych zakładów systematycznie 
się zmniejsza. Wyższy poziom koncentracji ma miejsce w dziale II.

Wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych w 2009 roku była najwyższa 
w całej historii rynku ubezpieczeniowego w Polsce, zarówno jeśli chodzi o ubezpie-
czenia majątkowe, jak i ubezpieczenia na życie. W ubezpieczeniach na życie wzrost 
wartości świadczeń aż o 43% związany był z zapadaniem i zamykaniem krótkoter-
minowych polis lokacyjnych. Najwięcej odszkodowań na rynku majątkowym, jak 
co roku, wiązało się z ubezpieczeniami pojazdów. Z tytułu OC komunikacyjnego to-
warzystwa wypłaciły ponad 5 mld zł (wzrost o 18%). Z autocasco z kolei ponad 3,7 
mld zł (wzrost o 20,7 %). Jednoczesny wzrost wypłacanych odszkodowań i świad-
czeń oraz spadek składki zaważył na wynikach fi nansowych zakładów ubezpieczeń. 
Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie ubezpieczycieli majątkowych.

12 PZU ŻYCIE SA 36,41%; AVIVA TUR SA 12,13%; TUR EUROPA SA 7,59%; TUR WARTA 
SA 5,84%; ING TUR SA 5,39%.

13 PZU ŻYCIE SA 32,48%; ING TUR SA 9,59%; TUR WARTA SA 9,46%; TUR EUROPA SA 
7,89%; TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA SA 6,12%.

14 PZU SA 41,56%; TUiR WARTA SA 9,81%; STU ERGO HESTIA SA 8,81%; TU ALLIANZ 
POLSKA SA 7,86%; HDI ASEKURACJA TU SA 4,28%.

15 PZU SA 38,49%; STU ERGO HESTIA SA 9,90%; TUiR WARTA SA 8,88%; TU ALLIANZ 
POLSKA SA 7,52%; HDI ASEKURACJA TU SA 3,94%.
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2. Rynek ubezpieczeń majątkowych 

Z analizy kanałów dystrybucji ubezpieczeń majątkowych wynika, iż klienci 
najczęściej korzystają z pomocy agenta. W 2008 roku za pośrednictwem agentów 
(osób fi zycznych) do zakładów ubezpieczeń majątkowych trafi ło prawie 44% ze-
branej składki brutto. Jest to o niemal 2% więcej niż w roku 2007. Analiza zakupu 
ubezpieczeń direct (telefon i Internet) wykazuje, że wartość sprzedanych w 2009 
roku ubezpieczeń przez Internet zwiększyła się o ponad 55%, natomiast sprzedaż 
przez telefon wzrosła o 42%. Należy zaznaczyć, że dane PIU nie obejmują ubez-
pieczycieli działających w Polsce w formie oddziałów. Gdyby uwzględnić te fi r-
my w zestawieniu, rynek direct po 2009 roku wart byłby około 677 mln zł. Bez 
uwzględnienia tych fi rm wartość rynku direct wynosi ponad 450 mln zł.

Wykorzystanie kanału sprzedaży za pośrednictwem brokerów ubezpieczenio-
wych w 2009 roku zwiększyło się w strukturze sprzedaży ubezpieczeń majątkowych 
na 15,6% wszystkich składek brutto w tym dziale (w 2007 roku było to 14,3%).

3. Rynek ubezpieczeń życiowych

Na rynku ubezpieczeń na życie banki w roku 2009 dominowały jako dystry-
butorzy ubezpieczeń indywidualnych (28% udziału w rynku). Zmieniła się sytu-
acja w ubezpieczeniach grupowych, gdzie banki zajmują drugie miejsce za pra-
cownikami zakładów ubezpieczeń. Udział banków w dystrybucji ubezpieczeń 
grupowych spadł z 52% do 32%. Udział pracowników ubezpieczycieli zwiększył 
się z 28,5% do 37,3%.

Duży udział w sprzedaży indywidualnych ubezpieczeń na życie mają także 
agenci – 23,9%. Udział brokerów oraz sprzedaży direct nadal ma w ubezpiecze-
niach na życie znaczenie marginalne16. Dziesięciu największych brokerów (sto-
sując kryterium wielkości ulokowanej składki) pośredniczyło w zawarciu umów 
ubezpieczenia o łącznej składce brutto równej 1 951 477 380 zł. Kwota ta stanowi 
45,67 % składek ulokowanych przez brokerów. Dwudziestu największych broke-
rów (stosując kryterium jak wyżej) ulokowało łącznie składkę brutto równą wyso-
kości 2 477 310 685 zł. Kwota ta stanowi 57,98% składek ulokowanych przez bro-
kerów. W 2008 roku brokerzy współpracowali z 61 zakładami ubezpieczeń. Po-
nadto brokerzy współpracowali z 48 notyfi kowanymi w Polsce zakładami ubez-
pieczeń państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-

16 http://www.piu.org.pl/informacje-prasowe/project/187/pagination/1.
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czym (EEA), jednak stanowiło to nieznaczny procent ogółu lokowanych składek 
przez brokerów (ok. 3%)17.

Sprzedaż ubezpieczeń majątkowych w Polsce od lat zdominowana jest 
przez agentów i to właśnie im zakłady zawdzięczają największą część zbiera-
nych składek. Ważną rolę odgrywają też pracownicy zakładów ubezpieczeń nie-
będący agentami oraz brokerzy.

W Polsce bardzo dynamicznie rozwija się rynek sprzedaży bezpośredniej. 
Internet umożliwia przedsiębiorstwom usługowym nawiązanie bezpośrednich, 
indywidualnych, interaktywnych kontaktów z użytkownikami Internetu, sprzyja-
jącym lepszemu dostosowaniu stopnia szczegółowości informacji do ich wyma-
gań oraz zdobyciu wiedzy o indywidualnych potrzebach i preferencjach klien-
tów, a dzięki temu możliwe stają się: masowa indywidualizacja oferty, łatwiej-
szy i szybszy dostęp do rynku o dużym zasięgu, zwiększenie zasobu informacji 
o występującej na rynku konkurencji, zachowanie pełnej kontroli nad relacjami 
z klientami i budowanie z nimi trwałych więzi opartych na znacznie bogatszych 
formach komunikacji, poprawa efektywności dzięki zmniejszeniu kosztów dys-
trybucji (koszty zawierania transakcji, koszty administracyjne, koszty utrzymy-
wania punktów usługowych, koszty pośrednictwa, całkowite koszty dystrybucji 
w wypadku usług wirtualnych) oraz pomoc Internetu w kreowaniu wizerunku fi r-
my nowoczesnej, innowacyjnej itp.

Internet zwiększa wygodę zakupów i skraca czas ich trwania. Klienci za po-
średnictwem Internetu otrzymują szybki, łatwy, całodobowy dostęp do informa-
cji i bogatej oferty poszukiwanych usług, możliwość szybkiego porównania kon-
kurencyjnych ofert i cen oraz możliwość nawiązania dialogu z wytwórcami, po-
zwalającego na indywidualizację usługi. Zastosowanie Internetu w marketingu 
fi rm usługowych spowodowało, że również na rynku usług ubezpieczeniowych 
stosowane są strategie wielokanałowej dystrybucji oparte na tradycyjnych oraz 
nowoczesnych kanałach dystrybucji wykorzystujących Internet oraz środki ma-
sowej komunikacji. Wybór klientów i ich preferencje zadecydują w przyszłości 
o tendencjach ich dalszego rozwoju18.

Direct telefoniczny oraz internetowy charakteryzuje się dużą dynamiką, 
jednak direct wciąż odgrywa marginalną rolę na polskim rynku ubezpieczeń ma-
jątkowych. Według badań GUS z kwietnia 2008 roku, dostęp do Internetu ma 
w Polsce ponad 6 mln gospodarstw domowych (48%). Na tym tle w całej UE 

17 http://www.knf.gov.pl/Images/brokerzy2008_tcm75–14175.pdf.
18 Por. http://www.gu.com.pl/index.php?Itemid=313&id=671&option=com_content&task=view. 
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gorzej od Polski wypada tylko osiem krajów. W najbardziej „uinternetowionej” 
w Europie Holandii dostęp do Internetu ma 86% gospodarstw domowych.

Rys. 1. Zalety zakupu ubezpieczenia za pośrednictwem Internetu w ocenie respondentów
Źródło: badanie KMPG przeprowadzone na respondentach, którzy zadeklarowali chęć 

zakupu ubezpieczenia majątkowego przez Internet lub telefon.

Rys. 2. Zalety zakupu ubezpieczenia za pośrednictwem telefonu w ocenie respondentów
Źródło: badanie KMPG przeprowadzone na respondentach, którzy zadeklarowali chęć 

zakupu ubezpieczenia majątkowego przez Internet lub telefon.

oszcz dno  czasu; 
37,20%

dost pno , 
wygoda; 35,20%

mo liwo  
porównania ofert, 
analizy; 16,90%

ni sza cena; 1,70%

brak kontaktu ze 
sprzedawc , 

niezale na decyzja; 
1,70%

inne; 7,30%

oszcz dno  czasu; 
44,40%

dost pno , wygoda; 
28,10%

mo liwo  uzyskania 
dodatkowych informacji ; 

7,30%

kontynuacja lub 
sprawdzona oferta; 2,80%

niska cena; 2,20%

inne; 15,20%



157Preferencje klientów zakładów ubezpieczeń w wyborze kanału dystrybucji...

Jak przedstawiają rysunki, podczas zakupu usługi ubezpieczeniowej za 
pośrednictwem Internetu i telefonu dla respondentów najważniejszą cechą jest 
oszczędność czasu oraz dostępność i wygoda.

W 2009 roku sprzedaż polis przez telefon i Internet przyniosła towarzy-
stwom około 650–700 mln zł. Niestety rynek ten nie rozwija się tak prężnie, jak 
się spodziewano. Dotychczas rynek ten rozwijał się z około 25–30% dynamiką 
i przewiduje się, że taki wzrost nie utrzyma się w 2010 roku. Istotny jest fakt, iż, 
zgodnie z obserwacjami rozwojowi kanału dystrybucji direct, nie sprzyja spa-
dek liczby transakcji na rynku pojazdów nowych i używanych. Zmiana pojazdu 
jest znaczącym powodem do zmiany zachowań w zakresie ubezpieczeń, w tym 
zmiany zachowania przy zakupie polisy. Zakłady ubezpieczeń liczą, że spodzie-
wany wzrost cen ubezpieczeń komunikacyjnych, szczególnie OC komunikacyj-
nego, skłoni klientów do szukania i porównywania ofert. Liczymy, iż Polacy za-
czną przełamywać dotychczasowe przyzwyczajenia i nowi klienci zainteresują 
się kupnem polisy przez Internet lub telefon.

Rys. 3. Rozmiary rynku ubezpieczeń direct
Źródło: dane za lata 2003–2007 KNF, *, ** dane PIU.

Szacuje się, iż sprzedaż przez Internet i telefon w 2010 roku wzrośnie o 20–
25% w stosunku do 2009 roku. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych19, sprze-
dawanych w systemie direct, w ciągu najbliższych trzech lat powinien utrzymać 
się na poziomie około 10%, uzyskując średni poziom krajów Europy kontynen-
talnej20. Pojawiają się próby sprzedaży prostych polis na życie za pośrednictwem 

19 Ten rodzaj polis jest najczęściej kupowany w systemie direct.
20 Rafał Karski, dyrektor sprzedaży w Liberty Direct.
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systemu direct, na przykład ING Smart to pierwsze ubezpieczenie ING, które 
można zakupić przez Internet bez pośrednictwa agenta21.

Na rynku ubezpieczeń życiowych, w związku z dynamicznym rozwojem 
produktów zwanych polisolokatami, zmianie uległ też sposób dystrybucji ubez-
pieczeń na życie i niezaprzeczalnym liderem są tu banki będące głównym kana-
łem sprzedaży polisolokat.

CUSTOMERS OF THE INSURANCE COMPANIES PREFERENCES 
IN CHOICE OF THE DISTRIBUTION CHANNEL 

IN THE PERIOD FROM 2007 TO 2009

Summary

For the nineties of the 20th century the Internet is becoming a more and more popu-
lar means of communication. Using new technologies, process of the customer service 
is simplifying electronic delivery channels current as well as potential. The latest trend 
is giving new development potentialities to companies, it also concerns at the fi nancial 
sector. Unquestionably is, that the customer is becoming the chief decision-maker when 
choosing the service as well as the channel of distribution. Presented analysis situation 
and confi rming trends of fi nal years ruling on the insurance market in Poland over a dis-
tance area of this hypothesis.

Translated by Agnieszka Chęcińska-Zaucha

21 Zob. http://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/UBEZPIECZENIA_z_9_grudnia_09_
(nr_240).pdf
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NOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PRAW KONSUMENTA 
NA RYNKU USŁUG PASAŻERSKIEGO 

TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Wstęp

Rynek pasażerskiego transportu kolejowego ulega radykalnym zmianom. 
Jak twierdzą P. Kotler i J.A. Caslione, w okresie turbulencji zmieniają się klien-
ci i ich zachowania1. Zatem przedsiębiorstwa oferujące kolejową usługę przewo-
zu osób także muszą się zmieniać. Znany jest już kierunek tych zmian w wyniku 
wprowadzenia przez interesariusza zewnętrznego (Komisję Europejską) kreujące-
go politykę, nowych wymagań wobec swoich usług. A skoro już znany jest kieru-
nek zmian i skutki nowych potencjalnych zachowań klientów, należy odpowied-
nio dopasować swoją ofertę. Współczesny klient usługi transportowej, świadomy 
swych praw, może kształtować zmiany na rynku przez zmianę swoich zachowań.

1. Prawa konsumenta i rynek

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku spowodowało przy-
jęcie obowiązujących w Europie przepisów prawa, także dotyczących ochrony 
konsumentów. Art. 153 Traktatu Unii Europejskiej stanowi, że dążąc do popie-
rania interesów konsumentów i zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsu-

1 P. Kotler, J.A. Caslione, Zarzadzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes Warszawa 
2009, s. 155.
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mentów, Wspólnota przyczynia się do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i intere-
sów gospodarczych konsumentów, jak również wspierania ich prawa do informa-
cji, edukacji i organizowania się w celu zachowania ich interesów.

W polskim prawie konsument został zdefi niowany w kodeksie cywilnym 
jako osoba fi zyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio 
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową2. Wzajemne relacje między kon-
sumentem a producentem są istotą funkcjonowania rynku. Gdy podaż produk-
tów oferowanych przez producentów przekracza zapotrzebowanie konsumentów, 
mamy do czynienia z „rynkiem konsumenta”. Gdy sytuacja jest odwrotna, to zna-
czy na rynku występują silne niedobory produktów, mówi się o „rynku produ-
centa”. W sytuacji, gdy na rynku dominuje jeden producent, który może dykto-
wać ceny i asortyment towarów, występuje skrajny przypadek „rynku producen-
ta”, czyli rynek monopolistyczny. Pojęcie produktu obejmuje oczywiście nie tyl-
ko towar, ale także usługę, w tym usługę przewozową.

Pomimo postępującej w większości krajów europejskich liberalizacji rynku 
kolejowych przewozów pasażerskich w dalszym ciągu występują na nim cechy 
wysokiej koncentracji, przejawiające się – z punktu widzenia konsumenta – bra-
kiem możliwości wyboru dostawcy usługi przewozowej. Powodem tej sytuacji 
są nie tylko uwarunkowania historyczne i technologiczne, ale także preferowa-
ny w większości państw model konkurencji regulowanej, tzw. konkurencji o ry-
nek (ang. competition for the market)3. Oznacza to, że wybór dostawcy usłu-
gi przewozowej w danym (najczęściej ustalanym według kryterium geografi cz-
nego) segmencie rynku dokonywany jest przez władzę publiczną – organizatora 
przewozów, który zleca wykonywanie usług wybranemu podmiotowi, przy czym 
zlecenie to może wiązać się z przyznaniem prawa wyłączności. W efekcie usługi 
przewozowe w regionie lub na danej linii kolejowej wykonywane są przez jeden 
podmiot, który faktycznie znajduje się w pozycji monopolisty. Z oczywistych 
względów rodzi to obawy o nadużywanie pozycji monopolistycznej ze szkodą 
dla konsumentów.

Dostrzegając te obawy, Komisja Europejska podjęła prace nad opracowa-
niem przepisów regulujących sprawy ochrony praw pasażerów w transporcie ko-
lejowym na terenie całej Wspólnoty. Wzorce stanowiły tu przepisy dotyczące 
ochrony praw pasażera w transporcie lotniczym, tj. rozporządzenia Parlamen-

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 z późn. zm.) art. 22.
3 Zob. M. Antonowicz, Strategia regulacyjna dla rynku transportu kolejowego, „Problemy 

Zarządzania” 2008, nr 1, s. 40.
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tu Europejskiego i Rady 261/20044, 2111/20055 i 1107/20066, a także regula-
cje przyjęte wcześniej przez sektor kolejowy, czyli Umowa międzynarodowego 
przewozu osób kolejami CIV7 oraz Karta Przewozów Pasażerskich (Charter on 
Rail Passenger Services8) przyjęta przez Międzynarodowy Związek Kolei (UIC). 
Wiele uwagi poświęcono także ochronie praw osób niepełnosprawnych i osób 
o ograniczonej zdolności poruszania się.

2. Rozporządzenie WE/1371/2007 i jego implementacja

Przystępując do prezentacji praw pasażerów zawartych w przyjętym 23 paź-
dziernika 2007 roku Rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europej-
skiego i Rady, dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym9, 
nie sposób pominąć zapisów preambuły, w której określony został cel przyję-
cia rozporządzenia. Rozporządzenie ma zapewnić nie tylko ochronę praw pasa-
żerów, ale także podnieść jakość i efektywność kolejowych usług pasażerskich, 
a w efekcie doprowadzić do zwiększenia udziału transportu kolejowego w ryn-
ku przewozowym. Dostrzeżono, że pasażer jest „słabszą stroną” umowy prze-
wozu, co wymaga chronienia jego praw jako elementu ochrony praw konsumen-
tów. Potwierdzone zostało stosowanie obowiązującego prawa międzynarodowe-

4  Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. 
ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy 
przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie 
(EWG) nr 295/91 Tekst mający znaczenie dla EOG. Dz.Urz. UE. L 46 z 17.2.2004, Polskie wyda-
nie specjalne: Rozdział 07 Tom 08 P. 10–16.

5 Rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 
2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających 
zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystają-
cych z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz 
uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE. Tekst mający znaczenie dla EOG. Dz.Urz. UE. L 344 
z 27.12.2005.

6 Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. 
w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżu-
jących drogą lotniczą. Tekst mający znaczenie dla EOG. Dz.Urz. UE L 204 z 26.7.2006.

7 Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu osób kolejami (CIV) – 
załącznik A do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzona w Ber-
nie dnia 9 maja 1980 roku w brzmieniu przyjętym Protokołem zmian z dnia 3 czerwca 1999 roku  
(tekst jednolity: DzU 2007, nr 100, poz. 674)

8 http://www.railpassenger.info/docs/passenger_charter_en.pdf.
9 Dz.Urz. UE L 315 z 03.12.2007.
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go, w tym konwencji COTIF i umowy CIV, z zaleceniem rozszerzenia zamiesz-
czonych tam regulacji na przewozy krajowe.

Prezentowane rozporządzenie ustanawia przepisy w odniesieniu do nastę-
pujących kwestii:

a)  informacji dostarczanych przez przedsiębiorstwa kolejowe, zawierania 
umów przewozu, wystawiania biletów i wdrażania komputerowego sys-
temu informacji i rezerwacji w transporcie kolejowym;

b)  odpowiedzialności przedsiębiorstw kolejowych i ich obowiązku ubez-
pieczenia od odpowiedzialności wobec pasażerów oraz za ich bagaż;

c)  obowiązków przedsiębiorstw kolejowych wobec pasażerów w przypad-
ku opóźnień;

d)  ochrony i pomocy zapewnianej osobom niepełnosprawnym oraz oso-
bom o ograniczonej sprawności ruchowej podróżującym koleją;

e)  określenia i monitorowania norm jakości obsługi w odniesieniu do połą-
czeń, kontroli zagrożeń bezpieczeństwa osobistego pasażerów oraz roz-
patrywania skarg;

f)  ogólnych zasad dotyczących egzekwowania przepisów.
Ważne jest, że przepisy te obowiązują na terenie całej wspólnoty, ale tyl-

ko w zakresie usług wykonywanych przez podmioty posiadające ważną licencję 
wydaną zgodnie z dyrektywą Rady nr 95/18/WE10. Oznacza to, że nie są one ob-
ligatoryjnie stosowane np. na kolejach linowo-terenowych, wąskotorowych czy 
też w metrze.

Zróżnicowany poziom rozwoju kolei w poszczególnych państwach spo-
wodował trudności w określeniu jednorodnych dla całej Wspólnoty zasad doty-
czących zakresu przysługujących pasażerom uprawnień. Rozporządzenie stano-
wi więc kompromis między oczekiwaniami pasażerów – końcowych konsumen-
tów usług przewozowych – a fi nansowymi i technicznymi możliwościami ich 
zaspokojenia. Kompromis ten polega na przyznaniu państwom członkowskim 
kompetencji w zakresie udzielania czasowych zwolnień ze stosowania przepi-
sów Rozporządzenia, dotyczących krajowych przewozów dalekobieżnych i po-
łączeń ze stacjami położonymi poza granicami Unii. Jednakże zwolnienie to nie 
może dotyczyć przepisów gwarantujących dostęp do usług przewozowych oso-
bom niepełnosprawnych i osobom o ograniczonej zdolności poruszania się, moż-
liwości zakupu biletu, stosowania przepisów CIV w komunikacji międzynaro-
dowej, ubezpieczenia oraz bezpieczeństwa osobistego pasażerów. Podobne wy-

10 Dz.Urz. UE L 143 z 27.06.1995.
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łączenia z obowiązku stosowania Rozporządzenia dotyczą przewozów regional-
nych, w odniesieniu do których można je stosować bez ograniczenia czasowego.

Poszczególne państwa w bardzo różny sposób skorzystały z przyznanych 
im uprawnień11. Wiele z nich – np. słynąca z nowoczesnej kolei Francja – natych-
miast ograniczyło zakres praw pasażerów do niezbędnego minimum na najdłuż-
szy z dopuszczalnych okresów (5 lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia). 
Na przeciwnym biegunie znalazły się te nieliczne kraje Wspólnoty, których par-
lamenty zdecydowały o pełnym wdrożeniu praw pasażera wymienionych w Roz-
porządzeniu 1371, w odniesieniu do wszystkich połączeń kolejowych. Przykła-
dem takiego prokonsumenckiego podejścia są Niemcy, gdzie stosowne prze-
pisy weszły w życie już w połowie 2009 roku, tj. kilka miesięcy przed termi-
nem zapisanym w Rozporządzeniu. W Polsce zastosowany został wariant po-
średni. W uchwalonej przez Sejm 25 czerwca 2009 roku ustawie o zmianie usta-
wy o transporcie kolejowym12 znalazły się artykuły mówiące o wyłączeniu sto-
sowania bez ograniczenia czasowego wybranych przepisów o prawach pasażera 
w przewozach miejskich, podmiejskich i regionalnych oraz o wyłączeniu stoso-
wania do 30 czerwca 2011 roku tych samych wybranych przepisów w pozosta-
łych połączeniach krajowych oraz połączeniach międzynarodowych ze stacjami 
położonymi poza granicami Unii Europejskiej.

Według dostępnych danych, w kilku krajach europejskich proces imple-
mentacji rozporządzenia 1371 do prawa krajowego – polegający m.in. na wy-
łączeniu stosowania wybranych artykułów – jeszcze się nie zakończył, co ozna-
cza, że prawa pasażerów powinny obowiązywać tam w pełnym zakresie co naj-
mniej do dnia wejścia w życie stosownych przepisów. Zbliżona sytuacja miała 
miejsce także w Polsce, gdyż wymieniona wcześniej nowelizacja ustawy o trans-
porcie kolejowym weszła w życie dopiero 31 grudnia 2009 roku. Stosowanie wy-
branych artykułów rozporządzenia 1371 w okresie od 3 do 30 grudnia było w na-
szym kraju zawieszone na mocy komunikatu Ministra Infrastruktury13.

Rozporządzenie wprowadza szereg defi nicji, niezbędnych dla właściwego 
zrozumienia przepisów, odbiegających w kilku przypadkach od dotychczasowe-
go znaczenia niektórych określeń, zwłaszcza kiedy niezbędne jest posługiwanie 

11 Materiały informacyjne CER i CIT z 4 stycznia 2010 r.
12 DzU, nr 214, poz. 1658.
13 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie niestosowania nie-

których przepisów Unii Europejskiej dotyczących praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejo-
wym (Monitor Polski nr 77 poz. 961).
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się tekstem tłumaczonym z języka obcego. Nieporozumienia mogą zdarzyć się na 
przykład przy stosowaniu defi nicji „zarządcy stacji”, ponieważ według polskiego 
nazewnictwa stacja jest częścią infrastruktury kolejowej, a ta ma oddzielnie zde-
fi niowanego zarządcę. Lepiej byłoby napisać „zarządca dworca” (jeżeli koniecz-
nie budynkiem dworca i przejściem na perony muszą zarządzać różne podmio-
ty), jak to uczyniono w ustawie o transporcie kolejowym. Warto zwrócić uwagę, 
że „rezerwacja” wcale nie oznacza wskazania numeru przydzielonego miejsca. 
Bilet na podróż, w czasie której pasażer korzysta z usług wielu przewoźników, 
to „bilet bezpośredni”, a „opóźnienie” odnosi się do czasu przyjazdu pasażera do 
stacji docelowej wskazanej na bilecie, a nie przyjazdu pociągu do stacji końco-
wej. Ściśle zdefi niowano „osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej spraw-
ności ruchowej” (ang. PRM – People with Reduced Mobility). W myśl defi nicji 
nie jest możliwe wymaganie jakiegokolwiek dokumentu poświadczającego nie-
pełnosprawność, gdyż cecha ta nie musi mieć trwałego charakteru.

W kilku artykułach rozporządzenie odwołuje się do załącznika zawierające-
go umowę CIV. Stosowanie tych artykułów nie zostało w Polsce wyłączone, co 
oznacza, że jej postanowienia należy w dalszym ciągu stosować w komunikacji 
międzynarodowej z krajami, które są stronami tej umowy, bez względu na to, czy 
obowiązuje tam rozporządzenie 1371/WE/2007.

Duży nacisk został położony na sprawę informacji dla podróżnych. Biorąc 
pod uwagę cel przyjęcia rozporządzenia, takie podejście wydaje się ze wszech 
miar uzasadnione. To właśnie na podstawie dostępnej informacji o ofercie prze-
wozowej potencjalny pasażer podejmuje decyzje o wyborze środka transpor-
tu. Zapisany został więc katalog informacji, które muszą być udostępnione pa-
sażerowi przez przedsiębiorstwo kolejowe przed rozpoczęciem podróży i pod-
czas jej trwania. Trudno jednak odgadnąć, dlaczego informacje przed rozpoczę-
ciem podróży mają być udzielane pasażerowi „na jego żądanie” – takiego ogra-
niczenia nie zawiera m.in. obowiązujące od ponad 25 lat prawo przewozowe14. 
Dość liberalnie potraktowana została kwestia dystrybucji biletów. Przewoźnik 
ma pełną dowolność w wyborze stosowanych kanałów dystrybucji, jedyne ogra-
niczenie dotyczy przewozów wykonywanych w ramach umów o świadczeniu 
usług publicznych – w tym przypadku istnieje obowiązek prowadzenia sprzeda-
ży w kasach, automatach lub w pociągu. Przewoźnicy mają możliwość wprowa-
dzenia obowiązku posiadania biletu przed rozpoczęciem podróży (brak sprzeda-

14 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r., Prawo przewozowe – tekst jednolity DzU 2000, nr 50, 
poz. 601 z późn. zm.
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ży w pociągu). Rozporządzenie nakazuje przewoźnikom stosowanie komputero-
wego systemu informacji, sprzedaży i rezerwacji, zgodnego z właściwą technicz-
ną specyfi kacją interoperacyjności oraz zabrania udostępniania danych dotyczą-
cych dokonanej rezerwacji, co bezpośrednio ma związek z przepisami o ochro-
nie danych osobowych.

W rozporządzeniu uszczegółowiono przepisy umowy CIV dotyczące od-
powiedzialności przewoźnika za śmierć lub zranienie pasażera oraz uszkodze-
nie lub utratę jego bagażu. Przewoźnik ma obowiązek posiadania odpowiednie-
go ubezpieczenia, nie może zwlekać z wypłatą odszkodowania (lub zaliczki) lub 
zaniżać jego wysokości.

Obszerny i chyba najbardziej oczekiwany przez pasażerów rozdział do-
tyczy odpowiedzialności przewoźnika za opóźnienie, utratę połączenia lub od-
wołanie pociągu. Podstawowym obowiązkiem przewoźnika (lub zarządcy sta-
cji) jest w tym przypadku zapewnienie informacji dla pasażerów. Obowiązujące 
w komunikacji międzynarodowej postanowienia CIV, zobowiązujące przewoźni-
ka do pokrycia kosztów noclegu w przypadku utraty ostatniego połączenia wcią-
gu doby, zostały znacznie rozszerzone i obejmują także wypłatę odszkodowania 
w wysokości 25% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 
119 minut i 50% tej ceny za opóźnienie przekraczające 120 minut. Niezależnie 
od tego, przy opóźnieniu ponad 60 minut przewoźnik powinien – w miarę moż-
liwości – zaoferować pasażerom posiłki, napoje, transport zastępczy, zakwatero-
wanie. Niestety, zgodnie ze wspomnianą wcześniej ustawą o transporcie kolejo-
wym, wymienione wyżej przywileje przysługują w Polsce wyłącznie pasażerom 
w komunikacji międzynarodowej z innymi krajami Unii Europejskiej.

Wszystkich pasażerów dotyczy natomiast prawo do zwrotu kosztu biletu 
i bezpłatnego powrotu do stacji wyjazdu w sytuacji, kiedy przewidywane jest 
przybycie do stacji docelowej z ponad 60-minutowym opóźnieniem. W takiej sy-
tuacji pasażer może też zdecydować się na kontynuowanie podróży w dogodnym 
dla siebie terminie. Zbliżone uprawnienia w przypadku utraty skomunikowania 
zawiera ustawa Prawo przewozowe.

Jak już wspomnieliśmy, niezwykle ważna częścią rozporządzenia 1371 jest 
rozdział dotyczący osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ru-
chowej. Poza zakazem stosowania jakiejkolwiek dyskryminacji tych podróżnych, 
rozporządzenie nakłada na przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców dworców sze-
reg obowiązków, związanych z umożliwieniem osobom niepełnosprawnym nie 
tylko dostępu do pociągu, ale też korzystania z wszystkich oferowanych tam 
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usług. Także w tym przypadku duże znaczenie ma odpowiednia informacja o do-
stępności usług i warunkach uzyskania pomocy, dostępna na wszystkich stacjach.

Rozumiejąc uwarunkowania funkcjonowania transportu kolejowego i wy-
stępujące ograniczenia (zwłaszcza kadrowe), Komisja Europejska umieściła 
w rozporządzeniu artykuł mówiący o warunkach udzielania pomocy, zgodnie 
z którym niepełnosprawny pasażer powinien zgłosić potrzebę uzyskania pomo-
cy na 48 godzin przed rozpoczęciem podróży i zgłosić się w wyznaczonym miej-
scu najpóźniej 30 minut przed odjazdem pociągu. Przewoźnicy i zarządcy dwor-
ców odpowiadają za funkcjonowanie systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń.

Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy dworców powinni zapewnić dostęp-
ność obiektów i taboru dla osób niepełnosprawnych. Realizacja tego zapisu – na-
wet w ograniczonym zakresie, określonym w Ustawie o transporcie kolejowym 
– wymagać będzie poniesienia trudnych do oszacowania nakładów fi nansowych, 
których prawdopodobnie przewoźnicy, zarządcy dworców i infrastruktury nie 
udźwigną. Wszystkie te podmioty uwzględniają sprawę dostępności dla osób nie-
pełnosprawnych w realizowanych inwestycjach, jednak biorąc pod uwagę liczbę 
eksploatowanych obiektów i pojazdów szynowych, bez zapewnienia zewnętrz-
nych źródeł fi nansowania proces ten będzie trwał nawet kilkadziesiąt lat. Za wy-
soce prawdopodobne należy w tej sytuacji uznać przedłużenie na maksymalnie 
możliwy okres terminu, od którego obowiązek ten zostanie rozszerzony w Polsce 
na wszystkie połączenia krajowe o zasięgu ponadregionalnym.

Rozporządzenie nakłada na wszystkie zainteresowane podmioty obowiązek 
podejmowania – w porozumieniu z organami publicznymi – środków w celu za-
pewnienia osobistego bezpieczeństwa pasażerów.

Pasażerowie mają zagwarantowaną możliwość składania skarg do przed-
siębiorstw kolejowych i sprzedawców biletów, którzy z kolei powinni udzielić 
odpowiedzi w ciągu jednego miesiąca, a w szczególnych przypadkach w ciągu 
trzech miesięcy. Jest to przepis, który można by uznać za spójny z obowiązują-
cym prawem krajowym, gdyby nie fakt, iż zarówno ustawa Prawo przewozowe, 
jak i rozporządzenie ministra właściwego do spraw transportu15 dotyczą składa-
nia i rozpatrywania reklamacji, a nie skarg. Przyczyną tej rozbieżności może być 
niefortunne tłumaczenie angielskiego complain, który to wyraz można przetłu-
maczyć zarówno jako ‘skarga’, jak i ‘reklamacja’16.

15 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie usta-
lania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (DzU, nr 38, poz. 266).

16 http://www.ling.pl/complaint.
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Ponieważ celem wdrożenia rozporządzenia jest poprawa jakości usług, 
przedsiębiorstwa kolejowe zostały zobowiązane do określenia norm jakości 
w połączeniach, monitorowania ich realizacji i publikowania osiąganych wyni-
ków. Niestety, obligatoryjny wykaz minimalnych norm jakości obsługi jest dość 
ubogi, a najważniejszy z punktu widzenia pasażera miernik, czyli punktualność 
pociągów, został ograniczony do połączeń międzynarodowych.

Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wyznaczenia organu, odpo-
wiedzialnego za egzekwowanie przepisów rozporządzenia 1371, który ma tak-
że obowiązek przyjmowania i rozpatrywania skarg pasażerów, dotyczących na-
ruszenia ich praw. Organ ten ma prawo nakładać sankcje na podmioty winne na-
ruszenia praw pasażerów.

Implementująca przepisy rozporządzenia 1371 do polskiego systemu praw-
nego ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym stanowi, że organem 
tym jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego i przyznaje mu kompetencje, nie-
zbędne do skutecznego sprawowania nadzoru, w tym do rozpatrywania skarg pa-
sażerów. W przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi (reklamacji), dotyczą-
cej naruszenia praw wymienionych zarówno w rozporządzeniu 1371, jak i pra-
wie przewozowym, pasażer ma więc praktycznie możliwość wyboru między zło-
żeniem skargi do Prezesa UTK i skierowaniem sprawy do sądu powszechnego, 
zgodnie z wcześniejszymi, ale wciąż obowiązującymi przepisami prawa przewo-
zowego. Oczywiście, niewłaściwe wykonanie usługi przewozowej może być tak-
że przedmiotem postępowania prowadzonego przez miejskiego lub powiatowego 
rzecznika konsumentów, a w przypadku zbiorowego naruszenia interesów kon-
sumentów – przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Usługi przewo-
zowe nie zostały też wyłączone z zakresu kompetencji Stałych Polubownych Są-
dów Konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspek-
cji Handlowej17.

3. Prezes UTK rzecznikiem praw pasażerów kolei?

Nadzorowanie przestrzegania praw pasażerów jest kolejnym zadaniem, na-
łożonym ustawą o transporcie kolejowym na Prezesa UTK, w ramach wdrażania 
tzw. III Pakietu Kolejowego UE18. Organ ten jest obecnie właściwy w sprawach:

17 http://www.uokik.gov.pl.
18 Pakiet ten obejmuje także: Dyrektywę 2007/58/WE z dnia 23 października 2007 r. zmie-

niająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 
2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat 
za użytkowanie infrastruktury kolejowej, Dyrektywę 2007/59/WE z dnia 23 października 2007 r. 
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 –  regulacji transportu kolejowego,
 –  licencjonowania transportu kolejowego,
 –  nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii oraz pojazdów ko-
lejowych,

 –  bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 –  nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów,
 –  licencji i świadectw maszynistów.

Poszerzeniu zakresu kompetencji Urzędu Transportu Kolejowego nie towa-
rzyszy niestety przyznanie dodatkowych środków fi nansowych na jego funkcjo-
nowanie. Może to mieć negatywny wpływ na sposób, a zwłaszcza terminy zała-
twiania poszczególnych spraw.

Osiągnięcie zapisanego w preambule dyrektywy 1371 celu, tj. zwiększenia 
udziału kolei w rynku przewozów pasażerskich poprzez poprawę jakości usług, 
wymaga zastosowania rozwiązań organizacyjnych, adekwatnych do zakresu wy-
konywanych zadań, znanych z innych regulowanych sektorów gospodarki (usłu-
gi pocztowe i telekomunikacyjne, sprzedaż energii, ubezpieczenia itp.). Istotnym 
elementem proponowanego rozwiązania jest powołanie Rzecznika Praw Pasaże-
rów Kolei przy Prezesie UTK19. Rzecznik powinien otrzymać kompetencje ana-
logiczne do przyznanych Rzecznikowi Odbiorców Paliw i Energii20 przy Prezesie 
Urzędu Regulacji Energetyki. Relacje między poszczególnymi podmiotami ryn-
ku kolejowego po wdrożeniu tego rozwiązania przedstawia rysunek nr 1.

Jak już wspomnieliśmy, obowiązujące w Polsce prawa pasażerów kolei wy-
mienione są zarówno w ustawie o transporcie kolejowym, jak i ustawie Prawo 
przewozowe, co może być przedmiotem wątpliwości co do kompetencji Prezesa 
UTK do rozpatrywania poszczególnych spraw. Rozwiązanie tego problemu było-
by możliwe przez nowelizację wymienionych ustaw, polegającą na przeniesieniu 
zapisów dotyczących relacji pasażer – przewoźnik do jednej z nich. Wydaje się, 
że ze względu na już obowiązujące przepisy w zakresie praw pasażerów w trans-
porcie lotniczym i kolejowym oraz przygotowywane rozporządzenia dotyczące 

w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrę-
bie systemu kolejowego Wspólnoty, Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 z dnia 23 października 
2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego 
oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

19 D. Nachyła, Pięć działań ze strefy regulacyjnej, które mogą zmienić rynek kolejowych prze-
wozów pasażerskich w Polsce, Materiały pokonferencyjne z konferencji Perspektywy rozwoju 
kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce Deloitte  Business Consulting S.A. 2010 r. 

20 J. Bełkowski, O zadaniach rzecznika odbiorców paliw i energii, Biuletyn URE 5/2002.
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transportu drogowego i żeglugi właściwym aktem prawnym byłoby Prawo prze-
wozowe. Rzecznik Praw Pasażerów Kolei miałby wówczas możliwość rozpatry-
wania skarg dotyczących wszystkich praw pasażerów, bez względu na to, że wy-
nikają one z rozporządzenia 1371 i jego implementacji czy też z przepisów pra-
wa krajowego.

Rys. 1. Proponowane relacje między podmiotami rynku transportu kolejowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych UTK i Deloitte 

Business Consulting Warszawa 2008, s. 60.
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NEW SOLUTIONS FOR  THE CONSUMERS RIGHTS IN THE MARKET 
OF RAILWAY PASSANGERS TRANSPORT

Summary

In this paper we present new solutions related to the introduction of the law, 
protecting the purchaser of transportation service in railway transport. Client of 
transport service has become the subject of rights, the protected subject. Thus, 
customer’s behavior and its negotiating position become radically different from 
the past. The liability of service providers to recipients of transportation services 
grows. Obligations of the railway company to its customers, for example in terms 
of quality of service, increase the competitive potential, and in effect enforce 
the actors involved in the provision of services to include them in the marketing 
strategies on the market

Translated by Mirosław Antonowicz and Jan Tereszczuk
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SPECYFIKA ZACHOWAŃ MŁODYCH POLAKÓW 
NA RYNKU TURYSTYCZNYM 

(NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH)

Wprowadzenie

Turystyka przynosi człowiekowi wiele rozlicznych korzyści i dlatego po-
winna stanowić niezbędny element życia już młodego pokolenia. Niestety, nie 
każda młoda osoba dostrzega jej pozytywne skutki i przez to nie chce w niej 
uczestniczyć. Z drugiej strony, nie każdy młody człowiek może podejmować ak-
tywność turystyczną, a powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. Jeżeli już jed-
nak młodzież zdecyduje się na uprawianie turystyki, to w swym zachowaniu pod-
czas wyjazdu wykazuje pewną specyfi kę. Celem artykułu jest zaprezentowanie 
takich odmienności postaw młodych Polaków na rynku turystycznym. Wybór 
Polski jest o tyle istotny, gdyż, jak dowodzą badania Eurostatu, kraj nasz plasuje 
się w czołówce państw europejskich pod względem odsetka młodzieży podejmu-
jącej aktywność turystyczną.

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W pierwszej części krót-
ko scharakteryzowano funkcje turystyki w odniesieniu do młodego człowieka. 
Następnie wyszczególniono podstawowe determinanty uczestnictwa młodzieży 
w ruchu turystycznym, jak również wskazano czynniki kształtujące ich zacho-
wania podczas wyjazdów. Bazę empiryczną opracowania stanowiły wyniki ba-
dań nad aktywnością turystyczną Polaków przeprowadzonych w 2009 roku przez 
pracowników Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
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1. Funkcje turystyki w stosunku do młodzieży

Młodzież stanowi, przynajmniej w społeczeństwach rozwiniętych, katego-
rię osób znajdujących się w okresie przejściowym od dzieciństwa do dorosłości, 
osób niewymagających już bezpośredniej opieki ze strony dorosłych, a z reguły 
nieponoszących jeszcze pełnej odpowiedzialności za własną rodzinę czy za okre-
ślony odcinek pracy zawodowej. Młodzież to równocześnie kategoria ludzi znaj-
dujących się w okresie intensywnego rozwoju fi zycznego, intelektualnego i emo-
cjonalnego. Stąd też zachowania kształtowane w tym czasie mają dużą szansę 
przetrwania w wieku dorosłym.

Jedną z takich pozytywnych postaw jest uczestnictwo w turystyce, a to ze 
względu na jej rozliczne funkcje odnoszące się do rozmaitych sfer życia. I tak 
pierwszym skojarzeniem, związanym z turystyką, jest wypoczynek. Wydawać by 
się mogło, że młodym ludziom nie jest on niezbędny. Niemniej jednak trud cało-
rocznego wysiłku włożonego w naukę, czasem już pracę, a niejednokrotnie i na-
ukę, i pracę jednocześnie, musi zostać zrekompensowany. A najlepszym sposobem 
na odnowę, regenerację sił fi zycznych i psychicznych jest oderwanie się od życia 
codziennego, zmiana środowiska, tak przyrodniczego, jak i społecznego. Okazuje 
się to korzystne nie tylko dla młodego organizmu, ale także dla efektywności po-
dejmowanej nauki czy wykonywanej pracy.

Ściśle z funkcją wypoczynkową łączy się funkcja zdrowotna. Może mieć 
ona charakter naprawczy lub/i zapobiegawczy, ponieważ zdrowie to nie tyl-
ko brak choroby, ale pełnia energii i ogólne dobre samopoczucie. Tymczasem 
współczesna cywilizacja wywiera negatywny wpływ na zdrowie człowieka – 
także młodego. Stąd też i młodzieży niezbędny jest wyjazd turystyczny służący 
potęgowaniu zdrowia1.

Nie od dziś wiadomo, że podróże kształcą. Bezpośredni kontakt ma zde-
cydowaną przewagę nad wiedzą zdobytą z książek czy mediów – dłużej zapada 
w pamięć. Chodzi mianowicie o naoczne poznanie przez młodego człowieka hi-
storii, zwyczajów, folkloru, baśni, legend, religii, polityki, osiągnięć nauki, eko-
nomii i gospodarki własnego narodu, ale także innych państw. Wszystko to ma 
wpływ na późniejszą kulturę osobistą dojrzałego człowieka, na jego zachowa-
nie, ogładę w towarzystwie i erudycję (funkcja edukacji kulturowej2). Turysty-
ka jest też doskonałą sposobnością do ukształtowania świadomości ekologicz-

1 Szerzej zob. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 389–392; W. Alejziak, 
Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999, s. 33–37.

2 Szerzej zob. W.W. Gaworecki, op.cit., s. 406–408; W. Alejziak, op.cit., s. 46–49.
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nej młodzieży3, do wyrobienia postawy dbałości o przyrodę i jej skarby, nieste-
ty tak zagrożone w dzisiejszym świecie. Można mieć przy tym nadzieję, że doj-
rzali turyści będą lepiej rozumieli problem i swoją postawą dadzą przykład kolej-
nym pokoleniom. Co więcej, turystyka jest okazją do praktycznego wykorzysta-
nia opanowanych wcześniej w szkole umiejętności, do ich doskonalenia, spraw-
dzenia siebie samego w nowych warunkach. Wyjazd do innego kraju zachęca po-
nadto do poszukania o nim dodatkowych wiadomości, podszlifowania języka, co 
potem ułatwia kontakty z ludnością miejscową i uatrakcyjnia podróż. Reasumu-
jąc, turystyka stymuluje aktywność intelektualną młodych turystów i jest to chy-
ba najlepsze streszczenie wartości jej funkcji kształceniowej4.

Z punktu widzenia wpływu na młodego człowieka chyba najistotniejszą 
z ról turystyki jest jej funkcja wychowawcza. Nie bez powodu uważa się bo-
wiem, że aktywność turystyczna może być dobrą metodą kształtującą charakter 
w dobie permanentnego kryzysu wartości, skutecznym sposobem przeciwdziała-
nia problemom wychowania i wyzwaniem dla młodego pokolenia. Bezpośrednio 
kształtuje ona bowiem pozytywne cechy charakteru, wpływa na poglądy, przeko-
nania, na uznawane wartości, zasady współżycia i współdziałania w grupie, przez 
co pośrednio przygotowuje do życia w społeczeństwie, formuje postawy wobec 
rzeczywistości5. Ponadto, dzięki temu, że ukazuje bogactwo, ogrom i złożoność 
świata przyrody, kultury i społeczeństwa wzbogaca poczucie sensu życia, popra-
wia jego jakość, kształtuje właściwe postawy wobec innych ludzi i sprzyja roz-
wojowi osobowości6.

Reasumując, trzeba stwierdzić, że turystyka powinna stale towarzyszyć pro-
cesowi rozwoju młodego człowieka. Niestety, nie każdy chce i nie każdy może 
w niej uczestniczyć.

2. Główne determinanty zachowań młodych ludzi na rynku turystycznym

Aktywność turystyczną młodzieży kształtuje wiele wzajemnie powiąza-
nych czynników, zarówno makroekonomiczno-społecznych, jak i mikroekono-
miczno-psychologicznych. Pierwsze z nich (w tym ustrój, poziom rozwoju spo-

3 Szerzej zob. W.W. Gaworecki, op.cit., s. 415–417; W. Alejziak, op.cit., s. 59–64.
4 Szerzej zob. W.W. Gaworecki, op.cit., s. 394–396; W. Alejziak, op.cit., s. 41–43.
5 Szerzej zob. E. Tauber, Turystyka a wychowanie w oczach badanych nauczycieli, w: W. Siwiń-

ski, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek (red.), Czas wolny. Rekreacja. Turystyka. Hotelarstwo. Żywie-
nie, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2003, s. 473–476.

6 Szerzej zob. W.W. Gaworecki, op.cit., s. 342–394; W. Alejziak, op.cit., s. 37–41.
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łeczno-gospodarczego i kulturalnego kraju zamieszkania, stan środowiska natu-
ralnego miejsca stałego pobytu, fi nansowa, społeczna, edukacyjna czy turystycz-
na polityka państwa) tworzą jedynie ramy, w obrębie których uczestnictwo w tu-
rystyce poszczególnych młodych turystów dywersyfi kuje się pod wpływem wy-
znaczników o charakterze mikro. Do tych ostatnich należą zarówno pobudki ze-
wnętrzne (rozmiary czasu wolnego, dostęp do szeroko rozumianej komunikacji, 
wpływ rodziców, rówieśników, mas mediów, mody itd.), jak i wewnętrzne (zob. 
rys. 1) – ekonomiczne i pozaekonomiczne (m.in. psychologiczne, demografi cz-
ne, społeczno-zawodowe)7.

Jak łatwo zauważyć, determinanty te wzajemnie się przenikają, a pomiędzy 
wieloma z nich zachodzi sprzężenie zwrotne. Ich korzystny układ pozwala na 
podjęcie przez młodego człowieka aktywności turystycznej.

Rys. 1. Główne czynniki mikroekonomiczno-psychologiczne determinujące zachowania 
młodzieży na rynku turystycznym

Źródło: opracowanie własne.

7 Szerzej zob. Kompendium wiedzy o turystyce, G. Gołembski (red.), Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa – Poznań 2002, s. 56; T. Żabińska, Zachowania turystyczne gospodarstw domo-
wych. Uwarunkowania. Prawidłowości. Przyszłość, Prace Naukowe AE w Katowicach, AE Kato-
wice 1994, s. 47; V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce. PAPT, Warszawa 1996, s. 38–49.
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Czynniki te nie przestają jednak działać po podjęciu decyzji o uczestnic-
twie w ruchu turystycznym. Wpływają one w dalszej kolejności na zachowania 
młodzieży podczas wyjazdu, czyli kształtują strukturę ich konsumpcji turystycz-
nej8. Mowa tutaj o częstotliwości podróży, wykorzystywanych źródłach infor-
macji i przyczynach wyboru miejsca docelowego, towarzystwie w podróży, spo-
sobie organizacji wyjazdu, wykorzystywanych środkach transportu i miejscach 
noclegu czy formie zagospodarowania czasu wolnego9.

3. Polska młodzieżowym tygrysem turystyki w Europie

Wybór polskiej młodzieży do pokazania specyfi ki zachowań tego segmen-
tu rynku turystycznego podyktowany jest m.in. faktem, że według Eurostatu od 
2006 roku grupa ta stanowi istotną część podróżujących Polaków10. Polska wy-
raźnie odbiega pod tym względem od średniej europejskiej (zob. rys. 2.), gdyż 
w naszym kraju najmłodsi świadomi turyści (od 15 do 24 lat) to aż 1/4 ogó-
łu wyjeżdżających, czyli o ponad połowę więcej niż wynosi średnia europejska 
wszystkich 25 badanych państw w 2008 roku.

Wyprzedza nas w tym aspekcie tylko Szwecja (prawie 27%), a zaraz po nas 
plasuje się starająca się o członkostwo w Unii Europejskiej Chorwacja. Z udzia-
łem powyżej 20% na kolejnych pozycjach znajdują się Bułgaria, Łotwa i Estonia, 
a procent młodych turystów powyżej średniej europejskiej (16,96%) mają jesz-
cze Słowenia, Czechy i Litwa. Listę zamykają Cypr, Wielka Brytania, Francja 
i Niemcy z odsetkiem poniżej 13%. Aczkolwiek trzeba zauważyć, że najliczniej-
sza grupa młodzieży podejmujących aktywność turystyczną pochodzi z Niemiec, 
Francji i Wielkiej Brytanii (powyżej 3,5 mln osób). Młodzi turyści z Polski pla-
sują się jednak już na pozycji czwartej – prawie 3 mln osób. A zatem polska mło-
dzież stanowi ważny segment europejskiego rynku turystycznego.

8 Szerzej zob. R. Seweryn, Wewnętrzne wyznaczniki aktywności turystycznej Polaków, „Pro-
blemy Turystyki”, IT, Warszawa 2004, nr 3–4, s. 20–31.

9 Szerzej zob. A. Niemczyk, R. Seweryn, Uczestnictwo w kulturze jako motyw zachowań tury-
stycznych – studium teoretyczno-empiryczne, w: W kręgu humanistycznej refl eksji nad turystyką 
kulturową, M. Kazimierczak (red.), AWF w Poznaniu, Poznań 2008, Seria: Monografi e nr 388, 
s. 159–162.

10 Zob. Polacy wolą wypoczywać, „Rynek Turystyczny” 2008, nr 7/274, s. 4.
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Rys. 2. Udział młodzieży (15–24 lata) wśród osób uczestniczących w turystyce w krajach 
Unii Europejskiej w 2008 roku11

Źródło: opracowanie własne na podstawie Number of tourists by age, Eurostat, Tourism 
Statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/tourism/data/data-
base, 8.04.2009.

4. Turystyka młodych Polaków w 2009 roku

Analiza zachowań turystycznych polskiej młodzieży została opracowana na 
podstawie wyników badań własnych przeprowadzonych przez pracowników Ka-
tedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2009 roku12. An-
kietą objęto w sumie 223 mieszkańców Polski. W próbie przeważały kobiety 
(67,71%), osoby w wieku od 15 do 24 lat (38,12%), mieszkańcy dużych miast 
(39,91%), z województwa małopolskiego (34,98%), członkowie rodzin trzyoso-
bowych (30,05%), z dochodem w granicach 3–4 tys. zł (26,01%).

11 Za rok 2009 brak danych, podobnie jak dla takich państw Unii Europejskiej, jak: Dania, 
Irlandia, Włochy, Malta i Rumunia oraz członka EFTA – Islandii.

12 Wyniki analizy są częścią szerszych badań Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie nad aktywnością turystyczną Polaków – zob. Społeczno-ekonomiczne determi-
nanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce, temat nr: 28/KT/2/09/S/49, kierownik 
prof. UEK dr hab. Józef Sala, maszynopis.
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Przeprowadzone badania dowodzą, że młodzi Polacy podejmują aktywność tu-
rystyczną z reguły dwa razy, ewentualnie raz w roku – tak deklaruje w sumie ponad 
70% respondentów. Relatywnie dużo młodzieży wyjeżdża często (zob. rys. 3). Jest 
to najczęściej wyjazd krajowy i zagraniczny (70,59%) albo tylko krajowy (23,53%).

Rys. 3. Częstotliwość wyjazdów turystycznych młodych Polaków w 2009 roku
Źródło: badania własne.

W zakresie źródeł poszukiwania ofert turystycznych przez polską młodzież 
wyraźnie widoczny jest wpływ dostępu do nowoczesnych technologii – zob. rys. 413.

Największy odsetek młodych turystów (prawie 3/4) korzysta w tym wzglę-
dzie z Internetu. Nie bez znaczenia pozostaje także inny ze wskazanych czynni-
ków determinujących aktywność turystyczną młodzieży – wpływ rodziny i zna-
jomych (ponad 55%). Dużą rolę odgrywają ponadto katalogi biur podróży (ponad 
40%). W wynikach odpowiedzi na to pytanie można dopatrzeć się też wpływu ta-
kich determinant społeczno-psychologicznych, jak poziom wykształcenia i roz-
wój osobowości, skutkujących zainteresowaniem bardziej specjalistycznymi źró-
dłami – prasa czy telewizja posiadają tylko marginalną wartość.

Wiele zachowań młodzieży w czasie wolnym realizowanych jest w grupie, 
zwłaszcza w rodzinie i nieformalnej grupie rówieśniczej. Stąd też nie dziwi fakt, 
że młodzi Polacy najczęściej wyjeżdżają w celach turystycznych jednocześnie 
z rodziną i znajomymi (57,65%), ewentualnie tylko ze znajomymi (25,88%). Co 
warto podkreślić, realizują w ten sposób nie tylko motyw wypoczynku czy zwie-
dzania, ale także towarzyski.

13 Udziały nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną 
odpowiedź. 
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Rys. 4. Źródła informacji o ofertach turystycznych wykorzystywane przez polską młodzież 
w 2009 roku

Źródło: badania własne.

Przy wyborze miejsca docelowego podróży młodzież naszego kraju kieru-
je się przede wszystkim ceną i pięknem krajobrazu – te dwie przyczyny wyjazdu 
do konkretnej destynacji wskazywane są najczęściej zarówno w przypadku tury-
styki krajowej, jak i zagranicznej. Przy wyjazdach zagranicznym istotną determi-
nantą jest ponadto klimat – zob. rys. 514.

Na pokreślenie zasługuje relatywnie duży udział młodych Polaków, dla któ-
rych bodźcem rozstrzygającym jest cena. Obrazuje to bowiem niewielkie moż-
liwości fi nansowe tego rodzaju konsumentów na rynku turystycznym. Warto 
ponadto zauważyć, że młodzież naszego kraju kieruje się przy wyborze miej-
sca docelowego własnymi zainteresowaniami (ok. 40%) oraz wpływem oto-
czenia, czyli opinią znajomych i rodziny (ok. 1/3). Stąd też w czołówce najczę-
ściej wybieranych miejscowości w Polsce dominują przy wyjazdach letnich So-
pot (22,50%) i Kołobrzeg (21,25%), a przy zimowych Zakopane (68,75%), na-
tomiast wśród krajów recepcji turystycznej odpowiednio Hiszpania (40,00%) 
i Włochy (23,69%) oraz Austria (33,85%) i Słowacja (32,31%).

14 Udziały nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną 
odpowiedź.
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Rys. 5. Przyczyny wyboru miejsca wyjazdów turystycznych młodych Polaków w 2009 roku
Źródło: badania własne.

Wyjazd do jakiegoś miejsca może oczywiście przygotować biuro podróży, 
ale młodym Polakom nie brakuje chęci i zapału. Stąd też tylko przy podróżach 
zagranicznych, w imię bezpieczeństwa, najczęściej korzystają z usług pośredni-
ka turystycznego (ponad 2/3), natomiast wędrując po Polsce, z reguły organizują 
sobie podróż samodzielnie (ponad 3/4) – zob. rys. 6.

Rys. 6. Sposób organizacji wyjazdów turystycznych młodych Polaków w 2009 roku
Źródło: badania własne.

Jeśli chodzi o preferowany przez polską młodzież środek transportu, to przy 
podróżach po kraju najczęściej wybierany jest samochód (3/4), oraz pociąg (po-
nad 60%). Z kolei w turystyce zagranicznej samochód ustępuje miejsca autoka-
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rowi i samolotowi (po ponad 50%), aczkolwiek jego rola jest tylko minimalnie 
mniejsza – zob. rys. 715. A zatem widać tutaj z jednej strony niewielkie możliwo-
ści fi nansowe młodych Polaków, a z drugiej – konsekwencje globalizacji, dzięki 
którym nastąpił rozwój tanich linii lotniczych.

Rys. 7. Środek transportu preferowany przy wyjazdach turystycznych młodych Polaków 
w 2009 roku

Źródło: badania własne.

Skutki oddziaływania determinant ekonomicznych na zachowanie mło-
dych polskich turystów są widoczne również w wyborze miejsca noclegu (zob. 
rys. 816). Mianowicie bardzo dużą rolę odgrywają w tym zakresie tańsze formy 
zakwaterowania, tj. kwatery prywatne (prawie 2/3 w turystyce krajowej i prawie 
40% w zagranicznej) oraz kempingi i pola biwakowe (odpowiednio ponad 1/3 
i prawie 1/4). Wyjątkiem okazuje się tylko turystyka zagraniczna, podczas której 
polska młodzież preferuje szczególnie hotele i motele (ponad 3/4), aczkolwiek 
z pewnością chodzi tutaj bardziej o hotele studenckie i hostele niż o sklasyfi ko-
wane i skategoryzowane obiekty hotelowe.

Niestety większość młodych polskich turystów podczas wyjazdów spędza 
wolny czas w sposób bierny (zob. rys. 917) i to zarówno w turystyce krajowej (po-
nad 56%), jak i zagranicznej (prawie 3/4).

15 Udziały nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną 
odpowiedź.

16 Udziały nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną 
odpowiedź.

17 Udziały nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną 
odpowiedź.

75
52,31

31,25
53,85

63,75 53,85

0
25
50
75

100
125
150
175
200

Wyjazd krajowy Wyjazd zagraniczny

%
Inne

Samolot

Poci g

Autobus kursowy

Autokar

Samochód



181Specyfi ka zachowań młodych polaków na rynku turystycznym...

28,75
75,38

28,75

65 38,46

35
23,08

25
18,46

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220

Wyjazd krajowy Wyjazd zagraniczny

%

 

Inne

Znajomi/rodzina

Pole namiotowe, kemping

Schronisko

Kwatera prywatna

Apartament

Hotel, motel

Rys. 8. Miejsce noclegu preferowane przy wyjazdach turystycznych młodych Polaków 
w 2009 roku

Źródło: badania własne.

Rys. 9. Sposób spędzania czasu podczas wyjazdów turystycznych młodych Polaków 
w 2009 roku

Źródło: badania własne.

Jest to z pewnością częściowo związane ze słynnym 3 x S (słońce, piasek, 
morze), a częściowo z faktem, że aktywny wypoczynek pociąga za sobą zdecy-
dowanie wyższe koszty podróży. Dlatego też przykładowo przy peregrynacjach 
krajowych z aktywności ruchowej preferowane jest chodzenie po górach (po-
nad 40%) i spacery (prawie 1/3), aczkolwiek uprawianie sportów ma też ok. 40% 
udział (podczas wyjazdów zagranicznych – tylko ok. 1/3). Na uwagę zasługu-
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ją ponadto takie formy zagospodarowania czasu podczas podróży, jak uczestnic-
two w imprezach i koncertach (po ok. 40% w turystyce krajowej i zagranicznej) 
oraz zwiedzanie zabytków (prawie 40% w turystyce krajowej i prawie 80% w za-
granicznej). Odzwierciedla to skłonność młodych polskich turystów do zabawy 
i rozrywki, ale także do poszerzania swoich horyzontów, pogłębiania wiedzy, co 
jest bardzo korzystną sytuacją.

Zakończenie

Przeprowadzone analizy pozytywnie zweryfi kowały postawioną w tytule 
artykułu hipotezę – młodzi ludzie reprezentują specyfi czne postawy i zachowa-
nia na rynku turystycznym. Jeśli pozwala im na to czas i środki wyjeżdżają, szu-
kając ofert w Internecie lub pytając znajomych, ale przygotowują sobie podróż 
we własnym zakresie (bo są odważni i pewni siebie). Do danej destynacji przy-
ciąga ich piękno krajobrazu i klimat, ale i tak najważniejszą sprawą okazuje się 
cena. Nie straszna jest im podróż pociągiem czy autokarem na długim dystansie, 
ponieważ to mniej kosztuje. Mają niewielkie wymagania, stąd korzystają z tań-
szych, prostszych form zakwaterowania, tj. hosteli, kwater prywatnych, kempin-
gów i pól biwakowych. Lubią też swoje własne towarzystwo, tradycyjne puby, 
gwarne bary, imprezy, nocne życie. Szukają prawdziwej przygody, a za jedną 
z głównych wartości uznają wolność.

THE SPECIFICITY OF BEHAVIOURS OF YOUNG POLES IN THE TOURIST 
MARKET (BASED ON RESULTS OF OWN RESEARCH)

Summary

A purpose of the article is to present the differences of attitudes of young Poles in 
the tourist market. The paper has a theoretical-empirical character. In the fi rst part the 
functions of tourism for the young man were briefl y characterized. Next, the fundamental 
determinants of youth participation in tourist traffi c were outlined, as well as the factors 
infl uencing their behavior during travel were identifi ed. The results of research on the 
tourist activity of the Poles carried out in 2009 by employees of the Tourism Department 
Krakow University of Economics were the empirical part of work.

Translated by Renata Seweryn
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Z BADAŃ NAD ZACHOWANIAMI I PREFERENCJAMI 
TURYSTYCZNYMI W REGIONIE OPOLSKIM – OPINIE OPOLAN

1. Marketingowe podejście do kształtowania potencjału turystycznego 
regionu

Dynamicznie rozwijający się sektor turystyki, a także umocnienie roli sa-
morządów terytorialnych spowodowały wzrost zainteresowania koncepcją mar-
ketingu turystycznego w zarządzaniu regionem. Koncepcja ta eksponuje tury-
styczny profi l regionu1 i ukierunkowana jest na zaspokajanie potrzeb oraz życzeń 
różnych grup turystów.

Wykorzystanie możliwości tkwiących w marketingu turystycznym wyma-
ga jednak pogłębienia wiedzy na temat preferencji i zachowań konsumenckich2. 
Preferencje te determinowane są splotem czynników o różnym charakterze, dzia-
łających z różną siłą, wśród których wyróżnić można czynniki związane z pro-
duktem, konsumentem i środowiskiem.

Można przypuszczać, że zachowania i preferencje konsumenckie w okresie 
transformacji uległy pewnym zmianom. Zmienił się nie tylko sposób spędzania 
wolnego czasu, ale także wybór miejsc podróży. Stale ewoluują także potrzeby 
oraz wymagania nabywców względem oferty turystycznej. Ta poszerzyła się za-

1 A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Warszawa 2007; M. Fontanari, S. Scherhag, 
Wettbewerb der Destinationen. Erfahrungen, Konzepte und Visionen, Wiesbaden 2000.

2 Szerzej zob. J. Rachocka, Współczesne tendencje konsumenckie w Polsce, “Marketing 
i Rynek” 2005, nr 5, s. 30; F. Popcorn, The Popcorn Raport: Faith Popcorn on the Future of Your 
Company, Your World, Your Life, Doubleday, New York 1991.
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równo pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Obecnie o wyborze miej-
sca spędzenia wolnego czasu decyduje jakość usługi, a także wizerunek regionu3.

Na zmianę preferencji i wzorców zachowań turystycznych bez wątpienia wy-
warło wpływ również otwarcie się rynków zagranicznych i integracja z Unią Euro-
pejską. Obserwowane procesy prowadzą do upodabniania się czy nawet ujednoli-
cenia zachowań. Istotnego znaczenia nabiera także efekt naśladownictwa związany 
z faktem, że polscy konsumenci starają się osiągnąć podobny poziom życia, a tak-
że wyrażania siebie w określonym stylu życia, wzorując się na społeczeństwach za-
chodnich4. W konsekwencji wielu z nich decyduje się na spędzenie czasu wolnego 
za granicą i przestaje doceniać zalety własnego regionu. To pociąga za sobą okre-
ślone konsekwencje rynkowe. Stanowi jednocześnie przesłankę oraz wyzwanie dla 
władz samorządowych do kształtowania, wzbogacania i uatrakcyjniania potencjału 
turystycznego regionu zgodnie z wymaganiami odbiorców wewnętrznych.

Stąd celem prezentowanych w niniejszym artykule badań było zbadanie ak-
tywności turystycznej mieszkańców Opola i ich popytu na usługi turystyczne 
oferowane w województwie oraz czynników kształtujących ten popyt. Przepro-
wadzone badania potwierdziły, że:

 –  województwo opolskie ma znaczne walory rekreacyjno-wypoczynkowe, lecz 
wykorzystuje je w niewielkim stopniu,

 –  niedostatecznie jest rozwinięta i zbyt słabo reklamowana baza turystyczno-
wypoczynkowa,

 –  województwo nie wykorzystuje w należytym stopniu możliwości, jakimi 
dysponuje.

Zakres przedmiotowy badań dotyczył rozpoznania dotychczasowej aktyw-
ności i zamierzeń turystyczno-wypoczynkowych mieszkańców Opola oraz usta-
lenia kryteriów wyboru formy oraz miejsca wypoczynku, którymi się kierują5. 
Założono, że dla osiągnięcia celu badania konieczne jest uzyskanie informacji o:

 –  poziomie aktywności turystyczno-wypoczynkowej, zwłaszcza sobotnio-nie-
dzielnej, mieszkańców Opola,

 –  formach rekreacji turystycznej i wypoczynkowej, z jakich w minionym roku 
mieszkańcy skorzystali,

3 E. Zeman-Miszewska, I. Matias, Produkt turystyczny na przykładzie Beskidu Śląskiego, w: 
Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju. H. Szulce, M. Florek (red.), Poznań 
2005, s. 225.

4 J. Rachocka, op.cit., s. 31.
5 Zbadano aktywność turystyczno-wypoczynkową opolan w roku 2009 i ich zamierzenia na 

rok 2010.
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 – indywidualnym i rodzinnym spędzaniu wypoczynku,
 – zamierzeniach co do sposobu wypoczynku w przyszłości (w obecnym roku),
 – kryteriach wyboru miejsca i formy wypoczynku,
 – tym, czy w ogóle wypoczywali już na terenie województwa,
 –  ocenie oferty turystyczno-wypoczynkowej województwa i jego walorach na-
turalnych,

 – preferencjach wypoczynkowych na terenie województwa.
Badanie miało charakter incydentalny i niewyczerpujący. Spośród wielu 

sposobów doboru próby do badań wybrano dobór przypadkowy z cechami dobo-
ru warstwowego. Badania przeprowadzone były we wszystkich parafi ach Opola, 
a badaniu poddana została taka liczba respondentów każdej parafi i, która pozo-
staje w proporcji do liczby mieszkańców Opola6. W opracowaniu przedstawiono 
wyniki badań7, które przeprowadzone zostało w październiku 2009 roku i obję-
ły grupę 500 osób o różnych cechach społeczno-ekonomicznych mieszkających 
w Opolu. Wyniki opracowano na podstawie 459 poprawnie wypełnionych kwe-
stionariuszy8. W celu zbadania i określenia siły zależności pomiędzy wybranymi 
cechami w populacji zastosowano test9 χ2 oraz testy nieparametryczne.

W przebadanej grupie znalazło się 214 kobiet (47%) i 245 mężczyzn (53%), 
w wieku od 20 do 70 lat. Średnia wieku respondentów osiągnęła poziom 41 lat, 
przy odchyleniu standardowym 14 lat i współczynniku zmienności 34%10. Ze 
względu na płeć i wiek struktura badanych odpowiada strukturze mieszkańców 
Opola11. Podobieństwo rozkładów zbadano przy pomocy testu Kołmogorowa-

6 Badaniu poddano tylko osoby powyżej 18 lat, tzn. te, które mogą samodzielnie podejmować 
decyzje  o sposobie i miejscu wypoczynku.

7 Dane zgromadzone zostały przez studentów w ramach zajęć prowadzonych przez autorki. 
8 Kwestionariusz zawierał 8 pytań.
9 Test χ2 jest nieparametrycznym testem niezależności, który pozwala w sposób syntetyczny 

porównać rozkład liczebności empirycznych z rozkładem liczebności teoretycznych. Statystyka 

wykorzystywana w teście ma postać:
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10 Średnia wieku dla mieszkańców Opola wyniosła 42 lata przy odchyleniu standardowym 13 lat 
i współczynniku zmienności 32%.

11 Na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.wymiary?p_kate 
=3&p _ grup= 7&p_pgru=2137&p_dane=0, 22.02.2010.
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Smirnowa12, a uzyskane wartości krytyczne testu (λ = 1,33 < λ0,05 = 1,358) po-
zwoliły na przyjęcie hipotezy, że rozkłady opolan oraz osób ankietowanych ze 
względu na wiek nie są istotnie różne od siebie.

Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 40–59 lat, co stanowi 34%. 
Kolejną bardzo liczną grupę (33%) reprezentowały osoby w wieku od 25–39 lat. 
Prawie 14% stanowiły osoby w wieku 60–70 lat, natomiast 19% respondentów 
było w wieku od 20 do 24 lat. Uzyskana w badaniach struktura ludności oraz 
duża ich liczba i różnorodność respondentów13 pozwalają przyjąć, że badana pró-
ba może być traktowana jako reprezentatywna dla miasta.

2. Struktura demografi czna ludności a popularność wypoczynku 
w regionie

Wypoczywa każdy z nas, niezależnie od wieku, wykształcenia i płci. Różne 
są jedynie formy spędzania czasu wolnego. Obecnie obserwujemy coraz więk-
szą stagnację na rynku wewnętrznym, przejawiającą się w rezygnacji ze spędza-
nia czasu wolnego w kraju na rzecz wyjazdów zagranicznych. Istotną rolę wyda-
je się odgrywać tutaj także niedostateczna dostępność komunikacyjna kraju, jak 
i niezadawalający stan bezpieczeństwa pobytu i podróży. Ponadto według danych 
GUS ponad 65% Polaków w ogóle nie wyjeżdża. Wyniki badań tendencji tych 
jednak nie potwierdzają.

Prawie 74% opolan deklaruje spędzanie czasu wolnego w pobliżu miejsca 
zamieszkania. Tak duży odsetek osób spędzających czas w regionie pozytywnie 
świadczy o ofercie i atrakcyjności turystycznej regionu. Mieszkańcy Opola prefe-
rują wypoczynek wakacyjny (277 wskazań w ankiecie) w gronie rodziny. Ta for-
ma atrakcyjna jest przede wszystkim ze względu na mnogość okolic sprzyjają-
cych turystyce rowerowej. Szlaki są tak wyznaczone, że pozwalają zwiedzić głów-
ne atrakcje przyrodnicze i historyczne regionu (np. szlak drewnianego budownic-
twa sakralnego). W prawie 30 gminach istnieją lokalne ścieżki rowerowe, brakuje 
jednak ścieżek prowadzących przez cały region. O atrakcyjności wypoczynku wa-

12 Test Kołmogorowa-Smirnowa to test nieparametryczny używany do porównywania rozkła-
dów jednowymiarowych cech statystycznych. Istnieją dwie główne wersje tego testu – dla jed-
nej próby i dla dwóch prób. Wersja testu dla dwóch prób, pozwalająca na porównanie rozkła-
dów dwóch zmiennych losowych. Jego zaletą jest wrażliwość zarówno na różnice w położeniu, 
jak i w kształcie dystrybuanty empirycznej porównywanych próbek. Statystyka testowa ma postać 
D = sup|Fn1-Fn2|.

13 Warunki reprezentatywności por. Badania rynkowe i marketingowe, J. Kramer (red.), War-
szawa 1994, s. 212.
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kacyjnego świadczyć też mogą dobre warunki do rozwoju szlaków wodnych. Tu-
taj konieczne wydaje się jednak sporządzenie przez władze regionu komplekso-
wego planu ich przebiegu i odpowiednie przygotowanie terenów do przyjęcia tu-
rystów. W regionie występują też szanse rozwoju górskiej turystyki kajakowej. 
Obecnie gmina Głuchołazy wraz z czeskim Jesenikiem podejmuje starania urucho-
mienia turystyki kajakowej na rzece Biała Głuchołaska. Pomimo w zasadzie nizin-
nego ukształtowania regionu opolskiego, wiele jest w nim szlaków górskich (Góry 
Opawskie, Pogórze Paczkowskie), których łączna długość wynosi 125 km.

Prawie 1/3 opolan (33,5%) w 2009 roku spędziła w regionie ferie zimowe. 
Tę formę wypoczynku wybierali głównie mężczyźni w wieku od 25 do 40 lat. 
Uwzględniając fakt, że region opolski nie dysponuje wieloma atrakcjami sprzyja-
jącymi rozwojowi sportów zimowych, odsetek ten wydaje się duży. Może to być 
m.in. konsekwencją położenia w pobliżu narciarskich tras zjazdowych w Cze-
chach. Wskazuje także na potencjał regionu w tym zakresie. Tutaj istnieją np. 
dobre warunki do rozwoju narciarstwa biegowego (m.in. tereny leśne Niemo-
dlina, Góry Opawskie, Strzeleczki, Kluczbork). Ta forma wypoczynku w Polsce 
jest mało popularna, w krajach Europy Zachodniej zyskuje jednak coraz więk-
szą popularność. Można się zatem spodziewać, że i ta forma rekreacji będzie się 
w Opolskiem rozwijać.

Na krótkie weekendowe wycieczki opolanie wybierają się głównie z przy-
jaciółmi (49%). Zaledwie 23% respondentów (w tym głównie kobiety w wie-
ku 25–39 lat) na weekendowy wypoczynek wybiera się samotnie. Do wyjazdów 
weekendowych po Opolszczyźnie zachęca m.in. mnogość stanowisk i obiektów 
archeologicznych (np. w ziemi namysłowskiej, głubczyckiej oraz dolinach rzek 
Odra, Nysa Kłodzka i Mała Panew). W regionie znajduje się też sporo zamków 
i pałaców. Wiele z nich popadło niestety w ruinę. Rozmieszczone są one na tere-
nie całego województwa, ale w szczególności w części południowej, południo-
wo-zachodniej i zachodniej. W północnej części regionu znajduje się zaś najwię-
cej obiektów drewnianych.

Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że na popularność wypoczyn-
ku w regionie wpływa etap cyklu życia gospodarstwa domowego. Im „młodsze” 
gospodarstwo domowe i im większa liczba w nim dzieci, tym większa aktywność 
wypoczynkowo-turystyczna w regionie. Przyczyn wyboru wyjazdów w regionie 
dopatrywać się można w niewielkim funduszu swobodnej decyzji pozostającym 
w dyspozycji ludzi młodych, który niejednokrotnie uniemożliwia wyjazdy w dal-
sze zakątki, a tym bardziej za granicę. Pewną rolę odgrywać może również ak-
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tywność zawodowa, stale wydłużający się czas pracy, a przede wszystkim ocze-
kiwana przez pracodawców pełna dyspozycyjność pracownika. To niekorzystnie 
wpływa na wyjazdy w dalsze okolice i zachęca do turystyki regionalnej.

Rys 1. Podział respondentów według formy spędzania czasu wolnego
Źródło: opracowanie własne.

Niewielki odsetek aktywnych turystycznie osób starszych stanowi istotny, nie 
wykorzystany przez władze regionu potencjał. Ta grupa osób jest atrakcyjna dla 
rynku turystycznego, stosunkowo niewielka natomiast jest oferta kierowana do tego 
segmentu. Tutaj szanse rozwoju mogłaby mieć turystyka prozdrowotna i uzdrowi-
skowa. Obecnie w regionie brakuje uzdrowisk. Występuje jedynie kilka miejsc (Po-
krzywna, źródła wody mineralnej w gminie Reńska Wieś, Kamień Śląski, solan-
ki w gminie Wołczyn) umożliwiających tego typu rekreację. Światowa Organiza-
cja Turystyki prognozuje, że przez najbliższe 40 lat będzie się ona szczególnie in-
tensywnie rozwijała, co jest istotną wskazówką dla rozwoju turystyki w regionie.

Przeprowadzone badania własne wykazały również, że mężczyźni częściej 
niż kobiety jeżdżą po regionie, co wynikać może z upodobań i większej mobilno-
ści mężczyzn oraz mniejszych obciążeń wynikających z utrzymania rodziny. Oni 
też częściej uprawiają regularnie sporty.

3. Oferta turystyczna regionu opolskiego a zachowania konsumpcyjne 
opolan 

Położenie i historia województwa opolskiego sprawiają, że znajduje się 
w nim wiele atrakcji turystycznych, które mogą zachęcić mieszkańców do ak-
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tywnego spędzenia czasu wolnego. Bogata oferta rekreacyjna regionu sprawiła, 
że znaczna większość ankietowanych spędza weekendy poza Opolem. Najwięk-
szą popularnością cieszą się pobyty w lesie i nad wodą. Kobiety wybierają z re-
guły wypoczynek aktywny, tzn. wycieczki rowerowe (54%) i zwiedzanie zabyt-
ków (58%). Mężczyźni z kolei wybierają polowania i grzybobranie (57%). Du-
żym zainteresowaniem cieszą się również wędrówki po górach (rys. 2).

Rys. 2. Formy spędzania czasu wolnego
Źródło: opracowanie własne.

Najmniejszą popularnością wśród opolan cieszy się jazda konna, co wyni-
kać może z faktu, że w regionie nie ma znakowanych szlaków turystyki konnej. 
Uprawiający ten rodzaj sportu zwiedzać mogą jedynie tereny położone w po-
bliżu stadnin i ośrodków hipicznych. Aktywna turystyka konna jest specyfi cz-
nym produktem turystycznym skierowanym do stosunkowo wąskiej grupy od-
biorców. Niewielkie zainteresowanie nią sprawia jednak, że baza ta w regionie 
nie została jeszcze należycie rozbudowana. Z drugiej jednak strony można poku-
sić się o stwierdzenie, że brak odpowiedniej bazy dla uprawiania sportów kon-
nych jest istotną barierą rozwoju tej formy turystyki. Równie niewielką popular-
nością cieszą się zgrupowania sportowe (51 wskazań), co również wynika z ma-
łej oferty w tym zakresie. Fakt ten wydaje się konsekwencją postrzegania regionu 
przez jego włodarzy jako mało atrakcyjnego dla rozwoju turystyki sportowej. To 
zaś może być następstwem niemożności opracowania jednolitego profi lu sporto-
wego regionu. Znajduje się tutaj bowiem wiele możliwości uprawiania sportów, 
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żadna z nich nie jest jednak dominująca i konkurencyjna dla innych, np. typowo 
górskich regionów kraju.

Dziwić natomiast może niewielka popularność konferencji organizowanych 
w regionie (49 wskazań). Liczbę tę należy jednak zrelatywizować. Opole jest 
miastem akademickim, w którym znajduje się 6 uczelni wyższych, o dużym po-
tencjale intelektualnym. Nie wszyscy mieszkańcy Opola są jednak pracownika-
mi naukowymi, do których konferencje te są adresowane. Na uczelniach wyż-
szych pracuje około 1300 pracowników naukowych, co stanowi zaledwie 1% 
wszystkich mieszkańców miasta. Liczba wskazań to natomiast 11% badanej pró-
by. Poza tym organizowane przez uczelnie wyższe, i nie tylko, konferencje mają 
z reguły charakter międzynarodowy, co sprawia, że uczestniczy w nich wiele 
osób spoza regionu.

Istotne różnice w formach spędzania czasu wolnego wynikają z wieku Opo-
lan. Osoby młode w wieku od 20 do 24 lat spędzają czas aktywnie, spacerując po 
górach, jeżdżąc na rowerze i zwiedzając malownicze miasta Opolszczyzny. Oso-
by starsze, po sześćdziesiątce, korzystają natomiast najczęściej z turystyki proz-
drowotnej i pielgrzymkowej. Ta pierwsza nie jest specjalnie rozbudowana. Roz-
wojowi drugiej sprzyja występowanie w regionie wielu miejsc kultu sakralnego, 
jak np. Góra św. Anny (czynione są starania o wpisanie jej na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO) czy Kamień Śląski.

Największe spektrum form spędzania czasu wolnego deklarują małżeństwa 
z dziećmi, co wynikać może z chęci poznania regionu, a także urozmaicenia po-
ciechom czasu wolnego.

Ciekawym wydaje się fakt, że o wyborze oferty decydują głównie kobiety. 
Świadczy o tym średnio 12-procentowa większość wskazań przy każdym kryte-
rium. Różnice są jednak wśród czynników decydujących o wyborze oferty. Dla 
kobiet ważne są przede wszystkim cena (58%), walory naturalne (55%) oraz 
atrakcyjna oferta rozrywkowa (56%). Dla mężczyzn – gastronomia (57%), do-
bra infrastruktura (49%) oraz wyposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne 
(49%). Osoby samotne przy wyborze oferty kierują się odpowiednio: ceną, wy-
posażeniem w urządzenia sportowo-rekreacyjne oraz atrakcyjną ofertą rozrywko-
wą. Osoby starsze, co wydaje się interesujące, nie kierują się ceną tylko walora-
mi naturalnymi oraz dobrą gastronomią. Najmniej jednoznaczne wypowiedzi po-
chodzą od małżeństw bezdzietnych. Tutaj proporcje odpowiedzi prawie w ogóle 
się nie różnią i oscylują w okolicach 5%. Dla osób tych ważna wydaje się jedynie 
atrakcyjność oferty rozrywkowej (17%). Z kolei dla małżeństw z dziećmi, co ra-
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czej nie dziwi, najważniejszym kryterium wyboru jest cena i atrakcyjność oferty 
rozrywkowej. Stosunkowo duże znaczenie przypisują także gastronomii. Respon-
denci wykazujący dochody powyżej 6 tys. najmniejsze znaczenie przypisują ce-
nie (11%) jako kryterium wyboru oferty, największe zaś – infrastrukturze hotelo-
wej (23%). Najbardziej wymagające są zaś osoby zarabiające od dwóch do czte-
rech tysięcy. One przywiązują wagę do wszystkich elementów, a przede wszyst-
kim do dobrego dojazdu, walorów naturalnych, ceny, gastronomii.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że formy wypoczynku deklarowa-
ne w roku 2009 i te planowane w 2010 roku nieco różnią się od siebie. I tak, 
w 2009 najwięcej opolan spędzało czas wolny nad wodą i w lesie (288 osób), 
w 2010 liczba ta spadnie o 7%. Podobnie kształtuje się zwiedzanie zabytków, 
gdyż w 2010 roku liczba zadeklarowanych odpowiedzi spadnie w stosunku do 
2009 o około 14%. W pozostałych formach rekreacji odnotowane spadki były 
stosunkowo niewielkie i kształtowały się na poziomie 2%. Takie same zaintere-
sowanie dotyczy sportów zimowych, polowań, łowienia ryb, a także pobytów sa-
natoryjnych. Cieszy natomiast przewidywany w roku 2010 prawie 20% wzrost 
popytu na sporty letnie. Z opinii respondentów wynika także prawie 17% wzrost 
zainteresowania ofertą konferencyjną, co świadczyć może o szybkim rozwoju 
potencjału intelektualnego regionu.

4. Ocena zadowolenia opolan z oferty turystycznej regionu

Decydując się na spędzenie czasu wolnego w pobliżu miejsca zamieszka-
nia, niejednokrotnie kierujemy się odczuciami po zakupie, tzn. doświadczeniami 
z poprzednich pobytów. Te zaś są wypadkową oceny poszczególnych elementów 
oferty turystycznej, jak np. bazy hotelowej czy gastronomicznej. Wśród respon-
dentów średnia ocena kształtuje się na poziomie dobrym z odchyleniem standar-
dowym 0,8. Oznacza to, że przeciętny opolanin ocenia ofertę regionu między 3,5 
a 4,5 (rys. 3). Zróżnicowanie jest średnie i kształtuje się na poziomie około 30%.

Ocena ta świadczy o przeciętności oferty turystycznej, a zarazem o koniecz-
ności jej uatrakcyjnienia. Do największych mankamentów regionu responden-
ci zaliczyli brak odpowiedniej bazy hotelowej, głównie w małych, atrakcyjnych 
miastach województwa. Dobrze oceniona została dostępność regionu (infrastruk-
tura komunikacyjna), a w szczególności komunikacja drogowa. Wynika to z fak-
tu, że region opolski posiada jedną z najlepiej rozwiniętych sieci dróg w kraju. 
Najważniejsza osią komunikacyjną regionu jest autostrada A4, która jest częścią 
panadeuropejskiego korytarza transportowego Berlin – Kijów, a w przyszłości 
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Bruksela – Rostów nad Donem. Dobre oceny uzyskała również komunikacja ko-
lejowa, której sieć przewyższa na Opolszczyźnie prawie dwukrotnie gęstość sie-
ci innych regionów. Najlepsze oceny uzyskała obsługa turystyczna, która, zda-
niem respondentów, jest kompetentna i wskazuje na stosunkowo duże zadowole-
nie klientów obiektów turystycznych.

Rys. 3. Ocena oferty turystycznej regionu opolskiego
Źródło: opracownaie własne.

Dokonując oceny dotychczasowego pobytu wypoczynkowego na terenie 
Opolszczyzny, zastosowano test χ2. Pozwolił on na stwierdzenie, że nie istnieją 
istotne zależności miedzy oceną oferty regionu a płcią respondentów, jak również 
między wiekiem badanych, oceną oferty, a dochodami obiektów badanych. Nato-
miast na podstawie uzyskanej wartości χ2 = 18,12 > χ2

0,05 = 11,07 można stwier-
dzić, że ocena oferty uzależniona jest od etapu cyklu życia rodziny. Sprawdzając 
testem Kołmogorowa-Smirnowa, uzyskano ponadto informacje, że oferta tury-
styczna Opolszczyzny jest podobnie oceniana przez kobiety i mężczyzn.

Przez znaczną część respondentów (46%) pozytywnie oceniona została re-
lacja ceny oferty do jej jakości. Niewielki odsetek badanych (6%) twierdzi, że 
cena jest bardzo przystępna, a niecałe 7% – że jest wygórowana. Badając rela-
cje cena – jakość, w zależności od charakterystyk respondentów stwierdzić moż-
na, że zależy ona od wieku (χ2 = 26,1 > χ2

0,05 = 21,02), etapu cyklu życia rodziny 
(χ2 = 33,06 > χ2

0,05 = 31,4) oraz od dochodu (χ2 = 27,6 > χ2
0,05 = 21,02). Nie za-

leży ona od płci, co nie zmienia faktu, że kobiety oceniają ją lepiej. Najkorzyst-
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niejszą ocenę wystawili tutaj respondenci młodzi (25–39 lat), a najgorzej senio-
rzy (60–70 lat), co wskazywać może na fakt, że wraz z wiekiem wzrastają wy-
magania turystów.

5. Podsumowanie

Supranarodowa dyfuzja wzorców kulturowych, w tym także tych dotyczą-
cych form spędzania czasu wolnego, pozwala przypuszczać, że coraz częściej 
czas wolny będziemy spędzali poza miastem. To wpłynie na spopularyzowanie 
wyjazdów i to nie tylko zagranicznych czy krajowych, ale także regionalnych. 
Mieszkańcy Opola już teraz chętnie spędzają czas wolny w pobliżu swego miej-
sca zamieszkania.

Na popularność wyjazdów w regionie wpływa przede wszystkim mnogość 
atrakcji turystycznych. Województwo opolskie jest regionem, w którym można wy-
poczywać zarówno nad jeziorem, jak i w górach czy gospodarstwach agroturystycz-
nych. To sprawia, że rozbudowa walorów turystycznych i zaplecza regionu mogła-
by być istotnym obszarem wzrostu gospodarczego województwa. Wielu mieszkań-
ców w sektorze tym mogłoby znaleźć zatrudnienie, a także czerpać dochody.

Bogata oferta nie jest jednak gwarantem popularności wyjazdów w regio-
nie. Pomimo iż opolanie dostrzegają potencjał turystyczny regionu, to jednak są 
zdania, że jego możliwości nie są wykorzystane. Jest to konsekwencja niedosta-
tecznie rozwiniętej i słabo rozreklamowanej bazy turystyczno-wypoczynkowej.

FROM THE RESEARCH CONCERNING THE BEHAVIOUR AND TOURIST 
PREFERENCES IN OPOLE REGION-OPOLE CITIZENS’ OPINIONS

Summary

Together with the opening of markets and the appearance of the region competition, 
the concept of tourist marketing gains more force. Its major task is to fulfi l the expectancies 
of different group of tourists in a way that would be an advantage to the region. The knowl-
edge of preferences and behaviour of the potential clients allows the local governments to 
prepare an appropriate tourist offer. In Opole region this offer is relatively rich and attrac-
tive in such a way that you can rest there both at the weekends and during holidays. How-
ever the existing capabilities of the region are, according to the experts, not used properly. 
The tourist accommodation and resting facilities are not well developed and advertised.

Translated by Sabina Kauf and Agnieszka Tłuczak
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CZYNNIKI DETERMINUJĄCE WYBÓR OFERTY BIURA PODRÓŻY 
– WYNIKI BADANIA

Wstęp

Rynek usług turystycznych w Polsce charakteryzuje się dużą dynamiką 
wzrostu1, zarówno w zakresie kształtowania się popytu, jak i podaży. W kon-
sekwencji rośnie liczba klientów oraz ich wymagania. Sukcesywnie zwiększa 
się również liczba biur podróży, co z kolei przekłada się na nasilenie walki kon-
kurencyjnej i coraz większe problemy ze znalezieniem i utrzymaniem klientów 
w długim okresie. Dla osiągnięcia dobrej pozycji na rynku, konieczna jest zwięk-
szona aktywność działania, polegająca na ciągłym poszukiwaniu takich elemen-
tów charakteryzujących ofertę, które pozwoliłyby na jej wyróżnienie na tle ofert 
konkurentów i – w konsekwencji – uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Może to 
być cena, atrakcyjna oferta, możliwość indywidualnego kształtowania struktury 
produktu turystycznego, wrażliwość i szybkość reakcji na oczekiwania klientów, 
oferowanie dodatkowych korzyści dla konsumenta.

Opracowanie konkurencyjnej oferty na rynku usług turystycznych jest 
utrudnione ze względu na specyfi kę usług turystycznych – ich złożoność, jed-
ność procesu wytwarzania, wymiany i konsumpcji, niemożność magazynowania, 
nieuchwytność, brak przeniesienia praw własności. Cechy te sprawiają, że wybór 
konkretnej oferty przez potencjalnych klientów nie jest zadaniem łatwym – klien-
ci mają utrudnioną ocenę ich jakości i atrakcyjności, nie mogą bowiem jej doko-

1 Dynamika wzrostu została wprawdzie spowolniona w ostatnim czasie przez kryzys gospodar-
czy, lecz najnowsze prognozy zakładają poprawę sytuacji na rynku usług turystycznych w Polsce.
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nać przed dokonaniem zakupu i przed konsumpcją. Aby sprostać wymogom kon-
kurencyjnego rynku, biura podróży muszą dokonać rozeznania odnośnie tego, 
jak kształtują się potrzeby i preferencje konsumentów i na jego podstawie opra-
cować ofertę, która będzie w opinii konsumentów najlepiej zaspakajać odczuwa-
ne przez nich potrzeby.

Celem niniejszego opracowania było przedstawienie wyników badania, któ-
re dotyczyło między innymi identyfi kacji czynników najczęściej uwzględnianych 
i mających największe znaczenie podczas wyboru oferty biur podróży.

1. Charakterystyka badania 

Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2009 roku na terenie woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. W pierwszej kolejności w badaniu wykorzy-
stano dostępne źródła wtórne. Stanowiły je przede wszystkim publikacje z zakre-
su specyfi ki usług turystycznych i zachowania nabywców na rynku usług tury-
stycznych oraz wyniki wcześniejszych badań prowadzonych przez inne zespoły 
badawcze. Na ich podstawie opracowany został projekt badania, w tym również 
instrument badawczy wykorzystany w trakcie pomiaru pierwotnego.

Dane niezbędne dla realizacji tematu badawczego zebrane zostały przy za-
stosowaniu metody ankiety bezpośredniej. Zastosowanym instrumentem pomia-
rowym był kwestionariusz ankietowy z odpowiednimi instrukcjami dla respon-
dentów. Kwestionariusze zostały rozdane dwustu pięćdziesięciu osobom. Dobór 
próby był przypadkowy – skład próby był całkowicie przypadkowy, a jej dobór 
uwarunkowany był głównie deklarowaną akceptacją uczestnictwa w badaniu.

Badaniem objęto łącznie 250 osób, w tym 130 kobiet i 120 mężczyzn. Zde-
cydowana większość ankietowanych (84%) to ludzie młodzi, z czego 72% jest 
w wieku od 18 do 25 lat i 12% w wieku od 26 do 35 lat. Pozostali znajdują się 
w wieku od 36 do 55 lat. Udział w badaniu wzięły osoby mieszkające na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. Największą grupę (80%) stanowią osoby 
mieszkające w mieście, w tym 44% w dużych miastach, liczących powyżej 100 
tys. Pozostałe osoby (20%) zamieszkują wieś. Ponad połowa respondentów po-
siada wykształcenie średnie (61%), jedna trzecia (33%) wyższe, a tylko nieliczni 
podstawowe (3%) i zawodowe (3%). Pod względem osiąganych dochodów naj-
bardziej liczną grupę stanowią osoby o dochodach średnich (51%). Charaktery-
stykę badanych osób przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1

Charakterystyka osób biorących udział w badaniu

Charakterystyka respondentów Liczba 
respondentów

Udział w %
n = 250

Płeć

kobiety 130 52

mężczyźni 120 48

Wiek 

od 18 do 25 lat 180 72

od 26 do 35 lat 30 12

od 36 do 55 lat 40 16

Miejsce zamieszkania

miasto 200 80

wieś 50 20

Wykształcenie 

wyższe 83 33

średnie 153 61

zawodowe 7 3

podstawowe 7 3

Dochód na osobę brutto

do1500 zł 73 29

od 1501 zł do 3000 zł 128 51

powyżej 3000 zł 49 20

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

2. Czynniki wpływające na wybór oferty biur podróży w opinii badanych osób

Zdaniem uczestników badania, najbardziej istotnymi czynnikami, które 
wpływają na wybór biura podróży (patrz rysunek 1) są cena (91% wskazań okre-
ślających ten czynnik jako ważny i zdecydowanie ważny) i jakość obsługi klien-
tów (92%). Kolejne ważne czynniki to znana marka (85%) i atrakcyjność ofer-
ty (76%). Najmniejsze znaczenie miała lokalizacja (43%) oraz wyposażenie biu-
ra (42%).
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Wśród osób, które uznały, że cena ma największe znaczenie przy wybo-
rze biura podróży, wszystkie osiągają dochody poniżej średniej krajowej oraz 
są w wieku do 25 lat. Dodatkowo badani, mając możliwość wyboru pomiędzy 
tańszą ofertą standardową i droższą, lecz wzbogaconą o tzw. pakiet dodatko-
wy (obejmujący między innymi dodatkowe wyżywienie, darmowy drink bar, 
atrakcje kulturalne, rozrywki sportowe), częściej wskazywali wersję poszerzoną 
(71%). W tej grupie badanych znalazły się wszystkie osoby o dochodach brutto 
powyżej 1500 zł na osobę.

Rys. 1. Czynniki mające największe znaczenie dla respondentów przy wyborze biura 
podróży

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Elementy obsługi klienta, które są, zdaniem respondentów, najbardziej istot-
ne przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru oferty biura podróży, to (patrz 
rysunek 2): jasny, zrozumiały przekaz informacji (80%), wiedza i kompetencje 
personelu (78%) oraz uprzejmość personelu (75%). Czas realizacji umowy oka-
zał się istotny dla 68% osób biorących udział w badaniu, a najmniejsze znaczenie 
miał wygląd personelu. W tym przypadku połowa badanych uznała ten element 
za nieistotny, a niecała jedna trzecia (31%) za ważny.
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Rys. 2. Elementy obsługi klienta mające największe znaczenie dla respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

W trakcie oceny atrakcyjności oferty respondenci mieli możliwość zazna-
czenia trzech najważniejszych ich zdaniem czynników. Najwięcej odpowiedzi 
uzyskały udzielane przez biura podróży gwarancje (59%) oraz oferowane do-
datkowe korzyści (53%). Mniej wskazań dotyczyło standardów miejsc nocle-
gowych (48%) oraz atrakcyjności miejsc wypoczynku (36%). Taki rozkład od-
powiedzi (patrz rysunek 3) może świadczyć o tym, że dla uczestników badania 
największe znaczenie ma bezpieczeństwo związane z wyborem określonej ofer-
ty. Potwierdzeniem tego jest również uznanie przez większość badanych (85%) 
marki za czynnik, który ma znaczenie przy wyborze biura podróży, albowiem 
wiadomo powszechnie, iż znana marka zwiększa poczucie pewności wyboru.

Jak już wspomniano, najmniejsze znaczenie wśród czynników wpływają-
cych na wybór oferty biur podróży miała lokalizacja biura oraz jego wyposaże-
nie. Przy czym wśród osób, które uznały lokalizacje za istotną (łącznie 109 osób), 
zdecydowanie przeważały kobiety (100 osób). Zdaniem respondentów, którzy 
określili swoje preferencje dotyczące lokalizacji, biuro powinno mieć siedzibę 
przy głównej ulicy miasta (86 osób) lub w galerii handlowej (23 osoby).
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Rys. 3. Czynniki wpływające na atrakcyjność oferty biur podróży w opinii respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Z kolei wśród istotnych, zdaniem respondentów, elementów wyposażenia 
biura najczęściej wskazywane były: plakaty i zdjęcia ukazujące miejsce wyjaz-
du (74 osoby na 105 osób, które uznały, że wyposażenie jest dla nich istotne) 
oraz dyplomy i certyfi katy potwierdzające uprawnienia biura podróży (72 oso-
by). Najmniej ważne okazały się: kolorystyka wnętrz, wygodne fotele i kanapy 
oraz rozmieszczenie przestrzenne mebli.

Rys. 4. Źródła informacji na temat biur podróży najczęściej wykorzystywane przez 
respondentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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Na zakończenie badania poproszono uczestników o wskazanie źródeł, 
w których poszukują informacji na temat biur podróży. Najczęściej wykorzysty-
wanymi źródłami informacji okazały się Internet (88% wskazań) oraz opinie zna-
jomych (80%). Rzadziej respondenci czerpią informacje z ulotek (67%). Nato-
miast najmniej wskazań uzyskała reklama, w tym prasowa (21%), radiowa (12%) 
i telewizyjna (9%). Wskazanie Internetu jako podstawowego źródła informacji 
może wynikać z tego, że umożliwia on świadome, aktywne i szybkie poszukiwa-
nie, porównywanie i – w konsekwencji – łatwiejszy wybór ofert turystycznych. 
Dodatkowo umożliwia rezerwacje i zakup usługi on-line.

Zakończenie 

Interpretując wyniki badania, można zauważyć, że respondenci preferują 
te biura podróży, które oferują atrakcyjne ceny i wysoki poziom obsługi klienta, 
mają atrakcyjną ofertę oraz znaną markę. Mniejsze znaczenie dla nich ma lokali-
zacja biura i jego wystrój. Ceną przy wyborze oferty konkretnego biura sugeru-
ją się głównie osoby młode, osiągające dochody poniżej średniej krajowej. Ele-
mentami obsługi klienta najbardziej istotnymi dla badanych są jasny, zrozumia-
ły przekaz informacji, wiedza i kompetencje oraz uprzejmość personelu. Stosun-
kowo duża liczba wskazań dotycząca marki jako czynnika branego pod uwagę 
przy wyborze oferty biura podróży wynikać może z tego, że znana marka zwięk-
sza wiarygodność, a tym samym prawdopodobieństwo wyboru oferty bezpiecz-
nej i spełniającej oczekiwania. Marka jest symbolem pewnych wartości, które 
w przypadku usług turystycznych obejmują atrakcyjność oferty, bardzo wysoką 
jakość usług, korzyści zawarte w produkcie turystycznym. Czynniki, które decy-
dują o atrakcyjności oferty, w opinii uczestników badania, to przede wszystkim 
udzielane przez biura podróży gwarancje oraz oferowane dodatkowe korzyści. 
Respondenci poszukują informacji na temat ofert biur podróży najczęściej w In-
ternecie oraz korzystają z opinii znajomych lub członków rodziny.
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THE FACTORS THAT DETERMINE THE CHOICE OF TRAVEL AGENCIES 
OFFER’S – RESULTS OF RESEARCH

Summary

The aim of this papers is to present results of research concerning the factors that 
determinate the choice of travel agencies offer’s. The survey was conducted by a ques-
tionnaire method using a sample of 250 respondents from kujawsko-pomorskie voivod-
ship.

Translated by Joanna Petrykowska
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POLSKICH I NIEMIECKICH 

NA RYNKU ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Wprowadzenie

Rozwój i umacnianie się gospodarki rynkowej zmieniły w sposób zasadni-
czy pozycję konsumenta, który stał się ważnym podmiotem rynku i zyskał mia-
no „króla systemu ekonomicznego”1,2,3. Jednocześnie złożoność postępowania 
konsumentów zmusza producentów do permanentnego poznawania tego proce-
su, a to z kolei do prowadzenia szeroko pojętych badań konsumenckich. W pro-
cesie kształtowania jakości wyrobów i usług oraz konkurencyjności przedsię-
biorstw je produkujących, niezmiernie istotne jest nie tylko umiejętne wykorzy-
stanie wyników metrologii konsumenckiej, ale też integracja ich z wynikami me-
trologii technicznej.

Człowiek XXI wieku poszukuje sposobów ochrony otaczającego środo-
wiska, jak również podporządkowuje swoje życie określonym standardom tej 
ochrony. Zmianie ulega światopogląd ludzi na temat dbałości o otaczający świat, 
a co za tym idzie również o własny organizm. Nabywcy w wysoko rozwinię-

1 J. Mazur, Zarządzanie marketingiem usług, Wyd. Difi n, Warszawa 2002.
2 R. Zabrocki, Znaczenie badań konsumenckich w kształtowaniu jakości i konkurencyjności 

usług żywieniowych, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty 
konkurencyjności przedsiębiorstw, cz. II, M. Juchniewicz (red.), Wydawnictwo UWM w Olszty-
nie, Olsztyn 2006, s. 359–36.

3 K. Mazurek-Łopacińska, Polacy wobec nowych tendencji w konsumpcji, IRWiK, Warszawa 
2003.
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tych społeczeństwach coraz częściej demonstrują swoją świadomość ekologicz-
ną, stąd wzrasta zainteresowanie szeroko pojętym ekoprzemysłem oraz ekokon-
sumpcją, w tym żywnością ekologiczną. Żywność ekologiczna daje konsumen-
tom możliwość zdrowego odżywiania, dostarczania organizmowi pożywienia 
o wysokiej jakości, zawierającego jedynie naturalne składniki i pozbawionego 
dodatków, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Wiedza na temat rynku żyw-
ności ekologicznej, a zwłaszcza postaw i zachowań konsumentów względem tej 
formy żywności, ma szczególnie istotne znaczenie dla producentów, ponieważ 
pozwala w większym stopniu dostosować podaż i jakość oferowanych produk-
tów do potrzeb oraz oczekiwań nabywców. Jest to o tyle ważne, że w poszczegól-
nych krajach, mimo pewnych cech wspólnych, jakie łączą konsumentów żywno-
ści ekologicznej, można wskazać także na takie, które ich różnicują. Dotyczy to 
z jednej strony krajów o ukształtowanym i dojrzałym rynku żywności ekologicz-
nej, takich jak Niemcy, a z drugiej – krajów, w których rynek ten jest w fazie roz-
woju, co ma miejsce między innymi w Polsce.

1. Cel i metodyka badań

Celem badań było określenie podstawowych wyróżników zachowań mło-
dych konsumentów polskich i niemieckich na rynku produktów ekologicznych. 
Badania miały charakter badań ankietowych. Przeprowadzono je w okresie od 
3.01.2010 roku do 1.02.2010 roku, wśród 200 respondentów polskich i niemiec-
kich obu płci, w trzech przedziałach wiekowych: do 18 lat, 19–25 lat, 26–30 lat, 
o różnym statusie: uczeń, student, osoba pracująca. Grupa respondentów dobrana 
została w sposób celowy i objęła osoby, które deklarowały przynajmniej okazjo-
nalne nabywanie ekologicznych produktów żywnościowych. Podstawowym na-
rzędziem w realizacji celu badań był kwestionariusz ankietowy, zawierający py-
tania o charakterze zamkniętym i półotwartym.

2. Wyniki i ich omówienie

2.1.  Produkty ekologiczne w świadomości konsumentów polskich 
i niemieckich

Pomimo rozwoju rynku produktów ekologicznych konsumenci nie w peł-
ni potrafi ą poprawnie sformułować prawidłową defi nicję żywności ekologicz-
nej. W badaniach przedstawiono respondentom 4 zbliżone defi nicje, z których 
tylko jedna była w pełni prawidłowa. (Rys. 1) W jej ujęciu żywność ekologicz-
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na to „płody rolne nieprzetworzone oraz produkty z nich powstałe, jeżeli zosta-
ły wyprodukowane lub przetworzone metodami ekologicznymi, co potwierdza 
certyfi kat zgodności”. Defi nicję tą w zdecydowanej większości (60%) wybiera-
li respondenci niemieccy, ale też 48% respondentów polskich. Były to w przy-
padku Niemców głównie kobiety (64%), osoby w przedziale wiekowym od 19 
do 30 lat i osoby o statucie studenta (60%) oraz osoby pracujące (64,3%). Mło-
dzi konsumenci polscy, którzy prawidłowo zdefi niowali żywność ekologiczną, 
to przede wszystkim mężczyźni (52%) i osoby w wieku od 19 do 25 lat (55,6%). 
Były to, podobnie jak w Niemczech, w znacznej mierze osoby ze statusem stu-
denta (60%).

Rys. 1. Ocena świadomości ekologicznej młodych konsumentów na rynku polskim 
i niemieckim 

Źródło: opracowanie własne.

Drugą co do częstości wybierania odpowiedzią był wariant: „żywność eko-
logiczna to inaczej żywność biologiczna lub organiczna wytworzona metodami 
ekologicznymi, niekoniecznie posiadająca certyfi kat zgodności”. Wśród osób tak 
postrzegających żywność ekologiczną większy odsetek stanowili Polacy – 20%, 
mniejszy Niemcy – 12%.

Z badań wynika, że młodzi konsumenci niemieccy mają pełniejszą wiedzę na 
temat specyfi ki żywności ekologicznej niż polscy. Stwierdzone różnice mogą wy-
nikać zarówno z czasu funkcjonowania tej formy żywności na rynku polskim i nie-
mieckim, jak też z przyjętego w obu krajach systemu edukacji proekologicznej.

2.2. Postawa ankietowanych względem żywności ekologicznej
Postawa konsumentów względem żywności ekologicznej ma bardzo 

duże znaczenie i wpływa w znacznej mierze na ich późniejsze zachowania 
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rynkowe4. W badaniach stwierdzono, że ponad 60% konsumentów polskich 
(64%), jak i niemieckich (66%) ma zdecydowanie pozytywną postawę wo-
bec badanego rodzaju żywności (rys. 2). Pozostali badani określali swoją po-
stawę jako neutralną (Polacy – 36%, Niemcy – 34%). Wśród Polaków pozy-
tywne nastawienie do żywności ekologicznej w równej mierze miały kobiety 
i mężczyźni (po 64% z każdej grupy), natomiast u Niemców przeważały ko-
biety (72%). W obu grupach pozytywna postawa była deklarowana głównie 
przez osoby w przedziałach wiekowych 19–25 lat (P – 61,1%, N – 81,3%) 
oraz 26–30 lat (P – 75%, N – 66,7%), a także osoby o statusie studenta lub 
osoby pracujące.

Rys. 2. Postawa badanych względem żywności ekologicznej
Źródło: opracowanie własne.

Nikt z ankietowanych nie określił swojej postawy wobec żywności ekolo-
gicznej jako negatywnej. Oznacza to, że w przyszłości konsumpcja tej żywności 
może się zwiększyć, zarówno w naszym kraju, jak i w Niemczech. Potencjalni 
młodzi konsumenci nie odrzucają możliwości, że w przyszłości sięgną po żyw-
ność ekologiczną.

4 M. Jeżewska-Zychowicz, Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania, Wyd. SGGW, War-
szawa 2007; G. Światowy, Zachowania konsumentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2006, s. 74; M Pilska, M. Jeżewska-Zychowicz, Psychologia żywienia, Wyd. SGGW, Warszawa 
2008.
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2.3. Udział żywności ekologicznej w diecie badanych
Obserwowana na świecie i wykazana w badaniach pozytywna postawa i za-

interesowanie żywnością ekologiczną przez konsumentów nie skutkują najczę-
ściej automatycznymi zmianami ich nawyków żywieniowych i szerokim za-
stosowaniem tego typu żywności w codziennej diecie. Uzyskane wyniki badań 
zdają się to w pełni potwierdzać (rys. 3). Wśród badanych 54% Polaków i 44% 
Niemców określiło udział produktów ekologicznych w ich codziennej diecie jako 
mały. Odsetek kobiet w grupie polskiej oraz kobiet i mężczyzn w grupie niemiec-
kiej w tym względzie był podobny i wahał się w granicach 44–48%, natomiast 
na małe wykorzystanie żywności ekologicznej w codziennej diecie wskazało aż 
60% polskich mężczyzn. Na duży udział produktów ekologicznych w codzien-
nym żywieniu wskazało 26% młodych konsumentów polskich i 34% młodych 
konsumentów niemieckich.

Rys. 3. Udział żywności ekologicznej w diecie badanych
Źródło: opracowanie własne.

W grupie polskiej byli to głównie mężczyźni (28%) i osoby o statusie ucznia 
(31,3%), natomiast w grupie niemieckiej dominowały kobiety (36%) i studen-
ci (50%). Generalnie badania wskazują, że młodzi konsumenci niemieccy, przy 
ogólnie niewysokim stopniu wykorzystania produktów ekologicznych w obu 
grupach badanych, wykorzystują je w większym zakresie niż Polacy.
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2.4. Podstawowe przyczyny spożywania żywności ekologicznej
Podstawową przyczyną sięgania po żywność ekologiczną są, zdaniem 52% 

Polaków i 38% Niemców, jej wyższe walory zdrowotne niż żywności konwen-
cjonalnej (rys. 4). Wśród respondentów polskich i niemieckich taką przyczynę 
podawały przede wszystkim kobiety (P – 60%, N – 44%). Z uwagi na walo-
ry zdrowotne, wśród osób w grupie wiekowej do 18. roku życia żywność eko-
logiczną spożywa dwa razy więcej badanych polskich (68,8%) niż niemieckich 
(31,3%). Z kolei dwukrotnie więcej Niemców (28%) niż Polaków (14%), nieza-
leżnie od płci, wieku i statusu, konsumuje żywność ekologiczną z uwagi na wyż-
sze od żywności konwencjonalnej walory smakowe. Wyjątek stanowią tu respon-
denci w wieku 19–25 lat, gdzie w obu grupach narodowościowych wyniki były 
podobne (P – 38,9, N – 37,5%).

Rys. 4. Podstawowe motywy spożywania żywności ekologicznej przez badanych 
Źródło: opracowanie własne.

Więcej respondentów polskich (22%) niż niemieckich (16%), uzasadnia-
jąc spożywanie produktów ekologicznych, jest przeświadczona, że zawierają one 
więcej składników odżywczych niż produkty konwencjonalne. Konsumenci nie-
mieccy wydają się tu bardziej sceptyczni bądź też posiadają pełniejszą wiedzę 
w tym zakresie. Dotychczas bowiem brak jest jednoznacznych dowodów nauko-
wych, co do pozytywnego wpływu warunków uprawy ekologicznej na zawartość 
składników odżywczych w żywności5.

5 K. Szołtysek, Zarys problematyki żywności ekologicznej, Wydawnictwo Akademii Ekono-
micznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004; E. Rembiałkowska, Zdrowotna i sen-
soryczna jakość ziemniaków oraz wybranych warzyw z gospodarstw ekologicznych, SGGW, War-
szawa 2000.
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W badaniach stwierdzono, że nieduży odsetek respondentów niemieckich 
(14%) i polskich (8%) decyduje się na spożywanie żywności ekologicznej ze 
względu na troskę o środowisko. Mimo tego świadomość pozytywnego wpływu 
ekokonsumcji na stan środowiska była wyższa wśród młodych Niemców niż Po-
laków.

2.5.  Najbardziej preferowane i najczęściej kupowane produkty 
ekologiczne

Badania wykazały bardzo wysokie podobieństwo respondentów polskich 
i niemieckich dotyczące preferencji i częstotliwości zakupu wybranych produk-
tów ekologicznych. Wiek i status badanych nie wpływały w sposób różnicujący 
na uzyskane w tym względzie wyniki wewnątrzgrupowe, jak i na międzygrupo-
we. Produktami ekologicznymi, które najchętniej, ale też najczęściej były kupo-
wane przez Polaków i Niemców, są owoce i warzywa (P – 70%, N – 72%)), jaja 
(P – 52%, N – 46%) oraz mięso (P – 40%, N – 36%) (rys. 5). Warzywa i owo-
ce z produkcji ekologicznej są zdecydowanie najszerszą grupą produktów eko-
logicznych na rynku, lubianą i preferowaną nie tylko z uwagi na walory zdro-
wotne, ale też smakowe. Obok wymienionych, wysoko preferowanych produk-
tów, umiarkowanym zainteresowaniem wśród badanych cieszą się ekologiczne 
mleko i jego przetwory (P – 24%, N – 20%) oraz ekologiczne wyroby piekar-
skie (P – 20%, N – 18%).

Rys. 5. Produkty ekologiczne najchętniej i najczęściej kupowane przez badanych
Źródło: opracowanie własne.
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2.5. Czynniki brane pod uwagę przy zakupie żywności ekologicznej
Podstawowym czynnikiem branym pod uwagę przy zakupie żywności eko-

logicznej przez badanych respondentów polskich i niemieckich jest oczekiwa-
na wysoka jakość tej żywności. Stwierdziło tak w równej mierze 76% Polaków 
i Niemców (rys. 6). Wśród Polaków czynnik ten ma istotne znaczenie zarówno 
dla mężczyzn (80%), jak i kobiet (72%). W populacji niemieckiej jakość stanowi 
podstawową determinantę zakupu żywności ekologicznej przede wszystkim dla 
kobiet (92%). Znaczenie jakości w procesie zakupu, w obu grupach narodowo-
ściowych, wzrasta wraz z wiekiem respondentów. Zdecydowanie większą wagę 
do jakości w czasie zakupu przywiązują, w obu badanych populacjach, studenci 
i osoby pracujące niż uczniowie.

Uzyskane wyniki badań wskazują, że podejmując decyzje zakupu żywności 
ekologicznej, młodzi konsumenci polscy (w odróżnieniu od niemieckich) zde-
cydowanie większą uwagę zwracają na występowanie w produktach ewentual-
nych substancji dodatkowych (P – 70%, N – 36%) oraz na cenę kupowanej żyw-
ności (P – 34%, N – 12%). Wynika stąd, że w pierwszym przypadku respondenci 
polscy przy zakupie żywności ekologicznej, znacznie bardziej niż badani Niem-
cy, kierują się regułą „ograniczonego zaufania”. Wydaje się to uzasadnione, al-
bowiem na ciągle „raczkującym” rynku tej formy żywności w Polsce spotyka 
się szereg produktów, które pomimo deklarowanej ekologiczności z produktami 
ekologicznymi nie wiele mają wspólnego.

Rys. 6. Podstawowe czynniki brane pod uwagę przy zakupie żywności ekologicznej
Źródło: opracowanie własne.
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Znacząca rola ceny przy zakupie żywności ekologicznej przez Polaków nie 
wynika tylko z jej wysokości, gdyż żywność tak jest droższa od konwencjonalnej 
zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Jest to podyktowane raczej zdecydowanie 
bardziej niekorzystną relacją zarobków Polaków niż Niemców w odniesieniu do 
cen żywności ekologicznej w obu krajach. Pomimo takiej sytuacji, w badaniach 
pogłębionych wykazano, że zarówno gorzej sytuowani fi nansowo konsumenci 
polscy, jak i konsumenci niemieccy są skłonni płacić wyższą cenę za nabywaną 
żywność ekologiczną. Uznali przy tym zgodnie (80%), ze ceny żywności ekolo-
gicznej, które są w stanie zaakceptować, nie powinny być generalnie wyższe niż 
10–20% w stosunku do cen żywności konwencjonalnej.

Dla 34% respondentów polskich i 38% niemieckich przy zakupie żywności 
ekologicznej ważnym jest, aby posiadała ona ekoznak lub certyfi kat potwierdza-
jący jej autentyczność. Najmniej istotnym elementem warunkującym zakup żyw-
ności ekologicznej jest, według badanych, reklama. Uwzględnia ją w swoich de-
cyzjach zakupowych 6% Niemców i zaledwie 2% badanych Polaków.

2.6.  Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w Niemczech w ocenie 
badanych

Wzrastające zainteresowanie żywnością ekologiczną wśród społeczeństw 
wielu krajów wymaga stworzenia sprawnie funkcjonującego rynku tej żywno-
ści, dostosowanego do potrzeb i oczekiwań różnych grup konsumentów. W ba-
daniach poproszono respondentów o ocenę wybranych wyróżników rynku żyw-
ności ekologicznej w Polsce i Niemczech, takich jak: dostosowanie do potrzeb, 
oferta rodzajowa produktów ekologicznych, jakość oferowanych produktów, do-
stępność miejsca zakupu, informacja rynkowa i reklama.

 Większość respondentów niemieckich uznała, ze rynek żywności ekolo-
gicznej w Niemczech spełnia ich potrzeby na poziomie bardzo dobrym (42%) lub 
dobrym (44%). W Polsce rynek ten zaspakaja potrzeby badanych w stopniu bar-
dzo dobrym tylko u 18% badanych, dobrym 33%, zaś dla 36 % zaledwie na po-
ziomie dostatecznym.

Zadowolenie z oferty rodzajowej produktów ekologicznych na rynku jest 
zdecydowanie wyższe wśród respondentów niemieckich niż polskich. Ponad 
52% badanych Niemców określiła ją jako dobrą, 18% jako bardzo dobrą, zaś 
21% jako dostateczną. Atrakcyjność oferty rodzajowej produktów ekologicznych 
na rynku polskim oceniona została przez większość Polaków (54%) jako dosta-
teczna. Prawie połowa mniej Polaków (26%) niż Niemców uznała ją jako dobrą.
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Jakości oferowanych produktów ekologicznych na rynku polskim i nie-
mieckim jest, zdaniem obu badanych grup narodowościowych, dobra (P – 48%, 
N – 50%) lub bardzo dobra (P – 20%, N – 38%). W ocenie Niemcy częściej 
niż Polacy przyznawali notę bardzo dobrą. Niezadowolenie z jakości oferowanej 
żywności wskazywało 12% respondentów niemieckich i 32% Polaków.

Informacja rynkowa oraz reklama odgrywają ważną rolę w strategii rozwo-
ju produktów, szczególnie produktów o charakterze innowacyjnym, do których 
z pewnością zaliczyć można ekologiczne produkty żywnościowe. Badania wyka-
zały, że te elementy są słabym ogniwem rynku żywności ekologicznej, zarówno 
w Niemczech, jak i w Polsce. Ponad 60% respondentów niemieckich i 34% ba-
danych Polaków oceniło te wyróżniki rynku na ocenę dostateczną. Jednocześnie 
40% młodych konsumentów polskich i 16% niemieckich przyznało im notę nie-
dostateczną. Taka sytuacja stanowi niejako wytłumaczenie wcześniej omówio-
nych wyników świadczących o bardzo małym wpływie reklamy na decyzje za-
kupowe badanych.

Podsumowanie

Wykazane w materiale regionalne podobieństwa i różnice w zakresie po-
staw i zachowań młodych konsumentów polskich i niemieckich na rynku żyw-
ności ekologicznej wydają się spowodowane głównie poziomem edukacji ekolo-
gicznej, stopniem rozwoju rynku tej żywności w Polsce i Niemczech oraz czyn-
nikami ekonomicznymi. Przy bardzo pozytywnym nastawieniu obu grup narodo-
wościowych do badanej formy żywności jej udział w codziennym żywieniu jest 
nadal dość ograniczony, aczkolwiek wyższy w Niemczech niż Polsce. Podsta-
wowym motywem spożywania produktów ekologicznych są, według wszystkich 
badanych, jej cechy zdrowotne. Dla Niemców dodatkowym motywem są wyso-
kie walory smakowe, natomiast dla Polaków przeświadczenie, iż żywność eko-
logiczna jest bogatsza w składniki odżywcze niż konwencjonalna. Młodych kon-
sumentów niemieckich cechuje pełniejsza i wszechstronniejsza wiedza na temat 
żywności ekologicznej niż polskich. Wynikać to może z faktu, że rynek produk-
tów ekologicznych w Niemczech należy do przodujących w Europie, stąd system 
edukacji ekologicznej wydaje się tu lepiej rozwinięty. Kupując żywność ekolo-
giczną, młodzi Polacy i Niemcy kierują się przede wszystkim jej jakością i au-
tentycznością. Dla respondentów polskich w zdecydowanie większym stopniu 
niż dla Niemców na zakup żywności ekologicznej wpływa jej cena. Ocena wy-
branych wyróżników jakościowych rynku żywności ekologicznej w obu krajach 
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wykazała, iż jego stopień dostosowania do potrzeb i oczekiwań konsumentów 
jest wyższy w Niemczech. Za najsłabsze elementy rynku żywności ekologicz-
nej w Polsce i w Niemczech badani uznali system informacji rynkowej i reklamę.

ATTITUDES AND BEHAVIOUR OF YOUNG POLISH AND GERMAN 
CONSUMERS ON THE ORGANIC FOOD MARKET

Summary

The material presents the results of the comparative analysis of attitudes and 
behaviors of young polish and german consumers on the organic food market in 
Poland and Germany. The level of awareness and attitudes of both populations 
against this form of food was specifi ed. The similarities and differences in terms 
of: motivation and the factors infl uencing the purchase of organic food products, 
degree of organic foods usage in daily diet of examined consumers and preferen-
ces for different groups of organic food were indicated. The presented evaluation 
of selected quality parameters of organic food market in Poland and Germany in 
relation to the needs and expectations of consumers was presented in this paper.

Translated by Romuald Zabrocki and Izabela Liedtke
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PREFERENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE WYBORU MIEJSCA 
NABYWANIA ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ 

Żywność ekologiczna to kategoria produktów spełniających określone kry-
teria związane z warunkami uprawy lub chowu, przetwarzania oraz zawarto-
ści składników. Jej walory podkreślają świadectwa ekologiczne, gwarantujące 
szczególny charakter i cechy. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie eko-
żywnością, co związane jest z nałożeniem się trendów związanych ze zdrowym 
stylem życia konsumentów i odżywiania się, a także upowszechnianiem informa-
cji o szkodliwości niektórych składników znajdujących się w masowo produko-
wanej żywności oraz epidemiach, jakie dotknęły zwierzęta hodowlane.

Rozwój rynku żywności organicznej jest znacznie bardziej zauważalny 
i zbadany w krajach Europy Zachodniej niż w Polsce, jednak również u nas ob-
serwujemy, chociaż z opóźnieniem, proces rosnącego zainteresowania nią. Ocenia 
się, że w krajach UE sprzedaż żywności ekologicznej doszła już do fazy nasyce-
nia, tymczasem w Polsce rynek żywności cechuje duża dynamika wzrostu, co jest 
dość typowe, zważywszy na fazę jego rozwoju. W roku 2008 w Polsce w stosun-
ku do roku poprzedniego odnotowano wzrost sprzedaży na poziomie 18%, a sza-
cowano, że w 2009 roku sprzedaż będzie również wyższa – o 20%1. Mimo iż są 
to wysokie wartości, nadal wielkość spożycia żywności ekologicznej, w porów-
naniu do innych państw Unii Europejskiej, jest w Polsce niewielka. Polacy wyda-

1 S. Strzałkowska, Rynek żywności ekologicznej, „Handel nowoczesny” 2009, nr 6, s. 14–15 
(www.handelnowoczesny.pl), także B. Drewnowska, Rosną wydatki Polaków na ekożywność, 
„Rzeczpospolita” 25.11.2009, http://www.rp.pl/artykul/64435,396908_Rosna_wydatki_Pola-
kow_na_ekozywnosc_.html, 29.03.2010. 
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ją rocznie na żywność ekologiczną około 300–600 mln zł2 (około 2 euro na 1 Po-
laka), podczas gdy Niemcy – 4,6 mld euro (około 61 euro na 1 mieszkańca Nie-
miec), a Brytyjczycy 2,8 mld euro (46 euro na 1 mieszkańca Wysp)3. Zapewnie-
nie dostępu do ekoproduktów żywnościowych w większej liczbie sklepów lub 
na odpowiednich stoiskach przyspiesza rozwój tego rynku, ponieważ obecnie jej 
brak w masowej dystrybucji jest postrzegany jako główna bariera dalszej ekspan-
sji. Świadczą o tym doświadczenia krajów europejskich, w których po wprowa-
dzeniu tej kategorii żywności do supermarketów i sklepów dyskontowych nastą-
pił zarówno wzrost sprzedaży ekożywności, jak i rozszerzanie oferty podażowej4. 
Zachętą do oferowania ekożywności może być fakt, iż jest to dość bezpieczny 
profi l działalności, ponieważ z informacji Polskiego Klubu Ekologicznego wyni-
ka, że ponad 70% sklepów z żywnością ekologiczną, które rozpoczęły działalność 
5 lat temu, nadal istnieje5. Warto jednak, aby podmioty już oferujące ekożywność 
zwróciły uwagę na zróżnicowanie oczekiwań nabywców, ponieważ przy jej ro-
snącej dostępności nasilać się będzie konkurencja pomiędzy sklepami oraz sto-
iskami w sklepach lub centrach handlowych. Dlatego też za cel niniejszego arty-
kułu przyjęto identyfi kację czynników wpływających na preferencje konsumen-
tów odnośnie placówki z ekożywnością oraz ocenę postrzegania tych sklepów.

1. Pojęcie wizerunku sklepu

Wizerunek sklepu to wyobrażenie, powstające w umyśle nabywców na te-
mat danej placówki handlowej6. O tym, jakie to wyobrażenie, decydują z jed-
nej strony czynniki, na których opierają detaliści swoją strategię wyróżniania, 
a z drugiej – percepcja nabywcy wynikająca z jego określonych predyspozycji. 
Wśród czynników wizerunkotwórczych kontrolowanych przez przedsiębiorstwo 

2 Boom na żywność BIO już wkrótce…?, http://biokurier.blogspot.com/2009/11/boom-na 
-zywnosc-bio-juz-wkrotce.html, także S. Strzałkowska, op.cit., s. 14.

3 Recession checking growth in organic agriculture, Agra Europe Weekly, 31.07.2009, za 
Recesja hamuje wzrost w rolnictwie ekologicznym, w: Agroekspres. Tydzień w Unii Europejskiej, 
13.08.2009.

4 H. Torjusen, L. Sangstad, K. O’Doherty Jansen, U. Karnes, European Consumers’ Concep-
tions of Organic Food, A Review of Available Research, SIFO, Professional report nr 4, 2004, s. 40. 

5 J. Sawicka, Certyfi kowana żywność opiera się kryzysowi, „Supermarket Polska” 2009, nr 11, 
s. 39.

6 P. Martineau, The Personality of  Retail Store, “Harvard Business Review” 1958, no 36, 
s. 45–53, także: A.C. Samli, Retail Marketing Strategy, Planning, Implementation and Control, 
Quorum Books, New York 1989, s. 7; G.R. Dowling, Measuring Corporate Images: A Review of 
Alternative Approaches, “Journal of Business Research” 1988, vol. 17, no 1, s. 27.
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należałoby wymienić lokalizację, asortyment i usługi, ceny, promocję, architek-
turę sklepu, udogodnienia, a także pracowników sklepu7. Z drugiej strony, wy-
obrażenie na temat sklepu jest uwarunkowane cechami indywidualnymi nabyw-
cy, gdzie czynniki demografi czne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe, psycho-
logiczne czy behawioralne będą wpływać na sposób postrzegania sklepu8. Sklep 
nie ma na nie wpływu, może jednak uwzględnić te cechy w kreowaniu wizerun-
ku. Dotychczas prowadzone badania nad wizerunkiem sklepów koncentrowały 
się albo na formacie – supermarkety albo sklepy dyskontowe, bądź też na okre-
ślonych branżach, spożywczej czy odzieżowej9. Sklepy z żywnością ekologiczną 
nie podlegały równie wnikliwym studiom. Jedno z nielicznych badań przeprowa-
dzonych we Francji i w Niemczech wskazało, iż nabywcy kupujący w sklepach 
ze zdrową żywnością darzą zaufaniem sklep, ale nie jest to postawa szczególnie 
silna. Z kolei osoby nabywające ekożywność w hipermarketach lub supermarke-
tach nie ufają sklepom, lecz wierzą etykietom produktów10.

Placówki z żywnością ekologiczną stanowią w Polsce stosunkowo nową ka-
tegorię wyspecjalizowanych sklepów, których podstawowym kryterium pozycjo-
nowania jest asortyment. Jednak sklepy o tym samym profi lu również konkurują 
ze sobą, tym bardziej, że nabywców, zwłaszcza na rynku polskim, jest stosunko-
wo niewielu, a znajomość przez nich marek ekożywności nieduża. Pozycjonowa-
nie oparte na kryterium asortymentu nie będzie wystarczające dla różnicowania 
sklepów w sytuacji, gdy konkurencja ulegnie nasileniu i sklepy będą oferowały 
asortyment o podobnej strukturze i zbudowany z tych samych marek.

2. Metodologia badania

Postanowiono znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:
 –  Jakie są preferencje nabywców odnośnie miejsca nabywania żywności ekolo-
gicznej?

 – Jakie czynniki wpływają na wybór miejsca zakupu ekożywności?
 – Jakie są oczekiwania nabywców względem sklepów ekologicznych?

7 J. Lindquist, Meaning of Image, “Journal of Retailing” vol. 50 (zima 1974–1975), s. 31–32.
8 L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa  2000.
9 D. Morschett, B. Swoboda, T. Foscht, Perception of Store Attributes and Overall Attitude 

toward Grocery Retailers: The Role of Shopping Motives, “International Review of Distribution 
and Consumer Research” 2005, vol. 15, no 4, s. 423–447.

10 L. Sirieix, B. Schaer, Buying organic food in France – Habits and Trust, IFMA Congress, 
“Working Paper” 2005, nr 1, s. 2.
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 – Z jakiego segmentu nabywcy są zainteresowani żywnością ekologiczną?
W tym celu w listopadzie 2009 roku przeprowadzono w Poznaniu badanie 

ankietowe11. Na miejsce badania wybrano Poznań ze względu na fakt, iż żywność 
ekologiczną kupują głównie mieszkańcy dużych miast. W badaniu posłużono się 
metodą wywiadu bezpośredniego, ponieważ cechuje ją wysoka skuteczność. Re-
spondentami były celowo wytypowane osoby. Wywiady zostały przeprowadzo-
ne z klientami wychodzącymi ze sklepów spożywczych oraz z żywnością eko-
logiczną. Placówki te zlokalizowane były w obrębie centrów handlowych oraz 
głównych ulic handlowych Poznania. Za kryterium doboru respondentów przy-
jęto podział na osoby, które dokonują lub nie dokonują zakupów żywności eko-
logicznej. Z osobami, które nie kupują żywności ekologicznej, przeprowadza-
no wywiady w miejscu zamieszkania. Badanie obu grup daje możliwość identy-
fi kacji różnic w postawach względem żywności ekologicznej. W badaniu wzięło 
udział 241 respondentów, z czego 110 osób (46%) kupuje żywność ekologiczną, 
a 131 (54%) – nie. Głównym obszarem zainteresowań w niniejszym artykule są 
opinie osób kupujących żywność ekologiczną na temat sklepów z tą ofertą, stąd 
ta właśnie grupa zostanie szczegółowo scharakteryzowana.

3. Wyniki badania

Kluczowym czynnikiem dla rozwoju rynku ekożywności jest dostarczenie 
jej klientom w jak największej liczbie punktów sprzedaży. Ograniczone miejsca 
produkcji oraz selektywna dystrybucja powodują, że obecne kanały dystrybu-
cji są krótkie. Co więcej, producenci realizują strategię dystrybucji selektywnej, 
ofertując towary w wybranych punktach handlowych12. Dotarcie do poszukiwa-
nej oferty wymaga od nabywcy sporego zaangażowania czasowego i fi nansowe-
go. Z przeprowadzonych badań własnych można zauważyć, że 40% responden-
tów kupuje żywność ekologiczną w wyspecjalizowanych sklepach, taki sam od-
setek w supermarketach, 12 % – na targowiskach, a pozostali nabywcy – bezpo-
średnio w gospodarstwie ekologicznym lub agroturystycznym. Wskazuje to na 
znaczną koncentrację zakupów w dwóch formatach sklepów detalicznych. Z ba-
dań przeprowadzonych w niektórych krajach Unii Europejskiej również te kana-
ły dystrybucji wskazywano jako dominujące, chociaż ich udział był różny, np. 

11 Praca naukowa współfi nansowana ze środków na naukę w latach 2008–2010 jako projekt 
badawczy nr NN115326734.

12 R. Nestorowicz, Kanały dystrybucji na rynku żywności ekologicznej, „Przemysł Spożyw-
czy” 2006, nr 12.
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w Danii udział supermarketów i sklepów dyskontowych w sprzedaży ekożywno-
sci wynosi 70%, w Wielkiej Brytanii na same supermarkety przypada 69% sprze-
daży żywności ekologicznej13.

Wśród głównych przesłanek wyboru przez klientów miejsca zakupu eko-
żywności jest lokalizacja oraz asortyment, na trzecim i czwartym miejscu zna-
lazły się zaufanie i gwarancja jakości oraz dokonywanie zakupów towarzyszą-
cych (rysunek 1). Są to zarazem czynniki, które poszczególne formaty powinny 
uwzględnić w swoich strategiach wyróżniania. Nie pojawiły się wśród nich takie 
zmienne, jak np. promocja sprzedaży czy reklama, które, jak na razie, nie odgry-
wają na tym rynku większej roli.

Rys. 1. Przesłanki wyboru miejsca zakupu ekożywności
Źródło: opracowanie na podstawie wyników własnych badań ankietowych.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę poszczególne kanały dystrybucji i czynniki, 
które decydują o ich wyborze, możemy zauważyć, że badani nabywcy są zgodni 
co do znaczenia lokalizacji i stawiają użyteczność miejsca na pierwszym miejscu 
w swoich preferencjach (tabela 1). Jednak ranking kolejnych czynników wpły-
wających na wybór miejsca zakupu jest różny w zależności od wskazanego kana-
łu dystrybucji. Dla klientów kupujących w sklepach ze zdrową żywnością istot-
ne są, oprócz lokalizacji, asortyment oraz zaufanie do sklepu; dla kupujących 
na rynkach (targowiskach) oraz w gospodarstwach agroturystycznych kluczowe 
jest po lokalizacji – zaufanie, a dla kupujących ekożywność w supermarketach – 
możliwość kompleksowego zaopatrzenia gospodarstwa domowego.

13 H. Torjusen, L. Sangstad, K. O’Doherty Jansen, U. Karnes, European Consumers’ Conceptions 
of Organic Food, A Review of Available Research, SIFO, Professional report nr 4, 2004, s. 51 i 68.
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Tabela 1

Miejsce dokonywania zakupu a przesłanki wyboru

Przesłanki wyboru 
miejsca zakupu

Miejsce najczęstszych zakupów (% wskazań)

sklepy 
ze zdrową 
żywnością

supermarket rynek/
targowisko

gospod.
ekologiczne

gospod. 
agroturystyczne

Lokalizacja 45 31 33 83 50

Asortyment – wybór 26 19 8 - -

Z innymi zakupami - 38 - - -

Zaufanie/ gwarancja 21 - 50 - 50

Jakość obsługi 
i asortymentu 7 2 8 17 -

Niższa cena - 10 - - -

Razem 100 100 100 100 100

Źródło: opracowanie na podstawie wyników własnych badań ankietowych.

Z tabeli 1 wynika również, że cena jest czynnikiem wskazywanym jedynie 
przez klientów kupujących produkty ekologiczne w supermarketach. Wraz z po-
szerzaniem kanałów dystrybucji należy jednak liczyć się z tym, że to kryterium 
stanie się czynnikiem różnicującym atrakcyjność poszczególnych formatów dys-
trybucji żywności ekologicznej.

4. Postawy nabywców i ocena sklepów oferujących żywność ekologiczną 

Nabywców żywności ekologicznej różni wiele czynników, np. o charakte-
rze behawioralnym – jak wielkość i częstotliwość dokonywania zakupów; de-
mografi czno-społecznym – jak wiek, płeć, wykształcenie czy styl życia; czy 
ekonomicznym – jak np. wysokość dochodów. Dotychczasowe badania nad za-
chowaniami nabywców pozwoliły dokonać klasyfi kacji ekokonsumentów w za-
leżności od np. ilości nabywanej ekożywności14, fazy w cyklu życia rodziny czy 
liczby nabywanych kategorii produktów15. Wśród zmiennych różnicujących ku-
pujących ekożywność można wymienić również postawę względem miejsca do-

14 R. Nestorowicz, M. Stefańska, Zachowania nabywców żywności ekologicznej w Polsce na 
tle innych krajów europejskich, w druku.

15 Organic Food: Understanding the consumer and increasing sales, A marketing guide for 
Welsh Organic Businesses based on consumer research conducted by Taylor Nelson Sofres, 2003, 
s. 9, http://orgprints.org/10858/01/TNS2004eng.pdf, 18.03.2010.
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konywania zakupu oraz przesłanki wyboru poszczególnych formatów handlu 
detalicznego16. Jest to rzadziej wykorzystywany punkt odniesienia jednak wiąże 
się to ze wskazaną wcześniej selektywnością kanałów dystrybucji ekoproduk-
tów żywnościowych.

Postanowiono zidentyfi kować segmenty nabywców w zależności od po-
strzegania przez nich placówek oferujących żywność ekologiczną. W tym celu 
przeprowadzona została w pierwszej kolejności analiza czynnikowa, a następ-
nie niehierarchiczna analiza skupień. W wyniku analizy czynnikowej uzyskano 
6 czynników (tabela 2):

 –  czynnik pierwszy – dotyczy przekonania do walorów żywności ekologicznej, 
wyrażającego się brakiem kompromisu w kupowaniu zastępczych produktów 
w przypadku braku ekoproduktu oraz poszukiwaniem go w sklepach, a także 
chęcią popularyzowania tych produktów w swoim otoczeniu (walory produk-
tów ekologicznych);

 –  czynnik drugi – związany jest z miejscem zakupu i przekonaniem, iż jego 
szczególna atmosfera oraz oferta stanowią podstawę zaufania do placówki 
(walory sklepów ze zdrową żywnością);

 –  czynnik trzeci – związany jest z aktywnością marketingową w sferze sprze-
daży ekoproduktów, zarówno promocyjną, jak i z odpowiednią ekspozycją 
w sklepie;

 –  czynnik czwarty – dotyczy informacji na temat żywności ekologicznej, jak 
i jej wiarygodności. Z jednej strony informacja na temat ekoproduktów jest po-
wszechnie dostępna (np. w Internecie), z drugiej strony – pojawia się oczeki-
wanie, aby sklep weryfi kował wiarygodność swojej oferty;

 –  czynnik piąty – związany jest z perswazyjną rolą miejsca sprzedaży – odpo-
wiednia ekspozycja i atrakcyjny wygląd stoisk lub sklepów z żywnością eko-
logiczną powodują, że nabywca ulega impulsowi i kupuje żywność ekologicz-
ną. Co więcej, można odnieść wrażenie, że oferta całego sklepu jest „zdrow-
sza”, stąd można łatwiej zdecydować się na zwykłe odpowiedniki;

 –  czynnik szósty – związany jest z dostępnością towaru, która, zdaniem respon-
dentów, nie jest wystarczająca, podobnie oceniono możliwości pozyskiwania 
informacji.

16 L. Sirieix, B. Schaer, Buying food in France – Habits and Trust, IFMA Congress, Working 
Paper nr 1, 2005, s. 12.



222 Magdalena Stefańska

Ta
be

la
 2

C
zy

nn
ik

i o
pi

su
ją

ce
 p

os
ta

w
ę 

w
zg

lę
de

m
 p

la
có

w
ek

 o
fe

ru
ją

cy
ch

 ż
yw

no
ść

 e
ko

lo
gi

cz
ną

O
pi

ni
e

C
zy

nn
ik

i
1

2
3

4
5

6
Je
że

li 
da

ny
 sk

le
p 

ni
e 

m
a 

w
 o

fe
rc

ie
 ż

yw
no
śc

i e
ko

lo
gi

cz
ne

j, 
ku

pu
ję

 w
 z

am
ia

n 
zw

yk
łą

 
ży

w
no
ść

-0
,5

2
0,

52

Za
w

sz
e 

pl
an

uj
ę 

za
ku

py
 ż

yw
no
śc

i e
ko

lo
gi

cz
ne

j
0,

73
 

Zd
ar

za
 si
ę,

 ż
e 

od
w

ie
dz

am
 d

an
y 

sk
le

p 
og

ól
no

sp
oż

yw
cz

y 
w

ył
ąc

zn
ie

 z
e 

w
zg

lę
du

 n
a 

ek
ol

og
ic

zn
e 

pr
od

uk
ty

0,
72

 

Zd
ar

za
 si
ę,

 z
e 

na
m

aw
ia

m
 z

na
jo

m
yc

h 
do

 k
up

na
 ż

yw
no
śc

i e
ko

lo
gi

cz
ne

j
0,

65
 

Lu
bi
ę 

at
m

os
fe

rę
 sk

le
pó

w
 z

 e
ko

lo
gi

cz
ną

 ż
yw

no
śc

ią
 

0,
61

 
M

am
 w

ię
ks

ze
 z

au
fa

ni
e 

do
 m

ie
js

ca
 sp

rz
ed

aż
y 
ży

w
no
śc

i e
ko

lo
gi

cz
ne

j n
iż

 d
o 

po
si

ad
an

yc
h 

pr
ze

z 
ni
ą 

ce
rty
fi k

at
ów

 
0,

72
 

 
 

Sk
le

py
 z

 ż
yw

no
śc

ią
 e

ko
lo

gi
cz

ną
 p

ow
in

ny
 b

yć
 li

cz
ni

ej
sz

e
 

0,
46

 
 

 
W

ol
ę 

ku
po

w
ać

 ż
yw

no
ść

 e
ko

lo
gi

cz
ną

 w
 sk

le
pi

e 
z 

ta
ką

 o
fe

rtą
 n

iż
 w

 z
w

yk
ły

m
 m

ar
ke

ci
e

 
0,

66
 

 
U

w
aż

am
, ż

e 
sk

le
py

 o
fe

ru
ją

ce
 ż

yw
no
ść

 e
ko

lo
gi

cz
ną

 st
aj
ą 

si
ę 

ba
rd

zi
ej

 k
on

ku
re

nc
yj

ne
 

w
 p

or
ów

na
ni

u 
do

 in
ny

ch
 sk

le
pó

w
 sp

oż
yw

cz
yc

h
 

 
0,

57
 

D
zi
ęk

i p
ro

m
oc

ji 
ży

w
no
śc

i e
ko

lo
gi

cz
ne

j z
ac

zą
łe

m
/z

ac
zę
ła

m
 ją

 k
up

ow
ać

 
 

0,
74

 
Pr

od
uk

ty
 e

ko
lo

gi
cz

ne
 m

aj
ą 

es
te

ty
cz

ni
ej

sz
ą 

ek
sp

oz
yc

ję
 w

 sk
le

pi
e 

ni
ż 

zw
yk
ła

 ż
yw

no
ść

 
 

0,
76

 
N

ie
 m

am
 p

ro
bl

em
u 

z 
po

zy
sk

an
ie

m
 in

fo
rm

ac
ji 

na
 te

m
at

 ż
yw

no
śc

i e
ko

lo
gi

cz
ne

j
 

 
 

0,
53

 
-0

,5
7

Sk
le

p 
po

w
in

ie
n 

sp
ra

w
dz

ać
, c

zy
 ż

yw
no
ść

, k
tó

ra
 w

ed
łu

g 
pr

od
uc

en
ta

 je
st

 e
ko

lo
gi

cz
na

, 
rz

ec
zy

w
iś

ci
e 

ta
ka

 je
st

 
 

 
0,

75
 

Sk
le

py
 w

yk
or

zy
st

uj
ą 
ży

w
no
ść

 e
ko

lo
gi

cz
ną

, b
y 

pr
ze

ko
na
ć 

kl
ie

nt
ów

 d
o 

te
go

, ż
e 

ca
ła

 o
fe

rta
 

je
st

 z
dr

ow
sz

a
 

 
 

 
0,

76
 

Zd
ar

za
 si
ę,

 ż
e 
ży

w
no
ść

 e
ko

lo
gi

cz
ną

 k
up

uj
ę 

po
d 

w
pł

yw
em

 im
pu

ls
u

 
 

 
 

0,
72

 
Ży

w
no
ść

 e
ko

lo
gi

cz
na

 je
st

 w
 sk

le
pa

ch
 sł

ab
o 

w
ye

ks
po

no
w

an
a 

– 
tru

dn
o 

ją
 z

na
le
źć

 
 

 
 

 
0,

84
Ży

w
no
ść

 e
ko

lo
gi

cz
na

 w
yg

lą
da

 g
or

ze
j o

d 
zw

yk
łe

j, 
al

e 
m

im
o 

to
 ją

 k
up

uj
ę

 
 

 
 

 
0,

47

Źr
ód
ło

: o
pr

ac
ow

an
ie

 n
a 

po
ds

ta
w

ie
 b

ad
ań

 a
nk

ie
to

w
yc

h.



223Preferencje konsumentów w zakresie wyboru miejsca...

W wyniku przeprowadzonej segmentacji zidentyfi kowano 3 grupy nabywców, 
które umownie nazwano: „umiarkowani”, „podatni na wpływy” oraz „wnikliwi”.

Segment pierwszy – „umiarkowani” – jest najliczniejszy i należy do nie-
go 53% respondentów (tabela 3). Reprezentują go konsumenci, którzy pokłada-
ją więcej zaufania do miejsce nabywania towaru aniżeli do samych produktów. 
Preferują sklepy z ekożywnością, a następnie supermarkety jako miejsce doko-
nywania zakupów. Duży udział w zakupach mają w ich przypadku – w porów-
naniu z pozostałymi segmentami – targowiska i rynki. Zdarza się, że korzysta-
ją również z bezpośrednich kanałów dystrybucji. Na ekożywność wydają śred-
nio miesięcznie 240 PLN. W porównaniu z pozostałymi segmentami nie wyróż-
nia ich większa wrażliwość na aktywność promocyjną. Uważają, że dostęp do in-
formacji na temat ekoproduktów nie jest wystarczający. Są podatni na ekspozy-
cję i zdarza im się kupować produkty pod wpływem impulsu.

Segment drugi – „podatni na wpływy” – należy do niego 19% badanych. 
Respondenci z tej grupy są szczególnie wrażliwi na ekspozycję oferty sklepu 
oraz na informacje towarzyszące produktowi. Bardziej niż przedstawiciele po-
zostałych segmentów oczekują zaangażowania sklepu w uwiarygodnianie ofer-
ty. Wydają około 150 PLN na ekożywność miesięcznie. Nie uważają, że żyw-
ność ekologiczna jest słabo wyeksponowana, nie podzielają też opinii, iż wyglą-
da ona gorzej od zwykłej żywności. Przedstawiciele tego segmentu zaopatrują się 
przede wszystkim w supermarketach, na drugim miejscu wskazują na sklepy ze 
zdrową żywnością. Nie korzystają z innych źródeł zaopatrzenia w ekożywność.

Tabela 3 

Centroidy segmentów uzyskane w wyniku niehierarchicznej analizy skupień

Segment

Umiarkowani Podatni na wpływy Wnikliwi

Czynnik 1 („oferta”) -0,12740 -0,31359 0,47424

Czynnik 2 („miejsce”) 0,54725 -0,38479 -0,80010

Czynnik 3 („ekspozycja”) -0,01973 0,80511 -0,53632

Czynnik 4 („informacja”) -0,28485 0,47637 0,21926

Czynnik 5 („perswazja”) 0,35582 -0,50297 -0,33967

Czynnik 6 („dostępność”) 0,04391 -1,00863 0,63420

Źródło: opracowanie na podstawie badań ankietowych.
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Segment trzeci – „wnikliwi” – należy do niego 27% ankietowanych, któ-
rzy są szczególnie przekonani do żywności ekologicznej. Są też jej ambasadora-
mi w swoim najbliższym otoczeniu. Wydają średnio 330 PLN na żywność eko-
logiczną miesięcznie. Miejsce zakupu ma dla nich wtórne znaczenie, stąd też 
nie uważają, że sklepy z żywnością ekologiczną zyskują przewagę konkurencyj-
ną dzięki swojej ofercie. Zarazem są bardziej odporni na działania promocyjne.

Respondenci z poszczególnych segmentów mają swoje preferencje odno-
śnie miejsca zakupu (tabela 3). Przedstawiciele segmentu pierwszego kupują 
ekożywność w wyspecjalizowanych sklepach – 38%, 33% badanych z tego seg-
mentu kupuje ją w supermarketach, a po 28% na rynku czy bezpośrednio od pro-
ducenta. Dla wnikliwych nabywców najważniejszym miejscem zakupów są skle-
py ze zdrową żywnością, na drugim miejscu – supermarkety. Niemal 20% z nich 
korzysta z targowisk i gospodarstw rolnych ekologicznych lub agroturystycz-
nych. Z kolei segment „podatni na wpływy” nie kupuje poza wyspecjalizowany-
mi sklepami oraz supermarketami.

Tabela 3

Preferencje miejsca dokonywania zakupów w zależności 
od przynależności do segmentu

Preferowane miejsca 
dokonywania zakupów

Segmenty (dane w %)

Umiarkowani Podatni na wpływy Wnikliwi

Sklepy ze zdrową żywnością 38 40 43

Supermarket 33 60 39

Rynek/targowisko 18 - 11

Gospodarstwo ekologiczne 5 - 7

Gospodarstwo agroturystyczne 5 - -

Razem 100 100 100

Źródło: opracowanie na podstawie badań ankietowych.

Z tabeli trzeciej wynika, że nabywcy „wnikliwi” i „umiarkowani” są do sie-
bie podobni ze względu na miejsce dokonywania zakupu, ale już przesłanki wy-
boru tych miejsc są odmienne (tabela 4). Okazuje się, że dla segmentu „wnikli-
wych nabywców” najważniejsza jest lokalizacja i dystansuje ona znacząco ko-
lejne przesłanki wyboru, dla segmentu pierwszego bardzo ważna jest – ale nie 
aż tak bardzo jak dla segmentu trzeciego – lokalizacja, następnie zaufanie i gwa-
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rancja jakości oraz struktura asortymentu. Czynnik związany z ceną nie pojawił 
się w odpowiedziach. Dla segmentu drugiego oprócz lokalizacji (wskazywanej 
najrzadziej w porównaniu z pozostałymi segmentami) istotne na równi są możli-
wość zrobienia zakupów towarzyszących oraz oferta asortymentowa.

Tabela 4 

Przyczyny wyboru miejsca zakupów

Przesłanki wyboru miejsca zakupów
Segmenty

Umiarkowani Podatni na wpływy Wnikliwi

Lokalizacja 39 28 46

Z innymi zakupami 16 22 14

Asortyment – wybór i dostępność 18 22 18

Zaufanie/gwarancja 24 6 11

Niższa cena - 6 11

Jakość obsługi i asortymentu 4 17 -

Razem 100 100 100

Źródło: opracowanie na podstawie badań ankietowych.

Wnioski

Przedstawione wyniki badania wskazują, iż postawy nabywców, zarówno 
względem żywnościowych produktów ekologicznych, jak i sklepów je oferują-
cych, mogą być zróżnicowane. Tym, co łączy nabywców, niezależnie od wielko-
ści dokonywanych zakupów, jest lokalizacja, uznawana w handlu za kluczowy 
czynnik sukcesu ekosklepu. Asortyment jest ważny dla nabywców kupujących 
stosunkowo niedużo, ale, jak należy sądzić, selektywnie wybrane produkty, oraz 
dla kupujących dużo, którzy na równi z ofertą cenią sobie zaufanie do sklepu. 
Im bardziej nabywcy są zaangażowani w kupno danej kategorii produktów, tym 
większe przekonanie do wyspecjalizowanych sklepów i ich reputacji. Nabywcy 
kupujący niewiele są najbardziej elastyczni w preferencjach odnośnie miejsca za-
kupu, ponadto łatwiej zastępują poszukiwane produkty ekologiczne ich nieekolo-
gicznymi odpowiednikami.

Przeprowadzona segmentacja w oparciu o postawy względem placówek 
oferujących ekożywność pozwoliła zidentyfi kować trzy segmenty, w stosunku 
do których można dostosowywać kompozycję instrumentów tworzących wizeru-
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nek placówki handlowej. Segment „umiarkowani” jest wrażliwy na miejsce do-
konywania zakupów, zatem kluczowe jest przyciągnięcie uwagi jego przedsta-
wicieli do miejsca ekspozycji towarów ekologicznych lub wyspecjalizowanego 
sklepu. Atrakcyjny wygląd placówki z zewnątrz i wewnątrz oraz unikatowa at-
mosfera mają tu kluczowe znaczenie. Segment „podatni na wpływy” to segment 
podatny na działania marketingowe, który chętnie sięga po produkty ekologicz-
ne odpowiednio wyeksponowane oraz – co istotne – uzupełnione informacjami 
potwierdzającymi ich wiarygodność. Z kolei segment trzeci nazwany „wnikliwi” 
zwraca uwagę na szczegóły oferty – ona też stanowi główny magnes przyciąga-
jący do sklepu. Tym nabywcom należy zwiększyć dostępność ekożywności, jed-
nak bez stosowania nachalnych technik perswazyjnych. Co ciekawe, lokalizacja 
ma dla nich, w porównaniu z pozostałymi segmentami, szczególnie duże znacze-
nie, co oznacza, że stworzenie użyteczności miejsca przy bogatej ofercie może 
zapewnić spore zainteresowanie przedstawicieli tego segmentu.

Zaprezentowane wyniki badań mogą stanowić przesłankę do pogłębiania 
studiów nad zagadnieniem wizerunku sklepów ekologicznych. Warto zweryfi ko-
wać, jaki jest wizerunek poszczególnych formatów handlu detalicznego w kon-
tekście oferowanej żywności ekologicznej, jakie czynniki go budują oraz – jak 
w rezultacie dany wizerunek wpływa na zachowania zakupowe, np. na skłonność 
do odwiedzin, lojalność oraz wielkość zakupów ekożywności.

CONSUMER PREFERENCES IN THE CHOICE OF PLACE 
OF PURCHASE OF ORGANIC FOOD

Summary

The article focuses on the results of research on the preferences and attitudes of 
buyers of organic food in terms of organic food stores. The factors determining the choice 
of place of purchase organic food were identifi ed; also preferred channels of distribution 
The main in general are location and range of assortment. When we analyze preferences 
in three different segments of organic food buyers we may fi nd, that trust and possibility 
to make other shopping are also very important for moderate or susceptible buyers. Price 
is not mentioned by most of the respondents, the same with sales promotion.

Translated by Magdalena Stefańska
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ZACHOWANIA (PRO)ZDROWOTNE MŁODYCH E-PACJENTÓW

Rewolucja informacyjna ostatnich lat odegrała i odgrywa ogromną rolę 
w życiu każdego z nas. Boom technologiczny, procesy globalizacyjne oraz zwią-
zany z nimi rozwój Internetu odcisnęły swe piętno również na różnego rodzaju 
zachowaniach prozdrowotnych pacjentów. Szczególnie interesujące w tym świe-
tle wydają się zachowania młodych ludzi, nowego pokolenia, dla których Inter-
net nie jest nowinką techniczną czy rewolucyjnym wynalazkiem, ale zwyczaj-
nym narzędziem wykorzystywanym w codziennym życiu.

Celem artykułu jest prezentacja zachowań prozdrowotnych pierwszej pol-
skiej generacji e-pacjentów. Jako egzemplifi kację wybrano przyczynkowe wyni-
ki badań przeprowadzonych przez autorkę w styczniu 2010 roku na próbie 109 
studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Badanie przeprowadzono metodą wywia-
du z wystandaryzowanym kwestionariuszem. Miało ono na celu poznanie stop-
nia zainteresowania studentów informacjami o tematyce zdrowotnej znajdującej 
się w Internecie. W badaniu poruszono również zagadnienia dotyczące interne-
towych źródeł informacji o zdrowiu, korzystania z porad specjalistów przez In-
ternet, korzystania z forów i grup dyskusyjnych, koncentrujących się wokół sze-
roko rozumianego pojęcia zdrowia, oraz dokonywania zakupów związanych ze 
zdrowiem w sieci.

Obserwowany od ponad trzech dekad nieustanny postęp technologii infor-
matycznych i komunikacyjnych doprowadził do prawie nieograniczonego do-
stępu do zasobów wiedzy i globalizacji gospodarki oraz stał się siłą napędową 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Najbardziej widocznym objawem tego 
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przełomu jest fakt, że poza gospodarką dotyka on wszelkich sfer ludzkiej ak-
tywności, w tym jakże ważnej sfery usług medycznych. Do niedawna głównym 
źródłem obiektywnej wiedzy medycznej dla pacjenta był tylko lekarz. Dodatko-
wo mógł on czerpać informacje w wyniku komunikacji nieformalnej, tj. towa-
rzyskich pogawędek ze znajomymi oraz rad udzielanych sobie wzajemnie przez 
konsumentów. Obecnie, między innymi dzięki sieci, która stworzyła nowe i udo-
skonaliła stare sposoby uzyskiwania informacji, a także zwielokrotniła zakres od-
działywania komunikacji nieformalnej, powstał nowy typ konsumenta usług me-
dycznych – e-pacjent. W literaturze przedmiotu pod pojęciem ePatient1 (czy e-
patient) rozumie się użytkownika Internetu poszukującego w nim – dla siebie lub 
dla swoich bliskich – zagadnień związanych ze zdrowiem i medycyną.

Jak wskazują badania, odsetek e-pacjentów w populacjach na całym świecie 
systematycznie wzrasta. Prace badawcze Pew Internet and American Life Project 
dowodzą, iż obecnie już ponad 61% dorosłych Amerykanów, a 8 na 10 użytkow-
ników Internetu w ogóle, poszukuje w sieci informacji medycznych2. Rozwój In-
ternetu medycznego jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej, przyjętym 
w całej Unii w ramach programu e-Europe. Wyniki badań zawarte w raportach 
WHO/European survey on eHealth consumer trends również potwierdzają bar-
dzo wysoki procent wykorzystujących Internet w celach medycznych. Odsetek 
e-pacjentów w badanych krajach europejskich wynosił 52% w 2007 roku, co sta-
nowiło 83% wszystkich użytkowników Internetu3.

Zbliżone tendencje możemy zaobserwować również w społeczeństwie pol-
skim. Choć dystans dzielący Polskę od krajów państw skandynawskich, gdzie 
z Internetu korzystają już prawie wszyscy, jest wciąż ogromny, to jednak syste-
matycznie się zmniejsza. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat przyrost korzysta-
jących z Internetu Polaków w wieku od 16 lat zwiększył się o prawie 9 punktów 

1 S. Fox, L. Rainie, E-patients and the Online Health Care Revolution, “The Physician Exe-
cutive”  November-December 2002; R. Campbell, Consumer Health, Patient Education, and The 
Internet, “Internet Journal of Healthcare Administration” 2003,  Vol. 2, Issue 1; T. Ferguson, The 
fi rst generation of e-patients, BMJ 2004, May 15, s. 1148–1149; P. Kuhn, Era of the E-patient, 
“Health Management Technology”  2010, Vol. 31, Issue 1.

2 S. Fox, S. Jones, The social life of health  information, „Pew Internet and American Life Pro-
ject” June 2009, http//www.pewinternet.org.

3 P.E. Kummervold, C.E. Chronaki, B. Lausen, H. Prokosch, J. Rasmussen, S. Santana, A. Sta-
niszewski, S.C. Wangberg, eHealth Trends in Europe 2005–2007: A Population-Based Survey, 
„J Med Internet Res” 2008, nr 10(4), e42 URL: http://www.jmir.org/2008/4/e42/
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procentowych, by w 2009 roku osiągnąć poziom 50,9%4. Do tej pory nie przepro-
wadzono kompleksowych badań dotyczących wykorzystania w Polsce Internetu 
w celach medycznych. Jednak według przyczynkowych doniesień, szacuje się, że 
e-pacjenci w Polsce stanowią od 34%5 do 80% internautów6. Analizując strukturę 
demografi czną e-pacjentów, należy zauważyć, że według większości dostępnych 
danych klasyczny e-pacjent należy do młodszych grup wiekowych, jest osobą 
uczącą się lub dość dobrze wykształconą i na ogół o ponadprzeciętnych docho-
dach. Chociaż we wszystkich grupach wiekowych dokonuje się systematyczna 
dyfuzja tej innowacji komunikacyjnej, to wciąż najliczniej reprezentowana jest 
młodzież pomiędzy 16 a 24 rokiem życia7. Z tej właśnie przyczyny na tej grupie 
skupiono uwagę w prezentowanym badaniu.

Jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę, ponad 75% 
badanych respondentów poszukiwało w Internecie treści związanych ze zdro-
wiem. Dokonywali tego zarówno na własny użytek, jak i na prośbę kogoś bliskie-
go. Najczęściej sieć przeszukiwano w celu zdiagnozowania własnej choroby, po 
pojawieniu się jej symptomów (ponad połowa badanych). Prośba kogoś bliskie-
go była motywem takiego postępowania w jednej trzeciej przypadków. Interesu-
jący z punktu widzenia badań amerykańskich8 wydaje się odsetek osób korzysta-
jących z Internetu medycznego po prostu z ciekawości – przyznaje się do tego 
również jedna trzecia badanych.

Wyniki badań dotyczące metod poszukiwania informacji wskazują, że naj-
popularniejszym sposobem ich pozyskiwania jest wpisanie kluczowych słów 
do wyszukiwarki internetowej. Dopiero w następnej kolejności pod względem 
użyteczności sposobu poszukiwania okazały się dla badanych sekcje o zdro-
wiu w portalach ogólnotematycznych. Tylko nieznaczny odsetek badanych ma 
sprawdzone w sieci portale dedykowane tematyce zdrowia (por. rysunek 1).

4 Diagnoza społeczna 2009, J. Czapliński, T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, 
Warszawa 2009.

5 Gemius SA, „Portale medyczne i zdrowie”, gemiusRaport, marzec 2009.
6 H.K. Andreassen, T. Sørensen, P.E. Kummervold, eHealth trends across Europe 2005–2007, 

„Norwegian Centre for Telemedicine” 2007,  www.telemed.no.
7 T. Ferguson, E-Patient: how they can help us heal Healthcare, „White Paper” San Francisco 

2007, http://www.e-patients.net.
8 S Fox, L. Rainie, op.cit.
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Rys. 1. Najczęstsze metody wyszukiwania informacji medycznych
Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych.

Kiedy przedmiotem zainteresowania jest zdrowie, pacjenci mają bardzo wy-
raźnie sprecyzowane oczekiwania informacyjne wobec Internetu. Poszukują in-
formacji wyczerpujących i uporządkowanych według schorzeń ze wszystkimi do-
stępnymi możliwościami terapeutycznymi. Oczekują jednak również linków do 
stron pokrewnych, w tym przedstawiających ludzi z podobnymi problemami. Naj-
częściej badani e-pacjenci wyszukiwali wiadomości związanych z różnego rodza-
ju schorzeniami oraz dietami/odchudzaniem i kosmetykami (por. rysunek 2).

Rys. 2. Rodzaj najczęściej poszukiwanych informacji związanych ze zdrowiem
Odsetki na rysunku nie sumują się do 100%, respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych.
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Jak wynika z analizy typów informacji poszukiwanych w sieci, e-pacjenci 
nie są zainteresowani narzędziami umożliwiającymi przeprowadzenie badania 
przez Internet, czyli zastępującymi w pewnym stopniu fi zyczny kontakt z leka-
rzem. Traktują oni Internet raczej jako źródło informacji, ułatwiające im podej-
mowanie decyzji, niż wykorzystują dostępne aplikacje z zakresu e-health (por. 
rysunek 3). Do odwiedzania forów internetowych i grup dyskusyjnych skupio-
nych wokół problematyki zdrowia i zdrowego stylu życia przyznaje się ponad 
60% badanych. Zaskakująco niski, w porównaniu z badaniami Gemiusa9 i jak 
na tę grupę wiekową, okazał się odsetek badanych, biorących aktywny udział 
w dyskusjach.

Rys. 3. Korzystanie z funkcji dostępnych na portalach i serwisach poświęconych 
tematyce zdrowia

Odsetki na rysunku nie sumują się do 100%, respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych.

Zaledwie co dziesiąty badany generuje własne informacje związane ze zdro-
wiem na forach i grupach dyskusyjnych. Ciekawych wniosków dostarcza porów-
nanie typów informacji, które są poszukiwane i przekazywane. W tych źródłach 
najbardziej pożądane przez nich jest pozyskanie opinii innych e-pacjentów o sku-
teczności diet, przebiegu schorzeń, ale także informacji o dawkowaniu i skutkach 
ubocznych leków oraz skonfrontowanie uzyskanych podczas rzeczywistych wi-
zyt porad specjalistów (por. rysunek 4).

9 Badanie „Portale medyczne i zdrowie”, GemiusRaports 2009, http://gemius.pl/pl/
raporty/2009–08/01.
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Rys. 4. Informacje poszukiwane na forach internetowych i grupach dyskusyjnych
Odsetki na rysunku nie sumują się do 100%, respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych.

W przypadku przekazywania informacji tendencje są zbliżone. Najczęściej 
dzielą się oni doświadczeniami i wiedzą o schorzeniach oraz lekach (por. rysu-
nek 5). Fakt, że stosunkowo niewielki odsetek badanych poszukuje przez Inter-
net cudzych opinii o lekarzach czy placówkach medycznych, wcale nie świadczy 
o małym znaczeniu tego rodzaju wiedzy. Badani wykazują bowiem skłonność do 
dzielenia się intymnymi doświadczeniami przy wykorzystaniu e-maili.

Rys. 5. Najczęściej komentowane zagadnienia związane ze zdrowiem na forach 
internetowych i grupach dyskusyjnych

Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych.
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respondentów uznało te informacje za mniej użyteczne niż pozyskiwane od leka-
rza, a ponad 15% za bardziej użyteczne. W trakcie badań podjęto również próbę 
ustalenia tendencji dotyczących realizowania zakupów produktów medycznych 
za pośrednictwem sieci. Badani, należący do pierwszej generacji e-pacjentów, 
wciąż w ograniczonym stopniu dokonują zakupów leków przez Internet. Tylko 
niewiele ponad jedna piąta zadeklarowała takie zakupy, a prawie 8 na 10 osób ni-
gdy nie kupiło produktów farmaceutycznych w sieci. Najczęściej kupowane są 
parafarmaceutyki i leki OTC. Zdecydowanie mniejszy udział w tych zakupach 
mają leki na receptę (por. rysunek 6).

Ciekawe wnioski nasuwają również wyniki dotyczące odczuwanych ko-
rzyści z wykorzystania Internetu do zakupu leków. Jak wskazują responden-
ci, do tego rodzaju zakupów skłaniają ich w największym stopniu: niższe ceny, 
oszczędność czasu oraz szerszy asortyment niż w przeciętnej aptece stacjonarnej.

Rys. 6. Najczęściej kupowane leki przez Internet
Odsetki na rysunku nie sumują się do 100%, respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych.

Należy zdać sobie sprawę, że przedstawione w artykule wyniki badań nie 
są reprezentatywne. Wydaje się jednak, iż mogą one stanowić punkt wyjścia do 
głębszych badań i analiz. Pokazują, iż młode pokolenie, mimo że otwarte na róż-
nego rodzaju nowinki techniczne, w dziedzinie zdrowia zachowuje się zaskaku-
jąco konserwatywnie.
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THE FIRST GENERATIONS OF EPATIENT`S BEHAVIORS

Summary

This article presents selected results of research about how fi rst generations of ePa-
tients use the Internet to get medical and health information. It looks at the kind of infor-
mation they seek and the impact of their searches on their health behavior.

Translated by Aleksandra Krawczyńska



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 609 2010PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW
I MARKETINGU NR 16

MARCIN KAUTSCH
Uniwersytet Jagielloński

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE ZACHOWANIA KONSUMENCKIE 
W OCHRONIE ZDROWIA – WYBRANE ZAGADNIENIA

Ostatnie lata to okres gwałtownego rozwoju sektora ochrony zdrowia, pro-
wadzącego do coraz większych wydatków na usługi zdrowotne i zwiększającej 
się liczby świadczeniodawców niepublicznych oferujących swe usługi. W efek-
cie silnego rozwoju gospodarczego Narodowy Fundusz Zdrowia ma więcej środ-
ków na wykupywanie wyżej wymienionych usług, sami Polacy są coraz zamoż-
niejsi, mogą więc z własnych kieszeni wydawać więcej pieniędzy na leczenie. 
W niniejszym artykule ukazano wybrane uwarunkowania funkcjonowania rynku 
usług medycznych oraz wskazano, jak manifestują się zachowania konsumenc-
kie w tym sektorze.

1. Charakterystyka sektora

Możliwości wdrażania rozwiązań rynkowych w ochronie zdrowia należy 
uznać za ograniczone1, co wynika z odmienności ochrony zdrowia od innych sek-
torów i szeregu różnych uwarunkowań. Rozważania na ten temat można zacząć 
od stwierdzenia sprzeczności wpisanej w funkcjonowanie publicznej części tego 
sektora. Z jednej strony, podejmowane działania powinny się bowiem charakte-
ryzować efektywnością (przyjęcie rozwiązań rynkowych), z drugiej, uwzględ-
niać równy dostęp obywateli do usług (świadczeń) zdrowotnych, gwarantowa-
nych w przypadku Polski zapisami konstytucyjnymi2. Poniżej odniesiono się do 
specyfi ki usługi medycznej jako takiej oraz rynku ochrony zdrowia.

1 J. Klich, Tworzenie przewagi konkurencyjnej, „Służba Zdrowia” 1999, nr 61–64, s. 10.
2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU, nr 78, poz. 483.
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1.1. Usługa medyczna
Pojęcie usługi medycznej (świadczenia zdrowotnego) zostało zdefi niowa-

ne w art. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej3 w sposób niezwykle szero-
ki. Zgodnie z nim: „Świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowa-
niu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medycz-
ne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady 
ich wykonywania...”4. Nie deprecjonując roli choćby usług edukacyjnych, ban-
kowych i innych, trudno jest je porównywać z działaniami na rzecz zachowania 
zdrowia i życia.

Jaszkul, charakteryzując usługę medyczną, wskazuje, m.in. na5:
 – złożoność procesu zaspokajania potrzeb zdrowotnych,
 – złożoność potrzebnych kwalifi kacji, procedur, aparatury i sprzętu medycz-

nego,
 – asymetrię informacji,
 – ograniczoną suwerenność pacjenta, zwłaszcza w stanach nagłych.

Hołub, ujmując w inny sposób specyfi kę tego typu świadczeń, wskazuje 
m.in. na to, że jest to proces wymagający stałej interakcji z pacjentem, a leka-
rze mają małą możliwość różnicowania oferowanych przez siebie usług6, jakość 
usługi zależy nie tylko od samego lekarza, ale również od pacjenta, a pacjenci 
w zasadzie nie oceniają jakości technicznej świadczonej usługi. W związku z po-
wyższym Hołub klasyfi kuje usługi medyczne jako usługi profesjonalne7.

Natomiast Shortell i Kaluzny, charakteryzując organizacje ochrony zdro-
wia, podają m.in., że większość zachodzących w nich procesów ma charakter na-
tychmiastowy i nie dają się one odłożyć na później, praca pozwala ma niewiel-
ką tolerancję niejednoznaczności czy błędu, a lekarze są mało skutecznie kontro-

3 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (DzU, nr 91, poz. 408, 
z późn. zm.)

4 Po powyższym stwierdzeniu następuje enumeratywne wyliczenie, jakie są to świadczenia.
5 I. Jaszkul, Zarządzanie przez jakość w opiece zdrowotnej, „Antidotum” 1998, nr 2, s. 62.
6 Autor nie podziela ww. poglądu, można bowiem wskazać, że pod pojęciem porady kryć się 

może zarówno sama wizyta u lekarza, jak również zestaw działań o charakterze diagnostycznym, 
które są wykonywane przy zastosowaniu różnej klasy aparatury medycznej. Oznacza to, że istnieje 
bardzo silna możliwość dywersyfi kacji usługi. Powyższe zróżnicowanie jest również widoczne 
przy analizie zakresu ubezpieczeń, jakie są oferowane na rynku, a które obejmują znacznie od sie-
bie się różniące czynności związane ze świadczeniami zdrowotnymi.

7 J. Hołub, Kierunki rozwoju marketingu na rynku usług medycznych, „Przegląd Organizacji” 
2001, nr 6, s. 36.
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lowani pod względem organizacyjnym i kierowniczym8. Powoduje to koniecz-
ność narzucenia rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa wykonywania usług9, co 
ogranicza działanie rynku i zawęża pole decyzji klienta, a więc i jego możliwość 
manifestowania zachowań konsumenckich.

Części usług medycznych nie można zaplanować, czy poddać ochronie 
przez odseparowanie od środowiska zewnętrznego (konieczność ratowania zdro-
wia i życia). A im bardziej potrzebna usługa, tym mniej możliwości jej przygo-
towania. Zapisy art. 7 wspomnianej ustawy właśnie w przypadku zagrożenia ży-
cia lub zdrowia zabraniają zakładowi opieki zdrowotnej odmówienia udzielenia 
świadczenia. Zagrożenie zdrowia lub życia zmniejsza możliwość dokonywania 
przez samych pacjenta świadomych wyborów.

Należy także wskazać, że pacjent uczestniczy w procesie udzielania mu 
usługi, a sam proces może mieć na niego wpływ. Czas wykonywania tego same-
go typu usługi może być różny. Niemożność oceny jakości technicznej świad-
czonej usługi10 (poza nielicznymi przypadkami) sprawia, że klient może oceniać 
w zasadzie tylko tzw. jakość postrzeganą.

Zróżnicowany może też być efekt końcowy usługi – mimo stosowania od 
wielu lat standaryzacji pracy i oparcia terapii na wynikach badań naukowych11. 
Jednocześnie wspomniana interakcja z pacjentem przy wykonywaniu usługi 
sprawia, że sam usługodawca nie zawsze może przewidzieć końcowe efekty czy 
też czas świadczenia usług, co odróżnia usługę medyczną od innych usług profe-
sjonalnych (prawnych czy rachunkowych).

Warto też wspomnieć, że wyniki leczenia i zadowolenie pojedynczego pa-
cjenta nie mogą zwalniać lekarzy z odpowiedzialności za efektywność wykorzy-
stania środków dla zachowania zdrowia całej populacji. Przy zawsze ograniczo-
nych środkach spożytkowanie ich na zadowolenie jednej osoby będzie bowiem 
skutkować ich brakiem na ratowanie życia innym, co można uznać za wręcz nie-
etyczne. Dzieje się tak przynajmniej w przypadku opłacania świadczenia ze środ-
ków publicznych. Jończyk uważa za niezgodną z konstytucyjnym i ustawowym 
porządkiem skłonność do lekarskiego widzenia systemu opieki zdrowotnej: na-

8 S.M. Shortell, A.D. Kaluzny, Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Fundacja Zdrowia 
Publicznego – Uniwersyteckie Wydawnictwo Vesalius, Kraków 2001, s. 32.

9 Działania te realizowane są przez państwo lub też stowarzyszenia profesjonalne – w zależ-
ności od kraju.

10 Związana z asymetrią informacji opisaną poniżej.
11 Tzw. evidence-based medicine – medycyna oparta na faktach.
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czelnej roli lekarza, korzystającego ze środków świadczeniodawcy (zakładu 
opieki zdrowotnej), który korzysta z środków publicznego płatnika12.

Ograniczoność środków nabiera w ochronie zdrowia dodatkowego wymia-
ru. Podawany w literaturze ekonomicznej problem wyboru (masło czy armaty)13, 
przekłada się bowiem na nie tylko na jakość życia, lecz także na czas jego trwania.

Rys. 1. Struktura wydatków na usługi medyczne wg źródła fi nansowania w 2008 roku 
(prognoza)

Źródło:S. Komorowski, M. Hebda, W oczekiwaniu na inwestora – rynek prywatnych 
usług medycznych w pierwszej fazie rozwoju, Forum Biznesu Medycznego Med-
Market 2008, Warszawa, 5.06.2008, s. 6.

Wspomniana powyżej niemożność oceny jakości technicznej oferowanej 
usługi wynika z faktu asymetrii informacji, która charakteryzuje sektor usług 
profesjonalnych. Usługodawca wie o oferowanym produkcie znacznie więcej niż 
klient, który bardzo często nie jest w stanie ocenić wartości usługi nawet po sko-
rzystaniu z niej. Dzieje się tak także w przypadku, gdy jest mu udzielony bardzo 

12 J. Jończyk, System powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, „Prawo i Medycyna” 2001, 
nr 10 (vol. 3) s. 9.

13 P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia 1, PWN, Warszawa 1995, s. 53–77.
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duży zasób informacji przez usługodawcę14. Nawet znający tematykę klient nie 
może natychmiast stwierdzić, czy jest ona poprawna, warta ceny, którą płaci i czy 
spełnia kryteria jakości15.

Niebagatelnym czynnikiem wpływającym na zachowanie klienta jest wyso-
ka cena usług medycznych – pochodna takich czynników, jak koszty technologii 
medycznych czy wysokie wynagrodzenia personelu medycznego16. Finansowa-
nie usług medycznych odbywa się w dużej mierze ze środków publicznych oraz 
przez różnego typu ubezpieczenia. Wielu osób chcących czy potrzebujących sko-
rzystać z usług szpitalnych nie byłoby na nie stać – są one niemal w całości fi nan-
sowane ze środków publicznych (por. rys. 1).

1.2. Ograniczenia i ułomności rynku usług zdrowotnych
Problem ułomności i ograniczeń rynku jest szeroko opisany w literaturze. 

W przypadku usług zdrowotnych dodatkowo można wymienić np17:
 –  istnienie płatnika – trzeciej strony (third party payer), które sprawia, że konsu-
menci przykładają mniej wagi do zagadnienia kosztów,

 –  podejmowanie w wielu przypadkach decyzji przez lekarzy, a nie konsumentów,
 – niedoskonałość informacji,
 –  zróżnicowanie kosztu dostarczenia usługi medycznej poszczególnym klientom,
 –  wybór ubezpieczenia zdrowotnego przez instytucje trzecie18, a nie konsumentów,
 –  niezwykle silne grupy interesów kształtujące politykę zdrowotną.

Inni autorzy wskazują także na takie ułomności rynku opieki zdrowotnej, jak19:
1.  Siła monopolu stowarzyszeń profesjonalnych (klinicyści), będąca po-

chodną uprawnień nadanych im przez państwo lub uzyskanych przy ak-
ceptacji państwa. Stowarzyszenia wpływają np. na kwestie kierowania 
pacjentów do placówek ochrony zdrowia, regulują możliwość wejścia do 
zawodu i konieczność podnoszenia kwalifi kacji.

14 J. Klich, op.cit., s. 11.
15 A. Krawczyńska, D. Trzmielak, Jakość usług medycznych, „Przegląd Organizacji” 2001, 

nr 2, s. 35.
16 Ten ostatni czynnik dotyczy także Polski. Por. P. Kalinowski, Wyszarpnięte pensje, „Medi-

cal Tribune” 2008, nr 3, s. 4.
17 G. Shearer, Blueprint For Fair Share Health Care: Incremental Steps Toward Universal 

Coverage, May 24, 1999, http://www.consumersunion.org/pdf/blueprint.pdf, 4.04.2010, s. 4.
18 Należy przez to rozumieć ustawodawców (np. w Polsce) lub pracodawców (np. w USA).
19 S. Birks, Health Care – Market Or Market Failure?, http://www.massey.ac.nz/~kbirks/

hecon/pha93.htm, 4.04.2010 (strony nienumerowane).
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2.  Ignorancja konsumentów. Wspomniana już wcześniej asymetria in-
formacji, przekładająca się na ignorancję konsumentów, ma miejsce 
w przypadku każdego rynku, na którym kupowane są usługi eksperc-
kie. W przypadku ochrony zdrowia ignorancja konsumentów jest także 
pochodną zachowania klinicystów, którzy nie dzielą się z konsumentem 
posiadaną informacją.

3.  Hazard moralny. Wzrastają żądania konsumentów i nadużywanie przez 
nich opieki medycznej, natomiast lekarze znajdują się zarówno po stro-
nie popytu, jak i podaży usługi medycznej, nie będąc jednocześnie od-
powiedzialnymi za koszty. Sprawia to, iż świadczeniodawcy są bardziej 
skłonni do wykonywania usług, zakładając, że płatnik pokryje koszty 
tych, na które nie byłoby stać bezpośrednio klienta.

Popyt na usługi opieki zdrowotnej wzrasta przy tym wraz ze spadkiem ceny 
na nie, spadkiem kosztów czasu (niezbędnego na uzyskanie usługi), wzrostem 
ciężkości choroby, spadkiem czasu niezbędnego do pozyskania usługi, zwięk-
szeniem zakresu ubezpieczenia i wiekiem20. Istnienie osobnej instytucji płatnika 
powoduje, że klienci mogą nie liczyć się z kosztami, nie dbać o własne zdrowie 
i korzystać z większej ilości usług medycznych niż w przypadku, gdyby mieli po-
krywać w pełni ich koszty z własnej kieszeni. Zwiększa to zapotrzebowanie na 
usługi i powoduje problemy związane z koniecznością ich budżetowania i ogra-
niczania dostępu do nich przez płatnika21.

Kolejnym istotnym zagadnieniem wpływającym na rynek usług medycz-
nych jest selekcja negatywna. Jest ona pochodną problemu niemożności rozróż-
nienia przez działające na konkurencyjnym rynku fi rmy ubezpieczeniowe ryzyka 
zdrowotnego poszczególnych nabywców polis ubezpieczeniowych. Bez wzglę-
du na działania podjęte przez fi rmy, nabywcy, będąc świadomi własnego ryzyka 
zdrowotnego, nabywają polisy, które maksymalizowałyby ich użyteczność (prze-
jawiając znane z literatury zachowania konsumenckie), co wpływać będzie na 
ich cenę. Osoby o niskim ryzyku zdrowotnym nie korzystają z ubezpieczenia, 
natomiast ci o wysokim ryzyku zdrowotnym są niedopuszczani do ubezpiecze-
nia przez politykę ubezpieczycieli22. Jak stwierdzili Donaldson i Gerard, dla osób 

20 C. Donaldson, K. Gerard, Economics of Health Care and Financing: The Visible Hand, Mac-
millan, 1993, s. 101.

21 W G. Scott, Health Policy in a Democratic Mixed Market Economy, http://econ.mas-
sey.ac.nz/guyscott/Health%20Policy%20In%20A%20Mixed%20Market%20Economy.pdf, 
11.06.2002, s. 4–5.

22 C. Donaldson, K. Gerard, op.cit., s. 58.
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o dużym ryzyku zdrowotnym, to nie ułomność rynku sprawia, że nie nabywają 
polisy, ale to, że nie mogą one sobie na nią pozwolić. Zjawisko to przyjmuje zna-
czące rozmiary bez względu na typ programu ubezpieczeniowego23.

Scott defi niuje cechy charakterystyczne dla rynku ochrony zdrowia, które 
częściowo pokrywają się z opisanymi powyżej zagadnieniami. Wśród (nieomó-
wionych wcześniej) cech wymienia on24:

 – wielość i różnorodność udziałowców,
 –  trudności ze zdefi niowaniem i wyliczeniem wszystkich kosztów oraz wyni-
ków zdrowotnych,

 – efekt spijania śmietanki,
 – przerzucanie kosztów,
 –  usługa zdrowotna jest rodzajem świadczenia gwarantowanego (w odniesieniu 
do podstawowych usług medycznych),

 – wielowymiarową naturę determinantów zdrowia i polityki społecznej.
„Efekt spijania śmietanki” wynika ze wspomnianej powyżej motywacji dla 

ubezpieczycieli działających na wolnym rynku do obniżania własnych kosztów 
przez ubezpieczenia osób o niskim ryzyku zdrowotnym oraz ograniczanie zakre-
su ubezpieczenia dla tych, których ryzyko zachorowania jest duże.

Bolnick stwierdza, że w przypadku rynków typu ubezpieczeniowego w wa-
runkach niepewności niezwykle trudno jest przewidzieć konsekwencje wynika-
jące z zawierania długoletniej umowy. Dodaje on, że w przypadku rynków ubez-
pieczeniowych konkurencja może raczej je zniszczyć, niż sprawić, że będą dzia-
łały lepiej25.

Nie mniej istotną kwestią, dotyczącą rynku usług zdrowotnych, jest ograni-
czenie pola decyzji, jakie może podjąć klient. Wybór pacjenta ogranicza rozmiesz-
czenie geografi czne placówek oraz decyzja publicznego płatnika dotycząca prese-
lekcji zakładów, z których pacjent może wybierać. I w końcu, w wielu przypad-
kach pacjent nie może dokonywać wyboru, gdyż obszarem decyzyjnym jest jego 
zdrowie i życie. Decyzje takie podejmowane są przede wszystkim przez personel 
medyczny, po uprzednim uzyskaniu zgody na wykonanie określonych świadczeń 
zdrowotnych (takie prawo zapewnia pacjentowi art. 19. ustawy o ZOZ-ach) lub też 
bez tej zgody, jeżeli zagrożone jest życie pacjenta, a jest on nieprzytomny.

23 Ibidem, s. 36.
24 W.G. Scott, op.cit., s. 2.
25 H.J. Bolnick, To Sustain a Vital and Vibrant Actuarial Profession, The North American Actu-

arial Journal 1999, vol. 3, nr 4, s. 20.
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Bezpośredni konsument nie podejmuje zatem niezależnych, indywidual-
nych decyzji, a w związku z istnieniem płatnika – trzeciej strony, który w imie-
niu pacjenta dokonuje zakupu pakietów usług czy pojedynczych usług, można 
wręcz mówić o tym, że konsument bywa silnie ubezwłasnowolniony. W krajach, 
które przyjęły tego typu model ubezpieczenia (np. Polska) brak zgody na ofertę 
publicznego płatnika oznacza automatycznie konieczność powtórnego łożenia na 
opiekę zdrowotną w formie opłat i/lub dodatkowego ubezpieczenia prywatnego 
(podwójna zapłata za otrzymaną usługę).

2. Zachowania konsumenckie w ochronie zdrowia

Opisane powyżej charakterystyka usługi zdrowotnej oraz ograniczenia 
funkcjonowania rynku ochrony zdrowia tworzą warunki, w jakich klienci artyku-
łują swoje potrzeby dotyczące zdrowia i dokonują wyborów związanych z ich za-
spokajaniem. Nawiązując do jednej z defi nicji zachowań konsumenckich (spójne 
działania konsumentów związane z dokonywaniem przez nich wyborów w pro-
cesie zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych, w określonych warunkach26), moż-
na stwierdzić, że właśnie wskazana specyfi ka tworzy owe „określone warunki”, 
uwzględniane przez klienta w procesie podejmowania decyzji. Sposób realizacji 
zachowań konsumenckich może więc, czy wręcz musi, odbiegać od tych znanych 
z sektorów, zbliżonych do modelu rynku doskonałego.

Analizując zachowania konsumenckie w ochronie zdrowia, należy uwzględ-
niać, że potrzeby konsumenta są silnie zróżnicowane i skala ich uświadomienia 
także może być różna.

Osoba niemająca świadomości potrzeby zdrowotnej (stanu chorobowego) 
nie będzie starać się jej zaspokoić. W takim przypadku można więc mówić o tym, 
że klient nie przejawia pewnych potrzeb i nie potrafi  ich określić – stwierdzenie 
to jest jednak prawdziwe także dla innych sektorów. Szereg potrzeb – dotyczą-
cych wszystkich sektorów – może nie być uświadomionych, a ów brak świado-
mości nie uniemożliwia danej osobie zadowolenia z życia. Natomiast brak świa-
domości istnienia potrzeby zdrowotnej może (choć nie musi) prowadzić w dłuż-
szej perspektywie do odczuwalnego pogorszenia się stanu zdrowia klienta i po-
gorszenia jakości jego życia. W konsekwencji osoba ta zostanie zmuszona do 
skorzystania z usługi medycznej – będzie miał miejsce swego rodzaju proces 
uświadomienia sobie potrzeby zdrowotnej przez np. poczucie osłabienia, gor-

26 Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, E. Kieżel (red.), PWE, Warszawa 2004, 
s. 16.
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szego samopoczucia, itp. Proces uświadamiania istnienia potrzeby nie jest jed-
nak czymś specyfi cznym dla sektora ochrony zdrowia – o takich samych zjawi-
skach można mówić w odniesieniu do innych sektorów, choć samo dochodzenie 
do świadomości potrzeby będzie przebiegać odmiennie.

Uświadomiwszy sobie potrzebę zdrowotną, klient dążyć będzie do mak-
symalizacji użyteczności czerpanej ze spożycia usługi stanowiącej zaspokoje-
nie wyżej wymienionej potrzeby, czego przykładem jest podany powyżej mecha-
nizm nabywania polis ubezpieczeniowych.

Problemem jest natomiast kwestia możliwości wartościowania potrzeb 
przez klienta, gdyż ignorancja konsumenta nie pozwala mu ocenić skali zagro-
żenia zdrowia. „Obiektywna” potrzeba może więc różnić się od „subiektywnej”. 
Na przykład klient, dążąc do zniesienia bólu (potrzeba subiektywna), nie rozu-
mie, czy też odrzuca fakt, iż za pomocą bólu organizm sygnalizuje istnienie sta-
nu chorobowego (potrzeba obiektywna). W celu zaspokojenia potrzeby subiek-
tywnej będzie więc przyjmował leki OTC (dostępne bez recepty), zamiast sko-
rzystać z usługi specjalisty, który będzie w stanie ocenić jego rzeczywistą potrze-
bę, lecząc objawy, nie przyczyny. Takie zachowanie (wartościowanie) może pro-
wadzić do istotnego pogorszenia stanu zdrowia. Większa, w rozumieniu klien-
ta, użyteczność (ograniczenie kosztów: czasu na wizytę, jej kosztów, kosztów le-
ków) może okazać się pozorna (późniejsze komplikacje, pogorszenia stanu zdro-
wia, w skrajnym przypadku – śmierć).

Powyższe przykłady pokazują więc, iż wybory pacjenta – konsumenta nie 
muszą prowadzić do maksymalizacji własnej satysfakcji w dłuższej perspekty-
wie. Zestawienie zachowań konsumenckich w ochronie zdrowia zostało przed-
stawione w tabeli 1.

Powyższe przykłady pokazują, że mimo wspomnianych cech charaktery-
stycznych usługi i sektora oraz licznych – wydawać by się mogło – występu-
jących w związku z tym ograniczeń, zachowania konsumenckie mogą mieć lub 
mają miejsce w ochronie zdrowia. Jednocześnie ich realizacja może odbiegać od 
tego, jak manifestują się one w innych sektorach, czy też może sprawiać wraże-
nie odmienności. Zarówno bowiem w przypadku chęci poddania się przez klien-
ta operacji plastycznej (co można traktować w kategoriach kaprysu czy też usługi, 
która nie musi być spełniona dla „normalnego” funkcjonowania klienta i wysokiej 
jakości życia), jak i usługi, która ratuje życie, klienci będą dążyć do zaspokojenia 
swoich potrzeb zgodnie z teoriami, jakie opisują zachowanie konsumenckie: mi-
nimalizując koszty i maksymalizując korzyści związane z nabyciem usługi.
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DETERMINANTS OF CONSUMER BEHAVIOURS IN HEALTH CARE 
–  SELECTED ISSUES.

Summary

Health care sector differs from „normal” market and other sectors. Major differ-
ences originate from medical service particularity (a client has to use service, doesn’t 
have suffi cient information for rationale decision making) and presence of the third party 
– payer for services, present in all insurance or taxed fi nanced systems. Third party stimu-
lates phenomenon known as moral hazard, which has to be somehow tackled, therefore 
client’s choices are being limited.

These phenomena distort way in which consumer behaviours can be performed. 
Despite of this, clients of health care sector display customer behaviours, though the way 
they are articulated may differ / seem to differ from the one, which is known in other 
sectors.

Translated by Marcin Kautsch





ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
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MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ, MARIA JEZNACH, 
MAŁGORZATA KOSICKA-GĘBSKA
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ZACHOWANIA MŁODYCH KONSUMENTÓW NA RYNKU 
CZEKOLADY I BATONÓW – WYBRANE ASPEKTY

Wprowadzenie

Grupa młodych konsumentów stanowi wyróżniającą się część każdego ryn-
ku, wraz ze swoją odrębnością w zakresie zaspokajania potrzeb i typowymi dla 
uczestników zachowaniami. Z badań przeprowadzonych przez Olejniczuk-Mertę1 
wynika, że młodzi konsumenci (7–19 lat) wydatkują swoje pieniądze m.in. na ar-
tykuły spożywcze (38,5% wskazań). Z badań Sowy2 wynika, że prawie 80% dzie-
ci decyduje o wyborze słodyczy czy ulubionej żywności. Od kilku lat można za-
uważyć spadek znaczenia czynników związanych z działalnością marketingową 
(promocja dodatkowa, konkurs). Rośnie natomiast rola czynników o charakterze 
społecznym (namowa kolegów, opinia kolegów) i związanych z prestiżem (mar-
ka, producent, reklama)3.

Do czynników, które różnicują aktywność zakupową młodych konsumen-
tów, należą przede wszystkim: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, a także wiele 
czynników psychografi cznych, takich jak: opinie, motywy postępowania, prefe-

1 A. Olejniczuk-Merta, Rynek młodych konsumentów, Difi n, Warszawa 2001.
2 I. Sowa, Zachowania rynkowe młodych konsumentów. Reklama jako determinanta zacho-

wań, AE Katowice 2001.
3 Zachowania młodych konsumentów na rynku żywności, K. Gutkowska, I. Ozimek (red.), 

SGGW, Warszawa 2008. 
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rencje4,5,6,7. Ze względu na cechy wyróżniające grupę, zrozumienie zachowań jej 
przedstawicieli, poznanie etapów procesu związanego z podejmowaniem przez 
nich decyzji o zakupie produktów, a w szczególności dobre rozpoznanie czynni-
ków warunkujących postępowanie konsumenta to pole badawcze wielu produ-
centów i przedsiębiorstw dostosowujących swoją ofertę do potrzeb nabywców8.

Słodycze zaliczane są w Polsce do produktów charakteryzujących się ro-
snącym popytem, chętnie kupowanych i spożywanych przez młodych konsu-
mentów, a także stanowiących jeden z najbogatszych pod względem asortymentu 
rynków branży FMCG (tzw. produktów szybko zbywalnych). W Polsce młodzi 
konsumenci najczęściej przeznaczają swoje pieniądze na realizację hobby oraz 
spędzanie czasu wolnego, a nieco starsi również na odzież, a dopiero w następnej 
kolejności na artykuły spożywcze i kosmetyki. Młodzi Niemcy za swoje pienią-
dze najczęściej kupują artykuły spożywcze, natomiast u młodych Amerykanów 
żywność stanowi niewielki udział w wydatkach9.

Wśród młodych konsumentów w największym stopniu wzrasta popyt na 
batony czekoladowe i czekolady. Chociaż poziom spożywanych w naszym kra-
ju słodyczy ogółem nie jest tak wysoki, jak w innych krajach europejskich, to za-
uważa się wzrost występowania chorób spowodowanych między innymi spoży-
waniem tej grupy produktów, w tym cukrzycy i otyłości10. Ważną rolę w zapobie-
ganiu takim negatywnym skutkom, odbijającym się na stanie zdrowia i ogólnym 
rozwoju tej grupy wiekowej odgrywa potrzeba ciągłego monitorowania zakresu 
nabywania i spożywania słodyczy. W badaniu „Zachowania Zdrowotne u Dzie-

4 M.L. Storey, R.A. Forshee, A.R. Weaver, W.R. Sansalone, Demographic and life style factors 
associated with body mass index among children and adolescents, “International Journal of Food 
Science and Nutrition” 2003, s. 54, 6, 491–503.

5 D.G. Liem, M Mars, C de Graaf, Sweet preferences and sugar consumption of 4- and 5-year
-old children: role of parents, “Appetite” 2004, nr 43, s. 235–245.

6 M. Jeżewska-Zychowicz, Zachowania żywieniowe młodzieży warszawskiej a środowisko 
społeczne, SGGW, Warszawa 2005.

7 M. Jeżewska-Zychowicz, Wpływ wybranych cech indywidualnych i środowiskowych na 
zachowania żywieniowe młodzieży, SGGW, Warszawa 2006.

8 M. Kosicka-Gębska, Rola słodyczy w kształtowaniu zachowań żywieniowych młodych konsu-
mentów, w: Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Kra-
jewska (red.), PTTZ, WSHiT, Częstochowa 2009, s. 314–324.

9 A. Olejniczuk-Merta, K. Woch, Zachowania rynkowe, „Handel” 1999, nr 3.
10 I. Janssen, Comparison of overweight and obesity prevalence in school-aged youth from 34 

countries and their relationships with physical activity and dietary patterns, “Obesity Reviews” 
2005, 6, s. 123–132.
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ci w Wieku Szkolnym” (ang. Health Behaviour in School-Aged Children Stu-
dy – HBSC-Study), prowadzonym przez WHO w latach 2001–2002 u około 140 
tysięcy nastolatków w wieku od 10 do 16 lat z 34 państw (w większości euro-
pejskich), porównywano częstość występowania nadwagi i otyłości z aktywno-
ścią fi zyczną i zwyczajami żywieniowymi. Stwierdzono istotną negatywną kore-
lację pomiędzy spożyciem słodyczy i czekolady a wartościami BMI w 31 na 34 
państwa uczestniczące w badaniu11. Podobne wyniki badań uzyskano w Stanach 
Zjednoczonych12,13.

1. Cel i metodyka badań

Celem artykułu jest przedstawienie zachowań młodych konsumentów na 
rynku czekolady i batonów, w szczególności związanych z miejscem, wielkością 
i częstotliwością ich zakupu, poziomem wydatków oraz czynnikami i preferen-
cjami indywidualnymi konsumentów warunkującymi kupowanie tej grupy pro-
duktowej.

Badanie empiryczne, którego wyniki są podstawą przedstawionych analiz, 
zostało zrealizowane w maju 2007 roku przez System Badań Internetowych we 
współpracy z Instytutem CEM, a następnie zakupione w formie raportu przez au-
torki artykułu. W badaniu uczestniczyły osoby zarejestrowane w panelu badaw-
czym, które zgodziły się brać udział w badaniach prowadzonych drogą inter-
netową. Badaną populację stanowiło 537 osób w wieku od 14 do 30 lat, w tym 
264 kobiet (49,2%) oraz 273 mężczyzn (50,8%). 28,1% stanowili respondenci 
w wieku od 14 do 18 lat, 39,1% – w wieku od 19 do 24 lat, a pozostali stanowi-
li 32,8% badanej populacji. Prawie 1/3 badanych (30,1%) posiadała licencjat lub 
wykształcenie wyższe, 38,4% osób legitymowało się wykształceniem średnim, 
a pozostałe wykształceniem zasadniczym zawodowym lub niższym. Najwięcej 
badanych reprezentowało miejscowości do 20 tys. mieszkańców – 36,9%; na-
stępnie od 20 do 100 tys. mieszkańców – 23,1%, od 100 do 500 tys. – 19,9% oraz 
powyżej 500 tys. mieszkańców – 19,2%.

W kwestionariuszu znalazły się pytania dotyczące zakupów czekolady w ta-
bliczkach i batonów przez respondentów z przeznaczeniem na własny użytek. 

11 Ibidem.
12 G.H. Anderson, D. Woodend, Consumption of sugars and the regulation of short-term satiety 

and food intake, “American Journal of Clinical Nutrition” 2003, 78 (suppl.), 843S-849S.
13 V.S. Malik, Intake of sugar-sweetened beverages and weight gain: a systematic review, 

„American Journal of Clinical Nutrition” 2006, Vol. 84, No. 2, 274–288.
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W pytaniach uwzględniono częstość kupowania, opisaną jako codziennie lub 
prawie codziennie, 2–3 razy w tygodniu, raz w tygodniu, 2–3 razy w miesiącu, 
raz w miesiącu, rzadziej i nigdy; miesięczną wielkość zakupu i wydatki; miejsce 
dokonywania zakupu; sytuacje, w których nabywane są produkty oraz czynniki 
decydujące o zakupie oraz preferencje względem produktów.

Analiza materiału empirycznego została wykonana z wykorzystaniem ana-
lizy częstości i tabel krzyżowych, przy czym jako zmienne różnicujące wykorzy-
stano płeć i wiek badanych osób.

2. Zakupy czekolady w tabliczkach i batonów w ujęciu ilościowym 
i wartościowym

Polscy konsumenci od kilku lat są coraz bardziej zainteresowani nabywa-
niem słodyczy. Według raportu AC Nielsen, dotyczącego charakterystyki słody-
czy i słonych przekąsek14, sprzedaż słodyczy czekoladowych wzrosła w okresie 
od sierpnia 2008 roku do lipca 2009 roku o 9%, przy wzroście ilościowym na po-
ziomie 4%. Wartość sprzedaży batonów (i wafl i) oraz czekolady w tabliczkach 
wzrosła po 7%.

W prezentowanym badaniu ponad 90% respondentów deklarowało kupo-
wanie czekolady w tabliczkach (93,0%) i batonów (91,0%). Produkty te były ku-
powane przez większy odsetek kobiet (odpowiednio: 95,0% i 94,0%) niż męż-
czyzn (odpowiednio: 91,0% i 89,0%). Więcej osób reprezentujących przedział 
wiekowy 25–30 lat kupowało czekoladę (94,0%) niż osób z najmłodszej grupy 
wiekowej (91,0%); w przypadku batonów odnotowano odwrotną tendencję (od-
powiednio: 89,0% i 95,0%).

Ponad połowa badanych kupowała czekoladę co najmniej raz w tygodniu, 
a w przypadku batonów takie wskazania dotyczyły około 60% badanych. Tylko 
około 7–9% badanych nie kupowało w ogóle czekolady i batonów (rys. 1).

Ponad 1/3 mężczyzn (36%), wobec 31% kobiet, zadeklarowała nabywanie 
wyrobów czekoladowych 1 raz w tygodniu. Wyraźna różnica dotyczyła zakupów 
tych wyrobów kilka razy w miesiącu (46% kobiet i 33 % mężczyzn). W poszcze-
gólnych grupach wiekowych zaobserwowano natomiast znaczne zróżnicowanie, 
zwłaszcza między najmłodszą i najstarszą grupą wiekową, a szczególnie w przy-
padku batonów. Relatywnie więcej osób młodszych niż starszych kupowało co-
dziennie lub prawie codziennie batony, podczas gdy w przypadku czekolad zaob-
serwowano odwrotną zależność (tabela 1).

14 Rynek słodyczy i słonych przekąsek, Raport AC Nielsen, sierpień 2008 – lipiec 2009. 
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Rys. 1. Częstość kupowania czekolady w tabliczkach i batonów w badanej populacji (%)
Źródło: System Badań Internetowych we współpracy z Instytutem CEM, 2007.

Tabela 1

Częstość kupowania czekolady w tabliczkach i batonów w badanej populacji 
z uwzględnieniem wieku badanych (w %)

Grupy 
wiekowe

Częstość kupowania

codziennie 
lub prawie 
codziennie

2–3 razy 
w tygodniu

raz 
w tygodniu

2–3 razy 
w miesiącu

raz 
w miesiącu rzadziej nigdy

Czekolada w tabliczkach

14–18 lat 4,0 19,0 24,0 29,0 11,0 4,0 9,0

19–24 
lata 6,0 17,0 30,0 22,0 15,0 4,0 7,0

25–30 lat 6,0 25,0 23,0 26,0 10,0 4,0 6,0

Batony

14–18 lat 11,0 32,0 20,0 21,0 4,0 7,0 5,0

19–24 
lata 9,0 24,0 30,0 22,0 4,0 3,0 9,0

25–30 lat 5,0 21,0 29,0 19,0 9,0 6,0 11,0

Źródło: System Badań Internetowych we współpracy z Instytutem CEM, 2007.
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Ponad 1/4 badanych (28,0%) kupowała dla siebie jedną lub dwie tabliczki 
czekolady miesięcznie, a co trzeci badany kupował od trzech do czterech tabli-
czek miesięcznie. Aż 40% badanych kupowało więcej niż cztery tabliczki czeko-
lady miesięcznie. W przypadku batonów odnotowano, że prawie połowa kupo-
wała dla siebie od 1 do 5 batonów miesięcznie, co czwarty badany kupował od 
sześciu do dziesięciu batonów, a co piąty więcej niż dziesięć batonów miesięcz-
nie. Podobnie jak w przypadku częstości kupowania, różnice w ilości nabywa-
nych produktów, wynikające z płci oraz wieku, były niewielkie. Aczkolwiek na-
leży odnotować, że mężczyźni i starsi badani kupowali więcej czekolady, nato-
miast mężczyźni i młodsi badani kupowali więcej batonów (rys. 2).

Rys.2. Średnia miesięczna wielkość zakupu czekolad w tabliczkach i batonów w sztukach 
z uwzględnieniem płci i wieku (sztuki)

Źródło: System Badań Internetowych we współpracy z Instytutem CEM, 2007.

Około 1/4 badanych (23,1%) przeznaczała miesięcznie na zakup czekolady 
od 6 do 10,90 zł, a 19,9% badanych wydawało od 16 do 20,90 zł. Wydatki na za-
kup batonów od 6 do 10,90 zł charakteryzowały również największą grupę bada-
nych (27,3%) – rys.3.

Średnie miesięczne wydatki na zakup batonów były większe w badanej po-
pulacji niż na zakup czekolady w tabliczkach. Mężczyźni wydawali więcej za-
równo na zakup czekolady, jak i batonów. Największe wydatki na zakup batonów 
charakteryzowały osoby w wieku od 19 do 24 lat, a na czekoladę w tabliczkach 
osoby w wieku od 25 do 30 lat (rys. 3).

Zarówno czekolady w tabliczkach, jak i batony były kupowane przez więk-
szość badanych w sklepach spożywczych i super/hipermarketach. Prawie 3/4 ba-
danych (72,0%) kupowało czekoladę w tabliczkach w super/hipermarketach, 
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w przypadku batonów odsetek kupujących wyniósł 59,0%. Batony w sklepach 
spożywczych kupowało natomiast 63,0% badanych, a w super/hipermarketach 
– 59,0%. Dość popularnym miejscem nabywania batonów był także sklep na 
uczelni/w szkole – 19% badanych, oraz kiosk – 13,0%. Płeć i wiek badanych 
nie różnicowały miejsc, w których osoby te dokonywały zakupów. Jak pokazu-
ją wyniki analiz AC Nielsen15, preferowanym miejscem zakupu słodyczy czeko-
ladowych był supermarket. Przy czym udział sprzedaży czekolady w tabliczkach 
w nowoczesnych sklepach wielkopowierzchniowych w okresie od sierpnia 2008 
roku do lipca 2009 roku kształtował się na poziomie 50%.

Rys. 3. Średnie miesięczne wydatki na zakup czekolady w tabliczkach i batonów 
z uwzględnieniem płci i wieku badanych (w zł)

Źródło: System Badań Internetowych we współpracy z Instytutem CEM, 2007.

3. Determinanty zakupu czekolady i batonów

Zakup wyrobów czekoladowych, zwykle batonów i czekolad, jest często po-
przedzony decyzją impulsywną. Zachowanie takie ma miejsce najczęściej w sto-
sunku do produktów, których zakup związany jest z małym ryzykiem16, a do ta-
kiej grupy można zaliczyć zarówno czekolady, jak i batony. Decyzje impulsywne 
podejmowane są bez zastanowienia, często w sklepie; produkty kupowane w wy-
niku pojawienia się impulsu mają zazwyczaj niską cenę, niewielkie rozmiary, 

15 Rynek słodyczy i słonych przekąsek, Raport AC Nielsen, sierpień 2008 – lipiec 2009. 
16 K. Żelazna, I. Kowalczuk, B. Mikuta, Ekonomika konsumpcji: elementy teorii, SGGW, War-

szawa 2002.
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charakteryzują się powszechną dostępnością, intensywną promocją, dobrą eks-
pozycją i łatwością przechowywania17. Badania Kowalczuk18 wykazały, że po-
nad połowa aktywnych zawodowo młodych konsumentów zadeklarowała, iż na-
bywa słodycze pod wpływem impulsu, a najczęściej dzieje się tak pod wpływem 
promocji lub nagłej potrzeby.

Głównym powodem kupowania czekolady i batonów była ochota na coś 
słodkiego (odpowiednio: 89,0% i 86,0%). Wskazania dotyczące innych powodów 
skłaniających do zakupu, różniły się w przypadku obydwu asortymentów. Batony 
były nabywane w sytuacji odczuwania głodu, zamiast innego posiłku (37,0% bada-
nych), w celu poprawy humoru (27,0%), gdy „wpadnie w oko” w sklepie (26,0%), 
jako posiłek na podróż (24,0%), jako posiłek energetyczny na wycieczki (24,0%) 
oraz jako jeden z wielu produktów podczas ogólnych zakupów (13,0%). Ponad po-
łowa badanych (51,0%) traktowała zakup czekolady jako sposób na poprawę hu-
moru, a pozostałe powody kupowania czekolady to: gdy „wpadnie w oko” w skle-
pie – 31,0%, jako jeden z wielu produktów podczas ogólnych zakupów (23,0%), 
jako posiłek energetyczny na wycieczki – 22,0%, gdy odczuwam brak magnezu 
– 15,0%, jako posiłek na podróż – 10,0% oraz w sytuacji głodu, zamiast innego 
posiłku – 7,0%. Okoliczności nabywania czekolady i batonów w przypadku męż-
czyzn i kobiet wykazywały zróżnicowanie. Więcej kobiet niż mężczyzn kupowało 
czekoladę dla poprawy humoru (odpowiednio: 64,0% i 38,0%), jako uzupełnienie 
magnezu w organizmie (odpowiednio: 18,0% i 13,0%), podczas gdy więcej męż-
czyzn niż kobiet kupowało czekoladę, traktując ją jako posiłek energetyczny na 
wycieczki (odpowiednio: 28,0% i 15,0%) oraz w sytuacji głodu, zamiast innego 
posiłku (odpowiednio: 11,0% i 4,0%). Różnice w opiniach kobiet i mężczyzn do-
tyczące sytuacji, w których kupowane są batony, wystąpiły w przypadku poprawy 
humoru (odpowiednio: 31,0% i 24,0%) oraz traktowania batonu jako posiłku ener-
getycznego na wycieczki (odpowiednio: 19,0% i 29,0%).

Słodycze mogą stanowić przekąskę między posiłkami lub nawet mogą je 
zastępować. Istotne znaczenie słodyczy w zaspokajaniu potrzeby chwilowego 
głodu potwierdzają inne badania. I tak, badanie przeprowadzone w 2005 roku 

17 L. Garbarski, Zachowania nabywców, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2001; Zachowania młodych konsumentów na rynku żywności, K. Gutkowska, I. Ozimek (red.), 
SGGW, Warszawa 2008. 

18 I. Kowalczuk, Zachowania nabywcze młodych, aktywnych zawodowo konsumentów na rynku 
produktów spożywczych – wyniki badań, w: Konsument żywności i jego zachowania w warunkach 
polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, K. Gutkowska, L. Narojek (red.), SGGW, Warszawa 
2005, s. 276–281.
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na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące konsump-
cji batonów przez konsumentów z przedziału wiekowego 15–60 lat dowiodło, że 
sięgano po nie głównie jako po przekąskę w celu szybkiego zaspokojenia chwi-
lowego głodu. Batony nabywano i spożywano podczas robienia innych zakupów, 
dla przyjemności, w momentach relaksu oraz dla odreagowania stresu19. Badanie 
Kołłajtis-Dołowy i wsp20., że 20% konsumentów w wieku od 17 do 22 lat pojada-
ło czekoladę między posiłkami. Zwyczaj pojadania słodyczy między posiłkami 
przez dzieci w wieku od 13 do 15 lat zamieszkałych w Warszawie zarejestrowa-
ła również w swych badaniach Jeżewska-Zychowicz21. Z badań Kosickiej-Gęb-
skiej22 wynika, że 35% młodych respondentów sięgało po słodycze w celu zaspo-
kojenia głodu. Kupowano je również i spożywano w celu poprawy samopoczu-
cia, zwiększenia poziomu energii, a także w momentach odczuwania potrzeby re-
laksu i odpoczynku.

O zakupie czekolady i batonów decydowały przede wszystkim walory sma-
kowe (odpowiednio: 85,0% i 82,0%), cena (odpowiednio: 58,0% i 59,0%) oraz 
marka (odpowiednio: 53,0% i 45,0%). W przypadku batonów czynnikiem zgła-
szanym przez badanych w grupie trzech najważniejszych czynników wyboru 
okazał się również rozmiar/wielkość batonika (38,0% wskazań). Takie czynni-
ki, jak: skład produktu, reklama, promocje i konkursy wiążące się z zakupem, 
wartość kaloryczna, rekomendacje znajomych czy opakowanie były wskazywa-
ne jako ważne tylko przez 3,0% do 10,0% badanych. Płeć i wiek badanych nie 
różnicowały istotnie prezentowanych opinii. Potwierdzeniem tych danych są ba-
dania Kosickiej-Gębskiej23, które pokazały, że istotnym statystycznie kryterium 
wyboru słodyczy były marka, cena, walory estetyczne opakowania oraz przy-
zwyczajenie. Natomiast mniejszą rangę ważności przypisywano promocji i re-
klamie, wartości kalorycznej czy opinii pochodzącej od znajomych i rodziny.

19 Test batonów czekoladowych, www.federacja-konsumentow.org.pl, 12.03.2010.
20 A. Kołłajtis-Dołowy, M. Kasińska, B. Pietruszka, Niektóre zachowania żywieniowe wybra-

nej grupy młodzieży i ich uwarunkowania, w: Konsument żywności i jego zachowania w warun-
kach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, K. Gutkowska, L. Narojek (red.), SGGW, War-
szawa 2005, s. 71–80.

21 M. Jeżewska-Zychowicz, Zachowania żywieniowe młodzieży warszawskiej a środowisko 
społeczne, SGGW, Warszawa 2005.

22 M. Kosicka-Gębska, Rola słodyczy w kształtowaniu zachowań żywieniowych młodych kon-
sumentów, w: Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-
Krajewska (red.), PTTZ, WSHiT, Częstochowa 2009, s. 314–324.

23 Ibidem.
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4. Preferencje młodych konsumentów względem czekolady i batonów

Ponad połowa badanych (55,0%) preferowała czekoladę mleczną, nieza-
leżnie od płci i wieku, 17,0% osób wskazało jako preferowaną czekoladę białą, 
9,0% – czekoladę mieszaną, a tylko 7,0% czekoladę gorzką. Więcej mężczyzn 
(20,0%) niż kobiet (13,0%) deklarowało, że lubi czekoladę białą, podczas gdy 
odwrotną zależność zaobserwowano w przypadku czekolady gorzkiej, a miano-
wicie więcej kobiet (10,0%) niż mężczyzn (5,0%) lubiło taką czekoladę. Respon-
denci w wieku od 25 do 30 lat byli większymi zwolennikami czekolady mie-
szanej (12,0%), a znacznie mniej reprezentantów tej grupy wiekowej wskaza-
ło preferencje względem czekolady białej (10,0%) w porównaniu z pozostały-
mi (19,0% w wieku od 19 do 24 lat oraz 21,0% w wieku od 14 do 18 lat). W ba-
danej grupie młodych konsumentów 13,0% osób stwierdziło, że nie ma ulubio-
nego typu czekolady, w tej grupie było nieco więcej mężczyzn (14,0%) niż ko-
biet (11,0%), a także więcej osób w wieku 25–30 lat (15,0%) niż pozostałych 
(po 12,0% badanych). Potwierdzeniem tych wyników są analizy Kosickiej-Gęb-
skiej24, bowiem według młodych respondentów biorących udział w badaniu chęt-
niej były nabywane czekolady mleczne. Ponad 50% badanych nie lubiło czekola-
dy ciemnej, ale mieli wiedzę świadczącą o tym, że ten rodzaj czekolady charak-
teryzuje się niższą wartością energetyczną i zawiera wiele substancji mających 
pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka.

Większość badanych deklarowała pozytywne preferencje zarówno wzglę-
dem czekolady z dodatkami, jak i bez dodatków (80,0%), w tej grupie było wię-
cej kobiet (83,0%) niż mężczyzn (77,0%). Wśród preferowanych dodatków naj-
więcej wskazań dotyczyło orzechów laskowych (58,0%) i bakalii (44,0%). Tak-
że ponad 4/5 badanych (82,0%) stwierdziło, że lubi zarówno czekoladę z na-
dzieniem, jak i bez nadzienia, a 12,0% respondentów zadeklarowało, że lubi tyl-
ko czekoladę bez nadzienia. Płeć nie różnicowała istotnie deklarowanych pre-
ferencji, natomiast wraz z wiekiem zmniejszał się udział wskazań „lubię tylko 
czekoladę bez nadzienia” (16,0% w grupie wiekowej 14–18 lat; 9,0% w grupie 
wiekowej 25–30 lat), a zwiększał odsetek odpowiedzi „lubię zarówno czekoladę 
z nadzieniem, jak i bez nadzienia” (79,0% w grupie wiekowej 14–18 lat; 85,0% 
w grupie wiekowej 25–30 lat). Wśród najbardziej lubianych nadzień wskazywa-
no: nadzienie toffi  (43,0%), truskawkowe (43,0%), jogurtowe (35,0%), kokoso-
we (31,0%).

24 Ibidem.
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Prawie 2/5 badanych (39,0%) nie potrafi ło zadeklarować jednoznacznie 
preferowanych typów batonów, co ujawniło się w udzielanych odpowiedziach 
„lubię różne batony”. Połowa badanych preferowała batony oblane mleczną cze-
koladą. Takie preferencje ujawniło więcej kobiet (56,0%) niż mężczyzn (45,0%), 
ponadto więcej osób w wieku od 19 do 24 lat (55,0%) niż pozostałych (osoby 
w wieku od 14 do 18 lat – 47,0%; osoby w wieku od 25 do 30 lat – 49,0%). Naj-
więcej osób preferowało jako dodatki do batonów chrupki (46,0%), kawałki kar-
melu (42,0%), orzechy laskowe (40,0%), kokos (33,0%), herbatniki (31,0%), wa-
felek (31,0%) oraz bakalie (31,0%). Najbardziej lubiane nadzienia batonów to, 
podobnie jak przypadku czekolad, nadzienie toffi  (47,0%), orzechowe (35,0%), 
mleczne (32,0%), kokosowe (31,0%) oraz czekoladowe (30,0%).

Podsumowanie

Na podstawie wyników zaprezentowanego badania można sformułować na-
stępujące wnioski:

 –  batony i czekolady były asortymentem należącym do wyrobów czekolado-
wych często kupowanych przez młodych konsumentów, przy czym osoby 
z grupy wiekowej 25–30 lat częściej deklarowały wybór czekolady w tablicz-
kach, zaś osoby młodsze preferowały batony,

 –  batony były nabywane z większą częstotliwością niż czekolady, co w przypad-
ku młodych konsumentów dysponujących ograniczonymi środkami fi nanso-
wymi można łączyć z niższym jednorazowym wydatkiem,

 –  sklepy wielkopowierzchniowe były preferowanymi miejscami zakupu czeko-
lad i batonów,

 –  istotnym powodem zakupu wyrobów czekoladowych była chęć zaspokojenia 
potrzeby zjedzenia czegoś słodkiego lub głodu, a także możliwość poprawy 
humoru i samopoczucia,

 –  wśród istotnych czynników wpływających na zakup batonów i czekolad wy-
mieniano smak, cenę oraz markę, a preferowanym rodzajem czekolady była 
czekolada mleczna.
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SOME ASPECTS OF YOUNG CONSUMERS’ BEHAVIORS IN THE MARKET 
OF CHOCOLATES AND BARS

Summary

The aim of the paper was to present the behaviors of young consumers in 
the market of the chocolates and the bars. These behaviors related to the location, 
the size and the frequency of purchases, the expenditures on these products, the 
preferences and other individual factors important for buying this product group. 
Empirical study was conducted in May 2007 by The Internet Research Institute in 
collaboration with CEM. The authors purchased the data in the form of a report. 
Chocolates and bars were often purchased by all young consumers, while those 
within 25–30 years age group more often declared their choice of chocolates, 
while the younger preferred the bars. The bars were purchased more frequently 
than the chocolates, which in the case of young consumers with limited fi nancial 
resources can be combined with the lower one-time expenditure. An important 
reason for buying chocolates and bars, was to address the need to eat something 
sweet or fulfi ll hunger, and also the potential improvement of humor and well-
being. Among the important factors infl uencing the purchase of chocolates and 
bars taste, price and brand were indicated. The preferred type of chocolate was 
milk chocolate.

Translated by Marzena Jeżewska-Zychowicz, 
Maria Jeznach and Małgorzata Kosicka-Gębska
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SPECYFIKA ZACHOWAŃ KONSUMENTA W SPORCIE

1. Konsumenci sportu

Sport najprościej można zdefi niować jako źródło rozrywki lub wysiłek fi -
zyczny podjęty dla przyjemności, który potrafi  odciągnąć nas od codziennej ruty-
ny i sprawia przyjemność. Rozrywka natomiast określana jest również jako pew-
ne urozmaicenie, sposób zapełnienia czasu. Wielu konsumentów uważa fi lm, te-
atr, operę czy koncert za bardzo zbliżone do siebie formy rozrywki. Jednak dla 
wielu z nas, sport jest inny. Podstawową różnicą między sportem a przeciętną 
formą rozrywki jest to, iż sport przepełniony jest spontanicznością i pewnego ro-
dzaju niezależnością. Film ma swój scenariusz, koncert – program, ale na meczu 
piłki nożnej czy zawodach lekkoatletycznych nic nie jest pewne w stu procen-
tach. Również nasze emocje są nie do przewidzenia. Dlatego właśnie producenci 
sportowi muszą borykać się z wieloma problemami i podejmować wyzwania zu-
pełnie inne niż w przypadku pozostałych form rozrywki, z którymi jednocześnie 
konkurują, oferując jedną z form spędzania wolnego czasu. Stąd wydarzenia pro-
mujące dany sport czy atrakcje jemu towarzyszące.

Rozważmy np. NBA All-Star Game. To, co kiedyś było zwykłymi zawoda-
mi między najlepszymi zawodnikami Wschodu i Zachodu USA (Eastern and We-
stern Conferences), teraz przekształciło się w niezwykle popularną i stylową roz-
rywkę. Wydarzenie to (bo już nie tylko mecz) trwa 4 dni i składa się z konkur-
su wsadów, rzutów za 3 punkty, koncertów oraz mnóstwa innych wydarzeń, za-
projektowanych w celu promocji NBA. Jak powiedział Alan Brew, specjalista ds. 
rozpoznawalności fi rmy Addison, „granica między sportem a rozrywką stała się 
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praktycznie niewidzialna”. O organizacjach, które nie rozpoznały powiązań mię-
dzy sportem a rozrywką mówi się, że cierpią na marketingową krótkowzrocz-
ność. Polega ona na traktowaniu i prowadzeniu biznesu, skupiając się na ofero-
wanych produktach czy usługach, a nie korzyściach odczuwanych przez konsu-
menta i jego potrzebach.

Konsumentów w obszarze sportu można podzielić na następujące grupy: 
widzowie, uczestnicy, sponsorzy. Każda z nich ma swoją specyfi kę. Zadaniem 
szeroko pojętego przemysłu sportowego jest zaspokajanie potrzeb ww. grup.

Historycznie najważniejszą grupę konsumentów tworzyli widzowie wy-
darzeń sportowych, oglądający je na żywo w miejscu, gdzie się one odbywały. 
Dzięki szybkiemu rozwojowi mediów oraz ich coraz większym możliwościom 
technicznym widzowie na całym świecie mogą obecnie oglądać konkretne wy-
darzenie sportowe, także dzięki transmisjom telewizyjnym, radiowym oraz inter-
netowym. Z punktu widzenia sponsoringu sportowego, widzowie stanowią naj-
większą grupę potencjalnych odbiorców przekazu, jaki niosą ze sobą działania 
sponsoringowe. Aby dotrzeć do widzów, fi rmy angażują duże środki w tę formę 
promocji.

2. Sponsor jako konsument

Ważnymi konsumentami sportu są wspomniane już fi rmy, decydujące się 
na sponsorowanie. W sponsoringu sportowym, konsument (najczęściej przedsię-
biorstwo) wymienia pieniądze lub produkt na prawo do kojarzenia jego nazwy 
lub produktu ze sponsorowanym wydarzeniem bądź innym produktem sporto-
wym. Decyzja o sponsorowaniu sportu jest złożona. Przedsiębiorca musi nie tyl-
ko zdecydować, który sport objąć swoim patronatem (wydarzenie sportowe, ligę, 
drużynę czy indywidualnego sportowca), ale również na jakim poziomie zaawan-
sowania (sport amatorów czy zawodowców).

Pomimo iż decyzje dotyczące sponsoringu są tak trudne, staje się on co-
raz popularniejszy z wielu powodów. Pozwala osiągnąć cele korporacyjne (np. 
budowanie wizerunku fi rmy, zwiększenie świadomości społecznej, zaangażowa-
nie społeczeństwa), cele marketingowe (np. docieranie do rynków docelowych, 
zwiększanie sprzedaży, rozpoznawalność marki), cele medialne (np. tworzenie 
kampanii reklamowych, zbieranie publiczności) i cele osobiste (np. zaintereso-
wanie zarządzaniem).

Powszechnie uważa się, że sponsoring na płaszczyźnie sportu jest to bar-
dzo skuteczna i efektywna forma promocji. Dzieje się tak ze względu na emo-
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cje, które wyzwala sport (zarówno podczas biernego, jak i aktywnego uczestnic-
twa). „Psychologowie i specjaliści reklamowi od dawna podkreślą, że emocje to-
warzyszące oglądaniu zmagań sportowców powodują szybsze tworzenie skoja-
rzeń i lepsze zapamiętywanie nazw produktów, fi rm czy sloganów reklamowy-
ch”1. Sponsoring sportowy jest więc stosunkowo tanim (w odróżnieniu od rekla-
my) sposobem na zaistnienie w świadomości odbiorców. Dodatkowo, sport może 
pomóc zbudować wizerunek fi rmie lub jej produktom. „Sport niesie ze sobą wie-
le skojarzeń dla wszystkich, którzy chcieliby je wykorzystywać: precyzja – dla 
urządzeń pomiarowych, dynamika – dla samochodów, wytrzymałość – dla mate-
riałów, elegancja – dla ubiorów, zdrowie – dla żywności, itp.”2.

Kolejnym istotnym powodem, dla którego fi rmy angażują się w sponsoring 
sportowy, jest możliwość dotarcia za jego pomocą do ściśle określonej grupy 
osób. Sport stał się zjawiskiem masowym, chętnie oglądają go ludzie w każdym 
wieku, każdej rasy i wyznania. Dzięki takiej widowni przedsiębiorstwa mogą do-
trzeć z uniwersalnym – skierowanym do mas – przekazem. Sport jest jednak nie 
tylko masowy, ale może być także elitarny. Znaczy to tyle, że różne grupy spo-
łeczne oglądają i uprawiają różne sporty. Szczegółowe badanie dziedziny sportu, 
która ma być sponsorowana, oraz osób nią zainteresowanych z pewnością przy-
niesie skutek w postaci dotarcia do właściwego segmentu klientów, czyli określo-
nego targetu (np. kibice żużla, miłośnicy sportów wodnych).

Umieszczenie logo sponsora na koszulce, spodenkach czy w nazwie klubu 
lub też imprezy sportowej to dodatkowa, relatywnie tania forma reklamy. Dzię-
ki transmisjom telewizyjnym czy publikowanym artykułom prasowym informa-
cje o sponsorze sportowca czy imprezy docierają do szerokiej grupy odbiorców.

Firmy angażują się w sponsoring sportowy również ze względu na wzrost 
obojętności konsumentów wobec tradycyjnych środków reklamy. Podmioty go-
spodarcze coraz częściej odwoływać się więc muszą do bardziej subtelnych me-
tod marketingowych, takich jak właśnie sponsoring.

Zmiany zachodzące w świadomości społeczeństwa stanowią istotną przy-
czynę wpływającą na rozwój sponsoringu. Wzrost poziomu wykształcenia spra-
wia, że na znaczeniu zyskują problemy, takie jak dysproporcje bytowe czy de-
gradacja środowiska. Coraz powszechniejszy staje się pogląd, iż fi rmy generują-
ce duże zyski powinny angażować się w akcje społecznie użyteczne i w ten spo-

1  M. Datko, Sponsoring sportowy, w: Marketing sportowy – szanse, możliwości, zagrożenia, 
korzyści, H. Mruk P. Jardanowski, P. Matecki (red.), Prodruk, Poznań 2003, s.98.

2  Ibidem.
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sób przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, które powstają przy ich pośrednim 
lub bezpośrednim udziale. Dla przedsiębiorstw jest to okazja do podjęcia dzia-
łalności, dzięki której mogą zyskać przychylność i sympatie potencjalnych kon-
sumentów. Sponsoring jest narzędziem umożliwiającym połączenie działania na 
rzecz społeczeństwa z komercyjnymi korzyściami fi rmy. Przedsięwzięcia, takie 
jak wspieranie lokalnych wydarzeń sportowych lub sportu osób niepełnospraw-
nych, zorganizowanie koncertu znanego artysty czy przekazanie środków na za-
kup sprzętu sportowego, to akcje, wobec których klienci na pewno nie pozostaną 
obojętni. Natomiast fi rma uzyskuje w ten sposób możliwość zaistnienia w świa-
domości konsumentów jako organizacja wspomagająca społeczeństwo i polep-
szająca jego warunki bytowe. Subtelność działania tego narzędzia promocji daje 
szansę na zbudowanie pozytywnego wizerunku fi rmy, który na trwałe zagości 
w świadomości klienta.

Niezwykle ważną przyczyną rozwoju sponsoringu są również zmiany, ja-
kie dotyczą indywidualnych potrzeb i wymagań konsumentów. Obecnie istotne 
są dla nich nie tylko potrzeby materialne, ale, w związku ze wzrostem zamożno-
ści, przykładają oni wagę także do zaspokojenia potrzeb niematerialnych. Dowo-
dem na to jest wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju formy rozrywki kul-
turalnej i sportowej.

Zmiany zachodzące współcześnie w sposobie życia społeczeństwa, doty-
czące warunków bytowych, poziomu życia ludności, wpływają na kształtowanie 
się określonych potrzeb i wymagań konsumentów. Na skutek wzrostu zamożno-
ści popytowej strony rynku oraz szerokiej oferty producentów zaspokojenie po-
trzeb materialnych nie stanowi już problemu. Rośnie natomiast zapotrzebowa-
nie na różnego rodzaju formy rozrywki, które zapewniają atrakcyjne zagospo-
darowanie czasu wolnego oraz dostarczają wielu pozytywnych emocji i wrażeń. 
Zmiany te tłumaczą wzrost zainteresowania towarzyszącego wydarzeniom spor-
towym i kulturalnym. Szczególnie sport jest dziedziną, która ma bardzo wiele 
do zaoferowania konsumentowi, dążącemu do zaspokojenia potrzeb niematerial-
nych. Popyt na rozrywkę i moda na zdrowy styl życia spowodowały, ze sport stał 
się produktem i stosują się do niego prawa marketingu. Przyciąganie ogromnej 
liczby kibiców i możliwość tworzenia widowisk to atuty decydujące o jego atrak-
cyjności jako instrumentu marketingowego. Emocje towarzyszące zmaganiom 
zawodników przyczyniają się do lepszego zapamiętywania marki, dzięki czemu 
jest ona łatwiej kojarzona przez konsumentów. Uczestnictwo w ważnych wyda-
rzeniach sportowych z udziałem reprezentantów kraju bądź danego regionu po-
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zwala na utożsamianie się ze szczytnymi wartościami oraz odczuwanie przyna-
leżności do określonej grupy. Potwierdzeniem dużego zainteresowania wydarze-
niami sportowymi jest rosnący udział transmisji i relacji sportowych wśród pro-
gramów telewizyjnych oraz radiowych. Jednak sport to nie tylko bierne uczest-
nictwo w roli obserwatora zawodów, ale także aktywne współzawodnictwo, po-
zwalające na samorealizację oraz potwierdzenie własnej wartości zarówno wo-
bec konkurentów, jak i przed samym sobą.

Czasy, w których konsumenci poszukują na rynku produktów i kupują jedy-
nie te zaspokajające ich potrzeby materialne odchodzą w przeszłość. Często mo-
żemy spotkać się z poglądem, iż przedmiotem zakupu nie jest sam produkt, lecz 
związane z nim wyobrażenie. Sytuacja ta jest wynikiem działań producentów, 
które mają na celu kreowanie pożądanego wizerunku. Wychodzą oni z założe-
nia, że współcześni konsumenci utożsamiają się z określonymi cechami, warto-
ściami i chcą nabywać produkty, pozwalając na potwierdzenie ich przynależności 
do określonej grupy. Sponsoring stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwy jest 
transfer wizerunku ze sponsorowanego podmiotu, dyscypliny na fi rmę sponsoru-
jącą. Dlatego jest on obecnie tak często wykorzystywaną formą promocji, szcze-
gólnie w branżach, takich jak browarnicza i telekomunikacyjna, w których oferta 
fi rm różni się nieznacznie, a obszarem konkurencji jest właśnie świadomość kon-
sumenta i powstający w niej wizerunek przedsiębiorstwa.

3. Sportowy marketing partnerski

Koncepcja sportowego marketingu partnerskiego jest zagadnieniem cieszą-
cym się zainteresowaniem polskich organizacji sportowych stosunkowo od nie-
dawna. Kiedyś fi rmy sportowe uważały, że zawsze będzie wystarczająco dużo 
nowych klientów, którzy zastąpią ewentualnych klientów odchodzących. Szyb-
ko zaobserwowano jednak, że pozyskanie nowego klienta kosztuje fi rmę sporto-
wą znacznie więcej niż utrzymanie dotychczasowego. Uznano, że celem marke-
tingowym fi rmy nie powinno być tylko zdobycie klienta i przeprowadzenie z nim 
transakcji, lecz budowanie z nim stałych relacji na zasadach partnerskich. Spor-
towy marketing partnerski będzie zatem koncentrował się na utrzymaniu dotych-
czasowego klienta i budowaniu jego lojalności. Kluczowymi elementami sporto-
wego marketingu partnerskiego są: jakość, obsługa klienta, wartość, zadowole-
nie i lojalność. Satysfakcja klienta sprzyja powstawaniu silnej więzi emocjonal-
nej z fi rmą sportową, wykraczającej poza jedynie racjonalne preferencje. Takie 
partnerskie podejście kształtuje silną lojalność klienta sportowego.
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Marketing partnerski jest często porównywany z marketingiem transakcji, 
co ilustruje tabela.

Tabela 1

Porównanie marketingu transakcji z marketingiem partnerskim

Marketing transakcji Marketing partnerski

Koncentracja na pojedynczej sprzedaży Koncentracja na utrzymaniu klientów

Cechy produktu są najważniejsze Korzyści z zakupu produktu są najważniejsze

Krótkookresowa skala działania Długookresowa skala działania

Obsługa klienta niezbyt ważna Obsługa klienta bardzo ważna

Ograniczone przywiązanie klienta do fi rmy Duże przywiązanie klienta do fi rmy

Umiarkowany kontakt z klientem Stały kontakt z klientem

O jakość dba dział produkcji O jakość dbają wszyscy

Źródło: A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 53.

Oczywiście nie wszyscy klienci są dla organizacji sportowej tak samo cen-
ni. Długotrwały biznes, jakim niewątpliwie jest sport, nie powinien opierać się 
na nabywcach sporadycznych lub łatwych do pozyskania. Firmy sportowe po-
winny poświęcać więcej uwagi tworzeniu bardziej złożonych relacji z nabywca-
mi i pozyskiwaniu stałych klientów. Szczególnie w sporcie więzi fi rma – klient 
są bardzo ważne. Produkt sportowy zawiera ogromną dawkę emocji, co sprawia, 
że klienci reagują na produkt bardzo uczuciowo, nie zawsze dokonując czysto ra-
cjonalnych wyborów. Firmy sportowe powinny dążyć do przesuwania klientów 
na wyższe szczeble drabiny lojalności, nie zapominając jednak o potrzebie iden-
tyfi kacji nowych potencjalnych klientów.

W sportowym marketingu partnerskim cztery podstawowe elementy mar-
ketingu-mix przekształcają się w parametry współtworzące relacje, więzi, inte-
rakcje, które składają się na jakościową i zarazem zindywidualizowaną obsługę 
klienta.

Sportowy marketing partnerski wymaga stosowania pewnych podstawo-
wych zasad:

 –  wszystkie działania powinny zmierzać do jak najstaranniejszej realizacji 
przedsięwzięcia, tak aby efekt był zgodny z oczekiwaniami klienta,

 – odchylenia od ustaleń powinny wymagać akceptacji klienta,
 – na wszelkie uchybienia należy natychmiast reagować,
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 –  obsługa powinna być kompleksowa, począwszy od zarejestrowania zamówie-
nia, przez kontrolę zgodności jego wykonania, po ewentualne reklamacje3.

Praktyka potwierdza podejście partnerskie w marketingu. Zatrzymanie na-
wet kilku procent dotychczasowych klientów przez organizację sportową może 
spowodować znaczny wzrost dochodów. Należy również pamiętać, że klient stra-
cony może być pozyskany przez konkurencję nie tylko sportową. Jak należy de-
fi niować konkurencję w sporcie? W wymiarze czysto sportowym jest to każdy 
klub lub zawodnik biorący udział w rozgrywkach czy też zawodach. Jeśli jed-
nak uwzględnimy wymiar czysto biznesowy konkurencją dla organizacji sporto-
wej niekoniecznie musi być klub w tej samej dyscyplinie sportu, ale nawet cen-
tra handlowe i inne formy rozrywki. Wielu kibiców wraca pamięcią do wypełnio-
nych po brzegi stadionów, hal sportowych sprzed lat. Jednak były to czasy, w któ-
rych sport stanowił jedną z niewielu dostępnych form spędzania wolnego cza-
su. Każda rodzina ma określony budżet, który może przeznaczyć na rozrywkę. 
Sport zaczyna ostrą rywalizację o portfel każdego konsumenta. Tym bardziej nie-
uchronne stają się zasady stosowania marketingu partnerskiego, ale wymaga to 
przygotowania specjalnych programów, w których wszystkich nabywców dzie-
li się na grupy według określonego kryterium. Pozwala to na zastosowanie odpo-
wiednich narzędzi marketingowych dla każdego z nich.

Dobrym przykładem stosowania podejścia partnerskiego może być tzw. re-
covery strategy4 (strategia poprawy). Sport ma jedną zasadniczą cechę, jest nie-
przewidywalny i trudny do kontrolowania. Wynik spotkania między dwoma dru-
żynami jest do końca niepewny. W takiej sytuacji powstaje pytanie, czy klient ko-
rzystający z oferty danej organizacji sportowej będzie zadowolony z usługi na-
wet, kiedy jego ulubiona drużyna przegra kolejny raz z rzędu rywalizację? Jest 
wiele sytuacji wpływających na brak zadowolenia klienta. Każdy klient ma okre-
ślone preferencje i potrzeby, z powodu których korzysta ze sportu. W przypadku, 
kiedy jego oczekiwania nie zostaną spełnione, klient może być nieusatysfakcjo-
nowany. Sytuacji takich może być bardzo wiele:

 –  kiedy klient czeka bardzo długo na specjalne wydarzenie z udziałem swojej 
ulubionej gwiazdy, a ta się nie pojawia z powodu kontuzji,

 – poziom gry zawodników jest bardzo niski,

3  J. Klisiński, Profesjonalizacja i profesjonaliści w zarządzaniu sportem, Biblioteka Trenera, 
Warszawa 2000, s. 74.

4   R. Burton, D. Howard, Recovery Stretegies for Sport Marketers, “Marketing Management” 
2000, nr 4, s. 22.
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 – kiedy pogoda nie pozwala na dokładne obserwowanie rozgrywek,
 – zachowanie innych fanów jest nie do przyjęcia, itp.

Wszystkie te sytuacje mogą wpływać na poziom zadowolenia klienta po 
przeżyciu sportowym. W podejmowanych działaniach marketingowych należy 
być świadomym istnienia różnych zagrożeń, które w tej branży pojawiają się na-
gle, podczas procesu dostarczania usługi i jeżeli reakcje nie będą podjęte dość 
szybko, część klientów może nie skorzystać z oferty ponownie. Strategie po-
prawy mają przeciwdziałać takim zachowaniom i podnosić poziom zadowole-
nia klientów w przypadku niekorzystnych zdarzeń. Opierają się przy tym na róż-
nych możliwych scenariuszach sytuacji, które mogą pojawić się podczas wido-
wiska sportowego. Każdy scenariusz powinien zawierać różne sposoby i techni-
ki rozwiązania danego problemu. W praktyce wymaga to po prostu umiejętno-
ści przewidywania niepokojących sytuacji i znalezienia szybkiego rozwiązania. 
Jak dowodzą badania, daje to bardzo dobre rezultaty poprawy poziomu zadowo-
lenia klientów. Stosowanie marketingu partnerskiego powoduje również większe 
przywiązanie się klienta do fi rmy i zbliżenie wzajemnych relacji. Wiąże się to ze 
zwiększeniem lojalności klienta5. Według Payne’a, Ballantyne’a, Christophera, 
długookresowy, lojalny klient przynosi większe zyski niż klient nowo pozyska-
ny. Rodzaje klientów, z którymi może współpracować fi rma, przedstawia tabela.

Tabela 2

Drabina lojalności klienta w kontekście marketingu relacji

Partner

Rzecznik

Stronnik

Klient

Nabywca

Refl ektant

Źródło: Advances in Relationship Marketing, A. Payne (red.), Kogan Page, London 1997, 
s. 34.

Organizacje sportowe powinny dążyć do przesunięcia swoich klientów 
z niższych szczebli drabiny na wyższe, tak, by byli bardziej opłacalni, stali się 
rzecznikami fi rmy i z czasem jej partnerami.

5  Advances in Relationship Marketing, A. Payne (red.), Kogan Page, London 1997, s. 51.
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4. Segmentacja i wybór rynku docelowego 

Decyzje dotyczące wyboru rynku są najbardziej krytycznym elementem 
strategii marketingu sportowego i będą dyktowały kierunek działań marketingo-
wych. Zawierają ponadto informacje o potrzebach grupy klientów, czyli do kogo 
należy kierować działania marketingowe i w jaki sposób chcemy, aby nasz pro-
dukt sportowy był postrzegany na rynku. Te ważne kwestie odsyłają nas do ta-
kich pojęć, jak segmentacja oraz wybór rynku docelowego.

Konieczność segmentacji rynku sportowego bierze się z faktu, iż nie istnie-
je przeciętny konsument sportowy. Jego sylwetka ulega zmianom przez dyscy-
plinę sportu, miejsce zamieszkania, sytuację fi nansową oraz szereg innych czyn-
ników. Segmentacja to identyfi kacja grup klientów bazująca na ich wspólnych 
potrzebach. Uznawana jest za efektywniejszy i skuteczniejszy sposób sprzedaży 
niż marketing dla mas, traktujący wszystkich klientów tak samo. Przez dokład-
ne zbadanie i zrozumienie różnych segmentów oraz analizy marketingowe zarzą-
dzający sportem wiedzą, które grupy klientów dają najwyższą możliwość sprze-
daży produktów i usług.

Zazwyczaj wyróżnia się sześć podstaw segmentacji rynku: demografi ę 
(wiek, płeć, pochodzenie, cykl życia rodziny), grupy socjoekonomiczne (dochód, 
wykształcenie, zawód), profi l psychologiczny (styl życia, osobowość, działal-
ność, zainteresowania, opinie), geografi ę (region świata, kraj, miasto, dzielnica), 
styl zachowania (częstość i wielkość zakupów, lojalność konsumenta) i korzyści.

Segmentacja nie musi oznaczać od razu oferowania odmiennego produktu 
lub jego dywersyfi kacji dla każdego z wyodrębnionych segmentów. Organizacja 
sportowa może wykorzystywać segmentację na przykład do różnicowania sposo-
bów informowania różnych grup potencjalnych konsumentów i dobierania odpo-
wiednio różnych narzędzi marketingowych. Klienci posiadający wspólne potrze-
by mogą być traktowani jako jedna grupa. 

W badaniu sylwetek konsumenta sportowego można brać po uwagę przede 
wszystkim kryteria demografi czne (miejsce zamieszkania, wiek, płeć, dochód 
itp.) oraz reagowanie konsumenta na produkt sportowy, dzięki czemu możemy 
wyodrębnić grupy konsumentów znaczących. Tabela ilustruje grupy konsumen-
tów, które możemy powiązać z różnymi produktami sportowymi.

Znaczący użytkownicy są dla organizacji sportowej na pewno najważniejsi. 
Oferują największy procent konsumpcji sportowej, bez względu na to, jaki stano-
wi ona procent ogółu zainteresowanych. Udziały procentowe zmieniają się w za-
leżności od produktu sportowego oraz sposobu uczestnictwa, ale na ogół wystę-
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puje trend, że małe grupy znaczących użytkowników osiągają największy pro-
cent więzi ze sportem.

Tabela 3

Segmenty grup użytkowników w sporcie

Zastosowany 
wzorzec segmentu Rozpoznanie

Użytkownik znaczący Posiadacz rocznego karnetu lub nabywca zakontraktowanego 
czasu uczestnictwa.

Użytkownik przeciętny
Użytkownik zamierzeń krótkookresowych, nabywca biletu 
na ważne widowisko sportowe lub nabywca członkostwa 
tylko na jeden sezon.

Użytkownik sporadyczny Osoba, która rzadko dokonuje zakupów biletów na 
pojedyncze widowisko sportowe.

Użytkownik rezygnujący 
z dalszego uczestnictwa

Ktoś, kto konsumował produkt sportowy w ciągu ostatnich 
12 miesięcy, ale nie nabył go ponownie od tego czasu. 
W wielu przypadkach jest to rozczarowany, trudny 
użytkownik, który wycofał się, lub osoba, która nie odniosła 
dostatecznego zadowolenia.

Konsument korzystający 
z pośrednictwa środków 
przekazu

Osoba, która nie uczestniczy w widowisku, a raczej śledzi 
zespół lub wydarzenie sportowe za pośrednictwem prasy, 
radia lub telewizji.

Konsument nieświadomy Osoba, która nie zdaje sobie sprawy z istnienia produktów 
sportowych i związanych z nimi korzyści.

Konsument niezainteresowany
Osoba, która jest świadoma produktu (np. zespołu 
sportowego) lub klasy produktu (dyscyplin sportu), ale nie 
chce go wypróbować.

Źródło: B. Mullin, S. Hardy, W. Sutton, Sport Marketing, Human Kinetics Publishers, 
Champaign 1993, s. 41.

Segmentacja psychografi czna jest opisywana jako grupowanie konsumen-
tów na bazie ich podobnego stylu życia i osobowości. Segmentacja ta jest uzna-
wana za bardziej kompletną od innych typów. Segmentacja demografi czna daje 
nam informacje o tym, kto korzysta z naszych usług i kupuje produkty, ale dopie-
ro psychografi a daje odpowiedź, dlaczego to robią.

Natomiast geografi a jest bardzo prostą, ale jednocześnie mocną podstawą 
segmentacji. Wszystkie drużyny sportowe używają segmentacji geografi cznej, 
jednak nie jest to zawsze tak proste, jakby się wydawało. W wielu miastach seg-
mentacje należy sprowadzić nawet do konkretnych ulic czy osiedli. Segmentacja 
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geografi czna może być pożyteczna, przy określaniu wyraźnych różnic pomiędzy 
lokalnymi, regionalnymi, narodowymi i międzynarodowymi segmentami rynku.

Dla menedżerów zaangażowanych w strategiczny proces marketingu spor-
towego dwa najważniejsze zadania to zdobyć coraz większą liczbę fanów i utrzy-
mać ich. Segmentacja według zachowania grup konsumentów bazuje na tym, jak 
dużo oraz jak często kupują i czy są lojalni względem produktów i usług. W USA 
rzeczą naturalną jest przenoszenie drużyn do innych miast. Właściciele szuka-
ją coraz lepszych obiektów sportowych oraz atrakcyjnych fi nansowo ofert miast. 
Jest jeszcze jeden poważny problem w sporcie profesjonalnym, którym jest rota-
cja zawodników. Kluby mają problemy z utrzymaniem swoich gwiazd – symboli 
klubowych, kojarzonych z danymi markami sportowymi, którzy często są gwa-
rancją wysokiego poziomu lojalności.

Natomiast celem segmentacji według korzyści jest skierowanie produktów 
lub usług do określonych grup konsumentów. Opisuje ona, dlaczego konsumen-
ci kupują produkty lub usługi, a także, jakie potrzeby konsumentów zaspokaja-
ją produkty. Stąd niezwykle ważne są badania opinii klientów na temat korzyści, 
jakie daje zakup danego sprzętu sportowego, czy jakie korzyści daje uczestnic-
two w zawodach sportowych. Menedżerowie osiągają sukces, kiedy uda im się 
zaprojektować produkt lub sprzedać usługę, spełniający potrzeby różnych grup 
konsumentów.

Segmentacja geodemografi czna jest jedną z najszerzej używanych w spo-
rcie. Wiele kampanii marketingowych odwołuje się do jej zasad. Chociaż seg-
mentacja geografi czna i demografi czna są bardzo przydatne, to jednak kombina-
cja ich zdaje się jeszcze bardziej efektywna w określonych sytuacjach. Zasadą 
segmentacji geodemografi cznej jest, iż ludzie żyjący w bliskim sąsiedztwie czę-
sto prowadzą taki sam styl życia i tworzą demografi czny układ. Geodemografi a 
pozwala menedżerom na napisanie charakterystyki szerokich segmentów.

Po segmentacji rynku według jednej lub kilku podstaw wybierany jest ry-
nek docelowy. Wybór tego rynku to decyzja, który segment pozwoli organizacji 
najbardziej skutecznie i efektywnie osiągnąć cele marketingowe. Należy podej-
mować systematyczne decyzje przy wyborze grup konsumentów, do których za-
mierzamy kierować ofertę. Aby je podjąć, każdy potencjalny rynek docelowy jest 
oceniany na podstawie wielkości, łatwości dostępu i mierzalności oraz występo-
wania różnic w zachowaniu konsumentów.

Jednym z pierwszych elementów, które bierzemy pod uwagę przy ocenie 
i wyborze rynku docelowego, jest jego rozmiar. W związku z bieżącą wielkością 
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rynku analizuje się także jego przewidywany wzrost. Należy uważać przy wy-
borze rynku docelowego, aby nie miał za wielu ani też zbyt mało potencjalnych 
konsumentów. Jeżeli rynek docelowy staje się za duży, wówczas pojawia się pro-
blem z dotarciem do konkretnej grupy, co dalej prowadzi do nieuporządkowania 
oraz tworzy rynek zróżnicowany. Na przykład wybranie wszystkich kibiców pił-
ki nożnej jako rynku docelowego mówi nam niewiele ze względu na zbyt duże 
różnice w stylu życia, zarobkach czy też zachowaniach konsumenckich. Niewie-
le nam też pomoże zbyt wąskie określenie rynku docelowego, jak chociażby le-
woręczni koszykarze w wieku od 33 do 35 lat, którzy żyją we Wrocławiu i gra-
ją w zespołach profesjonalnych. Na rynku konkurencyjnym zarządzający czę-
sto popełniają tzw. błąd większości, wybierając jako rynek docelowy największą 
grupę potencjalnych konsumentów. Z założenia czyni tak również konkurencja, 
a wówczas zdecydowanie lepiej skupić się na rynku bardziej zróżnicowanym. Te 
mniejsze grupy, na których koncentrują się organizacje, nazywane są często ryn-
kami niszowymi. Marketing niszowy to proces wyodrębnienia relatywnie małej 
części rynku, który ma bardzo specjalne potrzeby, dotąd niezaspokojone. Defi ni-
cja rynku niszowego mówi, że jest on dużo mniejszy od segmentu i obejmuje bar-
dzo jednorodną grupę konsumentów o unikalnych potrzebach. Przykładem takie-
go rynku są wszelkie sporty ekstremalne coraz częściej sponsorowane przez silne 
marki, takie jak chociażby Red Bull czy Pepsi oraz wspierane w promocji przez 
specjalnie stworzone kanały telewizyjne, jak Xtreme Sports Channel.

W związku z badaniami nad wielkością potencjalnego rynku docelowego, 
należy także ocenić jego dostępność. To odpowiedź na pytanie, czy i w jaki spo-
sób można komunikować się z wybranym rynkiem docelowym.

Zmierzenie zdolności zakupowych potencjalnego rynku docelowego to ko-
lejna cecha, którą należy rozważyć. Jednym z powodów rozpowszechnienia się 
segmentacji demografi cznej jest łatwość, z jaką wiek, płeć, dochód i zawód mogą 
być scharakteryzowane i zmierzone. Wszelkie badania dotyczące zainteresowa-
nia danym klubem czy dyscypliną pozwalają oszacować potencjał rynku. Zdecy-
dowanie trudniejsze jest zmierzenie psychiki konsumenta z powodu skompliko-
wanej natury osobowości i stylu życia.

Ostatecznie, jeśli rynek docelowy ma odpowiednią wielkość, jest dostępny 
i mierzalny, należy przeanalizować różnice w zachowaniu konsumentów. Chce-
my, aby na rynku docelowym posiadali oni podobne zachowania, cechy, styl ży-
cia itp. W związku z tym charakterystyki powinny być podobne na rynku doce-
lowym. Przykładem na różnice w zachowaniu na różnych segmentach rynku są 
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chociażby zakupy karnetów na mecze dokonywane przez fi rmy oraz indywidu-
alnie przez kibiców. Chociaż obie grupy mogą być fanami na tym samym pozio-
mie, ich motywacja do uczestnictwa w wydarzeniu sportowym i zaangażowanie 
emocjonalne mogą być odmienne. Te różnice skutkują w odmiennym podejściu 
marketingu do każdego segmentu.

Kiedy oceniliśmy już wszystkie potencjalne rynki docelowe, powstaje py-
tanie, czy musimy wybrać tylko jeden? Odpowiedź zależy od celów marketin-
gowych organizacji i jej zasobów. Jeżeli fi rma ma fi nansowe i inne zasoby, aby 
opanować więcej niż jeden rynek, to może to zrobić, hierarchizując wybrane ryn-
ki. Ten najbardziej odpowiadający celom fi rmy, uznawany jest za pierwszy. Inne, 
mniej odpowiadające interesom rynki określane są jako drugi, trzeci itd. Unikal-
ny marketing mix często będzie musiał być rozwinięty osobno dla każdego ryn-
ku docelowego, co może przerosnąć możliwości organizacyjne i fi nansowe fi rmy.

Specyfi ka zachowań konsumenta w sporcie jest ściśle związana z bardzo 
emocjonalnym traktowaniem produktu sportowego oraz wysokim poziomem lo-
jalności wobec marek sportowych, z którymi kibic wiąże się zazwyczaj na całe 
życie. Powyższe elementy rzutują na zakres podejmowanych działań marketin-
gowych oraz kompleksowe podejście do niezwykle ważnych obszarów, takich 
jak segmentacja oraz wybór rynku docelowego.

SPECIFICATION OF CONSUMERS’ BEHAVIOUR IN SPORT

Summary

Specifi cation of consumers’ behaviour in sport is strictly related to their very emo-
tional approach towards a sports product as well as to a very high degree of loyalty to-
wards sports brands that a sports fan is attached to practically all throughout his life. The 
above elements infl uence the scope of marketing actions, therefore a minute customer 
segmentation and specifi cation of target markets are very important. Sport, being one 
of the entertainment methods, faces a diffi cult challenge of competing with other ways 
of spending consumer’s free time. Sports organizations that will implement the rules of 
marketing management based on partnership marketing rules along with the development 
of long-term relations shall be successful on the market. Changes of individual consumer 
preferences, growth of interest in sports and cultural events as well as growing signifi -
cance of positive image development turn sport into a very interesting promotional area 
for enterprises that apply sports marketing tool. Still, in order to spur a professional devel-
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opment of this area in our country, each organization needs to identify their target group, 
i.e. potential customers of the sponsor and to carry out regular research and analyses. The 
article points to the need of carrying out a detailed scientifi c research on consumption in 
sport which will take into account the interests of various stakeholder groups that consti-
tute a network of connections and relations on local, domestic and international markets 
of sport and entertainment.

Translated by Piotr Matecki
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SKUTKI ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO 
DLA INDYWIDUALNYCH KONSUMENTÓW

Wstęp

Proces recesji gospodarczej, mający różny przebieg i poziom natężenia 
w poszczególnych krajach świata, powinien być analizowany w nawiązaniu 
do czynników, które okazały się kryzysogenne. Trzeba je rozpatrywać zarów-
no w ujęciu makroekonomicznym, opartym na analizie uwarunkowań systemo-
wych, polityki rządów i strategii zarządzania, jak również w ujęciu mikroekono-
micznym – uwzględniającym zachowania podmiotów rynkowych, a zwłaszcza 
konsumentów i gospodarstw domowych, będących odbiorcami oferty przedsię-
biorstw. Od ich reakcji na kształtowanie się sytuacji gospodarczej zależy prze-
bieg procesów i zjawisk na rynku. Celem artykułu jest przedstawienie kierun-
ków zmian w zachowaniach konsumenckich pod wpływem kryzysu, wyrażonych 
przez dokonywane wybory rynkowe i struktury wydatków.

1. Uwarunkowania kryzysu gospodarczego w świetle opinii konsumentów

Przy poszukiwaniu źródeł światowego kryzysu gospodarczego trzeba brać 
pod uwagę oddziaływanie czynników o różnym charakterze, tj. polityczno-go-
spodarczym, społecznym, technologicznym, strukturalnym i międzynarodowym. 
Formy oddziaływania tych czynników zestawiono w tabeli 1.

Wśród przyczyn kryzysu warto wskazać na skutki uboczne nadmiernej kon-
centracji na kreowaniu potrzeb, mających jedynie pozorne znaczenie dla kon-
sumentów. Sprzyja to bowiem rozwojowi konsumpcjonizmu, dokonującemu się 
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w warunkach silnej ekspansji marketingowej przedsiębiorstw oraz podmiotów 
rynku fi nansowego, oferujących szerokie możliwości nabywania produktów na 
kredyt. Pobudza to konsumentów do zadłużania się, tworząc zagrożenia zwią-
zane z brakiem zabezpieczenia ich spłaty. Wzrost przeterminowanego zadłuże-
nia klientów, groźny dla banków, stał się istotnym czynnikiem kryzysogennym.

Tabela 1

Uwarunkowania światowego kryzysu gospodarczego

Uwarunkowania Formy oddziaływania

Polityczno-gospodarcze

Polityka banku centralnego niskich stóp procentowych w długich 
okresach
Polityka budżetowa państwa
Polityka pobudzania konsumpcji wewnętrznej

Technologiczne 
i strukturalne

Rozwój tzw. nowej gospodarki
Rozwój nowych technologii fi nansowanych z budżetu państwa

Społeczne i rynkowe

Nowy model konkurowania oparty na wysokim ryzyku
Rozwój społeczeństwa konsumpcyjnego i globalizacja wzorów 
konsumpcji
Rozwój konsumpcji na kredyt

Międzynarodowe Globalizacja technologii, informacji, fi nansów i wiedzy
Globalizacja stylów życia, modeli konsumpcji i kultury

Źródło: opracowanie własne na podstawie L. Żabiński, Uwarunkowania globalnego 
kryzysu gospodarczego a zarządzanie marketingowe, w: Badania marketingowe 
– nowe wyzwania i skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, K. Mazurek-
-Łopacińska (red.), Prace Naukowe UE we Wrocławiu 2010, nr 96.

Ocena skutków kryzysu dla konsumentów powinna być poprzedzona roz-
poznaniem, jak oni sami odczuwają światowy kryzys gospodarczy i jego konse-
kwencje. Dokonując analizy postrzegania kryzysu przez konsumentów w róż-
nych krajach, warto wskazać na podkreślane przez nich przyczyny pogorszenia 
koniunktury gospodarczej. Analizę oparto na wynikach badania przeprowadzo-
nego przez Word Public Opinion.org w 19 krajach świata w okresie od kwietnia 
do czerwca 2009 roku1. W badaniu wzięło udział 18 tys. respondentów. Wśród 
przyczyn kryzysu gospodarczego podkreślali oni sześć podstawowych czyn-
ników: politykę gospodarczą USA, krajową politykę gospodarczą, ryzykowne 

1 Przyczyny kryzysu gospodarczego i oceny sposobów jego zwalczania w opiniach konsumen-
tów 19 krajów świata, WorldPublicOpinion.org.
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operacje banków krajowych i międzynarodowych, nadmierne zadłużenie krajo-
wych konsumentów oraz politykę gospodarczą Chin. Prawie co drugi respon-
dent upatruje źródła kryzysu w polityce gospodarczej USA. Na drugim miejscu 
wśród wskazywanych źródeł jest krajowa polityka gospodarcza, którą za istotny 
czynnik kryzysu uznało średnio 42% respondentów. Dotyczy to zwłaszcza kra-
jów rozwijających się, będących na średnim poziomie rozwoju: Ukrainy, Paki-
stanu, Kenii, Nigerii, Autonomii Palestyńskiej, Iraku i Meksyku. Znamiennym 
jest, że konsumenci dostrzegają także przyczyny kryzysu w swych zachowaniach 
rynkowych, a mianowicie w nadmiernym zadłużeniu się w bankach. Podkreśla 
to większość respondentów w Wielkiej Brytanii (83%), USA (77%), Meksyku 
(64%) i Korei Płd. (62%). Również w Polsce rozbudowany system kredytowania 
konsumpcji stał się czynnikiem dodatkowego pobudzania potrzeb realizowanych 
mimo braku zabezpieczenia ich spłaty.

Poziom zadłużenia konsumentów jest skorelowany z ryzykownymi opera-
cjami banków krajowych, jak i międzynarodowych. Zdaniem respondentów, ten 
czynnik w dużym stopniu przyczynił się do wystąpienia recesji. Najwięcej ta-
kich opinii zanotowano wśród respondentów pochodzących z krajów znajdują-
cych w centrum światowego kryzysu: USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Fran-
cji, Meksyku. W analizie przyczynowo-skutkowej respondenci wskazywali też 
politykę gospodarczą Chin jako czynnik kryzysogenny, ale istotność tego czyn-
nika była podkreślana znacznie rzadziej w porównaniu z wcześniej wymieniony-
mi czynnikami.

2. Reakcje konsumentów na kryzys

Podstawowym miernikiem reakcji konsumentów na kryzys jest spadek 
wskaźnika zaufania konsumpcyjnego. Z badań przeprowadzonych przez spółkę 
Nielsena w 50 krajach świata2 wynika, że spadek ten w latach 2008–2009 ukształ-
tował się na wysokim poziomie 25–28% w takich krajach, jak Rosja, Węgry, Li-
twa, a na poziomie relatywnie niskim, tj. 2–4% we Francji, USA, Niemczech, Ni-
derlandach, Pakistanie i Turcji. Między tymi krańcowymi wskaźnikami mieszczą 
się wskaźniki dla całego szeregu krajów, a wśród nich dla Polski, w której wskaź-
nik zaufania konsumenckiego obniżył się w badanym okresie o ok. 16%3. Z de-

2 Global Consumer Confi dence, Concerns and Spending a global Nielsen consumer report, 
Nielsen 1 half 2009.

3 Odczuwane i przewidywane konsekwencje kryzysu, komunikat z badań, Warszawa CBOS, 
marzec 2009, s.2–3.
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klaracji respondentów wynika, że skutki kryzysu odczuło w 2009 roku 48% pol-
skich konsumentów. Połowa z tych, którzy odczuli skutki kryzysu, wskazała na 
ograniczone możliwości zarobkowania, co czwarty odczuł spadek wartości oso-
bistego majątku, zwłaszcza posiadanych akcji i jednostek udziałowych funduszu 
inwestycyjnego. Znacznie mniejszy odsetek respondentów podkreślał zwiększe-
nie raty kredytu czy odmowę jego przyznania.

Na utratę pracy w wyniku kryzysu wskazało tylko 4% ogółu respondentów, 
a na tę deklarację złożyła się także utrata możliwości dodatkowego zarobkowa-
nia. W związku z tym kryzys pobudzał konsumentów do oszczędzania, które, we-
dług ich deklaracji, będzie kontynuowane (w różnym zakresie) także po wystą-
pieniu poprawy sytuacji gospodarczej. Obrazują to dane zestawione na podsta-
wie światowych badań w tab. 2.

Kryzysy gospodarcze, zmuszając konsumentów do ograniczenia wydatków, 
prowadzą do określonych przekształceń w zachowaniach konsumentów oraz 
w realizowanych wzorach spożycia. W pierwszej kolejności ograniczane są wy-
datki na odzież i rozrywkę, a kryzys pobudza także do bardziej oszczędnego ko-
rzystania z gazu i energii elektrycznej. Na kolejnych pozycjach w hierarchii ogra-
niczanych wydatków są usługi gastronomiczne i artykuły żywnościowe, a zaraz 
po nich produkty wysokiej technologii i sprzęt gospodarstwa domowego. Co trze-
ci respondent deklaruje bardziej oszczędne korzystanie z telefonu oraz mniejsze 
wydatki na wyjazdy rekreacyjne. Co piąty respondent zmniejsza wydatki na do-
mowe przyjęcia towarzyskie oraz na usługi fi nansowe. Stosunkowo najmniej re-
spondentów ogranicza wydatki na alkohol i tytoń, co dowodzi, że konsumentom 
najtrudniej zrezygnować ze swoich zwyczajów i nałogów.

Przy ocenianiu obserwowanych przekształceń w strukturze wydatków po-
wstaje pytanie o charakter i trwałość tych zmian. W poszukiwaniu odpowiedzi 
na nie trzeba wziąć pod uwagę zróżnicowanie poziomu konsumpcji w przekro-
ju grup konsumentów. Dla konsumentów, którzy pod wpływem kryzysu obniżają 
spożycie poniżej poziomu pozwalającego na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, 
poprawa koniunktury gospodarczej jest swoistym wyzwoleniem, gdyż stwarza 
szanse powrotu do poziomu życia realizowanego przed kryzysem. Interesujące 
jest natomiast śledzenie reakcji konsumentów, których kryzys pobudził do racjo-
nalizacji wydatków i ograniczenia nadmiernej konsumpcji. Te reakcje w obliczu 
krytyki konsumpcjonizmu mogą sprzyjać weryfi kowaniu zachowań także po kry-
zysie, który tym samym staje się czynnikiem pobudzającym do zmiany realizo-
wanego modelu konsumpcji.



279Skutki światowego kryzysu gospodarczego...

Tabela 2

Odsetek respondentów wskazujących ograniczenie wydatków 
w okresie kryzysu oraz po zakończeniu kryzysu

Czas kryzysu Poprawa sytuacji gospodarczej

Lp. Wydatki % Wydatki %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Odzież
Rozrywka poza domem
Gaz i energia elektryczna
Gastronomia
Artykuły żywnościowe
Produkty wysokiej technologii
Telefon
Wakacje i krótkie wyjazdy
Sprzęt gospodarstwa domowego
Samochód – eksploatacja
Czas wolny
Przyjęcia domowe
Usługi fi nansowe
Alkohol
Inne pozycje
Tytoń

56
53
51
45
41
39
34
34
34
29
23
22
22
17
13
12

Gaz i energia elektryczna
Gastronomia
Odzież
Artykuły żywnościowe
Telefon
Rozrywka
Samochód – eksploatacja
Usługi fi nansowe
Produkty wysokiej technologii
Wakacje i krótkie wyjazdy
Opóźnienie wymiany sprzętu AGD
Tytoń
Przyjęcia domowe
Alkohol
Żadne

40
24
22
21
21
20
17
16
14
11
10
9
8
7
7

Źródło: Global Consumer Confi dence, Concerns and Spending a Global Nielsen consumer 
report, Nielsen 1 half 2009.

3. Tendencje zmian w zachowaniach konsumenckich w przyszłości 

Z badań przeprowadzonych przez spółkę Nielsen (tab. 2) wynika, że 
znaczny odsetek respondentów będzie kontynuować ograniczanie wydatków 
kiedy sytuacja gospodarcza ulegnie poprawie. Najwięcej, bo 40% responden-
tów deklaruje oszczędzanie także w przyszłości zużycia gazu i elektryczności, 
co czwarty zamierza ograniczać spożycie posiłków poza domem, co piąty zaś 
zmniejszy zakupy odzieży, wydatki na rozrywkę i telefon oraz będzie wybierał 
tańsze marki produktów żywnościowych. Konsumenci deklarują także bardziej 
oszczędną eksploatację samochodu, mniejsze wydatki na usługi fi nansowe, na 
produkty wysokiej technologii oraz na wyjazdy wakacyjne. W znacznie mniej-
szym zakresie ograniczane będą wydatki na używki, głównie tytoń i alkohol, co 
potwierdza tezę o znacznej trwałości zachowań i nawyków w tych dziedzinach.
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Analiza kierunków zmian w wydatkach konsumpcyjnych w warunkach 
kryzysu rzuca nowe światło na kształtowanie się megatrendów obserwowanych 
w otoczeniu rynkowym. Ich układ i kierunki zmian przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Kierunki rozwoju megatrendów w konsumpcji w warunkach pogorszenia sytuacji 
gospodarczej

Źródło: zmodyfi kowano według P. Flatters, M. Willmott, Profi l konsumenta po kryzysie, 
Harvard Business Review Polska, grudzień 2009/ styczeń 2010.

Biorąc pod uwagę poziom rozwoju i tempo zmian, można wskazywać na 
trendy, które słabną pod wpływem kryzysu, jak również te, które rozwijają się 
i mają dobre perspektywy na przyszłość. Przede wszystkim kryzys, jak już wspo-
mniano, pobudzając konsumentów do oszczędzania, sprzyja dekonsumpcji, któ-
ra w warunkach konsumpcjonizmu jest zjawiskiem pozytywnym, jeśli dotyczy 
osób żyjących ponad stan i realizujących nadmierne spożycie. Ograniczenie kon-
sumpcji jest natomiast niebezpieczne w odniesieniu do grup żyjących na grani-
cy, a zwłaszcza poniżej poziomu egzystencji, gdyż zagraża zaspokojeniu podsta-
wowych potrzeb.
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W stosunku do konsumentów zabezpieczonych fi nansowo kryzys zwiększa 
motywację do racjonalizowania struktur konsumpcji, gdyż ludzie uświadamia-
ją sobie znaczenie prawdziwych wartości i zmniejszają pogoń za dobrami mate-
rialnymi. Wyzwala to ich dążenie do prostoty i produktów naturalnych, przyja-
znych środowisku, zdrowych, a ponadto wyrażających swoisty powrót do korze-
ni kulturowych. Do łask wracają produkty tradycyjne związane z kulturą regio-
nu, które pozwalają na manifestowanie tożsamości kulturowej, tak ważnej w wa-
runkach globalizacji.

Trend do oszczędzania i dokonywania racjonalnych wyborów rynkowych 
jest jednym ze źródeł rozwoju freeganizmu – ruchu zorientowanego na racjo-
nalizację gospodarowania zasobami i zmniejszenie marnotrawstwa produktów 
w handlu i gospodarstwach domowych. Stąd skłonność do korzystania z produk-
tów używanych oraz produktów wycofywanych z sieci.

Należy także podkreślić, że w warunkach kryzysu konsumenci wykazu-
ją większą skłonność do korzystania z różnych form samozaopatrzenia, doty-
czącego wytwarzania produktów i usług we własnym zakresie. Chodzi zwłasz-
cza o uprawianie warzyw i owoców, majsterkowanie, samodzielne wykonywa-
nia szeregu prac związanych z naprawą sprzętu domowego, remontem i odna-
wianiem mieszkania, a także prac zastępujących niektóre usługi osobiste. Słab-
nie zatem trend do serwicyzacji, gdyż zmniejszają się zakupy usług. Wzrasta na-
tomiast znaczenie domocentryzacji i wirtualizacji konsumpcji, które okazują się 
bardzo korzystne dla konsumentów, gdyż ułatwiają organizację życia codzienne-
go, sprzyjają zaspokajaniu potrzeb, a przy tym generują oszczędności.

W obliczu kryzysu konsumenci weryfi kują swe postawy wobec marek, sta-
wiając coraz ostrzejsze kryteria ich wyboru. Dlatego spadło zaufanie klientów, 
którzy w 2008 roku darzyli zaufaniem jedynie 20% marek, co okazuje się liczbą 
o połowę mniejszą niż w 1997 roku, kiedy wskaźnik ten wynosił 40 %4. Jest to 
nie tylko wynik oddziaływania kryzysu, ale także rosnącego od kilku lat krytycy-
zmu wobec fi rm i różnych organizacji, od których oczekuje się lepszej wartości 
oraz wiarygodności i społecznej odpowiedzialności.

Nie przeszkadza to osłabieniu altruistycznych postaw konsumentów, gdyż 
wobec pogorszenia warunków życia z konieczności obniżają oni wartość daro-
wizn na cele dobroczynne.

4 A. Bielewicz, Czy marka się jeszcze liczy. Strategie marek 2009, „Harvard Business Review 
Polska” 2009.
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Wzgląd na koszty utrzymania przynosi także osłabienie trendu do ekologi-
zacji konsumpcji, a to z powodu relatywnie wysokich cen produktów ekologicz-
nych. Kryzys wpływa też na osłabienie tendencji do wyróżniania się, a wyraża 
się to mniejszym korzystaniem z ekstremalnych doświadczeń, pozwalających na 
specjalne przeżycia. W okresie kryzysu spada zapotrzebowanie na takie właśnie 
niezwykłe formy rekreacji i spędzania czasu wolnego.

W kształtowaniu reakcji konsumentów na kryzys warto zauważyć rolę, 
jaką odgrywają internetowe kontakty z innymi konsumentami, które pozwala-
ją na dzielenie się opiniami dotyczącymi produktów, marek i organizacji rynko-
wych. Z raportu Gemius wynika, że w 2008 roku aż 82% internautów spotkało 
się w sieci z opiniami innych osób o ofercie rynkowej. Są one najczęściej wyra-
żane na stronach sklepów i aukcji internetowych (79%) oraz na porównywarkach 
cen (56%). Więcej niż co trzeci internauta poznaje opinie o produktach na forach 
specjalistycznych, w serwisach tematycznych oraz na prywatnych stronach inter-
netowych5.

Popularność social media we współczesnym świecie sprawia, że trzeba je 
rozpatrywać jako niezwykle istotny czynnik wpływający na styl i tryb życia oraz 
podejmowane decyzje. Uczestnicy portali społecznościowych, jako najbardziej 
aktywni internauci kształtują rzeczywistość, wpływając w ten sposób na wize-
runek marek oraz podmiotów rynkowych. Co drugi polski internauta przy po-
dejmowaniu decyzji rynkowych bierze pod uwagę opinie innych osób i fi rm za-
mieszczane w Internecie. Niechęć wobec reklam sprawia, że tym ważniejsze są 
informacje pozyskane w ramach marketingu społecznościowego6.

4. Psychologiczne reakcje na kryzys oraz ocena wpływu kryzysu na poziom 
życia

Ważnym kryterium analizy skutków kryzysu są psychologiczne reakcje 
konsumentów, które zależą od percepcji warunkowanej ich cechami psychogra-
fi cznymi, takimi jak: osobowość, postawy, zainteresowania, style życia.

Przyjmując za kryterium podziału psychologiczne reakcje na kryzys, wska-
zuje się na cztery grupy konsumentów, które zostały wyodrębnione w społeczeń-
stwach dotkniętych kryzysem. Są to7:

5 Polski Internet 2008/2009, Gemius, Warszawa, luty 2009.
6 Szerzej zob. Social Media Marketing, „Harvard Business Review Polska” 2009. 
7 J.A. Quelch, K.E. Jocz, Marketing w czasie kryzysu, „Harvard Business Review Polska”, maj 

2009, s. 61.
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1.  Konsumenci, którzy „ostro hamują” (slam – on-the brakes) – cechuje ich 
najmniejsza odporność na kryzys z racji niskich przychodów lub pogor-
szenia się sytuacji życiowej.

2.  Poszkodowani, ale cierpliwi (pained-but-patient) – ich optymizm spra-
wia, że nie poddają się kryzysowi, choć nie są pewni, czy uda im się 
utrzymać osiągnięty standard życia.

3.  Bezpieczni fi nansowo (comfortably well-off) – nie czują się zagrożeni, 
gdyż są przekonani, co do własnych pespektyw ekonomicznych, dzięki 
którym mogą radzić sobie z kryzysem.

4.  Klienci „żyjący dniem dzisiejszym” (live-for-today consumers) – nie 
myślą o kryzysie i nie zmieniają swych zachowań konsumpcyjnych, a je-
śli jest to konieczne przesuwają w czasie realizację ważnych zakupów.

Trzeba podkreślić, że sposób percepcji jest istotnie uwarunkowany charak-
terem kultury społeczeństwa, która określa układ wyznawanych wartości życio-
wych, wpływa na aspiracje i cele konsumpcyjne.

I tak, w kulturach protestanckich przyjmuje się perspektywę wieloletnią, 
która określa zachowania konsumenckie oparte na racjonalizacji wydatków i na-
wyku oszczędzania. Tymczasem w kulturach katolickich najważniejsza jest te-
raźniejszość i myślenie jej kategoriami, co w konsekwencji nie wymusza oszczę-
dzania.

Wprawdzie 66% Polaków deklaruje, że warto oszczędzać, ale jednocześnie 
63% gospodarstw domowych nie ma żadnych oszczędności, a prawie co drugie 
z nich (46%) żyje na kredyt, spłacając raty zaciągniętych pożyczek i kredytów8.

Mimo to kryzys, a raczej spowolnienie gospodarcze w Polsce, nie zahamo-
wał procesu poprawy poziomu życia społeczeństwa. Świadczy o tym malejący 
w latach 1995–2010 odsetek gospodarstw deklarujących kłopoty fi nansowe. Ob-
razują to dane zestawione w tab.3.

O ile w latach 2002–2006 aż 60% gospodarstw domowych miało problemy 
z pozyskaniem środków na wypoczynek i wyjazdy urlopowe, to w marcu 2010 
roku takie trudności zgłaszało już tylko 41% respondentów. Podobna poprawa 
dotyczy także innych pozycji wydatków. Odsetek rodzin deklarujących trudno-
ści ze sfi nansowaniem wydatków na kulturę zmniejszył się z 47% w 1995 roku 
do 26% w 2010 roku, na usługi medyczne odpowiednio z 37% do 25%. Jesz-

8 Większość gospodarstw domowych nie ma oszczędności, Sondaż z badań CBOS, Warszawa, 
marzec 2010.
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cze większe jest tempo poprawy w zaspokajaniu podstawowych grup potrzeb, tj. 
żywnościowych, a także potrzeb dotyczących środków czystości i higieny osobi-
stej. Jednak najbardziej zmniejszyła się deprywacja potrzeb związanych z odzie-
żą i obuwiem, gdyż w 1995 roku kłopoty fi nansowe powodowały ograniczanie 
wydatków na te dobra w 57% gospodarstw domowych, a w 2010 roku już tylko 
w 21% gospodarstw.

Warto także podkreślić poprawę poziomu zaspokojenia potrzeb związanych 
z nauką i kształceniem, gdyż w 1995 roku co piąte gospodarstwo domowe było 
zmuszone ograniczać te wydatki, podczas gdy obecnie taka konieczność wystę-
puje jedynie w co ósmej rodzinie.

Zatem, mimo spowolnienia gospodarczego w Polsce zmniejszył się poziom 
deprywacji potrzeb. Liczba gospodarstw domowych, które nie miały problemu 
w żadnej z analizowanych dziedzin potrzeb, wzrosła o 16 punktów procentowych 
i osiągnęła w 2010 roku 43%. Kryzys gospodarczy w Polsce miał bowiem rela-
tywnie mniejszy zakres i natężenie niż w innych krajach Europy i świata, gdyż 
udało się utrzymać dodatnie tempo wzrostu PKB.

Potwierdzeniem pozytywnych tendencji w konsumpcji i poziomie życia Po-
laków jest spory odsetek tych, którzy podchodzą z optymizmem do rzeczywisto-
ści. Jest ich w Polsce już 68,7%, a grupa ta obejmuje optymistów, twardych opty-
mistów i usatysfakcjonowanych. Widać wyraźny wpływ profi li psychografi cz-
nych konsumentów na wyrażaną przez nich ocenę sytuacji ekonomicznej kraju 
oraz przewidywania na przyszłość9. Optymiści, stanowiący 35,3% populacji, re-
latywnie dobrze oceniają obecną sytuację gospodarczą, a także mają dobre ocze-
kiwania na przyszłość. Nieco mniejszą grupę (29,2%) stanowią usatysfakcjono-
wani, którzy dość dobrze oceniają polską rzeczywistość ekonomiczną, ale raczej 
nie liczą na istotniejsze zmiany w przyszłości. Ich przeciwieństwem są konsu-
menci, którzy mimo złego postrzegania sytuacji ekonomicznej spodziewają się 
korzystnych zmian w najbliższej perspektywie. Są to tzw. twardzi optymiści, któ-
rych liczebność w Polsce jest bardzo mała, gdyż stanowią oni 4,2%. Najgorsze 
oceny są wyrażane przez sfrustrowanych (19,8% populacji) i zrezygnowanych 
(11,9%), gdyż obie te grupy źle oceniają istniejącą sytuację, a ponadto nie mają 
nadziei na jej poprawę. Przewidywania na gorsze cechują również grupę pesy-
mistów, którzy wyrażają takie opinie, mimo iż oceniają częściowo dobrze obec-
ną sytuację.

9 Barometr nastrojów ekonomicznych, Pentor Research International, kwiecień 2010.
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Warto także zauważyć, że kryzys nie zmienił stosunku Polaków do gospo-
darki rynkowej, gdyż mimo spowolnienia gospodarczego i wzrostu bezrobocia 
utrzymuje się tendencja wzrostu poparcia dla tego systemu funkcjonowania go-
spodarki opartej na wolnym rynku, prywatnej przedsiębiorczości oraz konkuren-
cji. W latach 2000–2009 wzrosła bowiem częstość pozytywnych skojarzeń zwią-
zanych z gospodarką rynkową, a zwłaszcza z postępem, wydajnością, dobroby-
tem, a także ze sprawiedliwością i dobrem ludzi.

Spadła natomiast częstość negatywnych skojarzeń, takich jak strajk, ego-
izm, brak równości. Oznacza to, że Polacy zaakceptowali warunki gospodarki 
rynkowej. Na progu kryzysu blisko trzy piąte Polaków uznaje, że gospodarka ka-
pitalistyczna jest najlepszym systemem gospodarczym dla Polski10.

Podsumowanie 

Kierunki oddziaływania kryzysu na zachowania konsumenckie i przekształ-
cenia w budżetach gospodarstw domowych są wyrazem stosowanych przez nie 
strategii adaptacyjnych. Rodzaj przyjętej strategii zależy od sytuacji materialnej 
i zawodowej konsumentów oraz od postrzegania przez nich zagrożeń dla siebie 
i swej rodziny. Psychografi a konsumentów jest bardzo ważna w radzeniu sobie 
z warunkami kryzysu. Wpływa na motywacje, które w optymistach wyzwalają 
nową energię i dobre przewidywania na przyszłość, a w osobach sfrustrowanych, 
ukształtowanych pesymistycznie, wyzwalają poczucie zagrożenia, które wpływa 
także na postrzeganie przyszłości. Z punktu widzenia przedsiębiorstw i innych 
organizacji rośnie więc znaczenie psychografi cznych kryteriów segmentacji ryn-
ku, dzięki którym łatwiej można zrozumieć i przewidzieć reakcje konsumentów.

Rozpatrywanie tych reakcji w kontekście zespołu megatrendów występu-
jących w otoczeniu rynkowym ujawnia obraz prawidłowości zachowań konsu-
menckich, mających poważne implikacje dla organizacji kreujących ofertę ryn-
kową. Deklarowana przez konsumentów gotowość kontynuowania działań pole-
gających na ograniczaniu wydatków może być zapowiedzią weryfi kacji zacho-
wań rynkowych i racjonalizacji konsumpcji. Wynika to także z kierunków zmian 
megatrendów obserwowanych w otoczeniu rynkowym.

10 Polacy wierzą w gospodarkę wolnorynkową, komunikat z badań, CBOS, Warszawa, marzec 
2009, s. 8.
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THE EFFECTS OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS 
FOR INDIVIDUAL CUSTOMERS

Summary

The subject of the article are changes in consumer behavior due to the crisis. Based 
on the results of research reports the directions of consumer activity aimed at cutting 
market spendings during crisis and declarations of reducing them after the crisis were 
indicated. It was noted, how consumers’ psychographic characteristics create their reac-
tions to the crisis. Changes of megatrends observed in the market environment have also 
been presented in the paper.

Translated by Krystyna Mazurek-Łopacińska
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EKONOMICZNE DETERMINANTY 
ZACHOWAŃ WSPÓŁCZESNYCH NABYWCÓW

1. Ekonomiczne determinanty zachowań nabywców indywidualnych 

1.1.  Gospodarstwo domowe jako podmiot podejmujący decyzje 
w zmiennym otoczeniu rynkowym

Do czynników ekonomicznych, determinujących zachowania nabywców 
indywidualnych, należą: dochody konsumentów oraz ceny produktów. Anali-
zując ekonomiczne determinanty zachowań nabywców indywidualnych, należy 
brać pod uwagę fakt, że jednostki nie działają w odosobnieniu. Decyzja jednej 
osoby jest powiązana z decyzjami i warunkami panującymi wśród osób dzielą-
cych wspólny budżet. W ten sposób określa się gospodarstwo domowe, które 
jest jednym z najważniejszych podmiotów gospodarczych. Te podmioty czynią 
wiele starań, aby zaspokoić potrzeby swoich członków. Ogół gospodarstw do-
mowych dysponuje dużą częścią dochodu narodowego, który w większości jest 
przeznaczany na spożycie indywidualne lub zbiorowe. Reformy społeczno-go-
spodarcze od 1989 roku spowodowały istotne zmiany w konsumpcji i zachowa-
niach nabywców polskich gospodarstw domowych.

U. Grzega1 przez gospodarstwo domowe rozumie podmiot gospodarują-
cy, który tworzą ludzie wraz z zasobami czasu, wiedzy, umiejętności i pieniędzy 

1 Por. U. Grzega, Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań. Sytuacja polskich gospo-
darstw domowych w okresie transformacji, w: Konsumencki proces decyzyjny i jego determinanty, 
E. Kieżel (red.), AE Katowice 2006, s. 9–35 oraz Z. Kędzior, K. Karcz, Modele zachowań gospo-
darstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000–2010), AE Katowice 1998, s. 18.
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oraz dóbr materialnych. Kompleksowa analiza gospodarstw domowych pozwa-
la na wyodrębnienie:

 – celów funkcjonowania gospodarstwa domowego,
 – podmiotów konsumpcji,
 – środków zaspokojenia potrzeb,
 – czynności składających się na proces funkcjonowania wybranych podmiotów.

Podstawowe decyzje gospodarstw domowych są efektem komunikowania 
się poszczególnych członków i determinowane są takimi czynnikami, jak: grupa 
społeczno-ekonomiczna, faza w cyklu życia danej rodziny, układ ról w rodzinie, 
postrzegane ryzyko decyzji, znaczenie zakupu, presja czasu. Zasadniczym mo-
tywem zachowań gospodarstw domowych jest dążenie do maksymalizacji war-
tości użytkowej (poprzez połączenie rachunku ekonomicznego oraz czynników 
pozaekonomicznych). Członkowie gospodarstw domowych są: wytwórcami, na-
bywcami i konsumentami. Odzwierciedleniem tych ról są podejmowane dzia-
łania w sferze zarobkowania, wydatkowania, wytwarzania wartości użytkowej 
oraz konsumpcji.

Analizując sytuację materialną gospodarstw domowych (która jest rozu-
miana jako wielkość i struktura dochodów), należy uwzględnić zmiany czaso-
we. Na przestrzeni lat 2000–2008, pod wpływem prowadzonej przez państwo 
polityki cenowo-dochodowej, zmieniła się istotnie sytuacja materialna polskich 
gospodarstw domowych. Największy wzrost dochodów w tym okresie wystą-
pił w gospodarstwach pracodawców i pracujących na własny rachunek. Docho-
dy w tej grupie gospodarstw domowych wzrosły prawie około 60%. Dla gospo-
darstw osób pracujących fi zycznie najemnie oraz mających niezarobkowe źródło 
dochodów obniżył się z około 74% do 68–70%. W podsektorze pracodawców 
pracujących na własny rachunek w gospodarstwach rolnych indywidualnych ob-
niżył się z 5% w latach 1990–1995 do około 4,5% w latach 2005–2008. Dynami-
kę realnych dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych 
obrazuje tabela 1.

Na powyższym zestawieniu wyraźnie widać powolne zmiany realnej siły 
nabywczej ludności w Polsce. Jedynie w latach 2005–2008 nastąpił istotniejszy 
przyrost płac i poprawa siły nabywczej gospodarstw domowych.

Rozmiar konsumpcji gospodarstw domowych jest uzależniony od wysoko-
ści posiadanych dochodów, oszczędności, rozmiarów kredytów, pożyczek oraz 
od cen towarów i usług. Ważną determinantą jest dochód rozporządzalny gospo-
darstwa domowego.
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Tabela 1

Dynamika realnych dochodów w sektorze gospodarstw domowych w latach 1991–2008

Rok Ogółem w %

1991 100,0

1995 106,2

2000 100,8

2001 102,2

2002 100,3

2003 100,9

2004 101,7

2005 109.2

2006 109,9

2007 111,3

2008 114,5

Źródło: Roczniki statystyczne GUS, Warszawa,1999–2009.

Na przestrzeni lat 2000–2007 kształtował się on tak, jak obrazuje to tabela 2.
Tabela 2

Dochody rozporządzalne gospodarstw domowych na 1 osobę w latach 2000–2007

Lata Dochód w zł 2000=100%

2000 610,51 100,0

2001 644,48 105,6

2002 664,21 108,8

2003 680,50 111,5

2004 735,40 120,5

2005 761,46 124,7

2006 834,68 136,7

2007 928,87 152,1

2008 1045,52 171,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budżety gospodarstw domowych, GUS 
Warszawa 2001–2008, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009.
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Jak można zauważyć na podstawie powyższych informacji, budżety go-
spodarstw domowych w analizowanym okresie systematycznie rosną i stwarza-
ją możliwość wzrostu konsumpcji. Ale oprócz wzrostu dochodów i konsumpcji 
rosły także ceny towarów i usług (porównaj tabelę 3).

Tabela 3

Wskaźniki cen w latach 2000–2007

Lata Rok do roku 2000=100%

2000 110,4 100,0

2001 105,5 105,5

2002 101,8 107,4

2003 101,1 108,6

2004 104,3 113,2

2005 102,4 116,0

2006 101,1 117,2

2007 103,2 121,1

2008 105,2 127,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budżety gospodarstw domowych, GUS 
Warszawa 2001–2008, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2007, 2008, 2009.

Na przestrzeni analizowanych lat wystąpił 27,4% średni wzrost cen, przy 
czym niektóre z wydatków stanowiących istotną pozycję budżetów domowych 
wzrosły znacznie bardziej – przykładowo ceny najmu mieszkań wzrosły o 50,2%, 
nośników energii o 42,2%.

1.2. Wpływ ceny na zachowania nabywców
Ogólna zależność między ceną a zmianami popytu, określana w na-

ukach ekonomicznych jako prawo popytu, polega na tym, że wraz ze spad-
kiem cen (przy innych czynnikach niezmienionych) wzrasta wielkość popytu 
oraz odwrotnie. Ceny i popyt zmieniają się więc w różnych kierunkach. Zależ-
ność ta może być rozpatrywana w dwóch wymiarach2:

 –  jako zależność między zmianami ogólnego poziomu cen a zmianami global-
nego popytu,

 –  jako zależność między zmianami cen na konkretny przedmiot wymiany (produkt, 
usługę) a zmianami popytu na ten przedmiot, zgłaszanego przez podmioty rynku.

2 W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1994, s. 88.
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Zmiany cen, powodujące zmiany w popycie, w zależności od elastyczno-
ści popytu powodują powstawanie efektów ilościowych lub cenowych3:

Efekt ilościowy – występuje wówczas, gdy w wyniku zmiany wielkości po-
pytu zmienia się wielkość sprzedaży. Wartość tej zmiany wielkości sprzedaży jest 
nazywana efektem ilościowym i jest mierzona iloczynem wielkości zmiany po-
pytu i poziomu ceny, na jakim ta zmiana miała miejsce.

Efekt cenowy – występuje wówczas, gdy w wyniku zmiany ceny zmienia 
się wielkość sprzedaży. Wartość tej zmiany wielkości sprzedaży jest nazywana 
efektem cenowym i jest mierzona iloczynem różnicy cen i popytu stałego dla po-
ziomu obu cen.

Wpływ ceny na wielkość popytu może być różny. W naukach ekonomicz-
nych, w celu prześledzenia związków i zależności ceny z popytem, dokonuje się 
obliczeń cenowej elastyczności popytu. Przez elastyczność popytu należy ro-
zumieć określenie, jak bardzo jest czuły popyt na zmiany czynników deter-
minujących go. Formalnie miarę tę wyznacza się jako stosunek względnej zmia-
ny popytu do względnej zmiany czynnika objaśniającego popyt4. Miernik ela-
styczności cenowej popytu, przybierając różne wartości, świadczy o różnej reak-
cji popytu na cenę, i tak:

 –  wskaźnik elastyczności cenowej wynoszący zero oznacza brak zmian popytu 
względem ceny,

 –  wskaźnik elastyczności cenowej mieszczący się miedzy zero a jeden oznacza 
popyt nieelastyczny względem ceny (zmiana ceny powoduje nieproporcjonal-
nie mniejszą zmianę popytu),

 –  wskaźnik elastyczności cenowej wynoszący jeden oznacza popyt proporcjo-
nalny (zmiany cen powodują proporcjonalnie taką samą zmianę cen),

 –  wskaźnik elastyczności cenowej większy od jeden oznacza popyt elastyczny 
(zmiana ceny powoduje nieproporcjonalnie większą zmianę wielkości popytu),

 –  wskaźnik elastyczności zbliżający się do nieskończoności oznacza popyt do-
skonale elastyczny względem ceny.

Zazwyczaj przyjmuje się, że dla popytu doskonale nieelastycznego charak-
terystyczne są produkty o niewielkim znaczeniu dla konsumentów z punktu wi-
dzenia osiąganego efektu dochodowego (np. zwykły chleb); dla popytu nieela-

3 J. Bazarnik, T. Grabiński, E. Kąciak, S. Mynarski, A. Sagan, Badania Marketingowe, AE 
Kraków, Warszawa – Kraków 1992, s. 75.

4 R. Głowacki, J. Kramer, L. Żabiński, Analiza rynku, PWE, Warszawa 1981, s. 131; J. Hozer, 
Mikroekonometria, PWE, Warszawa 1993, s. 67.
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stycznego charakterystyczne są produkty należące do dóbr niższego rzędu lub 
produkty, których zużycie nie może być w pełni regulowane przez konsumen-
tów (np. paliwo samochodowe); dla popytu proporcjonalnego charakterystyczne 
są produkty wybieralne (np. proszek do prania); dla popytu elastycznego charak-
terystyczne są produkty wyższego rzędu i luksusowe (np. zestaw kina domowe-
go); dla popytu doskonale elastycznego charakterystyczne są produkty prestiżo-
we i luksusowe (np. dzieła sztuki).

Dodatkowo można ogólnie stwierdzić, że produkt o wyższym stopniu trwałości 
charakteryzuje się wyższymi wskaźnikami elastyczności cenowej niż produkt o niż-
szym stopniu trwałości. Poziom elastyczności zależy również od stopnia pilności po-
trzeb – im wyższy stopień pilności potrzeb tym mniej elastyczny popyt na produkty, 
za pomocą których może być zaspokojony. Zmniejszenie łatwości zaspokajania po-
trzeby prowadzi do wzrostu elastyczności popytu. Elastyczność jest także mniejsza 
na rynkach, na których dominują zmonopolizowane struktury podmiotowe.

1.3. Wpływ dochodów na zachowania nabywców
Rozważania o elastyczności cenowej popytu nie uwzględniają dochodów 

konsumentów. Zależność między wydatkami i dochodami konsumentów została 
dostrzeżona i opracowana przez niemieckiego statystyka – Ernesta Engla. Roz-
winięciem jego rozważań i uszczegółowieniem krzywych Engla były krzywe 
Tornquista5, przedstawione na rysunku 1.

Rys. 1. Krzywe Törnquista
Źródło: S. Mynarski, Analiza rynku, PWN, Warszawa 1987, s. 57.

5 Por. Marketing Problemy na dziś i jutro, J. Perenc (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
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Najogólniej można stwierdzić, że wraz ze wzrostem dochodów rośnie wiel-
kość popytu. Nie jest to jednakże wzrost proporcjonalny dla wszystkich rodzajów 
dóbr. Na podstawie zaprezentowanych krzywych można stwierdzić, iż udział wy-
datków na żywność maleje w miarę wzrostu dochodów. Ponadto, wraz ze wzro-
stem dochodów maleje ilość pieniędzy wydawanych na artykuły niższego rzędu 
(choć nie spada całkowicie – istnieje pewne minimum, obrazowane na rysunku 
przez prostą a4, poniżej którego ilość pieniędzy na artykuły niższego rzędu nie 
spada). Wydatki na artykuły pierwszej potrzeby rosną na ogół wolniej niż docho-
dy, przy czym istnieje pewne maksimum (linia a1 na rysunku 1), powyżej które-
go wydatki te, mimo wzrostu dochodów, nie rosną. Również wydatki na artyku-
ły wyższego rzędu, które do pewnego momentu rosną szybciej niż dochody, po 
osiągnięciu określonego poziomu rosną wolniej, zbliżając się do maksimum (li-
nia a2 na rysunku 1). Jedynie wydatki na dobra luksusowe rosną szybciej niż do-
chody, przy czym nie istnieje wyraźnie maksimum – popyt na te artykuły będzie 
w zasadzie nieograniczony, uzależniony jedynie ilością pieniądza do dyspozycji 
nabywcy (co jest obrazowane jako krzywa a3 na rysunku 1).

Sytuację polskich gospodarstw domowych w zakresie struktury wydatków 
przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych

Wyszczególnienie wydatków Kwota dochodu 
rozporządzalnego

Procent dochodu 
rozporządzalnego 

1 2 3

Żywność i napoje bezalkoholowe 231,49 zł 25,6%

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 23,51 zł 2,6%

Odzież i obuwie 49,73 zł 5,5%

Użytkowanie mieszkania i nośniki energii 170,91 zł 18,9%

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie 
gospodarstwa domowego 49,73 zł 5,5%

Zdrowie 43,40 zł 4,8%

Transport 91,33 zł 10,1%

Łączność 43,40 zł 4,8%

Rekreacja i kultura 71,44 zł 7,9%
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1 2 3

Edukacja 10,85 zł 1,2%

Restauracje i hotele 18,09 zł 2,0%

Inne towary i usługi 47,02 zł 5,2%

Pozostałe wydatki (odliczywszy wydatki na 
towary i usługi konsumpcyjne) 38,88 zł 4,3%

Kieszonkowe nieuwzględnione w podziale 
według rodzajów wydatków 14,47 zł 1,6%

SUMA 904,27 100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009.

W przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce największą 
cześć wydatków zajmuje żywność (25,6%), następnie koszty związane z utrzy-
maniem mieszkania i nośników energii (18,9%). Do istotnych pozycji można 
również zaliczyć koszty transportu (10,1%).

1.4  Wybrane pozostałe czynniki ekonomiczne wpływające 
na zachowania nabywców indywidualnych 

Obok analizy popytu, jego elastyczności oraz dochodu należy również 
uwzględnić reakcje psychologiczne nabywców, które mogą znacznie odbiegać 
od ogólnych teorii ekonomicznych. I tak, obniżka cen, która według klasycznej 
teorii powoduje, że nabywcy wzmagają popyt na określone produkty, może być 
interpretowana przez nich w następujący sposób6:

 – produkt wkrótce zostanie zastąpiony przez nowy model,
 – produkt jest wadliwy i nie sprzedaje się dobrze,
 –  fi rma ma kłopoty fi nansowe i może wypaść z rynku, przestając dostarczać czę-
ści zapasowe,

 – cena jeszcze bardziej spadnie – opłaca się czekać,
 – obniżono jakość produktu,

co w konsekwencji nie tylko nie doprowadza do wzrostu popytu, ale przeciw-
nie – powoduje jego spadek.

Natomiast podwyżka cen nie zawsze jest postrzegana przez nabywców 
w sposób niekorzystny (tzn. że więcej trzeba zapłacić za ten sam produkt). Czę-

6 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie wdrażanie i kontrola, Gebethner i ska, War-
szawa, 1994, s. 471.
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sto dopiero po podwyżce ceny produkt zostaje dostrzeżony przez nabywców i za-
czyna istnieć w ich świadomości. Interpretacja podwyżki może przybierać róż-
ne formy, np.:

 –  produkt sprzedaje się doskonale i może być już wkrótce niedostępny,
 –  produkt ma niezwykle wysoką wartość,
 –   sprzedawca jest chciwy i chce wykorzystać klientów (szczególnie jeśli bliscy 

konkurenci oferują ten sam produkt po niższych cenach).
Badania prowadzone w zakresie czynników ekonomicznych wpływających 

na nabywcę wykazują, że nabywcy są najbardziej wrażliwi na wzrost lub spadek 
tych cen produktów, które kosztują dużo w stosunku do ich dochodów lub kupo-
wanych często. Natomiast w niewielkim stopniu zauważają wyższe ceny produk-
tów relatywnie tanich lub tych, które kupują bardzo rzadko.

Ponadto w naukach ekonomicznych dostrzega się istnienie paradoksów – 
sytuacji, gdy zmiana ceny powoduje odwrotne rezultaty niż wynikałoby to z kla-
sycznej teorii popytu. Jednym z nich jest paradoks Veblena (Veblen’s paradox), 
dotyczący dóbr luksusowych i najbogatszych grup społecznych, polegający na 
wzroście wielkości popytu na dobra luksusowe mimo wzrostu cen tych dóbr. 
Przyczyna tego zjawiska tkwi w chęci ukazania przez najzamożniejsze grupy 
społeczne swojego statusu materialnego za sprawą posiadanych dóbr luksuso-
wych. Przykładami tego rodzaju dóbr są rzadkie dzieła sztuki i markowe ubiory 
znanych projektantów mody. Drugim znanym paradoksem jest paradoks Giffe-
na – sytuacja ekonomiczna, w której popyt na dane dobro wzrasta pomimo wzro-
stu ceny. Sytuacja taka ma miejsce przy bardzo niskich dochodach konsumentów 
i przy wzroście cen dóbr niższego rzędu, zwanych dobrami Giffena. Cena dobra 
Giffena jest relatywnie niższa od innych substytutów lub dane dobro nie posiada 
bliskich substytutów (np. chleb), dlatego popyt rośnie.

Nie należy również zapominać o ścisłym związku ceny z jakością (obiek-
tywną i postrzeganą przez konsumenta). Maksymalizując swoją użyteczność, 
konsument będzie się bowiem starał wybrać taką opcję zakupu, która pozwo-
li osiągnąć mu możliwie jak najwyższą (a przynajmniej satysfakcjonującą) ja-
kość za możliwie najniższą cenę. Jeżeli najbardziej ogólnie zdefi niować wartość 
dla konsumenta jako stosunek otrzymanych korzyści do poniesionych kosztów, 
to w praktyce często okazuje się, że najbardziej optymalnym wyborem dla wie-
lu osób nie jest produkt najtańszy, lecz o wyższej cenie, oferujący jednak wyż-
szą jakość.
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2. Determinanty fi nansowe i inwestycyjne polskich przedsiębiorstw 

2.1.  Wpływ czynników ekonomicznych na decyzje nabywcze 
przedsiębiorstw 

Decyzje nabywcze różnią się na rynku dóbr przemysłowych i konsump-
cyjnych, stąd właściwe jest osobne przedstawienie determinant ekonomicznych 
w decyzjach nabywczych, oddzielnie dla nabywcy indywidualnego i instytucjo-
nalnego. Do cech odróżniających rynek dóbr przemysłowych od rynku dóbr kon-
sumpcyjnych można zaliczyć7:

1.  Popyt pochodny (indukowany). Charakter popytu na dobra przemysło-
we jest pochodny w stosunku do popytu na dobra konsumpcyjne. Jeżeli 
maleje popyt na dobra konsumpcyjne, to maleje również popyt na dobra 
przemysłowe zaangażowane w proces produkcji tych dóbr.

2.  Popyt jest znacznie mniej elastyczny (nieelastyczny) względem cen 
w przypadku dóbr przemysłowych niż konsumpcyjnych. Reakcja na 
wzrost cen polega przede wszystkim na poszukiwaniu substytutów, tań-
szych źródeł zakupu. Nieelastyczność popytu wiąże się ściśle również 
z technologią wytwarzania8. Niska cena dóbr przemysłowych może być 
również utożsamiana z niską ich jakością.

3.  Fluktuacja popytu. Zmiany popytu na rynku dóbr przemysłowych są 
zarówno większe, jak i głębsze niż na rynku dóbr konsumpcyjnych. 
Wzrost popytu na dobra konsumpcyjne o określony procent może pro-
wadzić do znacznie większego wzrostu popytu na wyposażenie niezbęd-
ne do wytworzenia dodatkowej produkcji. Zjawisko to określa się zasa-
dą akceleracji. Z kolei niekiedy nawet niewielki (np. 10%) spadek po-
pytu na towary konsumpcyjne może spowodować całkowite załamanie 
popytu na dobra inwestycyjne. Zjawisko takie można było zaobserwo-
wać w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych, gdy spadek popytu 
na dobra konsumpcyjne spowodował bardzo poważne trudności przed-
siębiorstw wytwarzających artykuły gospodarstwa domowego, meble 
oraz odzież. Aby uniknąć trudności produkcyjnych i fi nansowych pod-
czas fl uktuacji oraz zrównoważyć sprzedaż w ciągu cyklu koniunktury 
gospodarczej, wielu producentów zaczyna dyferencjować swoje produk-
ty oraz rynki docelowe.

7 Por. M. Urbaniak, Uwarunkowania marketingu przemysłowego, „Przegląd Ekonomiczny”, 
PTE – Oddział Poznański, lato – jesień 1996.

8 Por. B. Dubois, Ph.  Kotler, Marketing Management, Publi-Union 1989, s. 215.
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4.  Mniejsza liczba nabywców. Sprzedawca na rynku dóbr przemysłowych 
współpracuje zwykle z dużo mniejszą liczbą nabywców niż sprzedaw-
ca na rynku dóbr konsumpcyjnych. Kotler podaje jako przykład Goody-
eara – producenta opon. W przypadku gdy Goodyear jest kooperantem, 
los tego przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od uzyskania zamówień 
od jednego z trzech dużych producentów samochodów w Stanach Zjed-
noczonych. Natomiast w sytuacji, gdy Goodyear sprzedaje opony kon-
sumentom, ma do czynienia z potencjalnym rynkiem 112 mln posiada-
czy samochodów9.

5.  Koncentracja nabywców. Cechą charakterystyczną rynku dóbr prze-
mysłowych jest na ogół wysoki wskaźnik koncentracji zakupów. Czę-
sto kilku dużych nabywców dokonuje większości zakupów. W Polsce 
dużą koncentrację można zauważyć w przypadku przemysłów: hutnicze-
go, wydobywczego, elektromaszynowego, samochodowego.

6.  Wysoka wartość obrotów. Obroty na rynkach dóbr surowcowych, ma-
szyn i urządzeń oraz usług fi nansujących działalność gospodarczą prze-
wyższają obroty na rynku dóbr konsumpcyjnych i są bardziej skoncen-
trowane, np. transakcje giełdowe na rynkach surowców oraz na rynkach 
papierów wartościowych.

7.  Geografi czna koncentracja producentów i nabywców. W większości 
krajów, w tym także w Polsce, przemysł jest skoncentrowany w kilku 
największych ośrodkach. Na przykład koncentracja przemysłu stocznio-
wego występuje głównie na Pomorzu, przemysłu wydobywczego i hut-
niczego – na Górnym Śląsku. Taka geografi czna koncentracja producen-
tów pozwala zredukować koszty sprzedaży.

8.  Bliskie związki pomiędzy dawcą i nabywcą. Bliskie związki pomię-
dzy sprzedawcami i klientami są wynikiem mniejszej liczby znaczących 
klientów oraz ich dominacją nad dostawcami. Dostawcy muszą często 
dostosowywać swoją ofertę do indywidualnych wymagań klienta. Nie-
rzadko też współpracują z nabywcą przy określaniu wymagań technicz-
nych (specyfi kacji jakościowych) oraz warunków dostawy, uczestniczą 
w seminariach organizowanych przez klientów, na których są omawiane 
ich wymagania jakościowe i warunki współpracy.

9.  Duży udział zakupów bezpośrednich. Nabywcy częściej dokonują zaku-
pów bezpośrednio u producenta (na podstawie długoterminowych umów) 

9 por. Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie…, s. 190
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niż przez pośrednika. Dotyczy to szczególnie artykułów technicznie zło-
żonych lub/i drogich. Na rynku dóbr przemysłowych relacje między 
przedsiębiorstwami bazują na wzajemnym zaufaniu i lojalności w znacz-
nie większej skali, niż ma to miejsce na rynku dóbr konsumpcyjnych.

10.  Mniejszy udział obrotu towarowego z udziałem pośredników, zwłasz-
cza gdy chodzi o handel hurtowy i detaliczny. Blisko 60% obrotu su-
rowcami i maszynami odbywa się bezpośrednio pomiędzy producentami 
i odbiorcami dóbr przemysłowych.

11.  Występowanie transakcji wiązanych. Nabywcy dóbr przemysłowych 
dokonują często wyboru dostawców, którzy są jednocześnie ich klientami.

12.  Brak anonimowości uczestników rynku. Większość zawieranych 
transakcji ma formę pisemnej umowy.

13.  Profesjonalny charakter zakupów. Dobra przemysłowe są nabywa-
ne przez wykwalifi kowanych zaopatrzeniowców. Profesjonalne podej-
ście oraz większa możliwość oceny informacji technicznych pozwala-
ją na dokonywanie zakupów na możliwie najkorzystniejszych warun-
kach. Zmusza to niejako producentów dóbr przemysłowych do ciągłego 
doskonalenia swoich produktów oraz dostarczania dokładnych danych 
technicznych dotyczących oferowanych wyrobów.

14.  Powszechne stosowanie leasingu, dzierżawy. Wielu nabywców na ryn-
ku dóbr przemysłowych po to, by nie angażować zbyt dużych zasobów 
kapitałowych, dzierżawi lub bierze w leasing wyposażenie. Dotyczy to 
głównie maszyn i urządzeń produkcyjnych, samochodów dostawczych 
i służbowych oraz specjalistycznego wyposażenia projektowo-badaw-
czego10.

15.  Wpływ znacznie większej liczby osób na proces zakupu. Mogą to być 
m.in. specjaliści od zamówień, technicy, inżynierowie, kierownicy i dy-
rektorzy różnych szczebli, podmioty doradzające, itp.

Na nabywców instytucjonalnych silny wpływ wywierają:
 – czynniki otoczenia,
 –  czynniki wynikające z funkcjonowania przedsiębiorstwa – należą do nich kon-
kretne cele, kierunki działania, procedury (np. określone w przepisach odstępy 
czasowe, etapy, tryby postępowania), struktura organizacyjna,

 –  czynniki interpersonalne, związane ze składem grupy lub komisji podejmują-
cej decyzje nabywcze,

10 por. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie..., s. 189–191
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 –  czynniki osobowe są charakteryzowane przez: osobiste motywacje, przekona-
nia i preferencje każdego z uczestników procesu podejmowania decyzji zakupu,

 – czynniki ekonomiczne.
Wpływ czynników ekonomicznych zależy w dużej mierze od kondycji fi -

nansowej przedsiębiorstwa i warunków, w jakich funkcjonuje – co zostanie przed-
stawione na przykładzie przedsiębiorstw polskich w dalszej części rozdziału.

2.2. Ogólna ocena kondycji fi nansowej polskich przedsiębiorstw
Analizując ekonomiczne determinanty zachowań nabywczych przedsię-

biorstw, należy dokonać ogólnej oceny ich kondycji fi nansowej. W IV kwar-
tale 2008 roku jeszcze bardziej – w porównaniu z wcześniejszymi kwartałami 
– pogorszyły się wskaźniki fi nansowe polskich przedsiębiorstw, spadła zarów-
no rentowność sprzedaży, jak i rentowność ogółem, wzrósł zaś wskaźnik pozio-
mu kosztów; odzwierciedleniem zmian, jakie zachodzą w otoczeniu fi nansowym 
przedsiębiorstw, jest ujemny wynik na działalności fi nansowej.

Rok 2008, a szczególnie jego druga połowa, przyniósł pogorszenie wskaź-
ników ekonomiczno-fi nansowych przedsiębiorstw. Pomimo tego, że poziom 
przychodów stale się podnosił, w IV kwartale przedsiębiorstwa odnotowały spa-
dek zysków. Przychody z całokształtu działalności wyniosły w ubiegłym roku 
1 905 751,8 mln zł, czyli więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie wzrosły kosz-
ty uzyskania przychodów, w konsekwencji czego spadł wynik fi nansowy net-
to (z 86 248,7 mln zł do 62 996,4 mln zł). O pogarszającej się sytuacji sektora 
przedsiębiorstw świadczy fakt, że owe osłabienie wyniku fi nansowego netto spo-
wodowane było nie tyle zmianami w zyskach netto (które zaczęły spadać dopie-
ro w IV kwartale 2008 roku; spadek 10%), ile znaczącym zwiększeniem straty 
netto (o 141,6%) – por rys 2.

Decydującą rolę odgrywają jednak nie poziomy, a zmiany w dynamikach 
poszczególnych wielkości – w 2008 roku koszty nadal rosły szybciej (o 13,3%) 
niż przychody (11,0%), w efekcie czego poziom wskaźnika kosztów znów się 
podniósł, tym razem z 93,5% do 95,8%. Największy udział w tym wzroście kosz-
tów miały koszty związane z wynagrodzeniami (o 0,7 pkt. proc.) i usługami ob-
cymi (o 0,6 pkt. proc.). Światowy kryzys fi nansowy powinien tę tendencję od-
wrócić – obecnie przedsiębiorstwa uważniej przyglądają się kosztom i starają się 
je ograniczać. W pierwszej kolejności obcinane są koszty osobowe, które są naj-
bardziej elastyczne (koszty związane z wypłatą premii i nagród, koszty wyjaz-
dów służbowych i rozliczania delegacji). W drugiej kolejności przedsiębiorcy za-
oszczędzą na sile roboczej. Jak wskazują badania przeprowadzone przez NBP, 
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w 2009 roku co czwarte przedsiębiorstwo planuje redukcję zatrudnienia, a je-
dynie co dwudzieste chce zatrudnić dodatkowych pracowników. Sytuacja taka, 
w połączeniu z powszechnym oczekiwaniem na powrót emigrantów zarobko-
wych, negatywnie wpłynie na stopę bezrobocia, co z kolei bardzo osłabi presję 
płacową (por rys 3).

Rys. 2. Wynik fi nansowy netto przedsiębiorstw w Polsce (w mln zł)
Źródło: dane GUS.

Rys. 3. Dynamika przychodów z całokształtu działalności i dynamika kosztów w latach 
2007–2008

Źródło: GUS.
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Znamienne jest uzyskanie przez polskie przedsiębiorstwa ujemnego wyni-
ku na działalności fi nansowej. W III kwartale 2008 roku wyniósł on -0,8 mld zł, 
a w IV kwartale już -17,2 mld zł. Ujemny wynik na działalności fi nansowej to 
odzwierciedlenie zmian, jakie w ostatnim czasie zaszły w otoczeniu przedsię-
biorstw: wzrósł koszt obsługi kredytów (podwyżki stóp procentowych w I poło-
wie roku), notowania fi rm na giełdzie były rekordowo niskie, a kurs walutowy 
ulegał dużym wahaniom.

Tabela 5

Sytuacja fi nansowa przedsiębiorstw – wybrane wyniki i wskaźniki ekonomiczne 
w 2007 i 2008 roku

Pozycja fi nansowa

2007 2008

II kw. IV kw. II kw. IV kw.

(w mld zł)

Przychody z całokształtu działalności 802,9 1 716,6 920,0 1 905,8

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu 
działalności 750,5 1 611,8 865,4 1 825,9

Wynik na działalności fi nansowej 1,9 3,9 1,5 -17,2

Wynik fi nansowy brutto 52,5 104,9 54,8 79,9

Wynik fi nansowy netto 42,8 86,2 44,3 63,0

Zysk netto 48,3 95,5 52,5 85,3

Strata netto 5,5 9,2 8,2 22,3

Nazwa wskaźnika (w %)

Wskaźnik poziomu kosztów 93,5 93,9 94,0 95,8

Wskaźnik rentowności ze sprzedaży 6,0 5,6 5,5 5,0

Wskaźnik rentowności obrotu netto 5,3 5,0 4,8 3,3

Wskaźnik rentowności obrotu brutto 6,5 6,1 6,0 4,2

Wskaźnik płynności I stopnia 32,9 33,8 31,9 33,3

Wskaźnik płynności II stopnia 99,8 99,0 98,9 94,8

Źródło: GUS.

W II połowie 2008 roku – poza wskaźnikiem poziomu kosztów – pogorszyły 
się wskaźniki rentowności. Rentowność ze sprzedaży spadła o 0,6 pkt. proc. (do 
5,0%). Jeszcze bardziej, bo o 1,7 pkt. proc. spadła rentowność obrotu netto (do 
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3,3%). Wobec słabnącego popytu, a także już dziś znacząco zmniejszonych za-
mówień produkcji i jednoczesnej konieczności ograniczeń marż na sprzedawane 
produkty, oczekiwać należy utrzymania się tego spadkowego trendu rentowności.

Wypracowana przez ostatnie lata nadwyżka fi nansowa powoduje, że w pol-
skich przedsiębiorstwach płynność fi nansowa utrzymuje się na wysokim pozio-
mie. Średni okres płatności zobowiązań pozabankowych na koniec 2008 roku 
wyniósł 37 dni. Ściąganie należności wymagało z kolei 42 dni. Niepewność jutra 
sprawiła, że nieznacznie (do 39%) wzrósł odsetek fi rm deklarujących zapewnie-
nie płynności przez utrzymanie wyższych środków fi nansowych. Pomimo wzro-
stu kosztów kredytów, nadal bardzo duża grupa przedsiębiorstw (92%) nie ma 
problemów ze spłatą zobowiązań kredytowych.

Pomimo pogorszenia wyniku na działalności fi nansowej oraz zmniejszenia 
zysku netto należy zwrócić uwagę na zwiększające się przychody z całokształ-
tu działalności.

2.3. Uwarunkowania zmian w przemyśle
W przemyśle najdotkliwiej pierwsze skutki spowolnienia gospodarczego 

odczuli eksporterzy, a także fi rmy zajmujące się przetwórstwem przemysłowym; 
bieżący portfel zamówień i bardzo niski popyt (głównie zagraniczny) pozwala 
przypuszczać, że zła sytuacja jeszcze się pogłębi.

Przedsiębiorstwa zajmujące się przemysłem można podzielić na dwie gru-
py: przedsiębiorstwa produkujące na rynek krajowy i przedsiębiorstwa kierują-
ce swoją produkcję na eksport. O ile pierwsza z nich nie zdołała jeszcze w 2008 
roku odczuć pogarszającej się koniunktury i w grupie tej nastroje nadal były 
optymistyczne, o tyle eksporterzy zdecydowanie narzekali na skutki kryzysu. Po-
gorszenie sytuacji eksporterów nastąpiło już w pierwszej połowie roku na skutek 
aprecjacji złotego. Nie poprawiło jej osłabienie złotego w IV kwartale 2008 roku 
(pogłębiające się w pierwszych miesiącach 2009 roku), gdyż efekt tego osłabie-
nia został skutecznie zduszony znacznym spadkiem popytu zagranicznego. Po-
pyt, który do tej pory stanowił główne koło zamachowe rozwoju przedsiębiorstw, 
obecnie stał się największą barierą ich rozwoju. Wśród eksporterów co czwar-
te przedsiębiorstwo uznaje, że niewystarczający popyt może zagrozić funkcjo-
nowaniu fi rmy. Tak złych ocen sytuacji nie odnotowano wśród eksporterów od 
2000 roku.

Szybkie pogorszenie koniunktury odnotowano również w branży meblar-
skiej, której produkty są jednymi z najlepszych towarów eksportowych, a ich 
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udział w ogólnym eksporcie Polski wynosi ok. 6% (co stanowi ok. 80% całej pol-
skiej produkcji meblarskiej). Zaobserwowane po raz pierwszy od kilku lat pogor-
szenie sytuacji znalazło swoje odzwierciedlenie w zmniejszonej liczbie zamó-
wień i we wzroście zapasów. Według GUS, już w I kwartale 2008 roku sprzedaż 
spadła o 12% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jeszcze 
gorzej sytuacja wyglądała w przypadku fi rmy Swarzędz SA, która zamiast spo-
dziewanych zamówień wartości ok. 3,5–4 mln zł miesięcznie, w ostatnim kwar-
tale 2008 roku zrealizowała zamówienia o wartości 1,5 mln zł. W marcu br. Nad-
zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o likwidacji spółki oraz 
powiązanej z nią Fabryki Mebli Kościan.

Równie źle wygląda sytuacja pozostałych przedsiębiorstw przetwórstwa 
przemysłowego. Zgłaszają one zmniejszenie portfela zamówień, mają problemy 
z płynnością i doświadczają spadków rentowności ze sprzedaży. Ich kondycję 
dodatkowo pogłębią zapewne cięcia wydatków, w tym przede wszystkim admini-
stracji państwowej, która do tej pory utrzymywała określony poziom zamówień.

2.4. Zmiany w budownictwie
Największym problemem fi rm z branży budowlanej nie jest już brakująca 

siła robocza, a zmniejszony popyt wynikający przede wszystkim z restrykcyjnej 
polityki kredytowej banków. Skutkiem pogarszającej się sytuacji w branży jest 
duży odsetek upadających fi rm.

Budownictwo to sekcja, która bardzo szybko odczuła światową recesję. 
Chociaż wyniki fi nansowe z pierwszych trzech kwartałów 2008 roku nie wska-
zywały jeszcze na kryzys (poprawa wyniku fi nansowego netto w budownic-
twie była najwyższa spośród całej grupy badanych przedsiębiorstw i wyniosła 
57,6%), to pogorszenie w tej sekcji postępuje zdecydowanie najszybciej. W wy-
niku światowego kryzysu fi nansowego banki z końcem 2008 roku obostrzyły 
kryteria przyznawania kredytów hipotecznych, co bardzo silnie osłabiło popyt na 
usługi fi rm budowlanych. Zaczęły one odnotowywać przestoje w produkcji, wie-
lu deweloperów nie może dokończyć rozpoczętych inwestycji, a kilkudziesięcio-
procentowe marże, do jakich przez ostatnie dwa lata deweloperzy przyzwycza-
ili klientów, zaczęły topnieć w oczach. Bariera stanowiąca wcześniej podstawo-
wą bolączkę fi rm budowlanych – pozyskanie rąk do pracy – straciła teraz na zna-
czeniu. Deweloperzy coraz częściej uskarżają się również na problemy z uzyska-
niem środków fi nansowych na kontynuację rozpoczętych prac; tu również ban-
ki obostrzyły warunki udzielania kredytów (np. wymagania dotyczące zabezpie-
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czeń). Spadek popytu na nowe mieszkania bezpośrednio przekłada się na spadek 
popytu na materiały budowlane, które w efekcie tego tanieją. W lutym 2009 roku 
nastroje przedsiębiorców z branży były najgorsze od dziewięciu lat.

O złej sytuacji świadczyć może także najwyższy udział przedsiębiorstw bu-
dowlanych wśród bankructw ogółem. W 2008 roku ubyło z branży 411 fi rm, 
a szacuje się, że to nie koniec upadłości, bowiem postępowanie upadłościowe 
rozpoczęto w kolejnych 55 fi rmach związanych z budownictwem. Procesy upa-
dłościowe w Polsce są procesami długotrwałymi, w związku z czym efekty słab-
nącej koniunktury zaczną ujawniać się w bieżącym roku.

2.5. Zmiany w usługach i handlu
Wahania kursu walutowego i ogólnoświatowy kryzys wpływają na usługi 

i handel; największe pogorszenie odnotowuje branża turystyczna, która w ubie-
głym roku miała rekordowo wysokie obroty.

Wśród usług na szczególną uwagę zasługuje turystyka, boleśnie doświad-
czająca skutków wahań kursów walutowych. Deprecjacja złotego podnosi koszty 
zagranicznych urlopów wypoczynkowych i wycieczek nawet o 30%. Komunika-
ty poszczególnych biur podróży coraz częściej informują, że ze względu na wa-
hania kursów fi rmy turystyczne będą rezygnować z ofert last minute. Wśród do-
datkowych ograniczeń popytu na usługi turystyczne wymienić należy: niepew-
ność sytuacji, groźbę utraty pracy, rosnące koszty już zaciągniętych przez gospo-
darstwa domowe zobowiązań fi nansowych (wzrost rat zaciągniętych kredytów 
walutowych). Porównując obecny portfel zamówień z ubiegłorocznym, który 
okazał się rekordowo wysoki, wiele fi rm turystycznych zaczyna rozważać zwol-
nienia personelu.

2.6. Spowolnienie inwestycyjne
Wobec słabnącego popytu na swoje wyroby przedsiębiorstwa rezygnują 

z podejmowania nowych inwestycji. Aby pokryć zapotrzebowanie rynkowe wy-
starczają istniejące moce przerobowe, a zgromadzone zapasy towarów gotowych 
pozwalają fi rmom nawet ograniczać produkcję.

Trudno jest oczekiwać, by przedsiębiorstwa podejmowały nowe procesy in-
westycyjne, jeśli doświadczają one tak dużych spadków popytu na swoje pro-
dukty i usługi. Według badań przeprowadzonych przez NBP, w 2009 roku za-
mierza inwestować jedynie co trzecia fi rma, podczas gdy jeszcze rok temu od-
setek ten wynosił 54% przedsiębiorstw. Z planów inwestycyjnych wycofują się 
przede wszystkich fi rmy z sektorów najbardziej dotkniętych skutkami kryzysu, 
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czyli eksporterzy (inwestycje deklaruje 21% fi rm) i przedstawiciele przetwór-
stwa przemysłowego (inwestycje deklaruje 13% fi rm). Warto jednocześnie za-
uważyć, że owe plany dotyczą w przeważającej części inwestycji niskonakłado-
wych, które nie zwiększają potencjału produkcyjnego (przez ostatnie dwa lata 
takie inwestycje planowało ok. 42% badanych przedsiębiorstw), ale koncentru-
ją się na innowacjach powodujących redukcję kosztów (są deklarowane najczę-
ściej, bo przez co trzecią fi rmę). Nic dziwnego, że w takich okolicznościach fi r-
my nie planują zwiększania mocy produkcyjnych, gdyż, jak pokazują statystyki, 
dotychczasowa produkcja zdecydowanie pokrywa zgłaszany popyt rynkowy, co-
raz częściej nawet go przewyższając, czego efektem jest utrzymujący się wysoki 
poziom zapasów (głównie towarów i produktów gotowych).

Badania przeprowadzone przez NBP na początku 2009 roku wskazują, że 
ponad 20% fi rm deklaruje zbyt wysoki poziom zapasów towarów gotowych. 
W grupie dużych fi rm eksportujących odsetek ten jest jeszcze wyższy i wyno-
si 30%. Zmniejsza się także bieżący portfel zamówień, co powoduje, że przed-
siębiorstwa planują nie tylko powstrzymanie się od nowych inwestycji, lecz chcą 
nawet ograniczyć dotychczasowy poziom produkcji. Inną przyczyną niechę-
ci do podejmowania inwestycji przez polskie przedsiębiorstwa są rosnące kosz-
ty kredytów (obniżkom stóp procentowych towarzyszą rosnące opłaty bankowe 
i wzrost kosztów zabezpieczenia kredytu). Zmniejsza się nie tylko odsetek fi rm 
deklarujących podjęcie nowych inwestycji, ale spada również udział fi rm pragną-
cych kontynuować inwestycje już rozpoczęte (z blisko 100% do ok. 90% fi rm).

Podstawowym źródłem fi nansowania inwestycji w dalszym ciągu pozosta-
ją środki własne, a w drugiej kolejności kredyty bankowe. Struktura fi nansowa-
nia będzie się zmieniać, co potwierdzają już pierwsze badania NBP z 2009 roku. 
Z jednej strony zaczną kurczyć się środki zgromadzone przez przedsiębiorstwa 
przez okres dobrej koniunktury, z drugiej zaś – coraz trudniej przedsiębiorstwom 
uzyskać kredyt. Nieco inaczej wygląda sytuacja przedsiębiorstw publicznych, 
które nie ograniczają inwestycji w tak dużym stopniu jak fi rmy prywatne. Na-
dzieję należy wiązać z inwestycjami samorządowymi, w dużym stopniu refi nan-
sowanymi ze środków UE. W sytuacji światowego kryzysu to one stanowić będą 
istotną część inwestycji w Polsce. Przykładem podjętej inicjatywy jest rozbudo-
wa sieci szerokopasmowej czy kolejne etapy remontów i budów dróg w Polsce.
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ECONOMICAL DETERMINANTS OF HUMAN BEHAVIOUR

Summary

The article shows main considerations of behaviour of nowadays customers.
The behaviour of households and their members is determined by the buying power, 

tastes, likes and other main determinants of nowadays customers.
Some of these determinants have no direct infl uence from producers and distribu-

tors, and the others have only indirect infl uence. It is good when these determinants are 
well known to marketers.

Translated by Józef Perenc
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UWARUNKOWANIA ZMIAN ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW 
NA RYNKU ŻYWNOŚCI

Przeobrażenia społeczno-gospodarcze, które rozpoczęły się kilkanaście lat 
temu, przyczyniły się w dość istotny sposób do zmian w ilości i jakości konsump-
cji żywności w Polsce. Zauważa się także zmiany w zwyczajach zakupowych, 
zachowaniach konsumentów na rynku, ich wymaganiach i preferencjach1. Uwa-
runkowania przemian w sferze konsumpcji w Polsce są podobne do tych, któ-
re występują w krajach wysoko rozwiniętych, głównie wywołanych zjawiskami 
starzenia się społeczeństwa, spadku przyrostu naturalnego, wydłużeniem życia, 
zmniejszeniem wielkości gospodarstw domowych, zmianami organizacji i cza-
su pracy, wysoką aktywnością zawodową kobiet, edukacją zdrowotną społeczeń-
stwa oraz propagowaniem wiedzy o zdrowym odżywianiu i racjonalnej diecie2. 
Konsumenci XXI wieku są coraz bardziej wymagającymi osobami, które żąda-
ją, by dostępna na rynku żywność była różnorodna, wysokiej jakości, atrakcyj-
na pod względem sensorycznym, o wysokiej wartości odżywczej, wytwarzana 
w warunkach zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne i jednocześnie wyma-
gała niewielkiego nakładu pracy i czasu na przygotowania do spożycia3.

1 G. Światowy, Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa, 2006, s. 150–168.
2 K. Kuśmierczyk, D. Szczepniec-Puchalska, Zmiany w konsumpcji żywności w Polsce, „Prze-

mysł Spożywczy” 2008, nr 12, s. 7–13.
3 Ż. Nagalewska-Radłowska, A. Kielesińska, Nowe produkty mięsne na rynku (opracowywa-

nie i komercjalizacja) a opinie i zachowania konsumentów, w: Decyzje konsumentów i ich determi-
nanty, S. Pilarski (red.), UWM, Olsztyn 2003, s. 33–35.



310 Mariola Grzybowska-Brzezińska

Obszar decyzji konsumenckich jest bardzo szeroki. Istotny wpływ na wybór 
produktów żywnościowych mają uwarunkowania ekonomiczne – zwłaszcza do-
chody konsumentów i ceny tych produktów. Znaczenie marki przy wyborze żyw-
ności jest istotne ze względu na gwarancję jakości i świeżości towaru oraz gwa-
rancję otrzymania zawsze takiego samego produktu. Kluczową rolę przy dokony-
waniu decyzji zakupu produktów odgrywa informacja żywieniowa, która może 
być przesyłana do konsumenta przez źródła personalne, gdzie informacje nie-
formalne pochodzące od przyjaciół, rodziny oraz informacje o charakterze for-
malnym, które są udzielane na opakowaniu produktu przez producenta, również 
przez źródła osobiste, to informacje uzyskane na podstawie własnego doświad-
czenia (poszukiwanie produktów na rynku, degustacja, próbowanie) czy źródła 
marketingowe prezentujące informacje pochodzące z reklam, wystaw, ze sprze-
daży osobistej, informacje promocyjne na opakowaniu4.

B. Bilska zauważa, że w czasach standaryzacji i globalizacji, których minu-
sem jest tak wielkie podobieństwo do siebie produktów zarówno pod względem 
funkcjonalnym, jak i zaspokajanych potrzeb, konsument poszukuje produktów nie-
typowych, oryginalnych, odmiennych, a zarazem o walorach prozdrowotnych. Po-
szukiwane są przez konsumentów produkty żywnościowe, które oprócz wartości 
odżywczej, związanej z wysoką jakością, zaspokajają aspekt odmienności. Spo-
żywany produkt przybliża do regionu, w którym został wytworzony, a przez akcje 
społeczne konsumenci mogą propagować różnego rodzaju działania prospołeczne, 
czyli przyczyniać się do ochrony środowiska czy wspierać akcje charytatywne5.

Zmiany obserwowane w sferze konsumpcji żywności wynikają z edukacji 
zdrowotnej społeczeństwa. Widoczny jest coraz bardziej powszechny u konsu-
mentów wzrost wiedzy o żywieniu, zdrowiu i racjonalnej diecie. Te wszystkie 
czynniki przyczyniły się do pojawienia się na polskim rynku wielu rodzajów żyw-
ności nowej generacji. Przemiany na rynku żywnościowym przebiegają bardzo 
szybko, producenci prezentują bardzo bogatą ofertę asortymentową. Natomiast 
zmiany zwyczajów żywieniowych wśród Polaków przebiegają znaczniej wolniej6.

4 M. Zegan, M. Jeznach, Rola informacji i edukacji w rozwoju rynku żywności funkcjonalnej, 
w: Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europej-
skiej, K. Gutkowska, L. Narojek (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005, s. 443–449.

5 B. Bilska , Konkurencyjność produktów regionalnych i tradycyjnych, „Roczniki Naukowe” 
2008, Tom X, zeszyt 4, s. 21–22.

6 M. Jeżewska-Żychowicz, Wpływ innowacyjności konsumentów na ich zachowania na rynku 
nowej żywności, „Handel Wewnętrzny” 2008,  nr 2, s. 34–41.
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Producenci żywności, chcąc się utrzymać na coraz bardziej konkurencyj-
nym rynku produktów żywnościowych, muszą monitorować czynniki kształtu-
jące zachowania konsumentów na rynku, które podlegają ciągłym zmianom, po-
winni również określać uwarunkowania zmian, jakie zachodzą.

Celem badań była identyfi kacja zmian wybranych zachowań konsumentów 
na rynku żywności oraz próba określenia ich przyczyn i uwarunkowań. Do badań 
wykorzystano metodę wywiadu osobistego, w której narzędziem badawczym był 
standaryzowany kwestionariusz ankiety. Badania były realizowane w okresie od 
grudnia do lutego w latach 2006–2007, 2007–2008 i 2008–2009. Wywiady prze-
prowadzono z przedstawicielami 336 w okresie 2006–2007, 320 w 2007–2008 
roku i 348 w 2008–2009 gospodarstw domowych. Badania realizowano wśród 
gospodarstw domowych województwa podlaskiego (średnio 38% gospodarstw 
domowych badanych w analizowanym okresie), pomorskiego (średnio około 
31%) i wramińsko-mazurskiego (średnio około 31%).

W badaniach uczestniczyło około 70% kobiet, jest to związane z faktem, iż 
to głównie one dokonują zakupu artykułów żywnościowych dla swoich gospo-
darstw domowych. Jeśli chodzi o kryterium wykształcenia, 36% wśród badanych 
to osoby z wykształceniem wyższym. Ankietowani mający średnie wykształce-
nie stanowili 20%, natomiast 25% grupę stanowiły osoby z wykształceniem za-
wodowym. Aktywność zawodowa respondentów była zróżnicowana. Najczęściej 
byli to pracownicy umysłowi, pracownicy fi zyczni czy emeryci i renciści. Aż 
75% badanych konsumentów to mieszkańcy miast.

1. Wyniki badań

Ocena postrzegania żywności i propagowanej diety w opinii badanych 
respondentówW celu określenia zachowań konsumentów na rynku żywności za-
pytano respondentów między innymi o to, jak postrzegają żywność, czym kie-
rują się przy jej wyborze, jaką propagują dietę. Wśród ankietowanych w okre-
sie objętym badaniem można zaobserwować wzrost zainteresowania prozdro-
wotnymi walorami produktów żywnościowych, propagowaniem prozdrowot-
nych atrybutów diety. Wyniki tych badań przedstawia rysunek nr 1. Deklara-
cje badanych w przypadku zainteresowania dietą bogatą we wszystkie niezbędne 
składniki w odpowiednich proporcjach w 2009 roku było na poziomie 55%, zaś 
w 2006 roku 42% respondentów deklarowało takie zainteresowania. Zaangażo-
wanie badanych respondentów w wzbogacanie diety w składniki mineralne i wi-
taminy również wzrosło w badanym okresie o 17%. Zmniejszyła się wśród bada-
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nych akceptacja odżywiania zgodnego z upodobaniami, jest już wśród badanych 
o 17% mniej chętnych do propagowania jedzenia zgodnego z gustami, bez zwra-
cania uwagi na kalorie.

Rys. 1. Deklaracje badanych respondentów w zakresie profi lu diety w latach 2006–
2009 (%)

Źródło: badania własne.

Zainteresowania walorami prozdrowotnymi produktów żywnościowych 
wzrosło o 17% wśród badanych w okresie trzech analizowanych lat. W czasie, 
w którym organizowano badania, wyraźnie występują zmiany w zakresie świa-
domości żywieniowej badanych. Opisywane trendy na rynku żywności, czyli po-
szukiwanie w niej walorów prozdrowotnych, oczekiwania dodatkowych warto-
ści odżywczych czy witamin, racjonalne odżywianie czy ograniczanie spoży-
cia tłuszczów i cholesterolu, to wyraźne zjawiska, które obserwowano również 
w badanej populacji. Zmiany te są widoczne wśród całej grupy badanych, jednak 
przy uwzględnieniu regionu zamieszkania to zdecydowanie najwyraźniej sygna-
ły tych zmian eksponowane są wśród badanych mieszkańców woj. pomorskie-
go, zaś najmniej widoczne są trendy prozdrowotne wśród badanych mieszkań-
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ców Podlasia (tabela 1). Aktywność zawodowa mieszkańców woj. podlaskiego, 
szczególnie kobiet, jest mniejsza w porównaniu z badanymi z woj. pomorskie-
go i warmińsko-mazurskiego, poza tym tradycja, kultura dobrego, pełnowarto-
ściowego żywienia dominuje w woj. podlaskim. Stąd mniejsze ich zaangażowa-
nie w budowanie diety, uwzględniające tendencje nazywane jako prozdrowotne.

Tabela. 1

Deklaracja badanych konsumentów w zakresie cech propagowanej diety w latach 2006–
2009 w wybranych województwach (w%)

Wyszczególnienie
Lata

2006–2007 2007–2008 2008–2009
Prozdrowotność żywności wpływa na mój wybór produktów
woj. podlaskie 19 29 36
woj. warmińsko-mazurskie 28 39 49
woj. pomorskie 36 45 55

jem co lubię i nie zastanawiam się nad wartością odżywczą posiłków
woj. podlaskie 87 76 70
woj. warmińsko-mazurskie 79 69 63
woj. pomorskie 71 59 55

zwracam szczególną uwagę na zawartość cholesterolu w produktach
woj. podlaskie 24 26 28
woj. warmińsko-mazurskie 24 29 34
woj. pomorskie 22 32 39

staram się, aby moja dieta była bogata w składniki mineralne i witaminy
woj. podlaskie 59 78 69
woj. warmińsko-mazurskie 61 85 81
woj. pomorskie 78 89 89
jest dla mnie ważne, aby moja dieta była uboga w tłuszcze
woj. podlaskie 29 39 40
woj. warmińsko-mazurskie 34 42 43
woj. pomorskie 44 48 54

dbam o to, aby moja dieta była bogata we wszystkie niezbędne składniki 
w odpowiednich proporcjach

woj. podlaskie 25 39 59
woj. warmińsko-mazurskie 32 55 59
woj. pomorskie 47 59 60

Źródło: badania własne.
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Większa świadomość żywieniowa eksponowana jest wśród badanych z woj. 
pomorskiego, gdzie uzyskiwane dochody są również na wyższym poziomie. Kult 
jedzenia bez liczenia kalorii widoczny jest wśród badanych mieszkańców woj. 
podlaskiego i choć 80% badanych wskazywało na tę cechę jego diety w 2006 
roku, to w 2009 roku taką deklarację zaznaczyło 70% badanych (tabela 1). Na-
leży jednak zaznaczyć, że badani respondenci często w swoich opiniach są mało 
konsekwentni, bo grupa 70% badanych z woj. podlaskiego również wskazuje, 
że stara się, aby dieta była bogata w składniki mineralne i witaminy, co wskazu-
je na to, że jednak zastanawiają się, co jedzą i kalorie nie są istotne, ale wartość 
odżywcza diety tak. Również istotne jest wskazanie, że konsumenci poszukują 
atrybutów prozdrowotnych, choć jednocześnie nie chcą eliminować ulubionych 
smaków czy potraw. Zdecydowaną aktywność w zmianie postrzegania żywności 
prezentują badani z wyższym wykształceniem i deklaracje te eksponują w kie-
runku zmiany żywienia racjonalnego, prozdrowotnego, gdzie kontrolowana jest 
wartość odżywcza. Ogranicza się zawartość cholesterolu, tłuszczy i docenia się 
w żywności zwiększoną zawartość witamin i związków mineralnych.

Można wnioskować, że kierunki zmian w zakresie profi lu diety będą utrzy-
mywane w przyszłości, a wraz ze wzrostem świadomości żywieniowej konsu-
mentów przekonania te będą egzekwowane na producentach żywności.

2. Miejsca zakupu żywności i wiarygodność źródeł informacji 
o produktach żywnościowych w opinii badanych w latach 2006–2009

Przy analizie zachowania konsumentów na rynku żywności, istotne jest 
wskazanie miejsca nabywania tych produktów oraz określenie zjawisk zacho-
dzących w handlu żywnością. Badani respondenci informowali, gdzie najczęściej 
realizują zakupy żywności i w analizowanym okresie można zauważyć zmia-
ny w deklaracjach ankietowanych mieszkańców północno-wschodniej Polski. 
Wskazując na zmiany zachowań w zakresie miejsc nabywania żywności, nale-
ży podkreślić, iż w badaniach w każdym roku uczestniczyła inna grupa badanych 
przedstawicieli gospodarstw domowych i ze względu na brak reprezentatywności 
próby wyników tych nie należy uogólniać, choć jako wyniki sondażowych badań 
pokazują na kierunki zachowań konsumentów.

Szczególnie zaznaczającym się w wynikach badań zjawiskiem jest fakt 
mniejszego zainteresowania zakupem żywności w hipermarketach z 94% w 2006 
roku do 70% w roku 2009 (rysunek 2). Różnice w tym zakresie widoczne są przy 
porównaniu deklaracji badanych z uwzględnieniem miejsca zamieszkania. I tak 
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w woj. podlaskim najmniejszy odsetek badanych (65%) wskazywał na zakupy 
żywności w tych placówkach w 2006 roku i już tylko 52% w 2009 roku. Badani 
mieszkańcy woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego nadal w ponad 60% de-
klarują zakupy żywności w hipermarketach. Może być to związane ze wzmożoną 
aktywnością zawodową badanych oraz zdecydowanie większą liczbą placówek 
hipermarketów. Jednak i wśród tych badanych jest tendencja ograniczania zaku-
pów żywności w hipermarketach, szczególnie tej o krótkim okresie przydatności 
do spożycia. Zdecydowanie tendencję wzrostową obserwuje się w przypadku po-
pularności supermarketów i sklepów osiedlowych, gdzie w przypadku 65% bada-
nych w 2006 roku było to miejsce częstego zakupu żywności, a w 2009 roku już 
92% badanych wskazuje na te placówki. Poddając analizie deklaracje badanych 
z uwzględnieniem miejsca zamieszkania, należy zauważyć, że tendencja zaku-
pów w supermarketach wśród badanych mieszkańców woj. podlaskiego i woj. 
pomorskiego jest bardziej dynamiczna.

Rys. 2. Miejsca dokonywania zakupów żywności w opinii badanych respondentów 
w latach 2006–2009 (w%)

Źródło: badania własne.

Badani mieszkańcy woj. warmińsko-mazurskiego dostrzegają supermarke-
ty, ale w tym przypadku około 75% respondentów w 2009 roku wskazuje je jako 
miejsce częstego zakupu, wobec ponad 90% badanych woj. pomorskiego i woj. 
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podlaskiego. W analizowanym okresie można zauważyć wzrost zakupu żywno-
ści w sklepach specjalistycznych i na nie wskazują zdecydowanie w ponad 80% 
w 2009 roku badani mieszkańcy woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, 
przy około 30% wskazań tych placówek w 2006 roku. Warzywa i owoce więk-
szość badanych kupuje na targowisku i w 2009 roku już o 40% badanych więcej 
w porównaniu do roku 2006 wskazuje to miejsce jako bardzo atrakcyjne do za-
kupu świeżych produktów.

W kreowaniu zachowań konsumentów na rynku i w budowaniu ich świado-
mości, często wykorzystywane są różne źródła informacji o produktach. Anali-
zie poddano ocenę wiarygodności informacji o produktach żywnościowych w la-
tach 2006–2009 (rysunek 3).

Rys.3. Ocena wiarygodności źródeł informacji o żywności w opinii badanych respondentów 
w latach 2006–2009 (w%)

Źródło: badania własne.

Jak wskazują wyniki badań, w ocenie badanych respondentów wiarygod-
ność mediów masowych maleje. Najbardziej wiarygodnym źródłem są doświad-
czenia własne i polecenie znajomych. Jeśli chodzi o wykształcenie badanych, to 
wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia maleje wiarygodność telewizji i cza-
sopism i zdecydowanie dominują doświadczenia własne.
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3. Motywy zmiany marki produktów żywnościowych oraz ocena 
skuteczności form promocji w ocenia badanych w latach 2006–2009

Widocznym zjawiskiem w zachowaniach konsumentów jest poszukiwanie 
wiarygodnych marek produktów żywnościowych, również zaznacza się istot-
ność atrakcyjnej ceny żywności (Rys.4). Jak wskazują przeprowadzone badania, 
szczególnie zauważalne jest poszukiwanie tańszych marek produktów żywno-
ściowych czy marek objętych promocją, deklaruje je 27% badanych w okresie 
2008–2009 przy 10% w 2006 roku. Te zjawiska występują w większym nasileniu 
wśród badanych zamieszkujących woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie. Naj-
istotniejszy jednak motyw zmiany marki, widoczny w okresie realizacji badań, to 
bardziej eksponowane walory zdrowotne, które respondenci doceniają. Ten czyn-
nik jest istotny dla badanych niezależnie od poziomu wykształcenia, miejsca za-
mieszkania bądź osiąganych dochodów. Ciekawym aspektem wyników badań, 
co należy podkreślić, jest fakt zwiększonego zainteresowania respondentów wa-
lorami prospołecznymi, jakie posiadają markowe produkty żywnościowe.

Rys. 4. Okoliczności, w jakich badani respondenci są skłonni zmienić markę dotychczas 
nabywanych produktów żywnościowych w latach 2006–2009 (w%)

Źródło: badania własne.
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I tak w 2009 roku w przypadku 16% badanych jest to motyw zmiany mar-
ki przy 3% wskazań w 2006 roku. Jest to sygnał wzrostu zainteresowania marke-
tingiem społecznym czy działaniami konsumentów na rzecz środowiska i chary-
tatywnością. Cechy prospołeczne produktów żywnościowych mają większe zna-
czenie w przypadku badanych zamieszkujących woj. pomorskie czy reprezentu-
jących wyższe wykształcenie i wyższy poziom dochodów. Często te cechy są ze 
sobą powiązane, stąd wyniki analiz uwzględniające kryteria demografi czne.

Atrybuty produktu w społecznościach rozwijających się to często niższa 
cena czy atrakcyjne formy promocji. Zmiany dochodów konsumentów, sytuacja 
ekonomiczna branży czy poziom infl acji wpływają na ceny żywności. Kryzys na 
rynkach fi nansowych spowodował, iż konsumenci stali się bardziej racjonalni 
w zakupach, często je planują i poszukują atrakcji cenowych czy okazji na pro-
mocjach. Zmieniają miejsca nabywania produktów żywnościowych ze wzglę-
du na niższe ceny towarów. W okresie realizowanych badań wyraźnie można 
zauważyć wpływ czynników ekonomicznych na zachowania konsumentów, np. 
w analizie motywów zmiany marki produktów na tę tańszą czy przy analizie sku-
teczności instrumentów promocji sprzedaży, gdzie respondenci zainteresowani 
są gazetkami promocyjnymi, by w nich poszukiwać produktów atrakcyjnych ce-
nowo (rysunek 5).

Zdecydowanie ta forma dominuje wśród badanych z woj. podlaskiego, 
gdzie około 98% badanych wskazuje na propagowanie takiej formy zakupu.

Rys. 5. Skuteczność form promocji sprzedaży na rynku produktów żywnościowych wśród 
badanych konsumentów w latach 2006–2009

Źródło: badania własne.

Zbieranie punktów staje się bardziej atrakcyjne i częściej jest wykorzysty-
wane wśród badanych zamieszkujących woj. pomorskie i warmińsko-mazurskie. 
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Ci badani w większej liczbie zaopatrują się w hipermarketach i tam ta forma pro-
mocji sprzedaży jest popularna. Konkursy i loterie tracą na atrakcyjności i nie jest 
to zależne od miejsca zamieszkania badanych, ich dochodów czy wykształcenia.

Podsumowanie i wnioski końcowe

Zachowania rynkowe konsumentów żywności, ich preferencje, gusty oraz 
wymagania są bardzo różnorodne i zmieniają się pod wpływem szeregu różnych 
czynników. Stale pojawiają się nowe trendy konsumenckie, wśród których moż-
na wymienić: wzrost zaangażowania w różnego rodzaju zachowania o charak-
terze prozdrowotnym, proekologicznym i prospołecznym, propagowanie zdro-
wego stylu życia i odżywiania, aktywne spędzanie wolnego czasu, zaintereso-
wanie społecznym wymiarem konsumpcji, wzrost odpowiedzialności społecz-
nej za efekt podejmowanych decyzji, dbanie o środowisko naturalne. Współcze-
sny konsument poszukuje żywności o wysokiej jakości, zdrowej, smacznej, bez-
piecznej, wolnej od zanieczyszczeń. Zmienia się również miejsce konsumpcji. 
W badaniach podjęto próbę oceny zachowań wybranej grupy konsumentów oraz 
identyfi kacji i analizy zmian, jakie zachodzą na rynku dóbr żywnościowych.

Badani konsumenci deklarują propagowanie prozdrowotnego budowania 
diety. Stosują diety bogate w witaminy i składniki mineralne. Ważna jest rów-
nież dla nich racjonalność konsumpcji, tak aby zaspokajały dzienne dawki skład-
ników potrzebnych dla organizmu.

Interesujący jest fakt, że konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na ja-
kość żywności. Oznacza to, że wzrasta wiedza żywieniowa społeczeństwa, która 
ujawnia się w projakościowym podejściu do żywności. Informacja ta jest bardzo 
istotna dla producentów żywności i skłania ich do większego zwrócenia uwagi na 
jakość produkowanych przez nich wyrobów.

Głównym miejscem realizacji zakupów większości produktów żywnościo-
wych w przypadku badanych respondentów są sklepy osiedlowe czy supermar-
kety, które przejmują funkcję osiedlowego zaopatrzenia. Popularność hipermar-
ketów wśród badanej zbiorowości, mimo szerokiej oferty asortymentowej oraz 
licznych atrakcyjnych obniżek cen i wielu promocji, maleje.

Jeśli chodzi o skuteczność oddziaływania wybranych instrumentów promo-
cji sprzedaży, wśród badanych respondentów najbardziej popularną formą są ga-
zetki promocyjne. Główne ich przeznaczenie to dostarczenie informacji o pro-
mocjach produktów, które zazwyczaj kupują. Obniżki cenowe i promocyjne ceny 
są najbardziej atrakcyjną formą promocji sprzedaży.
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Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o produktach żywnościowych 
dla badanej grupy konsumentów są własne doświadczenia. Choć szeroka oferta 
asortymentowa powoduje, że wiarygodność nośników masowych wzrośnie.

DETERMINANTS OF CHANGES IN CONSUMER BEHAVIOUR 
ON THE FOOD MARKET 

Summary

The main purpose of the study was to identify and analyze consumer behaviors 
on the food market. The direct questioning method was employed within the research 
process, using a standardized questionnaire form. As the results of the study indicate the 
main place of most of the food purchases are small neighborhood shops and supermar-
kets. In most cases the purchase is made based on one’s experience whereas the mass me-
dia is considered as a quite unreliable source of information. The respondents are willing 
to switch to other brands of food products when being offered a product of higher health 
values or of better quality.

Translated by Mariola Grzybowska-Brzezińska
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DETERMINANTY ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW 
NA POLSKIM RYNKU ŻYWNOŚCI WYGODNEJ

Bogactwo oferty produktów żywnościowych, demokratyzacja konsumpcji, 
a także zmieniające się upodobania i preferencje konsumentów determinują istot-
ne zmiany w zachowaniach konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Pochodną 
zachodzących przemian ekonomicznych, socjalnych i kulturowych jest zmiana 
stylu życia (jakości życia), wzrost aktywności zawodowej kobiet, zmniejszenie 
ilości czasu wolnego, co, wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa oraz lep-
szym wyposażeniem gospodarstw domowych w sprzęt obsługi, stworzyło prze-
słanki rozwoju rynku żywności wygodnej. Efektem dążenia do zaspokojenia po-
trzeb konsumenta wyznaczonych przez wygodę użycia, charakteryzujących się 
szybkością przygotowania do spożycia, łatwością przyrządzenia i przechowywa-
nia, funkcjonalnością opakowania (możliwość np. użycia opakowania do pod-
grzania produktu), jest bardzo szeroki asortyment żywności wygodnej na świato-
wym rynku żywnościowym.

Obecnie konsumenci mają do wyboru setki zróżnicowanych smakowo i za-
awansowanych technologicznie gotowych produktów. Również Polacy żyją co-
raz aktywniej, szybciej i mają coraz mniej czasu na gotowanie. Kołem napędo-
wym tego segmentu rynku spożywczego są zmiany stylu życia; w analizach tren-
dów zachowań konsumentów pojawia się termin fl exibilizacja1 (elastyczność) 
– czyli dopasowywanie czasu i miejsca jedzenia do różnych rodzajów ludzkiej 
aktywności: zawodowej, towarzyskiej, rozrywkowej itd. Oznacza to w praktyce, 

1 J. Korejwo, Rośnie rynek dań gotowych – fl aki, klopsy i pulpety, „Rynek Spożywczy” 2009,  
nr 1–2, s. 36.
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że coraz częściej konsumenci spożywają posiłki nieregularnie, zależnie od oka-
zji, nie chcąc tracić dużo czasu na ich przygotowanie.

Kategoria żywności wygodnej2 jest w Polsce na etapie początkowej fazy 
rozwoju. Jeśli porówna się Polskę z Europą Zachodnią, szczególnie z Niem-
cami, to dostrzegany jest duży potencjał polskiego rynku. W Niemczech aż 
70% spożywanych zup to zupy gotowe lub przygotowane z użyciem goto-
wych produktów, natomiast w Polsce ze sklepu pochodziło w 2006 roku zale-
dwie 1,5% zup3.

Rynek żywności wygodnej w ostatnich latach należy jednak zaliczyć do naj-
bardziej dynamicznych segmentów przetwórstwa spożywczego. Według szacun-
ków, w 2006 roku jego wartość wzrosła o 25% w stosunku do roku poprzednie-
go4, a w 2008 roku wzrost wyniósł 21%5. Jak się szacuje, w 2009 roku wydatki 
Polaków na dania gotowe pierwszy raz przekroczyły 730 mln zł.

Rys. 1. Prognozowana sprzedaż na rynku żywności wygodnej 
Źródło: Euromonitor International za B. Drewnowska, K. Kucharczyk, Polacy w kryzysie 

gotują sami, http://www.rp.pl/artykul/141009,454281.html, 30.03.2010.

2 W literaturze pojęcie żywności wygodnej utożsamiane jest z kategorią produktową dania 
gotowe. 

3 T. Prusek, Idą tłuste lata dla rynku dań gotowych, „Gazeta Wyborcza” 21.08.2006, s. 17.
4 Sprintem do stołu, „Magazyn Handlowiec Info” 9.07.2007, s. 5.
5 Marka kryterium wyboru, „Wiadomości Handlowe” 2009, nr 2, s. 40.
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Przesłanką wskazującą na perspektywiczny rozwój rynku żywności wygod-
nej jest porównanie wielkości spożycia produktów tego segmentu; polski kon-
sument kupuje dziś czterokrotnie mniej dań gotowych niż konsumenci z państw 
Europy Zachodniej, a tam, podobnie jak w USA, segment żywności wygodnej 
rozwijał się w ostatnich latach najbardziej dynamicznie. Statystyczny Polak spo-
żywa w ciągu roku około 4 l potraw gotowych, podczas gdy średnia europejska 
wynosi 5,5 l, a w niektórych krajach (np. w Szwecji czy Francji) sięga około 15l 
per capita6.

W celu zidentyfi kowania uwarunkowań zachowań polskich konsumentów 
na rynku żywności wygodnej w latach 2007 i 2008 zrealizowano badania tech-
niką wywiadu bezpośredniego na próbie 1600 konsumentów w województwie 
wielkopolskim w ramach grantu badawczego Konsument wobec innowacji pro-
duktowych na rynku żywności (KBN N115 1264 33).

Tabela 1

Postrzeganie żywności wygodnej w opinii konsumentów 

Defi nicje żywności wygodnej Ogółem

Nie wiem – nie słyszałem, nie spotkałem się z pojęciem 37,2%

Szybko przygotowane, coś co można zrobić w szybkim czasie 28,5%

Łatwa do przygotowania i konsumpcji – wygodna do zrobienia 13,4%

Przygotowana i przeznaczona do drobnej obróbki 
– do odgrzania, odmrożenia, wstępnie przygotowana 8,4%

Bezpośrednio do spożycia, do spożycia po zakupie 8,1%

Dania gotowe tradycyjne – kluski, kopytka, gołąbki, gorące kubki 6,1%

Fast food 3,7%

Inne 11,1%

Źródło: badania własne.

Dynamiczny rozwój obu kategorii żywności powoduje, że konsumenci są 
bardzo podzieleni w postrzeganiu tych kategorii. Największa grupa responden-
tów nie potrafi  jednoznacznie określić, jakie produkty można zaliczyć do żywno-
ści wygodnej albo też nie spotkała się z tym pojęciem. Reszta badanych najczę-
ściej postrzega produkty żywności wygodnej przez pryzmat ich atrybutów – jako 
produkty, które można szybko i wygodnie przygotować do konsumpcji. Duże 
zdziwienie budzi fakt, że niewielka grupa respondentów zalicza do żywności wy-

6 J. Korejwo, op.cit, s. 37.
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godnej dania gotowe tradycyjne, jak kluski, kopytka, gołąbki czy zupy instant, 
czyli produkty najdłużej obecne na polskim rynku żywności wygodnej.

Postrzeganie żywności wygodnej jest silnie związane z wiekiem badanych 
(wraz z jego wzrostem częściej pojawiają się deklaracje konsumentów o niezna-
jomości charakteru żywności wygodnej), jak również wielkością gospodarstwa 
domowego. Co ciekawe do nieznajomości produktów żywności wygodnej przy-
znaje się prawie połowa gospodarstw jedno- lub dwuosobowych (a to właśnie ci 
konsumenci stanowią dla większości producentów główny segment docelowy); 
zaś wśród konsumentów z gospodarstw liczących 5 i więcej domowników – tyl-
ko co trzecie deklaruje podobne opinie. Znajomość określenia „żywność wygod-
na” częściej deklarowali konsumenci, którzy oceniają całkiem dobrze swoją sy-
tuację fi nansową. Rzeczywisty czy też postrzegany wysoki poziom cen produk-
tów żywności wygodnej być może zniechęca do ich zakupów konsumentów bied-
niejszych; częściej również, jak wskazują badania ogólnopolskie, osoby biedniej-
sze dokonują zakupów surowców/półproduktów żywnościowych i przygotowu-
ją samodzielnie posiłki.

Decyzje konsumentów o zakupie produktów żywnościowych są rezultatem 
oddziaływania różnych czynników, a ich poznanie ma kluczowe znaczenie dla 
zarządzania portfelem produktów przedsiębiorstwa. Skierowanie komunikatów 
do docelowych segmentów konsumenckich z ekspozycją istotnych walorów pro-
duktu pozwala z większym prawdopodobieństwem przewidywać pozytywne re-
akcje nabywców związane z zakupem, a tym samym prognozować sprzedaż wy-
branych kategorii produktów portfela przedsiębiorstwa.

Przeprowadzone badania ujawniły, że do głównych powodów zakupu pro-
duktów żywości wygodnej zaliczyć należy wygodę ich przygotowania oraz szyb-
kość przyrządzania posiłku dzięki ich wykorzystaniu. To w zasadniczej części 
tłumaczy prezentowany wcześniej sposób postrzegania żywności wygodnej wła-
śnie jako produktów pozwalających szybko i wygodnie przygotować posiłek. 
Konsumenci dokonują zakupów na badanym rynku również ze względu na brak 
czasu czy uzdolnień kulinarnych, jak również kierują się podczas zakupu walo-
rami smakowymi produktów. Ostatnią w hierarchii przyczyną zakupu żywności 
wygodnej są nowe produkty pojawiające się na badanym rynku, co jest potwier-
dzeniem wcześniejszych wyników badań, dotyczących nastawienia do nowości 
wskazujących na konserwatyzm polskich konsumentów w kwestii zwyczajów 
żywieniowych.



325Determinanty zachowań konsumentów na polskim rynku żywności...

Tabela 2

Powody zakupu żywności wygodnej przez konsumentów – hierarchia 

Powody zakupu Średnia1

Wygoda przygotowania 1,68

Szybkość przygotowania posiłku 1,69

Brak czasu 1,80

Wysokie walory smakowe dań 2,23

Brak uzdolnień kulinarnych 2,29

Atrakcyjny wygląd dań 2,38

Nowe produkty pojawiające się w sklepach 2,50
1 Od 1 – najważniejszy powód – do 3 – mało ważny powód.

Źródło: badania własne.

Do czynników różnicujących deklarowane przez konsumentów powody 
zakupu produktów żywności wygodnej należy wiek oraz wykształcenie bada-
nych. Analiza wyników badań wskazuje, że wraz ze wzrostem wykształcenia re-
spondentów wśród powodów zakupu żywności wygodnej istotniejsze stają się te 
związane stricte z walorami badanych produktów – wygodą i szybkością przy-
gotowania. Należy jednak podkreślić, że głównym powodem zakupu produktów 
żywności wygodnej jest brak czasu. Brak czasu to również istotna determinan-
ta zakupu żywności wygodnej, zgłaszana przez osoby do 39. roku życia. Brak 
uzdolnień kulinarnych, jak można było przypuszczać, częściej powoduje zakup 
żywności wygodnej wśród młodszych niż starszych konsumentów.

Tabela 3

Bariery zakupu żywności wygodnej 

Bariery zakupu Średnia2

Tradycyjne przygotowanie posiłków 2,01

Wysoki poziom cen 2,21

Niechęć do zakupów takich produktów 2,44

Zła jakość produktów 2,67

Brak wiedzy o produktach 2,98

Brak dostępności w sklepach 3,34
2 Od 1 – bardzo istotna bariera do 5 – bardzo nieistotna bariera.

Źródło: badania własne.
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Główną barierą zakupu produktów żywności wygodnej jest deklarowane 
przywiązanie do tradycyjnego przygotowywania posiłków (dla 73% badanych); 
wysoki poziom cen to druga przyczyna niewielkich zakupów na badanym ryn-
ku (dla 61,9% badanych). Respondenci również przyznają, że odczuwają niechęć 
do zakupów produktów badanej kategorii (53,4%) oraz czasami mają problemy 
z dostępnością oferty produktowej żywności wygodnej w placówkach handlo-
wych (18,4%).

Przytoczone zachowania badanych konsumentów, odzwierciedlające barie-
ry zakupu żywności wygodnej, istotnie różnicowały jedynie zmienne socjoeko-
nomiczne (z wyjątkiem płci i liczby osób w gospodarstwie domowym) oraz de-
mografi czne. Jednak należy podkreślić, że czynniki różnicujące zachowania kon-
sumentów dotyczyły jedynie opinii w zakresie wybranych barier zakupu – wyso-
kiego poziomu cen oraz tradycyjnego przygotowania posiłku. W przypadku po-
zostałych deklarowanych barier zakupu produktów żywności wygodnej obser-
wowane są podobieństwa w opiniach konsumentów.

W zakresie kształtowania się opinii o wysokim poziomie cen jako czynni-
ku powodującym zmniejszone zainteresowanie zakupami produktów żywności 
wygodnej można dostrzec istotne zależności: wraz z wiekiem badanych zwięk-
sza się postrzeganie cen produktów żywności wygodnej jako wysokich, co po-
woduje ich zmniejszone zakupy; częściej również na tę barierę wskazują osoby 
z niższym wykształceniem i deklarowanym niższym poziomem dochodu na oso-
bę w gospodarstwie domowym.

Tradycyjne przygotowywanie posiłków i w związku z tym odczuwane nie-
wielkie zainteresowanie zakupami produktów żywności wygodnej jest istotnie 
zależne od wieku, wysokości osiąganych dochodów i miejsca zamieszkania. Jak 
można było przypuszczać, prawie 75% respondentów w wieku 50 lat i więcej 
jako bardzo dużą i dużą barierę wskazuje właśnie tradycyjne przygotowywa-
nie posiłków, które hamuje zmianę zachowań nabywczych w kierunku zakupów 
żywności wygodnej. W podobny sposób miejsce zamieszkania determinuje za-
chowania zakupowe na rynku żywności wygodnej – najbardziej przywiązani do 
tradycji w zakresie gotowania posiłków w gospodarstwie domowym są bowiem 
osoby mieszkające na wsi.

Pewnym zaskoczeniem jest fakt, że poziom dochodów wpływa odwrotnie 
proporcjonalnie na kształtowanie się opinii o tradycyjnym przygotowywaniu po-
siłków i zakupach produktów żywności wygodnej. Im wyższy poziom docho-
du – tym częściej konsumenci deklarują przywiązanie do tradycyjnego przyrzą-
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dzania posiłków w domu, tym samym zmniejsza się zainteresowanie produk-
tami żywności wygodnej. Można to tłumaczyć tym, że wyższy poziom docho-
dów daje możliwość zarówno częstszego korzystania z usług gastronomicznych 
(substytut żywności wygodnej), jak i dokonywania zakupów produktów relatyw-
nie droższych, ale tradycyjnie produkowanych. Być może tradycyjne gotowa-
nie jest również postrzegane jako przyrządzanie posiłków z tradycyjnych surow-
ców – obecnie na rynku coraz bardziej dostępnych jednak dla zamożnej grupy 
konsumentów.

Wyniki badania pozwoliły także na zidentyfi kowanie grupy determinant, 
przyczyniających się do wzrostu zainteresowania produktami tego rynku wśród 
konsumentów. Główną zachętą większych zakupów żywności wygodnej jest ob-
niżka cen produktów (deklaracje 80,5% respondentów), badani ponadto deklaro-
wali zwiększenie zainteresowania badanymi produktami pod wpływem stosowa-
nych przez producentów instrumentów promocji sprzedaży (67,6%), jak również 
dzięki pojawieniu się na rynku nowej oferty produktowej (56,9%).

Tabela 4

Hierarchia zachęt przyczyniających się do zwiększania zakupów żywności wygodnej 
w opinii konsumentów

Rodzaj zachęty Średnia

Obniżenie cen produktów 1,92

Promocje produktów 2,26

Nowa oferta 2,44

Reklama w TV 2,57

Większa informacja w prasie, w TV 2,64

Większa dostępność/obecność w sklepach 2,65

Źródło: badania własne.

Analiza deklarowanych zmian dotychczasowych zachowań konsumpcyj-
nych pod wpływem stosowanych zachęt wskazuje na silne różnice w opiniach re-
spondentów ze względu na ich wiek, poziom wykształcenia, liczbę osób w gospo-
darstwie domowym, miesięczny poziom dochodów oraz miejsce zamieszkania.

Jednym z czynników różnicujących deklaracje respondentów w badanym 
obszarze jest wiek konsumentów – można tu bowiem zauważyć zależność pro-
porcjonalną. Wraz ze wzrostem wieku nabywców ich opinia, dotycząca wpływu 
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poszczególnych zachęt na zwiększenie zakupów produktów żywności wygodnej, 
jest coraz bardziej sceptyczna.

Odmienne zależności wykazuje uwzględnienie poziomu wykształcenia re-
spondentów w analizie czynników zwiększających sprzedaż na rynku żywności 
wygodnej. Wraz ze wzrostem wykształcenia konsumenci oczekują od producen-
tów dań gotowych, m.in. nowej oferty produktowej, większej informacji o pro-
duktach oraz zachęcających instrumentów promocji – tylko taka strategia, wy-
korzystująca podane instrumenty, może przyczynić się do zwiększenia zakupów 
żywności wygodnej.

Zauważono także, że badani, dysponujący niższą siłą nabywczą, częściej 
niż pozostali zainteresowani byli obniżką ceny produktów na rynku żywności 
wygodnej, a respondenci osiągający miesięczne dochody powyżej 1000 zł dekla-
rowali zwiększenie swoich zakupów pod wpływem pojawienia się nowych pro-
duktów, otrzymania większej informacji o dostępnej ofercie produktowej.

W rezultacie wyniki badań wskazują, że do zbioru głównych czynników 
determinujących zmiany zachowań konsumentów żywności wygodnej zaliczyć 
można: czynniki demografi czne, kulturowe, społeczno-zawodowe, geografi cz-
no-przyrodnicze, dotychczasowe zwyczaje żywieniowe (tradycjonalizm), wie-
dzę o atrybutach produktów żywności wygodnej (trudność w jej określeniu), in-
formację i przekonanie o zaletach żywności wygodnej (niewielka wiedza i brak 
przekonania o cechach charakterystycznych produktów żywności wygodnej).

Rys. 2. Determinanty zakupu produktów na rynku żywności wygodnej 
Źródło: opracowanie własne.

 

DETERMINANTY ZAKUPU
NA RYNKU YWNO CI WYGODNEJ

Nastawienie konsumentów –odzwierciedlenie konserwatyzmu / tradycjonalizmu zwyczajów wieniowych

Atrybuty produktów – czynniki  u  wygodnej  (wygoda i szybkoprzygotowania)
Przes anki marketingowe –towane przez wytwórców (opakowanie, innowacje, walory sensoryczne)

Czynniki handlowe – s   w punktach handlowych  oferty, poziom cen)
Instrumenty komunikacji rynkowej– informacja w nych formach –promocja sprzeda , reklama, informacja prasowa, itp.
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Przeprowadzone badania pozwoliły również na dokonanie charakterystyki 
profi lu konsumenta żywności wygodnej w Polsce. Ogólnie można powiedzieć, 
że w przypadku żywności wygodnej odsetek konsumentów spożywających kil-
ka razy w tygodniu produkty tego typu wynosi 12%. Omawiając jednak stosunko-
wo niewielki odsetek konsumentów żywności wygodnej (na tle konsumentów in-
nych produktów żywnościowych), należy przypomnieć wcześniej zdiagnozowane 
przyczyny tej sytuacji: różnorodność postrzegania produktów żywności wygod-
nej, a z drugiej strony – coraz szerszą ofertę wytwórców takiej żywności. Przy-
puszczalnie grupa wyodrębnionych tu konsumentów jest liczniejsza, a trudność 
w szacowaniu jej wielkości wynika właśnie z wymienionych wyżej przyczyn.

Tabela 5

Profi l konsumenta żywności wygodnej 

Żywność wygodna

12% spożywa ją kilka razy w tygodniu

głównie konsumenci młodzi do 29 lat

średnie i wyższe wykształcenie (też zawodowe)

miasto, wieś zdecydowanie mniej

średni poziom dochodów

głównie 1- i 2-osobowe gospodarstwa

świadomość zakupów żywności wygodnej: wygoda przygotowania, 
brak czasu, szybkość przygotowania

Źródło: badania własne.

Konsumenci żywności wygodnej to głównie dwie grupy wiekowe kon-
sumentów – konsumenci młodzi do 29 lat oraz konsumenci po 50. roku życia, 
mieszkający w mieście i posiadający minimum średnie wykształcenie (aczkol-
wiek są tu również konsumenci z zawodowym wykształceniem); gospodarstwa 
domowe, w których egzystują konsumenci badanej żywności dysponują średnim 
poziomem dochodu.

Przesłankami zakupu żywności wygodnej są podawane przez wielu autorów 
przyczyny, takie jak: wygoda przygotowania, brak czasu i szybkość przygotowa-
nia – częściej wskazywane w przeprowadzanych badaniach przez gospodarstwa 
domowe 1- i 2-osobowe. Postrzegane atrybuty żywności wygodnej istotnie deter-
minują wybór i późniejszy zakup produktów w badanym segmencie – wyodręb-
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niona grupa konsumentów dysponuje zdecydowanie większą świadomością cech 
charakterystycznych dań gotowych.

Komentując opisany profi l konsumentów żywności wygodnej, można po-
twierdzić optymistyczne prognozy rozwoju tego segmentu rynku żywności. 
A wynika to z takich cech, jak:

 –  wzrastająca liczba gospodarstw domowych 1- i 2-osobowych (niebawem się-
gnie w Polsce 50% gospodarstw),

 –  użyteczność żywności wygodnej przejawiająca się w korzyściach czasowych 
dla konsumenta przy wzrastającym obciążeniu zawodowym i chęci intensyw-
nego korzystania z czasu wolnego będzie zachęcała do korzystania z tego ro-
dzaju żywności,

 –  segment ludzi młodych będzie się rozbudowywał (wyż demografi czny z lat 
1982–1984) i jednocześnie będzie segmentem wczesnych innowatorów, który 
przy właściwej komunikacji rynkowej ze strony producentów stanowić może 
źródło „marketingu szeptanego”.

Rynek żywności wygodnej w Polsce znajduje się w fazie wczesnego roz-
woju. Wyraźnym tego dowodem jest wysoki poziom deklarowanej nieznajomo-
ści charakteru produktów badanego segmentu żywności. Brak pewności co do 
atrybutów żywności wygodnej, ograniczenia fi nansowe bądź też niedostateczna 
możliwość znalezienia tych produktów w ofercie sklepów powoduje, że ponad 
połowa badanych respondentów nie potrafi ła scharakteryzować produktów tego 
rynku żywnościowego. Priorytetem więc dla producentów żywności wygodnej 
powinna być edukacja konsumentów, gdyż podstawowa wiedza konsumentów 
umożliwia dopiero kształtowanie pożądanych wymiarów postrzegania, jak i po-
staw konsumenckich.

Pamiętając, że uwarunkowania zachowań konsumentów podlegają ciągłym 
przemianom, należy przypuszczać, iż rysujące się wyraźnie w krajach wysoko 
rozwiniętych trendy rynkowe będą przenikały do innych krajów, również do Pol-
ski. O zapotrzebowaniu wśród polskich konsumentów na żywność wygodną zde-
cyduje przede wszystkim aspekt czynnika czasu (większy stopień przywiązywa-
nia uwagi do czasu i jakości w trakcie przygotowywania posiłków). To pozwa-
la na prognozowanie, że cechą charakterystyczną dla wzorców spożycia polskich 
konsumentów będzie stały wzrost preferencji w stosunku do żywności wygod-
nej w przygotowaniu. Jednak dynamika tego wzrostu będzie silnie uzależniona 
od producentów żywności i ich działań kierowanych do konsumentów na rzecz 
zmian w percepcji tego segmentu żywności.
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DETERMINANTS OF CONSUMER BEHAVIOUR ON THE POLISH MARKET 
CONVENIENT FOOD

Summary

The fundamental economic change, social and cultural developments in Poland for 
several years in consumer behavior has changed signifi cantly in the Polish food market. 
Poles are living more active, faster and have less and less time to cook – so hard to de-
velop our market convenient food products. This article aims to identify determinants 
of food consumption and comfort by Polish consumers. Consumer surveys have been 
carried out in 2008 in Wielkopolska. It turns out that, the barriers in the development of 
the convenient food are the conservative customs of the consumption the Polish. A prior-
ity for convenient food producers should be to educate consumers, because consumers’ 
basic knowledge can only shaping the desired dimensions of perception and consumer 
attitudes.

Translated by Tomasz Olejniczak
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CZYNNIKI WARUNKUJĄCE KSZTAŁTOWANIE POSTAW 
KONSUMENCKICH WOBEC MAREK WŁASNYCH 

ORAZ ICH WPŁYW NA BUDOWANIE KAPITAŁU MARKI 
I WARTOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

We współczesnych, dynamicznie postępujących zmianach globalizacyjnych 
informacje kierowane do konsumenta niejednokrotnie przekraczają jego zdolno-
ści percepcyjne, ograniczając tym samym zdolności poznawcze, co w znacznym 
stopniu wymaga uwzględnienia zmian podejścia współczesnego marketingu do 
procesów pozyskiwania informacji o rynku i klientach.

W zachowaniach konsumentów obserwuje się myślenie nielinearne, obra-
zowe i niewerbalne. Konsumenci niechętnie podejmują wysiłki związane z do-
głębną analizą ofert porównywalnych jakościowo produktów wymagających 
wiedzy eksperckiej. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda jedno-
znacznie wskazują na rosnącą frustrację wśród konsumentów, którzy wręcz za-
lewani są nadmiarem informacji na temat konkurencyjnych ofert tej samej grupy 
towarów. Z jednej strony, konsumenci przejawiają chęć posiadania wyboru pro-
duktów, z drugiej zaś – zbyt rozbudowane oferty wprowadzają element niepew-
ności związany z brakiem poznania wszystkich możliwych opcji podjęcia decy-
zji o wyborze konkretnej oferty. Sytuacja ta oczywiście wpływa na nieprzewidy-
walne zachowania konsumentów, które pozostawać będą raczej w sferze poza-
werbalnej. Do spektrum czynników związanych z doświadczeniem klienta, ich 
poziomem świadomości, podświadomości i obrazowym procesem myślenia oraz 
pozostałych cech związanych z postrzeganiem marek, po które sięga, należy do-
dać błędy, jakie popełniane zostają przez marketerów podczas procesów pozyski-
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wania informacji. Istnieje bowiem ogromna rozbieżność pomiędzy tym, w jaki 
sposób konsumenci poznają świat i jak o nim myślą, a tym, jakie metody stosują 
specjaliści w dziedzinie marketingu do gromadzenia danych będących podstawą 
chociażby do tworzenia nowych marek czy kampanii marketingowych.

Stąd też coraz istotniejsze znaczenie mają systemy budujące relacje z klien-
tami ukierunkowane na postawy lojalnościowe, zwłaszcza jeśli chodzi o postrze-
ganie marki. Opracowanie spójnego programu dającego gwarancję sukcesu w po-
staci budowy kapitału marki dla właściciela (a zwłaszcza dla właściciela marki 
własnej) jest dodatkowo obciążone negatywnym skojarzeniem o podłożu histo-
rycznym wywodzącym się z czasów powstawania koncepcji marek własnych. Na 
przełomie lat 80. i 90. XX wieku na rynkach bardziej rozwiniętych, wśród sieci 
dyskontowych rozwijała się koncepcja tego typu marek, która obejmowała pro-
dukty o najniższych cenach. Czynnikiem decydującym o zakupie miała być wy-
łącznie cena i to ówcześnie stanowiło nadrzędną wartość dla konsumentów. Re-
latywnie szybko jednak okazało się, że najniższa cena ściśle kojarzyła się rów-
nież z najniższą jakością, co z kolei znajdowało odbicie w negatywnych konota-
cjach względem znaków fi rmowym całej sieci detalicznej.

Niezależnie od chęci zmian wizerunku marek własnych marketerzy oraz 
menedżerowie zarządzającymi brendami nie mogą ignorować tego typu emocjo-
nalnych uwarunkowań w budowaniu relacji z klientami. W niektórych branżach, 
np. w branży spożywczej, dostrzega się nisze, których wykorzystanie rodzi szan-
se stworzenia pozytywnie postrzeganych marek własnych, należących do przed-
siębiorstw handlowych. Istnieje możliwość współistnienia tego typu marek wraz 
z markami producentów z korzyścią i potencjałem rozwojowym dla obu stron. 
Koncentrując jednak uwagę na analizie zachowań konsumentów wobec marki 
własnej badanej branży, należy uwzględnić strukturę rynku, na który marka jest 
przeznaczona. I tak na przykład zdecydowanie inne będą doświadczenia polskich 
konsumentów sięgających po polską markę (o tożsamości i skojarzeniach cha-
rakterystycznych dla etnicznie narodowego rynku polskiego) przeznaczoną na 
polski rynek, a inne będą zachowania i odczucia związane z tego rodzaju marką 
dystrybuowaną na rynku innego etnicznie kraju, w którym polski konsument po-
siada status emigranta. Uwarunkowania rynkowe i społeczno-kulturowe z okre-
su sprzed transformacji gospodarczej nie dadzą się w prosty sposób przewarto-
ściować w świadomości klientów. Słabe jakościowo w ówczesnym czasie pro-
dukty nadal funkcjonują w sferze emocjonalnej jako wyjątkowe i do dziś niepo-
wtarzalne. Przeciętny konsument nie bierze pod uwagę, że w tych czasach, poza 
brakiem innych alternatywnych ofert na podobne produkty, był w nieco innym 
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stanie emocjonalnym, będąc w młodszym wieku, który zazwyczaj kojarzy z tzw. 
dobrymi czasami. W tych okolicznościach ocena i zaufanie do marek polskich 
również podlegało stopniowej przemianie. Jeszcze w latach 90. XX wieku, tuż 
po transformacji ustrojowej, postrzeganie marki Hortex kojarzyło się raczej ne-
gatywnie z czasami sprzed transformacji. W trakcie upływu czasu sytuacja zmie-
niła się całkowicie i ocena dzisiejsza marki Hortex jest zdecydowanie pozytyw-
na, a nawet wskazuje się w badaniach jako najlepiej rozpoznawalną markę pol-
ską wśród produktów spożywczych.

Jeśli analizie podda się grupę towarów typu FMCG (produkty szybko zby-
walne), która dzieli się na branże chemiczne i spożywcze, okaże się, że o ile 
wśród produktów branży chemicznej nadal pozytywniej postrzegane są marki 
niemieckie, o tyle w sektorze spożywczym zaczynają przeważać produkty pol-
skie. Dziś dostrzega się w tym względzie zmiany, u podstaw których defi niu-
je się czynniki wpływające na styl życia polskich konsumentów. Są nimi przede 
wszystkim kultura tradycji rodzinnych oraz przygotowania posiłków w domu. 
Do tych pozytywnych emocjonalnie „obrazów” i uczuć wśród konsumentów od-
noszą się współcześnie powstające marki polskie (w tym również marki własne). 
W zdecydowanej większości przekazów i komunikacji wizualnej marek kreowa-
nych na tradycyjnie polskie następuje swoiste odniesienie do emocjonalnych 
uczuć, u których podstaw leży tzw. staropolskość, swojskość, sielskość, prostota 
oraz naturalność. Taki przekaz ma dostarczyć konsumentowi poczucie stabiliza-
cji i przynależności społeczno-kulturowej.

Ogólnoświatowe tendencje w zakresie promowania produktów ekologicz-
nych wpisują się również w wizerunek rodzimych, polskich marek. Stąd też po-
jawiające się proste, siermiężne opakowania mają oddziaływać na potrzeby emo-
cjonalne współczesnego konsumenta niezależnie od jego etnicznego pochodzenia.

Przed współczesnym marketingiem leży zatem wyzwanie dotyczące no-
watorskiego podejścia do badań i analizy postaw, preferencji i zachowań konsu-
mentów. Współcześni marketerzy muszą zwracać baczniejszą uwagę na związ-
ki pomiędzy ujawnionymi a utajnionymi postawami konsumentów przekładają-
cymi się na procesy podejmowania decyzji o zakupie. Wykorzystuje się w tym 
celu nowo powstające techniki z pogranicza psychologiczno-społecznych te-
stów skojarzeń utajnionych i jawnych, odchodząc od tradycyjnych technik typu 
badań fokusowych1. Cykliczne badania prowadzone przez Harvard University, 
mające na celu analizę skojarzeń z markami, wykazały, że w badaniu jawnym 

1 D. Maison, G. Greenwald, R. Bruin, The implicit Accociation Test as a Measure of Implicit 
Consumer Attitudes, “Polish Psychological Bullrtin” 2001, nr 1.
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wśród wielu narodowości zamieszkujących Stany Zjednoczone etnocentryzm 
konsumentów narodowości amerykańskiej, jak i innych narodowości, był nie-
wielki i nie miał zasadniczego znaczenia w zakresie postrzegania kraju pocho-
dzenia produktów spożywczych2. Ta sama jednak grupa badana techniką testów 
skojarzeń nie wprost wykazywała zupełnie odmienne postawy. Należy zatem 
z całą pewnością przyjąć także zasadność różnych zachowań polskich konsu-
mentów na rynku rodzimym oraz na rynkach zagranicznych, nawet jeśli ograni-
czymy analizę do tych samych marek produktów. Największą obecnie popula-
cję emigracji polskiej stanowią Polacy przebywający na terenie Wielkiej Bryta-
nii. Analiza zachowań tego rodzaju konsumentów również ulega zmiennym po-
stawom i preferencjom. Uzależnione jest to m.in. od dostępności polskich pro-
duktów, ich podaży oraz jakości. Duże znaczenie ma również chęć asymilacji 
ze społeczeństwem brytyjskim (co jeszcze w 2004 roku było zjawiskiem sto-
sunkowo słabym – obecnie przybiera zdecydowanie na sile). Wraz z powsta-
niem ogromnej liczby polskich sklepów z etnicznie polską żywnością zaist-
niała potrzeba ustawicznego podnoszenia jakości produktów oraz ich opako-
wań, z czym polscy producenci nadal mają dość znaczne problemy. Duża in-
ercja w działaniu polskich producentów w tych obszarach uniemożliwia wręcz 
elastyczne reagowanie na potrzeby specyfi cznych rynków i ich konsumentów. 
Powstałe w ten sposób nisze są szansą rozwojową dla marek własnych. Istot-
ne znaczenie w tym wypadku będą miały odpowiednio opracowane programy 
lojalnościowe kształtujące określone postawy wobec marki w celu budowania 
kapitału marki (czyli zasobów dających potencjał w udziale w rynku, silną roz-
poznawalność wśród konsumentów, pozytywnego wizerunku oraz gwarancję 
przewagi konkurencyjnej). Istotne znaczenie na postrzeganie marki mają po-
glądy konsumenckie, odzwierciedlające np. obiektywną rzeczywistość repre-
zentowaną przez produkt, gdzie nie ma w tym wypadku udziału kapitału mar-
ki3. W komunikacji marketingowej z konsumentami zasadnicze znaczenie będą 
odgrywały wówczas zupełnie inne cechy daleko wybiegające poza walory po-
znawcze samego produktu, a związane bezpośrednio z klimatem, obrazowością 
i skojarzeniami ze znakiem.

U podstaw lojalności klienta wobec marki leży zaufanie do marki. W bada-
niu zaufania do produktów oznaczonych markami rozwinęła się teoria powtarzal-

2 G. Zaltman, Jak myślą klienci, Harvard Business Press, Rebis, Poznań 2008.
3 M. Irmscher, Modeling the Brnd Equity Concept, “Marketring and Research Today”, May 

1993. 
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ności zakupów oparta na: ujemnym rozkładzie dwumianowym (NBD) oraz loga-
rytmicznym rozkładzie serii (LSD).

Obliczenia w tej metodzie opierają się na przeciętnej liczbie jednostek pro-
duktu zakupionych przez nabywcę w każdym badanym okresie. Wskaźnik ten 
jest wyrażony (w układzie LSD) za pomocą wyrażenia:

– q
W =                               ,

(1-q) ln (1-q)

gdzie:
w – to przeciętna liczba jednostek produktów zakupionych przez nabywcę,
q  –  odsetek sprzedaży przypadającej na nabywców, którzy powtórzyli za-

kup lub nabyli co najmniej dwa opakowania w badanym okresie.
Na podstawie znajomości q można obliczyć następujące ważne charaktery-

styki określające zaufanie do danej marki:
1)  przeciętną liczbę opakowań zakupionych przez nowych nabywców:

q
W0 =                          ;

Ln (1+q)

2)  przeciętną liczbę opakowań zakupionych przez nabywców powtarzają-
cych zakup:

– q²
W1 =                               ;

(1-q) ln (1-q)²

3)  odsetek nabywców powtarzających zakup w łącznej liczbie nabywców.
W analizie zachowań klientów wobec marek własnych istotne znaczenia 

mają również miary składników składających się na kapitał marki oraz określe-
nie celu pomiaru, co zebrane zostało w poniższej tabeli.
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Tabela 1

Marketingowe miary składników kapitału marki oraz cel pomiaru

Elementy kapitału 
marki

Miary Cele pomiaru

1 2 3
Świadomość marki 
Pamięć marki

Rozpoznawanie 
marki

–  poprawna identyfi kacja marki 
przy danej kategorii produktów 
lub innej wskazówce

–  poprawne określenie marki jako 
tej, którą widziano lub o której 
słyszano

–  określenie dostępności w umyśle 
nazwy marki

–  określenie potencjalnej 
dostępności marki w umyśle

Wizerunek marki
1.  Określenie 

skojarzeń
Typ

Korzystność

Siła

2.  Związki skojarzeń
Unikalność

Zgodność

Wspomaganie

–  test skojarzeń swobodnych, 
techniki projekcyjne, wywiady 
pogłębione

–  skalowanie ocen skojarzeń

– skalowanie wiary w skojarzenia

–  porównanie charakterystyk 
skojarzeń z markami 
konkurencyjnymi

–  pytanie konsumentów, co uważają 
za unikalny aspekt marki

–  porównywanie wzorów skojarzeń 
różnych konsumentów

–  pytanie konsumentów 
o spodziewane warunkowe 
skojarzenia

–  porównanie charakterystyk 
pierwotnych i wtórnych skojarzeń

–  pytanie konsumentów, jakie 
wnioski wyciągają na temat 
marki na podstawie pierwotnych 
skojarzeń

–  dostarczenie wglądu w naturę 
skojarzeń związanych z marką

–  określenie kluczowych 
wymiarów, które różnicują reakcje 
konsumentów na marki

–  określenie kluczowych 
wymiarów, które różnicują reakcje 
konsumentów na marki

–  wskazanie zakresu, w jakim 
skojarzenia nie są wspólne 
z markami konkurencyjnymi

–  określenie skojarzeń, które są 
źródłem różnicowania reakcji 
konsumentów

–  pokazanie zakresu, w jakim 
skojarzenia są wspólne, co 
wpływa na ich korzystność, siłę 
i unikalność

–  wskazanie zakresu, w którym 
skojarzenia związane z marką, 
dotyczące określonej osoby, 
miejsca, wydarzenia, fi rmy, 
kategorii produktów itp., 
są połączone z innymi 
skojarzeniami, wytwarzającymi 
wtórne skojarzenia dla marki
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1 2 3
Postrzegana jakość – skalowanie cech marki

– pomiar wieloczynnikowy

– analiza wyboru

–  pokazanie relatywnej pozycji cech 
marki w stosunku do cech marek 
konkurencji

–  określenie relatywnej pozycji 
marek konkurencyjnych 
w odniesieniu do wielu cech 
jednocześnie oraz identyfi kowanie 
kluczowych wymiarów 
decydujących o sukcesie marki

–  określenie preferencji 
konsumentów w odniesieniu do 
różnych poziomów cech marek

Lojalność wobec 
marki

– powtarzalność zakupu

– dyfuzja zakupów

– stopa przestawienia

– stopa satysfakcji/niezadowolenia

– koszty przestawienia

–  przeciętna liczba jednostek 
zakupionych przez 1 nabywcę; 
przeciętna liczba opakowań 
zakupionych przez nowych 
nabywców; przeciętna liczba 
opakowań zakupionych przez 
nabywców powtarzających 
zakup; odsetek nabywców 
powtarzających zakup w łącznej 
liczbie nabywców

–  przyrost sprzedaży spowodowany 
przez nowych nabywców

–  przyrost nabywców 
powtarzających zakup

–  ilość jednostek czasu, jaki upłynie 
do chwili przestawienia się 
użytkownika danej marki na inną

–  procent klientów 
usatysfakcjonowanych/
niezadowolonych oraz przyczyny 
ich odczuć

–  określenie, czy istnieją koszty 
przestawienia klienta na inną 
markę, a jeśli tak, to jaka jest ich 
wielkość

Źródło: opracowano na podstawie K.L. Keller, Conceptualizing, Measuring and Mana-
ging Customer-Based Brand Equity, „Journal of Marketing”, January 1993, s. 14.

Dla każdego wymiaru należy znaleźć odpowiednie wskaźniki do analizy 
i oceny wielkości zabezpieczenia, jakie przynosi marka dzięki swojemu kapi-
tałowi. Takim wskaźnikiem może być dostępność marki w kanałach dystrybu-
cyjnych. W tym wypadku najlepszą pozycję i siłę posiada marka własna dystry-
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butora4. Istnieją również pewne zagrożenia związane z posiadaniem marki wła-
snej podmiotów pośredniczących w obrocie handlowym. Posiadając własną mar-
kę, mogą być one postrzegane przez producentów, z którymi współpracują, jako 
podmioty nieneutralne, preferujące promowanie własnych produktów. Ważne 
jest zatem sprecyzowanie kilku parametrów w strategii zarządzania własną mar-
ką, w celu uniknięcia tego rodzaju ocen.

Istotne znaczenie będą miały w tym wypadku czynniki określające szero-
kość i głębokość oferty w marce własnej, jej unikalny charakter i wyjątkowość 
wobec marek producentów, rynek, na który marka własna jest dedykowana, oraz 
procentowy planowany udział w rynku, jak również w ofercie asortymentowej.

Analizując zachowania klientów wobec zakładanych koncepcji marketin-
gowych (np. wprowadzenie marki własnej), nie można pomijać celów, jakie ma 
realizować strategia przedsiębiorstwa, zmierzająca zazwyczaj do podniesienia 
efektywności i dodatkowych wartości przekładających się ostatecznie na war-
tość całej fi rmy. W tym kontekście można wyróżnić narzędzie, za pomocą które-
go możliwa jest ocena i kontrola efektywności działań marketingowych w prze-
łożeniu na strategię fi rmy. Godnym uwagi jest jedno z czterech podejść wykorzy-
stywany w SKW (strategicznej karcie wyników) tzw. „perspektywa klienta” i bę-
dący jednym z czterech spójnych elementów. Na potrzeby badanej w opracowa-
niu tematyki należałoby postawić wobec „perspektywy klienta” pytanie dotyczą-
ce tego, w jaki sposób powinni nas postrzegać klienci, aby przedsiębiorstwo mo-
gło realizować wizję związaną z założoną strategią (w tym przypadku związaną 
z wdrażaniem koncepcji marki własnej).

Strategie i działania większości przedsiębiorstw uwzględniają potrzeby 
klientów. Przedsiębiorstwa starają się jak najlepiej rozpoznawać potrzeby klien-
tów, aby zaoferować produkty dopasowane do ich potrzeb. Z uwagi na kluczo-
we znaczenie klientów w realizacji celów z perspektywy fi nansowej, bardzo waż-
ny jest również pomiar działalności z perspektywy klienta. Z pozyskiwanych da-
nych marketingowych, jak już wcześniej wspomniano w innym ujęciu, genero-
wać można konkretne miary satysfakcji klientów oraz udziały w docelowych 
rynkach. Podstawowe mierniki perspektywy klienta zebrano w tabeli 2.

Poza wskazanymi w tabeli 2 miarami wykorzystuje się grupy mierników 
dotyczących czynników przyszłych sukcesów. Mierniki te pozwalają odpowie-
dzieć na pytanie: „co przedsiębiorstwo powinno oferować swoim klientom, by 
osiągnąć wysoki poziom ich satysfakcji, lojalności, pozyskać nowych klientów 

4 K.L. Keller, Conceptualizing..., s. 14.
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czy zwiększyć udział w rynku? Mierniki przyszłego sukcesu opisują wartość, 
którą przedsiębiorstwo chce oferować docelowym klientom i rynkom. Mierniki 
te odnoszą się do trzech grup atrybutów:

– cech produktu,
– relacji z klientami,
– wizerunku i reputacji.

Tabela 2

Przykładowe mierniki perspektywy klientów

Mierniki Charakterystyka

Udział w rynku Odzwierciedla, jaką część danego rynku opanowało przedsiębiorstwo. 
Wyrażony jest liczbą klientów, wartością oraz ilością sprzedaży. 

Zdobywanie klientów Mierzy w wartościach względnych lub bezwzględnych, w jakim 
tempie przedsiębiorstwo pozyskuje nowych klientów.

Utrzymanie klientów Obrazuje, w wartościach względnych lub bezwzględnych, w jakim 
stopniu przedsiębiorstwo utrzymuje trwałe relacje z klientami.

Satysfakcja klientów Określa poziom satysfakcji klientów w zależności od poszczególnych 
kryteriów kreowanej wartości.

Rentowność klientów
Mierzy zysk netto generowany przez klienta lub segment rynku 
z uwzględnieniem specyfi cznych kosztów związanych z obsługą 
danego klienta.

Żródło: R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię 
na działanie, PWN, Warszawa 2006, s. 38

Czynniki, które wpływają na satysfakcję klienta, a zarazem mogą być pod-
stawą do miar analizowanej perspektywy, to: czas dostarczenia produktu, wy-
konania usługi, jakość oraz poziom ceny. Wszystkie te miary należy oczywiście 
uwzględnić w strategii zakładającej wdrożenie koncepcji wprowadzenia marki 
własnej w przedsiębiorstwie niebędącym producentem.

Podsumowanie

Poruszone w opracowaniu zagadnienia związane z zachowaniami klientów 
wydają się kluczowe dla wdrażanych koncepcji strategii marketingowych, w któ-
rych ważne miejsce zajmują koncepcje związane z prowadzeniem marki własnej, 
ostatecznie przekładające się na podniesienie wartości dla przedsiębiorstwa. Wy-
odrębnione czynniki warunkujących kształtowanie postaw konsumenckich mają 
na celu z jednej strony ukazanie perspektywy konsumenta, a z drugiej podejście 
do jego oczekiwań również na płaszczyźnie emocjonalno-podświadomej.
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Odpowiednie zdefi niowanie owych czynników oraz ich analiza pozwala na 
właściwe ukształtowanie oferty marki własnej przedsiębiorstwom pośredniczą-
cym w obrocie handlowym. Wdrażanie z kolei koncepcji marki własnej dla tego 
typu przedsiębiorstw umożliwia budowanie dodatkowych wartości w postaci ka-
pitału marki co w dalszej perspektywie również przekłada się na wartość całego 
przedsiębiorstwa. Opracowanie obejmuje zaledwie niewielką część problematy-
ki zagadnień związanych z zachowaniami konsumentów i stanowi wstęp do dal-
szych, pogłębionych analiz.

FACTORS DETERMINING CONSUMER ATTITUDES TO PRIVATE LABELS 
AND THEIR IMPACT ON BUILDING BRAND EQUITY

Summary

Issues of customers behaviours mentioned in this case study, seem to be essen-
tial for marketing’s conceptions which are during implementation, where most important 
places belong to conceptions related with managing own brand, which at the end increase 
the value of company. Distincted factors which are forming customers attitudes are pre-
sented in order to present from one side description of the customer approach, and at the 
other side defi nition of emotionally-mental approach to his expectations.

Properly defi ning of such factors and their deep analysis leads to proper preparation 
of own brand offer, for the companies which are taking a part in commercial sale. Implen-
tation of own brand conception leads to form added value to total value of company. This 
summary, includes just a very little part of topic related with customers behaviour, and it’s 
just the introduction to the further deep analysis.

Translated by Agnieszka Witkowska
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ZMIANA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH 
I JEJ PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA

Zachowania konsumentów są procesem ciągłym, obejmującym fazę przed 
zakupem, w momencie zakupu oraz po zakupie1. Wiele zachowań człowieka 
funkcjonuje w formie zwyczajów i nawyków. Zdaniem S. Gajewskiego2, nawyk 
należy traktować jako nabytą zdolność, czyli dyspozycję do określonego za-
chowania. Nawykowe zachowanie się jest niższym poziomem ludzkiego dzia-
łania ze względu na automatyczny charakter. Nawyki kształtują się w procesie 
wielokrotnego powtarzania tych samych czynności według wyuczonego wcze-
śniej wzoru. Szczególną formą nawyku jest nałóg, czyli zły nawyk ze wzglę-
du na jego szkodliwość dla zdrowia. Jeśli zachowanie funkcjonuje jako nawyk, 
czyli charakteryzuje się powtarzalnością i automatyzmem, wówczas jego zmia-
na jest bardzo trudna, wymaga dodatkowej motywacji i wysiłku ukierunkowa-
nego na zmianę.

Zwyczaje stanowią zgodne z kulturą zachowania charakterystyczne dla jed-
nostek wychowanych w danej kulturze. Są ogólnie przyjętymi w danej społecz-
ności wzorami zachowania się w określonej sytuacji3, wpływają w bardzo istot-
ny sposób na wybór, ilość, miejsce i sposób nabywania dóbr i usług. Niektóre 

1 M.R. Solomon, Zachowania i zwyczaje konsumentów, wydanie VI, Helion SA, Gliwice 2006, 
s. 26.

2 S. Gajewski, Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 1994. 

3 M. Jeżewska-Zychowicz, Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania, Wydawnictwo 
SGGW, Warszawa 2007.
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zwyczaje, mające początkowo charakter indywidualny, po pewnym czasie upo-
wszechniają się i obejmują całą społeczność. Zmiana zachowania, które jest wa-
runkowane kulturowo, wymaga uwzględnienia specyfi ki tej kultury. Można je re-
latywnie łatwo, mając akceptację konsumenta, zmienić na inne zachowanie ak-
ceptowane kulturowo, podczas gdy taka zmiana może być trudna lub wręcz nie-
możliwa, jeśli proponowane zachowanie wykracza poza normy obowiązujące 
w danej kulturze.

1. Wybrane cechy psychospołeczne

Wśród barier uniemożliwiających zmianę zachowania, a związanych z kon-
sumentem, można wymienić jego cechy społeczno-psychologiczne. To, kim dana 
osoba jest, jaką ma osobowość, poglądy, w jakim stopniu jest wrażliwa na od-
działywania zewnętrzne decyduje, jak się zachowuje oraz czy wykazuje goto-
wość do dokonania zmiany4.

W literaturze przedmiotu istnieją modele teoretyczne, w których uwzględ-
niono różne cechy psychospołeczne jednostki, wyjaśniające podejmowanie 
i utrzymywanie zachowań. Można je podzielić na trzy grupy, a mianowicie mo-
dele motywacyjne, postintencjalne – wyjaśniające, w jaki sposób realizowana 
jest intencja, oraz modele fazowe – tłumaczące fazy zmiany zachowania. W teo-
riach motywacyjnych uwzględniane są czynniki motywacyjne, które wyjaśnia-
ją deklarowane przez jednostkę intencje określonego zachowania. Wśród tych 
czynników wymieniane są, takie jak: kontrola zachowania, oczekiwania dotyczą-
ce rezultatów zmiany zachowania, subiektywne normy dotyczące zachowania, 
postawy względem zachowania, postrzegana powaga choroby, ryzyko związane 
z zachowaniem czy dotychczasowe nawyki. Wśród modeli motywacyjnych moż-
na wskazać teorię uzasadnionego działania i teorię planowanego zachowania, 
w których uwzględniane są postawy oraz normy subiektywne, a w drugiej tak-
że postrzegana kontrola zachowania5. Badania eksperymentalne, w których jako 
podstawę teoretyczną wykorzystuje się omawiane teorie, dotyczą głównie inter-
wencji mających na celu zmianę zachowania.

4 E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
5 I. Ajzen, M. Fishbein, Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and review of empi-

rical research, “Psychological Bulletin” 1980, 84, s. 888–918.
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Rejestrowany jest wówczas wpływ interwencji na intencje względem okre-
ślonego zachowania oraz postawę względem tego zachowania6,7,8,9,10.

W modelach postintencjonalnych uwzględnione jest poczucie własnej sku-
teczności, ocena prawdopodobieństwa osiągnięcia celu, spostrzegana przyjem-
ność związana z realizacją wyznaczonego celu. Modele te nie uwzględniają czyn-
ników prowadzących do sformułowania intencji zmiany zachowania i w ten spo-
sób stają się komplementarne względem modeli motywacyjnych. Ich wadą jest, 
że wyjaśniają przyczyny jednorazowego zaangażowania się w działanie, co ozna-
cza, że nie precyzują warunków utrzymania zachowania w dłuższym czasie. Po-
nadto jedyną zmienną decydującą o zachowaniu jest planowanie11.

W modelach fazowych wyodrębniane są różne fazy zmiany zachowania (np. 
faza motywacyjna i wolicjonalna), a następnie określane są zmienne społeczno-
poznawcze, istotnie determinujące przebieg poszczególnych faz12. Podejście pro-
cesualne do zmiany zachowań zdrowotnych, reprezentujące jeden z modeli fazo-
wych, podobnie jak teoria uzasadnionego działania, w wyniku prowadzonych ba-
dań mających na celu wyjaśnianie mechanizmów dokonywania zmian jest uzu-
pełniane o kolejne zmienne oddziaływujące na proces modyfi kowania zachowań.

Na podstawie analizy wymienionych wcześniej modeli teoretycznych wy-
jaśniających podejmowanie i utrzymywanie zachowań można wskazać takie 
zmienne modelujące zmianę zachowania, wyrażoną w postaci deklarowanego 
zamiaru dokonania zmiany, jak postrzegane ryzyko, własna skuteczność, nor-

6 D.R. Backman, E.H. Haddad, J.W. Lee, P.K. Johnston, G.E. Hodgkin, Psychosocial predic-
tors of healthful dietary behavior in adolescents, “Journal of Nutrition Education and Behaviour” 
2002, 34, s. 184–193.

7 R. Robinson, C. Smith, Psychosocial and demographic variables associated with consumer 
intention to purchase sustainably produced foods as defi ned by the Midwest Food Alliance, “Jour-
nal of Nutrition Education and Behaviour” 2002, 34, s. 316–325.

8 J.H. Rah, C.M. Hasler, J.E. Painter, K.M. Chapman-Novakofski, Applying the theory of plan-
ned behavior to women’s behavioral attitudes on and consumption of soy products, “Journal of 
Nutrition Education and Behaviour” 2004, 36, s. 238–244.

9 W. Verbeke, I. Vackier, Individual determinants of fi sh consumption: application of the theory 
of planned behaviour, “Appetite” 2005, 44, s. 67–82.

10 C.S. Patch, L.C. Tapsell, P.G. Williams, Attitudes and intentions toward purchasing novel 
foods enriched with omega-3 fatty acids, “Journal of Nutrition Education and Behaviours” 2005, 
37, s. 235–241. 

11 A. Łuszczyńska, Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają?, 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004. 

12 Ibidem.
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my subiektywne oraz postawę względem zachowania, które mogą mieć istotny 
wpływ na dokonanie zmiany zachowania (rys. 1).

Rys. 1. Relacje między zmiennymi uwzględnionymi w badaniu i deklarowanym zamiarem 
(zmiana zachowania)

Źródło: opracowanie własne.

Doświadczenia konsumenta, wynikające z dotychczasowych zachowań, zo-
stały także uznane za zmienną modelującą decyzję o dokonaniu zmiany dotych-
czasowego zachowania.

Postrzegane ryzyko
Ryzyko towarzyszy różnym decyzjom podejmowanym przez jednostkę oraz 

jej zachowaniom. Niemniej jednak akceptowany jest tylko pewien poziom ryzy-
ka, taki, jaki wystarczy do osiągnięcia określonych korzyści, zbyt wysoki poziom 
ryzyka jest barierą w podejmowaniu określonych działań.

Każda jednostka posiada indywidualną umiejętność do zarządzania sytu-
acjami łączącymi się z ryzykiem, która wymaga posiadania dostatecznych infor-
macji, aby móc ocenić prawdopodobieństwo zysku lub straty. W odniesieniu do 
zjawisk czy sytuacji dotychczas nieznanych ustalenie ryzyka określonego zacho-
wania jest trudne i wymaga wiedzy. W przypadku modyfi kacji zachowania moż-
liwości związane z subiektywną oceną ryzyka wynikającego z nowego zachowa-
nia są ograniczone, ze względu na brak własnych doświadczeń z nim związanych 
i brak wiedzy o jego konsekwencjach. Stąd percepcja ryzyka jest efektem percep-
cji „niepewnego zagrożenia”. Może być istotnie warunkowana obecnością prze-
kazów emocjonalnych, stosowanych przez osoby odpowiedzialne za dokonanie 
zmiany (np. lekarza).

Postawa wzgl dem 
zachowania 

Normy subiektywne 

Postrzegane ryzyko 

Zamiar zachowania si   
w przysz o ci 

Dotychczasowe 
zachowanie 

W asna skuteczno  



347Zmiana zachowań konsumenckich i jej psychospołeczne uwarunkowania

Wyniki Diagnozy Społecznej 2005 pokazują, że Polacy wykazują ogólnie 
awersję do ryzyka, nie tylko w przypadku zysków, ale także strat, co wskazuje na 
nietypowe zachowania niezgodne z teorią perspektywy13. Większą skłonność do 
ryzyka wykazują mężczyźni, podobnie osoby młode i lepiej wykształcone w po-
równaniu z osobami starszymi i gorzej wykształconymi. Osoby dysponujące niż-
szymi dochodami gotowe są bardziej ryzykować dla uniknięcia strat niż dla po-
mnożenia zysków. Odwrotną zależność zaobserwowano w przypadku osób za-
możnych, a mianowicie osoby te są bardziej skłonne ryzykować w warunkach 
zysku niż straty. Ogólnie można stwierdzić, że Polacy, poza nielicznymi sytu-
acjami, raczej nie są skłonni do zachowań ryzykownych14. W tej sytuacji należy 
oczekiwać, że gotowość do dokonania zmiany, polegającej na wprowadzeniu za-
chowania istotnie różniącego się od dotychczasowego, może być ograniczona ze 
względu na odczuwane ryzyko straty, na przykład w postaci złego samopoczucia 
czy zwiększonych wydatków.

Własna skuteczność
Własna skuteczność odzwierciedla optymistyczne przekonanie jednostki 

o jej możliwościach działania zgodnie z przyjętym celem, niezależnie od poja-
wiających się przeszkód. Wraz ze wzrostem przekonania, że jest się w stanie roz-
wiązać określony problem, wzrasta motywacja do sformułowania intencji i do-
konania zmiany. W modelach fazowych własną skuteczność w ujęciu ogólnym 
zastąpiono zmiennymi specyfi cznymi dla poszczególnych faz zmiany zachowa-
nia, do których zalicza się:

 –  własną skuteczność w inicjowaniu działania, która jest specyfi czna dla eta-
pu rozwijania motywacji, dzięki niej powstają przyszłe strategie działania. 
Zmienna ta wyraża optymistyczne przekonanie jednostki o tym, że może ona 
w przyszłości zmienić zachowanie, nawet jeśli wymaga to analizy dotychcza-
sowych zachowań lub podjęcia dodatkowych, nowych działań;

 –  własną skuteczność w utrzymywaniu działania, która jest specyfi czna dla eta-
pu inicjowania i utrzymywania zachowania i wyraża wiarę we własne efek-
tywne działanie i osiąganie sukcesów. W ten sposób ujawnia się optymistycz-
ne przekonanie jednostki, że jest w stanie radzić sobie z barierami, które poja-
wiają się wtedy, gdy próbuje utrzymać nowe zachowanie;

13 A.I. Tversky, D. Kahneman, Advances in prospect theory: Cumulative representation of 
uncertainty, “Journal of Risk and Uncertainty” 1992, 5, s. 297–323.

14 Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, J. Czapiński, T. Panek (red.), 
VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2006.
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 –  własną skuteczność w ograniczaniu nawrotów, która wyraża optymistyczne 
przekonanie jednostki, że niezależnie od czasu trwania nawrotu do starego za-
chowania jednostka jest w stanie powrócić do nowego zachowania15.

Normy subiektywne
Norma subiektywna odzwierciedla przekonanie danej osoby, że jakaś zna-

cząca osoba lub grupa osób sądzi, iż powinna ona w określony sposób się zacho-
wać, oraz motywację do podporządkowania się tej osobie lub grupie. Ogólnie 
mówiąc, jednostka wykazuje chęć zachowywania się w określony sposób, kie-
dy sądzi, że inni oczekują od niej takiego zachowania i jednocześnie przywiązu-
je dużą uwagę do tych opinii, co zostało potwierdzone w wielu badaniach161718.

Postawa względem zachowania
Postawa jest utożsamiana z predyspozycją do reagowania. Postawa istnie-

je przed zachowaniem, czyli w pewien sposób je przygotowuje i poprzedza, nie 
utożsamia się jednak z nim całkowicie. Czynnik poznawczy postawy odnosi się 
do sposobu, w jaki jej przedmiot jest pojmowany. W tym znaczeniu postawa jest 
opinią – tym, co osoba myśli o jakiejś rzeczywistości, niekoniecznie czując do 
niej przyciąganie czy odpychanie. Czynnik afektywny wskazuje natomiast na 
uczucie przyciągające czy odpychające, jakie osoba odczuwa w odniesieniu do 
przedmiotu postawy. Czynnik afektywny jest trwalszy w czasie i bardziej cen-
tralny niż czynnik poznawczy – raz doświadczona postawa jest skłonna do po-
nownego pojawienia się. Czynnik postawy związany z zachowaniem (bodziec do 
działania) wskazuje na skłonność do zachowania w stosunku do przedmiotu. Ist-
nieje zatem pewne spostrzeganie i interpretacja przedmiotu czy sytuacji, następ-
nie stan emocjonalny, który z kolei pobudza do działania w odpowiedni sposób19.

15 A. Łuszczyńska, Zmiana zachowań zdrowotnych. ...
16 C. Berg, I. Jonsson, M. Conner, Understanding choice of milk and bread for breakfast among 

Swedish children aged 11–15 years: an application of the Theory of Planned Behaviour, ”Appe-
tite” 2000, 34, s. 5–19.

17 R.P. Bogers, J. Brug, P. van Assema, P.C. Dagnelie, Explaining fruit and vegetable con-
sumption: the theory of planned behaviour and misconception of personal intake levels, “Appe-
tite” 2004, 42,  s. 157–166.

18 D. Mahon, C. Cowan, M. McCarthy, The role of attitudes, subjective norm, perceived con-
trol and habit in the consumption of ready meals and takeaways in Great Britain, “Food Quality 
and Preference” 2006, 17, s. 474–481.

19 M. Jeżewska-Zychowicz, M. Pilska, Postawy względem żywności i żywienia. Wybrane 
aspekty teoretyczne i metodyczne, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
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Komponent poznawczy (świadomościowy) postawy stanowi wiedza o pro-
dukcie, przekonania oraz przesądy dotyczące tego produktu. Komponent emo-
cjonalny (emocjonalno-motywacyjny lub afektywny) postawy obejmuje uczucia 
wyższe, takie jak radość, miłość oraz odpowiadające im przeciwieństwa. Kom-
ponent świadomościowy i afektywny postawy z reguły wzajemnie się warunku-
ją. Profi ty, które jednostka łączy ze spożywaniem jakiegoś produktu żywnościo-
wego, zazwyczaj towarzyszą bardziej pozytywnym odczuciom i vice versa. Nie-
mniej jednak poglądy i emocje występować mogą jako niezależne komponenty 
postawy i ich wpływ na ogólną postawę względem obiektu jest niezależny20. Tyl-
ko uwzględnienie wszystkich komponentów postawy pozwala na jej poznanie, co 
ułatwia dokonanie zmian, zarówno w niej samej, jak i zachowaniach będących 
jej konsekwencją. Do jej zmiany nie wystarczą tylko informacje, potrzebne mogą 
być oddziaływania informacyjne o zabarwieniu emocjonalnym lub oddziaływa-
nia sterujące, które polegają na kształtowaniu konkretnych umiejętności.

Wśród postaw, które znacznie ograniczają skuteczność oddziaływań w ra-
mach edukacji konsumenckiej, można wymienić postawę polegającą na utoż-
samianiu niektórych zachowań z pełnią życia. Przykładem takich zachowań 
może być spożywanie bardzo obfi tych, wysokokalorycznych posiłków czy ciast 
i słodyczy. Czerpanie przyjemności płynącej z takich zachowań jest przeszkodą 
w podjęciu decyzji o zmianie dotychczasowych zachowań. Przekonanie o nie-
ograniczonych możliwościach technologicznych ujawnia kolejną postawę, która 
może osłabiać skuteczność programów edukacyjnych. Wiara w skuteczność róż-
nych preparatów odchudzających zniechęca do podjęcia wysiłku niezbędnego do 
prawidłowego sposobu odżywiania się. Bariery wynikające z postaw wzmacnia-
ne są silnymi bodźcami natury ekonomicznej. W interesie wielu sektorów prze-
mysłu spożywczego czy farmaceutycznego leży utrzymywanie określonego stylu 
życia, którego profi ty stają się udziałem zainteresowanych producentów.

2. Wzajemne relacje między cechami psychospołecznymi a gotowością 
do zmiany zachowania

Gotowość konsumenta do dokonania zmiany w zachowaniu jest warunko-
wana wieloma czynnikami, w tym cechami psychospołecznymi. Celem prezen-
towanego badania było wykazanie, w jakim stopniu wybrane cechy psychospo-
łeczne determinują deklaracje konsumenta dotyczące jego przyszłych zachowań 
związanych z konsumpcją pełnoziarnistego pieczywa.

20 A.H. Eagly, S. Chaiken, The psychology of attitudes, US: Harcourt Brace Jovanovich Col-
lege Publishers, Orlando FL 1993.
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Badanie ankietowe przeprowadzono w 2009 roku wśród 239 studentów 
SGGW w Warszawie uczestniczących w zajęciach z Socjologii żywienia. Ba-
daną populację stanowiło 81% kobiet i 19% mężczyzn w wieku od 21 do 25 lat.

Zastosowana w badaniu terminologia była następująca: zachowanie, rozu-
miane jako „spożywanie pieczywa pełnoziarnistego w ilości 2 kromek dziennie”, 
oraz zamiar/intencja, czyli „spożywanie pieczywa pełnoziarnistego w ilości 2 
kromek dziennie w ciągu następnego miesiąca”. Kwestionariusz zawierał pyta-
nia dotyczące charakterystyki demografi czno-społecznej badanych osób, opinii 
na temat częstości zachowania, zamiaru dotyczącego tego zachowania w przy-
szłości, postawy względem zachowania („Spożywanie co najmniej 2 kromek pie-
czywa pełnoziarnistego dziennie w ciągu następnych 30 dni byłoby dla mnie 
zdrowe”), własnej skuteczności w dokonaniu zmiany („Jestem w stanie spoży-
wać co najmniej 2 kromki pieczywa pełnoziarnistego dziennie w ciągu następ-
nych 30 dni”), norm subiektywnych związanych z oddziaływaniem członków ro-
dziny („Członkowie mojej rodziny uważają, że powinienem spożywać co naj-
mniej 2 kromki pieczywa pełnoziarnistego dziennie w ciągu następnych 30 dni”) 
oraz odczuwanego ryzyka związanego z otyłością. Badani przedstawiali swoje 
opinie na 6-punktowych skalach opisanych w formie werbalnej (od „1 – całko-
wicie nie zgadzam się” do „5 – całkowicie zgadzam się”), a ocena „6” była opi-
sana jako „trudno powiedzieć/nie wiem”. W przypadku oceny ryzyka związane-
go z otyłością badany był proszony o odpowiedź na pytanie: „Porównując sie-
bie z osobami tej samej płci i w tym samym wieku, proszę powiedzieć, jak oce-
nia Pan/Pani prawdopodobieństwo, że kiedykolwiek będzie Pan/Pani osobą oty-
łą?”, z możliwymi odpowiedziami: zdecydowanie mniejsze (1), raczej mniejsze 
(2), takie samo (3), raczej większe (4), zdecydowanie większe (5), trudno powie-
dzieć/nie wiem (6).

Do analizy materiału empirycznego zakwalifi kowano tylko odpowiedzi 
osób (185), które nie reprezentowały zachowania będącego przedmiotem bada-
nia, czyli nie spożywały codziennie 2 kromek pieczywa pełnoziarnistego. W trak-
cie analizy uzyskanego materiału empirycznego zastosowano analizę częstości 
do opisu zmiennych uwzględnionych w badaniu. Do określenia zależności mię-
dzy wybranymi zmiennymi a zamiarem dokonania zmiany wykorzystano anali-
zę korelacji dwustronnej. Wykorzystano pakiet statystyczny SPSS for Windows.

Częstość spożywania co najmniej 2 kromek pieczywa pełnoziarniste-
go w ciągu ostatnich 30 dni była następująca: 24,3% badanych wskazało czę-
stość 4–5 razy w tygodniu; 36,2% – 2–3 razy w tygodniu; 16,8% – 1 raz w tygo-
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dniu; 18,4% – rzadziej niż 1 raz w tygodniu, a 4,3% badanych poinformowało, 
że w ogóle nie spożywa pieczywa pełnoziarnistego. Tylko 2,3% badanych zde-
cydowanie nie zamierzało wprowadzić tego zachowania w ciągu następnych 30 
dni; 22,9% badanych raczej nie zamierzało; 12,6% było niezdecydowanych (od-
powiedź „ani tak, ani nie”); 38,3% raczej zamierzało, a 24,0% zdecydowanie za-
mierzało spożywać codziennie co najmniej 2 kromki pełnoziarnistego pieczywa. 
Im częściej dana osoba reprezentowała dotychczas takie zachowanie, tym bar-
dziej była skłonna wprowadzić je do zachowań codziennych (współczynnik ko-
relacji dwustronnej r = -0,533; p = 0,001).

Charakterystyka badanej populacji, uwzględniająca wybrane cechy psycho-
społeczne, została przedstawiona w tabeli 1.

Tabela 1

Charakterystyka badanej populacji z uwzględnieniem wybranych cech 
psychospołecznych (%)

Wyszczególnienie Trudno powiedzieć
/nie wiem

Opinie badanych = 100%

1 2 3 4 5

Postawa* 1,1 0,5 0,5 3,8 23,5 71,6

Własna skuteczność 1,6 1,6 9,9 2,7 41,8 44,0

Normy subiektywne 15,1 1,3 1,9 38,9 29,3 28,7

Postrzegane ryzyko 3,8 17,4 29,2 24,2 20,2 9,0

*Postawa – Spożywanie co najmniej 2 kromek pieczywa pełnoziarnistego dziennie w ciągu na-
stępnych 30 dni byłoby dla mnie zdrowe – od „1” – całkowicie nie zgadzam się” do „5 – całkowi-
cie zgadzam się”.
Własna skuteczność – Jestem w stanie spożywać co najmniej 2 kromki pieczywa pełnoziarniste-
go dziennie w ciągu następnych 30 dni – od „1” – całkowicie nie zgadzam się” do „5 – całkowi-
cie zgadzam się”.
Normy subiektywne – Członkowie mojej rodziny uważają, że powinienem spożywać co najmniej 
2 kromki pieczywa pełnoziarnistego dziennie w ciągu następnych 30 dni – od „1” – całkowicie nie 
zgadzam się” do „5 – całkowicie zgadzam się”.
Postrzegane ryzyko – Porównując siebie z osobami tej samej płci i w tym samym wieku, prawdo-
podobieństwo, że kiedykolwiek będę osobą otyłą jest zdecydowanie mniejsze (1), raczej mniejsze 
(2), takie samo (3), raczej większe (4), zdecydowanie większe (5).

Źródło: badanie własne.

Respondenci prezentowali pozytywne postawy względem zachowania bę-
dącego przedmiotem badania, również własną skuteczność w dokonaniu zmiany 
oceniali pozytywnie. Relatywnie dużo osób (ok. 15%) nie było w stanie wypo-
wiedzieć się na temat opinii członków rodziny na temat zachowania, ponadto po-
nad 1/3 badanych opisała wpływ rodziny w kategoriach neutralnych. Postrzega-
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ne ryzyko związane z otyłością charakteryzowało się najbardziej zróżnicowanym 
rozkładem, przy czym więcej osób ryzyko otyłości dotyczące własnej osoby oce-
niało jako mniejsze w porównaniu z „przeciętną” osobą.

Relacje między opiniami dotyczącymi poszczególnych zmiennych uwzględ-
nionych w badaniu i deklarowanym zamiarem zostały przedstawione na rysunku 2.

Rys. 2. Relacje między zmiennymi uwzględnionymi w badaniu i deklarowanym zamiarem 
(współczynnik korelacji przy p < 0,001)

Źródło: badanie własne.

Zdecydowanie najsilniejszą zależność wykazano w przypadku własnej sku-
teczności, co oznacza, że przekonanie o możliwości dokonania zmiany w naj-
większym stopniu determinuje sukces. Nie wykazano natomiast istotnej staty-
stycznie zależności między postrzeganiem ryzyka i zamiarem zmiany dotychcza-
sowych zachowań, co w przypadku żywności i zachowań z nią związanych jest 
często stwierdzane.

Podsumowanie

Istotną grupę powodów decydujących o trwałości niektórych zachowań 
tworzy sam konsument przez cechy, które reprezentuje, a zwłaszcza przez po-
strzeganie siebie i rzeczywistości społecznej, w której funkcjonuje. Oddziaływa-
nie cech społeczno-poznawczych jednostki na jego decyzje i zachowania prezen-
tują liczne modele teoretyczne opisane w literaturze psychologicznej, a także wy-
niki badań, które zrealizowano z wykorzystaniem tych modeli. Wyniki wielu ba-
dań potwierdzają, że o tym, jak zachowuje się jednostka względem oferty rynko-
wej, kiedy i jakie produkty wybiera, decyduje to, kim ona jest, jaką posiada wie-

Postawa wzgl dem 
zachowania 

Normy subiektywne 

Postrzegane ryzyko 
Zamiar Dotychczasowe 

zachowanie 

0,249 

0,241 

0,555 

-0,533 

W asna skuteczno  
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dzę, czego się obawia, a wreszcie – jakie są jej oczekiwania względem samego 
siebie. W prezentowanym badaniu empirycznym wykazano, że zmiana zacho-
wań konsumenckich jest warunkowana postawą względem zachowania, oczeki-
waniami osób z najbliższego otoczenia konsumenta, ale przede wszystkim po-
czuciem własnej skuteczności. Wprawdzie nie wykazano istotnego związku mie-
dzy postrzeganiem ryzyka związanego z zachowaniem a deklaracją zmiany, ale 
uwzględnianie ryzyka i sposobu jego postrzegania przez konsumenta wymaga 
dalszych badań i analiz.

CHANGE OF CONSUMER’S BEHAVIOURS 
AND ITS PSYCHOSOCIAL DETERMINANTS 

Summary

The essential group of reasons determining the lasting character of selecting behav-
iours is created by consumer and their psycho-social characteristics. The effects of the 
impact of these characteristics on consumers’ decisions are presented in various theoreti-
cal models described in psychological literature and by results of research using these 
models. Results of undertaken research indicated that consumer’s behaviours depend on 
who is he or she, what kind of knowledge he or she has, what is he or she afraid of, and 
what is his or her expectations. The change of consumer’s behaviours needs to take into 
account consumers’ psychosocial characteristics including attitudes towards product, self 
effi ciency, perceived risk concerning behaviour, and subjective norms as well.

The questionnaire survey on changes of consumers’ behavior showed that the 
change is determined by the attitude towards behavior, the subjective norms and to a larg-
er extent by the perceived effi cacy. There was no signifi cant correlation between the per-
ceived risk and intention, but there is a need to take risk and perceived risk into account 
when changes in consumers’ behaviours are investigated.

Translated by Marzena Jeżewska-Zychowicz
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NA RYNKU TURYSTYCZNYM – WYBRANE ASPEKTY

Wstęp

Problematyka zachowań konsumentów na rynku turystycznym jest w cen-
trum zainteresowania wszystkich wytwórców produktów turystycznych (zarów-
no przedsiębiorstw, jak i obszarów recepcji turystycznej). Wiedza o potrzebach 
i postępowaniu konsumenta1 w procesie ich zaspokajania warunkuje osiągnięcie 
sukcesu w prowadzeniu działalności rynkowej.

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie roli uwarunkowań psycholo-
gicznych w kształtowaniu zachowań konsumentów na rynku turystycznym. 
Podjęte w nim rozważania koncentrują się na takich czynnikach, jak: motywy, 
preferencje, emocje, postawy, percepcja, osobowość i styl życia. Wymogi edy-
cyjne co do objętości artykułu pozwoliły tylko na zasygnalizowanie wymienio-
nych czynników2.

Sformułowana w tytule hipoteza badawcza zweryfi kowana została na pod-
stawie studiów literatury przedmiotu.

1 Autorka w niniejszej publikacji zamiennie używa określeń konsument, turysta.
2 Więcej na ten temat m.in. w A. Niemczyk,  Zachowania konsumentów na rynku turystycz-

nym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, ISBN978-83-7252-
472-0 (publikacja w druku);
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1. Zachowania konsumentów na rynku turystycznym – kwestie defi nicyjne

Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, często określane mia-
nem zachowań turystycznych, to – jak podaje T. Żabińska – wyróżniona ze 
względu na specyfi kę potrzeby turystycznej klasa zachowań konsumpcyjnych 
gospodarstw domowych. Polegają one na identyfi kacji tej potrzeby w zespole 
innych potrzeb konsumpcyjnych gospodarstw domowych, jej akceptacji, czyli 
przyznania prawa do zaspokojenia, oraz na podjęciu decyzji: ogólnych, modal-
nych i szczegółowych3. Według A. Niemczyk, autorki niniejszego artykułu, za-
chowania turystyczne to ogół działań i czynności podejmowanych przez konsu-
mentów, o określonych predyspozycjach psychofi zycznych, związanych z doko-
nywaniem wyborów w procesie zaspokajania potrzeb turystycznych w określo-
nych warunkach ekonomicznych, społecznych, demografi cznych, politycznych, 
geografi cznych itd. To postępowanie wiąże się ze zmianą miejsca stałego pobytu 
jednostki i jest efektem oddziaływania wielu czynników, w tym czynników psy-
chologicznych, które z różną siłą wpływają na działania, jakie podejmuje turysta 
w procesie zaspokajania omawianej grupy potrzeb4.

Obie defi nicje pozwalają na sformułowanie tezy, że podstawą rozważań na 
temat zachowań turystycznych jest założenie o odrębności potrzeb turystycznych 
wśród innych potrzeb konsumpcyjnych. Przez potrzeby turystyczne rozumie się 
„zespół potrzeb człowieka związanych z koniecznością regeneracji jego sił fi -
zycznych i psychicznych oraz pragnieniem rozwoju własnej osobowości, których 
zaspokojenie następuje w czasie wolnym od pracy i innych obowiązków, i któ-
re są realizowane w przestrzeni turystycznej (wypoczynkowej)”5. Zgodnie z hie-
rarchią potrzeb A. Maslowa, potrzeba turystyki ujawnia się po zaspokojeniu po-
trzeb podstawowych. W klasyfi kacji cytowanego autora turystyka przez wiele lat 
zaliczana była do potrzeb wyższego rzędu. Jednak rozwój społeczno-gospodar-
czy krajów, wzrost poziomu i jakości życia sprawiły, że turystyka przechodzi do 

3 Więcej na ten temat w T. Żabińska, Zachowania turystyczne gospodarstw domowych. Uwa-
runkowania. Prawidłowości. Przyszłość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 
Katowice 1994, s. 29–31.

4 Opracowanie własne na podstawie A. Niemczyk, Zachowania konsumentów na rynku tury-
stycznym, op.cit.; A. Niemczyk, Zachowania Europejczyków w czasie wolnym, w: Współczesny 
marketing. Trendy, Działania, G. Sobczyk (red.), PWE, Warszawa 2008, s. 277; A. Krzymow-
ska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1999, s. 86.

5 A. Kowalczyk, Geografi a turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 33.



357Rola uwarunkowań psychologicznych w kształtowaniu zachowań...

grupy potrzeb podstawowych, co jest szczególnie widoczne we współczesnych 
społeczeństwach Zachodu. W dzisiejszych czasach potrzeby turystyczne nie są 
już luksusem, a niejednokrotnie stanowią podstawową potrzebę człowieka; nale-
żą do grupy potrzeb odczuwanych przez wszystkich ludzi, podkreślając tym sa-
mym powszechność ich występowania6.

2. Uwarunkowania psychologiczne i ich wpływ na zachowania turystyczne

W analizie psychologicznych uwarunkowań kształtujących zachowania kon-
sumentów na rynku turystycznym wyodrębniono: motywy wyjazdów turystycz-
nych, preferencje jako warunek zachowań konsumentów, emocje w kształtowa-
niu zachowań turystycznych, a także: postawy, percepcję, osobowość i styl życia.

Impulsem do uczestnictwa w turystyce są motywy, będące funkcją potrzeb. 
O ile te ostatnie stanowią punkt wyjścia zachowań turystycznych, o tyle moty-
wy określają zachowanie konsumentów oraz są bezpośrednią przyczyną ludz-
kich działań. Zanim jednak motywy przerodzą się w działanie, tj. zachowanie tu-
rystyczne (por. rys. 1), uświadomiona potrzeba wywoła napięcie motywacyjne 
w organizmie. Napięcie przybiera konkretny kształt, tj. przeradza się w proces 
motywacyjny, gdy zostaną spełnione dwa warunki7:

 –  musi nastąpić odwzorowanie potrzeby, czyli człowiek musi wiedzieć, że ist-
nieje przedmiot, zjawisko, czynnik o określonej subiektywnej dla niego war-
tości, który tę potrzebę może zaspokoić, musi zdawać sobie sprawę z tego, co 
może ten brak uzupełnić, (np. walory rekreacyjne, zdrowotne miejsca recep-
cji turystycznej),

 –  ocena możliwości zaspokojenia potrzeby musi być pozytywna, tzn. człowiek 
musi być przekonany, że w określonych warunkach potrafi  tę potrzebę zaspo-
koić; musi on więc dokonać oszacowania możliwości jej realizacji; w wyniku 
tej oceny cześć potrzeb zostaje zdyskwalifi kowanych jako niemożliwe do za-
spokojenia (występują bariery uniemożliwiające redukcję zaistniałego napię-
cia motywacyjnego).

W zdefi niowanym procesie motywacyjnym zostają pobudzone mechanizmy 
motoryczne, rozpoczynające zabiegi rozładowujące powstałe napięcie. Proces 
motywacyjny uruchamia konkretne zachowanie człowieka, nadaje kierunek dzia-

6 Por. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 
1996, s. 58; S. Bosiacki, Konsumpcja dóbr i usług turystycznych w gospodarstwach domowych, 
Instytut Turystyki, Warszawa 1987, s. 100.

7 J. Reykowski, Z zagadnień psychologii motywacji, WSiP, wyd. 2, Warszawa 1982, s. 88–89.
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łaniu, które zostaje podjęte do osiągnięcia określonych celów; w naszym przy-
padku działanie zmierzające do zaspokojenia potrzeb turystycznych8.

Rys. 1. Reakcje bodziec–zachowanie 
Źródło: R. Winiarski, Kwestionariusz Motywacji Turystycznej (KMT): konstrukcja 

i charakterystyka psychometryczna, „Problemy Turystyki” 1988, nr 2(40), s. 52.

W literaturze prezentowane są różnorodne klasyfi kacje motywacji tury-
stycznych9. Jedną z nich jest klasyfi kacja J. Cromptona, wyodrębniająca dzie-
więć powodów uczestnictwa w turystyce. Wśród nich wymienia się10: ucieczkę 
od otaczającego przyziemnego świata, doświadczenie i ocena siebie, relaks, pre-
stiż, powrót do korzeni, wzmacnianie rodzinnych więzi, nawiązywanie interakcji 
społecznych, nowości i nowatorstwo oraz uczenie się. Wśród innych klasyfi kacji 
motywów podróżowania na uwagę zasługuje typologia V.T.C. Middletona. Autor 
proponuje sześć głównych motywów aktywności turystycznej, tj11: motywy kul-
turalne, psychologiczne, edukacyjne; motywy fi zjologiczne oraz związane z kul-
turą fi zyczną; motywy towarzyskie i etniczne; motywy związane z zabawą i roz-
rywką; motywy religijne oraz motywy związane z pracą.

Z powyższego wnioskuje się, że na rynku turystycznym istnieje wiele po-
wodów uczestnictwa w turystyce. Doświadczenie pokazuje, że w bardzo wielu 
przypadkach jedna podróż może być podejmowana ze względu na więcej niż je-
den motyw (tzw. zachowania polimotywacyjne).

8 Por. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 114; S. Gajewski, Zachowa-
nie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, 
s. 50; J. Reykowski, Motywacja, w: Psychologia ogólna, T. Tomaszewski (red.), PWN, Warszawa 
1992, s. 60–62. 

9 Por. A. Niemczyk, op.cit.
10 Por. J. Crompton, Motivations for pleasure vacation, “Journal of Leisure Research” 1979,  

nr 8, s. 187–219.
11 V.T.C. Middleton, op.cit, s. 54.
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Na postępowanie konsumenta na rynku turystycznym mają wpływ również 
preferencje. W literaturze przedmiotu spotyka się różne określenia preferencji. 
Znane są w tej kwestii poglądy pozwalające zdefi niować preferencje jako umie-
jętność konsumenta do porządkowania dóbr lub usług oferowanych na rynku na 
określonych warunkach12. Innymi słowy, „preferencje to subiektywne oceny lub 
system ocen, którymi kieruje się konsument dokonując określonego wyboru. Pre-
ferencje pojawiają się wtedy, gdy konsument wybiera jedną potrzebę czy też do-
bro lub usługę z wielu możliwych. Wybór ten jest zwykle zdeterminowany uzna-
wanym systemem wartości”13. W rezultacie różne jednostki znajdujące się w po-
zornie analogicznych sytuacjach (tzn. rozporządzające takim samym dochodem 
i mające dostęp do dóbr o cenach jednostkowych równych dla wszystkich na-
bywców) wybierają różne koszyki dóbr, kierując się dążeniem do jak najlepsze-
go zaspokojenia swych potrzeb, w tym również potrzeb turystycznych.

Literatura z zakresu turystyki podaje przykłady wpływu preferencji na wy-
bór miejsca docelowego podróży ze względu na rodzaj środowiska (krajobraz). 
Powołując się na koncepcję Kaplanów, wyróżniono cztery komponenty mode-
lu preferencji środowiskowych, zmierzającego do wyboru tego krajobrazu, któ-
rego cechy są najbardziej użyteczne dla człowieka. Wśród nich wymienia się14: 
1) spójność określającą stopień organizacji środowiska; 2) czytelność wyrażoną 
stopniem wyrazistości elementów pejzażu, co wpływa na zrozumienie jego treści; 
3) złożoność wyrażającą się w liczbie i zróżnicowaniu elementów krajobrazu; 4) 
tajemniczość – cechę krajobrazu wywołująca u obserwatora pragnienie eksplora-
cji. Preferencje krajobrazowe są zróżnicowane ze względu na profi l demografi cz-
no-społeczny jednostki. Podkreśla się również rolę kultury jako determinanty pre-
ferencji krajobrazowych. Literatura przedmiotu akcentuje również autentyczności 
w ocenie tego zjawiska15. W rezultacie stwierdza się, że z jednej strony preferen-
cje są wyrazem odczuwanych przez jednostkę potrzeb, z drugiej strony – istnienie 
preferencji pozwala na określenie tych potrzeb, które zostaną zaspokojone16, np. 
w zakresie wyboru miejsca recepcji turystycznej, imprezy turystycznej itp.

12 Por. A. Bąk, Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Prace 
Naukowe nr 1013, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 34. 

13 Leksykon marketingu,  J. Altkorn, T. Kramer (red.), PWE, Warszawa 1998, s. 192–193.
14 Więcej w P.A. Bell, Th.C. Greene, J.D. Fisher, A. Baum, Psychologia środowiskowa, Gdań-

skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 69–71.
15 Por. ibidem, s. 72.
16 Por. Rynkowe zachowania konsumentów, E. Kieżel (red.), Wydawnictwo Akademii Ekono-

micznej w Katowicach, Katowice 1999, s. 48–49.
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Pisząc o psychologicznych uwarunkowaniach zachowań turystycznych, 
nie sposób nie zauważyć roli emocji w tym zakresie. Emocje, afekt lub uczu-
cia są świadomie doświadczanym, subiektywnym stanem psychicznym towa-
rzyszącym naszym codziennym wydarzeniom17. Turyści pożądają wrażeń jak 
najbardziej wyjątkowych i budzących silne emocje18. Silne doznania emocjo-
nalne realizowane są w momencie, gdy aktywność turystyczna jest dla jednost-
ki wartością autoteliczną. W takich okolicznościach, jak podają W.N. Dember 
i R.W. Earl, podstawowym motywem zachowań turystycznych jest eksploracja 
wynikająca z ludzkiej ciekawości oraz podporządkowania sobie środowiska 
przyrodniczego. Bywa również, że uczestnictwo w turystyce traktowane jest 
instrumentalnie. Wówczas partycypacja w turystyce zaspokaja inne potrzeby, 
tj. pozaeksploracyjne potrzeby konsumenta (np. wewnętrzne wyciszenie) bądź 
społeczne potrzeby jednostki (wybieramy się w podróż, gdyż zależy nam na to-
warzystwie pewnych osób). Dodać trzeba, iż zdarzają się sytuacje, że począt-
kowo instrumentalne traktowanie aktywności turystycznej zmienia się po ja-
kimś czasie w podejście autoteliczne.

Rola emocji w kształtowaniu zachowań turystycznych jest szczególnie wy-
raźna w odniesieniu do podróży motywowanych zwiedzaniem, poznawaniem 
i przeżywaniem wartości zabytków kultury. Według L. Turosa, dobra te wywo-
łują u turystów określone stany emocjonalne, takie jak: podziw, szok estetycz-
ny, oczarowanie, zaskoczenie, olśnienie zdumienie, radość, lęk, niepokój, gro-
za, rozczarowanie i inne. Tego typu doznań emocjonalnych dostarczają przede 
wszystkim dzieła sztuki, ale również zwyczaje, obyczaje, obrzędy religijne, za-
bawa, taniec itp. Obcowanie z nimi jest także swoistym kontaktem z ich twór-
cami19. W rezultacie stwierdza się, że emocje są silnie związane z zachowaniami 
turystycznymi. To świadomie doświadczane subiektywne doznania towarzyszą-
ce procesowi percepcji podczas aktywności turystycznej.

W zbiorze psychologicznych uwarunkowań zachowań konsumentów na 
rynku turystycznym wymienia się również: percepcję (postrzeganie), proces 
uczenia się, postawy, osobowość i styl życia.

17 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2001, s. 69.

18 Por. A. Steinecke, Turystyka w miastach historycznych: szansa i ryzyko. Spojrzenie niemiec-
kie w: Dziedzictwo a turystyka,  J. Purchla (red.), MCK, Kraków 1999, s. 59.

19 Por. L. Turos, Turystyka i inteligencja emocjonalna, YPSYLON, Warszawa 2002, s. 11.
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Pierwsza z wyżej wymienionych determinant zachowań turystycznych, tj. 
percepcja, rozumiana jest przez A. Krzymowską-Kostrowicką jako „zespół bodź-
ców – informacji dochodzących do mózgu i w nim przetwarzanych we wraże-
nia, wyobrażenia, skojarzenia itp., determinujących zachowanie się organizmu. 
Czynnikiem decydującym o reakcji na bodźce jest swoisty proces kojarzenia 
i porównywania rzeczywistości postrzeganej ze wzorcami zapisanymi w pamię-
ci, obojętnie czy utrwalonej genetycznie, czy też nabytej w trakcie uczenia”20. 
Inaczej, percepcja to proces, dzięki któremu jednostka przypisuje określone zna-
czenie tym sygnałom, które odbiera za pośrednictwem zmysłów21; to proces po-
znawczy polegający na odzwierciedleniu obiektów świata zewnętrznego, oddzia-
łujących na narządy zmysłowe człowieka w postaci bodźców. One to rejestrowa-
ne są jako wrażenia będące najprostszymi informacjami odbieranymi przez na-
rząd zmysłu. W zależności od organów zmysłowych, które informują o obiektach 
występujących w otoczeniu, wyróżnia się najczęściej wrażenia wzrokowe, słu-
chowe, dotykowe, smakowe i węchowe, a „zmysłem porządkującym całość tury-
stycznego doświadczenia – jak pisze J. Urry – jest wzrok”22. A. Wieczorkiewicz 
z kolei twierdzi, że „oglądanie określonych widoków uważa się za konstytutyw-
ny element turystycznych doświadczeń”23.

Percepcja otaczającej rzeczywistości uzależniona jest od24: czynników we-
wnętrznych związanych bezpośrednio z jednostką, na które składają się: 1) struktura 
organizmu ludzkiego; 2) cechy psychiczne jednostki; oraz od czynników zewnętrz-
nych, które są związane z charakterem bodźców oddziałujących na człowieka.

Kolejnym z wymienionych psychologicznych uwarunkowań zachowań tu-
rystycznych jest proces uczenia się ściśle powiązany z percepcją, gdyż uczymy 
się i wyciągamy wnioski tylko z tego, co postrzegamy. Niektórzy psychologowie 
twierdzą nawet, że całe zachowanie się człowieka jest wyuczone. Proces uczenia 

20 A. Krzymowska-Kostrowicka, op.cit., s. 17–18.
21 Por. Ch. Schewe, R. Smith, Marketing. Concept and applications, McGraw-Hill, New York 

1980, s. 193.
22 J. Urry, Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 231. 
23 A. Wieczorkiweicz, Apetyt turysty: o doświadczeniu świata w podróży, „Universitas”, Kra-

ków 2008, s. 150.
24 Por. R. Winiarski, J. Zdebski, Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjo-

nalne, Warszawa 2008, s. 56; K.E. Runyon, Consumer Behaviour and the Practice of Marketing, 
C.E. Merrill, Columbus 1977, s. 304–311.
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się prowadzi do względnie trwałej zmiany zachowania lub możliwości zachowa-
nia w wyniku uprzednich doświadczeń25.

Istnieje szereg teorii wyjaśniających ten proces. Jedną z nich jest teoria be-
hawiorystyczna koncentrująca się na zależności bodziec – reakcja; przyjmuje ona 
założenie, że uczenie to wynik reakcji na zjawiska zewnętrzne26. Zgodnie z teo-
rią behawiorystyczną istnieją dwa główne podejścia do uczenia się27: warunko-
we klasyczne28 i warunkowe instrumentalne29. Proces uczenia się wyjaśnia rów-
nież grupa teorii poznawczych. U jej podstaw leży założenie, że uczenie się jest 
procesem poznawczym umożliwiającym jednostce zapamiętywanie całego ciągu 
zdarzeń, które niekoniecznie muszą kończyć się wzmocnieniem. Główny nacisk 
w tych teoriach kładzie się na rozwiązywanie problemu na bazie jego zrozumie-
nia. Stąd też do teorii poznawczych uczenia się włączone są takie czynniki, jak: 
postawy, przekonania, oczekiwania i spostrzeżenia30.

Reakcja konsumenta na bodźce docierające do niego z otoczenia kształto-
wana jest nie tylko przez percepcję czy teorię uczenia się, ale również przez jego 
postawy. Istnieje wiele różnych ujęć tego terminu. Jedno z nich defi niuje postawę 
jako „pewien względnie trwały stosunek emocjonalny lub oceniający do przed-
miotu, bądź też dyspozycja do występowania takiego stosunku, wyrażająca się 
w kategoriach pozytywnych, negatywnych lub neutralnych”31.

25 Ph. Zimbardo, Psychologia i życie, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, 
s. 311.

26 Por. S. Gajewski, op.cit., s. 88–89.
27 M.R. Solomon, Zachowania i zwyczaje konsumentów, Wydawnictwo HELION, Gliwice 

2006, s. 101–110.
28 Ta forma behawiorystycznej reguły uczenia się ma zastosowanie również do zjawisk tury-

stycznych. Mowa o kreowaniu wyróżniającego w świadomości odbiorców, wizerunku produktu, 
np. obszaru recepcji turystycznej i kształtowaniu związku między nim a potrzebą wyjazdu tury-
stycznego. Przykładem może być plasowanie miejscowości turystycznych w fi lmach fabularnych. 

29 Ta reguła uczenia się ma także zastosowanie do zjawisk turystycznych, gdy konsument jest 
nagradzany lub karany za decyzję skorzystania z danej usługi, wyjazdu do danego miejsca recep-
cji turystycznej itp. Wytwórcy produktów turystycznych aplikują wzmocnienia (chęć skorzystania 
z ich oferty) potencjalnym turystom (np. kampania promocyjna Poznań za pół ceny).

30 Por. Gajewski, op.cit., s. 93–94. Prezentowana teoria uczenia się ma również swoje zastoso-
wanie na rynku turystycznym, zwłaszcza jeśli chodzi o wybory produktów bardziej złożonych (naj-
częściej imprez turystycznych), o wyższej cenie i których zakup związany jest z pewną dozą delibe-
racji co do jego ceny, wartości użytkowych i konkurencyjności w stosunku do podobnych produktów. 

31 S. Mika, Wstęp do psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1984, 
s. 65.
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„Produktem końcowym” postawy jest zachowanie. Najczęściej jest ono 
zgodne ze stanowiskiem jednostki. Bywa jednak, że postawy jako źródło zacho-
wań są zakłócane przez czynniki sytuacyjne, np. wpływ mediów, osoby uznanej 
za autorytet, grupy społecznej, co prowadzi nieraz do rozbieżności między dekla-
rowaną postawą a rzeczywistym zachowaniem, np. wyjazd w dany region nie-
zgodny z postawą jednostki, realizowany ze względu na osiągane przez nią ko-
rzyści społeczne, tj. uznanie w swojej grupie społecznej.

Osobowość to kolejne psychologiczne uwarunkowanie determinujące za-
chowania turystów. To „względnie trwała struktura cech psychicznych i fi zycz-
nych człowieka, decydująca o specyfi cznych formach jego zachowania się i przy-
stosowania do określonych warunków otoczenia”32. E.R. Hilgard określa osobo-
wość jako „zorganizowaną strukturę cech indywidualnych i sposobów postępo-
wania, które decydują o specyfi cznych sposobach przystosowania się danej jed-
nostki do jej środowiska”33. W rezultacie osobowość to te cechy, które decydu-
ją o różnicach między ludźmi i pozwalają na przewidywanie ich aktywności. Do 
cech różniących osobowość zalicza się34: cechy dziedziczne, środowisko, stopień 
pewności siebie, skłonność lub awersja do ryzyka i temperament.

Osobowość jest ściśle związana z kolejnym uwarunkowaniem kształtu-
jącym zachowania turystów, tj. ze stylem życia. Styl życia jest pojęciem inter-
dyscyplinarnym, stąd w literaturze spotyka się różne jego ujęcia35. Bardzo traf-
nie, na użytek niniejszego artykułu, styl życia defi niuje M.R. Solomon, uzna-
jąc, iż jest to „sposób spędzania czasu i wydawania pieniędzy przez konsumen-
ta, a także to, jak jego gusty i wyznawane przez niego wartości odzwierciedlają 
się w jego wyborach konsumpcyjnych”36, w tym także w wyborach dóbr i usług 
turystycznych. Inaczej rzecz ujmując, styl życia to kategoria złożona obejmują-
ca swym zasięgiem37 wartości i normy, w tym38: 1) wartości kluczowe określają-

32 S. Gajewski, op.cit.
33 E.R. Hilgard, Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa 1967, s. 658.
34 Por. L. Rudnicki, Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydaw-

nictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 116. 
35 Psychologia, J. Strelau (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, 

s. 542; K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, War-
szawa 1998, s. 123.

36 M.R. Solomon, op.cit., s. 236.
37 Por. G. Antonides, F. van Raaij, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 386–388.
38 Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, M. Lambkin, G. Foxall, F. van 
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ce daną kulturę; 2) wartości ostateczne, którymi są przekonania ludzi, dotyczące 
celów bądź stanów końcowych, do których oni dążą; 3) wartości instrumentalne 
stanowiące przekonania na temat pożądanych sposobów zachowania, sprzyjają-
cych osiąganiu wartości ostatecznych. Na styl życia składają się ponadto zainte-
resowania, poglądy i zachowanie.

W kontekście przedstawionych rozważań można skonstatować, że analizu-
jąc wpływ stylu życia na kształtowanie zachowań turystycznych, należy mieć na 
uwadze, że39:

1.  Styl życia jest fenomenem grupowym.
2.  Osobisty, jednostkowy styl życia nie jest unikatowym czy indywidual-

nym wzorem zachowania, jest on wynikiem uczestnictwa w rozmaitych 
grupach społecznych i stosunków pomiędzy nimi.

3.  Styl życia przenika wiele aspektów życia. Decyduje o gustach i upodo-
baniach konsumpcyjnych, ale również o poglądach i wnętrzu ludzi dany 
styl praktykujących.

4.  Styl życia wyznacza główne cele życiowe. Mogą nim być: praca, dzieci, 
rozrywka. Tym głównym celem może być również turystyka i podróżo-
wanie; w takim przypadku wszelkie inne elementy i zachowania w obrę-
bie stylu podporządkowane są owej dominującej wartości.

5.  Style życia różnią się w zależności od wielu zmiennych ekonomicznych, 
społecznych, demografi cznych itd.

Zakończenie

Reasumpcją poczynionych rozważań jest stwierdzenie o istotnej roli czyn-
ników psychologicznych w kształtowaniu zachowań konsumentów na rynku tu-
rystycznym. Przesądza o tym m.in. klasyfi kacja turystów zaproponowana przez 
S.C. Ploga. Cytowany autor wyodrębnił różne typy turystów w zależności od 
przyjętych zmiennych psychologicznych, takich jak: potrzeby, motywy, ale rów-
nież postawy, osobowość i styl życia. Wśród nich wskazuje się na40:

1.  Turystę allocentryka – osobę otwartą na nowości, towarzyską, pewną sie-
bie, rządną przygód. Podróż jest dla niej zaspokojeniem ciekawości. Wy-

Raaij, B. Heilbrunn (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 303.
39 Por. S. Feldman, G. Thielbar, Life Styles. Diversity in American Society, Boston-Toronto. 

Little, Brown and Company 1975, s. 2–4.

40 Por. S.C. Plog, Why Destination Areas and Fall in Popularity, w: The Cornell Hotel Restau-
rant Administration Quarterly, 1974, nr 14 (4), s. 55–58, 139–141.
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jeżdża turystycznie w celach kulturowych, edukacyjnych. Woli sama de-
cydować o trasie i celu podróży, unika rejonów zatłoczonych.

2.  Turystę para-allocentryka, dla którego głównym motywem uczestnictwa 
w turystyce są pobudki religijne, duchowe, spotkanie z sacrum. Z dru-
giej strony to również uczestnik szeroko rozumianej turystyki sportowej, 
a ponadto turystyki biznesowej. Aktywnie uczestniczy w spektaklach te-
atralnych, traktując je jako swego rodzaju rozrywkę.

3.  Turystę midcentryka – uczestnika turystyki wypoczynkowej – odpoczy-
nek i przyjemność to dla niego atuty podróży. To również uczestnik tury-
styki zdrowotnej, dla którego kontakt z pięknem natury: parki krajobrazo-
we, lasy, jeziora itp., a także przyjemności zmysłowe, wygoda, luksus to 
wartości podróżowania. Tego typu turysta dokonuje zakupów w trakcie 
podróży, bywa, że drogich.

4.  Turystę psychocentryka i parapsychocentryka – osobę traktującą podró-
że turystyczne jako normę kulturową – płatny urlop. Wyjeżdża do miejsc 
widzianych w prasie i telewizji. To osoby ostrożne, unikające ryzyka. 
Tego typu turysta dąży do wzmocnienia statusu społecznego, społecz-
nej akceptacji.

W rezultacie stwierdza się, że obok popularnych determinant zachowań tu-
rystycznych, jak determinanty ekonomiczne, społeczne, demografi czne itd. opisy-
wanych w literaturze z zakresu zachowań konsumentów na rynku turystycznym, 
istotną rolę odgrywają zmienne psychologiczne, często zapominane w tego typu 
analizach. Wiedza z tego zakresu wydaje się być niezbędna do podejmowania ra-
cjonalnych decyzji rynkowych przez wytwórców produktów turystycznych.

ROLE OF PSYCHOLOGICAL FACTORS IN SHAPING CONSUMER 
BEHAVIOR ON THE TOURIST MARKET – SOME PROBLEMS

Summary

The aim of this paper is to show the role of psychological factors in shaping con-
sumer behavior on tourist market. A concept of the consumer behaviour on tourist market 
was defi ned and the psychological factors shaping the tourism behavior were character-
ised; among them: motives, preferences, emotions, attitudes, perception, personality and 
lifestyle.

Translated by Agata Niemczyk
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O ZRÓŻNICOWANYM RYZYKU

Jednym z niezwykle ważnych obszarów, niezbędnych dla zrozumienia za-
chowań konsumenckich, jest znajomość procesów gromadzenia i wykorzystania 
informacji przez nabywców. Problematyka ta jest dziś szczególnie aktualna, po-
nieważ z jednej strony następuje gwałtowny wzrost ilości informacji dociera-
jących do konsumentów, a z drugiej strony – zmienia się stosunek ludzi do po-
szczególnych typów informacji, w tym zaufanie wobec różnych źródeł danych 
oraz podatność na ich oddziaływanie. Dostępne dla konsumentów zasoby wie-
dzy w praktyce znacznie przekraczają nie tylko ich potrzeby informacyjne, ale 
i możliwości percepcyjne. Wszystkie te zjawiska powodują, że wśród konsumen-
tów narasta poczucie niepewności podczas dokonywania wyborów rynkowych, 
a podjęcie decyzji staje się w tej sytuacji szczególnie trudne.

Konsumenci na różne sposoby radzą sobie z niepewnością wynikającą 
z nadmiaru napływających informacji, między innymi dokonując selekcji źródeł, 
z których korzystają. Wiele wskazuje na to, że jednym z najpopularniejszych roz-
wiązań jest zdobywanie informacji od innych konsumentów oraz opieranie się na 
godnych zaufania rekomendacjach znajomych, przekazywanych w ramach tzw. 
komunikacji nieformalnej (prywatnej, „z ust do ust”). Skorzystanie z tego typu 
informacji ułatwia i przyśpiesza podjęcie decyzji o zakupie produktu, zapewnia-
jąc jej też lepsze (w przekonaniu konsumenta) podstawy1.

1 Jest to zresztą jedna z heurystyk decyzyjnych stosowanych przez konsumentów, polegająca 
na tym, że decydent korzysta z rekomendacji innych osób, aby zmniejszyć ilość informacji, które 
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Typowymi przejawami takiej komunikacji są opowieści konsumentów 
o ich doświadczeniach z produktami, przekazywanie innym nabywcom porad, 
opinii i uwag w trakcie spotkań towarzyskich, w miejscach pracy, w placów-
kach handlowych i usługowych, odpowiadanie na pytania innych nabywców, 
dotyczące zakupu lub użytkowania produktów. Źródłem informacji o charak-
terze nieformalnym są zarówno bliscy (rodzina, przyjaciele, koledzy z pra-
cy), jak również nieznajomi. Konsumenci przywiązują dużą wagę do informa-
cji prywatnych, ceniąc je m.in. za wiarygodność, realizm, kompletność, inte-
raktywność2.

Komunikacja prywatna okazuje się szczególnie przydatna m.in. wtedy, gdy 
zakup jest związany z wysokim ryzykiem. Ryzyko to rodzaj niepewności, którą 
konsumenci odczuwają wtedy, gdy dostrzegają niebezpieczeństwo podjęcia złej 
decyzji nabywczej i obawiają się, że jej różnorodne konsekwencje mogą być dla 
nich istotne, nieprzyjemne, a nawet groźne. Potencjalne konsekwencje decyzji 
wyznaczają typy ryzyka spostrzeganego przez konsumentów, pozwalając na wy-
różnienie sześciu rodzajów niepewności:

 –  ryzyko ekonomiczne to obawa o utratę lub niewłaściwe wykorzystanie środ-
ków fi nansowych przez np. zakup produktu niewartego swojej ceny;

 –  ryzyko funkcjonalne to odczucie lęku przed tym, że produkt nie spełni swoich 
funkcji, nie będzie działał, jak powinien w danej sytuacji;

 –  ryzyko fi zyczne wiąże się z niepewnością, czy produkt nie będzie w jakiś spo-
sób szkodliwy, groźny dla użytkownika, jego otoczenia, w tym dla środowi-
ska naturalnego;

 –  ryzyko społeczne to lęk przed ośmieszeniem się lub nieuzyskaniem akceptacji 
osób ważnych dla konsumenta;

 –  ryzyko psychologiczne dotyczy konsekwencji w postaci osobistego niezado-
wolenia z produktu, braku satysfakcji z jego wyboru i użytkowania;

muszą być przetworzone w celu podjęcia decyzji (np. zredukować liczbę opcji branych pod uwagę 
(marek), czy też ograniczyć liczbę rozważanych i porównywanych cech produktu). Por. D. Duhan, 
S. Johnson, J. Wilcox, G. Harrell, Infl uences on Consumer Use of Word-of-Mouth Recommenda-
tion Sources, “Journal of the Academy of Marketing Science” 1997, vol. 25, nr 4. Heurystyki decy-
zyjne to uproszczone strategie podejmowania decyzji, które zwiększają efektywność procesu decy-
zyjnego kosztem większej niepewności co do poprawności dokonanego wyboru, http://mikro.univ.
szczecin.pl/bp/pdf/73/1.pdf, 10.03.2010.

2 Szerzej zob. m.in. A. Burgiel, Procesy informacyjno – decyzyjne konsumentów, cz. 2, „Mar-
keting i Rynek” 2006, nr 11; E. Rosen, Fama. Anatomia marketingu szeptanego, Wydawnictwo 
„Media Rodzina”, Poznań 2003.
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 –  ostatni typ ryzyka wiąże się z obawą o stratę czasu na poszukiwanie produktu 
lub na jego obsługę/serwisowanie3.

Dostrzeganie ryzyka związanego z zakupem wywołuje u konsumentów stan 
napięcia, który próbują zlikwidować/zredukować za pomocą różnych działań, 
w tym – przez zdobywanie informacji od innych użytkowników produktu. Ry-
zyko zauważane przez nabywców jest zatem istotną determinantą wykorzystania 
komunikacji nieformalnej w procesie decyzyjnym.

Podejmując próbę wypełnienia luki w polskim dorobku naukowym, zreali-
zowano regionalne badania, których celem było rozpoznanie znaczenia m.in. ko-
munikacji nieformalnej w procesach zakupu wybranych produktów, obarczonych 
ryzykiem o zróżnicowanym poziomie i charakterze4. Zakładano bowiem, że na-
tężenie, zakres i forma komunikacji prywatnej będą różne w przypadku produk-
tów obciążonych ryzykiem społecznym, znacznym ryzykiem innym niż społecz-
ne (ekonomicznym, funkcjonalnym, fi zycznym) oraz ogólnie małym ryzykiem. 
Wybór konkretnych produktów poddanych rozpoznaniom opierał się na wyni-
kach odrębnych badań ankietowych5. Po przeprowadzeniu analiz obejmujących 
ocenę 6 typów ryzyka dla 15 dóbr i usług, wybrano po dwa produkty dla każdej 
z opisanych niżej grup:

 –  dla grupy o wysokim poziomie ryzyka ekonomicznego, funkcjonalnego i/lub 
fi zycznego – wybrano laptop i usługi dentystyczne w prywatnym gabinecie 
(nierefundowane przez NFZ);

 –  dla grupy o wysokim poziomie ryzyka społecznego – strój wizytowy (np. su-
kienka, garnitur, kostium) oraz meble do salonu (typu sofa, stół);

 –  dla grupy o relatywnie niskim poziomie wszystkich rodzajów ryzyka – dowol-
ny produkt nabiałowy i płyn do mycia szyb.

Na wstępie ustalono, że aż 94% badanych uczestniczy w nieformalnej wy-
mianie informacji na temat produktów, miejsc zakupu, zniżek czy promocji. 

3 Szerzej na temat istoty i rodzajów ryzyka związanego z zakupem zob. w G. Maciejewski, 
Ryzyko w percepcji konsumentów – wyniki badań, w: Zachowania konsumentów – stagnacja czy 
zmiana?, Z. Kędzior, G. Maciejewski (red.), AE Katowice, CBiE, Katowice 2008, s. 274–288; 
A.M. Wiśniewska-Szałek, A. Banaszak, Postrzeganie ryzyka przez konsumentów, w: Psychologia 
a rynek. Zachowania konsumentów, W.J. Paluchowski, G. Bartkowiak (red.), Wydawnictwo „Rys”, 
Poznań 2004, s. 13–44.

4 Badania przeprowadzono od listopada do grudnia 2009 roku w formie ankiety audytoryjnej 
i indywidualnej, na próbie 300 dorosłych osób, mieszkańców Śląska, dobranych w sposób przy-
padkowy.

5 Badania przeprowadzono w październiku 2009 roku w formie ankiety audytoryjnej i indywi-
dualnej, na próbie 160 osób, dobranych w sposób przypadkowy. 
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Skłonność ta jest zgeneralizowana, nie wykazała bowiem związku z żadną z cech 
metryczkowych. Analizując intensywność tej wymiany przez określenie częstotli-
wości rozmów z innymi ludźmi na temat wybranych grup produktów, stwierdzo-
no, że produkty najbardziej ryzykowne pod względem funkcjonalnym i ekono-
micznym, tj. komputery i laptopy, stanowią względnie najczęstszy temat rozmów 
z udziałem badanych. Ponad 40% respondentów często lub bardzo często, a kolej-
na 1/3 czasami uczestniczy w rozmowach na temat tej kategorii produktów. Nieco 
niższą, choć nadal wysoką, a ponadto dość zbliżoną częstotliwość rozmów odno-
towano również dla dwóch grup produktów o podobnym charakterze, czyli mebli 
do części dziennej mieszkania oraz stroju wizytowego. Są to produkty widoczne 
i przez to obarczone większym ryzykiem społecznym, o których często lub bardzo 
często rozmawia 1/4 badanych, a kolejna 1/3 – czasami (por. rys. 1).

Produkt ryzykowny ekonomicznie, ale też fi zycznie, jakim jest z pewnością 
prywatna usługa dentystyczna, okazał się mniej popularnym przedmiotem wy-
miany informacji prywatnych. Wiąże się to zapewne z charakterem tych usług – 
są ryzykowne, a zatem skłaniają do zapytania o radę, ale raczej jednorazowo niż 
z dużą częstotliwością, bo stan uzębienia i efekty zabiegów dentystycznych na-
leżą raczej do intymnych tematów, które porusza się tylko w wyjątkowych wy-
padkach, np. niezadowolenia lub bardzo dużego zadowolenia z usługi, albo wła-
śnie przy okazji poszukiwania dentysty. Jeśli dotychczasowe świadczenia są sa-
tysfakcjonujące i nie ma potrzeby szukać nowego/innego gabinetu, to rzadko po-
rusza się ten temat wśród znajomych. Poza tym korzystanie z tych usług jest ra-
czej sporadyczne i związane z określonymi problemami, a nawet jeśli bywa re-
gularne, to okresy przerwy są długie i nie sprzyjają wymianie informacji „z ust 
do ust”. Można jednak założyć, że ta mniejsza intensywność komunikacji niefor-
malnej nie oznacza, że w razie konieczności dokonania wyboru lub znalezienia 
nowego dentysty konsumenci zrezygnują z szansy uzyskania informacji na ten 
temat wśród znajomych lub że mniej cenią tego typu informacje, czego dowodzą 
dalsze wyniki badania.

Szczególnie rzadko uwzględniane są w rozmowach takie kategorie produk-
tów, jak nabiał i środki czystości. Około 2/3 respondentów dyskutuje na ich te-
mat rzadko lub wcale, podczas gdy tylko co dziesiąty często lub bardzo często.

Choć generalnie udział w komunikacji nieformalnej nie ma związku z głów-
nymi cechami konsumentów, to okazuje się jednak, że skłonność do wymiany in-
formacji na temat konkretnych grup produktów jest zdeterminowana przez pro-
fi l konsumenta.
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Rys. 1. Częstotliwość komunikacji nieformalnej na temat wybranych grup produktów
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych.

Najsilniej tematykę nieformalnych rozmów determinuje wiek badanych, 
który wpływa na skłonność do wymiany informacji o wszystkich analizowanych 
produktach, za wyjątkiem nabiału. Ta ostatnia z kolei jest kształtowana przez po-
ziom wykształcenia respondentów oraz ich sytuację materialną. Te dwie zmienne 
determinują jeszcze częstotliwość udziału ankietowanych w rozmowach o kom-
puterach, a samo już tylko wykształcenie – o meblach oraz dekoracjach do salonu.

Dane na wykresie 2 wskazują, że wiek najbardziej różnicuje skłonność bada-
nych do udziału w rozmowach na temat sprzętu komputerowego oraz strojów wi-
zytowych. Zgodnie z przewidywaniami, komputer jest relatywnie częściej przed-
miotem rozmów badanych poniżej 35 roku życia (wskazanie 3,3), ale wbrew ocze-
kiwaniom najrzadziej nie rozmawiają o nim najstarsi, tylko osoby w wieku od 35 
do 44 lat. Być może wynika to z faktu, że najmłodsi często rozmawiają o kompu-
terach i laptopach z powodu zainteresowań, a najstarsi badani – bo potrzebują do-
datkowych informacji i dlatego wymieniają się nimi względnie częściej niż oso-
by w średnim wieku. Dokładnie taką samą tendencję można odnotować dla me-
bli do części dziennej mieszkania. Ciekawa obserwacja dotyczy też komunikacji 
na temat strojów wizytowych. Dwie grupy, które najczęściej dyskutują na temat 
tych produktów, to ponownie najmłodsi oraz ankietowani w wieku od 45 do 54 
lat (wskazania wynoszą odpowiednio 2,9 i 3,1). Dla wszystkich pozostałych grup 
wskazania są niższe (ok. 2,3). Z kolei na temat usług dentystycznych najczęściej 
rozmawiają badani z przedziału od 25 do 44 lat. Jedynie w odniesieniu do deter-
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gentów można wskazać pewien rodzaj liniowej zależności, ponieważ wraz z wie-
kiem rośnie częstotliwość udziału w rozmowach o tej kategorii produktów.

* wykres przedstawia średnie z ocen w skali 5-stopniowej, gdzie 1 to najniższa częstotliwość, 
a 5 – najwyższa.

Rys. 2. Średnia częstotliwość udziału w komunikacji nieformalnej poświęconej wybranym 
grupom produktów według wieku badanych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych.

Płeć badanych jest także istotnym czynnikiem wpływającym na udział 
w rozmowach o konkretnych produktach, na co wskazuje analiza tabel krzyżo-
wych i wysokość statystyk chi-kwadrat. Najsilniejszy związek można zaobserwo-
wać między płcią i częstotliwością rozmów o strojach wizytowych (por. rys. 3), 
ale kobiety i mężczyźni różnią się pod względem udziału w komunikacji niefor-
malnej dotyczącej także usług dentystycznych, detergentów, komputerów i mebli. 
Zebrane dane wskazują, że zaledwie 1/3 kobiet rozmawia o strojach wizytowych 
rzadko lub bardzo rzadko, podczas gdy częstotliwość ta jest charakterystyczna dla 
2/3 badanych mężczyzn. Zasadniczo kobiety o wszystkim rozmawiają częściej 
niż mężczyźni, jednak za wyjątkiem komputerów – to domena męska, choć prze-
waga badanych panów wcale nie jest tak znaczna, jak można by się spodziewać.
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* wykres przedstawia średnie z ocen w skali 5-stopniowej, gdzie 1 to najniższa częstotliwość, 
a 5 – najwyższa.

Rys. 3. Średnia częstotliwość udziału w komunikacji nieformalnej poświęconej wybranym 
grupom produktów według płci respondentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych.

Analizując znaczenie komunikacji nieformalnej w procesach zakupu róż-
nych produktów, zapytano badanych, czy planując zakup wymienionych dóbr/
usług, staraliby się dowiedzieć, z jakich produktów tego typu korzystają już ich 
znajomi. Wyniki potwierdzają założenie o zróżnicowanym poziomie zaangażo-
wania w komunikację prywatną w zależności od poziomu i typu ryzyka postrze-
ganego przez badanych (por. rys. 4, tab. 2). Największą skłonność do zdobywa-
nia informacji o produktach wykorzystywanych przez znajomych respondenci 
wykazali w przypadku najbardziej ryzykownych produktów, tj. laptopów i usług 
dentystycznych. W pierwszym przypadku zaledwie niecałe 15% badanych zre-
zygnowałoby z takiej możliwości, natomiast przed wyborem dentysty aż 2/3 ba-
danych raczej lub na pewno spróbowałoby się dowiedzieć, z jakich usług korzy-
stają ich znajomi.

Zakup produktów obciążonych mniejszym ryzykiem funkcjonalnym i fi -
zycznym, a większym ryzykiem społecznym skłoniłby około 1/3 badanych do 
uzyskania informacji od znajomych o używanych przez nich produktach. Na-
tomiast przed zakupem produktów mało ryzykownych jedynie co dziesiąty 
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(w przypadku nabiału) lub co dwudziesty (w przypadku detergentu do szyb) re-
spondent próbowałby się dowiedzieć, jakie wyroby kupują inni.

Rys. 4. Skłonność do zdobywania informacji o produktach używanych przez znajomych 
przed planowanym zakupem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych.

Tabela 1

Skłonność do zdobywania informacji o produktach używanych przez znajomych 
przed ich zakupem

Produkty Średnia ocen w skali 1–7 Dominanta 

laptop 5,56 7

usługa dentystyczna 4,79 6

meble do salonu 3,72 5

strój wizytowy 3,25 2

produkt nabiałowy 2,80 3

płyn do mycia szyb 2,37 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych.
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Wysokie ryzyko, szczególnie ekonomiczne, funkcjonalne i fi zyczne, jest zatem 
czynnikiem, który prowokuje konsumentów do zabezpieczania się przed błędną de-
cyzją m.in. przez ustalenie, jakie decyzje nabywcze podjęli wcześniej ich znajomi.

* wykres przedstawia średnie z ocen prawdopodobieństwa w skali 0–100%.

Rys. 5. Średnie prawdopodobieństwo wystąpienia wśród respondentów zachowań związanych 
z komunikacją nieformalną kształtującą zakup wybranych produktów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych.

W dalszej kolejności poddano rozpoznaniom występowanie typowych prze-
jawów komunikacji nieformalnej w procesach zakupu wybranych produktów. 
Wyniki badań kolejny raz potwierdziły, że wraz z ryzykiem postrzeganym przez 
konsumentów w sytuacji zakupu rośnie też prawdopodobieństwo wystąpienia 
charakterystycznych przejawów komunikacji prywatnej, tj. rozmów ze znajomy-
mi poprzedzających zakup oraz poszukiwania wsparcia u znawców tematu (lide-
rów opinii6). Deklaracje badanych wskazują, że prawdopodobieństwo wystąpie-

6 Lider opinii to osoba nieformalnie, świadomie lub nieświadomie wpływająca na motywy 
i zachowania nabywcze innych osób, przekazując im informacje i opinie na temat produktów 
i ich cech, na temat których posiada ponadprzeciętną wiedzę. Wiedza ta wynika z wykształcenia, 
zawodu lub zainteresowań lidera.
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nia obu tych zachowań wynosi średnio aż 70% w przypadku zakupu najbardziej 
ryzykownego produktu spośród analizowanych, czyli laptopa (rys. 5).

Mniejsze niż zakładano jest jednak prawdopodobieństwo oszacowane dla 
drugiego ryzykownego produktu, jakim jest prywatna usługa dentystyczna. 
Wskazania dla tego świadczenia wynoszą zaledwie 45–47%, co lokuje je bliżej 
produktów z drugiej grupy – o mniejszym ryzyku fi zycznym, a większym spo-
łecznym, które uzyskały podobne oceny. Wyjątkiem jest jedynie zakup mebli do 
salonu, dla których nieco mniejsze jest prawdopodobieństwo skorzystania z po-
rad lidera (35%). Taki wynik jest zresztą zgodny z przypuszczeniami, ponieważ 
zakładano, że zakup produktów obarczonych w większym stopniu ryzykiem spo-
łecznym niż fi zycznym czy funkcjonalnym będzie wymagał mniejszego wspar-
cia informacyjnego ze strony znajomych ekspertów.

Założenia zostały potwierdzone także w odniesieniu do ostatniej grupy pro-
duktów, czyli najmniej ryzykownych, dla których respondenci oszacowali szan-
se rozmawiania z innymi lub zasięgania porady lidera zaledwie na ok. 10% (za 
wyjątkiem nieco wyższego wskazania dotyczącego rozmów ze znajomymi przed 
zakupem nabiału – 17%).

W przeciwieństwie do tych zasadniczo oczekiwanych wyników pewnym za-
skoczeniem są niskie szacunki uzyskane dla ostatniego analizowanego, najbar-
dziej konkretnego przejawu (efektu) komunikacji nieformalnej, a mianowicie 
skłonności do zakupu produktu, o którym większość znajomych ma złą opinię, ale 
podoba się samemu respondentowi. Okazało się, że gotowość respondentów do 
odrzucenia produktu cieszącego się złą sławą wśród znajomych jest nadspodzie-
wanie wysoka, nawet jeśli chodzi tylko o płyn do mycia szyb czy dowolny pro-
dukt nabiałowy. Ankietowani podając, jakie są szanse zakupu produktu źle oce-
nianego przez znajomych, oszacowali je zaledwie na 20% w przypadku dwóch 
najbardziej ryzykownych produktów i średnio na około 36% w przypadku pozo-
stałych wyrobów (rys. 6). Oznacza to, że aż 64% wynosi prawdopodobieństwo, 
że badani nie kupią takiego produktu, choćby im samym się on podobał. Podobne 
wskazanie odnotowano dla stroju wizytowego, które jednak w zestawieniu z da-
nymi dla płynu czy nabiału wydaje się dość niskie. To samo można powiedzieć 
o szacunkach dla mebli do salonu, w przypadku których prawdopodobieństwo za-
kupu produktu źle ocenianego przez znajomych było najwyższe i wyniosło oko-
ło 39%. Oznacza to, że konsumenci boją się zakupu krytykowanego przez znajo-
mych ubrania czy mebla w takim samym stopniu (a nie bardziej), w jakim obawia-
ją się szkodliwego jogurtu czy nieskutecznego płynu do mycia naczyń.
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* wykres przedstawia średnie z ocen prawdopodobieństwa w skali 0–100%.

Rys. 6. Średnie prawdopodobieństwo zakupu produktu źle ocenianego przez znajomych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych.

Obserwacja ta potwierdza, iż transmisja informacji nieformalnych ma wy-
bitnie użytkowy charakter – konsumenci wykorzystują informacje od innych, aby 
udoskonalić swoje zakupy w sytuacji narastającej niepewności i zredukować ry-
zyko. Jednak istotne jest to, jakiego produktu dotyczy informacja prywatna. Zła 
opinia większości znajomych o detergencie albo o artykule spożywczym to uży-
teczna informacja, która wskazuje, że produkt faktycznie jest ryzykowny, a może 
być nawet szkodliwy. Tymczasem zła opinia przyjaciół o kanapie albo o garson-
ce jest postrzegana raczej jako wyraz ich subiektywnych preferencji, a nie obiek-
tywnego zagrożenia. Konsumenci reagują zatem nieco bardziej powściągliwie 
na niechęć znajomych w tym zakresie, choć oba te produkty – meble i strój wyj-
ściowy – wydają się istotne i obarczone znacznym ryzykiem. Jest to jednak ryzy-
ko społeczne, a nie fi zyczne, ekonomiczne czy funkcjonalne, co wskazuje, że re-
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spondenci traktują opinię znajomych o tego typu produktach (widocznych) raczej 
jako przejaw oddziaływań o charakterze normatywnym, a nie informacyjnym.

Ta obserwacja prowadzi do ważnego wniosku – jeśli produkt jest ryzykow-
ny tylko w wymiarze społecznym, to opinia innych osób, nawet ta wyrażona 
w pierwotnym zamyśle jako zwykła informacja o produkcie, która może się przy-
dać odbiorcy, zaczyna nieść w sobie określony ładunek normatywno-oceniający. 
W oczach odbiorcy staje się zatem przejawem oddziaływania, któremu nieko-
niecznie musi on ulec, podczas gdy skwapliwie wykorzystuje rady, ostrzeżenia, 
a nawet wyrażone wprost sugestie, jeśli tylko czuje, że faktycznie potrzebuje po-
mocy lub że produkt może nieść jakiekolwiek inne zagrożenie poza społecznym.

Niezwykle niskie prawdopodobieństwo zakupu laptopa lub usługi denty-
stycznej, o których większość znajomych ma negatywną opinię, wskazuje na 
ogromne znaczenie komunikacji nieformalnej dla konsumentów, a także na jej 
ważną funkcję utylitarną – jako narzędzia ochrony w wypadku dokonywania naj-
bardziej ryzykownych wyborów rynkowych.

Z licznych badań wynika, że rekomendacje znajomych osób uznawane są za 
najbardziej wiarygodne źródło informacji o produktach7. Mając świadomość ta-
kiej sytuacji, należy odpowiednio dostosować strategię marketingową fi rmy, aby 
uwzględniała ona wyjątkowe znaczenie komunikacji nieformalnej w decyzjach 
konsumentów.

INFORMAL COMMUNICATION AS THE DETERMINANT 
OF THE PURCHASE OF PRODUCTS CHARACTERIZED 

BY DIFFERENT LEVELS OF PERCEIVED RISK

Summary

As the amount of information transmitted to consumers increases the uncertainty of the 
decision making processes also increases. Consumers are not able to include, analyze and 
properly use all the accessible data. Products’ abundance and diversity, information overload 
and the diminishing reliability of marketing sources make consumers’ choices more diffi cult 
than ever before. One of the most popular solutions is using other consumers’ recommenda-
tion and in general informal communication as the basis for the market decisions.

7 Zob. np. wyniki badań zrealizowanych w 2009 roku przez The Nielsen Company wśród 25 
420 internautów, zgodnie z którymi aż 90% badanych ufa najbardziej opiniom i radom znajo-
mych: http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-content/uploads/2009/07/pr_global-study_07709.
pdf, 22.04.2010.



379Komunikacja nieformalna jako czynnik determinujący zakup...

In relation to these problems the paper presents some chosen results of the empiri-
cal study referring to the diversifi ed role of informal communication in the processes of 
buying six products characterized by different levels and types of risk connected with 
their purchase.

Translated by Aleksandra Burgiel
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SATYSFAKCJA A FORMY ZACHOWAŃ KLIENTA 
W HANDLU DETALICZNYM

Wstęp

Satysfakcja klientów w handlu detalicznym jest zjawiskiem złożonym. Od-
działują na nią liczne czynniki, które są trudne do jednoznacznego określenia. 
Najogólniej można je podzielić na dwie grupy: zależne i niezależne od przedsię-
biorstwa handlowego. Konsekwencją satysfakcji (lub jej braku) są określone za-
chowania rynkowe klientów.

Celem referatu jest przedstawienie pojęcia satysfakcji klienta, identyfi kacja 
i charakterystyka czynników wpływających na satysfakcję klientów w przedsię-
biorstwie handlowym oraz zasygnalizowanie sposobów zachowań usatysfakcjo-
nowanych klientów.

1. Pojęcie satysfakcji klienta

Satysfakcja w sensie ogólnym jest na ogół określana jako uczucie zadowo-
lenia ze spełnienia pewnych oczekiwań. W literaturze przedmiotu jest ona różnie 
przedstawiana, ale najczęściej satysfakcję określa się jako reakcję konsumenta, 
oceniającą wynik doświadczenia konsumpcyjnego1. N. Hill i J. Alexander przy-
jęli, że „poziom satysfakcji klienta jest odzwierciedleniem tego, w jakim stopniu 
produkt całkowity oferowany przez daną organizację zaspokaja zbiór wymagań 
klienta”2. Wynika z tego, że o satysfakcji klienta można mówić nie tylko wtedy, 

1 R. Furtak, Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003, s. 146.
2 N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Ofi cyna Ekonomiczna, Kra-

ków 2003, s. 11.
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gdy następuje dokładne spełnienie jego oczekiwań. Może ona wystąpić również 
w sytuacji przekroczenia oczekiwań klienta, a także wtedy, kiedy jego oczekiwa-
nia nie w pełni są spełnione. R. Furtak zwraca uwagę, że przekroczenie oczeki-
wań stanowi źródło pożądanych i nieoczekiwanych w danym momencie korzy-
ści. Natomiast, gdy klient otrzymał większą korzyść niż antycypowana, mimo 
niespełnienia jego oczekiwań jest także usatysfakcjonowany3. Podejście to jest 
oparte na rozważaniach R.L. Olivera.

W literaturze zwraca się też uwagę na niejednorodność satysfakcji i wy-
różnia się satysfakcję ogólną i transakcyjną. Pierwsza wynika z całości relacji 
z fi rmą, natomiast druga dotyczy konkretnego zakupu. Satysfakcja transakcyj-
na składa się ze składnika poznawczego oraz składnika emocjonalnego. Skład-
nik poznawczy dotyczy oceny otrzymanego przez klienta produktu w porówna-
niu z oczekiwanym standardem. Na składnik emocjonalny składają się uczucia 
związane z zakupem i konsumpcją produktu4.

Satysfakcja bywa czasami utożsamiana z jakością usług. Jest to podejście 
niesłuszne, bowiem między tymi kategoriami występuje wiele różnic. Według 
R.L. Olivera, kryteria różnicujące jakość i satysfakcję to: horyzont czasowy, do-
świadczenie, atrybuty, standardy, komponenty. W przypadku satysfakcji dominu-
je krótki horyzont czasowy, w przypadku jakości – odwrotnie. Doświadczenie jest 
niezbędne w odczuwaniu satysfakcji, zaś w jakości ten element nie jest wymaga-
ny. W satysfakcji występują wszystkie potencjalne atrybuty (wymiary), a jakości 
dotyczą atrybuty specyfi czne. Jakość opiera się na standardach, zaś satysfakcja na 
potrzebach, normach, przewidywaniach. W satysfakcji występują komponenty: 
emocjonalny i poznawczy, natomiast w jakości dominuje komponent poznawczy5.

2. Czynniki wpływające na satysfakcję klienta w handlu detalicznym

Handel detaliczny jest specyfi cznym rodzajem działalności usługowej. 
O jego specyfi ce decyduje przede wszystkim produkt oferowany klientowi.

Z defi nicji handlu w węższym ujęciu instytucjonalnym wynika, że jest on ro-
zumiany „jako przedsiębiorstwa, które kupują towary w celu ich odsprzedaży...”6. 
Zatem oferta handlu detalicznego obejmuje produkty materialne (na których wy-

3 R. Furtak, op.cit, s. 146.
4 W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2008, s. 35–36.
5 Za R. Furtak, op.cit, s. 152.
6 M. Sławińska, Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa 2002, s. 34–35.
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konywane są jedynie drobne operacje handlowe) oraz usługi handlowe. Jest to 
więc produkt złożony, obejmujący dobra materialne i niematerialne. To rozróżnie-
nie wydaje się istotne z punktu widzenia satysfakcji odczuwanej przez klienta (lub 
nie) w przedsiębiorstwie detalicznym.

Produkt przedsiębiorstwa detalicznego jest ściśle uzależniony od jego ro-
dzaju. W obecnych warunkach rynkowych w Polsce funkcjonują wszystkie ro-
dzaje stacjonarnych placówek detalicznych. Podstawowe formaty handlu to7:

 – sklep spożywczy (grocery),
 – sklep specjalistyczny,
 – „wygodny sklep” (convenience store),
 – sklep powszechny (superette),
 – sklep wyspecjalizowany,
 – sklep branżowy,
 – supermarket,
 – hipermarket,
 – dom towarowy,
 – category killer,
 – sklep dyskontowy.

Wymienione formaty handlu mają różny udział w strukturze sieci detalicz-
nej. Mimo iż wzrosła liczba placówek wielkopowierzchniowych, to ciągle domi-
nujący udział w strukturze handlu mają małe placówki. Niemniej trwa fascyna-
cja super- i hipermarketami wśród wielu klientów. Warto też wspomnieć o wzro-
ście liczby i popularności centrów handlowych, oferujących asortyment towarów 
różnych sieci handlowych i usługowych.

Poszczególne punkty sprzedaży detalicznej stosują odpowiednie metody 
obsługi, uzależnione od stopnia udziału pracowników oraz klientów w procesie 
obsługi. Są to: sprzedaż tradycyjna, preselekcja, samoobsługa.

Czynniki wpływające na satysfakcję klienta we wskazanych placówkach 
handlowych są trudne do określenia, ale ogólnie można je podzielić na:

 – zależne od przedsiębiorstwa,
 – niezależne od przedsiębiorstwa.

Do czynników zależnych od przedsiębiorstwa należą te, które fi rma świado-
mie kształtuje, aby usatysfakcjonować klienta, a nawet przewyższyć jego oczeki-
wania. Badania autorki, przeprowadzone wśród 120 klientów placówek detalicz-

7 G. Śmigielska, Metody obsługi i formy sprzedaży detalicznej, w: Handel detaliczny. Funk-
cjonowanie i kierunki rozwoju, J. Szumilak (red.), Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 67–69.



384 Grażyna Złotkowska

nych w Trójmieście, pozwoliły ustalić, że główne czynniki, które wpływają na 
ich zadowolenie z dokonywanych zakupów, są następujące:

 – asortyment towarów i usług,
 – poziom cen,
 – lokalizacja placówki,
 – działania promocyjne w miejscu sprzedaży,
 – sposób obsługi,
 – elementy merchandisingu.

Wymienione czynniki mają zróżnicowane znaczenie w zależności od for-
matu handlu.

Asortyment handlowy jest określany jako celowo utworzony zestaw towa-
rów, które przeznaczone są na sprzedaż przez przedsiębiorstwo handlowe. Doko-
nuje ono wyboru asortymentu (produktów materialnych i usług) dla określonych 
segmentów rynku, przy ocenie popytu i konkurencji. Wśród czynników kształtu-
jących asortyment handlowy najważniejszym jest przewidywany popyt nabyw-
ców. Powinien on być określony ilościowo, ale także uwzględniać informacje 
o oczekiwaniach klienta w kontekście jego satysfakcji z oferty. Ważnym elemen-
tem produktu są usługi handlowe, których zakres i jakość mogą mieć istotne zna-
czenie w wyborze punktu handlowego. Wyróżnia się następujące rodzaje usług8:

 –  usługi bezpośrednio podnoszące wartość oferowanych towarów, np. usługi do-
stawy i instalacji zakupionego sprzętu w domu klienta,

 – usługi wspierające proces wymiany, np. możliwość zapłaty kartą płatniczą,
 –  usługi zwiększające wygodę zakupów i czyniące je bardziej przyjemnymi, np. 
miejsca zabaw dla dzieci,

 –  usługi informacyjne – udzielanie informacji o towarach i usługach za pośred-
nictwem np. czytników kodów kreskowych oraz tzw. call centers,

 –  usługi posprzedażowe, mające za zadanie utwierdzenie konsumenta w poczu-
ciu dokonania prawidłowego miejsca zakupu – np. zapewnienie możliwości 
zwrotu towaru lub jego wymiany na inny,

 –  usługi dodatkowe, mające na celu zachęcenie klientów do wyboru danego 
miejsca zakupu – przez np. możliwość zapłaty rachunków w kasie sklepu.

Poziom cen stosowanych przez przedsiębiorstwo handlowe jest jednym 
z najważniejszych czynników branych pod uwagę przez konsumenta przy wy-
borze placówki handlowej. Uwzględnienie przez przedsiębiorstwo właściwej re-

8 J. Mikołajczyk, Oferta asortymentowo-usługowa, w: Kompendium wiedzy o handlu, M. Sła-
wińska (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 133.



385Satysfakcja a formy zachowań klienta w handlu detalicznym

lacji jakości do ceny produktu ma szanse na pozytywny odbiór tego problemu 
przez klienta. Z badań wnika, że nabywcy dysponujący najniższymi dochoda-
mi i podstawowym wykształceniem przywiązują do ceny większości produk-
tów większą wagę niż do ich jakości. Wzrost poziomu dochodów i wykształcenia 
zwiększa znaczenie jakości produktów9.

Podstawowe strategie cenowe, możliwe do zastosowania przez przedsię-
biorstwo handlowe, są następujące10:

 – strategia cen niskich (np. w sklepach dyskontowych),
 – strategia cen średnich (np. w supermarketach),
 – strategia cen wysokich (np. w sklepach specjalistycznych).

Z punktu widzenia klienta, ważnym czynnikiem wyboru sklepu może być 
jego lokalizacja. Jednak w zestawieniu z innymi czynnikami wpływającymi na 
satysfakcję może się okazać, że klienci są skłonni pokonać nawet znaczne odle-
głości.

Jeśli chodzi o narzędzia promocji wykorzystywane w punkcie detalicznym, 
należy zwrócić uwagę na promocję sprzedaży i sprzedaż osobistą. Zestaw instru-
mentów promocji sprzedaży stwarza dodatkowe bodźce do zwiększenia atrak-
cyjności produktu w świadomości klienta i podwyższa jego skłonność do zaku-
pu. Z przeprowadzonych wywiadów i obserwacji wynika, że najbardziej atrak-
cyjnym środkiem promocji uzupełniającej są obniżki cen. W przypadku promo-
wanych artykułów tanich – zainteresowaniem cieszą się premie. Popularne są też 
karty stałego klienta i programy lojalnościowe. Z kolei sprzedaż osobista reali-
zowana jest w placówkach handlowych stosujących przede wszystkim tradycyj-
ną i preselekcyjną metodę obsługi. Jest to najdroższe, ale najbardziej skuteczne 
narzędzie promocji, którego zadaniem jest bezpośrednie zaprezentowanie towa-
ru oraz doradztwo w podjęciu decyzji zakupu.

Problem obsługi klienta w handlu detalicznym dotyczy przede wszystkim 
procesu interakcji między sprzedawcą a nabywcą. Profesjonalizm sprzedawcy 
(wiedza fachowa, znajomość produktów, warunków użytkowania itd.) wzbu-
dzają zaufanie i wpływają na postrzeganie przedsiębiorstwa. Sposób zachowa-
nia sprzedawcy, gotowość do pomocy w rozwiązywaniu problemów klienta ma 
ostateczny wpływ na jego satysfakcję. Obsługa klienta bywa postrzegana szerzej. 

9 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 99.

10 B. Pilarczyk, M. Sławińska, H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, 
PWE, Warszawa 2001, s. 157.
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Biorąc pod uwagę proces zawierania transakcji, można wyodrębnić elementy ob-
sługi klienta: przed transakcją, w czasie transakcji i po transakcji11.

Czynniki, które mają wpływ na poziom satysfakcji z obsługi, są następujące12:
 – wyposażenie sklepu,
 – czas oczekiwania,
 – estetyka otoczenia i wystrój wnętrza,
 – możliwość dojazdu i zaparkowania samochodu,
 –  informacje i stopień ich szczegółowości, jakie są przekazywane przez perso-
nel klientowi,

 – stopień indywidualizacji podejścia personelu do klienta,
 – forma płatności.

Jak wcześniej zaznaczono, obsługa klienta ma charakter interakcyjny. 
Z tego powodu warto zaprezentować szczególnie interesujące uwagi J. Peren-
ca: „Polityka obsługi klienta to ogół zamierzeń i celów przedsiębiorstwa skiero-
wanych na klienta. Powinna być więc budowana i rozwijana z czynnym współ-
udziałem klientów. W zasadzie to klienci są jedynym i pewnym źródłem infor-
macji na temat tego, czego oczekują od obsługi, a więc jak chcą być obsłużeni. 
Wsłuchiwanie się w potrzeby i preferencje klientów jest zatem prostą drogą do 
optymalizacji kosztów obsługi klienta”13.

Ostatnim wyodrębnionym czynnikiem wpływającym na satysfakcję klienta 
(lub jej brak) w handlu detalicznym są działania w zakresie merchandisingu. Ro-
zumiany jest on tu „...jako zbiór technik tworzenia środowiska handlowego...”14. 
Techniki merchandisingu detalisty określono jako15:

 – sterowanie ruchem nabywców w sklepie,
 – zagospodarowanie powierzchni sklepu,
 – rozmieszczenie towarów w obrębie regału,
 – organizacja ekspozycji promocyjnych,

11 A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 218.
12 P. Dobski, Pojęcie jakości w handlu, w: Kompendium wiedzy o handlu, M. Sławińska (red.), 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 235.
13 J. Perenc, Od marketingu tradycyjnego do marketingu relacji w handlu, w: Marketing w han-

dlu, G. Rosa (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 279.
14 B. Borusiak, Merchandising, w: Kompendium wiedzy o handlu, M. Sławińska (red.), Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 167.
15 Za B. Borusiak, Merchandising, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 

Poznań 2006. s. 15.
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 – aranżacja okien wystawowych,
 – wizualizacja punktu sprzedaży.

Sklep tworzy więc kontrolowane otoczenie, w którym klient poddawany 
jest oddziaływaniu bodźców (np. obrazy, dźwięki, zapachy). Są one odbierane 
i przetwarzane przez nabywcę. Reakcje konsumenta na bodziec to wytworze-
nie stanu emocjonalnego (przyjemności, pobudzenia) i zachowanie wynikające 
ze stanu emocjonalnego (dążenie lub unikanie). Dążenie oznacza chęć uczestnic-
twa w zakupach, natomiast unikanie zmniejsza skłonność do kupowania. Z ba-
dań wynika, że uczucie przyjemności spowodowane przez placówkę detaliczną 
wpływa na długość czasu w niej spędzonego, wielkość zakupów, gotowość do 
przekroczenia zaplanowanych wydatków, interakcje ze sprzedawcami, skłonność 
do powrotu do sklepu16. P. Uderhill zwraca uwagę, że obecnie rola merchandisi-
gu jest większa niż kiedykolwiek17.

Na satysfakcję klienta w handlu detalicznym (lub jej brak) wpływają także 
czynniki sytuacyjne (np. pogoda, nieprzewidziane zdarzenia) oraz osobiste (sa-
mopoczucie, stan zdrowia). Warto tu wskazać na te zagadnienia, które oddziałują 
na proces interakcji z personelem sklepu i podejmowanie decyzji zakupu. Jak się 
wydaje, istotne są tu emocje, nastrój i osobowość. Emocje można określić jako 
stan organizmu wywołany jego zakłóceniem w stosunkach z otoczeniem o warto-
ści korzystnej lub niekorzystnej dla organizmu. Emocje mogą dotyczyć: wrażeń 
(np. napięcie i ulga, złość i strach) i zjawisk umysłowych (np. ciekawość i nuda, 
akceptacja i agresja). Natomiast nastrój to utrzymujący się przez pewien czas 
ogólny stan psychiczny z charakterystyczną przewagą uczuć określonego rodza-
ju i skłonnością do reagowania zgodnie z tymi uczuciami. Nastrój może być do-
bry, pogodny, ponury, zły.

Emocje i nastrój są stanami przejściowymi w odróżnieniu od osobowości. 
„Osobowość można określić jako względnie trwałą strukturę cech psychicznych 
i fi zycznych człowieka, decydujących o specyfi cznych formach zachowania się 
i przystosowania do określonych warunków otoczenia”18. Powszechnie uważa 
się, że łatwiejszymi klientami są ekstrawertycy – ludzie nastawieni na zewnątrz, 
szybko podejmujący decyzje.

16 Ibidem, s. 22.
17 P. Underhill, Dlaczego kupujemy. Nauka o robieniu zakupów. Zachowania klienta w sklepie, 

Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2007, s. 69.
18 S. Gajewski,  Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Łódzkiego, Łódź 1994, s. 80.
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Podsumowując, należy w sposób ogólny podkreślić, że postrzegana jakość 
w handlu detalicznym w sposób bezpośredni lub pośredni wpływa na poziom od-
czuwanego przez klientów zadowolenia.

Zaprezentowane dotychczas czynniki oddziałują na określony poziom sa-
tysfakcji, który wpływa na pozytywne zachowania klienta. Niezadowolenie po-
woduje najczęściej rezygnację z usług handlowych oraz przekazywanie negatyw-
nych opinii o przedsiębiorstwie handlowym.

3. Zachowania usatysfakcjonowanych klientów w handlu detalicznym

Poziom satysfakcji (lub niezadowolenia) w bezpośredni sposób wpływa na 
zachowania rynkowe nabywcy w usługach. Najczęściej wymieniane są behawio-
ralne konsekwencje satysfakcji, takie jak: przekazywanie pozytywnych opinii 
o fi rmie, rekomendacja, korzystanie z większej liczby usług, przywiązanie klien-
ta do przedsiębiorstwa, lojalność wobec przedsiębiorstwa. Do negatywnych skut-
ków braku satysfakcji klienta można zaliczyć: przekazywanie niekorzystnych in-
formacji o przedsiębiorstwie i jego ofercie, złożenie skargi, a także rezygnację 
z usług fi rmy19.

Ważną reakcją usatysfakcjonowanego (lub nie) klienta jest przekazywanie in-
nym osobom informacji na temat przedsiębiorstwa handlowego i jego oferty. Ten 
przekaz „z ust do ust” jest, według niektórych autorów, najbardziej wiarygodnym 
źródłem informacji dla nabywców. Pozytywne informacje mogą przyciągnąć no-
wych klientów do przedsiębiorstwa, negatywne natomiast mogą zniechęcić klien-
tów potencjalnych. Poza tym liczba przekazywanych pozytywnych informacji jest 
tym większa, im wyższy jest poziom satysfakcji, a liczba negatywnych informacji 
jest tym większa, im wyższy jest poziom niezadowolenia. Warto dodać, że klienci 
są bardziej skłonni przekazywać informacje negatywne niż pozytywne20.

Z satysfakcją klienta ściśle powiązana jest lojalność, chociaż zdania są tu po-
dzielone. R.L. Oliver przedstawił rolę satysfakcji w zjawisku lojalności. Jednak 
według tego autora, jedna z relacji między satysfakcją klientów a ich lojalnością 
polega na tym, „że satysfakcja może stanowić początek procesu, w wyniku które-
go zostanie ukształtowane oddzielne zjawisko lojalności. W tym ujęciu oba zjawi-
ska mają raczej charakter niezależny”21. Inni badacze twierdzą, że satysfakcja emo-
cjonalna jest ważniejszym bodźcem w podtrzymywaniu lojalności niż poznawcza.

19 R. Furtak, op.cit, s. 156–157.
20 Ibidem, s. 157–158.
21 W. Urban, D. Siemieniako, op.cit, s. 35.
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O lojalności klientów można mówić, gdy pojawiają się następujące rodzaje 
zachowań konsumentów22:

 – przywiązanie do produktów fi rmy,
 – fakt dokonywania kolejnych (powtarzających się) zakupów.

A.S. Dick i K. Basu uznali, że lojalność należy interpretować w kontek-
ście: powtarzania zakupów (ujęcie behawioralne) i postaw (przychylnej percepcji 
i opinii). Biorąc pod uwagę pozytywną postawę wobec fi rmy i dużą powtarzal-
ność zakupów, można mówić o lojalności nabywcy. Z kolei przy pozytywnej po-
stawie i małej powtarzalności zakupów, lojalność jest uśpiona. W sytuacji nega-
tywnej postawy wobec fi rmy i dużej powtarzalności zakupów lojalność jest nie-
szczera. Natomiast przy postawie negatywnej i małej powtarzalności dokonywa-
nych zakupów występuje brak lojalności23.

N. Hill i J. Alexander uważają, że naprawdę lojalnych klientów (prawdziwie 
przywiązanych do fi rmy) wyróżnia wierność. Korzyści wynikające z wierności 
to: wielokrotne zakupy, polecanie fi rmy innym, mniejsza wrażliwość na ceny24. 
Podstawą wierności jest satysfakcja, która jest odzwierciedleniem tego, w jaki 
sposób produkt całkowity oferowany prze przedsiębiorstwo zaspokaja zbiór wy-
magań klienta.

Wielu autorów podkreśla, że pełna (wyłączna) lojalność wobec fi rmy jest 
trudna do osiągnięcia. W handlu detalicznym jest to szczególnie widoczne, gdyż 
często klient dokonuje zakupów danej kategorii dóbr w kilku placówkach. Dlate-
go szczególnie ważna jest indywidualizacja obsługi w szerszym wymiarze, któ-
ra będzie satysfakcjonowała klientów przedsiębiorstwa. Chodzi tu o przygoto-
wanie specjalnych ofert i innych korzyści dla wartościowych klientów przedsię-
biorstwa.

Zakończenie

Satysfakcja klienta w ogólnym ujęciu oznacza spełnienie jego oczekiwań. 
Dotyczy też sytuacji przewyższenia oczekiwań klienta i niepełnego ich spełnie-
nia. Na satysfakcję nabywców w handlu detalicznym wpływać może wiele czyn-
ników. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że mogą mieć one zwią-

22 E. Rudawska, Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005, s. 29.
23 M. Sullivan, D. Adcock, Marketing w handlu detalicznym, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 

2003, s. 346–347.
24 N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Ofi cyna Ekonomiczna, Kra-

ków 2003, s. 38.
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zek z elementami marketingu-mix, obsługą i merchandisingiem. Poza tym na sa-
tysfakcję oddziałują czynniki sytuacyjne i osobiste. Poziom satysfakcji wpływa 
na zachowania rynkowe klientów, takie jak: przekazywanie pozytywnych opi-
nii o fi rmie, rekomendacja, przywiązanie klienta do przedsiębiorstwa, lojalność 
wobec przedsiębiorstwa. Jednak w handlu detalicznym wyłączna lojalność jest 
trudna do osiągnięcia. Skutki braku satysfakcji to: przekazywanie niekorzyst-
nych informacji o przedsiębiorstwie i jego ofercie, złożenie skargi oraz rezygna-
cja z usług fi rmy.

SATISFACTION VERSUS VARIOUS FORMS OF CONSUMER’S BEHAVIOR 
IN RETAIL TRADE

Summary

This article focuses on the notion of a consumer’s satisfaction, which in its general 
perspective means fulfi lling his/her expectations. It is explained that satisfaction also re-
fers to exceeding the consumer’s expectations as well as to their incomplete fulfi llment. 
Thereby this notion is broader than the perceived quality. Factors affecting the consum-
er’s satisfaction in retail trade were indicated, namely, factors dependent on the enterprise 
and independent ones (e.g. related to a situation or personal factors).

The further part of the article presents the consumer’s behavior in retail trade. The 
level of satisfaction infl uences his/her positive behaviors such as loyalty towards the 
enterprise or recommendation. Absence of satisfaction results most often in resignation 
from commercial services and conveying negative opinions about the trading enterprise.

Translated by Grażyna Złotkowska
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CZYNNIKI MOTYWUJĄCE KONSUMENTÓW DO ZAKUPU 
EKOLOGICZNEJ ŻYWNOŚCI – WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH

Wstęp

Ważnym elementem stylu życia konsumentów w krajach wysoko rozwi-
niętych stała się w ostatnich latach ekokonsumpcja. Jednym z jej przejawów jest 
konsumpcja produktów ekologicznych, w tym również ekologicznej (organicz-
nej) żywności. W przypadku Polski rozwój ekokonsumpcji przebiega w dość nie-
typowy sposób, co wynika przede wszystkim ze specyfi cznych warunków poli-
tycznych i gospodarczych. Do roku 1989 w zasadzie trudno mówić o jakichkol-
wiek przejawach ekologizacji spożycia w naszym kraju. Zmiany systemowe rów-
nież nie przyniosły znacznego wzrostu zainteresowania konsumentów ekologicz-
nymi konsekwencjami działalności gospodarczej, w tym podejmowanych dzia-
łań w sferze spożycia. Wynikało to m.in. z niskiej świadomości ekologicznej Po-
laków oraz braku odpowiednich bodźców rynkowych (niedostępności ekopro-
duktów i braku wiarygodnego systemu ekoznakowania). Zasadnicze znaczenie 
dla możliwości upowszechnienia wyrażających się w idei zielonej konsumpcji 
proekologicznych postaw konsumentów miał dopiero fakt wstąpienia naszego 
kraju do struktur Unii Europejskiej. Jednym z warunków procesu integracyjnego 
było bowiem szybkie dostosowanie realizowanej w Polsce polityki ochrony śro-
dowiska do wysokich standardów unijnych.
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1. Rynek ekologicznej żywności i perspektywy jego rozwoju

Stosunkowo najbardziej widoczne dla polskich konsumentów proekolo-
giczne zmiany zaszły na rynku produktów żywnościowych. Żywność ekologicz-
na różni się od konwencjonalnej pod trzema względami:

1.  W jej produkcji nie są używane chemiczne środki ochrony roślin i nawo-
zy sztuczne (do nawożenia dopuszczone są m.in. nawozy zielone, kom-
post, obornik).

2.  W ekologicznych gospodarstwach zwierzęta żywi się przede wszystkim 
własnymi paszami (pochodzącymi z danego gospodarstwa ekologiczne-
go). Dopuszczalne jest też dokupywanie ekologicznej paszy zawierają-
cej niewielki udział pasz konwencjonalnych.

3.  Ekologiczne artykuły spożywcze nie zawierają sztucznych barwników, 
środków zapachowych, smakowych czy konserwantów1.

Chociaż w skali światowej rynek organicznej żywności ma jeszcze znacze-
nie marginalne, to z roku na rok odnotowuje się znaczny wzrost jego wartości 
– około 15–20%2. Największy udział światowego rolnictwa ekologicznego przy-
pada na Australię – 39% i tam też rolnictwo to jest najbardziej rozwinięte3. Dy-
namika rozwoju rynku ekologicznej żywności pozostaje duża nawet w obliczu 
niekorzystnych prognoz związanych ze światowym kryzysem gospodarczym. 
W Stanach Zjednoczonych, wymienianych wśród krajów, w których wzrost tego 
rynku jest największy, w 2008 roku produkty ekologiczne stanowiły ponad 3% 
całkowitej sprzedaży żywności. Według szacunków Organic Trade Association, 
w roku tym odnotowano około trzy razy wyższy wzrost sprzedaży żywności or-
ganicznej niż żywności w ogóle4. W krajach Unii Europejskiej sprzedaż eko-
logicznych produktów żywnościowych wzrosła w 2008 roku o 10% i wynosiła 
18 mld euro. Podobnego, dwucyfrowego wzrostu tego rynku spodziewano się 
również w roku 20095.

W Polsce rynek ekologicznej żywności znajduje się dopiero w fazie rozwo-
ju, a jego udział w całym rynku produktów żywnościowych szacuje się zaledwie 

1 http://www.rolnictwoekologiczne.org.pl/13_127.html, 15.11.2009.
2 W. Łuczka-Bakuła, Rynek żywności ekologicznej, PWE, Warszawa 2007, s. 76.
3 W. Łukasiński, Zarządzanie jakością produktu ekologicznego, „Żywność. Nauka. Technolo-

gia. Jakość” 2008, nr 1 (56).
4 http://washington.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,5191,.html, 15.11.2009.
5 http://biokurier.blogspot.com/2009/11/branza-eko-pena-optymizmu.html, 15.11.2009.
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na 1%6. Zgodnie z międzynarodowymi trendami w najbliższych latach można 
jednak oczekiwać zwiększenia się tego odsetka. W 2008 roku liczba fi rm upraw-
nionych do produkcji i sprzedaży ekożywności w naszym kraju wzrosła o nie-
mal 15% (w stosunku do roku poprzedniego), a sprzedaż ekologicznych produk-
tów zwiększyła się o 18%. Według fi rmy badawczej Euromonitor International, 
wartość polskiego rynku ekologicznych produktów żywnościowych w 2009 roku 
przekroczy 34,5 mln euro, co oznacza, że będzie ona wyższa od sprzedaży odno-
towanej w roku 2008 o prawie 20%7. Paradoksalnie o dużym potencjale rozwo-
ju tego rynku w naszym kraju decyduje m.in. fakt znacznego zacofania polskiej 
wsi oraz wynikającego stąd stosunkowo niskiego zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego. Polskie gospodarstwa są rozdrobnione, małopowierzchniowe, nie 
stosuje się w nich nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. 
W konsekwencji umożliwia to szybkie i wymagające stosunkowo małych nakła-
dów przekwalifi kowanie gospodarstw na produkcję ekologiczną potwierdzone 
odpowiednimi certyfi katami rolnictwa ekologicznego. Szacuje się, że Polska po-
siada największy w Europie potencjał rozwoju takiej produkcji rolnej8.

Wyraźny wzrost liczby zarówno certyfi kowanych gospodarstw rolnych, 
jak i fi rm przetwórczych w naszym kraju potwierdzają dane statystyczne zbiera-
ne przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych9. Zgod-
nie z nimi w 2008 roku liczba wszystkich producentów ekologicznych (zarówno 
ekologicznych gospodarstw rolnych, jak i przetwórni, importerów oraz podmio-
tów konfekcjonujących) wzrosła w porównaniu z rokiem 2007 o 25,5%. Zmia-
nom tym towarzyszą też przesunięcia po stronie popytu. Według szacunków 
w roku 2004 przeciętny Polak wydał na organiczną żywność 0,04 euro. Dwa lata 
później, a więc w roku 2006, już 1,3 euro10. Prognozuje się, że w roku 2010 kwo-
ta ta wzrośnie do 2,5 euro na osobę11. Pomimo że wzrost przeciętnych wydatków 
wydaje się znaczący, to okazuje się, że i tak Polscy konsumenci pozostają pod 

6 U. Gierałtowska, S. Chudy, Konsument na rynku żywności ekologicznej, http://www.staff.
amu.edu.pl/pawelw/konferencja/u_Gierałtowska.pdf, 22.04.2009.

7 http://biokurier.blogspot.com/2009/05/rynek-zywnosci-ekologicznej-wzrosnie-w.html, 
15.11.2009.

8 Zob. http://www.gazetaautorow.pl/index2.php?option=com_content=view&id=672&, 20.11.2009.
9 Zob. Dane statystyczne dotyczące rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2007–2008, 

http://www.ijhar-s.gov.pl/download/091006_130931_83_rqaport-www.pdf, 21.11.2009.
10 http://zig.eco.pl/a58_rynek_zywnosci_ekologicznej.html, 15.11.2009.
11 http://www.bankier.pl/wiadomosci/print.html?article_id=1738709, 15.11.2009.



394 Jolanta Zrałek

tym względem daleko w tyle w stosunku do innych mieszkańców Unii Europej-
skiej. Przykładowo w 2003 roku konsument niemiecki wydawał na organiczną 
żywność średnio 38 euro12, a w roku 2006 już ponad 70 euro13.

Przyszły rozwój rynku organicznej żywności w Polsce należy zatem wiązać 
przede wszystkim z rozszerzeniem asortymentu tego typu produktów, wzrostem 
dochodów ludności i spadkiem cen ekologicznych produktów żywnościowych14. 
Upowszechnienie się proekologicznych postaw polskich konsumentów na rynku 
żywnościowym (przejawiających się kupowaniem produktów organicznych) wa-
runkowane jest także pojawieniem się odpowiednio ukierunkowanej i wystarcza-
jąco silnej motywacji.

2. Motywy zakupu ekologicznej żywności w świetle wyników badań 
bezpośrednich

Identyfi kacja sposobu postrzegania ekologicznych produktów żywnościo-
wych oraz wskazanie i charakterystyka motywów zakupu takiej żywności stano-
wiły podstawowy cel badań bezpośrednich przeprowadzonych w październiku 
i listopadzie 2009 roku. Wykorzystano w nich metodę zogniskowanego wywia-
du indywidualnego, a celowo dobrana próba badawcza liczyła 20 osób – konsu-
mentów mieszkających na terenie województwa śląskiego. Wybór zakresu prze-
strzennego badania znajduje swoje uzasadnienie w fakcie, że to właśnie uprze-
mysłowione tereny Polski południowej są jednym z trzech, identyfi kowanych 
przez badaczy, głównych obszarów konsumpcji ekologicznej żywności15. Nato-
miast zgodnie z wynikami badań zagranicznych16, najsilniejsze postawy proeko-

12 W. Łuczka-Bakuła, op.cit., s. 77.
13 http://www.bankier.pl/wiadomosci/print.html?article_id=1738709, 15.11.2009.
14 Tego typu żywność jest bowiem znacznie droższa od normalnej. Różnice cen wahają się od 

30% do nawet 200%, co wynika przede wszystkim z wysokich kosztów produkcji i konieczności 
przejścia procedury certyfi kacyjnej. Szerzej na ten temat W. Łuczka-Bakuła, J. Smoluk, The per-
ception of Polish organic food consumer,  http://orgprints.org/3943/1/3943.pdf 25.10.2009; http://
www.bankier.pl/wiadomosci/print.html?article_id=1738709, 15.11.2009.

15 Zob. M. Grzybowska-Brzezińska, Struktura spożycia żywności ekologicznej w wybranych 
obszarach kraju, w: Konsument i marketing, M. Łaguna, A. Radzewicz (red.), Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski, Olsztyn 2004.

16 Zob. L. Ling-yee, Effect of collectivist orientation and ecological attitude on actual envi-
ronmental commitment: The moderating role of consumer demographics and product involve-
ment, “Journal of International Consumer Marketing” 1997, vol. 9 iss. 4, New York; R.D. Strau-
ghan, J.A. Roberts, Environmental segmentation alternatives: A look at green consumer behavior 
in the new millennium, “Journal of Consumer Marketing” 1999, vol. 16 iss.6; B.B. Schlegelmilch, 
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logiczne wykazują konsumenci mieszkający w dużych aglomeracjach miejskich 
i na tych terenach, gdzie zanieczyszczenie środowiska jest największe. W odnie-
sieniu do mieszkańców Śląska oba te warunki są spełnione równocześnie.

W próbie zdecydowanie przeważali mieszkańcy śląskich miast (tylko 2 oso-
by jako miejsce zamieszkania zadeklarowały wieś). Większość respondentów to 
kobiety (65% próby). Pod względem wieku najliczniej reprezentowane były gru-
py od 35 do 44 lat oraz od 18 do 24 lat. Konsumenci biorący udział w badaniach 
stanowili też stosunkowo jednorodną grupę pod względem poziomu wykształ-
cenia. Nie było wśród nich osób z wykształceniem podstawowym lub zawodo-
wym, a jedynie 4 respondentów legitymowało się wykształceniem średnim (20% 
próby). Zdecydowana większość badanych to konsumenci mający wykształcenie 
wyższe – 7 respondentów legitymowało się wykształceniem wyższym zawodo-
wym (35% wszystkich badanych), a 9 – wykształceniem wyższym (45% próby). 
Wśród badanych przeważały osoby pozostające w związku małżeńskim (65%), 
a ponad połowa respondentów (55%) zadeklarowała też fakt posiadania dzieci. 
Badani konsumenci w większości oceniali swoją sytuację materialną powyżej 
przeciętnej. Żaden z nich nie zadeklarował bardzo złej lub złej sytuacji material-
nej, 8 konsumentów wskazało na sytuację przeciętną (40%), a po 6 konsumentów 
na dobrą i bardzo dobrą sytuację materialną (po 30% ogółu badanych).

Pierwszym z poruszanych w trakcie badania problemów była kwestia po-
strzegania i defi niowania przez konsumentów ekologicznej żywności. Jej cechy 
respondenci identyfi kowali w dość jednoznaczny sposób. Podkreślano, że: to jest 
żywność naturalna nieprzetworzona chemicznie, bez jakichś sztucznych dodat-
ków, taka żywność została wyprodukowana bez dodatkowych środków (pestycy-
dów, środków ochrony roślin) i w ekologicznie czystych regionach.Wśród wypo-
wiedzi respondentów pojawiły się też nieliczne, ale warte odnotowania wątpli-
wości, dotyczące tego, czy stosowanie określenia „żywność ekologiczna” jest 
w ogóle uprawnione: uważam, że tak idealnie ekologicznej żywności nie da się 
w dzisiejszym świecie osiągnąć. Pogłębione wypowiedzi badanych osób pokaza-
ły jednocześnie, że mają one wyraźne problemy ze wskazaniem zakresu katego-
rii „żywności ekologicznej”. W najszerszym rozumieniu, oprócz certyfi kowanej 
żywności ekologicznej (odpowiednio oznakowanej), zaliczano do tej grupy rów-
nież: żywność bez certyfi katów, zakupioną/otrzymaną bezpośrednio u producen-
ta (przy czym podkreślano kwestię wiarygodności takiego źródła) oraz żywność 

G.M. Bohlen, A. Diamantopoulos, The link between green purchasing decisions and measures of 
environmental consciousness, “European Journal of Marketing” 1996, vol. 30, no. 5.
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bez certyfi katów pochodzącą z własnej produkcji. Kilku respondentów identyfi -
kowało też żywność ekologiczną z tzw. zdrową żywnością, a jedna z badanych 
osób podkreślała relacje pomiędzy żywnością ekologiczną i żywnością wegeta-
riańską.

Mimo że respondenci w większości deklarowali, że nie jest możliwe odróż-
nienie żywności ekologicznej od nieekologicznej, to jednak w toku dalszej dys-
kusji potrafi li wskazać konkretne kryteria pozwalające dokonać takiego rozróż-
nienia. Cechy te można podzielić na takie, które pozwalają zidentyfi kować eko-
logiczną żywność przed jej zakupem oraz te, które konsument jest w stanie oce-
nić dopiero po dokonaniu zakupu. Do pierwszej grupy można zaliczyć: cenę (za-
notowano przy tym różnice w ocenie tego kryterium wynikające z przyjmowa-
nego zakresu kategorii żywności ekologicznej), miejsce sprzedaży, ekologicz-
ne oznakowanie produktu i informacje na jego etykiecie, zapewnienia sprzedaw-
cy oraz wygląd organicznej żywności. W drugiej grupie kryteriów wymieniano: 
trwałość ekożywności oraz jej smak. Zaznaczyć przy tym należy, że smak orga-
nicznej żywności nie był oceniany jednoznacznie. Część respondentów twierdzi-
ła, że żywność ta jest smaczniejsza niż nieekologiczna, a część, że jest dokładnie 
odwrotnie. Jednocześnie „groszy smak” organicznej żywności nie był traktowa-
ny jako jej obiektywna cecha, ale jako wynik przyzwyczajenia konsumentów do 
niewłaściwej, a nawet szkodliwej diety.

Szczególne kontrowersje budził wśród badanych problem oznakowania 
ekologicznej żywności. Rozmówcy podawali wprawdzie to kryterium jako spo-
sób odróżnienia jej od żywności nieekologicznej, zaznaczali jednak wyraźnie 
swój brak zaufania i wątpliwości związane z prawdziwością takich informacji: 
Jeżeli miałbym odróżnić żywność ekologiczną od nieekologicznej, to w zasadzie 
mogę kierować się jedynie znaczkiem „organic farming”. To jest jedyny trop, 
przy czym jeżeli chodzi o zaufanie, to po prostu nie mam wyjścia. Nie jestem 
w stanie sprawdzić, czy żywność naprawdę jest ekologiczna, więc mogę jedynie 
ufać tym znakom.

O charakterze motywacji polskich konsumentów do zakupów ekologicznej 
żywności można pośrednio wnioskować, analizując wyniki przeprowadzanego 
w trakcie wywiadów testu projekcyjnego (był to test skojarzeń słownych). Pod-
kreślić należy, że wśród spontanicznych skojarzeń do słów „żywność ekologicz-
na” znalazły się jedynie trzy stwierdzenia negatywne: czasochłonne przyrządza-
nie, brak zaufania, lipa smakowa. Pozostałe, mające pozytywny charakter sko-
jarzenia można uporządkować w czterech grupach. Najliczniejszą z nich tworzą 
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określenia związane ze sposobem i miejscem wytworzenia ekologicznej żywno-
ści. Trzy pozostałe grupy tworzą skojarzenia dotyczące kolejno: zdrowia czło-
wieka, tradycji i dobrego smaku ekologicznej żywności oraz konkretnych pro-
duktów ekologicznych. Szczegółowy podział podawanych przez badane osoby 
skojarzeń przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Podział podawanych przez konsumentów pozytywnych skojarzeń z określeniem 
„żywność ekologiczna”

Żywność ekologiczna 
– grupy skojarzeń Przykłady skojarzeń

Ze sposobem 
i miejscem wytworzenia

bez środków konserwujących, wyprodukowana w Polsce, 
niezmechanizowane gospodarstwo, ogródek, naturalna, bez chemii, 
bez nawozów, nieprzetworzona, pochodząca z ekologicznych 
upraw, czysta, dostarczana prosto do gospodarstwa domowego, 
np. przez rolników, hodowana w specjalnych warunkach, bez 
chemii, na słońcu, szybko sprzedawana, świeża, nienaświetlana, 
produkowana bez obciążania środowiska, bez konserwantów, 
bez sztucznych barwników, świeżość

Ze zdrowiem
coś, co niekoniecznie musi być dobre, ale na pewno zdrowe, 
zdrowa, zdrowa żywność, działanie korzystne dla człowieka, 
zdrowie, przyjazna człowiekowi

Z tradycją i dobrym 
smakiem

domowy sposób przyrządzania, tradycyjny smak, dobra żywność, 
tradycja, dobry smak, naturalny smak

Z konkretnymi 
produktami

warzywa, owoce, jajka od kury hodowanej w dobrych (wiejskich) 
warunkach, zboże, marchewka

Źródło: opracowanie własne.

Zapytani wprost o powody kupowania ekologicznej żywności konsumen-
ci stwierdzali, że kupuje się ją przede wszystkim z dbałości o zdrowie (zdro-
we odżywianie, szczególne potrzeby zdrowotne, np. ciąża, zachowanie zdrowia, 
dłuższe życie, zapewnienie zdrowia dzieciom), z powodu jej dobrego, tradycyj-
nego smaku, ze względu na panującą modę i chęć naśladowania innych oraz ze 
względu na przekonania i specyfi czny styl życia (chęć ochrony środowiska natu-
ralnego, pobudki etyczne, wegetarianizm). Respondenci opisywali też konkret-
ne emocje towarzyszące wymienianym grupom motywów i będące bezpośred-
nimi przyczynami konkretnych zachowań nabywczych. Znalazły się wśród nich 
zarówno emocje pozytywne, takie jak szczęście, dobre samopoczucie czy hedo-
nizm (przyjemność czerpana z zakupów produktów nietypowych, wyszukanych, 
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o egzotycznym smaku itp., związana również z przebiegiem całego procesu de-
cyzyjnego – poszukiwanie informacji, czytanie opisu na opakowaniach, dysku-
sja ze sprzedawcą), jak i emocje o charakterze negatywnym, a wśród nich brak 
poczucia bezpieczeństwa (związany ze spożywaniem chemicznej żywności) oraz 
strach (przed chorobami wywołanymi złą dietą i niską jakością żywności, przed 
przedwczesną śmiercią). Wymienione grupy motywów oraz przyporządkowane 
im przykładowe wypowiedzi respondentów przedstawiono w tabeli 2.

Należy też podkreślić, że wśród badanych znalazły się osoby, które, wskazu-
jąc motywy kierujące zachowaniami konsumentów ekologicznej żywności, zde-
cydowanie krytykowały pobudki światopoglądowe: [konsumenci ekologicznej 
żywności] myślą, że dzięki temu planeta będzie lepiej funkcjonowała i ich dzieci 
będą miały lasy. Ja w to akurat nie wierzę. Moim zdaniem liczy się tu i teraz, taki 
efekt długo- i krótkoterminowy. Długoterminowy w sensie dłuższego i lepszego ży-
cia, ale żeby planeta dzięki temu coś zyskała, to nie wierzę. To jest za mała skala, 
to by wszyscy musieli tak żyć, a niestety takich jednostek jest za mało. [...] na pew-
no bardziej na to patrzą [na dbałość o własne zdrowie] niż na ekologię, którą ra-
tują. Ja słucham CB radio i jest tam taka grupa społeczna. Czasami ktoś tam po-
rusza właśnie taki ekologiczny temat i to się potem strasznie rozwija. Ale z tego, co 
tam mówią, jakie to oni dobre i ekologiczne rzeczy kupują, to wynika, że oni głów-
nie patrzą na zdrowie. Właściwie nikt nie patrzy na to żeby uratować ten świat.

Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań, można stwierdzić, że Po-
lacy kupują ekologiczną żywność motywowani równocześnie przez kilka czyn-
ników, a waga poszczególnych motywatorów jest przez nich różnie oceniana. 
Zdecydowanie najważniejszą przesłanką zakupu organicznej żywności jest tro-
ska o zdrowie (własne i swoich bliskich). Badane osoby zwracały jednak uwa-
gę na silne powiązanie tego czynnika z pozostałymi motywatorami. Podkreślano 
też, że siła oddziaływania poszczególnych bodźców jest uzależniona od stopnia 
zaangażowania konkretnego konsumenta. Osoby, które tylko sporadycznie kupu-
ją ekologiczną żywność, kierują się przede wszystkim pobudkami zdrowotnymi. 
Konsumenci nabywający organiczną żywność regularnie lub wyłącznie traktują 
takie zachowanie jako element swojego stylu życia i wiążą go równocześnie z ca-
łym kompleksem motywów.

Dodatkowo wypowiedzi respondentów pozwoliły zidentyfi kować te czyn-
niki, które są podstawowymi barierami zakupu ekożywności. W pierwszej kolej-
ności zaliczano do nich wysoką cenę organicznych produktów żywnościowych 
oraz ich małą dostępność. Badane osoby wskazywały też na brak zaufania do 
ekologicznych systemów certyfi kacji żywności i nieznajomość tych oznakowań.



399Czynniki motywujące konsumentów do zakupu ekologicznej żywności...

Ta
be

la
 2

G
ru

py
 m

ot
yw

ów
, k

tó
ry

m
i –

 z
da

ni
em

 b
ad

an
yc

h 
os

ób
 –

 k
ie

ru
ją

 si
ę 

ko
ns

um
en

ci
 e

ko
lo

gi
cz

ne
j ż

yw
no
śc

i o
ra

z 
od

po
w

ia
da

ją
ce

 im
 

w
yp

ow
ie

dz
i

Lp
.

M
ot

yw
To

w
ar

zy
sz
ąc

e 
m

u 
em

oc
je

Pr
zy

kł
ad

ow
e 

w
yp

ow
ie

dz
i

1.
D

ba
ło
ść

 o
 z

dr
ow

ie

br
ak

 p
oc

zu
ci

a 
be

zp
ie

cz
eń

st
w

a,
 

st
ra

ch
, d

ob
re

 
sa

m
op

oc
zu

ci
e,

 
sz

cz
ęś

ci
e

 [.
..]

 ja
k 

kt
oś

 je
st

 w
 ta

ki
ej

 sz
cz

eg
ól

ne
j p

ot
rz

eb
ie

. N
a 

pr
zy

kł
ad

 ja
k 

ko
bi

et
a 

je
st

 w
 c

ią
ży

, t
o 

m
us

i z
w

ra
ca
ć 

w
ię

ks
zą

 
uw

ag
ę 

na
 to

, c
o 

zj
ad

a,
 D

uż
o 

lu
dz

i l
ep

ie
j s

ię
 c

zu
je

 p
o 

ta
ki

ej
 ży

w
no
śc

i r
ów

ni
eż

 w
 ty

m
 a

sp
ek

ci
e 

ps
yc

ho
lo

gi
cz

ny
m

, ż
e 

je
 si
ę 

co
ś 

zd
ro

w
eg

o,
 a

 n
ie

 n
ie

zd
ro

w
e,

 tł
us

te
 i 

ka
lo

ry
cz

ne
 p

rz
ek
ąs

ki
. 

G
en

er
al

ni
e 

lu
dz

ie
 k

up
uj
ą 

ek
ol

og
ic

zn
ą 
ży

w
no
ść

 d
la

te
go

, ż
e 

ch
cą

 b
yć

 zd
ro

w
si

, b
ar

dz
ie

j s
zc

zę
śl

iw
i, 

m
ie
ć 

le
ps

zą
 

pa
m

ię
ć,

 d
łu
że

j ż
yć

. N
o 

i g
en

er
al

ni
e 

z p
ow

od
ów

 z 
ty

m
 zw

ią
za

ny
ch

. J
a,

 k
up

uj
ąc

 ta
ką

 e
ko

lo
gi

cz
ną

 ży
w

no
ść

, m
am

 
w

ew
nę

tr
zn

e 
uc

zu
ci

e,
 że

 n
p.

 n
ie

 b
ęd
ę 

ch
or

y, 
bo

 to
 n

ie
 ze

ps
uj

e 
m

i ż
oł
ąd

ka
.

Bo
ją

 si
ę 

te
j c

ał
ej

 c
he

m
ii,

 ty
ch

 w
sz

ys
tk

ic
h 

ko
ns

er
w

an
tó

w
 w

 ży
w

no
śc

i. 
Po

za
 ty

m
 c

ho
dz

i i
m

 w
 o

gó
le

 o
 to

, ż
eb

y 
ży
ć 

zd
ro

w
o.

 
Lu

dz
ie

 p
rz

ed
e 

w
sz

ys
tk

im
 b

oj
ą 

si
ę 
śm

ie
rc

i i
 c

ho
ró

b.
 C

hc
ą 

si
ę 

w
 ja

ki
ś s

po
só

b 
ur

at
ow

ać
. T

w
ie

rd
zą

, ż
e 

ja
k 

bę
dą

 
je

dl
i e

ko
lo

gi
cz

ną
 ży

w
no
ść

, t
o 

te
 w

sz
ys

tk
ie

 c
ho

ro
by

 ic
h 

om
in
ą

2.
D

ob
ry

, t
ra

dy
cy

jn
y 

sm
ak

do
br

e 
sa

m
op

oc
zu

ci
e,

 
sz

cz
ęś

ci
e

O
gó

ln
ie

 w
yd

aj
e 

m
i s

ię
, ż

e 
ta

 e
ko

lo
gi

cz
na

 ży
w

no
ść

 je
st

 p
o 

pr
os

tu
 d

ob
ra

. D
ob

ra
 w

 se
ns

ie
 p

oc
zu

ci
a 

ps
yc

hi
cz

ne
go

 
i d

ob
ra

 w
 sm

ak
u 

i d
la

te
go

 lu
dz

ie
 ją

 w
yb

ie
ra

ją
. 

Ta
ki

e 
os

ob
y 

ch
cą

 je
ść

 ta
k 

ja
k 

ki
ed

yś
, w

 p
rz

es
zł

oś
ci

 si
ę 

ja
da
ło

. K
ie

dy
ś b

ył
o 

ta
ki

e 
ba

rd
zi

ej
 n

at
ur

al
ne

 je
dz

en
ie

 
i l

ud
zi

e 
m

ni
ej

 c
ho

ro
w

al
i n

iż
 o

be
cn

ie

3.
M

od
a 

i c
hę
ć 

na
śl

ad
ow

an
ia

 in
ny

ch
do

br
e 

sa
m

op
oc

zu
ci

e
[..

.] 
ja

ki
eś

 p
ow

ią
za

ni
e 

z t
ym

, c
o 

ro
bi
ą 

in
ni

, a
 w

ię
c 

ch
ęć

 n
aś

la
do

w
an

ia
 in

ny
ch

 k
on

su
m

en
tó

w.
 T

ak
ie

 n
as

ta
w

ie
ni

e,
 

że
 to

 je
st

 m
od

ne
, b

o 
pr

zy
ch

od
zi

 z 
za

ch
od

u,
 że

 je
st

 d
ob

re
 c

zy
 w

sk
az

an
e

4.
Pr

ze
ko

na
ni

a 
i s

pe
cy
fi c

zn
y 

st
yl

 
ży

ci
a

do
br

e 
sa

m
op

oc
zu

ci
e,

 
sz

cz
ęś

ci
e,

 h
ed

on
iz

m

Ja
 te
ż m

yś
lę

, ż
e 

cz
as

am
i t

o 
je

st
 ta

k 
dl

at
eg

o,
 że

 w
 ży

ci
u 

tr
ze

ba
 o

 c
oś

 w
al

cz
yć

, t
rz

eb
a 

w
 c

oś
 w

ie
rz

yć
. I

 że
 ta

k 
tro

ch
ę 

je
st

, ż
e 

to
 są

 lu
dz

ie
, d

la
 k

tó
ry

ch
 is

to
tą

 ta
ki

ch
 za

ku
pó

w
 je

st
 to

, z
e 

ro
bi
ą 

co
ś d

ob
re

go
 –

 p
o 

pi
er

w
sz

e 
dl

a 
śr

od
ow

is
ka

, p
o 

dr
ug

ie
 d

la
 si

eb
ie

, p
o 

tr
ze

ci
e 

dl
a 

pr
zy

sz
ły

ch
 p

ok
ol

eń
 (d

la
 ic

h 
dz

ie
ci

 n
a 

pr
zy

kł
ad

). 
Po

w
in

ni
 m

ie
ć 
św

ia
do

m
oś
ć 

te
go

, ż
e 

to
 je

st
 d

la
 d

ob
ra

 o
gó
łu

 i 
dl

a 
do

br
a 

pr
zy

sz
ły

ch
 p

ok
ol

eń
. D

ba
ją

c 
o 
śr

od
ow

is
ko

, m
am

y 
te
ż w

pł
yw

 n
a 

w
ła

sn
e 

zd
ro

w
ie

 i 
zd

ro
w

ie
 n

as
zy

ch
 d

zi
ec

i. 
To

 są
 ta

ki
e 

po
bu

dk
i i

de
al

is
ty

cz
ne

. 
Ta

k 
m

i s
ię

 w
yd

aj
e,

 że
 lu

dz
ie

 k
up

uj
ą 

tą
 e

ko
lo

gi
cz

ną
 ży

w
no
ść

 w
ła
śn

ie
 z 

ta
ki

ch
 p

ow
od

ów
 –

 n
az

w
ał

by
m

 to
 

id
eo

w
yc

h.
Po

za
 ty

m
 k

up
ow

an
ie

 e
ko

lo
gi

cz
ne

j ż
yw

no
śc

i w
yn

ik
a 

ta
kż

e 
z p

ew
ne

j fi
 lo

zo
fi i

 ży
ci

a.
 N

a 
pr

zy
kł

ad
 w

eg
et

ar
ia

ni
zm

 
cz

y 
pr

ze
ko

na
ni

e 
do

 p
ew

ne
go

 sp
os

ob
u 

od
ży

w
ia

ni
a 

w
yn

ik
a 

z w
ew

nę
tr

zn
yc

h 
pr

ze
ko

na
ń 

da
ne

j o
so

by
.

N
o 

i j
es

t j
es

zc
ze

 te
n 

as
pe

kt
 śr

od
ow

is
ko

w
y. 

K
on

su
m

en
ci

 e
ko

lo
gi

cz
ne

j ż
yw

no
śc

i c
hc
ą 

po
 p

ro
st

u 
po

m
ag

ać
 

w
 o

ch
ro

ni
e 
śr

od
ow

is
ka

Źr
ód
ło

: o
pr

ac
ow

an
ie

 w
ła

sn
e.



400 Jolanta Zrałek

Uzyskane w trakcie badań informacje wyraźnie wskazują na specyfi kę pol-
skiego rynku ekologicznej żywności. Unikalną tendencją jest tu identyfi kowa-
nie rodzimych produktów żywnościowych z ekologicznymi i w konsekwencji 
rozszerzanie ekologicznych zakupów również na sytuacje zakupu bezpośred-
nio u producenta lub od producenta na targach i bazarach. Ekologiczne atrybuty 
przypisuje się także samozaopatrzeniu, a więc produktom pochodzącym z wła-
snego gospodarstwa lub ogródka. Z punktu widzenia marketingu ekologicznych 
produktów żywnościowych, oprócz wspomnianego już braku zaufania i niezna-
jomości ekologicznych oznakowań, do najistotniejszych kwestii zaliczyć należy 
małą wiarygodność dostępnych w Polsce miejsc zakupu ekożywności oraz prze-
jawiające się w ich systemie motywacji antropocentryczne spojrzenie konsumen-
tów na problemy ekologizacji spożycia.

FACTORS MOTIVATING ORGANIC BUYING 
– FIELD RESEARCH OUTCOMES

Summary

Green consumption is a new trend among polish consumers. It’s appearance has to 
be connected with the Polish accusation to the European Union structures. In particular 
green attitudes can be manifested by consumers on a food market. There are some objec-
tive factors that help to widespread the green idea i.e. increasing organic products supply 
and decreasing prices of such a products. However the crucial condition of changing con-
sumers buying behaviors is a motivation to buy organic food. The main goal of qualitative 
research conducted in October and November 2009 was to identify factors that motivate 
Poles to buy organic products. The main outcomes are presented in this article. Although 
they show that consumers motivation to buy organic food is complex health condition 
turned out to be the most important motivating force. Simultaneously consumers perceive 
the food of Polish origin as an organic one. It causes the problems with defi ning the differ-
ences between organic and nonorganic products. Furthermore those problems are deepen 
by the lack of knowledge about organic certifi cation systems and, commonly declared by 
respondents, lack of trustworthy green labels.

Translated by Jolanta Zrałek
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WPŁYW KULTURY NA ZACHOWANIA KONSUMENCKIE

Wprowadzenie

Kultura stanowi pewien schemat narzucający danej społeczności tryb postę-
powania. W znacznym stopniu determinuje działania jednostek, umożliwia uni-
kanie nieporozumień i pozwala funkcjonować w społeczeństwie. Do tego funk-
cjonowania należy także sfera konsumpcji. I tutaj aspekty kulturowe w znacznej 
mierze mogą determinować zachowania nabywcze konsumentów. Wydaje się to 
szczególnie ważne w dobie globalizacji rynku. Uświadamianie różnic kulturo-
wych wpływa na efektywność działań marketingowych i zwiększa konkurencyj-
ność przedsiębiorstwa.

1. Kultura w aspekcie międzynarodowym

Ch. Mitchell defi niuje kulturę jako zestaw nabytych wartości, przekonań, 
zasad wspólnych dla danej społeczności, które determinują sposób, w jaki jed-
nostki działają, czują, postrzegają. Kultura jest przekazywana z pokolenia na po-
kolenie i jej elementy, takie jak religia, język, zwyczaje, są powiązane. Ozna-
cza to, że sposób postrzegania autorytetów, moralność i etyka społeczności mogą 
być manifestowane np. w sposobie prowadzenia biznesu, negocjacjach, oczeki-
waniach itp1. Jak bardzo złożone jest to pojęcie, można stwierdzić charakteryzu-
jąc elementy i zmienne kulturowe. W tabeli 1 wyróżniono 10 zmiennych kultu-
rowych oraz 32 orientacje kulturowe. Im wyższy numer, tym większy związek 
z rdzeniem kulturowym i tym samym większy opór na zmianę orientacji.

1 Ch. Mitchell, A Short Course in International Business Culture, World Trade Press, Novato 
2000, s. 4. 
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Tabela 1

Zmienne i orientacje kulturowe

Lp. Zmienna 
kulturowa Orientacje kulturowe

1. Środowisko Ograniczenie/kontrola, harmonia

2. Czas Stały/płynny,  jednozadaniowy/wielozadaniowy, przeszły/
teraźniejszy/przyszły

3. Aktywność Być/działać

4. Komunikacja Szeroki/wąski kontekst, formalna/nieformalna, bezpośrednia/
pośrednia

5. Przestrzeń Prywatna/publiczna

6. Władza Równość/hierarchia

7. Indywidualizm Indywidualizm/kolektywizm

8. Konkurencja Rywalizacja/współpraca

9. Niepewność Elastyczność/unikanie

10. Myślenie Dedukcyjne/indukcyjne,  linearne/holistyczne

Źródło: H. Christensen, Compendium. International Business Marketing, Denmark, 
August 2002.

Wpływ kultury na działanie na rynkach międzynarodowych pokazuje m.in. 
model kontekstowy, zaproponowany przez E. Halla w 1960 roku, dotyczący po-
działu na komunikację:

–  o niskiej roli kontekstu w odbiorze komunikatu (Low-Context),
–  o wysokiej roli kontekstu w odbiorze komunikatu (High-Context).
Społeczeństwa z pierwszej grupy cechuje indywidualizm; „ja” dominuje 

nad „my”. Kultury te opierają się na języku mówionym i pisanym, kładą nacisk 
na wymianę faktów i informacji. Państwa należące do tej grupy to: Szwecja, pań-
stwa Europy Zachodniej, państwa Ameryki Północnej2.

Społeczeństwa z drugiej grupy cechuje kolektywizm – „my” dominuje nad 
„ja”. Kultury te opierają się na języku ciała, pozycji społecznej, wiedzy o danej 
osobie, wzajemnych relacjach. Komunikacja w takiej kulturze ma charakter nie-
jasny, niebezpośredni, znacznie mniej dosłowny i kontekstowy. Sygnały niewer-

2 H. Christensen, Compendium. International Business Marketing, Denmark, August 2002, 
s. 162; S. Hollensen, Global Marketing. A Market-Responsive Approach, Pearson Education Ltd,  
London 2004, s. 22.
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balne determinują komunikację nawet do 90%. Państwa należące do tej grupy to: 
państwa arabskie, państwa Ameryki Łacińskiej oraz większość państw azjatyc-
kich, takich jak Japonia czy Chiny3.

Model czterowymiarowy G. Hofstede (1973) wyróżnia cztery wymiary 
kulturowe, które determinują różnice kulturowe: dystans władzy, unikanie nie-
pewności, kolektywizm i indywidualizm oraz kobiecość i męskość.

Dystans władzy wskazuje na stopień zaangażowania sił w podejmowanie 
decyzji – im większy dystans, tym władza jest bardziej skoncentrowana, skupio-
na w rękach kilku osób. Unikanie niepewności wskazuje na to, do jakiego stop-
nia niejasność, niepewność są uważane za zagrożenie. Wymiar ten pokazuje sto-
sunek do schematu, procedur. Poziom unikania niepewności może mieć wpływ 
na strategię komunikacji w reklamie oraz sposób prowadzenia biznesu, jak sto-
pień szczegółowości umów czy szybkość podejmowania decyzji.

Dualizm indywidualizm–kolektywizm dzieli kultury na te, które cenią sobie 
wyrażanie siebie jako jednostki, i te, które wyrażają siebie poprzez przynależność 
do grupy. Społeczeństwa indywidualistyczne wykazują niski poziom wzajemnej 
zależności w przeciwieństwie do społeczeństw kolektywistycznych, których cele 
są determinowane przez cele i założenia grupy. Państwa indywidualistyczne ce-
nią sobie prywatność, niezależność, indywidualną inicjatywę i autonomię, pań-
stwa kolektywistyczne koncentrują się na grupowej harmonii i lojalności.

Dualizm męskość–kobiecość określa to, do jakiego stopnia osiągnięcia 
i indywidualny sukces są priorytetowe w stosunku do troski o innych i jakości 
współżycia z innymi4. W państwach „męskich” osiągnięcia, kariera zawodowa, 
pieniądze, sukces, konkurencyjność i ambicje są wysoko cenione, podczas gdy 
społeczeństwa określane jako „kobiece” cenią sobie relacje międzyludzkie, soli-
darność, mają na uwadze troskę o słabszych i środowisko. Dania i Szwecja cenią 
kobiece wartości, a Japonia wykazuje wysoki poziom wartości męskich5.

Wśród innych modeli można zwrócić uwagę na model sześciu grup konsu-
mentów, wyróżnione na podstawie badań fi rmy Roper Starch Worldwide. Gru-
py konsumentów rozróżniane ze względu na styl życia przedstawiono w tabeli 2.

3 Ibidem. 
4 H. Christensen, Compendium. International Business Marketing, Denmark, August 2002, 

s. 7.
5 S. Hollensen, Global Marketing. A Market-Responsive Approach, Pearson Education,  Lon-

don 2004, s. 174.
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Tabela 2

Model sześciu grup konsumentów

Grupa Udział Charakterystyka

„ambitni” 23 %

cenią sobie dobra materialne, status społeczny, ambicję oraz 
władzę; grupę tworzy głównie populacja męska w wieku średnim 
z państw wysoko rozwiniętych oraz rozwijających się krajów 
Azji i Pacyfi ku; grupę cechują wartości męskie wg Hofstede’a

„pobożni” 22 %

grupa państw, w których wartością jest religia i wiara, respekt 
dla starszych i posłuszeństwo; takie wartości można odnaleźć 
w państwach kolektywistycznych o dużym dystansie władzy; 
do grupy tej zaliczają się państwa Azji, Afryki i Środkowego 
Wschodu; ta grupa konsumentów jest przywiązana do lokalnych 
wyrobów i chętniej wybiera lokalne marki

„altruiści” 18 %

obejmuje państwa, gdzie konsumenci są doskonale wykształceni 
i zaangażowani w sprawy społeczne; grupa zdominowana przez 
kobiety w średnim wieku; często spotykana w krajach Ameryki 
Łacińskiej, Ameryki Północnej i w Rosji

„przyjacielscy” 15 %

cenią sobie więzy rodzinne, towarzyskie i pracownicze; połowa 
z nich to intensywni użytkownicy mediów, szczególnie telewizji; 
tę grupę konsumentów można znaleźć w Stanach Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii i Europie Centralnej

„rozrywkowi” 12 %
wywodzą się z krajów wysoko rozwiniętych, są wiekowo 
najmłodsi, cenią sobie rozrywkę i zabawę; ta grupa reprezentuje 
najbardziej globalny styl życia

„kreatywni” 10%
ta grupa szybko przyswaja nowinki techniczne, postęp i 
technologię; tworzą ją w większości zaawansowani użytkownicy 
Internetu, w większości wywodzący się z krajów rozwiniętych

Źródło: Ch. Mitchell, A Short Course in International Business Culture, World Trade 
Press, Novato 2000, s. 170.

2. Czynniki wpływające na zachowania konsumenckie

Zachowania konsumenckie obejmują wszystko, co poprzedza nabycie przez 
konsumenta dóbr i usług, zachodzi w jego trakcie i następuje po nim. Centralne 
miejsce zajmują w nich niewątpliwie procesy związane z nabywaniem dobra czy 
usługi. W trakcie kupowania zachodzą niewątpliwie procesy:

 –  zdobywania informacji o dostępnych produktach czy usługach, a także o ich 
cechach (zaletach lub wadach),

 –  podejmowania decyzji: co kupić, jak dużo kupić, gdzie kupić, itp.,
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 –  realizacji podjętych decyzji, które mogą zmieniać wcześniejsze postanowie-
nia (kiedy np. konsument wstępujący do sklepu po pieczywo wychodzi z całą 
masą zakupów wcześniej nieplanowanych).

W otoczeniu znajduje się olbrzymia różnorodność bodźców, które świado-
mie albo mniej świadomie konsumenci odbierają. Niektóre przyciągają uwagę, 
inne zadziwiają, jeszcze inne powodują przesyt i znudzenie. Ważne jest i to, co 
się dzieje z konsumentem, zanim przyjdzie do sklepu.

Punktem wyjścia do zrozumienia zachowania kupującego jest model: bo-
dziec – reakcja. Wśród bodźców docierających do świadomości kupującego 
można wyróżnić wiele czynników, należących do 2 grup: bodźców marketingo-
wych i niemarketingowych. Charakter konsumenta i jego proces podejmowania 
decyzji prowadzą do określonego działania. Reakcją pożądaną przez producen-
tów i sprzedawców jest kupno towaru przez konsumenta.

Bodźcami marketingowymi są narzędzia stosowane przez nadawców komu-
nikatów. Bodźce pozamarketingowe są niezależne od przedsiębiorstwa, ale wy-
pływają z otoczenia. Można je podzielić na 4 grupy czynników: kulturowe, spo-
łeczne, osobiste i psychologiczne. Czynniki kulturowe wywierają największy 
wpływ na zachowanie konsumenta. Głównymi elementami są tu: kultura (śro-
dowisko), subkultura i klasa społeczna, z jakiej wywodzi się nabywca. Czynni-
ki społeczne to grupy odniesienia, rodzina oraz role społeczne i status. Do czyn-
ników osobistych należą cechy osobiste nabywcy, przede wszystkim jego wiek 
i etap życia, zawód, czynniki ekonomiczne, styl życia oraz osobowość i sposób 
samookreślenia. Czynniki psychologiczne to motywacja, percepcja produktu, 
proces uczenia się, doświadczenia, poglądy życiowe, przekonania i postawy6.

Zachowanie konsumenta i jego decyzja o kupnie danego produktu jest więc 
zależna od bardzo wielu czynników, które są trudne do przewidzenia dla mene-
dżera marketingu i dla zarządu fi rmy.

3. Wpływ kultury na zachowania konsumenckie

Wiele fi rm międzynarodowych traktuje od kilku lat rynek krajów Unii jako 
jeden „paneuropejski rynek”, na którym rzekomo doszło już do znacznej konwer-
gencji upodobań i nawyków konsumpcyjnych. Przykładowo koncern IBM stwo-
rzył paneuropejską strategię promocji, wycofując się z kampanii dostosowanych 
do każdego kraju odrębnie. Kampania reklamowa IBM na polskim rynku miała 
hasło Powodzenia Polsko, w innych krajach Europy Środkowej zmieniano jedy-

6 T. Sztucki, Promocja. Reklama, aktywizacja sprzedaży, Placet, Warszawa 1995.



406 Karolina Zięba

nie drugi człon hasła. Jednak różnice kulturowe pomiędzy poszczególnymi euro-
pejskimi krajami mogą być bardzo znaczne, co przekłada się na odmienne wzor-
ce konsumpcji. W tabeli 3 przedstawiono skrajne przykłady dotyczące krajów eu-
ropejskich w zakresie konsumpcji wybranych towarów żywnościowych.

Tabela 3

Konsumpcja wybranych artykułów

Produkt Kraj o najwyższym spożyciu Kraj o najniższym spożyciu

Olej Dania (23 l/h) Belgia (5 l/h.)

Masło Francja (9 kg/h.) Portugalia (1 kg/h.)

Ziemniaki Irlandia(141 kg/h.) Włochy (42 kg/h.)

Ryż Portugalia (15 kg/h.) Dania (2 kg/h.)

Piwo Niemcy (144 l/h.) Włochy (22 l/h.)

Wino Francja (75 l/h.) Irlandia (4 l/h.)

Ryby Portugalia (43 kg/h.) Holandia (9 kg/h.)

Mięso Niemcy (98 kg/h.) Irlandia (51 kg/h.)

Sery Grecja (23 kg/h.) Irlandia (4 kg/h.)

Źródło: Ch. Mitchell, A Short Course in International Business Culture, World Trade 
Press, Novato 2000, s. 6.

Różnice te widoczne są również w sposobach podejścia do przygotowania 
jedzenia, które można podzielić następująco:

 –  typ ekspresowy (Hiszpania, Portugalia, Włochy, Niemcy, Belgia, Austria, Wę-
gry, Grecja, Wielka Brytania),

 – typ towarzyski (Francja, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Polska, Czechy),
 – typ nastrojowy (Szwajcaria, Holandia, Dania, Finlandia).

Powyższe przykłady wyraźnie pokazują, że nawet w zbliżonych kulturowo 
obszarach geografi cznych należy brać pod uwagę lokalne upodobania i zwycza-
je. Tym bardziej ma to znaczenie przy wchodzeniu na rynki bardziej odległe kul-
turowo. Można tu przytoczyć przykład przedsiębiorstwa, które w związku z osią-
ganymi sukcesami w pewnych rejonach świata (głównie USA, ale również Japo-
nii), zastosowało te same rozwiązania, traktując swój produkt globalnie. Mowa 
tu o koncernie Disneya, który tworząc park rozrywki w Europie – EuroDisney-
land – popełnił wiele błędów, nie uwzględniając różnic między zachowaniami 
konsumentów w USA i Europie. Wśród nich można wymienić:
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 –  odwiedzanie parku – zdecydowanie sezonowe w Europie, podczas gdy w USA 
bardzo popularne jest odwiedzanie parków rozrywki w weekendy w ciągu ca-
łego roku,

 –  sposób spożywania posiłków – w Europie (a szczególnie we Francji, gdzie 
umiejscowiono park rozrywki): powolny, na siedząco, z winem; w USA: szyb-
ko i w biegu; problemem był więc brak miejsc w restauracjach w typowych 
godzinach posiłków,

 –  opłata za wstęp – 30% wyższa niż w USA, bez uwzględnienia niższego docho-
du rozporządzalnego w Europie i okresu recesji,

 –  niedostosowanie parku do lokalnych zwyczajów i upodobań – Europa chciała 
europejskiego parku rozrywki, a nie amerykańskiej „kalki”7.

Powstanie i upowszechnienie telewizji, a zwłaszcza satelitarnego przeka-
zu obrazu, doprowadziło do upowszechniania wzorców konsumpcji. Jednak kor-
poracje międzynarodowe muszą sprostać wymaganiom konsumentów wynikają-
cym z różnic kulturowych. Wiele koncernów przekształca się w przedsiębior-
stwo wielonarodowe, które, dbając o swoją reputację i markę, dostosowują od-
powiednio zróżnicowane produkty, kampanie i slogany reklamowe do regionu.

4. Globalizacja a glokalizacja

Sprzeciw wobec negatywnych konsekwencji globalizacji spowodował od-
radzanie się społeczeństwa obywatelskiego i idei lokalizmu. Rozwój lokalny nie 
jest możliwy w izolacji od świata zewnętrznego, a zwiększenie konkurencyjno-
ści – trudne bez działań w skali globalnej.

Pojęcie glokalizacji dotyczy strategii w działalności marketingowej, polega-
jącej na dostosowaniu produktów fi rm działających w skali globalnej do upodo-
bań i gustów klientów z konkretnego kręgu kulturowego8.

Ikony globalizacji – Coca-Cola i McDonald’s – przeznaczają setki milio-
nów dolarów, penetrując nowe rynki i dostosowując swoją ofertę zgodnie z gu-
stami i preferencjami konsumentów na całym świecie. Koncerny te traktują świat 
jako portfolio narodowych, lokalnych i regionalnych szans i możliwości. Bardzo 
znaczącą determinantą strategii marketingowej jest kategoria produktu.

McDonald’s dostosowuje menu w swoich restauracjach do wymogów lo-
kalnych rynków. W bardzo wielu regionach świata sieć ta – oprócz standardo-

7 Ch. Mitchell, A Short Course in International Business Culture, World Trade Press, Novato, 
2000, s. 6. 

8 B. Guziejewska, Czy lokalnie to już globalnie, „Rzeczpospolita”, 29.02.2008.
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wych produktów – oferuje dodatkowe, dostosowane do preferencji i oczekiwań 
konsumentów. Są to np.: piwo w Niemczech, makaron McSpaghetti na Filipi-
nach, pieróg barani w Australii, wino czy sałatkę nicejską we Francji, w Gre-
cji – fetę, w Singapurze – smażonego kurczaka, w Wielkiej Brytanii – kurczaka 
z curry, a w Izraelu – potrawy koszerne. W Norwegii respektuje miejscowe zwy-
czaje, podając łososia zamiast mięsa, a w Indiach, zgodnie z zasadami religijnym 
hindusów, baraninę zamiast wołowiny9.

Również Coca-Cola oferuje różnorodne odmiany swojego sztandarowego 
produktu, dostosowując go do gustów klientów w różnych rejonach świata, co 
przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4

Coca-Cola w wymiarze lokalnym

Produkt Pojawienie 
się na rynku

Wycofanie 
z rynku Uwagi

1 2 3 4

Coca-Cola 1886 Oryginalna wersja napoju

Caffeine-Free 
Coca-Cola 1983

Coca-Cola 
Cherry 1985 W Kanadzie od 1996

New Coke / 
„Coca-Cola II” 1985 2002 Ciągle dostępna na Wyspach Yap i Samoa 

Amerykańskie

Coca-Cola with 
Lemon 2001 2005

Ciągle dostępna w: Samoa Amerykańskie, 
Austrii, Belgii, Brazylii, Chinach, Danii,  
Bośni i Hercegowinie, Finlandii, Francji, 
Niemczech, Hong Kongu, Islandii, Korei, 
Luxemburgu, Makau, Malezji, Mongolii, 
Holandii, Norwegii, Singapurze, Hiszpanii, 
Szwajcarii, Tajwanie, Tunezji, Wielkiej 
Brytanii, USA

Coca-Cola 
Vanilla

2002 2005
Ciągle dostępna w:  Austrii, Australii, 
Chinach, Niemczech, Hong Kongu, Nowej 
Zelandii, Malezjia, Szwecji, Rosji

2007 Ponowne wprowadzenie ze względu na 
popyt

9 Ch. Mitchell, A Short Course in International Business Culture, World Trade Press, Novato, 
2000, s. 6. 
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1 2 3 4

Coca-Cola C2 2003 2007 Dostępna tylko w: Japonii, Kanadzie i USA

Coca-Cola with 
Lime 2005 Dostępna w Belgii, Holandii, Singapurze, 

Kanadzie i USA

Coca-Cola 
Raspberry VI 2005 XII  2005 Dostępna tylko w Nowej Zelandii

Coca-Cola Zero 2005

Coca-Cola M5 2005
Dostępna tylko w: Bośni i Hercegowinie, 
Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Meksyku, 
Brazylii

Coca-Cola Black 
Cherry Vanilla 2006 2007 Była zastąpiona przez Vanilla Coke w 2007 

roku

Coca-Cola Blāk 2006 2008
Dostępna jedynie w USA, Francji, 
Kanadzie, Czechach, Słowacji, Bośni i 
Hercegowinie, Bułgarii, Litwie

Coca-Cola Citra 2006 Dostępna jedynie w Bośni i Hercegowinie, 
Nowej Zelandii, Japonii

Coca-Cola Light 
Sango 2006 Dostępna jedynie we Francji i Belgii

Coca-Cola 
Orange 2007 Dostępna jedynie w Wielkiej Brytanii i na 

Gibraltarze

Źródło: www.coca-cola.com.

Główną przesłanką standaryzacji, ale i jej ograniczeniem, jest stopień po-
dobieństwa zachowań nabywców na rynkach zagranicznych. Do przyczyn podo-
bieństwa zachowań nabywców z różnych krajów zalicza się np.:

 –  ten sam region, np. klimatyczny – zbliża potrzeby w zakresie odzieży, odży-
wiania, ocieplania mieszkań, etc.,

 –  ten sam lub zbliżony etap rozwoju rynku – np. dojrzały rynek amerykański 
z niechęcią reaguje na reklamy telewizyjne; rodzący się przed kilku laty ry-
nek polski z entuzjazmem przyjmował kampanie reklamowe produktów wiel-
kich korporacji,

 –  ten sam lub zbliżony poziom ekonomicznego rozwoju kraju – np. rozwinięte 
kraje Unii Europejskiej mają zbliżone wymagania co do poziomu usług i ja-
kości produktów,

 –  zbliżony system wartości – np. system wartości w krajach azjatyckich kształ-
tuje zbliżone postawy wobec produktów,
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 –  jednolite regulacje prawne – np. w Unii Europejskiej nabywcy oczekują okre-
ślonych zachowań producenta, ponieważ ustawodawstwo zapewnia im okre-
ślone prawa.

Standaryzacja opiera się nie tylko na dostrzeganych podobieństwach, ale 
także na założeniu, że istniejące różnice w upodobaniach nabywców i ich za-
chowaniach nie są stałe i mogą być zmieniane właśnie przez komunikację fi rmy 
z rynkiem.

Standaryzację utrudniają przede wszystkim różnice między rynkami tkwią-
ce w:

 –  problemach językowych – język tworzy największe bariery w komunikacji 
między różnymi krajami, ale także wewnątrz kraju, jeśli ludność posługuje się 
dialektami,

 – różnicach pojmowania gestów,
 – zwyczajach,
 – systemie wartości i normach etycznych,
 –  różnych strukturach rodzin i rolach społecznych jej członków (np. w krajach 
arabskich i europejskich),

 – różnym oddziaływaniu mediów na nabywców,
 – różnych poziomach dojrzałości rynków itd.

Podsumowanie

Jeszcze do niedawna marketing globalny traktowano jako dodatek do mar-
ketingu uprawianego na rynku krajowym. Obecnie nie jest możliwe ignorowa-
nie globalnego wymiaru marketingu. Dotyczy to również produktów produkowa-
nych i oferowanych wyłącznie na rynku wewnętrznym, gdyż produkty te konku-
rować muszą z wyrobami zaprojektowanymi i wytwarzanymi przez fi rmy zagra-
niczne. Analiza rynków międzynarodowych ukazuje głębokie różnice pomiędzy 
poszczególnymi krajami, które dotyczą stylu życia, zachowań i postaw. Gwał-
towny rozwój technologii przekazu informacji i komunikacji spowodował wzrost 
znaczenia marketingu globalnego. Procesy globalizacyjne związane są z doko-
nującym się ujednoliceniem aspiracji na całym świecie, które powoduje dążenie 
coraz większej części mieszkańców globu do osiągnięcia ukazywanych im nie-
ustannie korzyści związanych z nowym stylem życia. Związane jest to także ze 
zjawiskiem zanikania różnic narodowych i regionalnych.
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Każdego roku około 40 000 produktów jest wprowadzanych na rynek mię-
dzynarodowy i aż 85% z nich ponosi porażkę. Większość przegrywa właśnie 
z powodu nieporozumień w komunikacji międzykulturowej (Mitchell 2000).

Dodatkowo same gusta i cechy osobowościowe klienta są często zmienne 
i niewymierne. Dlatego też, zachowując w pamięci literaturowy model zachowa-
nia klienta, należy starać się o indywidualne podejście do każdego konsumenta.

CULTURAL INFLUENCE ON CONSUMER BEHAVIOUR

Summary

Analysis of international markets shows the deep differences between countries 
that affect lifestyle, behavior and attitudes. Cultural aspects may largely determine the 
purchasing behavior of consumers. This seems particularly important in a globalizing 
markets. Awareness of cultural differences affect the effectiveness of marketing efforts 
and increases company competitiveness.

Translated by Karolina Zięba
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Wprowadzenie 

Kultura, w tym kultura regionalna, rozumiana jako zespół wartości wykre-
owanych przez człowieka, posiada wymiar zarówno czasowy, jak i przestrzen-
ny. Jeśli chodzi o ukazywanie wpływu kultury regionalnej na zachowania jed-
nostek, należy zauważyć, że kultura przejawia się nie tylko w obyczajach, trady-
cjach, lecz także w postępowaniu konsumentów i dokonywanych przez nich wy-
borach rynkowych.

Siła i charakter wpływu kultury regionalnej na zachowania konsumentów 
zależy od stopnia jej postfi guratywności, czyli od tego, na ile tradycje przeka-
zywane są do bezwzględnego stosowania. W artykule zostanie przedstawiony 
wpływ kultury regionalnej na zachowania mieszkańców oraz turystów odwie-
dzających region.

1. Kultura regionalna w dobie globalizacji

Dialektyczny charakter globalizacji wyraża się przede wszystkim w tym, że 
z jednej strony prowadzi ona do homogenizacji, a z drugiej strony – do różnico-
wania się zachowań konsumentów i kształtowania przez nich własnej tożsamości 
w kontekście związków z regionem i społecznością lokalną.

W dobie globalizacji i zwiększającego się dostępu do informacji powszech-
nym procesem w obszarze kultury staje się dyfuzja. Związana z dynamiką zmian 
kulturowych jako rozprzestrzenianie się m.in. wzorców kulturowych, stylów ży-
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cia, w większym stopniu dotyczy jednak kultury materialnej, a w mniejszym 
stopniu zachodzi w obszarze kultury symbolicznej i duchowej1.

Niejednokrotnie dla mieszkańców regionu oraz turystów istotną rolę peł-
nią elementy tworzące folklor, do których zalicza się mity, legendy, język, pieśni, 
tańce, przesądy i obyczaje. Wiele z tych kategorii wykorzystywanych jest także 
w procesie kształtowania wizerunku regionu.

Należy zauważyć, że podczas charakterystycznego dla globalizacji kontak-
tu kultur mieszkańcy regionu, jak i turyści przyjmują różne postawy. Wynikają-
ce z przekonania o wyższości własnej kultury postawy etnocentryczne wyrażają 
się w koncentracji na niej, a także na ocenianiu innych kultur przez pryzmat cech 
własnej kultury i chęci narzucenia własnego stanowiska. Z kolei istota postaw re-
latywizmu kulturowego polega na dostrzeganiu wielości kultur, ale w tym przy-
padku jednostka nie dokonuje ocen i nie zajmuje własnego stanowiska, co w kon-
sekwencji może prowadzić do obojętności wobec własnej kultury. Natomiast po-
stawy tolerancji i uznania wyróżniają się podejmowaniem przez jednostkę dzia-
łań mających na celu świadome poznawanie kultur oraz dialog międzykulturo-
wy. W przypadku przyjmowania przez jednostki postaw poprawności politycz-
nej odrzucana jest wszelka krytyka odmiennych kultur i stylów życia innych spo-
łeczności. Wartościowanie innych kultur zastępowane jest określeniem „inne”2.

Siła związku z kulturą regionalną uwidacznia się także w obszarze decyzji 
rynkowych i zachowań konsumpcyjnych. Mieszkańcy regionu jako konsumen-
ci mogą w pełni akceptować lub odrzucać kulturę regionalną. Częściej występują 
jednak warianty pośrednie, polegające na selektywnej adaptacji, hybrydyzacji lub 
dualizmie kulturowym. Konsumenci, pozostając przywiązanymi do swych war-
tości, mogą przejmować jednocześnie zewnętrzne formy globalnej kultury kon-
sumpcyjnej, takie jak np. ubiory. Należy podkreślić, że w tym przypadku global-
na kultura konsumpcyjna nie prowadzi do znaczących zmian tożsamości kulturo-
wej, lecz raczej wyraża się w zewnętrznych przejawach zachowań konsumpcyj-
nych. Wówczas ma miejsce selektywna adaptacja. Konsumenci, podejmując de-
cyzje zakupu, mogą dążyć także do zachowania równowagi między tym co glo-
balne i lokalne. Jest to charakterystyczne dla hybrydyzacji, defi niowanej jako for-
ma współistnienia wartości etnicznych i globalnych. Hybrydyzację obrazuje typ 
konsumenta, który przygotowuje tradycyjne, związane z lokalną kuchnią potra-

1 J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa 2009, s. 22.

2 Ibidem, s. 31–32.
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wy, wykorzystując w tym celu nowoczesny sprzęt kuchenny. Natomiast w przy-
padku występowania dwóch poziomów kultury zasadne jest, aby mówić o duali-
zmie kulturowym. W takiej sytuacji jednostka, określając własną tożsamość, od-
czuwa potrzebę zakorzenienia w kulturze lokalnej i jednocześnie posiada kom-
petencje służące odczytywaniu i posługiwaniu się symbolami kultury globalnej3.

2. Identyfi kacja Polaków ze społecznością lokalną, regionem, krajem 
i Europą a zachowania konsumpcyjne

W świetle wyników wielu badań należy zwrócić uwagę na znaczenie re-
gionalizmu oraz etniczności w konstruowaniu przez jednostki samoświadomo-
ści. Jak zauważa M. Castells, jednostki, dla których świat staje się zbyt wiel-
ki, starają się zmniejszyć go z powrotem do swych wymiarów i zasięgu. W sytu-
acji, w której szerokie zastosowanie nowych technologii sprzyja kompresji cza-
su i przestrzeni, niektórzy ludzie mają skłonność do zakotwiczania się w miej-
scach i odwoływania się do własnej przeszłości, historii i tradycji, wartości kul-
turowych. Są to reakcje obronne, które dla jednostek stają się źródłem ich toż-
samości4. Włosi przejawiają skłonność do uważania siebie najpierw za rzymian, 
mediolańczyków, mieszkańców Sycylii czy fl orentyńczyków, a dopiero później 
za Włochów. Również Niemcy dostrzegają różnice między rodakami z poszcze-
gólnych części kraju5.

W tym kontekście istotne jest przedstawienie wyników badania zrealizowa-
nego przez CBOS w październiku 2009 roku na reprezentatywnej próbie 1096 
dorosłych mieszkańców Polski. Wynika z niego, że 61% Polaków najsilniejszy 
związek odczuwa ze społecznością lokalną. Co piąty badany najbardziej identy-
fi kuje się z Polską, a na trzeciej pozycji pod względem poczucia przynależności 
znalazł się region, na który wskazuje 12% respondentów. Natomiast 3% Polaków 
określa siebie jako najsilniej związanych nie ze społecznością lokalną, regionem 
czy krajem, lecz z Europą (por. rys.1)6.

3 B. Mróz, Sarmata czy obywatel świata? Polski konsument w globalnej wiosce, w: Konsument 
– Gospodarstwo domowe – Rynek. Polska – Europa, Z. Kędzior, M. Jaciow (red.), Centrum Badań 
i Ekspertyz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, s. 13–15.

4 M. Castells, Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 73.
5 Zob. szerzej E. Lewandowski, Pejzaż etniczny Europy, Warszawskie Wydawnictwo Literac-

kie MUZA SA, Warszawa 2004, s. 157–159 i 226–232.
6 A. Jaśkiewicz, Małe ojczyzny – poczucie przynależności Polaków, komunikat z badań, CBOS, 

Warszawa listopad 2009, s. 2–12; www.cbos.pl.
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Rys. 1. Poczucie przynależności Polaków w 2009 roku
Źródło: A. Jaśkiewicz, Małe ojczyzny – poczucie przynależności Polaków, Komunikat 

z badań, CBOS, Warszawa listopad 2009, s. 2; www.cbos.pl.

Dokonując porównań w czasie, należy podkreślić, że na przestrzeni lat 
2001–2009 wzrosło poczucie przynależności Polaków do społeczności lokalnej 
i miejsca zamieszkania. W tym czasie nieznacznie zmniejszył się odsetek respon-
dentów, którzy najsilniej identyfi kują się z regionem oraz Polską. W 2001 roku 
najbardziej z regionem czuło się związanych 15% badanych Polaków, a w 2009 
roku odsetek ten wynosił 12%. Natomiast od 2003 roku na stałym poziomie 
utrzymuje się poczucie identyfi kacji Polaków z Europą.

Zrealizowane przez CBOS badanie ujawniło zależności między zachowa-
niami konsumpcyjnymi a sposobem samoidentyfi kacji Polaków. Z regionem, ale 
również z Polską lub Europą, częściej identyfi kują się respondenci, którzy są bar-
dziej nowocześni, niż osoby, które są w mniejszym stopniu nowoczesne i nie ko-
rzystają m.in. z telefonu komórkowego, nie posiadają konta osobistego w banku 
i nie posługują się kartą płatniczą, jak również nie używają Internetu. Wśród osób 
korzystających z telefonu komórkowego 14% wskazuje na związek z regionem, 
gdy tymczasem spośród osób, które nie używają telefonu komórkowego jedynie 
8%. Jednocześnie 15% osób posiadających konto osobiste w banku i 13% posłu-
gujących się kartą płatniczą podczas zakupów, a także 14% korzystających z In-
ternetu wskazuje na związek z regionem w stosunku odpowiednio do 8%, 12% 
i 11% osób identyfi kujących się z regionem, a niekorzystających z tych usług. Po-
dobnie jest w przypadku wyjazdów za granicę oraz znajomości języków obcych.
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Wyniki zrealizowanego przez CBOS badania pozwalają stwierdzić, że pro-
cesy globalizacji i integracji europejskiej nie prowadzą do sytuacji, w której na-
stępowałoby zastępowanie tożsamości lokalnej, regionalnej czy narodowej toż-
samością europejską.

3. Przesłanki rozwoju konsumpcji produktów regionalnych

Czynniki warunkujące rozwój konsumpcji produktów regionalnych są zróż-
nicowane w przekroju dwóch grup docelowych, do których należą mieszkańcy 
regionu oraz turyści. W przypadku mieszkańców regionu istotną rolę odgrywa-
ją potrzeby oraz dążenia konsumentów do podtrzymywania różnego typu trady-
cji, w tym także tradycji i zwyczajów żywieniowych. Istotną rolę w tym przy-
padku mogą pełnić walory smakowe i wynikające z nich preferencje nabywców, 
ale także motywacje wynikające z chęci wspierania rozwoju regionu i lokalnych 
producentów.

Natomiast do przesłanek rozwoju kreowanego przez turystów popytu na 
produkty regionalne zaliczyć należy przechodzenie od tradycyjnej, masowej tu-
rystyki (hard tourism) do turystyki nowoczesnej określanej jako turystyka łagod-
na (soft tourism), dla której charakterystyczne jest:

 –  odchodzenie od biernych form spędzania wolnego czasu na rzecz form, które 
wymagają aktywności ze strony turysty,

 –  zastępowanie modelu konsumpcji usług turystycznych, w którym dominował 
jeden główny wyjazd w roku w okresie wakacyjnym, modelem konsumpcji 
opierającym się na większej liczbie nieco krótszych wyjazdów w roku,

 –  nastawienie na przeżywanie, doświadczenie, a nie „zaliczanie atrakcji tury-
stycznych”,

 –  rosnące znaczenie dla turysty wcześniejszego przygotowania się do podróży 
przez poszerzenie wiedzy na temat kultury, historii odwiedzanego regionu,

 –  dążenie do spędzania urlopu zgodnie ze stylem życia mieszkańców odwiedza-
nego regionu7.

Oprócz tego dla turystów, którzy nabywają produkty regionalne, istotne są 
wyjątkowe walory tych produktów. Wynikają one z tego, że produkty te są wy-
twarzane tylko w określonym miejscu, cechującym się odpowiednim klimatem, 
warunkami naturalnymi.

7 W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo „Albis”, Kraków 1999, 
s. 212; A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 209.
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Kolejną przesłanką rozwoju konsumpcji produktów regionalnych są zmia-
ny w zachowaniach konsumentów wyrażające się indywidualizacją stylów życia 
oraz dążeniem do urozmaicania dokonywanych zakupów, a także przeciwstawia-
niem się „fastfoodyzacji” życia.

Akceleratorem tych zmian jest świadomość konsumencka i związana z nią 
edukacja, a także wzrost dochodów. Efekt pochodzenia może stanowić ważne 
kryterium wyboru produktu, choć jego znaczenie zależy od stopnia zaangażowa-
nia konsumenta w zakup, kategorii produktowej i znajomości marki8.

Określając tendencje rozwoju konsumpcji produktów regionalnych, nie 
można pominąć faktu, iż pewną część z nich mogą stanowić produkty ekologicz-
ne9. Zatem w takim przypadku także ekologizacja konsumpcji oraz duże znacze-
nie, które konsumenci przypisują wartości, jaką jest zdrowie, stanowią uwarun-
kowania rozwoju popytu na produkty regionalne, spełniające wymogi stawiane 
przed produktami ekologicznymi.

Motywy towarzyszące konsumpcji produktów ekologicznych mogą mieć 
zarówno racjonalny, jak i emocjonalny charakter. Do motywów racjonalnych 
indywidualistycznych zaliczyć należy troskę o dzieci i rodzinę, dbanie o zdro-
wie i wygląd, a także potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa spożycia żywno-
ści. Wśród motywów racjonalnych społecznych w szczególności trzeba wska-
zać na potrzebę wspierania producentów lokalnych, zmniejszanie bezrobocia na 
wsi oraz troskę o stan środowiska. Z racjonalną motywacją konsumpcji żywności 
ekologicznej związane są takie kryteria wyboru oferty, jak: region, z którego po-
chodzi żywność ekologiczna, producent, certyfi kat, walory odżywcze oraz cena. 
Natomiast motywacje emocjonalne konsumpcji żywności ekologicznej związa-
ne są z takimi kwestiami, jak: dobre samopoczucie, przyjemność płynąca z bli-
skości z naturą, a także dostosowywanie się do mody. W tym przypadku kryteria-
mi wyboru produktów są ich cechy sensoryczne oraz rekomendacje znajomych 
i liderów opinii. Z uwagi na różnorodność motywacji konsumentów prowadze-
nie przez producentów żywności ekologicznej działań niezróżnicowanych może 
być mało skuteczne. W pozyskiwaniu klientów przez podmioty kształtujące ofer-
tę i utrzymywaniu z nimi długotrwałych relacji opartych na zaufaniu znajdują za-
tem zastosowanie działania zróżnicowane lub skoncentrowane10.

8 T. Domański, P. Bryła, Marketing produktów żywnościowych, PWE, Warszawa 2010, s. 100.
9 I. Kowalik, T Sikora, Rynek żywności specjalnej, „Marketing i Rynek” 2008, nr 11, s. 28. 
10 K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Badania eksploracyjne zachowań konsumentów 

na rynku żywności ekologicznej, w: Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego 
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Rys. 2. Punkty styczności nabywców z produktami regionalnymi wpływające na ich 
wizerunek oraz wizerunek regionu

Źródło: opracowanie własne.

Należy podkreślić, że polityka Unii Europejskiej ma na celu ochronę, a tak-
że promocję oryginalnych produktów, które posiadają ściśle określone pocho-
dzenie geografi czne lub unikalną wartość, wynikającą np. z tradycyjnego sposo-
bu ich wytwarzania. Produkty regionalne są traktowane przez Unię Europejską 
jako dobra współtworzące dziedzictwo kulturowe Europy. Opierające się na nich 
kuchnie narodowe lub regionalne stanowią o atrakcyjności danego miejsca dla 
turysty, nie tylko z innych regionów czy krajów europejskich, ale również z ca-

i żywności ekologicznej, A. Graczyk, K. Mazurek-Łopacińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 103–113.
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łego świata11. Umiejętne promowanie produktów regionalnych wraz z turystyką 
regionalną w konsekwencji powinno przełożyć się na wzrost przychodów miesz-
kańców regionu. Wymaga to stosowania koncepcji marketingu i kreowania wize-
runku produktów regionalnych. Na rysunku 2 przedstawiono punkty styczności 
turysty z produktem regionalnym, które wpływają nie tylko na jego wizerunek, 
ale także kształtują wizerunek regionu.

Społeczność regionu stanowi kapitał, który w turystyce, jako dziedzinie 
usługowej, odgrywa dużą rolę. Rola społeczności goszczącej dotyczy nie tylko 
świadczenia usług turystycznych, ale również tworzenia atmosfery miejsca, na 
którą składa się m.in. pozytywne nastawienie do turystów. Postawa wobec tury-
stów zależy od subiektywnie postrzeganej jakości życia mieszkańców. W związ-
ku z tym zadowolenie turystów jest pochodną zadowolenia mieszkańców, a za-
leżność między atrakcyjnością produktu a zadowoleniem mieszkańców ma cha-
rakter dwustronny. Atrakcyjny produkt turystyczny sprzyja wzrostowi dochodów 
mieszkańców z turystyki, co w konsekwencji wpływa na poziom i jakość życia 
społeczności goszczącej, a z kolei wysoko oceniana jakość życia jest czynnikiem 
motywującym do pracy osoby, z którymi mają kontakt turyści12.

Efektem rozwoju ruchu turystycznego powinny być pozytywne zmiany 
w strukturze wykształcenia i zawodów mieszkańców regionów. Zmianie struktu-
ry społecznej towarzyszą niejednokrotnie zmiany zachowań społeczności gosz-
czącej13. Wyrażają się one w większej tolerancji wobec odmiennych wartości i po-
staw turystów odwiedzających region, a niekiedy także w adaptacji przez miesz-
kańców regionu niektórych zachowań turystów. Zainteresowanie turystów sztu-
ką, muzyką charakterystyczną dla regionu może być także powodem do dumy 
mieszkańców regionu. Ten aspekt jest szczególnie istotny w kontekście wystę-
powania konkurencji między regionami, ponieważ kultura regionalna nie tylko 
umożliwia identyfi kowanie się mieszkańców z regionem, ale też stwarza możli-
wość wyróżnienia regionu i zbudowania jego unikalnej pozycji.

11 G. Russak, Idea produktów regionalnych i lokalnych w Unii Europejskiej, w: O produktach 
tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, M. Gąsiorowski (red.), Fundacja Fundusz 
Współpracy, Warszawa 2005, s. 62–63. 

12 A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydaw-
nictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 150.

13 J. Zdebski, Pozytywne i negatywne przykłady rozwoju turystyki, w: Kompendium wiedzy 
o turystyce, G. Gołembski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 169–172.
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Istotne jest jednak, aby rozwój turystyki nie przyczyniał się do takiej rywali-
zacji między świadczącymi usługi turystyczne podmiotami w regionie, która osła-
białaby więzi społeczne i w konsekwencji prowadziła do dezintegracji społecznej.

4. Muzea etnografi czne jako podmioty promujące region i jego produkty

Szczególną rolę w promowaniu regionu i jego kultury mają do spełnienia 
muzea, w tym muzea etnografi czne. Ich istotę i specyfi kę można przedstawić 
przez pryzmat spełnianych przez nie funkcji. Rolę muzeów można rozpatrywać 
z punktu widzenia ich wpływu na rozwój psychospołeczny jednostki – odbior-
cy, jak również przez pryzmat znaczenia muzeów w rozwoju społeczno-gospo-
darczym regionu.

Należy wskazać na rolę muzeów w integracji mieszkańców regionu, kształ-
towaniu ich tożsamości i dumy, a także w stymulowaniu rozwoju turystyki kultu-
ralnej. W kontekście rozwoju międzynarodowej turystyki kulturalnej należy pod-
kreślić, że muzea mają duże znaczenie w przełamywaniu stereotypów i tworze-
niu pozytywnego wizerunku określonej społeczności.

Z punktu widzenia promowania regionu i jego produktów istotny jest coraz 
częściej obserwowany w muzeach nurt działań, których celem jest zaangażowa-
nie odbiorców. W tym przypadku zwiedzający staje się integralnym uczestnikiem 
działań wystawienniczych, a nawet może pełnić kreatywną rolę, ponieważ doko-
nuje wyboru dotyczącego typu oraz szczegółowości informacji, które, zwiedza-
jąc muzeum, może uzyskać14. Oprócz uznania autotelicznych wartości, posiada-
nych przez wystawiane w muzeach przedmioty, dużą wagę przywiązuje się w ta-
kich działaniach także do wyboru atrakcyjnego dla odbiorcy sposobu ekspozycji 
obiektów muzealnych, czyli strategii wystawienniczej.

Współczesne muzeum staje się nie tylko miejscem prezentacji kolekcji mu-
zealnej, edukacji odbiorcy i wysubtelniania jego potrzeb, miejscem, w którym 
zwiedzający kontempluje dzieła sztuki, lecz także obszarem umożliwiającym od-
biorcy odpoczynek, odprężenie się, a niekiedy również zabawę15.

W nowej teorii muzealnictwa podkreśla się, że placówki muzealne powin-
ny nie tylko interpretować przeszłość, ale także aktywnie uczestniczyć w pró-

14 Edukacja regionalna, A.W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska (red.), Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 132.

15 G. Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo, Fundacja Aletheia, Warszawa 2006, s. 13; Arts 
Marketing, F. Kerrigan, P Fraser, M. Özbilgin (red.), Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 
2004, s. 142.



422 Magdalena Sobocińska

bach określania przyszłości16. Muzea, w tym także muzea etnografi czne, któ-
re „skatalogowały” doświadczenia przeszłości stają przed wyzwaniem związa-
nym z koniecznością udostępniania tych zasobów w atrakcyjny sposób różnym 
grupom społecznym. Wiąże się to ze zmianami w zakresie zarządzania muze-
ami, kształtowania przez nie oferty rynkowej i poszukiwaniem nowych sposo-
bów ekspozycji dzieł.

Odgrywanie przez muzea etnografi czne roli, jaką jest promowanie regionu 
i jego produktów wymaga stosowania przez nie orientacji marketingowej, a tak-
że intensyfi kowania współpracy z władzami regionu.

Podsumowanie

Istotą procesu rozwoju regionalnego, który ma charakter terytorialny, a nie 
sektorowy, jest stworzenie sprzyjającego środowiska nie tylko ekonomiczne-
go, ale również kulturowego. Kultura, oddziałując na jednostkę i społeczeństwo, 
a także zachodzące między nimi interakcje oraz na procesy ekonomiczne, jest bo-
wiem jednym z czynników rozwoju społeczno-gospodarczego.

Kulturę regionalną należy ujmować jako uwarunkowanie zachowań miesz-
kańców regionu, którzy pełnią między innymi rolę konsumentów, a także jako 
czynnik wpływający na decyzje podejmowane przez turystów. Atrakcyjność pod 
względem kulturowym regionu kształtuje jego wizerunek, który z kolei wpływa 
na postawy i sposób postrzegania produktów pochodzących z określonego regio-
nu. Regiony kulturowe, tzw. „małe ojczyzny”, wyróżniają się bowiem nie tylko 
ze względu na poczucie tożsamości kulturowej osób je zamieszkujących, ale tak-
że przez charakterystyczne produkty.

REGIONAL CULTURE AND ITS IMPACT ON CONSUMER BEHAVIOUR

Summary

Dialectical nature of globalization is expressed mainly in the fact that on the one 
hand, globalization leads to homogenization, on the other hand, to diversifi cation of cus-
tomer behaviour and shaping their own identity in the context of relationships with the 
region and the local community. The strength and nature of the impact of regional culture 

16 Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, K. Mazurek-Łopacińska (red.), Wydawnic-
two Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa–Wrocław 1999, s. 63.
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on consumer behaviour depends on the degree of its postfi gurativness that is how much 
traditions are passed to absolute application.

The article presents selected results realized by the CBOS research on the identi-
fi cation of the Poles with the local community, region, country and Europe. This study 
revealed the presence of the relationship between consumer behaviour and the way of 
self-identifi cation of the Poles. Conditions for the development of consumption of region-
al products have also been shown in the two target groups consisting of residents of the 
region and tourists. This paper underlines also the importance of ethnographic museums, 
in promoting the culture of the region and its products.

Translated by Magdalena Sobocińska
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Z  ACHOWANIA I PREFERENCJE KONSUMENTÓW 
NA TRÓJMIEJSKIM RYNKU USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

W OBLICZU ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO 2007–2009

Wstęp

Ewolucja zachowań konsumenckich postępuje nieustannie pod wpływem 
wielu różnego rodzaju czynników. Znaczna część wielopłaszczyznowych prze-
obrażeń ostatnimi czasy jest pośrednio bądź bezpośrednio kojarzona głównie ze 
zjawiskiem światowego kryzysu fi nansowego. Kulminację tych mechanizmów 
obserwować można było w okresie 2007–2009, jednak za sprawą serii reperku-
sji implikacje pozostaną zauważalne jeszcze przez długi czas. Przybierające róż-
ną siłę spowolnienie gospodarcze wywołuje szereg wielosektorowych następstw. 
Jednym z bardziej interesujących zagadnień stają się zachowania konsumentów 
na rynku gastronomicznym, którego szczególny segment stanowią przedsiębior-
stwa funkcjonujące w oparciu o franczyzę. Z jednej strony usługi gastronomicz-
ne stanowią niewątpliwie bardzo zróżnicowany sektor, z drugiej – nie sposób nie 
docenić ewidentnego przełożenia kryzysu fi nansowego na rynek dóbr wyższego 
rzędu i luksusowych.

Istnieją przesłanki pozwalające sądzić, iż światowy kryzys fi nansowy 
2007–2009 wpłynął na ewolucję wzorców i postaw konsumpcyjnych przejawia-
nych na trójmiejskim rynku gastronomicznym. W obliczu odnotowanego w Pol-
sce spowolnienia koniunktury gospodarczej, niejednokrotnie wymuszona została 
reorganizacja funkcjonowania podażowej strony rynku. Wiele doświadczonych 
przedsiębiorstw postanowiło, adaptując się do zmieniających warunków, zmie-



426 Tomasz Taraszkiewicz, Artur Bistram

nić, a przynajmniej rozszerzyć grupę docelową. Do czynienia mamy z procesami 
restrukturyzacyjnymi, fuzjami i przejęciami. Nad optymalnym w niełatwych wa-
runkach rynkowych modelem biznesowym poważnie zastanawiają się potencjal-
ni przedsiębiorcy, poddając dogłębnym przemyśleniom dostępne warianty. Po-
mocne w wieloaspektowej analizie ekonomiczno-fi nansowej możliwych rozwią-
zań dodatkowo pozostają wciąż badania rynkowe.

1. Wybrane założenia metodologiczne badań

W celu poznania motywów i przesłanek, jakimi kierują się w obliczu kry-
zysu fi nansowego klienci trójmiejskich punktów gastronomicznych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem lokali funkcjonujących w sieciach franchisingowych, za-
początkowana została seria badań marketingowych, które w 4 cyklach umożli-
wią dogłębną analizę zagadnienia włącznie z określeniem dynamiki zachodzą-
cych zmian, jednak zakończenie pierwszego cyklu pozwala już na wyciągnięcie 
szeregu interesujących wniosków.

Wykorzystany jako narzędzie badawcze kwestionariusz ankietowy składał 
się z 25 pytań, głównie zamkniętych, w tym z pięciu o charakterze metryczko-
wym. Dokonane w okresie od 15.03.2010 roku do 15.04.2010 roku badanie było 
prowadzone w oparciu o metodę osobistych wywiadów ankieterskich, realizowa-
nych z konsumentami przypadkowo spotkanymi w miejscach koncentracji ruchu 
turystycznego (ul. Długa w Gdańsku, ul. Bohaterów Monte Cassino w Sopocie, 
Skwer Kościuszki i Bulwar Nadmorski w Gdyni) oraz w lokalach gastronomicz-
nych Trójmiasta (Sfi nks i American Hod-Dog w Centrum Handlowym Manhat-
tan, Green Way w Galerii Bałtyckiej, Kentucky Fried Chicken w Sopocie, restau-
racje Mc Donald’s i kawiarnie Cofeeheaven w Gdańsku). Zarówno w pierwszym 
cyklu, jak i w następnych próba badawcza została określona na 1000 responden-
tów. Najważniejsze problemy szczegółowe koncentrowały się wokół kwestii: czy 
w obliczu kryzysu fi nansowego istnieje zapotrzebowanie na małe lokale gastro-
nomiczne typu casual i premium dining; jakie najważniejsze czynniki decydują 
o wyborze przez konsumentów konkretnego lokalu gastronomicznego; czy moż-
na zauważyć preferencje klientów dla sieci franchisingowych; jak w czasach kry-
zysu kształtują się perspektywy opłacalności prowadzenia lokalu gastronomicz-
nego na zasadach franczyzy.
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2. Charakterystyka badanej zbiorowości

W próbie badawczej znalazło się 545 kobiet i 455 mężczyzn. Najwięk-
szy odsetek ankietowanych pochodził z Trójmiasta (55,7%), 26,5% responden-
tów z jego okolic, natomiast 15,7% badanych stanowili turyści. Określając swo-
je miejsce zamieszkania, 21 osób nie zaznaczyło wymienionych opcji, decydu-
jąc się na odpowiedź „inne”, która może sugerować pochodzenie respondentów 
z dalszych terenów, jak i pozaturystyczny cel pobytu.

Strukturę wiekową respondentów prezentuje rysunek 1. Najliczniej repre-
zentowany w badaniu był najszerszy przedział wiekowy 36–60 lat (43,9%). Naj-
mniej liczną grupę stanowili ankietowani w wieku powyżej 60 lat.

Rys. 1. Struktura wiekowa respondentów
Źródło: opracowanie własne.

Mimo faktu, iż badania były prowadzone nie tylko na terenie i w bezpo-
średnim sąsiedztwie punktów gastronomicznych, bo również w miejscach szcze-
gólnego natężenia ruchu turystycznego, jak i chętnie odwiedzanych przez lud-
ność miejscową, wyniki pozwalają na próbę wyciągnięcia interesujących wnio-
sków. Trójmiejskie lokale z sieci fast food, casual i premium dining odwiedzane 
są głównie przez osoby dojrzałe, ale również młode – pełnoletnie. Spowodowane 
jest to przede wszystkim brakiem czasu na gotowanie w domu, zmianą upodobań 
młodych ludzi co do sposobu zagospodarowania czasu wolnego, jak też modą na 
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spotkania ze znajomymi poza domem. Co ciekawe, w ostatniej grupie wiekowej 
(powyżej 60. roku życia), reprezentowanej jedynie przez 44 osoby, znalazło się 
wiele osób często podróżujących, gustujących w kuchniach europejskich, a jed-
nocześnie takich, które stać na ponoszenie (niemałych, jak na dochody przykła-
dowo emerytów) kosztów związanych ze stołowaniem się poza domem.

Jeśli chodzi o charakterystykę próby pod względem wykształcenia, najlicz-
niejszy przedział stanowili respondenci z wykształceniem wyższym (61,3 %), zaob-
serwować wśród klienteli punktów gastronomicznych można było dużą grupę stu-
dentów. Mniejszy odsetek prezentowali badani z wykształceniem średnim (29,8%), 
najmniejszy zaś ankietowani legitymujący się jedynie podstawowym (8,9%).

Dominującą grupę (34,3%) stanowili respondenci, których średnie miesięcz-
ne dochody netto na członka rodziny kształtowały się w przedziale 1001–1500 zł, 
nieco mniejszą grupę stanowiły osoby o dochodach 501–1000 zł (32,3%). Pra-
wie co piąty ankietowany wskazał na przedział powyżej 1500 zł. Przy interpreta-
cji tych kategorii należy pamiętać o proporcjach liczby osób pracujących i będą-
cych na utrzymaniu do ogółu członków gospodarstwa rodzinnego. Wyższe roz-
porządzalne dochody badanych implikują większe prawdopodobieństwo wydat-
ków na dobra z kategorii wyższego rzędu i luksusowych, zgodnie z elastyczno-
ścią dochodową popytu.

Rys. 2. Struktura badanych pod względem średnich miesięcznych dochodów netto na 
członka rodziny

Źródło: opracowanie własne.
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3. Analiza zebranego materiału badawczego

Przechodząc do meritum analizowanego zagadnienia, ankietowanych po-
proszono o określenie częstotliwości stołowania się poza domem w okresie kry-
zysu fi nansowego (rys. 3). W obliczu spowolnienia gospodarczego tylko 2,6% 
respondentów nie korzysta z lokali gastronomicznych. Natomiast wśród kliente-
li punktów dominują osoby korzystające kilka razy w tygodniu (44,3%), kolejne 
miejsce przypadło respondentom stołującym się poza domem kilka razy w mie-
siącu (31,5%). Zaskakująco wysoki wynik prezentuje grupa codziennych (4,9%) 
bywalców lokali gastronomicznych, co i tak nie zmienia faktu, iż statystyczny 
Polak przynajmniej główne posiłki spożywa zazwyczaj w domu.

Rys. 3. Częstotliwość stołowania się poza domem ankietowanych w czasie kryzysu 
fi nansowego

Źródło: opracowanie własne.

Ankietowani zostali również zapytani, czy w okresie kryzysu fi nansowego 
organizują spotkania okolicznościowe w lokalach gastronomicznych. Twierdzą-
co odpowiedziało aż 68,4% badanych. Tak wysoki wynik stanowi niemałe za-
skoczenie, nawet przy uwzględnieniu dokonującej się ewidentnej zmiany wzor-
ców konsumpcyjnych. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat stołowanie się poza 
domem staje się coraz częściej praktykowane. Coraz częściej w lokalach gastro-
nomicznych organizowane są oprócz wesel i styp także inne imprezy rodzinne, 
jak np. komunie, chrzciny i mniejsze spotkania towarzyskie z okazji urodzin, 
imienin, rocznic czy też innych specjalnych okazji, jak przykładowo ukończenie 
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szkoły czy obrona pracy dyplomowej. Styl życia konsumentów ewoluuje, zmie-
niają się preferencje i oczekiwania oraz modele żywienia rodziny, aktywnym za-
wodowo kobietom brakuje czasu na przygotowywanie posiłków, a tym bardziej 
na urządzanie przyjęć i imprez okolicznościowych. Coraz więcej rodzin zrywa 
z tradycją organizowania przyjęć domowych na rzecz lokali gastronomicznych.

Porównując obiekty sieciowe, takie jak małe lokale prywatne i duże obiek-
ty restauracyjne, w czasie kryzysu fi nansowego większość ankietowanych skła-
nia się ku tym pierwszym (44,5%). Tylko co siódmy respondent preferował wiel-
kie obiekty restauracyjne, których oferta skierowana jest do klienteli ze zdecydo-
wanie bardziej zasobnymi portfelami.

Rys. 4. Preferencje ankietowanych w kwestii najczęściej wybieranych w kryzysie fi nansowym 
typów lokali

Źródło: opracowanie własne.

Więcej niż co trzeci ankietowany preferuje jedzenie w biegu i korzysta 
z punktów ulicznych, serwujących zapiekanki, hot dogi i inne rodzaje segmen-
tu fast food. Większość respondentów wybiera znane lokale sieciowe, ponieważ 
bez względu na położenie wyglądają podobnie, serwują te same dania w tych sa-
mych, bardziej przystępnych w czasie spowolnienia gospodarczego cenach, jed-
nocześnie czysto i szybko. Skłonność do częstego wybierania z menu dań dotąd 
nieznanych przypisało sobie 48,3% respondentów. Nieco ponad połowa ankieto-
wanych nie sięga często po takie dania.

Oceniając strukturę podażowej strony trójmiejskiego rynku usług gastro-
nomicznych w kontekście zbyt małej liczby funkcjonujących lokali konkretne-
go typu, respondenci zaprezentowali podzielone opinie, na których zróżnicowa-
nie wpływ ma przede wszystkim różnorodność gustów i preferencji (rys. 5). Za 
sprawą obserwowanej ostatnio mody na lokale ze zdrową żywnością (jak np. 
Green Way), największy odsetek (27,1%) zanotowano w tej kategorii. Kryzys fi -
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nansowy wymusza jeszcze większe zainteresowanie lokalami fast food, mimo 
faktu, iż w Trójmieście jest to segment całkiem dobrze rozwinięty (McDonal-
d’s, KFC) jednak pożądane byłyby kolejne placówki, najlepiej blisko miejsc pra-
cy lub zamieszkania. Badani w 17,6% wskazali na potrzebę rozwoju lokali ser-
wujących kuchnię międzynarodową, usytuowanych na osiedlach, z dala od cen-
trum, ale blisko miejsc zamieszkania. Mniej pożądane jest pojawianie się no-
wych pizzerii, restauracji i kawiarni, których liczba, jak na aktualne potrzeby 
rynku, jest w porównaniu do innych typów raczej zadowalająca. Restauracje ser-
wują ofertę wyższą cenowo, co ma znaczenie w obliczu spowolnienia gospodar-
czego, pizzerie przeżywały w ostatnim czasie ekspansję, natomiast liczba funk-
cjonujących kawiarni, jak na obecny stan rynku, w mniejszym stopniu odbiega 
od oczekiwań (8,9%).

Rys. 5. Typy punktów gastronomicznych o postulowanej przez ankietowanych w okresie 
kryzysu fi nansowego większej liczbie obiektów

Źródło: opracowanie własne.

Jeśli chodzi o analizę determinantów wyboru lokali gastronomicznych 
w czasie kryzysu fi nansowego, to najwięcej ankietowanych kieruje się jakością 
danej marki (27,7%), ale zaraz po tym najczęściej padającą odpowiedzią jest po-
ziom cen (25%). Zdecydowanie mniejsze znaczenie mają atrakcyjność wystro-
ju (15,9%), wybór dań w menu (14,8%), lokalizacja (11,3%) i poziom obsługi 
(5,3%).
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Rys. 6. Podstawowe czynniki, jakimi kierują się ankietowani, dokonując w czasie kryzysu 
fi nansowego wyboru lokalu gastronomicznego

Źródło: opracowanie własne.

Koncentrując się na jednym z dwóch najważniejszych w badaniu segmentów 
rynku usług gastronomicznych, a mianowicie na lokalach fast food, uszczegóła-
wiając badane kwestie, ankietowanych również poproszono o podanie najważ-
niejszych determinantów wyboru lokalu, tym razem tego konkretnego rodzaju.

W segmencie fast food w dużym stopniu widoczna jest prawidłowość obser-
wowana dla całego rynku gastronomicznego, zwłaszcza w kontekście dwóch naj-
ważniejszych czynników: jakości produktów i poziomu cen (różnice pomiędzy 
wynikami dla ogółu i samego segmentu fast food zawierają się w przedziale je-
dynie 0,1–0,2%). Zauważalna jest jednak znaczna różnica, polegająca na mniej-
szej uwadze przywiązywanej przez respondentów do wystroju lokali fast food. 
Z uwagi na fakt, iż dla klienteli tego subrynku, przy uwzględnieniu jego specyfi -
ki, nie jest to czynnik determinujący, a dodatkowo biorąc pod uwagę dominujący 
w tym segmencie model biznesowy oparty na franchisingu, wystrój w ogromnej 
większości jest po prostu wystandaryzowany.

Kontynuując badania segmentu fast food, poproszono respondentów o po-
danie ulubionych, najczęściej zamawianych potraw. Wyniki pokazują, iż wśród 
klienteli lokali fast food w Trójmieście największą popularnością cieszy się pizza 
(40,6%). Blisko co piąty respondent najczęściej wybiera różnego rodzaju burge-
ry. Mniejszą, ale widoczną popularnością cieszą się hot dogi, kebaby i zapiekan-
ki, chętnie nabywane w stoiskach ustawionych na ulicy czy w centrach handlo-
wych, ponieważ postrzegane są jako dobry sposób na zaspokojenie głodu szyb-
ko i tanio, kupowane najczęściej w przerwach w pracy, podczas lunchu lub też 
w trakcie czasochłonnych zakupów.

27,70%

11,30%

15,90%

5,30%

14,80%

25,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

lokalizacja wystrój ceny



433Z  achowania i preferencje konsumentów na trójmiejskim rynku usług...

Rys. 7. Najbardziej cenione przez ankietowanych w czasie kryzysu fi nansowego walory 
lokali z segmentu fast food

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 8. Ulubione przez respondentów w dobie kryzysu fi nansowego produkty w segmencie 
fast food

Źródło: opracowanie własne.

Drugi znaczący segment – casual dining – w porównaniu z typowymi pra-
widłowościami obserwowanymi dla ogółu rynku usług gastronomicznych cha-
rakteryzuje się odmiennym rozkładem odpowiedzi udzielanych przez responden-
tów. Na przestrzeni ostatnich 10 lat w Trójmieście, zresztą tak jak i w całym kra-
ju, pojawiło się wiele lokali tej klasy, zarówno sieciowych, jak i własnościowych. 
Ich popularność rośnie zwłaszcza wśród przedsiębiorców organizujących spotka-
nia z pracownikami lub klientami, osób organizujących wszelkiego typu impre-
zy okolicznościowe, jak również klientów pragnących zjeść smacznie, czysto, ale 
zdrowiej niż w fast foodach i taniej niż w dużych obiektach restauracyjnych. Przy 
czym warto zaznaczyć, iż respondenci w segmencie casual dining w 71,1% pre-
ferują działające lokale sieciowe, w większości funkcjonujące w oparciu o fran-
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czyzę, z kolei 28,9% ankietowanych preferuje obiekty samodzielne, działające 
indywidualnie.

Natomiast na innym badanym również subrynku – kawiarni, proporcje te 
kształtują się już zdecydowanie odmiennie. Większość ankietowanych preferu-
je samodzielne kawiarnie własnościowe (58,3%), natomiast lokale sieciowe czę-
ściej wybierane są przez 41,7% respondentów, co wytłumaczyć można niższym 
stadium rozwojowym tego rynku, mniejszą liczbą zarówno sieci franczyzowych, 
jak i w ogóle obiektów tego typu, w porównaniu do segmentu casual dining.

Rys. 9. Najbardziej cenione przez ankietowanych w czasie kryzysu fi nansowego walory 
lokali z segmentu casual dinining

Źródło: opracowanie własne.

Jak w poprzednich przypadkach, mimo kryzysu fi nansowego, główną de-
terminantą wyboru w segmencie casual dining była jakość oferowanych usług 
(rys. 9). Dużą uwagę respondenci przywiązują do lokalizacji obiektu (19,3%) 
i również, większą niż w innych segmentach, do poziomu obsługi (14,7%). Ceny, 
nawet w okresie spowolnienia gospodarczego, nie mają już takiego znaczenia 
(12,5%), co związane jest z faktem, że klienci indywidualni dysponują więk-
szymi środkami, a fi rmy wliczają sobie rachunki w fundusz reprezentacyjny lub 
koszty ogólnozakładowe. Natomiast w samym segmencie casual dining ceny są 
bardziej zróżnicowane niż w przypadku fast food, ale i tak w dużym stopniu do 
siebie porównywalne.

Pod względem popularności w segmencie casual dining z niewielką przewa-
gą dominują lokale serwujące kuchnie z różnych stron świata (29,9%), nieznacznie 
wyprzedzając obecne również w segmencie fast food pizzerie (27,4%). Rosnące 
zainteresowanie wzbudzają wciąż lokale serwujące sushi, w tej strefi e klimatycz-
nej bardzo oryginalne i mimo dość wysokiej ceny, często zamawiane. Początkowo 
przez długi czas postrzegane jako nieopłacalna nisza rynkowa, coraz częściej jed-
nak jako trudny, ale dynamicznie rozwijający się, perspektywiczny segment rynku.
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Rys. 10. Najczęściej odwiedzane przez respondentów w okresie kryzysu fi nansowego 
lokale segmentu casual dining

Źródło: opracowanie własne.

Dużym zainteresowaniem cieszą się również w Trójmieście popularne na 
Pomorzu tawerny, cenione przez mieszkańców lubiących ryby i atrakcyjne dla 
turystów (15,5%). Uznanie zyskały sobie także egzotyczne w naszej północnej 
części kraju chaty góralskie, oferujące atrakcyjną formę spędzenia czasu, przede 
wszystkim z przeznaczeniem na konsumpcję, jak również na spotkania towarzy-
skie w ciekawym wnętrzu (13,5%).

Zakończenie i wnioski

Pierwszy cykl badań pozwala stwierdzić, że mimo kryzysu fi nansowego 
stołowanie się poza domem cieszy się dużą popularnością. Znaczącym popy-
tem wyróżniają się zarówno lokale serwujące dania fast food, jak też małe loka-
le typu casual dining, które ewidentnie zyskują w okresie spowolnienia gospo-
darczego. Nawet w obliczu kryzysu fi nansowego duży udział w rynku stanowią 
klienci skłonni zapłacić więcej, aby mieć pewność, że dostaną produkt wysokiej 
jakości. Ugruntowaną pozycję zdają się umacniać działające w różnych segmen-
tach lokale sieciowe, funkcjonujące w oparciu o franczyzę. Konsumenci o utrwa-
lonych przyzwyczajeniach raczej wybierają tańszą ofertę, niż zupełnie rezygnu-
ją ze stołowania się poza domem. W obliczu obawy o utratę zatrudnienia wzrasta 
czas pracy, co ogranicza możliwość przygotowywania posiłków w domu. Obser-
wowana jest rosnąca liczba zamówień realizowanych telefonicznie i przez Inter-
net. Najbardziej zagrożonym segmentem są typowe restauracje.

Na rozwój rynku gastronomicznego w Trójmieście znaczący wpływ w ostat-
nim czasie mają przede wszystkim: rosnące (choć w ostatnich kwartałach wol-
niej) wynagrodzenia, zmiana zachowań konsumpcyjnych i przyzwyczajeń ży-
wieniowych, rosnąca liczba singli, ekspansja wielkopowierzchniowych centrów 
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i galerii handlowych (jednak nie zawsze zapewniającą wystarczający popyt, co 
gdzieniegdzie skutkuje zamykaniem lokali gastronomicznych, np. w Centrum 
Handlowym „Chełm” i w Centrum Handlowym Przymorze). Kontynuacja pro-
wadzonych badań i kolejne cykle pomiarów pozwolą w przyszłości na dalsze 
wnioskowanie, a dodatkowo na podjęcie prób określenia dynamiki zachodzą-
cych zmian.

CONSUMER PREFERENCES AND BEHAVIOR ON THE MARKET 
OF GASTRONOMY SERVICES IN TRICITY IN TIME OF 2007–2009 

WORLD FINANCIAL CRISIS

Summary

According to the results of carried survey, despite the world fi nancial crisis of 
2007–2009, dining out still remains a popular activity among inhabitants of Tricity. Fast 
food and casual dining are the two segments of gastronomy market which have been gain-
ing more and more interest in the time of recent economic slowdown. Franchise chains 
companies have also been strengthening their position. It is evident, that most of the 
customers of gastronomy market prefer to spend more money and receive a fairly higher 
quality product. World’s fi nancial crisis implicates various repercussions in many differ-
ent branches. Evolution of preferences and changing behavior shall be resulting in soon 
reorganization of gastronomy services in Tricity.
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