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WSTĘP 
 
Marketing przyszłości wymaga zaangaŜowania się przedsiębiorstwa w proces 

interakcji z wieloma uczestnikami rynku, badaniu ich potrzeb i dostosowywaniu się 
do ich wymagań, budując pozytywny wizerunek firmy jako pewnego, wiarygodne-
go partnera. Następuje stopniowe przesunięcie punktu cięŜkości w funkcjonowaniu 
podmiotów z transakcji jednostkowych w kierunku budowy długookresowych  
i trwałych relacji z uczestnikami otoczenia. Przekłada się to na upodmiotowienie 
nabywcy, który staje się rzeczywistym centrum, punktem wyjścia działań przedsię-
biorstw. Właściwie stosowane narzędzia marketingu są istotnym czynnikiem kształ-
towania zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstwa. Obecnie rynki zmieniają się  
w coraz szybszym tempie (i to w skali globalnej) i w tej nowej rzeczywistości mu-
szą odnaleźć się zarówno firmy, jak i konsumenci. Przedsiębiorstwa pobudzane 
przez konkurencję oraz coraz bardziej wymagających nabywców starają się jak 
najlepiej dostosować do zmian w otoczeniu. Istnieje potrzeba zdobywania wiedzy, 
uwzględniania wielu czynników z róŜnych dziedzin.  

Niniejszy Zeszyt Naukowy jest próbą przybliŜenia tej bardzo róŜnorodnej te-
matyki. Składa się z trzech głównych części, do których naleŜą: 

1. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych. 
2. Konkurencyjność przedsiębiorstw na współczesnym rynku. 
3. Przedsiębiorstwo na globalnym rynku. 
Redaktorzy składają wszystkim Autorom artykułów podziękowanie za podjęcie 

wysiłku i przygotowanie oryginalnych opracowań naukowych istotnie wzbogacają-
cych dorobek badań dotyczących tego zakresu.  

 
GraŜyna Rosa, Agnieszka Smalec 
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NASTROJE I OCZEKIWANIA KONSUMENTÓW  
JAKO DETERMINANTY ICH ZACHOWA Ń  

W WARUNKACH KRYZYSU  
 

 

 

Streszczenie  

Kryzys jako szczególna sytuacja ekonomiczna warunkuje zachowania konsumentów nie tyl-
ko poprzez określone konsekwencje dla sytuacji materialnej ich gospodarstw oraz niekorzystne 
warunki rynkowe, lecz takŜe poprzez skutki o charakterze emocjonalnym, psychologicznym. Ci 
konsumenci, którzy w związku z kryzysem odczuwają niepokój, niepewność, pesymizm, od-
miennie adaptują swoje zachowania nabywcze do warunków recesji. Artykuł przedstawia wyniki 
badań pierwotnych dotyczące wpływu kilku czynników o charakterze psychologicznym na zmia-
ny w zachowaniach konsumentów, wskazując na istotne znaczenie tej grupy determinant.  

Wstęp  

Rosnący dorobek tzw. ekonomii behawioralnej1 coraz dobitniej wskazuje na to, 
Ŝe ludzie podejmują wiele decyzji ekonomicznych w sposób emocjonalny, takŜe 
jeśli chodzi o rozstrzygnięcia spraw o ogromnej wadze (np. z zakresu inwestowa-
nia), nawet jeśli decyzje tylko na pozór wydają się racjonalne. Przyjmując taką 
perspektywę, zupełnie odmienną od podejścia homo oeconomicus, moŜna stwier-
dzić, Ŝe czynniki psychologiczne pełnią duŜo większą funkcję w kształtowaniu 
postępowania podmiotów rynkowych niŜ pierwotnie przypuszczano, a rozpoznania 
zachowań klientów, w tym konsumentów indywidualnych, nie będą kompletne bez 
uwzględnienia tej grupy determinant.  

Wśród czynników o charakterze psychologicznym istotne znaczenie mają emo-
cje i nastroje oraz oczekiwania wobec przyszłości. Szczególny wpływ tych zmien-
nych ujawnia się w okresach zmian w koniunkturze gospodarczej, a w zasadzie 

                                                                 
1 Zob. np. M. Brzeziński, M. Gorynia, Z. Hockuba, Ekonomia a inne nauki społeczne na początku 

XXI w. Między imperializmem a kooperacją, „Ekonomista” 2008, nr 2; Gospodarka oparta na emo-
cjach? Zwierzęca natura rynku, wywiad z R. Shillerem, http://www.polityka.pl/ (5.05.2010). 
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wydaje się on po części przyczyniać do owych zmian. Wynika to z faktu, Ŝe kryzys 
z jednej strony wiąŜe się z masowym załamaniem się nastrojów i poczuciem nie-
pewności, ale z drugiej strony to właśnie utrwalenie się takiego stanu w świadomo-
ści podmiotów rynkowych i rozszerzająca się fala pesymizmu przyczyniają się do 
pogłębiania recesji2. Odwrotna sytuacja występuje w okresach oŜywienia – dobra 
koniunktura budzi nadzieję na przyszłość, co kształtuje określone zachowania pod-
miotów rynkowych (np. większą skłonność do zakupów), ale jednocześnie opty-
mizm ogarniający coraz większe rzesze klientów staje się jednym ze źródeł fak-
tycznej poprawy sytuacji ekonomicznej, poniewaŜ pozytywne dla gospodarki decy-
zje zostają powielone przez kolejne podmioty.  

Trzeba jednak podkreślić, Ŝe sama zmiana nastrojów i narastający niepokój nie 
są w stanie gwałtownie zmienić zachowań wszystkich konsumentów ani tym bar-
dziej wywołać kryzysu – one jedynie go wzmacniają, nakładając się na oddziały-
wanie czynników ekonomicznych3. Zachowania ludzi zmieniają się bowiem duŜo 
wolniej niŜ ich nastroje, a zatem – pomimo pesymistycznych oczekiwań i ocen 
sytuacji – tylko nieliczni konsumenci od razu dopasowują swoje postępowanie do 
negatywnych tendencji w gospodarce.  

Jeszcze waŜniejsza obserwacja prezentowana w literaturze dotyczy faktu, Ŝe 
dopiero bezpośrednie doświadczenia popychają ludzi do zmiany ich zachowań4. 
Kryzys w skali całej gospodarki w niewielkim stopniu przekształca postępowanie 
pojedynczych nabywców, dopóki jego konsekwencje nie dotkną tych konkretnych 
osób, dopóki one same nie poczują się zagroŜone przez skutki wydarzeń toczących 
się wcześniej gdzieś dalej, obok. A zatem do realnej modyfikacji zachowań skłania-
ją ludzi dopiero ich własne doświadczenia, takie jak spadek dochodów, zwolnienie 
z pracy, problemy ze spłatą zobowiązań. MoŜna jednak załoŜyć, Ŝe podobnie od-
działuje obserwacja negatywnych zjawisk w najbliŜszym otoczeniu – zdarzające się 
wśród przyjaciół przypadki utraty zatrudnienia czy konieczność sprzedaŜy domu  
z powodu niemoŜności spłacania kredytu, zamykanie firm prowadzonych przez 
znajomych, mogą w podobnym stopniu wywołać niepewność, lęk, kształtując na 
nowo postrzeganie rzeczywistości, a takŜe wizję przyszłości. Oznacza to, Ŝe kon-
sumenci zmieniają swoje decyzje nie w momencie, gdy w gospodarce pojawia się 
kryzys, lecz wtedy, gdy sytuacja kryzysowa dotknie ich samych lub ujawni się  

                                                                 
2 S. Rozmus, Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania kryzysu na brytyjskim rynku mieszka-

niowym, www.ae.katowice.pl/images/user/File/katedra_ekonomii/S.Rozmus_Psychologiczne_i_spole 
czne_uwarunkowania_kryzysu_na_brytyjskim_rynku_mieszkaniowymi.pdf (15.05.2010). 

3 Znane są przykłady paniki i zachowań stadnych, ale dotyczą one raczej rynku inwestycyjnego. Zob. 
S. Rozmus, Psychologiczne…; A. Szyszka, Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, „Bank i Kre-
dyt” 2009, nr 4. 

4 B. Frątczak-Rudnicka, Konsumenci w gorszych czasach, „Marketing w Praktyce” 2009, nr 4;  
D. Maison, Polacy wiąŜą pieniądze z nieokreślonym złem, www.bankier.pl/wiadomosc/Dominika-
Maison-Polacy-wiaza-pieniadze-z-nieokreslonym-zlem-1926855.html (20.07.2010). 
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w ich najbliŜszym środowisku. Ale jednocześnie dowodzi to, Ŝe kryzys toczy się 
nie tylko w skali makro, lecz takŜe ma on wyraźny wymiar mikro, wymiar indywi-
dualnych obaw, pesymistycznych lub optymistycznych oczekiwań, które odbijają 
się na decyzjach pojedynczych konsumentów. A skoro tak, to wymiar ten i psycho-
logiczne aspekty funkcjonowania w warunkach niepewności powinny zostać 
uwzględnione w badaniach podmiotów rynkowych.  

Przyjmując powyŜsze obserwacje jako punkt wyjścia, podjęto próbę ustalenia 
w trakcie badań pierwotnych, czy i w jakim stopniu nastroje i obawy konsumentów 
oraz ich oczekiwania dotyczące sytuacji własnego gospodarstwa domowego deter-
minują zachowania związane z zakupem poszczególnych grup produktów, w tym 
Ŝywności, dóbr trwałego uŜytkowania oraz usług. Badania przeprowadzono na 
przełomie maja i czerwca 2010 r. metodą ankiety indywidualnej na próbie 268 
mieszkańców województwa śląskiego. Zastosowano nielosowy dobór próby – me-
todę kuli śniegowej. Wśród badanych ok. 40% stanowili respondenci w wieku  
18–24 lata, 25% w wieku 25–34 lata oraz po ok. 17% reprezentanci grup wieko-
wych 35–44 lata i 45 lub więcej lat. Kobiety stanowiły zdecydowaną większość 
próby – blisko 2/3. Wykształcenie podstawowe lub zawodowe zadeklarowało 19% 
badanych, średnie – ponad 42%, a wyŜsze – ok. 38%. Najliczniej reprezentowane 
były gospodarstwa domowe 3-osobowe (32%) oraz 4-osobowe (29%), utrzymujące 
się głównie z pracy najemnej na stanowisku robotniczym i nierobotniczym (łącznie 
2/3 próby). Badani najczęściej deklarowali miesięczne dochody netto na osobę  
w gospodarstwach domowych w przedziale 1001–1500 zł (33%), nieco rzadziej 
1501–2500 zł (27%) i poniŜej 1000 zł (26%). Blisko 2/5 próby określiło dochody 
jako stabilne5. 

Poziom obaw, nastroje i oczekiwania konsumentów wobec przyszłości w sytu-
acji kryzysu gospodarczego 

Aby ustalić, czy i w jakim stopniu badanym towarzyszy negatywny nastrój 
wywołany przez róŜnego typu lęki i poczucie niestabilności sytuacji, jakie zazwy-
czaj kojarzone są z kryzysem, poproszono respondentów o ocenę poziomu ich: 

– obaw dotyczących przyszłej sytuacji materialnej rodziny,  
– lęku przed utratą pracy i/lub źródła utrzymania, 
– niepewności (odzwierciedlanej przez poczucie, Ŝe niczego nie da się zapla-

nować).  
Największe obawy ankietowanych dotyczyły sytuacji materialnej ich rodzin  

– blisko 60% badanych odczuwało takie lęki częściej niŜ przed kryzysem. General-

                                                                 
5 Bardziej szczegółowe informacje na temat metodyki badań i charakterystyki próby zaprezentowano 

w opracowaniu J. Zrałek, Zachowania polskich konsumentów na rynku Ŝywności w warunkach kryzysu 
gospodarczego, w: Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, red.  
E. KieŜel, S. Smyczek, Placet, Warszawa 2011, s. 163–167.  
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nie respondenci byli raczej zaniepokojeni niŜ przeraŜeni, a jedynie ok. 5–6% całej 
próby miało negatywne odczucia znacznie częściej niŜ przed kryzysem (rys. 1).  

7,4%

12,9%

13,5%

34,5%

38,5%

38,4%

58,1%

48,5%

48,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

obawy dotyczące przyszłej sytuacji materialnej rodziny

poczucie, Ŝe nie da się niczego zaplanować

obawy o utratę pracy/źródło utrzymania

rzadziej niŜ przed kryzysem tak samo często częściej niŜ przed kryzysem  

Rys. 1. Względna częstotliwość obaw respondentów w sytuacji kryzysu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Na podstawie odpowiedzi badanych dotyczących wszystkich rozwaŜanych 
obaw wyodrębniono wśród nich trzy grupy, o zróŜnicowanych nastrojach6:  

– niespokojnych (których obawy wzrosły najbardziej i były częstsze lub zde-
cydowanie częstsze niŜ przed kryzysem, średnia ocen powyŜej 1 w skali  
–3 do +3); 

– stabilnych (którzy mieli podobne obawy jak przed kryzysem, średnia ocen 
w przedziale –1 do +1); 

– spokojnych (odczuwających obawy rzadziej niŜ przed kryzysem, średnia 
ocen poniŜej –1).  

Innym wymiarem nastrojów konsumentów, jaki poddano badaniu, był stopień 
pozytywnego/negatywnego nastawienia respondentów wobec aktualnej sytuacji, 
kryzysu i jego przejawów. Podobnie jak wcześniej, dokonano podziału badanych na 
trzy grupy, wyróŜniając7:  

– nastawionych pozytywnie, czyli traktujących kryzys jako sytuację przej-

                                                                 
6 Respondentów podzielono na grupy w zaleŜności od tego, jaka była średnia z ocen przyznanych 

przez nich wszystkim trzem obawom. W pytaniu zastosowano skalę od –3 do +3, gdzie –3 oznaczało 
występowanie obaw znacznie rzadziej niŜ przed kryzysem, a +3 – znacznie częściej niŜ przed kryzy-
sem. 

7 Ankietowani mieli wybrać po 1 zdaniu w kaŜdej z 4 par stwierdzeń, z których jedno było nastawio-
ne optymistyczne, a drugie pesymistycznie wobec kryzysu, jego trwałości, skutków itp. Zdania te to: 
Kryzys dopiero się zaczyna/właśnie się kończy; MoŜe być juŜ tylko lepiej/będzie coraz gorzej; Lepiej 
zaczekać z większymi wydatkami do końca kryzysu/trzeba korzystać i kupować droŜsze produkty 
dopóki mają okazyjne ceny; Kryzys nie jest taki straszny, jak go malują/jest groźniejszy niŜ ludzie 
myślą. 



Nastroje i oczekiwania konsumentów… 15

ściową, która wkrótce ulegnie poprawie i będzie moŜna ją dodatkowo wy-
korzystać, np. dokonując korzystnych zakupów (osoby te dla 4 par stwier-
dzeń wybrały 3–4 zdania o charakterze optymistycznym); 

– nastawionych negatywnie, czyli przekonanych, Ŝe aktualny stan jest zaled-
wie początkiem negatywnych tendencji, i spodziewających się pogorszenia 
sytuacji, wstrzymujących się z większymi wydatkami (zaliczono tu osoby, 
które wybrały 3–4 stwierdzenia o wydźwięku negatywnym); 

– niezdecydowanych (o nieokreślonym nastroju, wybierali róŜne zdania). 
Wreszcie ostatnim czynnikiem o charakterze psychologicznym, jaki uwzględ-

niono w analizach, były krótko- i długookresowe oczekiwania badanych wobec 
przyszłości ich gospodarstwa domowego, a konkretnie przewidywania dotyczące 
tego, czy sytuacja gospodarstwa pogorszy się, czy poprawi w perspektywie 1 roku  
i 5 lat. Ankietowanych podzielono na8: 

– optymistów (którzy w obydwu przypadkach zadeklarowali poprawę sytu-
acji), 

– pesymistów (którzy spodziewali się pogorszenia sytuacji w odniesieniu do 
obydwu zakresów czasowych), 

– neutralnych (którzy zakładali niezmienność sytuacji lub deklarowali od-
mienne skutki dla dwóch perspektyw). 

Udział wyróŜnionych typów w próbie zaprezentowano na rysunku 2.  
Wszystkie analizowane zmienne psychologiczne, tj. nastroje ankietowanych 

konsumentów, ich nastawienie do kryzysu i oczekiwania wobec przyszłości, okaza-
ły się w największym stopniu skorelowane z oceną stabilności dochodów respon-
dentów – im bardziej stabilne były zdaniem ankietowanych ich dochody, tym 
mniejsza skłonność do pesymizmu, obaw i negatywnej oceny rzeczywistości. Jed-
nocześnie zarówno optymistyczne/pesymistyczne postrzeganie przyszłej sytuacji 
gospodarstwa domowego, jak i pozytywne/negatywne nastawienie w obliczu kryzy-
su były zdeterminowane przez poziom dochodów i wykształcenia badanych (rela-
tywnie więcej optymistów było wśród osób o wyŜszych dochodach – powyŜej  
1500 zł na osobę miesięcznie, a takŜe wśród badanych z wyŜszym wykształce-
niem). Wreszcie przewidywania dotyczące przyszłości okazały się jako jedyne 
skorelowane z cechami demograficznymi badanych, tj. wiekiem i płcią (skłonność 
do pesymistycznych wizji rosła wraz z wiekiem, była teŜ bardziej charakterystyczna 
dla kobiet). 

                                                                 
8 Respondenci mieli ocenić perspektywy swoich gospodarstw z uŜyciem skali 1–5, gdzie 1 oznacza-

ło, Ŝe sytuacja bardzo się pogorszy, a 5 – Ŝe bardzo się poprawi. Badany został sklasyfikowany jako 
optymista, jeśli zarówno dla perspektywy 1 roku, jak i 5 lat wskazał ocenę 4 lub wyŜej, w przypadku 
pesymistów odwrotnie, tj. ankietowany został zaliczony do tej grupy, jeśli dla obydwu horyzontów 
wskazał oceny co najwyŜej 2. Pozostali zostali sklasyfikowani jako neutralni.  
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Rys. 2. Udział wybranych typów respondentów wyróŜnionych na podstawie ich nastrojów i ocze-
kiwań wobec przyszłości 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Wpływ nastrojów i oczekiwań na zmiany w zachowaniach konsumentów 

Wszystkie trzy czynniki, tj. nastroje konsumentów, wyraŜone poprzez ich oba-
wy oraz pozytywne/negatywne nastawienie w obliczu kryzysu, a takŜe poziom 
optymizmu w postrzeganiu przyszłości własnego gospodarstwa domowego, okazały 
się skorelowane9 z ogólną oceną wpływu kryzysu na zmianę zwyczajów zakupo-
wych respondentów10 (tab. 1). 

Tabela 1 

Oddziaływanie nastrojów i oczekiwań konsumentów na gotowość zmiany zwyczajów  
zakupowych (%) 

Konsumenci 
według: 

  
Wpływ kryzysu na zmianę zwyczajów zakupowych 

tak/raczej tak 
trudno powie-

dzieć 
nie/raczej nie 

Poziomu obaw  
i poczucia 
niepewności 

niespokojni 64,5 12,9 22,6 

stabilni 26,8 22,8 50,3 

spokojni 44,4 11,1 44,4 

Nastawienia do 
kryzysu i jego 
skutków 

negatywnie nastawieni 52,7 16,4 30,9 

niezdecydowani 31,7 14,4 53,8 

pozytywnie nastawieni 21,1 21,1 57,8 

                                                                 
9 Odpowiednie współczynniki korelacji tau-b Kendalla nie były zbyt wysokie, jednak wszystkie były 

istotne statystycznie (p ≤ 0,01) i wyniosły kolejno 0,27; 0,2 oraz 0,22. 
10 Badani oceniali, czy kryzys zmienił ich zwyczaje zakupowe z wykorzystaniem skali 1–5, gdzie  

1 – zdecydowanie tak, 5 – zdecydowanie nie. 
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Oczekiwań wo-
bec przyszło-
ści gospodarst-
wa domowego 

pesymiści 56,0 24,0 20,0 

neutralni 31,9 16,9 51,3 

optymiści 23,3 13,3 63,3 

Ogółem 32,2 16,7 51,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Jak wynika z danych, osoby obarczone lękiem, nastawione negatywnie do ak-
tualnej sytuacji oraz pesymistycznie do własnej przyszłości zdecydowanie częściej 
niŜ pozostali deklarowały zmiany w swoich zachowaniach nabywczych (w tych 
grupach odsetek wskazań potwierdzających wpływ kryzysu wyniósł od 53% do 
65% vs 32% dla całej próby), podczas gdy w przypadku optymistów i spokojniej-
szych respondentów relacja była odwrotna – względnie rzadziej deklarowali zmiany 
sposobu robienia zakupów, a jednocześnie relatywnie częściej wskazywali, Ŝe kry-
zys nie wywarł takiego wpływu na ich postępowanie.   

W dalszej kolejności podjęto próbę ustalenia, w jakim stopniu uległy zmianom 
zwyczaje dotyczące zakupu poszczególnych grup produktów z uwzględnieniem 
wpływu rozwaŜanych tu czynników natury psychologicznej. Zebrane informacje 
wskazują, Ŝe wywołane przez kryzys zmiany sposobu dokonywania zakupów rela-
tywnie częściej dotyczyły rynku dóbr trwałego uŜytkowania oraz usług niŜ Ŝywno-
ści (rys. 3). Jednak paradoksalnie to właśnie na rynku Ŝywności oddziaływanie 
czynników emocjonalnych było najsilniejsze. W odniesieniu do tej grupy produk-
tów róŜnice w odpowiedziach ankietowanych zaklasyfikowanych do poszczegól-
nych typów były największe (tab. 2). 

7,1%

10,8%

6,7%

19,9%

16,8%

26,2%

15,7%

26,5%

20,2%

27,7%

21,6%

23,2%

29,6%

24,3%

23,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ŝywność

dobra trwałe

usługi

zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć raczej nie zdecydowanie nie

 
Rys. 3. Deklaracje badanych dotyczące wpływu kryzysu na zmiany ich zwyczajów w zakresie 

zakupu głównych grup produktów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Tabela 2 

Nastroje i oczekiwania konsumentów a skłonność do zmian zwyczajów związanych z zakupem 
głównych grup produktów (%) 

Konsumenci 
według: 

 

Wpływ kryzysu na zmianę zwyczajów doty-
czących zakupu* 

Ŝywności 
dóbr trwałego 

uŜytku 
usług 

Poziomu obaw  
i poczucia nie-
pewności 

niespokojni 42,2 42,2 46,9 
stabilni 25,0 24,2 32,1 
spokojni 45,5 54,5 54,5 

Nastawienia do 
kryzysu i jego 
skutków 

negatywnie nastawieni 49,2 35,6 42,4 
niezdecydowani 26,6 24,8 28,4 
pozytywnie nastawieni 12,9 25,8 33,3 

Oczekiwań wo-
bec przyszłości 
gospodarstwa 
domowego 

pesymiści 61,5 46,2 53,8 

neutralni 23,6 23,5 29,8 

optymiści 13,3 25,0 23,3 

Ogółem 26,8 27,6 33,0 

* W tabeli podano jedynie odsetek osób deklarujących zmianę zwyczajów zakupowych w wyróŜnionych 
grupach konsumentów. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Osoby o pozytywnej wizji i optymistycznym postrzeganiu kierunku przemian 
wykazywały zdecydowanie niŜszą podatność na wpływ kryzysu i mniejszą skłon-
ność do zmiany postępowania na rynku Ŝywności niŜ badani o negatywnym i pe-
symistycznym nastawieniu do tych samych kwestii (odpowiednio 13% wskazań 
potwierdzających zmiany dla optymistów vs 50–60% wskazań dla pesymistów). 
MoŜna wysunąć przypuszczenie, Ŝe badani „doprowadzeni na skraj rozpaczy”,  
a zatem kierowani najbardziej negatywnymi emocjami i snujący najbardziej pesy-
mistyczne scenariusze, w obliczu kryzysu dokonywali najdalej idących zmian  
w swoich zwyczajach nabywczych, które objęły nawet zakup Ŝywności. Jednocze-
śnie moŜna zakładać, Ŝe w takim stanie emocjonalnym znaleźli się ci, którzy jesz-
cze przed nastaniem kryzysu mieli problemy, toteŜ ich zwyczaje nabywcze odno-
szące się do zakupu usług czy dóbr trwałego uŜytkowania były juŜ wcześniej dosto-
sowane do trudnej sytuacji materialnej, natomiast obawy, Ŝe kryzys jeszcze bardziej 
ją pogorszy, doprowadziły do zachowań adaptacyjnych takŜe w zakresie zakupu 
Ŝywności.  

Wszystkie zmienne opisujące nastroje i oczekiwania konsumentów wykazały 
dość słaby, lecz istotny statystycznie związek z deklaracjami ankietowanych doty-
czącymi przekształceń w zwyczajach nabywczych, jednak nie dla wszystkich rela-
cja ta była jednakowa. W zaskakujący sposób wpływ kryzysu na zmiany w zaku-
pach wszystkich rozwaŜanych grup produktów wydaje się najsilniej zdeterminowa-
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ny przez optymistyczne vs pesymistyczne oczekiwania dotyczące przyszłej sytuacji 
gospodarstw domowych respondentów. To w przypadku tej zmiennej współczynni-
ki korelacji były najwyŜsze11, a rozbieŜności pomiędzy wskazaniami optymistów  
i pesymistów największe (rys. 4).  
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* Na rysunku podano średnie z ocen w skali 1–5, gdzie 1 – kryzys zdecydowanie wpłynął, 5 – kryzys 

zdecydowanie nie wpłynął na zmiany. 

Rys. 4. Średnie z ocen wpływu kryzysu na zmiany zwyczajów zakupowych na głównych rynkach 
z uwzględnieniem optymistycznych/pesymistycznych przewidywań badanych dotyczą-
cych przyszłej sytuacji ich gospodarstwa domowego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Podczas gdy wśród respondentów oczekujących poprawy sytuacji ich rodzin 
zarówno w długiej, jak i krótkiej perspektywie jedynie co czwarty zadeklarował 
zmiany w zwyczajach zakupu dóbr trwałych i usług, podobną deklarację złoŜyła aŜ 
połowa osób nastawionych pesymistycznie. W pewnym stopniu wpływ kryzysu na 
zmianę zwyczajów nabywczych, choć tylko na rynku usług, determinowało równieŜ 
nastawienie badanych do aktualnej sytuacji i postrzeganie kryzysu oraz jego skut-
ków.   

W następnej kolejności poddano ocenie związek pomiędzy opisywanymi czyn-
nikami psychologicznymi a wybranymi przejawami zachowań konsumentów, które 
wydają się w szczególny sposób podatne na zmiany pod wpływem kryzysu (tj. na 
nasilenie lub ograniczenie częstotliwości ich występowania). Zgodnie z przewidy-
waniami, negatywne warunki makroekonomiczne sprzyjały względnie częstszym 
zachowaniom typu: odkładanie zakupu produktów, które nie są w danym momencie 
niezbędne, ostroŜne planowanie wydatków, poszukiwanie okazji i przecen lub do-
konywanie wyboru najtańszych produktów w danej kategorii. Jednocześnie badani 

                                                                 
11 Wyniosły one odpowiednio dla Ŝywności, dóbr trwałych i usług: 0,25; 0,15; 0,16 (p ≤ 0,01). 
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relatywnie rzadziej (w porównaniu z okresem sprzed kryzysu) ujawniali takie za-
chowania, jak zakupy impulsywne, spełnianie zachcianek członków rodziny lub 
własnych oraz kupowanie produktów wysokiej jakości. Według deklaracji ankieto-
wanych niemal niezmieniona pozostała częstotliwość dokonywania zakupów we-
dług listy oraz na kredyt12. 

Te reakcje były charakterystyczne dla całej próby, jednak szczegółowa analiza 
danych zaprezentowanych na rysunkach 5–7, a takŜe tabel krzyŜowych13 i współ-
czynników korelacji pozwoliła na odkrycie odchyleń w zachowaniach osób repre-
zentujących wyodrębnione wcześniej typy oraz związków pomiędzy emocjami  
i oczekiwaniami badanych a ich postępowaniem. I tak zaobserwowano, Ŝe: 
1. WyŜsza skłonność do niepokoju, czyli nastrój pełen obaw, dodatkowo sprzyjała 

wzrostowi częstotliwości takich zachowań, jak szukanie okazji oraz odkładanie 
na później zakupów, które nie są niezbędne w danym momencie, a jednocze-
śnie bardziej niŜ w przypadku osób spokojnych ograniczała występowanie za-
kupów impulsywnych czy spełnianie zachcianek (rys. 5).  

2. Z kolei postrzeganie aktualnej sytuacji i zjawisk związanych z kryzysem w po-
zytywnym lub negatywnym świetle najsilniej róŜnicowało reakcje badanych  
w takich aspektach, jak ostroŜne planowanie wydatków, szukanie okazji lub 
zakupy impulsywne. Nastawieni negatywnie deklarowali tu znacznie większe 
zmiany w częstotliwości (in plus lub in minus) niŜ osoby nastawione pozytyw-
nie i oczekujące rychłego końca kryzysu, a takŜe traktujące go jako swego ro-
dzaju okazję (rys. 6). 

3. Wreszcie pesymizm cechujący przewidywania respondentów dotyczące przy-
szłości ich gospodarstwa domowego wzmacniał skłonność badanych do zwięk-
szania częstotliwości takich zachowań, jak nabywanie marek własnych super-  
i hipermarketów albo dokonywanie wyboru najtańszego produktu w kategorii 
w porównaniu z grupą optymistów, którzy z kolei mniej chętnie niŜ pesymiści 
rezygnowali z zakupów impulsywnych i spełniania zachcianek (rys. 7).   

                                                                 
12 Bardziej szczegółowy opis wyników tej części badań zawiera opracowanie: I. Sowa, Zachowania 

przystosowawcze polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego (na przykładzie wybra-
nych usług), w: Zachowania polskich konsumentów…, s. 270–274. 

13 Ze względu na ograniczoną pojemność opracowania tabele te nie mogły zostać zamieszczone  
w tekście. Szczegółowe dane i obliczenia dostępne są w Katedrze Badań Konsumpcji UE w Katowi-
cach.. 
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* Na rysunku podano średnie z ocen w skali –3 do +3, gdzie –3 – znacznie rzadziej niŜ przed kryzy-

sem, 0 – tak samo często jak przed kryzysem, +3 – znacznie częściej niŜ przed kryzysem. 

Rys. 5. Średnie z ocen wpływu kryzysu na zmiany zwyczajów zakupowych z uwzględnieniem 
nastrojów badanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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0 – tak samo często jak przed kryzysem, +3 – znacznie częściej niŜ przed kryzysem. 

Rys. 6. Średnie z ocen dotyczących zmian w zwyczajach nabywczych z uwzględnieniem nasta-
wienia badanych w sytuacji kryzysu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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0 – tak samo często jak przed kryzysem, +3 – znacznie częściej niŜ przed kryzysem. 

Rys. 7. Średnie z ocen wpływu kryzysu na zmiany zwyczajów nabywczych z uwzględnieniem 
oczekiwań badanych  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Podsumowanie obserwacji opisujących oddziaływanie nastrojów, przekonań  
i oczekiwań badanych na ich róŜnorodne zachowania w warunkach kryzysu zawar-
to w tabeli 3. Zaprezentowano w niej zbiorcze wyniki dotyczące związku między 
analizowanymi czynnikami o charakterze emocjonalnym i poszczególnymi przeja-
wami zachowań konsumenckich.  

Tabela 3 

Nastroje i oczekiwania konsumentów jako determinanty zmian w ich zachowaniach w czasie 
kryzysu 

Zachowania konsumentów 
Nastroje Optymistyczne/ 

pesymistyczne 
oczekiwania 

poziom niepokoju 
i lęków 

pozytywne/nega-
tywne nastawienie  

Odkładanie zakupów, które 
nie są absolutnie konieczne 

++ (–0,193) + – 

OstroŜne planowanie wydat-
ków 

– ++ (–0,198) – 

Szukanie okazji (przecen, 
promocji, wyprzedaŜy) 

++ (–0,193) ++ (–0,176) + 

Wybieranie najtańszych 
produktów w danej grupie 

++ (–0,184) + + 

Kupowanie marek własnych 
super- i hipermarketów 

– – ++ (–0,183) 
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Robienie zakupów wg listy – – – 
Kupowanie na kredyt – + + 
Kupowanie produktów wyso-
kiej jakości 

+ – – 

Spełnianie zachcianek swoich 
i/lub członków rodziny 

+ – – 

Zakupy impulsywne  ++ (0,245) ++ (0,141) – 
Oznaczenia:  
(++) istnieje związek pomiędzy zmianą określonego zachowania a daną zmienną psychologiczną po-

twierdzony przez istotny statystycznie współczynnik korelacji tau-b Kendalla (wysokość podana w nawiasie); 
wszystkie korelacje istotne na poziomie p ≤ 0,05; 

(+) istnieje pewien związek pomiędzy zmianą określonego zachowania a daną zamienną psycholo-
giczną, jednak potwierdzony tylko przez odchylenia w rozkładach w tabelach krzyŜowych; 

(–) brak związku pomiędzy zmianą określonego zachowania a danym czynnikiem psychologicznym. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Znaczenie emocji i oczekiwań na rynku dóbr trwałego uŜytku 

Jak wynika z obserwacji prezentowanych w literaturze oraz dotychczasowych 
rozwaŜań, pozytywne lub negatywne nastroje konsumentów oraz ich optymistyczne 
lub pesymistyczne oczekiwania względem przyszłości to jedne z kluczowych de-
terminant popytu, szczególnie na tych rynkach, które wymagają od nabywcy więk-
szych nakładów lub długotrwałych zobowiązań (np. zaciągnięcia kredytu). Przykła-
dem jest rynek dóbr trwałego uŜytku. To, czy konsument zdecyduje się wziąć kre-
dyt na zakup samochodu lub nowego urządzenia AGD, zaleŜy w niebagatelnym 
stopniu od jego nastawienia do przyszłości, a dokładnie od tego, czy w danym mo-
mencie postrzega swoje perspektywy optymistycznie, czy wręcz przeciwnie.  
W okresie kryzysu ekonomiczna niepewność i obawy wywołują pesymizm, a ten  
z kolei sprzyja ograniczaniu wydatków i odbudowie rezerw. Redukcja wydatków 
moŜe się równieŜ wiązać ze szczególnymi zachowaniami adaptacyjnymi, np. rela-
tywnie częstszym dokonywaniem napraw, zakupem rzeczy uŜywanych, a wreszcie 
z całkowitą rezygnacją z uŜytkowania danego wyrobu (np. auta). Tymczasem eko-
nomiczny optymizm wywołuje zaufanie konsumentów i skłania do zwiększenia 
konsumpcji, często kosztem wzrostu zobowiązań kredytowych, choć tu dodatko-
wym czynnikiem jest poziom zaufania do instytucji finansowych14. 

W związku z powyŜszym w trakcie prowadzonych badań dokonano analizy 
związku pomiędzy nastrojami i oczekiwaniami badanych a wybranymi zachowa-
niami na rynku dóbr trwałego uŜytku, w tym róŜnymi strategiami wymuszanymi 

                                                                 
14 W sytuacji kryzysu, szczególnie ostatniego, jednym z najbardziej negatywnych zjawisk są proble-

my instytucji finansowych.. Informacje pochodzące m.in. z mediów pogłębiały spadek zaufania do 
banków i funduszy inwestycyjnych, a to determinowało określone postępowanie podmiotów, które były 
i wciąŜ jeszcze są mniej skłonne do korzystania z kredytów. Zob. np. wyniki badań prezentowane  
w: Apetyt Polaków na kredyty bankowe spada, www.finanse.egospodarka.pl/article/articleprint/ 
52606/-1/48 (12.09.2010) oraz www.ipsos.pl/nastroje-konsumenckie-sierpien-2010 (20.09.2010). 
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przez kryzys (jak np. zakup gorszych czy najtańszych marek/wersji produktów, 
zakup sprzętu uŜywanego, naprawa zamiast wymiany, poŜyczenie urządzenia lub 
całkowita rezygnacja z danego sprzętu). Dane wskazują, Ŝe respondenci o wyŜszym 
poziomie obaw („niespokojni”) wydawali się relatywnie bardziej skłonni do kupo-
wania najtańszych marek nowego sprzętu AGD dostępnych na rynku, naprawiania 
zepsutych urządzeń elektronicznych oraz oczekiwania na sprzęt przekazany przez 
znajomych/rodzinę. Podobnie wśród negatywnie nastawionych względnie częstsza 
była skłonność do naprawiania zepsutych sprzętów AGD oraz odkładania decyzji  
o zakupie urządzeń elektronicznych i RTV na później, natomiast pozytywnie na-
stawieni byli relatywnie bardziej skłonni kupować wyroby dostępne cenowo, nawet 
gdyby miały gorsze parametry, oraz nabywać uŜywany sprzęt AGD. Rozpoznania 
w tym zakresie były jednak ograniczone i niejednoznaczne, wymagają zatem dal-
szych, kompleksowych badań.   

Kryzys wywołał u wielu Polaków lęk przed utratą pracy i pogorszeniem się ich 
sytuacji materialnej, a część osób wciąŜ obawia się kontynuacji negatywnych tren-
dów, a nawet załamania gospodarki. To powoduje, Ŝe ich decyzje zakupowe są 
nadal podatne na szeroko pojęty wpływ kryzysu. NaleŜy jednak mieć świadomość, 
Ŝe w długiej perspektywie potrzeby konsumentów nie zanikają, lecz stale rosną, co 
oznacza, Ŝe w pewnym momencie dojdą do głosu, a ich szybszemu zaspokajaniu 
będą sprzyjać lepsze nastroje zakupowe i większe poczucie bezpieczeństwa. Z tego 
punktu widzenia przedsiębiorstwa powinny podejmować dodatkowe działania 
zmniejszające obawy konsumentów i ograniczające postrzegane przez nich ryzyko. 
Takie właśnie podejście moŜe być nie tylko wsparciem dla samych nabywców, lecz 
takŜe sposobem na przyśpieszanie procesów uzdrawiania gospodarki. 
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OF THEIR BEHAVIOURS IN TERMS OF ECONOMIC CRISIS 
 

Summary 
 

Crisis, as a specific economic situation, determines consumers’ behaviors not only through 
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Streszczenie  

Przedsiębiorstwo zorientowane marketingowo powinna cechować wyjątkowa dbałość o za-
dowolenie klienta. Tymczasem w praktyce wielu przedsiębiorstw marketing to nic innego jak 
intensywna promocja. Promocja ta towarzyszy konsumentom niemal na kaŜdym kroku i odgrywa 
szczególną rolę w kaŜdej niemal decyzji zakupowej. Znaczna część konsumentów nawet chętnie 
korzysta w procesie zakupu z „podpowiedzi” płynących ze strony dostawców dóbr i usług, jak-
kolwiek zdają sobie oni sprawę z niekoniecznie prawdziwego przekazu. Znaczna część konsu-
mentów przyznaje, Ŝe spotkała się z nieuczciwym, albo co najmniej niewłaściwym, traktowaniem 
przez sprzedawców. Jednak w dalszym ciągu korzystają oni z usług firm posługujących się zafał-
szowanym przekazem promocyjnym oraz niezbyt lojalnych wobec klientów, poniewaŜ pozycja 
rynkowa konsumentów nie jest jeszcze na tyle silna, by to oni mogli dyktować warunki zakupu.  

Wprowadzenie 

Orientacja marketingowa określana jest jako „koncentracja na kliencie, czyli 
zabieganie o to, Ŝeby klient był zadowolony z usług, dąŜenie do ciągłego podnosze-
nia satysfakcji konsumenta, pozostawanie otwartym na jego sugestie itp.”1, albo 
inaczej „zaspokajanie potrzeb klienta zgodnie z jego preferencjami i oczekiwania-
mi, co moŜna osiągnąć jedynie poprzez przyjmowanie jego punktu widzenia”2. 
Dlatego oczywiste jest, Ŝe trudno by było szukać producenta czy sprzedawcy, który 
nie głosiłby haseł typu: klient nasz pan; w naszej firmie najwaŜniejszy jest klient’ 
wszystko, co czynimy, czynimy z myślą o kliencie; u nas najdroŜszy jest klient itp. 
Wbrew jednak powszechnemu eksponowaniu marketingu jest on dla większości 
                                                                 

1 B. śurawik, W. śurawik, Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996,  
s. 32. 

2 Ph. Kotler, G. Armstrong, Principles of Marketing, Prentice Hall Inc., New Jersey 1980, s. 609. 



Edward Chrzan 26 

przedsiębiorstw raczej zwrotem retorycznym niŜ rynkową rzeczywistością. Dla 
większości (niestety) przedsiębiorców i ich pracowników, a takŜe dla konsumentów 
pojęcie marketingu toŜsame jest z promocją i sprzedaŜą.  

Jakkolwiek dostawcy towarów i usług rozumieją, Ŝe bez klienta nie byłoby do-
chodów, jednak troskę o klienta wykazują najczęściej w postaci deklaracji, a nie 
działań. Deklaracje te zawarte są przede wszystkim w działaniach promocyjnych. 
Trzeba przyznać, Ŝe sztukę promocji, sztukę uwodzenia konsumenta3, dostawcy 
towarów i usług opanowali juŜ całkiem nieźle. Gorzej jest jednak z przyswojeniem 
sobie mentalności marketera mającego przede wszystkim kierować się jak najwła-
ściwszym zaspokajaniem potrzeb klienta.  

Konflikt pomiędzy technicznymi umiejętnościami marketingowymi (czytaj: 
umiejętnościami promocji i sprzedaŜy) a filozofią marketingu ujawnia się szczegól-
nie w chwilach prawdy, kiedy klient odczuwa dyskomfort pozakupowy, wywołany 
porównaniem oczekiwań (powstałych w znacznej mierze dzięki działaniom promo-
cyjnym) a rzeczywistą jakością produktu i obsługi. Wydawałoby się, Ŝe dość juŜ 
dobrze ustanowione prawo, a takŜe same wymogi konkurencyjnego rynku stawiają 
klienta/konsumenta w dość uprzywilejowanej pozycji, jednak praktyka rynkowa 
pokazuje, Ŝe jest on w sytuacjach konfliktowych stroną znacznie słabszą. 

Z jednej strony mamy zatem wspaniały obraz firm i ich produktów pokazany  
w przekazach promocyjnych, a z drugiej strony „skrzeczącą rzeczywistość” widzia-
ną oczami konsumentów. Skoro zatem tak często konsument czuje się pokrzywdzo-
ny w kontaktach z dostawcami róŜnego rodzaju produktów, to dlaczego mimo 
wszystko nadal korzysta z ich usług i tak chętnie ulega przekazom promocyjnym, 
którym przecieŜ nie do końca ufa? Podobno w tym najwspanialszym z ustrojów 
ekonomiczno-społecznych mamy rynek konsumenta, gdzie to konsument dyktuje 
warunki i dostawcy – pod groźbą wyeliminowania z rynku – powinni zrobić 
wszystko, aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby tego, kto jest podstawą ich egzy-
stencji. Niestety wcale tak nie jest. To jednak zawsze konsument jest stroną słabszą 
i to on musi się poddać dyktatowi sprzedawcy i producenta – co zostało zobrazo-
wane w tabeli 1.  

Konsumenci nie mają innego wyjścia i muszą się dostosować do istniejącej sy-
tuacji rynkowej. Dlatego w starciu z róŜnego typu organizacjami nieczęsto przyj-
mują aktywną postawę w celu obrony swych praw. Takie podejście wynika  
z dwóch podstawowych powodów: 
1. Konsumenci zdają sobie sprawę z trudności, na jakie napotkają prowadząc 

walkę ze zorganizowanym rywalem, i dlatego teŜ wolą oszczędzić czas, nerwy 
i pieniądze.  

                                                                 
3 J. Hartman, Marketing jako podryw, „Marketing w Praktyce” 2010, nr 5. 



Postawy polskiego konsumenta wobec intensywnej promocji… 27

2. Nie dysponują wystarczającą wiedzą w zakresie przysługujących im praw oraz 
moŜliwości ich obrony. 

Tabela 1 

Pozycja (siła) rynkowa dostawcy i klienta 

 Dostawca Klient 

1. Presja dokonania transakcji 
na ogół działa pod presją 
konieczności sprzedaŜy 

często działa pod presją 
konieczności zakupu 

2. Presja czasu w chwili zakupu 
najczęściej nie podlega 
presji czasu 

najczęściej podlega presji 
czasu 

3. Ustalanie warunków, na ja-
kich ma być dokonana transak-
cja 

na ogół dyktuje te warunki 
najczęściej nie ma moŜli-
wości wpływania na wa-
runki transakcji 

4. Znajomość warunków doko-
nania transakcji 

na ogół zna (patrz punkt 3.) 
najczęściej nie ma moŜli-
wości dokładnie ich poznać  
(patrz punkt 2.) 

5. Znajomość właściwości pro-
duktu 

zazwyczaj zna bardzo do-
brze 

najczęściej zna jedynie 
pobieŜnie 

6. Wpływ na zachowanie dru-
giej strony 

na ogół duŜy na ogół niewielki 

7. Przygotowanie do roli sprze-
dawcy/klienta 

na ogół bardzo dobre po 
specjalistycznych szkole-
niach 

najczęściej bazuje jedynie 
na własnym doświadczeniu 

8. Siła w sytuacjach konflikto-
wych 

najczęściej duŜa zazwyczaj niewielka 

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, I. Ozimek, Ochrona  
i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 2005,  
s. 14.  

PoniewaŜ szczupłość miejsca nie pozwala tutaj na szerszą dyskusję prezento-
wanych zagadnień z odniesieniem się do bogatej literatury przedmiotu, poniŜej 
zostaną przedstawione jedynie niektóre wyniki z prowadzonych przez autora badań 
wraz z krótkim komentarzem odautorskim. 

Badania ankietowe prowadzone były w dwóch turach:  
a) w październiku 2009 r. (na próbie 630 respondentów) dotyczące głównie 

zagadnienia postaw konsumentów wobec nierzetelnych dostawców, 
b) w marcu 2010 r. (na próbie 650 respondentów), które dotyczyły głównie 

zagadnienia wpływu promocji na decyzje zakupowe i odczucia pozakupo-
we nabywców.  

Respondentami były dorosłe osoby zamieszkałe na ogół w województwie ślą-
skim. Narzędzia badawcze to specjalnie skonstruowane kwestionariusze ankiet. 
Badania zostały przeprowadzone z pomocą przeszkolonych ankieterów, których 
uwagi dotyczące warunków i kontekstu prowadzonego badania były równie cenne 
jak same dane pochodzące z kwestionariuszy. Jakkolwiek dobór respondentów był 
przypadkowy i próba nie spełnia wymogów próby reprezentatywnej, to wyniki 
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badań pokazują określone zaleŜności, które moŜna w pewien sposób uogólnić na 
całą populację. W artykule wykorzystano takŜe wyniki badania o podobnej tematy-
ce, przeprowadzonego przez autora w 1998 r.  

Zachowania konsumenta wobec działań promocyjnych 

Pierwszym kontaktem konsumenta z firmą i jej produktami jest zauwaŜenie od-
noszącej się do nich formy promocji, przy czym najczęściej zetknięcie to następuje 
z inicjatywy twórcy przekazu promocyjnego. Wobec wielkiej intensywności róŜne-
go rodzaju form i środków promocji konsument z rzadka sam poszukuje interesują-
cych go informacji dotyczących zamierzonego zakupu. Jeśli tylko konsument chce 
zakupić określony produkt, to przy takiej liczbie, częstotliwości i róŜnorodności 
kierowanych do niego działań promocyjnych bez trudu odnajdzie interesującą go 
informację. MoŜna zaryzykować tezę, Ŝe klient zawsze dokonuje zakupu pod 
wpływem takiej czy innej formy promocji.  

Jednak tylko niespełna 3% respondentów przyznało (wyniki badania z 2010 r.), 
Ŝe „zawsze” dokonuje zakupów pod wpływem promocji, a 30% badanych, Ŝe czyni 
tak „często” 4 (rys. 1). 
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nigdy

 
Rys. 1. Dokonywanie zakupów pod wpływem promocji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (2010). 

Najczęściej udzielaną odpowiedzią (44%) było „od czasu do czasu”, poniewaŜ 
respondenci są świadomi tego, Ŝe nie da się uciec od jakiegokolwiek wpływu pro-
mocji na ich decyzje zakupowe. Z kolei mniej licznie byli reprezentowani konsu-
menci starający się wyeliminować wpływ promocji na decyzje zakupowe, nato-

                                                                 
4 Zastosowane kryteria, jakkolwiek nieostre w sensie liczbowym, bo dla jednego respondenta „czę-

sto” moŜe oznaczać co drugi zakup, a dla innego co piąty, jednak wskazują na subiektywne postrzega-
nie wpływu promocji na decyzje zakupowe. 
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miast 22% badanych twierdziło, Ŝe „rzadko”, a niespełna 1%, Ŝe „nigdy” nie daje 
się przy zakupach ponieść wpływom promocji5. 

Respondenci pytani byli takŜe o odczucia pozakupowe, zadowolenie z dokona-
nego pod wpływem promocji zakupu (rys. 2). Otrzymane wyniki wskazują na pozy-
tywne odczucia większości konsumentów. Zdecydowanie zadowolonych z dokona-
nego zakupu było bowiem 43% badanych. Jeśli dodać do tego 40% tych, którzy 
byli raczej zadowoleni, to otrzymamy wynik 83% zadowolonych klientów. Wobec 
tych spośród badanych konsumentów, którzy są raczej niezadowoleni bądź zdecy-
dowanie niezadowoleni (2% + 2%), jest to wynik 20 razy lepszy.  

43%

40%

13%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie 

 
Rys. 2. Zadowolenie klientów z zakupów (dokonanych pod wpływem promocji) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (2010). 

NaleŜy się jednak zastanowić, czy wobec głoszonego powszechnie przez do-
stawców towarów i usług hasła, Ŝe zadowolenie klienta jest ich najwyŜszą troską, 
jest to rzeczywiście wynik pozytywny. Klientów wskazujących „trudno powie-
dzieć” jako odczucie zadowolenia z dokonanego zakupu było bowiem 13%, a jeśli 
doda się do tego 4% tych jawnie niezadowolonych, to okaŜe się, Ŝe co szósty kon-
sument nie jest zadowolony z dokonanego zakupu. Jest to zatem wynik wysoce 
niepokojący i potwierdza, Ŝe działania firm nastawione są raczej na sprzedaŜ niŜ na 
satysfakcjonowanie klientów. Intensywna promocja pobudza konsumenta do doko-
nania zakupu, ale nie wywołuje rezultatu orientacji marketingowej, jakim powinno 
być pełne zadowolenie konsumenta. Łącznie 57% respondentów odczuwało dyso-
nans pozakupowy (40% jest tylko „raczej” zadowolonych, czyli mają zastrzeŜenia), 
zatem z deklarowanego hasła, Ŝe „naszym najwyŜszym nakazem jest spełnianie 
oczekiwań klienta”6, w większości przypadków zostają tylko puste słowa.   

                                                                 
5 Częstotliwość poszczególnych odpowiedzi jest prawie jednakowa dla kobiet i męŜczyzn. Istotna 

róŜnica zachodzi jedynie przy odpowiedziach typu „nigdy”, co deklarowali jedynie męŜczyźni. 
6 Kompilacja z podobnych haseł głoszonych przez róŜne firmy. 
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Jak pokazują wyniki badań, dość skutecznym sposobem uchronienia się przed 
przykrymi skutkami oddziaływania nachalnej i nieszczerej promocji jest rada in-
nych osób, która choć nie ma zdecydowanego wpływu na polepszenie zadowolenia 
respondentów z dokonanych zakupów, to potrafi ustrzec od najbardziej niepoŜąda-
nych skutków. Odsetek osób zdecydowanie zadowolonych i raczej zadowolonych 
w gronie dokonujących wyborów w procesie zakupu pod wpływem sugestii innych 
osób jest nieco wyŜszy, ale nie ma tu istotnej róŜnicy pomiędzy rozpatrywanymi 
grupami respondentów. Natomiast moŜna zauwaŜyć, Ŝe rada innych osób w zdecy-
dowany sposób chroni przed dokonaniem złych wyborów zakupowych, gdyŜ osoby 
odczuwające dyskomfort pozakupowy znajdują się wyłącznie wśród respondentów 
niekorzystających przy zakupie (przy wyborze firmy i/lub produktu) z rad innych 
osób. Wspomniane powyŜej 4% jawnie niezadowolonych klientów nie deklarowało 
bowiem korzystania z porady znajomych, więc moŜe czuć się ofiarami nachalnej 
promocji, która skłoniła ich do dokonania nietrafnego zakupu7. 

Zachowania konsumenta w przypadku niezadowolenia z zakupu 

Respondenci w badaniu z 2009 r. zostali poproszeni m.in. o podanie dwóch 
przykładów dostawców towarów i usług, którzy dbają o interesy klienta, wywiązują 
się dobrze ze swoich obowiązków i co do których klienci nie mają zastrzeŜeń, oraz 
dwóch przykładów firm niedbających o klienta i z którymi respondenci mieli ewen-
tualnie jakieś problemy8. 

Pierwszym wnioskiem wynikającym z analizy wypełnionych kwestionariuszy 
jest duŜa asymetria w zestawieniu przykładów pozytywnych i negatywnych. Kon-
sumentom łatwiej jest wskazać firmy, które kojarzą się w relacjach rynkowych 
negatywnie, niŜ te, które kojarzą się pozytywnie. Zaledwie w kilku przypadkach 
respondenci nie wypełnili rubryki przeznaczonej na wpisanie przykładów negatyw-
nych, natomiast po stronie przykładów pozytywnych w ok. 1/3 kwestionariuszy ta 
rubryka pozostała wolna. MoŜna zatem wnioskować, Ŝe niepodawanie odpowied-
nich przykładów nie wynikało z niechęci respondentów do tracenia czasu nad 
„wymyślaniem przykładów”, ale było rezultatem braku pozytywnych skojarzeń.  
W kilku przypadkach respondenci wpisali, Ŝe nie ma takich firm.  

                                                                 
7 Szersze spektrum wyników badań znajdzie czytelnik w opracowaniach: E. Chrzan, I. Sowier- 

-Kasprzyk, Konsumenckie odczucia pozakupowe a zintegrowana działalność promocyjna na tle konsu-
meryzmu, w: Zintegrowana działalność promocyjna na rynkach krajowych i międzynarodowych, red. 
A. Pabian, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010; E. Chrzan, I. Sowier-Kasprzyk, 
Postawy polskiego konsumenta wobec naruszania jego praw przez dostawców towarów i usług,  
w: Konsument w Unii Europejskiej – podobieństwa i róŜnice, red. Z. Kędzior, R. Wolny, Wyd. Akade-
mii Ekonomicznej, Katowice 2010. 

8 PoniewaŜ respondenci sami podawali przykłady dostawców towarów i usług, w róŜny sposób okre-
ślając wymieniane przykładowo podmioty, więc usystematyzowanie ich i opracowanie statystyczne 
nastręcza w tym punkcie wiele trudności.  
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W podawanych przez respondentów przykładach dominują róŜnego typu skle-
py, przy czym po stronie negatywów trudno o wskazanie dominującego rodzaju 
sklepu (np. sklepy obuwnicze, spoŜywcze, mięsne lub wskazywane z nazwy odno-
szącej się do sieci), natomiast po stronie przykładów pozytywnych dominują sklepy 
określane jako „osiedlowe”, „na naszej ulicy”, „sklep pana X” itp. Pozwala to wy-
snuć wniosek, Ŝe podmioty w pewien sposób związane z klientami na co dzień, 
znanymi przynajmniej z widzenia, na ogół lepiej wywiązują się z obowiązków wo-
bec konsumenta niŜ sklepy, w których klient jest anonimowy. MoŜna zatem wnio-
skować, Ŝe małe przedsiębiorstwa, które na ogół nie zatrudniają specjalistów ds. 
marketingu, znacznie częściej wykazują znajomość orientacji marketingowej niŜ 
duŜe firmy mające w strukturze działy marketingu. Potwierdza to fakt, Ŝe w uzy-
skanym z badania zestawieniu zauwaŜa się dość duŜą grupę wskazań na małe za-
kłady usługowe (dominują fryzjerskie, kosmetyczne, krawieckie) po stronie przy-
kładów pozytywnych, przy niewielkiej liczbie takich firm po stronie przykładów 
negatywnych (np. naprawy samochodów). Natomiast duŜe firmy usługowe (np. fir-
my ubezpieczeniowe i telekomunikacyjne) występują znacznie częściej po stronie 
przykładów negatywnych.  

Wśród wymienianych przykładów prawie nie ma firm produkcyjnych. Uwaga 
respondentów skupiona jest niemal wyłącznie na sprzedawcach i usługodawcach. 
Jest to oczywiste, gdyŜ konsumenci nie spotykają się na rynku bezpośrednio z pro-
ducentami. Jeśli mają jakieś zastrzeŜenia do produktów, to roszczenia kierują  
w stronę sprzedawców tychŜe produktów niŜ ich wytwórców. Jedynymi producen-
tami kilkakrotnie wymienianymi (na ogół po stronie przykładów pozytywnych) są 
piekarnie, które są częściej postrzegane jako sklepy niŜ wytwórnie.  

Zatem w dobrze pojętym własnym interesie9 firmy handlowe powinny stać na 
straŜy interesów klientów, a nie producentów i ich produktów, bo to te firmy są 
oceniane za jakość sprzedawanych  produktów. Znaczna część konfliktów na płasz-
czyźnie sprzedawca–klient wynika bowiem ze złej jakości produktów, których 
sklep jest jedynie sprzedawcą i powinien zrobić wszystko, aby ewentualne reklama-
cje były rozstrzygane na korzyść klienta. Tymczasem respondenci pytani: czy spo-
tykają się z niewłaściwym traktowaniem, niewywiązywaniem się z obowiązków lub 
oszukiwaniem przez róŜnego rodzaju firmy – w znacznej większości odpowiedzieli 
twierdząco. Zdecydowana większość respondentów (65%) stwierdziła, Ŝe tylko 
niekiedy spotykają się z niewłaściwą obsługą bądź postępowaniem odbieranym 
jako oszukiwanie klienta, jednak aŜ 30% badanych konsumentów wskazał, Ŝe sytu-
acje takie zdarzają się często. Zaledwie 5% badanych odpowiedziało, Ŝe nie spoty-
kają się z takimi przypadkami (rys. 3).  

                                                                 
9 T. Levitt, Marketing myopia, „Harvard Business Review” 1960, nr 4 (July–August). 
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Rys. 3. Częstotliwość spotykania się z niewłaściwą jakością obsługi i produktów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (2009). 

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają, Ŝe konsumenci – choć czują 
się pokrzywdzeni – nie są chętni do podejmowania działań w obronie swoich praw. 
Połowa badanych konsumentów (spośród tych, którzy stanowią 95% ogółu i zade-
klarowali niewłaściwe traktowanie przez dostawców) tylko niekiedy stara się wy-
egzekwować konsumenckie prawa, 31% w ogóle nie podejmuje Ŝadnych działań,  
a tylko 19% spośród nich stwierdza, Ŝe zawsze stara się wyegzekwować swoje 
prawa.  

Powody, dla których pokrzywdzeni konsumenci nie podejmują zdecydowanych 
działań przeciwko dostawcom towarów i usług dla obrony swoich praw, przedsta-
wiono na rysunku 4. Respondenci, którzy deklarują brak podejmowania kroków  
w obronie praw konsumenckich stanowią 31% poszkodowanych/niezadowolonych 
(czyli 29% ogółu badanych). Spośród nich 63% uznaje, Ŝe „szkoda nerwów”/„szko-
da zdrowia” na podejmowanie działań, których rezultat jest niepewny i z ich punktu 
widzenia „gra nie jest warta świeczki”. Takie stanowisko nie musi świadczyć  
o oportunizmie tychŜe osób, a raczej być świadectwem tego, jak bardzo firmy 
sprzeciwstawiają się racjom swoich klientów, którzy nauczeni niedobrym doświad-
czeniem wolą na przyszłość unikać niemiłych dla siebie sytuacji. Potwierdza to teŜ 
inny, często wymieniany (18%) powód niepodejmowania działań w obronie praw 
konsumenckich, czyli argument, Ŝe „z firmą się nie wygra”. RównieŜ i ten argu-
ment świadczy o tym, jak dostawcy bronią własnych doraźnych interesów wbrew 
racjom klientów. Tylko niewielka część biernych konsumentów przyznaje, Ŝe są 
albo zbyt nieśmiali/delikatni, by walczyć o swoje prawa, albo nie są pewni, czy  
i jakie mają prawa do obrony swych interesów.  
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Rys. 4. Powody powstrzymywania się od dochodzenia praw wśród klientów, którzy w sytuacjach 

konfliktowych nigdy nie podejmują walki z dostawcami 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (2009). 

Jakimi natomiast racjami kierują się konsumenci, którzy czując się pokrzyw-
dzeni przez dostawców towarów i usług, czasem podejmują walkę w obronie swo-
ich praw, a czasem z tej walki rezygnują? Respondenci tej grupy stanowili połowę 
uwaŜających się za niewłaściwie obsłuŜonych lub w inny sposób oszukanych, po-
krzywdzonych przez dostawców (47% ogółu badanych). Najczęściej (42%) kiero-
wali się przekonaniem, Ŝe „naleŜy się domagać respektowania prawa do właściwe-
go produktu/obsługi, ale czasem szkoda zdrowia na utarczki” (rys. 5). Z kolei 30% 
pokrzywdzonych konsumentów z grupy tych, którzy tylko czasem podejmują walkę 
w obronie swoich praw, kierowało się w postępowaniu waŜnością sprawy. Następ-
ny powód (19%) do podejmowania walki lub jej zaniechania moŜna ująć w sło-
wach:  „raczej unikam utarczek, ale jak mnie bardzo zdenerwują, to…”. Najrzadziej 
(9%) respondenci tej grupy kierują się racjonalną przesłanką, Ŝe walkę w obronie 
swoich praw naleŜy i moŜna podejmować tylko z małymi firmami, „bo z duŜą firmą 
i tak się nie wygra”. MoŜe właśnie tu leŜy jedna z przyczyn znacznie częściej wy-
kazywanej dbałości o klienta przez małe niŜ przez duŜe firmy (o czym juŜ wcze-
śniej wspomniano).  

Mniej więcej co piąty z konsumentów w grupie uwaŜających się za pokrzyw-
dzonych (18% ogółu) stwierdzał, Ŝe zawsze w przypadku niewłaściwego potrakto-
wania przez dostawców towarów lub usług podejmuje odpowiednie kroki w obro-
nie swoich praw. Ci konsumenci kierują się zasadą, którą moŜna ująć następująco: 
„zawsze naleŜy dbać o prawo do właściwego traktowania przez dostawców i nawet 
jeśli ma mnie to kosztować stratę nerwów, czasu i pieniędzy, to robię to dla zasady, 
dla poszanowania swoich praw”. 
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Rys. 5. Powody podejmowania walki w obronie swoich praw wśród konsumentów, którzy docho-

dzą tych praw tylko w sytuacjach konfliktowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (2009). 

Warto w tym miejscu wspomnieć, Ŝe w podobnych badaniach przeprowadzo-
nych w 1998 r. wynik ten był bardziej niekorzystny. Konsumenci sprzed ponad de-
kady byli bardziej bojaźliwi, mniej znający swoje prawa, nieczujący wsparcia insty-
tucji prokonsumenckich na tyle, aby występować przeciwko dostawcom w obronie 
własnych praw. Blisko połowa (47%) badanych wówczas konsumentów twierdziła, 
Ŝe nie podejmuje istotnych działań w obronie praw, podobna liczba (44%) deklaro-
wała podejmowanie takich kroków zaleŜnie od sytuacji, a jedynie niewielka część 
respondentów (7%) deklarowała stanowczość w obronie swoich praw. Powody tych 
zachowań były wówczas podobne jak obecnie, ale w istotny sposób zmieniła się ich 
struktura (rys. 6).  

Polscy konsumenci z końca ubiegłego wieku w znacznym stopniu ukształtowa-
ni byli przez poprzedni system, w którym nie tylko prawa konsumenta, lecz takŜe 
prawa człowieka nie były szanowane. Klienci godzili się z konieczności z takim 
traktowaniem. Jednak otwarcie Polski na świat znacznie zmieniło postawy polskie-
go konsumenta wobec dostawców towarów i usług. To otwarcie dotyczyło zarówno 
zmiany systemu rynkowego, który wprowadził rywalizację firm o względy klienta, 
jak i samej mentalności Polaków jako świadomych konsumentów. Szczególnie 
ostatnie lata po przyłączeniu się Polski do Unii Europejskiej i wejściu do strefy 
Schengen spowodowały zmianę zachowań konsumenckich Polaków, którzy zaczęli 
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naśladować wymagających konsumentów z krajów o długoletniej gospodarce ryn-
kowej10. 
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Rys. 6. Postawy klientów w sytuacjach konfliktowych w latach 1998 i 2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (1998, 2009). 

Od początku tego wieku na rynek wchodzą nowe pokolenia konsumentów uro-
dzonych i wychowanych juŜ w innych warunkach ustrojowych. Młodzi ludzie ce-
chują się mniejszą pokorą wobec otaczającego ich świata, znacznie częściej wyka-
zując postawę roszczeniową wobec róŜnego typu instytucji (rodzina, szkoła, praco-
dawca, dostawca towarów i usług). MoŜna by się zatem spodziewać, Ŝe w grupie 
konsumentów deklarujących zdecydowaną obronę swoich praw dominować będą 
ludzie młodzi. Wyniki badania pokazują jednak, Ŝe taka zdecydowana postawa 
wobec naruszających prawa konsumenckie dostawców towarów i usług nie zaleŜy 
od wieku klientów.  

Zakończenie 

Przytaczając słowa P.F. Druckera: „konsumeryzm jest plamą na honorze mar-
ketingu”11, trzeba pamiętać, Ŝe konsumeryzm jest nadzieją na rozwój ducha praw-
dziwego marketingu. Dziś jeszcze na ogół spotykamy się na rynku z pseudomarke-

                                                                 
10 J. Kramer, Polskie gospodarstwa domowe na tle gospodarstw domowych w krajach Unii Europej-

skiej (problemy konwergencji), w: Konsument, gospodarstwo domowe, rynek. Polska–Europa, red.  
Z. Kędzior, M. Jaciow, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.  

11 P.F. Drucker, Management. Tasks, Responsibilities, Practices, Harper & Row Publishers, New 
York 1973, s. 64. 
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tingiem. Firmy wciąŜ zamiast orientacji marketingowej wykazują orientację sprze-
daŜową. To jest wciąŜ bardziej efektywne. Zaspokajanie rzeczywistych potrzeb 
klienta zgodnie z prawidłami marketingu wymaga wciąŜ jeszcze większego nakładu 
sił i środków na osiąganie celów ekonomicznych niŜ osiąganie tych celów za po-
mocą napastliwej reklamy i tzw. chwytów marketingowych. Wbrew powszechnemu 
hasłu: „klient ma zawsze rację”, większość firm udowadnia, Ŝe w sytuacjach kon-
fliktowych klient nie ma racji, nawet jeśli to ma skutkować utratą owego zbyt wy-
magającego klienta, poniewaŜ znacznej części firm (duŜych firm) nie zaleŜy na 
zadowoleniu wszystkich klientów. One chcą mieć klientów uległych, postępujących 
zgodnie z narzuconymi przez organizacje zasadami. Dlatego firmy ustanawiają 
własne prawa, często sprzeczne z panującym ogólnie systemem prawnym, twier-
dząc, Ŝe sprzedawca i klient mają postępować zgodnie z tymi ustanawianymi we-
wnętrznie normami. Dopiero sądy powszechne udowadniają, Ŝe Ŝyjemy w Polsce, 
w Europie, gdzie obowiązuje prawo polskie, europejskie, a nie na terytorium usta-
nawiającej własne prawa Firmy XY.  

Tylko ci nieustępliwi klienci wspierani przez organizacje konsumenckie, sądy 
powszechne lub inne instytucje rządowe mają okazję zmusić przedsiębiorstwa, aby 
były równie przychylne klientom jak to górnolotnie deklarują. Przeprowadzone 
badania potwierdzają, Ŝe takich nieustępliwych klientów przybywa. Są oni coraz 
bardziej odwaŜni, coraz lepiej wyedukowani, coraz bardziej mobilni i otwarci na 
świat. I co najwaŜniejsze – mają coraz większe wsparcie ze strony odpowiednich 
instytucji. MoŜna mieć zatem nadzieję, Ŝe kiedyś dojdzie do sytuacji, w której 
„klient będzie panem i zawsze będzie miał rację”.  

Małe firmy – bardziej zaleŜne od swych klientów – juŜ to dostrzegły. To w ma-
łych firmach, choć nie uprawiają marketingu opartego na ksiąŜkowych wzorach, 
moŜna częściej spotkać się z przejawami istoty marketingu niŜ w duŜych firmach 
zatrudniających rzesze profesjonalnych marketerów.  

 
ATTITUDES OF POLISH CONSUMER TO INTENSIVE PROMOTION  

AND THE VIOLATION OF HIS RIGHTS (BASED ON RESEARCH)  
 

Summary 
 

The marketing-oriented company should be characterized by an exceptional attention to cus-
tomer satisfaction. However, in practice of many companies, marketing is nothing but the active 
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admits that they met with the dishonest, or at least not very appropriate, treatment by sellers. 
However, they still use the services of companies which send not honest promotional message 
and were not very loyal to their customers, because the consumer market position is not yet strong 
enough that they can dictate the terms of purchase. 
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Streszczenie  

Funkcjonowanie współczesnego człowieka i jego gospodarstwa domowego wymaga odpo-
wiednio rozwiniętej sfery usług i wzrastającej ich konsumpcji. Usługi w znacznej mierze przy-
czyniają się do kreowania nowych potrzeb i ich zaspokajania, do podnoszenia poziomu Ŝycia. 
Tworząca się cywilizacja usługowa zwraca uwagę badaczy na konsumenta jako uczestnika rynku 
usług, jego zachowania. Coraz większego znaczenia nabiera zaspokajanie potrzeb i wyszukiwanie 
ofert przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Internet zrewolucjonizował rynek usług, 
zmienił takŜe konsumenta. 

Wprowadzenie 

Zmiany strukturalne w gospodarce, mające źródło w nowoczesnych technolo-
giach, przekształcają cywilizację industrialną w cywilizację usługową, budowaną 
przez społeczeństwo wiedzy1. W zmieniającej się szybko rzeczywistości społeczno-
-gospodarczej, rynkowej i cywilizacyjnej na znaczeniu zyskuje konsument- 
-usługodawca jako uczestnik procesów rynkowych. Poświęca mu się wiele uwagi 
jako jednostce gospodarującej, jako obiektowi oddziaływań rynkowych i marketin-
gowych, a takŜe jako podmiotowi korzystającemu z nowoczesnych technologii.  

Współcześnie konsumpcja usług jest integralną, a wręcz nieodzowną sferą Ŝy-
cia człowieka. Konsumpcja, z definicji, oznacza bezpośredni akt zaspokojenia po-
trzeby człowieka przez uŜytkowanie określonego dobra materialnego lub usługi2.  
W przypadku usług takimi aktami spoŜycia są np. skorzystanie z usługi porządko-
wej, obejrzenie spektaklu teatralnego, filmu, musicalu, skorzystanie z imprezy tury-
stycznej, polisy ubezpieczeniowej, operacji bankowej, przejazd środkiem lokomocji 

                                                                 
1 Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010,  

s. 7. 
2 Cz. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010,  

s. 12. 
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publicznej, zjedzenie posiłku w placówce gastronomicznej, wizyta w salonie fry-
zjerskim, kosmetycznym, odbycie kursu nauki języków obcych itd. Postępująca 
serwicyzacja Ŝycia gospodarczego, konsumpcji, wzrastające znaczenie usług w po-
ziomie i strukturze spoŜycia powodują, Ŝe konsument na rynku usług jest coraz 
częściej obiektem zainteresowań badaczy i praktyki gospodarczej. 

Znaczenie usług dla współczesnego konsumenta 

Usługi spełniają w Ŝyciu człowieka wielorakie funkcje3: 
– stały się nieodzownym dodatkiem do większości towarów konsumpcyj-

nych, podnosząc ich wartość dla klienta; 
– pozwalają funkcjonować gospodarstwu domowemu i jego członkom (np. 

konieczność korzystania z nośników energii, usług komunalnych, wynajmu 
mieszkań, usług handlowych);  

– pozwalają korzystać z osiągnięć cywilizacyjnych (np. usługi teleinforma-
tyczne, komunikacji, e-usługi);  

– wzbogacają osobowość człowieka i tworzą kapitał ludzki, społeczeństwo 
wiedzy (np. usługi edukacji, ochrony zdrowia, kultury, turystyki); 

– są elementem czasu wolnego, decydując np. o jakości jego zagospodaro-
wania (np. usługi turystyczno-rekreacyjne, kultury, edukacyjne, gastrono-
miczne, usługi prowadzenia gospodarstwa domowego); 

– pozwalają zabezpieczać szeroko pojęte finanse gospodarstw domowych 
(np. usługi ubezpieczeniowe, bankowe, maklerskie).  

Serwicyzacja konsumpcji stała się synonimem nowoczesności i wysokiego 
standardu Ŝycia, wyznacznikiem nowoczesnej struktury konsumpcji. Jak zauwaŜają 
A. Dąbrowska i M. Janoś-Kresło, jeŜeli popyt na usługi moŜe wzrastać nieograni-
czenie, to oznacza, Ŝe dla biznesu są one niezwykle wdzięcznym produktem oddzia-
ływania na indywidualne potrzeby i emocje konsumentów4. W przypadku usług 
sprzedaje się niewidzialne tak naprawdę obietnice. Ponadto w miarę wzrostu go-
spodarczego, wzrostu dobrobytu społeczeństwa, nowoczesnego stylu Ŝycia ujawnia 
się paradygmat „więcej znaczy lepiej”, widoczne jest nasilenie skłonności do kon-
sumpcji usług luksusowych.  

Integracja rynków tworzy konsumenta globalnego, czyli takiego, który nie 
ogranicza się tylko do zakupu usług na rodzimych rynkach, lecz takŜe kupuje trans-
graniczne świadczenia usługowe za pośrednictwem Internetu. Konsumenci, wraz  
z rozwojem nowych technologii, mogą podejmować decyzje, dokonywać zakupów 
w warunkach, które wymagają wiedzy. Do ich dyspozycji jest e-handel, e-banko-
                                                                 

3 A. Dąbrowska, Rozwój rynku usług w Polsce – uwarunkowania i perspektywy, Oficyna Wydawni-
cza SGH, Warszawa 2008, s. 133. 

4 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Usługi jako współczesny kreator konsumpcjonizmu, w: Oblicza 
konsumpcjonizmu, red. B. Mróz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 50. 
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wość, e-ubezpieczenia, e-edukacja, coraz częściej e-zdrowie, e-kultura i inne  
e-usługi, a takŜe zakupy przy pomocy innych mediów5. 

Usługi – decyzje zakupu 

Usługi w coraz większej mierze przenikają do gospodarstw domowych, co 
oznacza, Ŝe coraz częściej są przedmiotem podejmowanych decyzji zakupu. Jest to 
elementem unowocześniania struktury konsumpcji i wyrazem wzrostu poziomu 
Ŝycia. Niektóre usługi kupowane są okazjonalnie, inne niemal lub kaŜdego dnia (np. 
usługi handlowe, edukacyjne, opiekuńcze, gastronomiczne, transportowe) lub z re-
gularną częstotliwością (np. ubezpieczeniowe, fryzjerskie, kosmetyczne, kultury). 
NiezaleŜnie od częstotliwości, z jaką konsumenci korzystają ze świadczeń usługo-
wych, przed dokonaniem zakupu muszą podjąć decyzję, z jakiej usługi skorzystać, 
przez kogo i gdzie zostanie wyświadczona, za jaką cenę są skłonni ją nabyć. MoŜ-
liwość stawiania takich pytań świadczy o suwerenności konsumenta na rynku usług. 
Do podjęcia ostatecznej decyzji konsument potrzebuje informacji o ofercie usługo-
wej, cenie, promocji, firmie oferującej dany produkt usługowy.  

MoŜliwość pozyskiwania informacji za pośrednictwem reklam, broszur, ulotek 
promocyjnych itp. czy opinii znajomych, rodziny, jak dowodzą wyniki badań, jest 
zróŜnicowana ze względu na rodzaj usługi (tab. 1). 

Tabela 1 

Wpływ informacji na decyzje zakupu usługi (% odpowiedzi) 

Usługi 
Informacje przekazywane 
w reklamach, broszurach, 

ulotkach itp. 

Opinie znajo-
mych, polecenie 

Nie korzy-
stam 

Edukacyjne 19 52 29 
Ochrony zdrowia 14 74 12 
Kultury 39 48 13 
Gastronomiczne 18 56 26 
Opiekuńcze 7 25 68 
Utrzymania domu  
w czystości 

15 22 63 

Turystyczne 25 53 22 
Remontowo-budowlane 14 56 30 
Ubezpieczeniowe 41 47 12 
Bankowe 52 35 13 

Źródło: A. Dąbrowska, K. Gutkowska, M. Janoś-Kresło, I. Ozimek, Serwicyzacja konsumpcji  
w polskich gospodarstwach domowych, Difin, Warszawa 2010, s. 28. 

Współczesny konsument traktuje kupowanie nie tylko jako efekt konieczności 
zaspokajania potrzeb, lecz takŜe kupowanie staje się elementem zabawy, formą spę-

                                                                 
5 Szerzej: A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środko-

wo-Wschodniej, Difin, Warszawa 2010. 
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dzania wolnego czasu, często w gronie najbliŜszych i znajomych. W procesie tym 
coraz większą rolę odgrywają usługi, których rozwój moŜna określić jako dyna-
miczny. Bogatą ofertę usług spotykamy w centrach handlowych, galeriach. Są tam 
dostępne usługi handlowe, kulturalne, gastronomiczne, bankowe, ubezpieczeniowe, 
pralnicze, telekomunikacyjne, przechowalni dzieci, fryzjerskie, kosmetyczne, kra-
wieckie, jubilerskie, zegarmistrzowskie, ślusarskie i inne, a więc szeroka paleta 
usług zaspokajających zróŜnicowane potrzeby konsumentów i ich gospodarstw do-
mowych. 

To w tych obiektach moŜna spotkać konsumenta-spacerowicza. Jest on wraŜli-
wy na zachęcające reklamy towarów i usług, bonusy, światowe marki. Produkty te 
są obecnie „na wyciągnięcie karty bankowej czy kredytowej”, która pozwala kupić 
teraz, a zapłacić później. Jak podkreśla R. Kossakowski, w świecie konsumpcji spa-
cerowicz-konsument jest artystą, który dobiera z palety róŜnych moŜliwości własne 
kolorowe doznania. Umieszcza je na swoim płótnie szczęśliwości raz za razem6.  

Konsumenci decydując się na określonego usługodawcę (placówkę usługową), 
biorą pod uwagę: cenę, jakość, renomę firmy, lokalizację, moŜliwość kontak-
tu/zakupu online. Ranga poszczególnych czynników jest zróŜnicowana ze względu 
na specyfikę poszczególnych rodzajów usług (tab. 2). 

Tabela 2 

Czynniki determinujące wybór placówki usługowej (% odpowiedzi) 

Usługi Czynniki % odpowiedzi, 
N=894 

Edukacja 

cena 21,5 
jakość 26,9 
renoma firmy 16,2 
lokalizacja 30,6 
moŜliwość sprzedaŜy/kontaktu online 1,3 

Ochrony zdrowia 

cena 16,1 
jakość 28,3 
renoma firmy 6,8 
lokalizacja 40,9 
moŜliwość sprzedaŜy/kontaktu online 1,7 

Kultura 

cena 22,3 
jakość 32,0 
renoma firmy 5,7 
lokalizacja 36,6 
moŜliwość sprzedaŜy/kontaktu online 0,6 

Gastronomia 

cena 25,0 
jakość 43,9 
renoma firmy 6,8 
lokalizacja 22,0 

                                                                 
6 R. Kossakowski, Spacerowicz i pucybut, w: Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapita-

łu, red. T. Szlendak, K. Pietrowicz, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 174. 
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Usługi Czynniki % odpowiedzi, 
N=894 

moŜliwość sprzedaŜy/kontaktu online 0,8 

Związane z prowadze-
niem gospodarstwa 

domowego 

cena 48,2 
jakość 29,5 
renoma firmy 1,8 
lokalizacja 17,9 
moŜliwość sprzedaŜy/kontaktu online 0,9 

Opieki nad dziećmi, 
dorosłymi 

cena 35,5 
jakość 35,5 
renoma firmy 6,5 
lokalizacja 22,6 
moŜliwość sprzedaŜy/kontaktu online 0,0 

Upiększające 

cena 34,4 
jakość 38,8 
renoma firmy 6,6 
lokalizacja 20,2 
moŜliwość sprzedaŜy/kontaktu online 0,0 

Turystyczne 

cena 42,4 
jakość 29,5 
renoma firmy 10,1 
lokalizacja 12,2 
moŜliwość sprzedaŜy/kontaktu online 1,4 

Remontowo-budowlane 

cena 49,2 
jakość 39,0 
renoma firmy 6,2 
lokalizacja 4,6 
moŜliwość sprzedaŜy/kontaktu online 1,0 

Ubezpieczeniowe 

cena 47,8 
jakość 14,6 
renoma firmy 21,5 
lokalizacja 9,4 
moŜliwość sprzedaŜy/kontaktu online 1,2 

Bankowe 

cena 26,3 
jakość 18,4 
renoma firmy 19,8 
lokalizacja 29,4 
moŜliwość sprzedaŜy/kontaktu online 2,5 

Telekomunikacyjne 

cena 57,3 
jakość 13,3 
renoma firmy 10,5 
lokalizacja 8,7 
moŜliwość sprzedaŜy/kontaktu online 0,9 

Źródło: A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 
PWE, Warszawa 2007, s. 99–100. 

Zdecydowanie najczęściej konsumenci, wybierając placówkę usługową, kiero-
wali się ceną i jakością w przypadku usług edukacyjnych, ochrony zdrowia, kultu-
ry, gastronomicznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, 



Anna Dąbrowska 42 

opieki nad dziećmi, dorosłymi, upiększających, remontowo-budowlanych. W przy-
padku usług turystycznych, ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych najwaŜniej-
sza była cena. W usługach bankowych najwaŜniejszym czynnikiem okazała się 
renoma firmy. 

Z badań przeprowadzonych w 2010 r. wśród miejskich gospodarstw domowych 
wynika, Ŝe stopień zaspokojenia potrzeb o charakterze usługowym jest zróŜnicowa-
ny (tab. 3). 

Tabela 3 

Stopień zaspokojenia potrzeb o charakterze usługowym w miejskich gospodarstwach domowych 
w 2010 roku (% odpowiedzi) 

Wyszczególnienie % odpowiedzi* 
Usługi związane z utrzymaniem czystości w domu 

w pełni zaspokojone 79 
niezaspokojone   8 

Usługi opiekuńcze 
w pełni zaspokojone 67 
niezaspokojone 13 

Usługi remontowo-budowlane 
w pełni zaspokojone 58 
niezaspokojone 14 

Usługi edukacyjne 
w pełni zaspokojone  54 
niezaspokojone   7 

Usługi ochrony zdrowia 
w pełni zaspokojone 38 
niezaspokojone 15 

Usługi kultury 
w pełni zaspokojone 43 
niezaspokojone   9 

Usługi gastronomiczne 
w pełni zaspokojone 60 
niezaspokojone   9 

Usługi turystyczne 
w pełni zaspokojone 48 
niezaspokojone 13 

Usługi ubezpieczeniowe 
w pełni zaspokojone 65 
niezaspokojone   6 

Usługi bankowe 
w pełni zaspokojone 70 
niezaspokojone   5 

* Wartości nie sumują się do 100%, róŜnice stanowią potrzeby częściowo zaspokojone. 

Źródło: opracowanie na podstawie: A. Dąbrowska, K. Gutkowska, M. Janoś-Kresło, I. Ozimek, 
Serwicyzacja konsumpcji..., s. 28. 
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Według subiektywnej oceny respondentów za w pełni zaspokojone uznano 
przede wszystkim usługi związane z utrzymaniem czystości w domu (79%) i ban-
kowe (70%). W przypadku tych pierwszych moŜna załoŜyć, Ŝe tak wysoki wskaź-
nik wynika z uśpionych potrzeb. Osoby, które najczęściej ze względów ekonomicz-
nych nie mogły zaspokoić potrzeb, po pewnym czasie nie odczuwają ich, a zatem 
uznają, Ŝe mają je w pełni zaspokojone. NajniŜszy wskaźnik pełnego zaspokojenia 
potrzeb dotyczy usług ochrony zdrowia (38%) i kultury (43%). 

DąŜenia konsumentów do większego zakresu korzystania z usług moŜna odna-
leźć w wynikach badań dotyczących odpowiedzi na pytanie: „Gdyby Państwa do-
chód zwiększył się znacząco, na co głównie przeznaczyliby Państwo dodatkowe 
środki finansowe?” (rys. 1).  
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Rys. 1. Kierunki wydatków dodatkowych środków finansowych (% wskazań)7 

Źródło: A. Dąbrowska, K. Gutkowska, M. Janoś-Kresło, I. Ozimek, Serwicyzacja konsumpcji…, 
s. 17. 

Jak wynika z uzyskanych danych, największy odsetek gospodarstw domowych 
(63%) chciałby przeznaczyć dodatkowe pieniądze na wyjazd turystyczny. Opinie 
respondentów w tym zakresie róŜnicowała istotnie statystycznie płeć. NaleŜy za-
uwaŜyć, Ŝe w latach 2008–2009 wobec skutków spowolnienia gospodarczego i oba-
wy o ekonomiczną przyszłość członków gospodarstw domowych usługi turystyczne 
były najczęściej wymieniane przez Polaków jako produkt, z którego rezygnują lub 
ograniczają jego konsumpcję8.  
                                                                 

7 Badanie przeprowadzono wśród 600 miejskich gospodarstw domowych w 2010 r. Do doboru próby 
został zastosowany schemat losowo-warstwowy, uwzględniający strukturę społeczno-ekonomiczną 
gospodarstw domowych oraz podział administracyjny i urbanizacyjny kraju na województwa. Badanie 
przeprowadzono metodą CATI. 

8 Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy, red. T. Słaby, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2009.  
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Ponad połowa respondentów chciałaby poprawić swoje warunki mieszkaniowe. 
Wśród cech społeczno-ekonomicznych wypowiedzi respondentów były zróŜnico-
wane w sposób istotny statystycznie przez wiek, typ gospodarstwa domowego i do-
chód. Chęć posiadania własnego M lub zmiana warunków mieszkaniowych naleŜą 
do potrzeb, które mają waŜny wpływ na warunki i jakość funkcjonowania konsu-
mentów i ich gospodarstw domowych. Mieszkanie wraz z jego wyposaŜeniem po-
zwala na zaspokajanie róŜnego rodzaju potrzeb, od podstawowych do wyŜszego 
rzędu. Warunki mieszkaniowe decydują często o moŜliwościach rozwoju rodziny,  
a takŜe o konsumpcji wielu dóbr trwałego uŜytku9. Współcześnie mieszkanie jest 
towarem o wysokiej cenie, stąd wiele osób zaspokaja potrzeby, zaciągając kredyty 
hipoteczne. Finansowanie potrzeb poŜyczonymi pieniędzmi, szczególnie własnego 
M, przestało budzić obawę, straciło negatywny wydźwięk społeczny. Polacy dołą-
czyli do grupy krajów określanych mianem „społeczeństwa kredytu”. Szacuje się, 
Ŝe do 2012 r. wartość kredytów hipotecznych wzrośnie do 300 mld zł, czyli  
o 36%10. 

Niemal co druga osoba dodatkowe środki ulokowałaby w banku, poczyniła 
oszczędności. Zapewne w działaniach tych moŜna doszukiwać się wpływu kryzysu 
gospodarczego i obawy przed niepewnym jutrem. Opinie respondentów w tym 
zakresie róŜnicowały istotnie statystycznie dwie cechy społeczno-ekonomiczne: 
wiek i typ gospodarstwa domowego. W marcu 2010 r., jak wynika z badania 
CBOS, odsetek gospodarstw posiadających oszczędności w porównaniu z okresem 
IX–XI 2007 r. wzrósł o 14 punktów procentowych, do poziomu 37%11. Paradoksal-
nie, lepsza sytuacja makroekonomiczna w 2007 r. nie motywowała do oszczędza-
nia, tak jak rozwijający się kryzys w latach 2008–2009. Posiadanie oszczędności 
maleje wraz ze spadkiem poziomu wykształcenia. 

Na czwartym miejscu uplasował się kierunek poprawy stanu zdrowia, kondycji 
fizycznej, czyli skorzystanie z usług opieki zdrowotnej, usług osobistych (38% 
wskazań). Najczęściej opinie badanych istotnie statystycznie były zróŜnicowane, 
poza płcią, przez wszystkie cechy społeczno-ekonomiczne, a więc: wiek, wykształ-
cenie, typ gospodarstwa domowego oraz jego dochód. Dbałość o zdrowie to jeden  
z trendów behawioralnych o charakterze globalnym. Megatrendy dotyczące zdro-
wia zawierają wachlarz zachowań konsumenckich koncentrujących się na zwięk-
szonym znaczeniu zachowania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Zdrowie to 

                                                                 
9 A. Andrzejewski, Mieszkanie jako element środowiska materialnego i społecznego – funkcje i for-

ma mieszkania, w: Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, IPiSS, Warszawa 2005. 
10 Ł. Stępień, Wpływ nowej ustawy o kredycie konsumpcyjnym na politykę kredytową banków. Ra-

port, Lewiatan, czerwiec 2010, s. 23. 
11 Polacy o swoich oszczędnościach i długach, CBOS, Warszawa, kwiecień 2010.  
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kompleksowy trend opisywany za pomocą wielorakich zachowań związanych ze 
stylem Ŝycia określanym jako „wellness”12. 

Na kolejnym miejscu wskazano zakup lub zmianę samochodu, co w znacznej 
mierze łączy się takŜe z usługami – począwszy od handlowych po ubezpieczenio-
we. Warto zauwaŜyć, Ŝe w ostatnich latach Polacy wydatnie zwiększyli stan wypo-
saŜenia w samochody osobowe, często uŜywane. Opinie respondentów w tym za-
kresie były zróŜnicowane istotnie statystycznie przez wiek respondentów i typ go-
spodarstwa domowego.  

Na edukację lub dokształcanie się przeznaczyłoby dodatkowe środki finansowe 
32% respondentów. Jedynie wiek respondentów róŜnicował istotnie statystycznie 
wypowiedzi respondentów. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu wykształcenia  
w hierarchii wartości plasuje się wysoko, ale dalej aniŜeli zdrowie13. Usługi eduka-
cyjne związane są z tworzeniem kapitału ludzkiego, z osiąganiem odpowiedniej 
(poŜądanej) pozycji na rynku pracy i osiąganymi dochodami. 

Co czwarta osoba, gdyby miała większy dochód, wymieniłaby sprzęty stano-
wiące wyposaŜenie gospodarstwa domowego. Dobra trwałego uŜytku zaspokajają 
potrzeby związane z urządzeniem mieszkania, usprawnieniem i mechanizacją prac 
domowych, z rozrywką i wypoczynkiem, komunikacją indywidualną i przemiesz-
czaniem się. Jak wynika z badania budŜetów gospodarstw domowych GUS, w la-
tach 2007–2009, w przypadku większości dóbr utrzymywała się tendencja do po-
prawy wyposaŜenia gospodarstw domowych. 

Styl Ŝywienia zmieniłoby 16% respondentów. Cechą socjodemograficzną róŜ-
nicującą istotnie statystycznie opinie ankietowanych w obu przypadkach było wy-
kształcenie. Jak wynika z raportu Datamonitor, konsumenci we wszystkich prze-
działach wiekowych pragną wygody przy przygotowywaniu codziennych posiłków 
ze względu na małą ilość czasu wolnego14. Z kolei Fundacja Promocja Zdrowia 
„Zmień nawyki na dobre” dowodzi, Ŝe Polacy chcą zmieniać swoje przyzwyczaje-
nia Ŝywieniowe15. Fundacja oferuje mini poradniki, np. „Dbaj o zdrowie. Jedz 5 ra-
zy dziennie warzywa i owoce”16. Ale mówiąc o zaspokajaniu potrzeb Ŝywnościo-
wych nie sposób nie wspomnieć, Ŝe konsumenci marnotrawią ogromne ilości je-

                                                                 
12 A. Dąbrowska, A. Olejniczuk-Merta, Współczesne przeobraŜenia w konsumpcji a rozwój kon-

sumpcji zrównowaŜonej, w: Konsumpcja w Polsce. Raport Roczny, IBRKK, Warszawa 2009, s. 100 
–120. 

13 Co jest waŜne, co moŜna, a czego nie wolno – normy i wartości w Ŝyciu Polaków, Komunikat 
CBOS BS/99/2010, Warszawa, lipiec 2010.  

14 New Developments in Global Consumer Trends, A Datamonitor report, April 2007, 
www.datamonitor.com/Products/Free/Report/DMCM2468/020DMCM2468.htm (20.01.2011). 

15 Zmieniamy nawyki Ŝywieniowe i styl Ŝycia, http://www.gotujmy.pl/zmieniamy-nawyki-
zywieniowe-i-styl-zycia,artykuly,705.html (20.01.2011). 

16 Materiały edukacyjne, www.promocjazdrowia.pl/index.php?option=com_content&view=article 
&id=57&Itemid=40 (20.01.2011). 
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dzenia. Prawie 80% Polaków uwaŜa, Ŝe duŜo Ŝywności w naszym kraju się marnu-
je, a 30% przyznaje, Ŝe zdarza im się wyrzucić pełnowartościowe jedzenie. Najczę-
ściej wyrzucamy pieczywo (46%), ziemniaki (41%) i wędliny (31%) – wynika  
z badań przeprowadzonych na zlecenie Federacji Polskich Banków śywności przez 
Instytut Millward Brown SMG/KRC. Szacowano, Ŝe w 2010 r. blisko 4 mln ton 
Ŝywności ulegnie zmarnowaniu i zostanie wyrzuconych na śmieci (dla porównania 
w Wielkiej Brytanii wyrzuca się corocznie ok. 8,3 mln ton jedzenia)17. 

E-usługi  

E-usługi przyczyniają się nie tylko do tworzenia nowych relacji pomiędzy 
ludźmi, lecz takŜe wyznaczają nowe sposoby zachowań, podejmowania decyzji 
oraz uczestnictwa na rynku usług. Internet ułatwia konsumentom poszukiwanie 
informacji dotyczących oferty produktowej, ich porównanie, dokonanie wyboru  
i zrealizowanie transakcji usługowych. 

Do czynników warunkujących zmiany zachowań konsumentów w kierunku ko-
rzystania z e-usług moŜna zaliczyć: 

– moŜliwość dotarcia z ofertą do większej liczby e-konsumentów, do których 
dostęp tradycyjnymi metodami jest trudny, a często teŜ kosztowny; nie bez 
znaczenia jest moŜliwość aktywizowania e-konsumentów na róŜnych ob-
szarach świadczenia e-usług; 

– szybkie modyfikowanie ofert i dostosowywanie ich do zmian trendów, cen, 
kursów walut, co szczególnie w okresach zawirowań, np. kryzysu finanso-
wego, jest bardzo waŜne; 

– udostępnianie konsumentom wyczerpujących informacji o usługach z moŜ-
liwością wykorzystania dźwięku, ruchu, tekstu, co przyczynia się do zma-
terializowania usług i ułatwia podjęcie decyzji; 

– moŜliwość eliminowania przy niektórych usługach ogniw pośrednich, co 
przybliŜa usługę do jej odbiorcy i moŜe obniŜać koszty świadczenia, a tym 
samym cenę; 

– moŜliwość wydłuŜenia czasu pracy firmy usługowej na całą dobę bez po-
noszenia dodatkowych kosztów, co wobec presji cenowych jest dla firm 
nie bez znaczenia, a dla konsumentów czyni firmę bardziej dostępną, 
otwartą na potrzeby klientów i ich oczekiwania; 

– konsument poszukujący usługi w sieci jest anonimowy, co moŜe ułatwić 
podjęcie samodzielnej decyzji zakupu usługi, ale moŜe rodzić teŜ niebez-

                                                                 
17 Prawdy i mity na temat problemu marnowania Ŝywności i niedoŜywienia, www.banki 

zywnosci.pl/38-n-467/archiwum/prawdy-i-mity-na-temat-problemu-marnowania-zywności-i-niedozy 
wienia.html (10.02.1011). 
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pieczeństwo korzystania z usług przez osoby niepełnoletnie bez wiedzy  
i kontroli opiekunów; 

– krótki czas złoŜenia zamówienia lub zawarcia transakcji kupna-sprzedaŜy  
i w przypadku niektórych usług ich konsumpcji, co skraca czas zaspokaja-
nia potrzeb; 

– róŜnorodność form płatności (przelew na konto, zapłata za pobraniem 
pocztowym, karty płatnicze), aczkolwiek istotną rolę odgrywają tu takie 
czynniki, jak czas i bezpieczeństwo; 

– dostęp do rynków od lokalnego do międzynarodowego, co ma istotne zna-
czenie w dobie globalizacji usług18. 

W świetle wyników badania z 2010 r. najbardziej popularną e-usługą, z której 
korzystali respondenci – mieszkańcy miast była e-bankowość oraz e-handel, naj-
mniej popularną e-zdrowie i e-ubezpieczenia. Największy odsetek innych dorosłych 
członków gospodarstw domowych korzystał z e-handlu (tab. 4).  

Tabela 4 

Korzystanie z e-usług (%) 

Wyszczególnienie Respondent 

Inni doro śli 
członkowie 

gospodarstwa 
domowego 

Obecnie nie 
korzystamy, ale 

zamierzamy 
korzystać 

Obecnie nie 
korzystamy i nie 

zamierzamy 
korzystać 

E-bankowość 50 7 8 35 
E-handel 47 10 9 35 
E-turystyka 29 4 13 54 
E-kultura 26 6 13 55 
E-edukacja 18 7 13 62 
E-zdrowie 13 5 12 70 
E-ubezpieczenia 13 2 13 72 

Źródło: A. Dąbrowska, K. Gutkowska, M. Janoś-Kresło, I. Ozimek, Serwicyzacja konsumpcji..., 
s. 36. 

E-zdrowie i e-ubezpieczenia najczęściej wymieniano przy odpowiedziach 
„obecnie nie korzystamy i nie zamierzamy korzystać”. Z kolei najmniej osób 
stwierdziło, Ŝe „obecnie nie korzystamy, ale zamierzamy korzystać” w przypadku 
e-bankowości i e-handlu. 

Jeszcze do niedawna grupę konsumentów 50+ czy 55+ uwaŜano za mało atrak-
cyjną dla biznesu nie tylko w kontekście obcowania z nowoczesnymi technologia-
mi19. Z roku na rok sytuacja zdecydowanie się zmienia i róŜnice w zachowaniach 
konsumentów według grup wiekowych nie są aŜ tak znaczące, przynajmniej w nie-
których obszarach e-usług (tab. 5).  
                                                                 

18 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Konsument na rynku e-usług…, s. 36. 
19 M. Dąbrowska, T. Rey, Kosztowne ignorowanie segmentu 55+, „Marketing w Praktyce” 2008,  

nr 5, s. 20–23. 
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Tabela 5 

Korzystanie z e-usług przez respondentów według wieku (% wskazań) 

Wyszczególnienie 
Wiek 

do 29 lat 30–39 lat 40–49 lat 50–59 lat 60+ 
E-bankowość 76 59 40 32 19 
E-handel 78 49 41 25 22 
E-turystyka 38 29 27 25 19 
E-kultura 50 21 21 15 14 
E-edukacja 31 16 11 15 8 
E-zdrowie 19 13 8 11 14 
E-ubezpieczenia 17 17 10 10 8 

Źródło: A. Dąbrowska, K. Gutkowska, M. Janoś-Kresło, I. Ozimek, Serwicyzacja konsumpcji…, 
s. 37. 

Według raportu PARP do najbardziej popularnych i najszybciej rozwijających 
się branŜ e-usług naleŜą20: 

– komunikacja: najpopularniejszymi są portale społecznościowe, na których 
liczba przesyłanych za ich pośrednictwem wiadomości przekroczyła juŜ 
liczbę wysłanych e-maili; 

– handel: wzrasta z roku na rok wartość dokonywanych zakupów; przychody 
przedsiębiorstw ogółem ze sprzedaŜy przez Internet w 2009 r. wynosiły 
61,8 mld zł21, 29,3% Polaków w wieku 16–74 lata zamówiło przez Internet 
towary i usługi, co stanowiło 48% wszystkich internautów w Polsce; 

– rozrywka: w miarę dostępu coraz tańszego Internetu o większej przepusto-
wości, telewizorów lub dekoderów telewizji cyfrowej z wbudowaną tech-
nologią IPTV (Internet Protocol Television – technologia umoŜliwiająca 
przesył sygnału telewizyjnego przy pomocy protokołu IP) będą rozwijały 
się nowe usługi, jak społecznościowe serwisy muzyczne, radia i telewizje 
internetowe, serwisy udostępniające wideo na Ŝądanie, platformy gier  
online z moŜliwością rywalizacji z wieloma osobami; 

– finanse: branŜa, która jako jedna z pierwszych wykorzystała nowoczesne 
technologie do świadczenia usług bankowych, ubezpieczeniowych, inwe-
stycyjnych; stale poszerza się oferta e-usług finansowych, co jest odpowie-
dzią na zapotrzebowanie rynku i klientów; 

– turystyka: podlega ciągłej ewolucji, co wynika ze zmieniających się po-
trzeb konsumentów oraz wkraczania do tej sfery działalności gospodarczej 
nowych technologii; zyskuje coraz większą popularność, w miarę rozwoju  
i popularyzacji technologii GPS, darmowego udostępniania map cyfrowych 
będą rozwijały się usługi oparte na geolokalizacji; Światowa Organizacja 

                                                                 
20 Rozwój sektora e-usług na świecie, PARP, Warszawa 2010, s. 116–119. 
21 www.e-handel.org.pl/. 
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Turystyki UNWTO zachęca państwa członkowskie oraz państwa rozwija-
jące się do korzystania z moŜliwości, jakie daje dostęp do informacji i In-
ternetu, popiera tworzenie strategii e-turystyki i zdobywanie nowych klien-
tów za pośrednictwem tego środka22; 

– edukacja: oprócz kursów e-learningowych rozwija się poradnictwo oraz 
konsultacje, publikowanie tekstów w postaci nagranych filmów, serwisy 
udostępniające e-ksiąŜki i audioksiąŜki (w 2009 r. Polacy wydali na zakup 
audiobooków blisko 20 mln zł, a oferta ich szybko rośnie – 1,42 tys. tytu-
łów); 

– zdrowie: informacje na jego temat pozostaną jednymi z najczęściej wyszu-
kiwanych w Internecie, a w najbliŜszych latach prognozuje się ich dalszy 
rozwój; „Strategia e-Zdrowie Polska na lata 2009–2015” jest dokumentem, 
w którym określono główne kierunki rozwoju informatyzacji w ochronie 
zdrowia23; 

– informacyjna: serwisy informacyjne, e-prasa, zapotrzebowanie na treści  
w formie elektronicznej wzrasta, co wiąŜe się z wygodą, oszczędnością 
czasu, pieniędzy; branŜa zastanawia się nad wprowadzeniem opłat. 

Podsumowanie 

Zachowania konsumentów na rynku są bacznie obserwowane, badane i anali-
zowane przez firmy, w szczególny sposób przez firmy usługowe. To na tym rynku 
dokonują się rewolucyjne zmiany, związane m.in. z nowoczesnymi technologiami. 
To ten sektor gospodarki odgrywa wiodące znaczenie w gospodarkach rynkowych. 
Stąd teŜ warto przyjrzeć się, jakie trendy w zachowaniach konsumentów przewiduje 
się na 2011 r. w kontekście rynku usług.  

Wśród trendów w zachowaniach konsumentów na 2011 r. wymienia się24: 
1. Akty Ŝyczliwości – mały prezent niespodzianka uznawany jako najlepszy spo-

sób dotarcia do serc i umysłów konsumentów; do ich realizacji potrzebne są in-
formacje o konsumentach (np. Facebook). Na przykład konsumenci, którzy 
przyznawali się na Twitterze, Ŝe mają gorszy dzień, dostawali od brytyjskiego 
serwisu Interflora bukiet kwiatów. 

2. Urbanizacja – globalna urbanizacja. Około 180 tys. osób kaŜdego dnia zmienia 
miejsce zamieszkania, wybierając miasto jako swój punkt docelowy. W duŜych 

                                                                 
22 W terminie 24.05–6.06.2008 w Hiszpanii odbyło się seminarium organizowane przez Światową 

Organizację Turystyki UNWTO dla przedstawicieli administracji turystycznej reprezentujących Pań-
stwa Członkowskie, na którym odniesiono się takŜe do e-turystyki. UNWTO stworzyła portal interne-
towy SOS.travel http://www.ternalert.org/, na którym zamieszczane są informacje m.in. nt. bezpieczne-
go podróŜowania. 

23 Strategia e-zdrowie Polska na lata 2009–2015, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, marzec 2009. 
24 11 na 2011, „Marketing w Praktyce” 2011, nr 2, s. 74–78. 
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ośrodkach miejskich konsumenci są bardziej wymagający, tolerancyjni, do-
świadczeni, skłonni do próbowania nowych dóbr i usług. 

3. Cenowy chaos – szokujące wyprzedaŜe, zbiorowe zakupy, rekomendacje, pole-
cenia, nowe technologie – strategie cenowe stają się coraz bardziej skompliko-
wane. Zbiorowe zakupy – w Chinach serwis Taobao sprzedał w ciągu 3,5 go-
dziny 200 samochodów Smart. WyprzedaŜe dla zarejestrowanych uŜytkowni-
ków (swoista ekskluzywna przynaleŜność do pewnej grupy), stosuje taką stra-
tegię np. biuro podróŜy Jetsetter. Czasowe wyprzedaŜe – informacje pojawiają 
się coraz częściej na portalach społecznościowych, mogą to być wyprzedaŜe od 
12 w nocy w piątek do 12 w nocy w niedzielę (np. firmowy sklep online  
J. Crew’s). Miejscowe obniŜki – coraz więcej osób korzysta z serwisów  
w określonym połoŜeniu geograficznym. 

4. Kierunek – rynki rozwijające się, duŜe pieniądze znajdują się teraz na rynkach 
Chin, Indii, Brazylii. Levi’s stworzył specjalną markę dŜinsów, uwzględniając 
szczuplejsze sylwetki azjatyckich klientów. 

5. Wirtualne symbole statusu – konsumenci zakochali się w cyfrowym świecie 
globalnej sieci, np. konsumenci mogą na wybranych serwisach prezentować 
szerszemu gronu rówieśników swoje osiągnięcia, popularność. 

6. Zdrowie – jakość produktów i ich wpływ na zdrowie. Szacuje się, Ŝe do 2015 r. 
ok. 500 mln ludzi będzie korzystało z mobilnych aplikacji poświęconych zdro-
wiu. Przed usługami e-zdrowia otwiera się dobra perspektywa. 

7. Rozkwit Ŝycia społecznego i twinsumerów – dzielenie się informacjami, reko-
mendacjami. Twinsumerzy to osoby o podobnych upodobaniach, zaintereso-
waniach, stylu Ŝycia. Dla firm usługowych to waŜne pole do zagospodarowa-
nia. 

8. Rozwój dobroczynności – takŜe w krajach rozwijających się.  
9. Planowana spontaniczność – jednoczenie się ludzi wokół wspólnych spraw i te-

matów.  
10. Ekologizacja – według „Journal of Marketing” 40% konsumentów deklaruje  

w róŜnych badaniach chęć kupowania „zielonych produktów”. Coraz częściej 
ekologizację odnosi się do sfery usług. 

11. Mieć mniej – zaskakujący kulturowy zwrot. Konsumpcjonizm – passé! Nie 
kupujemy, a wypoŜyczamy. Powrót do „dobrej formy sumienia”. Otwierają się 
nowe moŜliwości dla firm usługowych. 
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CONSUMER SERVICES AS MARKET PARTICIPANT 
 

Summary 
 
The functioning of a modern man and his household requires a sufficiently developed service 

sector and increasing consumption of services. Services to a large extent contribute to the creation 
of new needs that have to be satisfied, and they also play their part in raising the standard of 
living. A service civilization, which is being formed at present, draws the attention of researchers 
to the consumer, his role as a participant of the service market and his behavior. Satisfying needs 
and looking for the best offers with the use of modern technology becomes increasingly impor-
tant. The internet has revolutionized the services market and also changed the consumer. 
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ZNAJOMOŚĆ WYBRANYCH ASPEKTÓW ZACHOWANIA 
KONSUMENTÓW WŚRÓD PRZEDSIĘBIORSTW  

RYNKU IT 
 

 

 

Streszczenie  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, na przykładzie przedsiębiorstw zajmujących 
się sprzedaŜą detaliczną produktów rynku technologii informacyjnych, wybranych obszarów 
potencjalnej rozbieŜności występującej między realnym przebiegiem procesu zakupowego a jego 
obrazem identyfikowanym przez określone przedsiębiorstwo bądź, w ogólnym ujęciu, wszystkie 
przedsiębiorstwa danego rynku. Precyzyjne zdefiniowanie i pomiar tej rozbieŜności moŜe stać się 
punktem wyjścia do optymalizacji działań detalistów oraz budowania przez nich trwałej przewagi 
konkurencyjnej. 

Istota zachowań konsumenta 

Istnieje bardzo wiele definicji terminu „zachowanie konsumenta”. Według  
R. Blackwella, P. Miniarda oraz J. Engela przez zachowanie konsumenta rozumieć 
naleŜy działania podejmowane przez ludzi podczas uzyskiwania (obtaining), uŜyt-
kowania (consumig) oraz pozbywania się (disposing) dóbr oraz usług1. W ich obrę-
bie wyróŜnić naleŜy m.in. wszelkie działania prowadzące do nabycia oraz obejmu-
jące nabycie (purchase) bądź odbiór (receipt) produktu, miejsce, czas, sposób oraz 
warunki jego uŜytkowania, a takŜe sposób, w jaki konsument pozbywa się tak za-
kupionego dobra i jego opakowania2. 

Podobne podejście przedstawia M. Solomon, wskazując, Ŝe zachowanie kon-
sumenta to procesy zachodzące w momencie gdy jednostki lub grupy wybierają, 
nabywają, uŜywają lub pozbywają się dóbr oraz usług, pomysłów czy doświadczeń 

                                                                 
1 R.D. Blackwell, P.W. Miniard, J.F. Engel, Consumer behavior, Harcourt College Publishers 2001, 

s. 6. 
2 Ibidem. 
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niezbędnych do zaspokojenia ich potrzeb i pragnień3. Z kolei M. Pohorille – „spo-
sób w jakim konsument hierarchizuje swe potrzeby, wybiera dobra i usługi słuŜące 
ich zaspokojeniu oraz uŜytkuje posiadane dobra; F. Hansen – „ogół działań i per-
cepcji konsumenta składających się na przygotowanie decyzji wyboru produktu, 
dokonanie owego wyboru oraz konsumowanie”4 oraz T. Tyszka, według którego 
zachowanie konsumenta to „[…]wszystko, co poprzedza, zachodzi w trakcie i na-
stępuje po nabyciu przez konsumenta dóbr i usług”5. 

Nieco inaczej natomiast pojęcie to zdefiniowane jest przez G. Antonidesa  
i W.F. van Raaija, którzy zachowanie konsumenta określają jako: „Czynności psy-
chiczne i fizyczne (jednostek i małych grup), łącznie z ich motywami i przyczyna-
mi, dotyczące orientacji, kupowania, uŜytkowania i pozbywania się wyrobu z sekto-
ra rynkowego, publicznego oraz gospodarstwa domowego, pozwalające konsumen-
towi funkcjonować oraz osiągać swoje cele i urzeczywistniać wartości (z uwzględ-
nieniem skutków oraz konsekwencji jednostkowych i społecznych), a dzięki temu 
osiągać zadowolenie i dobrobyt”6. 

Precyzyjne rozpoznanie sposobu postępowania konsumenta na rynku moŜe być 
dla kaŜdego przedsiębiorstwa nadzwyczaj istotnym kierunkiem budowania  
i wzmacniania przewagi konkurencyjnej7. Dzięki niemu staje się moŜliwa ocena 
potrzeb i pragnień konsumentów, motywacji nimi kierującej, preferencji odnośnie 
poszczególnych marek, źródeł informacji, a takŜe wielu innych, interesujących tak  
z poznawczego, jak praktycznego punktu widzenia czynników warunkujących wy-
bór produktu oraz miejsca jego zakupu. Wiedza taka buduje szeroką płaszczyznę 
kształtowania optymalnej struktury marketingu mix, począwszy od tworzenia dopa-
sowanego do oczekiwań konsumentów produktu, poprzez formułowanie skutecz-
nych strategii cenowych oraz dystrybucji, skończywszy na moŜliwości budowy 
efektywnej komunikacji z otoczeniem. 

Przytoczone uprzednio definicje dosyć jednoznacznie wskazują moŜliwe do 
rozpoznania i pomiaru działania podejmowane przez konsumentów, etapy procesu 
nabywczego oraz czynniki je warunkujące. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe nie 
wszystkie one są z punktu widzenia przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedaŜą 
produktów8, równie istotne. O ile czynniki dotyczące samych produktów oraz ich 

                                                                 
3 M.R. Solomon, Consumer Behavior. Buying, Having and Being, Pearson Prentice Hall 2007, s. 6. 
4 L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 14.  
5 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2006, s. 12. 
6 G. Antonides, W. Fred van Raaij, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wyd. Nauko-

we PWN, Warszawa 2003, s. 24. 
7 Szerzej np. M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Ofi-

cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 181. 
8 W przypadku rynku technologii informacyjnych większość funkcjonujących w Polsce przedsię-

biorstw zajmuje się dystrybucją–sprzedaŜą produktów, sama produkcja zlokalizowana jest w przewaŜa-
jącej mierze poza granicami kraju. 
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cech, a co się z tym wiąŜe, spora część czynników decydujących o wyborze przez 
konsumenta jednej spośród dostępnych alternatyw pozostają zwykle poza zasięgiem 
oddziaływania tego typu przedsiębiorstwa, o tyle szczególnego znaczenia nabierają 
zmienne wpływające na decyzję o miejscu dokonania transakcji, warunki jego oce-
ny oraz sposób powstawania satysfakcji związanej z samym przebiegiem procesu 
zakupowego, w tym związanej ze sklepem, w którym konsument kupił produkt. 

Równie waŜnym, z punktu widzenia planowania i oceny działań marketingo-
wych, chociaŜ z drugiej strony niezbyt często poruszanym w badaniach zagadnie-
niem, jest wiedza samych przedsiębiorstw na temat postępowania konsumentów. 
Warto zwrócić uwagę, Ŝe o ile zagadnienia zachowania konsumenta na poszczegól-
nych rynkach są zwykle rozpoznane w stopniu bardzo dobrym, o tyle mniejszą 
uwagę poświęca się ocenie tego, czy przedsiębiorstwa wiedzę taką gromadzą i wy-
korzystują9 oraz w jakim stopniu wiedza ta odzwierciedla bądź pokrywa się z fak-
tycznym przebiegiem procesu zakupowego. 

W tym punkcie uzasadnione wydaje się wprowadzenie pojęcia luki – potencjal-
nej, moŜliwej rozbieŜności występującej pomiędzy realnym przebiegiem procesu 
zakupowego a jego obrazem identyfikowanym przez dane przedsiębiorstwo lub  
w ogólnym ujęciu, wszystkie przedsiębiorstwa rozwaŜanego rynku. Jej pomiar  
i wyznaczenie umoŜliwiłoby wskazanie potencjalnych słabych stron firmy – obsza-
rów, w których moŜna dopasować jego strategię oraz zoptymalizować bieŜące dzia-
łania pod kątem oczekiwań stawianych przez potencjalnych i faktycznych nabyw-
ców. 

Próba wykazania istnienia zdefiniowanej powyŜej luki na rynku technologii in-
formacyjnych została podjęta na podstawie badania postępowania konsumentów 
omawianego rynku, przeprowadzonego od maja do września 2010 r. Miało ono 
dwutorowy charakter, obejmując: 

– konsumentów nabywających produkty rynku IT – 998 przypadków dobra-
nych w sposób kwotowy przy uwzględnieniu kryterium płci, wieku oraz 
miejsca zamieszkania rozumianego jako województwo oraz wielkość miej-
scowości; 

– przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedaŜą detaliczną produktów IT – bada-
nie zupełne uwzględniające wszystkie przedsiębiorstwa o danym profilu 
działalności z województwa lubelskiego. 

W procesie badawczym przyjęte zostały ponadto następujące załoŜenia: 

                                                                 
9 Szerzej o świadomości postępowania konsumentów wśród przedsiębiorstw np. N. Piercy, Market-

led strategic change, Elsevier, Oxford 2009, s. 219, natomiast o skłonności konsumentów do dzielenia 
się z podmiotami rynku własnymi odczuciami odnośnie do przebiegu procesów zakupowych np.  
B. Beemer, L. Shook, Konsument w centrum uwagi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010. 
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a) przez pojęcie „rynek technologii informacyjnych” rozumiany jest rynek, na 
którym odbywają się transakcje dotyczące urządzeń (komputery) oraz na-
rzędzi (oprogramowanie) słuŜących wszechstronnemu posługiwaniu się in-
formacją; 

b) z uwagi na fakt, Ŝe badanie dotyczy konsumentów indywidualnych, za 
podmioty rynku IT przyjęto przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedaŜą deta-
liczną (zarówno w wymiarze fizycznym jak i online). 

Wybrane aspekty zachowania konsumentów rynku IT 

W części konsumenckiej przeprowadzonego badania ocenie poddano wiele 
istotnych z poznawczego i praktycznego punktu widzenia wymiarów procesu na-
bywczego oraz czynników proces ten warunkujących, obejmujących m.in. oczeki-
wania konsumentów odnośnie do procesu zakupowego, postrzegane formy ryzyka 
związanego z zakupami, sposób wyboru miejsca zakupu, elementy składające się,  
w opinii konsumentów, na poziom obsługi, źródła zadowolenia i przyczyny nieza-
dowolenia nabywcy, znaczenie Internetu przy procesach decyzyjnych, a takŜe dzia-
łania podejmowane w fazie międzyzakupowej. 

W dalszej części przedstawiono i omówiono dwa szczególnie waŜne z punktu 
widzenia działalności handlowej, a takŜe dosyć jasno obrazujące istnienie omówio-
nej uprzednio luki obszary: oczekiwania konsumentów odnośnie do przebiegu sa-
mego procesu zakupowego (tab. 1) oraz czynniki warunkujące wybór miejsca do-
konania transakcji10. 

Przedstawione dane jednoznacznie wskazują bezpieczeństwo transakcji jako 
czynnik, do którego Ŝywione są największe oczekiwania. NaleŜy nadmienić, Ŝe 
dość dobrze wpisuje się to w charakterystykę rynku technologii informacyjnych 
jako rynku, którego produkty, z uwagi na swoją złoŜoność, zaawansowanie techno-
logiczne i wysoką wartość często budują u nabywców poczucie ryzyka związanego 
zarówno z samym nabywanym przedmiotem, jak i przebiegiem transakcji. Tezę tę 
zdaje się potwierdzać duŜe znaczenie dla respondentów dostępności informacji  
o produkcie oraz moŜliwość porównania produktów, ich zwrotu, a takŜe moŜliwość 
uzyskania pomocy od sprzedawcy. Oczekiwania te są ulokowane niŜej w hierarchii 
wszystkich wymiarów, niemniej jednak charakteryzują się nadal wysokim (chociaŜ, 
wziąwszy pod uwagę dość duŜe odchylenia standardowe, mniej spójnym) pozio-
mem ocen przyznawanych przez ankietowanych. 

Kolejne, po bezpieczeństwie i dostępności informacji, miejsce w konsumenc-
kiej hierarchii oczekiwań mają czynniki związane z fizyczną organizacją przebiegu 
zakupów, takie jak wysoki poziom obsługi, dostępność produktów, prostota składa-

                                                                 
10 Wykazy poddanych ocenie oczekiwań oraz czynników wpływających na wybór miejsca zakupu 

wyznaczono w drodze poprzedzających omawiany pomiar badań jakościowych. 
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nia zamówienia oraz moŜliwość przetestowania i porównania ze sobą kilku produk-
tów przed dokonaniem decyzji oraz zakupem. 

Tabela 1  

Oczekiwania konsumentów rynku IT odnośnie do przebiegu procesu zakupowego 

 Ocena średnia Odchylenie 
standardowe 

Bezpieczeństwo transakcji 8,08 1,45 
Dostępność informacji o produkcie 7,92 1,61 
Wysoki poziom obsługi 7,56 1,68 
Dostępność produktów „od ręki” 7,46 1,73 
Prostota składania zamówienia 7,45 1,72 
MoŜliwość porównania produktów 7,43 1,85 
MoŜliwość uzyskania pomocy sprzedawcy 7,11 2,11 
MoŜliwość zwrotu produktu 7,05 2,20 
Szybkość transakcji 6,98 2,09 
ZaangaŜowanie obsługi 6,75 2,07 
Kontrola nad przebiegiem transakcji 6,49 2,27 
Brak konieczności podawania danych osobowych 6,16 2,38 

Respondenci oceniali wagę poszczególnych czynników w skali 9-stopniowej, gdzie 1 oznacza najniŜ-
szy poziom oczekiwania, a 9 – najwyŜszy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

Najmniej istotnym czynnikiem jest natomiast brak konieczności podawania da-
nych osobowych. Czynnik ten, biorąc pod uwagę odchylenie standardowe, cechuje 
się równieŜ największym zróŜnicowaniem ocen.  

Dosyć interesujący jest takŜe rozkład średnich ocen istotności czynników zwią-
zanych z obsługą klienta. Przedstawione dane sugerują obraz sprzedawcy, który 
musi być dostępny i zapewniać odpowiedni poziom obsługi, jednak nie oczekuje się 
od niego zbyt duŜego zaangaŜowania. W przeprowadzonym badaniu poddano rów-
nieŜ ocenie wymiary składające się na poziom obsługi (co jednak pozostaje poza 
obszarem zainteresowań niniejszego artykułu). NaleŜy jednak zwrócić uwagę na 
fakt, Ŝe w przewaŜającej mierze od sprzedawcy respondenci oczekują bardziej rze-
telności i sprawności niŜ „przyjacielskiej” relacji i większego zaangaŜowania. 

Rozpatrując natomiast czynniki decydujące o wyborze miejsca dokonania 
transakcji11, zauwaŜono, Ŝe: 

a) najistotniejszym czynnikiem warunkującym wybór miejsca dokonania za-
kupu jest oferowany serwis oraz obsługa gwarancyjna (!), czynnik ten oce-
niony został średnio na 7,79 (respondenci oceniali znaczenie poszczegól-
nych czynników podobnie jak uprzednio na 9-stopniowej skali); 

                                                                 
11 Z uwagi na dość duŜą liczbę badanych czynników (dwadzieścia dziewięć pozycji), pominięto tabe-

lę prezentującą średnie oceny, przedstawiono natomiast najistotniejsze, zdaniem autora, prawidłowości 
wynikające ze zgromadzonego materiału empirycznego.  
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b) niezmiernie istotna jest grupa czynników związanych z minimalizacją 
kosztu, jaki ponosi nabywca, tj. atrakcyjna cena (średnia ocen 7,78, drugi 
czynnik pod względem istotności) oraz oferowany zakres promocji i raba-
tów (7,38), przy czym znaczenie atrakcyjnej ceny cechowało się najniŜ-
szym spośród wszystkich poddanych pomiarowi czynników odchyleniem 
standardowym (1,48); 

c) bardzo istotne są takŜe czynniki związane z przeszłymi, własnymi bądź cu-
dzymi pozytywnymi doświadczeniami związanymi z danym sklepem: za-
dowolenie z poprzednich zakupów (7,68, w opinii respondentów trzeci 
czynnik co do istotności) oraz pozytywne opinie innych konsumentów 
(7,33); 

d) małe znaczenie mają natomiast czynniki kształtujące klasycznie rozumianą 
renomę firmy – tj. czas jej istnienia na rynku (5,86), wielkość sklepu (5,03) 
oraz lokalizacja w centrum miasta (5,10); 

e) nisko oceniana była takŜe istotność czynników związanych z lokalizacją 
danego sklepu, np. bliskość innych sklepów (z branŜy IT lub spoza niej, 
średnia ocen odpowiednio 5,35 oraz 4,82) czy fakt połoŜenia sklepu poza 
centrum miasta (4,12); 

f) respondenci wskazywali takŜe niewielką wagę czynników dotyczących  
pozacenowych instrumentów promotion mix: atrakcyjnej witryny Web 
(5,49), interesującej reklamy (4,60) czy obecności w portalach społeczno-
ściowych (4,17). 

W uzyskanych wynikach dość wyraźnie uwidoczniła się takŜe omówiona 
uprzednio (przy oczekiwaniach odnośnie do procesu zakupowego) tendencja do mi-
nimalizacji ryzyka związanego z nabywanym produktem. WyraŜona jest ona przy-
znaniem przez respondentów istotnej wagi czynnikom obejmującym wspomniany 
powyŜej serwis i obsługę gwarancyjną oraz pozytywne doświadczenia z przeszło-
ści, ale takŜe duŜe znaczenie przy wyborze sklepu moŜliwości przetestowania pro-
duktu przed zakupem (średnia ocen respondentów 7,23) oraz zapewnienia jasnych 
zasad zawierania transakcji (7,59, czwarty czynnik pod względem istotności). 

NaleŜy na koniec zaznaczyć, Ŝe analizując oba omówione obszary przy podzia-
le według kryterium wieku, miejsca zamieszkania, płci czy wykształcenia respon-
denta, moŜna wskazać pewne róŜnice w ocenach deklarowanych przez poszczegól-
ne grupy, a w związku z tym takŜe w hierarchiach czynników, co jednak nie ma 
większego znaczenia z punktu widzenia prowadzonych rozwaŜań. 

Świadomość procesów nabywczych wśród detalistów rynku IT 

W celu oceny obrazu postępowania konsumenta identyfikowanego przez przed-
siębiorstwa rynku technologii informacyjnych zapytano pracowników badanych 
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przedsiębiorstw o znaczenie, z punktu widzenia potencjalnego nabywcy, tego sa-
mego zestawu zmiennych, który został uŜyty w badaniu prowadzonym na konsu-
mentach omawianego rynku. Podejście takie umoŜliwiło porównanie wyników obu 
badań oraz wyznaczenie obszarów rozbieŜności między obrazem przedsiębiorstw  
a faktycznym przebiegiem procesu zakupowego. Ocena oczekiwań konsumentów 
przez podmioty rynku IT została przedstawiona w tabeli 2. 

Tabela 2 

Ocena oczekiwań konsumentów przez podmioty rynku IT 

 Ocena śred-
nia 

Odchylenie 
standardowe 

RóŜnica wzglę-
dem ocen konsu-

mentów 
Wysoki poziom obsługi 8,52 0,57 0,96 
MoŜliwość uzyskania pomocy 
sprzedawcy 

7,94 1,16 0,83 

Bezpieczeństwo transakcji 7,89 1,21 –0,19 
Dostępność informacji o produkcie 7,44 1,08 –0,48 
Prostota składania zamówienia  7,04 1,29 –0,41 
Kontrola nad przebiegiem transak-
cji 

6,96 1,33 0,47 

ZaangaŜowanie obsługi 6,87 1,12 0,12 
MoŜliwość porównania produktów 6,48 1,48 –0,95 
MoŜliwość zwrotu produktu 6,41 1,78 –0,64 
Dostępność produktów „od ręki” 6,35 1,66 –1,11 
Szybkość transakcji 6,20 1,53 –0,78 
Brak konieczności podawania da-
nych osobowych 

6,00 1,10 –0,16 

Respondenci oceniali wagę poszczególnych czynników w skali 9-stopniowej. Wartość dodatnia w ko-
lumnie „róŜnica względem ocen konsumentów” oznacza, Ŝe pracownicy przedsiębiorstw przyznają danemu 
oczekiwaniu większą wagę niŜ przebadani konsumenci, ujemna – mniejszą. RóŜnice większe niŜ 0,5 zostały 
wyróŜnione. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.  

Przedstawione dane jednoznacznie wskazują na fakt, Ŝe postrzeganie omawia-
nych oczekiwań przez pracowników badanych przedsiębiorstw wyraźnie rozmija 
się z deklaracjami wskazywanymi przez konsumentów. Do uwidocznienia rozmiaru 
tej luki, a tym samym umoŜliwienia jej oceny i ewentualnego porównywania, uŜyty 
moŜe zostać współczynnik skonstruowany jako średnia wartości bezwzględnych 
róŜnic między ocenami przedsiębiorstw i konsumentów kolejnych badanych ocze-
kiwań, który w prezentowanym przypadku wynosi 0,59. NaleŜy takŜe zwrócić 
uwagę, Ŝe średnia róŜnica ocen obu badanych grup (liczona bez uwzględnienia 
wartości bezwzględnych) wynosi –0,20, co wskazuje na fakt, iŜ w opinii przebada-
nych pracowników konsumenci mają nieznacznie niŜsze oczekiwania odnośnie do 
przebiegu procesu zakupowego niŜ ma to miejsce w rzeczywistości. 
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Interesujące i warte zauwaŜenia są takŜe dwie prawidłowości: 
1. Pracownicy firm dosyć wyraźnie przeszacowują istotność oczekiwań związa-

nych z zadaniami personelu sprzedaŜy przedsiębiorstwa, tj. istotność wysokie-
go poziomu obsługi oraz moŜliwość uzyskania pomocy sprzedawcy; moŜe to 
być konsekwencją próby podkreślenia przez respondentów znaczenia własnej 
pracy lub wyraz przekonania, Ŝe to sprzedawca, pomagając i rekomendując, 
jest najistotniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję podejmowaną przez 
konsumenta. 

2. Pracownicy firm wydają się nie dostrzegać (lub intencjonalnie marginalizować) 
znaczenia takich czynników, jak moŜliwość porównania produktów przed za-
kupem, moŜliwość zwrotu produktu, dostępność produktu „od ręki” oraz szyb-
kość dokonywania transakcji; co warto podkreślić, są to czynniki związane  
z pewnym wysiłkiem i nakładami ze strony pracowników i przedsiębiorstwa. 
Podobną analizę przeprowadzono takŜe na podstawie średnich ocen znaczenia 

poszczególnych czynników decydujących o wyborze przez konsumenta miejsca 
zakupu dokonanych przez pracowników przedsiębiorstw12. W tym przypadku 
współczynnik wielkości luki (liczony jak uprzednio) wyniósł 0,51, co oznacza, Ŝe 
opinia pracowników firm lepiej pokrywa się ze stanem faktycznym – ocenami śred-
nimi deklarowanymi przez konsumentów. Średnia kolejnych róŜnic między opi-
niami pracowników a konsumentów wynosi natomiast –0,15 – takŜe i w tym przy-
padku respondenci – pracownicy firm oceniają znaczenie kolejnych czynników 
nieco niŜej niŜ respondenci – konsumenci. 

W opinii pracowników przedsiębiorstw rynku technologii informacyjnych naj-
waŜniejsze czynniki wpływające na wybór przez konsumenta miejsca dokonania 
transakcji to poziom obsługi oferowany przez dany sklep (średnia ocen 8,39 przy  
9-stopniowej skali), zadowolenie z poprzednich zakupów (7,89), serwis i obsługa 
gwarancyjna (7,74) oraz pozytywne opinie innych nabywców (7,67).  

MoŜliwe jest takŜe wskazanie następujących obszarów rozbieŜności między 
zdaniem pracowników firm a przebadanymi konsumentami: 
1. Pracownicy przedsiębiorstw rynku IT, podobnie jak w poprzednim przypadku, 

zdecydowanie przeszacowują znaczenie poziomu obsługi jako czynnika decy-
dującego o wyborze miejsca dokonania zakupu (róŜnica średnich ocen 1,30); za 
duŜe znaczenie przyznawane jest takŜe wadze czasu istnienia firmy na rynku 
(róŜnica 0,99) oraz wielkości sklepu (1,36). 

2. Pracownicy przedsiębiorstw nie doszacowują znaczenia czynników związanych 
z: 

                                                                 
12 Jak uprzednio, pominięto tabelę zawierającą średnie oceny, tym razem odzwierciedlające opinie 

pracowników firm odnośnie do znaczenia poszczególnych czynników decydujących o wyborze miejsca 
zakupu, z uwagi na jej rozmiar. 
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a) asortymentem sklepu, w tym dostępnością rzadkich produktów (średnia 
ocen konsumentów większa od ocen przedsiębiorstw o 1,36), szerokością 
asortymentu (średnia większa o 0,87), dostępnością produktów „na miej-
scu” (0,54); 

b) sposobem funkcjonowania sklepu, w tym prowadzenia sprzedaŜy online 
(0,54), umieszczania wyczerpującej informacji na stronie WWW firmy 
(1,07), umoŜliwienia obejrzenia bądź przetestowania produktu przed zaku-
pem (0,86); 

c) oferowaniem cenowych instrumentów promocji (0,85). 
Średnie oceny pozostałych czynników pozostają względnie zgodne – róŜnice 

między nimi nie przekraczają 0,5. 

Podsumowanie 

Przedstawione wyniki badań jasno uwidoczniają istnienie luki pomiędzy real-
nymi oczekiwaniami deklarowanymi przez konsumentów rynku IT a obrazem tych 
oczekiwań, identyfikowanym przez przedsiębiorstwa omawianego rynku. NaleŜy 
przy tym zaznaczyć, Ŝe zaprezentowano jedynie wybrane wyniki, stanowiące nie-
wielką część pozyskanego materiału empirycznego, które jednak dobrze odzwier-
ciedlają istotę i charakter obserwowanej rozbieŜności. 

Pogłębiając ich analizę, moŜna wskazać dwa modele prowadzenia działalności 
handlowej. Pierwszy – oczekiwany przez konsumenta – to sklep który na pierw-
szym miejscu stawia bezpieczeństwo transakcji, m.in. przez zapewnienie odpo-
wiedniego do podjęcia względnie racjonalnej decyzji poziomu informacji, czy nie-
zawodne wsparcie serwisowe, oferuje takŜe wysoki poziom obsługi, sprawność, 
szybkość i jasne zasady zawierania transakcji, nie narzucając przy tym zbyt wyso-
kiej ceny i premiując nabywców rabatami oraz innymi instrumentami cenowymi. 

Drugi – w opinii pracowników przedsiębiorstw omawianego rynku – prefero-
wany przez konsumenta typ sklepu to firma duŜa, od dawna działająca na rynku, 
budująca swoją przewagę za pomocą wysokiej klasy obsługi pomagającej konsu-
mentom w podjęciu decyzji, która jednakŜe w mniejszym stopniu kładzie nacisk na 
szerokość asortymentu, atrakcyjne ceny, szybkość transakcji czy moŜliwość obej-
rzenia produktów przed zakupem. 

Na koniec naleŜy zaznaczyć, Ŝe nadal wyjaśnienia wymaga to, czy przebadani 
pracownicy przedsiębiorstw rynku IT faktycznie nie są świadomi rzeczywistego 
postępowania nabywców, czy raczej ich odpowiedzi były podyktowane dąŜeniem 
do marginalizacji niewygodnych spostrzeŜeń, niechęcią do zmian albo inwestowa-
nia środków i czasu w dodatkowe, poŜądane przez nabywców działania, bądź 
skłonnością do usprawiedliwienia własnej bierności w wychodzeniu naprzeciw 
oczekiwaniom konsumentów. Nie zmienia to jednak faktu, Ŝe róŜnica między tymi 
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oczekiwaniami a opinią pracowników istnieje i powinna motywować do podjęcia 
działań mających na celu lepsze poznanie i zrozumienie konsumenta oraz dopaso-
wanie działalności przedsiębiorstwa do jego wymagań. 
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Streszczenie  

W artykule poruszono kwestie postaw e-konsumentów odnośnie do odpłatności za korzysta-
nie ze stron internetowych jako alternatywę dla modelu reklamowego. Na podstawie analizy 
wybranych wyników badań wtórnych autor stawia tezę o następującej zmianie w mentalności 
internautów dotyczącej odpłatności za usługi internetowe. Przyzwyczajanie się konsumentów do 
zakupów w sieci, niechęć do reklam oraz malejąca efektywność modelu reklamowego są czynni-
kami, które skłaniają e-konsumentów do zaakceptowania odpłatności za usługi internetowe. 

Wstęp 

E-konsument, czyli internauta, który dokonał zakupu za pośrednictwem Inter-
netu, jest przedmiotem wielu analiz, przede wszystkim dotyczących znaczenia  
i funkcjonowania e-rynku. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie jednego 
z segmentów tego rynku – usług internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
zmiany postaw dotyczących płatności za te usługi. Istotne jest to, Ŝe zasygnalizo-
wane w tytule usługi internetowe nie dotyczą dostarczania (przyłączenia) Internetu, 
lecz oferowanych internautom wszystkich uŜyteczności Internetu. O ile w po-
wszechnym odbiorze za samo korzystanie z Internetu naleŜy zapłacić, o tyle  
w świadomości internautów usługi oferowane przez Internet najczęściej są darmo-
we. Przeciętny internauta korzysta z poczty internetowej, przegląda serwisy infor-
macyjne, zakłada profil w serwisach społecznościowych bez konieczności zapłaty 
za te usługi. Ten dotychczasowy, bezpłatny sposób uŜytkowania jest główną przy-
czyną obserwowanego zjawiska, jakim jest często występujące przekonanie o bez-
płatności treści i usług dostępnych w Internecie. Jak wynika np. z badania Gemius 
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„Stosunek internautów do reklamy” tylko co szósty internauta byłby skłonny płacić 
za dostęp do stron internetowych1. 

Artykuł jest próbą wykazania, Ŝe zmienia się ta postawa. Coraz częściej daje się 
zauwaŜyć nie tylko oferowane przez firmy odpłatne treści i usługi internetowe, lecz 
takŜe pozytywne nastawienie do nich samych internautów. Tę tezę przedstawiono 
na podstawie wybranych wyników badań wtórnych oraz przykładowych stron in-
ternetowych, które juŜ (w róŜnorodnej formie) znajdują klientów na płatne treści  
i usługi. Realizując cel artykułu, zaprezentowano charakterystykę uŜytkowników 
Internetu, typologię usług internetowych oraz obecnie stosowane przez firmy mode-
le działania w sieci. Następnie omówiono czynniki wpływające na wybór przez 
internautów płatnych treści w Internecie.  

UŜytkownicy Internetu w Polsce na tle wybranych krajów UE  

Internauta definiowany jest jako osoba, która korzystała z Internetu przynaj-
mniej raz w ciągu ostatnich 30 dni. NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe niektóre badania 
wykorzystują inne definicje, m.in. TNS OBOP w badaniu TNS Telecom Index & 
Interbus definiuje internautę jako osobę mającą dostęp do Internetu2. W dalszej 
części artykułu przyjęto najczęściej spotykaną definicję internauty jako osoby, która 
korzysta z Internetu przynajmniej raz w miesiącu. Liczbę tak rozumianych uŜyt-
kowników Internetu w Polsce w latach 2000–2010 przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Penetracja Internetu w Polsce w latach 2000–2010 

Rok UŜytkownicy Populacja % populacji Źródło danych 
2000 3 700 000 38 181 844 9,7 www.itu.int 
2005 10 600 000 38 133 691 27,8 www.c-i-a.com 
2007 11 400 000 38 109 499 29,9 www.internetworldstats.com 
2010 22 450 600 38 463 689 58,4 www.itu.int 

Źródło: opracowanie na podstawie przedstawionych w tabeli źródeł oraz 
www.internetworldstats.com. 

Przekroczenie ponad połowy populacji wydaje się dobrym wynikiem, naleŜy 
mieć jednak na uwadze dynamiczny rozwój Internetu i co za tym idzie – wysoką 
penetrację w innych państwach. Porównanie penetracji Internetu w Polsce i wybra-
nych krajach Unii Europejskiej przedstawiono w tabeli 2.  

 
 
 

                                                                 
1 Stosunek internautów do reklamy, gemiusReport, lipiec 2009 r., www.marketing-news.pl 

/theme.php?art=928. 
2 S. Pliszka, UŜytkownik Internetu, czyli kto?, www.pbi.org.pl/index.php/ida/168/. 
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Tabela 2 

Porównanie penetracji Internetu w Polsce z wybranymi krajami Unii Europejskiej w roku 2010 

Kraj % populacji  
Unia Europejska 67,6 
Szwecja 92,5 
Holandia  88,6 
Rumunia 35,5 
Cypr 39,3 
Polska 58,4 

Źródło: www.internetworldstats.com/. 

W tabeli 2 przedstawiono porównanie penetracji Internetu w Polsce w stosunku 
do średniej Unii Europejskiej oraz do dwóch państw z najwyŜszą penetracją w UE 
(Szwecja i Holandia) i dwóch państw z najniŜszą penetracją (Rumunia i Cypr).  
W 2010 r. na 27 państw Unii Europejskiej Polska pod względem penetracji Interne-
tu znajdowała się na 21 miejscu. Wartość procenta populacji utrzymuje się poniŜej 
średniej UE; wciąŜ jest jeszcze długa droga do przebycia, by zrównać się z wiodą-
cymi pod tym względem krajami. NaleŜy mieć jednak na uwadze, Ŝe tempo przyro-
stu uŜytkowania Internetu w Polsce jest stosunkowo duŜe, co przedstawiono w ta-
beli 3. 

Tabela 3 

Dynamika rozwoju Internetu w wybranych państwach UE w latach 2000–2010 

Kraj % populacji  
Unia Europejska 257,8 
Łotwa 902,3 
Rumunia 873,3 
Litwa 834,9 
Węgry 763,8 
Polska 701,8 
Bułgaria 689,5 
Czechy  568,1 

Źródło: www.internetworldstats.com/. 

Ponad siedmiokrotne zwiększenie się liczby uŜytkowników Internetu w Polsce 
w latach 2000–2010, w tym podwojenie się liczby internautów w latach 2007–2010 
(por. tab. 1) oznacza duŜą dynamikę wzrostu. Przy znacznie mniejszej dynamice 
przyrostu liczby internautów w pozostałych państwach UE, co jest przede wszyst-
kim spowodowane osiąganym nasyceniem przez państwa „starej Unii” Internetu, 
sytuacja Polski się poprawia. 
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E-konsument i e-rynek w Polsce 

Liczba internautów determinuje liczbę e-konsumentów, choć nie kaŜdy, kto ko-
rzysta z Internetu, nabywa dobra i usługi. E-konsumenta moŜna zdefiniować jako 
internautę, który dokonał zakupu za pośrednictwem Internetu. Istotą jest więc do-
konywanie transakcji przy pomocy sieci, a nie wyłącznie jako medium do informa-
cji, komunikacji i reklamy. Rynek transakcji w sieci nazywany jest zwykle e-ryn-
kiem, e-commerce lub rynkiem internetowym. Od 2000 r. moŜna zaobserwować 
stały jego rozwój. Mimo zawirowań gospodarczych sektor handlu elektronicznego 
nie odczuł w 2010 r. pogorszenia koniunktury. Co więcej, 2010 r. był zauwaŜalnie 
lepszy od 2009, a obecny zakłada dalsze zwiększanie udziału zakupów online  
w wydatkach Polaków3. Raport Gemiusa potwierdza równieŜ wzrost odsetka kupu-
jących online w 2010 r. do 74% internautów. Oznacza to, Ŝe w 2010 r. ok. 16,5 mln 
Polaków kupiło coś przez Internet.  

PowyŜsze dane dotyczą przede wszystkim uŜycia Internetu do nabywania „tra-
dycyjnych” dóbr i usług, a więc takich, które moŜna nabyć równieŜ poza Interne-
tem. NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe nabywanie usług internetowych jest jeszcze na tyle 
niewielkie w stosunku do tych produktów, Ŝe w większości badań e-commerce 
występują jako „inne”. Najczęściej kupowane produkty przez polskich internautów, 
wraz z odniesieniem do danych światowych, przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4 

Nabywanie produktów online (%) 

Kategoria produktów  
zakupionych online 

E-konsumenci 
na świecie w Polsce 

KsiąŜki 41 17 
OdzieŜ/akcesoria odzieŜowe/buty 36 18 
Bilety i rezerwacje lotnicze/kolejowe 24 6 
Filmy/DVD/gry komputerowe 24 5 
Sprzęt elektroniczny 23 10 
Kosmetyki  19 10 
Muzyka 19 9 
Wycieczki/rezerwacje hoteli 16 4 
Sprzęt komputerowy 16 10 
Programy komputerowe 14 4 
Zabawki/rzeczy dla dzieci 9 6 
Części samochodowe 4 7 
Hobby 3 3 
Inne 20 2 

Respondenci mogli wybrać więcej niŜ jeden produkt, stąd przedstawione dane nie sumują się do 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Nielsen, październik–listopad 2007 (dane ze świata), 
NetTrack SMG/KRC, styczeń–listopad 2007 (dane z Polski), www.money.pl/gospodarka/ 
raporty/artykul/raport;co;polacy;kupuja;w;internecie,149,0,322965.html. 

                                                                 
3 E-commerce w Polsce w oczach internautów 2010, Raport Gemius, styczeń 2011, 

http://pliki.gemius.pl/biuletyn_handlowy/2011_01_e_commerce_w_Polsce_internauci.pdf. 
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Przedstawione dane pokazują wielkość e-rynku i uwzgledniają przede wszyst-
kim dobra trwałe nabywane przez Internet. Z usług, które mogą być świadczone lub 
sprzedawane przez Internet, najczęściej nabywane są bilety lotnicze oraz usługi 
turystyczne. PowyŜsze zestawienie przedstawia sprzedaŜ dóbr i usług, które są jed-
nocześnie oferowane na tradycyjnych rynkach. WaŜnym wnioskiem, który naleŜy 
wysnuć z prezentowanych danych, jest istnienie duŜej świadomości dotyczącej 
moŜliwego zastosowania Internetu do zakupów. Zdaniem autora, pogłębiające się 
przekonanie o moŜliwości komercyjnego wykorzystania Internetu w odniesieniu do 
dóbr tradycyjnych przekłada się na przekonanie, Ŝe za usługi internetowe równieŜ 
moŜna zapłacić. W dalszej części artykułu przedstawione zostaną te usługi, które 
dotyczą samego Internetu. 

Typologia usług internetowych 

W tradycyjnym podziale usług internetowych moŜna wyróŜnić następujące ka-
tegorie: 

a) bankowość elektroniczna, 
b) handel elektroniczny: 

– internetowe serwisy aukcyjne, 
– sklepy internetowe, 

c) poczta elektroniczna i programy poczty elektronicznej, 
d) radio internetowe, 
e) telewizja internetowa, 
f) VoIP, 
g) World Wide Web: 

– strony WWW przedsiębiorstw, 
– strony portali internetowych, 
– katalogi internetowe, 
– wyszukiwarki internetowe, 
– sieci społecznościowe. 

Z powyŜszego zestawienia wyróŜnia się bankowość elektroniczna oraz handel 
elektroniczny. W przypadku bankowości elektronicznej odpłatność wiąŜe się z poli-
tyką produktową i cenową poszczególnych banków. Wydaje się, Ŝe obecnie w Pol-
sce większość banków oferuje bankowość elektroniczną bez dodatkowych opłat, co 
jest związane ze stosunkowo niewielkimi kosztami tego kanału dystrybucji usług 
bankowych. Natomiast handel elektroniczny niesie konieczność zapłaty za zaku-
pione dobra i usługi, choć samo korzystanie ze sklepów czy aukcji dla kupujących 
jest bezpłatne – moŜna to odnieść do świata rzeczywistego, gdzie klient nie płaci za 
samo wejście do sklepu, lecz wyłącznie za zakupione w nim produkty. 
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Pozostałe z usług internetowych w zdecydowanej większości występują w for-
mie powszechnie uwaŜanej za bezpłatną.  

Modele działania w sieci 

Przeglądając literaturę przedmiotu, moŜna znaleźć wiele modelów biznesu in-
ternetowego (według niektórych klasyfikacji nawet 384). Zdaniem autora, do najpo-
pularniejszych modeli oferowania internautom treści i usług naleŜą:  
1. Model reklamowy (określany równieŜ jako „model promocyjny”5), którego 

istotą jest oferowanie uŜytkownikom darmowej treści (tzw. contentu) i/lub 
usług, z towarzyszeniem róŜnorodnych form reklamy, pozyskiwanych od trze-
cich podmiotów. Ten sposób działania moŜna porównać do komercyjnej tele-
wizji, dla której głównym źródłem przychodu są reklamy. Idea działania polega 
na zaleŜności pomiędzy jakością oferowanych materiałów, która przekłada się 
na ilość/jakość uŜytkowników, co z kolei przekłada się na przychody z reklam. 

2. Modele odpłatne. MoŜna wśród nich wyróŜnić model abonamentowy oraz mo-
del taryfowy. Istota modelu abonamentowego (nazywanego równieŜ w literatu-
rze modelem abonenckim lub subskrypcyjnym) polega na konieczności opłaty 
za część lub wszystkie z oferowanych treści lub usług. Nazwa pochodzi od 
abonamentu, który płacony jest w określonych odstępach czasu (zwykle są to 
dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, pół roku lub rok). W opłaconych okresach 
uŜytkownik moŜe korzystać z przypisanej do danej subskrypcji zawartości 
stron. Model abonamentowy jest często stosowany przez czasopisma (np. 
„Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza” itp.) oraz przez inne witryny. Odmianą 
modelu abonamentowego jest model taryfowy – podobnie jak model abona-
mentowy, opiera się na płatnościach uŜytkownika za otrzymane treści lub usłu-
gi. RóŜnica polega na pobieraniu opłaty. W modelu taryfowym opłatę pobiera 
się proporcjonalnie do stopnia uŜytkowania witryny (np. czasu uŜytkowania, 
ilości materiałów, transferu danych itp.). Model taryfowy stosuje np. Telewizja 
Polska, oferując na stronie internetowej6 oglądanie na komputerze filmów i se-
riali za opłatą liczoną za kaŜdy odcinek. 

3. Model bazujący na dobrowolnych dotacjach. Polega na oferowaniu treści nie-
odpłatnie, przy jednoczesnym zachęceniu uŜytkowników do dobrowolnego 
wpłacania kwot, jeŜeli sami uznają to za stosowne. UŜyty jest tu przede 
wszystkim mechanizm psychologiczny, zwany regułą wzajemności7, która zo-

                                                                 
4 D.Nojszewski, Przegląd modeli e-biznesowych (cz. II), „E-mentor” 2007, nr 2. 
5 H. Wawwrzyniak, Modele biznesowe w Internecie, www.authorstream.com/Presentation/symetria-

48362-modele-biznesowe-internecie-science-technology-ppt-powerpoint/. 
6 www.tvp.pl. 
7 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 1996, s. 33–62. 
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bowiązuje ludzi do rewanŜowania się za otrzymane od drugiej osoby korzyści. 
Serwisem utrzymującym się w taki sposób jest np. popularna Wikipedia. 

4. Model traktujący Internet jako kanał dystrybucji oraz promocji; zwykle wyróŜ-
nia się traktowanie Internetu jako dodatkowego kanału dystrybucji (tzw. detali-
ści hybrydowi) lub jedynego (tzw. internetowi detaliści czystej gry); zdecydo-
wana większość przedsiębiorstw traktuje równieŜ Internet jako formę komuni-
kacji marketingowej. 

5. Model sprzedaŜowy polegający na prowadzeniu wirtualnego sklepu, oferujące-
go swoim klientom dobra i usługi róŜnych firm, np. Amazon.com czy Mer-
lin.pl. 

6. Model brokerski polegający na doprowadzeniu do spotkania kupującego  
i sprzedającego oraz umoŜliwienia i ułatwienia im zawarcia transakcji, np. 
Ebay.com czy Allegro.pl. 

7. Pośrednictwo informacji, dostawa treści – polegające na dostarczaniu określo-
nych zasobów informacyjnych innym podmiotom. MoŜe to być badanie rynku 
(np. Gemius.pl), informacje teleadresowe połączone z widokiem na mapie (np. 
Zumi.pl) i inne. 

8. Oferowanie outsourcingu, czyli przedsiębiorstwa wykonujące róŜnorodne usłu-
gi sieciowe, m.in. w zakresie płatności (np. Paypal.com), w zakresie technik  
i usług internetowych (np. Home.pl), w zakresie bezpieczeństwa (np. Veri-
sign.com), w zakresie podatków, konsultingu, logistyki, marketingu itp. 

9. Model sieci afiliowanej funkcjonujący na zasadach wzajemnych linków po-
między serwisami róŜnych firm, przy czym opłata moŜe być pobierana za klik-
nięcie w odnośnik lub jako procent ze sprzedaŜy, której początek rozpoczął się 
od danej witryny; najbardziej rozwiniętą formą sieci afiliowanej jest Google 
Adsense, inne przykłady to Program Partnerski Allegro. 

10. Modele hybrydowe polegające na łączeniu kilku z powyŜej wymienionych. 
NaleŜy stwierdzić, Ŝe historycznie rzecz biorąc, na rynku jako pierwszy rozwi-

nął się na szeroką skalę model reklamowy. Dla wielu odbiorców był to wręcz jedy-
ny znany sposób funkcjonowania w sieci, kojarzony z bezpłatnym odbiorem treści. 
Obecnie na szczególną uwagę zasługują modele określane jako hybrydowe, łączące 
wiele z przedstawionych powyŜej modeli. Wydaje się, Ŝe obecnie większość dzia-
łań w Internecie w pewnym stopniu korzysta z wielu róŜnych modeli jednocześnie.  

Typowe modele biznesowe stosowane przy usługach internetowych 

Syntetyczne zestawienie modeli biznesowych stosowanych przy usługach in-
ternetowych, wraz z przykładami odpłatnych usług, przedstawiono w tabeli 5. Naj-
istotniejszą informacją, jaką moŜna z niej odczytać, jest istnienie w większości 
analizowanych usług internetowych (poza wymienionymi wcześniej bankowością 
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elektroniczną i handlem elektronicznym oraz stronami interntowymi przedsię-
biorstw i wyszukiwarkami internetowymi) formy bezpłatnej (świadczonej w mode-
lu reklamowym) oraz ich odpowiedników (lub rozszerzeń) w formie odpłatnej. 

Tabela 5 

Zestawienie usług internetowych i stosowanych modeli biznesowych 

Usługa internetowa Stosowane modele biznesowe Przykłady odpłatnej usługi 
Poczta elektroniczna  
i programy poczty 
elektronicznej 

model reklamowy 
model odpłatny 

odpłatna poczta oferowana 
przez portale Onet.pl czy Wp.pl  

Radio internetowe model reklamowy 
model odpłatny 

odpłatne radio internetowe 
oferowane przez Yahoo.com 

Telewizja internetowa model reklamowy 
model odpłatny 

odpłatna telewizja internetowa 
Vod.Onet.pl 

VoIP model reklamowy 
model odpłatny 

usługa Skype-out świadczona 
przez Skype 

Strony WWW przed-
siębiorstw 

model traktujący Internet jako 
kanał dystrybucji oraz promocji 
model sprzedaŜowy 

brak 

Strony portali interne-
towych 

model reklamowy 
model odpłatny 

odpłatne treści gazet 

Katalogi internetowe model reklamowy 
model odpłatny 

odpłatna wersja panoramy firm 
(Pf.pl) 

Wyszukiwarki inter-
netowe 

model reklamowy brak 

Sieci społecznościowe model reklamowy 
model odpłatny 
model bazujący na dobrowol-
nych dotacjach 

odpłatne konto w serwisie 
Linkedin.com 

Źródło: opracowanie własne. 

NaleŜy mieć jednak na uwadze, Ŝe modele zakładające odpłatność za oferowa-
ne treści dotyczą jedynie niewielkiej liczby internautów. Przykładowo w serwisie 
Vod.Onet.pl 90% treści jest oferowanych w modelu reklamowym, a jedynie 10% to 
materiały odpłatne. Natomiast jak wynika z badań Gemius z 2010 r., za róŜnego 
typu treści wideo skłonnych jest zapłacić 7–12%  internautów, podczas gdy zdecy-
dowany brak skłonności do jakiejkolwiek zapłaty deklaruje 36–44% internautów8.  

Czynniki wpływaj ące na wybór przez internautów płatnych treści w Internecie 

Zdaniem autora, moŜna wyróŜnić dwa trzy czynniki, które determinują prze-
chodzenie z modeli reklamowych na modele odpłatne. Pierwszy z nich związany 
jest z postawą internautów wobec reklam, a drugi z malejącą efektywnością eko-
nomiczną modelu reklamowego. 
                                                                 

8 Audio i wideo w sieci, Gemius SA, styczeń 2010, czerwiec 2010, za: Wideo bez reklam – płacić czy 
nie płacić, www.marketing-news.pl/theme.php?art=1123. 
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Jak wynika z raportu firmy Gemius, dwóch na trzech badanych internautów jest 
ogólnie negatywnie nastawionych wobec reklam. Co więcej, są oni bardziej kry-
tycznie nastawieni wobec reklam w sieci niŜ wobec innych form reklamowania 
produktów (np. w telewizji czy na bilbordach)9. Ta negatywna postawa nie oznacza 
jednak automatycznie chęci płacenia za usługi internetowe – jak wynika z tego 
samego badania tylko co szósty internauta byłby skłonny płacić za dostęp do stron 
internetowych. Nieco większe poparcie ma idea zwiększenia opłaty za Internet, 
skutkująca brakiem wyświetlanych reklam, jednak większość internautów zgodzi-
łaby się na taki sposób zablokowania emisji reklam, gdyby Ŝądana kwota nie prze-
kraczała 2 zł. Przy wzroście tej kwoty liczba chętnych na tego typu usługę gwał-
townie maleje10. 

Jak zostało powyŜej przedstawione, coraz więcej internautów dokonuje zaku-
pów w sieci. Oznacza to równieŜ wzrost doświadczenia i zmniejszenie lęku przed 
zakupami w sieci. Osoba, która jest zaznajomiona z procesem zakupu przez Inter-
net, jest bardziej skłonna do nabycia róŜnorodnych dóbr i usług, w tym płatnych 
usług internetowych, ze względu na zmniejszoną barierę odczuwania ryzyka. 

Model reklamowy zakłada finansowanie działalności dostawców usług interne-
towych z reklam umieszczanych na serwisie. Rynek reklamy internetowej, pomimo 
spowolnienia wzrostu gospodarczego, rozwija się w dynamicznym tempie. Według 
badania IAB AdEx przeprowadzonego przez PwC w 2008 r. wartość rynku reklamy 
internetowej wyniosła 1237 mln zł, natomiast w 2009 r. – 1373 mln zł (11-pro-
centowy wzrost)11. W pierwszym półroczu 2010 r. wartość tego rynku wyniosła  
777 mln zł, co oznacza prawie 20-procentowy wzrost w porównaniu z 658 mln zł 
odnotowanymi w tym samym okresie 2009 r.12 

Z punktu widzenia biznesów internetowych prowadzonych w modelu rekla-
mowym naleŜy jednak zwrócić uwagę na strukturę reklamy internetowej. ChociaŜ 
największy udział wciąŜ ma reklama graficzna, to jej udział procentowy sukcesyw-
nie maleje (spadek w pierwszej części 2010 r. o dwa punkty procentowe w stosunku 
do analogicznego okresu 2009), szczególnie na rzecz marketingu w wyszukiwar-
kach (SEM), którego udział w tym samym czasie wzrósł o jeden punkt procentowy 
(biorąc natomiast wzrost wydatków był to wzrost na poziomie 30%)13. 

Nakładające się na moŜliwości modelu reklamowego rosnące koszty utrzyma-
nia stron internetowych sprawiają, Ŝe wiele firm ma trudności ze zbilansowaniem 

                                                                 
9 Stosunek internautów do reklam, gemiusReport, lipiec 2009, http://files.gemius.pl/Oferty/ 

PL/gemiusReport/Gemius_SA_-_stosunek_internautow_do_reklam.pdf. 
10 Ibidem. 
11 AdEx 2009 – dwucyfrowy wzrost reklamy w Internecie utrzymany, www.marketing-news.pl/ 

theme.php?art=1045. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
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przychodów i kosztów. Przykładowo bazujący na modelu reklamowym serwis Yo-
utube – pomimo wsparcia giganta Internetu, jakim jest Google – okazuje się nie-
efektywny. Przez trzy lata po wykupieniu Youtube przez Google serwis przynosił 
straty. Okazało się, Ŝe przychody z modelu reklamowego nie są w stanie pokryć 
kosztów utrzymania serwisu. W 2009 r. przychody z reklam emitowanych w serwi-
sie były szacowane na 240 mln dolarów, podczas gdy koszty na 700 mln14. Ta sytu-
acja doprowadziła do podjęcia przez Google decyzji o zmianie modelu biznesu: na 
początku 2010 r. Youtube ogłosił zamiar zamieszczenia na swoich stronach pięciu 
płatnych filmów (cena ok. 5 dolarów za jeden) ze sponsorowanego przez siebie 
festiwalu Sudance.  

Wnioski 

Reasumując, moŜna stwierdzić, Ŝe przedstawione w artykule informacje doty-
czące postaw e-konsumentów wobec płatności za usługi internetowe wyraźnie 
wskazują na dominujący obecnie model reklamowy, a więc z punktu widzenia kon-
sumenta bezpłatny. Biorąc jednak pod uwagę przyzwyczajanie się konsumentów do 
zakupów w sieci, niechęć do reklam oraz prawdopodobne dąŜenia firm oferujących 
usługi internetowe do zaimplementowania choćby częściowych modeli odpłatnego 
udostępniania treści, autor skłania się ku poglądowi, Ŝe w najbliŜszej przyszłości 
postawa konsumentów do odpłatności za usługi internetowe będzie przychylniejsza. 
Rynek tych usług będzie się zatem rozwijał, co moŜe doprowadzić do osiągnięcia 
tzw. masy krytycznej, która z kolei spowoduje masowe upowszechnienie modelu 
odpłatnego. Wymaga to jednak dalszych pogłębionych badań i analiz. 

 
E-CONSUMERS ATTITUDES TOWARDS PAYMENT  

FOR INTERNET SERVICES 
 

Summary 
 

The paper considers the issues of e-consumers attitudes on payment for the use of internet 
pages, as an alternative to an advertising model. Basing on the analysis of selected results of the 
secondary researches, the author states hypothesis about the on-going change in the mentality of 
internet users towards payment for internet services. The increasing online shopping, aversion to 
the internet advertisements and decreasing effectiveness of advertising model for companies are 
factors that push e-consumers in the direction of acceptance of payment for internet services. 

                                                                 
14 S. Wang, K. Senaraport, Deep Dive Into YouTube: Q1’09 Preview, Raport Credit Suisse, kwiecień 
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Streszczenie  

Osiąganie przez przedsiębiorstwo kolejnych poziomów internacjonalizacji przedsiębiorstwa 
związane jest najczęściej z równoczesną internacjonalizacją marketingu. W artykule omówiono 
dylematy związane z komunikacją w marketingu międzynarodowym oraz osiąganiem przewagi 
konkurencyjnej na rynku międzynarodowym. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za komu-
nikację w marketingu międzynarodowym powinna mieć na uwadze aspekt związany ze zintegro-
waniem komunikacji marketingowej i z właściwym doborem form komunikacji dotyczącej wy-
branej grupy odbiorców. Ogromne znaczenie na dobór komunikatu ma otoczenie społeczno-kul-
turowe, technologiczne, ekonomiczne i polityczno-prawne. Narzędzia komunikacji marketingo-
wej powinny być dostosowane do cyklu Ŝycia produktu, jak równieŜ do postępu technologicznego 
oraz nowych form komunikacji dwustronnej. 

Wpływ otoczenia na proces komunikacji na tle internacjonalizacji przedsię-
biorstw 

Celem rozwaŜań jest określenie roli komunikacji oraz sposobów budowania 
przewagi konkurencyjnej w marketingu międzynarodowym, jak równieŜ określenie 
form komunikacji pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej poza kra-
jem macierzystym produkowanego i dystrybuowanego wyrobu lub usługi. Ze 
względu na wiele czynników zewnętrznych związanych m.in. z procesami dotyczą-
cymi globalizacji i internacjonalizacji przedsiębiorstw, statusu społecznego miesz-
kańców róŜnych państw na świecie, potrzeb tych mieszkańców, wielokulturowości, 
wzrostu ekonomicznego oraz z narzędziami komunikacji, konwergencją mediów  
– zachodzi potrzeba analizy zagadnień związanych z komunikacją w marketingu 
międzynarodowym.  

W XXI wieku coraz więcej przedsiębiorstw podejmuje decyzje o wejściu na 
nowe rynki zagraniczne. Wynika to przede wszystkim z chęci maksymalizacji zy-
sku. Stopień umiędzynarodowienia oparty jest na wybranej strategii ekspansji za-
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granicznej, począwszy od podejmowania działań eksportowych (bardzo często 
jedynie o charakterze krótkoterminowym), a na najbardziej rozwiniętych formach 
internacjonalizacji, jakimi są bezpośrednie inwestycje zagraniczne, skończywszy1. 
Osiąganie przez przedsiębiorstwo kolejnych poziomów internacjonalizacji związa-
ne jest najczęściej z równoczesną internacjonalizacją marketingu2. Danymi wej-
ściowymi do umiędzynarodowienia jest stopniowo nabywana wiedza i doświadcze-
nie, poznawanie nowych rynków zagranicznych, ich otoczenia (w tym kulturowe-
go), jak równieŜ chęć zaspakajania potrzeb konsumentów. Samo podjęcie decyzji  
o internacjonalizacji przedsiębiorstwa powinno wynikać nie tylko z przekonania  
o sukcesie i maksymalizacji zysku, lecz takŜe z zebranych wcześniej informacji 
pierwotnych i wtórnych3.  

W sytuacji umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa i stopniowej internacjonali-
zacji marketingu pojawia się pytanie: W jaki sposób naleŜy się komunikować tak, 
by maksymalizować efektywność komunikacji przy optymalnych kosztach? Odpo-
wiedź nie jest łatwa, zwłaszcza w dobie szybkiego rozwoju społeczeństwa informa-
cyjnego, chłonności technologii informacyjnych oraz samego procesu związanego  
z globalizacją. W wyniku globalizacji zaobserwować moŜna wiele zmian w zacho-
waniach konsumentów4, które potwierdzają globalny zasięg przeobraŜeń społeczno-
-gospodarczych. Największe z nich, odnoszące się do długoterminowych i trwałych 
zmian zachowań konsumentów, określane są megatrendami. Znajomość wielokultu-
rowego otoczenia, jak równieŜ poznanie megatrendów odnoszących się do procesu 
globalizacji przez osoby kreujące cele promocji i komunikacji jednostki organiza-
cyjnej, skutecznie mogą się przyczynić do osiągania miarodajnych celów przedsię-
biorstwa. Pierwszym wśród dwóch zasadniczych grup megatrendów wpływających 
na dobór narzędzi i sposób komunikacji z odbiorcami jest trend społeczno-demo-
graficzny, związany m.in. z wiekiem, który przestaje być czynnikiem decydującym 
o zachowaniach konsumentów. Drugim megatrendem jest trend behawioralny od-
noszący się m.in. do dbałości o zdrowie, wygodę, komfort, zmysłowość, indywidu-
alizm, jak równieŜ do potrzeb nawiązywania kontaktów5. Zasoby przedsiębiorstwa, 
otoczenie, kultura i klimat organizacyjny6 oraz inne czynniki globalizacji, w tym 
czynniki związane z megatrendami, wywołują zmiany w celach i strategiach działa-

                                                                 
1 A. Limański, I. Drabik, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010, s. 10. 
2 E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009, s. 13. 
3 Ibidem. 
4 S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005, 

s. 181. 
5 A. Olejniczuk-Merta, Wpływ procesu globalizacji na zachowania konsumentów, w: Marketing mię-

dzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, red. J.W. Wiktor, A. śbikowska, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2010, s. 390. 

6 A. Baruk, Nowoczesna strategia marketingowa. Aspekty strukturalne i procesowe, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2002, s. 15. 
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nia przedsiębiorstw, wpływając na sposób komunikacji, na podejmowanie decyzji 
związanych ze standaryzacją7 lub adaptacją odnoszącą się do wielonarodowej i wie-
lokulturowej komunikacji międzynarodowej. Globalizacja przyczynia się w istotny 
sposób do szybszego i łatwiejszego pozyskiwania informacji. Postęp w dziedzinie 
informatyki, technologii i telekomunikacji8, które są następstwem globalizacji, 
pozwalają m.in. na łatwiejsze gromadzenie informacji, łatwiejsze i szybsze ich 
porównywanie oraz na precyzyjny przekaz do ściśle określonej grupy odbiorców.  

WaŜnym aspektem w kreowaniu procesu komunikacji do określonych grup od-
biorców jest zwrócenie uwagi na kontekst budowania strategii międzynarodowej 
komunikacji oraz dylemat odnoszący się do standaryzacji lub adaptacji. Nie zawsze 
istnieje moŜliwość standaryzacji komunikacji we wszystkich krajach, w których 
prowadzi się sprzedaŜ produktów. Sytuacja ta jest związana z róŜnicą w otoczeniu 
m.in. technologicznym czy społeczno-kulturowym. Zgodnie z badaniami ITU (In-
ternational Telecommunication Union) z 2010 r. penetracja Internetu w Afryce  
w 2009 r. wynosiła 2,5% w stosunku do penetracji w Europie, w tym samym czasie 
wynoszącej 58,1%9. Odnosząc się do powyŜszych danych, trudno byłoby przepro-
wadzić w Afryce skuteczną kampanię internetową. Problemy z przygotowaniem 
właściwego komunikatu opierają się równieŜ w znacznej mierze na róŜnicach kultu-
rowych, które ze względu na przekonania, wiarę czy język nie zawsze pozwalają na 
właściwe odkodowanie komunikatu przez odbiorcę10. Wpływ kultury moŜe mieć 
zatem istotne znaczenie w zakłóceniach semantycznych przekazywanych informa-
cji. Na samą kulturę składa się wiele czynników, m.in. wartości, normy, idee, sym-
bole, wyuczone reakcje, postawy, wierzenia, tradycje itd. Pojęcie to odnosi się więc 
do pewnych postaw i zachowań. Samej kultury moŜna się nauczyć, jest ona bowiem 
przekazywana z pokolenia na pokolenie i kształtuje wiele wartości, m.in. stosunek 
do pracy i odpoczynku, stosunek do małŜeństwa i rodziny, pomoc bliźniemu czy 
uczciwość11.  

Komunikacja w marketingu międzynarodowym związana jest z procesami do-
stosowania komunikatu oraz wyboru efektywnych narzędzi i form, jakie będą wy-
korzystane w celu skutecznie przekazanego komunikatu wybranej grupie odbior-
ców. Promocja, która spełnia funkcję: informacyjną, pubudzającą i konkurencyj-

                                                                 
7 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Wyd. Na-

ukowe PWN, Warszawa 2000, s. 642. 
8 M. Malinowska, Zmiany w systemie informacji marketingowej przedsiębiorstw w warunkach glo-

balizacji, w: E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. StrzyŜewska, W. Wrzosek, Ekspansja czy regres 
marketingu? Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 429. 

9 International Telecommunication Union, World Telecommunication/ICT Development Report 
2010. Monitoring the WSIS target. A mind-term review, Geneva 2010, www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/ind/D-IND-WTDR-2010-PDF-E.pdf (25.02.2011). 

10 Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 575. 
11 E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 65. 



Magdalena Graczyk 76 

ną12, powinna uwzględniać równieŜ cechy wielokulturowości w procesie interna-
cjonalizacji przedsiębiorstwa. W odniesieniu do najbardziej znanych klasyfikacji 
wyróŜniających róŜnice kulturowe oraz cechy społeczeństwa wymienić naleŜy dwie 
najwaŜniejsze13. Pierwszą z nich jest klasyfikacja według R.R. Gestelanda odnoszą-
ca się do niskokontekstowości, cechująca np. Wielką Brytanię, oraz  wysokokon-
tekstowości, w odniesieniu np. do krajów arabskich, Włoch i Hiszpanii14. Druga  
z klasyfikacji mówiąca o znaczeniu kultury i ich róŜnic w procesie komunikowania 
to klasyfikacja G. Hofstede’a kultur: indywidualistycznych (np. kraje anglosaskie)  
i kolektywistycznych (np. Japonia, kraje Ameryki Łacińskiej)15. Odnosząc się do 
kultur indywidualistycznych w kontekście komunikacji, moŜna powiedzieć, Ŝe 
kraje cechujące się wysokim wskaźnikiem indywidualizmu nie mają zaufania do 
zewnętrznych źródeł informacji. Oznacza to, Ŝe uŜytkownicy opierają się na wery-
fikacji informacji przy ocenie produktu i próbują poszukiwać samodzielnie pew-
nych rozwiązań i informacji16. Zagadnienia związane z kulturą są wiedzą, jaką ko-
niecznie powinien dysponować nadawca komunikatu, przygotowując informację 
dla odbiorców z róŜnych krajów. Nadawca powinien uŜyć takich form werbalnych i 
niewerbalnych oraz wykorzystać takie formy komunikacji, by po odkodowaniu jej 
przez odbiorcę była dla niego w pełni zrozumiała. Szczególnym elementem wpły-
wającym na sposób przygotowania komunikatu jest język, który praktycznie zaw-
sze ma kontekst werbalny. W sytuacjach, gdy podejmie się decyzję o standaryzacji 
komunikacji i opracuje np. jedną reklamę telewizyjną dla krajów Ameryki Północ-
nej, Europy i Azji Wschodniej, reklama nawet po przetłumaczeniu moŜe nie być 
zrozumiana przez odbiorcę. Gesty, Ŝart słowny, metafora czy pewien paradoks 
zawarty w komunikacie moŜe zostać niewłaściwie zrozumiany, co moŜe wywołać 
negatywne konsekwencje w sprzedaŜy produktów na terenie danego kraju czy re-
gionu.  

Maciej Rydel określa równieŜ inne przyczyny nieskuteczności komunikacji 
marketingowej, dzieląc je na cztery grupy17: 

− przyczyny powstające u nadawcy komunikatu – oparte są na problemach 
związanych z właściwym opracowaniem strategii komunikacji i przypad-
kowością działań; 

                                                                 
12 P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, Marketing. Teoria i przykłady, Placet, Warsza-

wa 2010, s. 259. 
13 E. Duliniec, Marketing…, s. 245. 
14 Ibidem, s. 70. 
15 A. Limański, I. Drabik, Marketing…, s. 148. 
16 A. Proszowska, RóŜnice kulturowe a zachowania rynkowe konsumentów, w: Marketing międzyna-

rodowy…, s. 424. 
17 Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODiDK, Gdańsk 2001, s. 35. 
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− przyczyny związane z samym komunikatem – oparte są na nieprawidło-
wym kodowaniu informacji oraz braku wyróŜnienia komunikatu spośród 
konkurencji (np. niewłaściwy język, symbole, niezrozumiały Ŝargon); 

− przyczyny powstające w związku z kanałem przekazu informacji – związa-
ne z niewłaściwym doborem informacji do mediów (np. niewłaściwe me-
dia dobrane do wybranej grupy odbiorców); 

− przyczyny powstające u odbiorcy komunikatu – nieprzygotowanie odbior-
cy do odebrania informacji, nieufność wobec nieznanej marki. 

Znając przyczyny nieskuteczności komunikacji w marketingu międzynarodo-
wym, warto podjąć wcześniej działania im przeciwdziałające, choćby po to, by 
uniknąć nieefektywnie wydanego budŜetu promocyjnego. Określając trafnie cele 
komunikacji marketingowej, zwiększa się prawdopodobieństwo maksymalizacji 
efektywności komunikatu. Cele marketingowe powinny odnosić się do celów bez-
pośrednich i celów pośrednich. KaŜdy z celów określonych bezpośrednio powinien 
odnosić się przynajmniej do dwóch czynników – mierzalnego oraz określonego  
w czasie18. Najlepiej jednak, by odnosiły się do reguły SMART: cele szczegółowe 
(specific), wymierne (measurable), osiągalne (achivable), istotne (relevant) i osa-
dzone w czasie (time bound)19.  

Określony cel komunikacji jest zazwyczaj przyczyną rozproszenia komunika-
tów na poszczególne grupy odbiorców. Indywidualizowanie przekazu do wybranej 
grupy odbiorców wzmacnia go, ułatwiając dotarcie do świadomości adresata wia-
domości. Na kaŜdą grupę odbiorców ma wpływ wiele czynników związanych z oto-
czeniem rynkowym przedsiębiorstwa, w tym czynniki analizy makrootoczenia 
PEST (czynniki polityczno-prawne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe i technolo-
giczne20, rys. 1). KaŜdy z nich ma istotne znaczenie w procesie wymiany informacji 
pomiędzy róŜnymi krajami cechującymi się zróŜnicowaną kulturą oraz otoczeniem, 
w jakim funkcjonują poszczególne grupy odbiorców. Komunikacja jest skompliko-
wana nie tylko ze względu na cechy otoczenia, lecz takŜe na zróŜnicowaną grupę 
odbiorców. Audytorium komunikatu to nie wyłącznie potencjalni nabywcy, lecz 
wszyscy uczestnicy otoczenia rynkowego firmy, którzy w otoczeniu międzynaro-
dowym nabierają szczególnego znaczenia. 
 

 

 

                                                                 
18 Ibidem, s. 27. 
19 A.K. Stanisławska, W poszukiwaniu optymalnego modelu kształcenia przez internet. Metody pro-

jektowania kursów zdalnych, www.puw.lodz.pl/downloads/docs/1_elearning/2_teoria_elearning/referat 
_Kielce_A_K_Stanislawskiej.pdf (25.02.2011). 

20 Kompendium wiedzy o marketingu, red. B. Pilarczyk, H. Mruk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2006. 
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Rys. 1. Współuczestnicy w procesie komunikacji międzynarodowej na tle makrootoczenia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODiDK, 
Gdańsk 2001, s. 31; Kompendium wiedzy o marketingu. red. B. Pilarczyk, H. Mruk, 
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 257. 

Zintegrowana komunikacja i cykl Ŝycia produktu w ujęciu międzynarodowym 

Znane dotąd instrumenty promocyjne z zakresu reklamy, marketingu bezpo-
średniego, promocji sprzedaŜy, public relations, jak równieŜ inne instrumenty zwią-
zane ze sprzedaŜą osobistą wymagają określonego wyboru. Doboru powinno się 
dokonać na podstawie znajomości grupy odbiorców komunikatu oraz rynków za-
granicznych, tamtejszych form komunikacji czy znajomości konkurencji21. Aspek-
tem projektowania koncepcji programów komunikacji marketingowej, którego 
pominąć nie moŜna, jest skoordynowanie wszystkich działań promocyjnych tak, by 
tworzyły zintegrowaną komunikację marketingową. Synergiczne działanie wzajem-
nych i zaleŜnych od siebie elementów powinny być podstawą do odczuwania satys-
fakcji22 odbiorcy komunikatu i zarazem punktem odniesienia efektywności zinte-
growanej komunikacji marketingowej. Integracja powinna odbywać się na trzech 
poziomach, tworząc: na pierwszym – charakter wewnętrzny, czyli odpowiedni do-
bór działań i narzędzi komunikacyjnych oraz koordynowanie ich w czasie i prze-
strzeni, na drugim poziomie – związków komunikacji marketingowej z pozostałymi 
elementami marketingu mix oraz konieczność synchronizacji komunikacji z dystry-

                                                                 
21 A. Pabian, Promocja – nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008. 
22 A. Grzegorczyk, Reklama, PWE, Warszawa 2010, s. 75. 

Czynniki polityczno-prawne 

C
zy

n
n

ik
i t

ec
hn

o
lo

gi
cz

n
e C

zyn
n

iki eko
no

m
iczn

e 

Nadawca komu-
nikatu między-
narodowego 

społeczeń-
stwo 

władze 

własny 
personel 

dziennikarze liderzy opinii 

eksperci 

środowisko 
branŜowe 

dostawcy  
i kooperanci 

pośrednicy potencjalni 
nabywcy 

Czynniki społeczno-kulturowe 



Dylematy komunikacji w marketingu międzynarodowym… 79

bucją, oraz na ostatnim, trzecim poziomie – integracja na poziomie korporacji23. Jan 
W. Wiktor definiuje zintegrowaną komunikację marketingową w węŜszym i szer-
szym pojęciu. W ujęciu węŜszym oznacza zespół działań i środków, za pomocą 
których przedsiębiorstwo przekazuje informacje opisujące produkt lub/i firmę, 
kreuje i kształtuje potrzeby nabywców oraz zmniejsza elastyczność cenową.  
W szerszym ujęciu pojęcie jest synonimem „polityki komunikacji przedsiębiorstwa 
z rynkiem” lub „komunikacji marketingowej”, łącząc jednocześnie poszukiwanie 
informacji pierwotnych i wtórnych z rynku po to, by zapewnić realizację sprzęŜenia 
zwrotnego o charakterze interaktywnym24. Łącząc róŜne narzędzia komunikacyjne, 
przedsiębiorstwo zapewnia sobie pełną integrację róŜnych form przekazu oraz ko-
ordynację formułowania komunikatów pod względem treści, formy i czasu25. 

Podejmowanie działań integracji komunikacji jest trudne w aspekcie międzyna-
rodowym oraz w uwzględnieniu kolejnych jednostek organizacyjnych, które w za-
leŜności od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa mogą funkcjonować nieza-
leŜnie. Wszystkie zadania powinny mieć charakter sieciowy i być zorientowane na 
pracę zespołową, a całość działań powinna być koordynowana przez specjalną, 
wydzieloną jednostkę. Narzędziem wspierającym integrację wszystkich działań 
komunikacyjnych jest audyt wewnętrzny26 prowadzony we wszystkich oddziałach 
czy filiach przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jednostek i struktur poza granicami 
kraju macierzystego firmy. Przyczynia się on nie tylko do zbierania informacji oraz 
postępu realizowanych zadań, lecz takŜe pozwala na podejmowanie działań ewalu-
acji komunikacji w marketingu międzynarodowym.  

Dodatkowym kanałem sprzyjającym przekazywaniu komunikatów w ujęciu 
marketingu międzynarodowego moŜe być kanał dystrybucji. Odpowiednie zapro-
jektowanie efektywnie funkcjonującego kanału dystrybucyjnego w znacznym stop-
niu zaleŜy od źródeł władzy, które odnoszą się do relacji z partnerami w zagranicz-
nej sieci dystrybucji27. Co prawda, kanał ten nie umoŜliwi przekazania informacji  
o produkcie szerszemu gremium odbiorców, ale moŜe odgrywać istotną rolę w pro-
cesie komunikacji m.in. z pośrednikami, dostawcami i kooperantami, środowiskiem 
branŜowym, ekspertami, liderami opinii; pomocna moŜe być równieŜ w komunika-
cji z pozostałymi grupami uŜytkowników. Zwłaszcza kontakt z liderami opinii  

                                                                 
23 G. Hajduk, Poziomy, płaszczyzny i rodzaje integracji komunikacji marketingowej, w: Komunikacja 

rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, red. B. Pilarczyk, Z. Waśkowski, Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Ekonomicznego nr 135, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010, s. 27–28. 

24 J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2006, s. 40; P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, Marketing…, s. 257. 

25 P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, Marketing…, s. 260. 
26 K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, 

Warszawa 1997, s. 477. 
27 L.W. Stern, A.I. El-Ansary, A.T. Coughlan, Kanały marketingowe, Wyd. Naukowe PWN, War-

szawa 2002, s. 634. 
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i z ekspertami przyczynić się moŜe do znacznego wzrostu zainteresowania produk-
tem wśród społeczeństwa regionalnego, czego następstwem moŜe być wzrost 
sprzedaŜy oraz rozwój internacjonalizacji przedsiębiorstwa. 

Mając na uwadze fazy cyklu Ŝycia produktu i chcąc efektywnie planować ko-
munikację, trzeba wykorzystać odmienne działania promocyjne w kolejnych fazach 
cyklu Ŝycia produktu (rys. 2).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rys. 2. Zintegrowana komunikacja marketingowa na tle cyklu Ŝycia produktu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, 
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 194, 317 oraz Analiza danych marketingo-
wych. Problemy, metody, przykłady, red. A. Stanimir, Wyd. Akademii Ekonomicznej, 
Wrocław 2006, s. 234. 

Przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek najwaŜniejsze jest przekazanie 
wybranym grupom odbiorców informacji o produkcie, jego zaletach oraz o moŜli-
wości zaspokojenia potrzeb. W momencie wprowadzania produktu na rynek, w tym 
równieŜ na międzynarodowy, niezmiernie waŜne jest poszukiwanie grupy nabyw-
ców-innowatorów28 zainteresowanych produktem. Środki popierające sprzedaŜ 
mogą zachęcać nabywców do wypróbowania produktu. Przechodząc do fazy wzro-
stu sprzedaŜy, naleŜy się skupić na wyróŜnieniu marki ze środowiska konkurencji 
po to, by podkreślić rangę jakości produktu. W tej fazie waŜne jest podkreślanie 
zalet produktu oraz przekonanie konsumentów o tym, Ŝe jest lepszy od konkurencji. 
Akwizycja to działanie, które moŜe być prowadzone bezustannie w celu osiągnięcia 

                                                                 
28 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa 

1994, s. 323. 

wprowa-
dzenie 

produktu na 
rynek 

czas 

wzrost 
sprzedaŜy 

faza dojrza-
łości 

schyłek 
Ŝycia 

+

–

                        cykl Ŝycia produktu 

                        zintegrowana komunikacja marketingowa 

                        koszty całkowite 



Dylematy komunikacji w marketingu międzynarodowym… 81

wzrostu sprzedaŜy i poszerzenia kanału dystrybucji. W etapie dojrzałości reklama  
i akwizycja pozwolą na utrzymanie zainteresowania nabywców produktem. Rekla-
ma powinna być równieŜ wsparta działaniami public relations. W etapie schyłku 
Ŝycia produktu zadaniem promocji jest zachęcanie konsumentów do dalszego ku-
powania wybranego produktu29. Znajomość kolejnych etapów podejmowania decy-
zji przez klienta moŜe ponadto wpłynąć na kształt promocji mix30 z uwzględnie-
niem najnowszych form, narzędzi komunikacji i promocji. 

Na rysunku 2 przedstawiono skumulowaną wartość zintegrowanej komunikacji 
marketingowej w poszczególnych fazach cyklu Ŝycia produktu, którą w kontekście 
międzynarodowego cyklu Ŝycia produktu moŜna odnieść do kaŜdego z krajów od-
dzielnie: kraju, gdzie powstała innowacja, czyli do kraju innowatora, do krajów 
wysoko rozwiniętych oraz do krajów słabiej rozwiniętych. Skumulowana wartość 
kosztów promocji w kolejnych etapach wprowadzania, wzrostu, dojrzałości, nasy-
cenia i spadku to wartość sumaryczna kolejnych kosztów promocji generowanych 
w danym kraju. Warto równieŜ podkreślić, Ŝe koszty generowane w ostatnim etapie 
cyklu Ŝycia produktu, tj. w fazie spadku, uzaleŜnione są od strategii przedsiębior-
stwa. Jeśli przedsiębiorstwo chce podtrzymać sprzedaŜ w dłuŜszym okresie czasu  
i wydłuŜyć cykl Ŝycia produktu, wówczas koszty związane z komunikacją i przy-
pominaniem klientom o produkcie mogą nieznacznie wzrosnąć. Gdy firma chce 
wycofać produkt w fazie spadku, nakłady na zintegrowaną komunikację marketin-
gową maleją wraz ze spadkiem sprzedaŜy. 

W planowaniu komunikacji na tle międzynarodowego cyklu Ŝycia produktu 
powinno się wziąć pod uwagę przede wszystkim aspekt związany ze zintegrowa-
niem komunikacji marketingowej. W zaleŜności od podjętej przez przedsiębiorstwo 
strategii adaptacji lub standaryzacji komunikacji albo w przypadku wysoce innowa-
cyjnych produktów oraz opracowania od podstaw komunikacji na tle wybranej 
orientacji poli-, etno-, regio- lub geocentryzmu31, przedsiębiorstwo będzie genero-
wać zróŜnicowane wydatki na komunikację zarówno sumaryczne, jak i w kaŜdym  
z krajów oddzielnie. Punktem wyjścia kreowania poszczególnych komponentów 
zintegrowanej komunikacji marketingowej w marketingu międzynarodowym zaw-
sze powinien być nabywca, jego potrzeby i preferencje, które poparte są badaniami 
marketingowymi. „Koncepcja IMC podkreśla konieczność wykorzystania w proce-
sie komunikacji z ryzykiem wszystkich moŜliwych form komunikacji osobowej, 
interpersonalnej i masowej, zarówno o charakterze tradycyjnym, jak i nowocze-
snym, w hipermedialnym środowisku komputerowym”32.  
                                                                 

29 E. Michalski, Marketing…, s. 317. 
30 K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius, Marketing…, s. 474. 
31 E. Duliniec, Marketing…, s. 27–31. 
32 J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A. śbikowska, Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, 

PWE, Warszawa 2008, s. 291. 
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Nowoczesne formy komunikacji drogą do przewagi konkurencyjnej 

Jacek Otto zwraca uwagę na konieczność indywidualizacji odbiorcy jako ko-
nieczność wynikającą z chęci wyróŜnienia jednostki z tłumu. Media interaktywne 
umoŜliwiają nadanie komunikacji z klientem charakteru indywidualnego33. Poprzez 
indywidualizowanie przekazu odbiorcy oraz umoŜliwienie klientom interakcji  
w kanale dwustronnym osiągnięcie przewagi konkurencyjnej wydaje się bardziej 
prawdopodobne. Pozytywne opinie klientów o danym produkcie mogą przyczynić 
się do wzrostu sprzedaŜy, natomiast negatywne, docierając do przedsiębiorstwa, 
mogą być analizowane i uwzględniane w prototypowaniu produktów. W ten sposób 
opinia klienta moŜe przyczyniać się do wzrostu zadowolenia klientów. By skutecz-
nie walczyć z konkurencją oraz osiągnąć własne cele komunikacyjne, naleŜy 
uwzględnić m.in.34: 

− identyfikację i wyróŜnienie oferty na rynku, 
− przedstawienie oferty w sposób atrakcyjny dla konsumenta, 
− ułatwienie konsumentom podejmowania decyzji nabywczych. 
Identyfikacja i wyróŜnienie oferty na rynku to działania bardzo waŜne w pierw-

szym etapie cyklu Ŝycia produktu, który został wcześniej omówiony. Zwrócenie 
uwagi na innowacyjny produkt oraz wzbudzenie zainteresowania głównie za pomo-
cą masowych i bezosobowych form i mediów pozwala skutecznie zrealizować te 
działania. Wszystkie koncepcje związane z komunikacją zarówno wewnętrzną, jak  
i zewnętrzną powinny zostać zintegrowane, pozwalając grupie odbiorców komuni-
katu na dwustronną wymianę informacji.  

Przedsiębiorstwo, planując zintegrowaną komunikację marketingową w ujęciu 
międzynarodowym, powinno zwrócić uwagę na trendy oraz moŜliwości, jakie stwa-
rzają nowe globalne technologie informatyczne i teleinformacyjne. W ostatnich 
latach moŜna obserwować konwergencję mediów oraz przenikanie informacji, 
zwłaszcza z telewizji i Internetu. Internet jest bazą wiedzy, która moŜe być wyko-
rzystywana za pomocą róŜnych narzędzi: komputera, telefonu komórkowego oraz 
innych urządzeń telekomunikacyjnych. Według badań Morgana Stanleya z kwietnia 
2010 r. wynika, Ŝe liczba uŜytkowników korzystających z Internetu mobilnego na 
świecie na początku 2014 r. przekroczy liczbę uŜytkowników korzystających z In-
ternetu za pomocą stałego łącza35. Wyniki badań są następstwem coraz większej 
dostępności i niŜszej ceny Internetu mobilnego na tle rozwijających się technologii 

                                                                 
33 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 178–179. 
34 B. Pilarczyk Komunikacja marketingowa jako sposób osiągania przewagi konkurencyjnej, w: Ko-

munikacja rynkowa…, s. 121. 
35 M. Stanley, Internet Trends, April 12, 2010, www.morganstanley.com/institutional/techresearch/ 

pdfs/Internet_Trends_041210.pdf (25.02.2011). 
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teleinformatycznych umoŜliwiających coraz szybszą transmisję danych pozwalają-
cych na swobodne korzystanie z Internetu w róŜnym czasie i miejscu.  

Do nowoczesnych interaktywnych mediów pozwalających na dwustronną ko-
munikację moŜna zaliczyć Internet i reklamę mobilą. Konieczność porozumiewania 
się z grupami odbiorców za pomocą Internetu i telefonów jest tym bardziej uzasad-
niona, Ŝe penetracja Internetu w Polsce ma od kilku lat tendencję wzrostową. Bada-
nia realizowane przez NetTrack (czerwiec–sierpień 2010) mówią o 52,8% Polaków 
korzystających z Internetu36. Jest to wzrost w Polsce o prawie 1% w stosunku do 
badania, które zostało przeprowadzone kilka miesięcy wcześniej37. „Na przełomie 
roku 2008 i 2009 r. w Polsce Internet stał się drugim medium w Polsce pod wzglę-
dem wydatków reklamowych, plasując się tuŜ po wydatkach reklamowych prze-
znaczonych na telewizję. Szacowana wartość rynku reklamowego w Polsce w I pół-
roczu 2009 roku zmalała w porównaniu z okresem analogicznym. Jedynie Internet 
odnotował wzrost przychodów (+10,2%). Pozostałe media cechowały się ujemną 
dynamiką (telewizja –12,8%). W Wielkiej Brytanii w październiku 2009 roku wy-
datki na reklamę w Internecie przewyŜszyły wydatki na reklamę w telewizji, stając 
się jednocześnie medium, na które przeznacza się największe budŜety marketingo-
we”38. Badania IAB AdEx przeprowadzone dla IAB Polska przez firmę doradczą 
PwC wskazują na coraz większy przyrost wydatków na reklamę internetową online. 
W pierwszym półroczu 2010 wartość przyrostowa wydatków na reklamę wynosiła 
18%, co w stosunku do 2009 r. stanowi sumarycznie wzrost o ok. 20%39.  

W nowoczesnych interaktywnych środkach komunikacji nie moŜna pominąć 
komunikacji mobilnej. Reklama mobilna dociera do telekomunikacyjnych urządzeń 
mobilnych (np. telefon komórkowy, tablet), w których praktykuje się reklamy push 
i pull40. Obecnie specjaliści marketingu coraz częściej wskazują reklamę mobilną 
jako jedną z podstawowych form komunikacji41. Szacuje się, Ŝe wydatki na tę re-
klamę na świecie w 2011 r. będą niemal dwukrotnie wyŜsze od wydatków reklamy 
mobilnej w 2009 r. Największe wydatki najszybciej rozwijających się kanałów 

                                                                 
36 52,8 proc. Polaków korzysta z internetu, www.wirtualnemedia.pl/artykul/52-8-proc-polakow-

korzysta-z-internetu (25.02.2011). 
37 52 proc. Polaków to internauci – co dwudziesty zna Facebooka, www.wirtualnemedia.pl/artykul/ 

52-proc-polakow-to-internauci-co-dwudziesty-zna-facebooka (25.02.2011). 
38 M. Graczyk, Telewizja i internet jako narzędzia komunikacji marketingowej, w: Komunikacja ryn-

kowa. Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania, red. B. Pilarczyk, Z. Waśkowski, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego nr 136, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010,  
s. 119. 

39  K. Forycka, A. Stachowiak, Rekordowy wzrost wartości rynku reklamy internetowej w Polsce  
w pierwszym półroczu 2010, www.iabpolska.pl/20101015468/rekordowy-wzrost-wartosci-rynku-
reklamy-internetowej-w-polsce-w-pierwszym-polroczu-2010.html (25.02.2011).  

40 Reklama mobilna – jak to działa? w: Marketing mobilny – praktyczny przewodnik, dodatek 
M&MP, listopad 2010, s. 5. 

41 Potencjał marketingu mobilnego – wartość rynku, w: Marketing mobilny…, s. 6. 
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online w USA to wideo online, reklama mobilna i tuŜ za nią społeczności42. Tego 
trendu moŜna się równieŜ spodziewać w Europie, czego dowodem jest szacowany 
wzrost wydatków na reklamę mobilną w 2011 r.. W Europie wzrost wydatków na 
reklamę mobilną w stosunku do 2010 r. planowany jest na ok. 30–40%43. 

Budowanie przewagi konkurencyjnej moŜe opierać się nie tylko na komunika-
cji zewnętrznej, lecz takŜe moŜe mieć odniesienie do komunikacji wewnętrznej44 
oraz pracowników, którzy związani są z firmą na terenie wielu krajów. Istotnie po-
zytywny aspekt w budowaniu przewagi konkurencyjnej moŜe mieć równieŜ wpływ 
społeczno-kulturowy. Oprócz działań związanych z wyróŜnieniem się firmy na 
rynku międzynarodowym oraz potrzebą wzrostu, coraz częściej przedsiębiorstwa 
stają przed wyzwaniami społecznymi. Społeczeństwo zmusza je bowiem do zasta-
nawiania się nad sprawami dotyczącymi zdrowia, prywatności lub utraty pracy 
związanej z wyprowadzaniem firmy poza granice macierzystego kraju w celu obni-
Ŝenia kosztów działalności przedsiębiorstwa45. 

 
DILLEMAS OF COMMUNICATION IN INTERNATIONAL MARKETIN G 
 

Summary 
 

Achieving the next level of internationalization of companies usually goes in line with inter-
nationalization of marketing. The paper discusses the dilemmas associated with communication in 
international marketing and achievements of competitive advantage in the international market. 
The organizational unit responsible for communication in international marketing should consider 
the aspect of ntegration of marketing communication as well as appropriate means of communica-
tion with the target audience. Great importance in the choice of communication style play the 
socio-cultural, technological, economic and legal setting of a given area. Marketing communica-
tion tools should be adapted to the product life cycle, as well as to the technological advance and 
new forms of bilateral communication. 

                                                                 
42 Ibidem, s. 7. 
43 Ibidem, s. 8. 
44 Ch. Grönroos, Service management and marketing, John Wiley & Sons Ltd, USA 2007, s. 388– 

389. 
45 Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 135–136. 
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NOWE ZJAWISKA I PROCESY RYNKOWE  
JAKO UWARUNKOWANIA POZIOMU ZASPOKOJENIA 

POTRZEB KONSUMENTÓW 
 

 

 

Streszczenie  

Pomiędzy sytuacją społeczno-gospodarczą  kraju i świata a poziomem zaspokojenia potrzeb 
konsumentów występują związki przyczynowo-skutkowe. Powiązania te nie mają charakteru 
bezpośredniego, lecz pośredni. Do głównych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych określa-
nych mianem „nowych” zaliczyć moŜna m.in. kryzys gospodarczy oraz procesy globalizacyjne. 
Aktualny poziom zaspokojenia potrzeb polskich konsumentów jest efektem przemian, jakie miały 
miejsce w Polsce na przestrzeni ostatnich trzech lat, przede wszystkim tych, które dokonały się  
w ciągu ostatnich dwóch dekad. Jest on takŜe efektem nowych zachowań i zmian w mentalności 
konsumentów wynikających z jego otwarcia na świat i przyswajania wzorców konsumpcji reali-
zowanych w krajach wyŜej rozwiniętych. 

Wprowadzenie 

Ogólne uwarunkowania poziomu Ŝycia ludności determinują stopień zaspoko-
jenia potrzeb zarówno konsumentów indywidualnych, jak i zbiorowych. Istnieją 
one niezaleŜnie od podmiotów konsumpcji i wynikają np. z sytuacji ekonomicznej 
kraju, stanu koniunktury czy trendów politycznych. Stanowią zbiór zewnętrznych 
obiektów, sił, czynników i zjawisk i często wpływają na kierunki oraz siłę działania 
czynników zewnętrznych, szczególnie tych o charakterze ekonomicznym, politycz-
nym i społecznym. Związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy sytuacją gospodar-
czą i społeczną a poziomem zaspokojenia potrzeb konsumentów mają pośredni 
charakter. „Nowe” uwarunkowania społeczno-ekonomiczne to m.in. kryzys gospo-
darczy oraz procesy globalizacyjne. 

Kryzys jako uwarunkowanie poziomu zaspokojenia potrzeb konsumentów 

Stan gospodarki kraju wyraŜony poziomem i tempem wzrostu gospodarczego 
jest jedną z podstawowych determinant poziomu Ŝycia ludności. Główna zaleŜność 
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pomiędzy nimi kształtuje się następująco: im wyŜszy poziom i tempo wzrostu go-
spodarczego, tym wyŜszy poziom Ŝycia ludności danego kraju. Przeciwieństwem 
wzrostu gospodarczego jest kryzys. Kryzys oznacza sytuację przesilenia, przełomu 
albo zmiany dotychczasowych tendencji rozwoju określonego zjawiska. Jest to czę-
sto okres powaŜnych trudności manifestujących się gwałtownym spadkiem aktyw-
ności gospodarczej1. Objawami kryzysu mogą być m.in. spadek PKB, wysoka in-
flacja, spadek produkcji, obniŜenie wynagrodzeń, spadek zatrudnienia, wzrost bez-
robocia, spadek konsumpcji, wzrost deficytu budŜetowego, wzrost deficytu han-
dlowego, spowolnienie dynamiki wzrostu produkcji przemysłowej, obniŜenie tempa 
eksportu i inne.  

Kryzys gospodarczy w róŜnym stopniu dotyczy praktycznie wszystkich pod-
miotów gospodarujących na rynku, w tym gospodarstw domowych i konsumentów 
indywidualnych. Jako uwarunkowanie poziomu zaspokojenia potrzeb konsumentów 
ma charakter obiektywny, zaś sposób jego postrzegania przez członków gospo-
darstw domowych jest róŜny w zaleŜności od sytuacji, w której znajduje się dany 
podmiot konsumpcji. Kryzys występuje w pewnym sensie „niezaleŜnie” od indywi-
dualnych podmiotów konsumpcji, w kaŜdym razie podmioty te bardzo rzadko zdają 
sobie sprawę z tego, Ŝe ich działania rynkowe mają udział w zaistniałej sytuacji 
kryzysowej. Kryzys jako uwarunkowanie zwykle wiąŜe się z sytuacją ekonomiczną 
krajów bardziej rozwiniętych oraz panującymi  trendami politycznymi. Zaburzenia 
występujące na rynkach światowych z czasem przenoszą się na sferę realną gospo-
darek i zaznaczają swój wpływ m.in. w sferze konsumpcji.  

Główna zaleŜność pomiędzy kryzysem gospodarczym a poziomem zaspokoje-
nia potrzeb konsumentów kształtuje się następująco: kryzys gospodarczy wpływa 
na pogorszenie się sytuacji na rynku pracy i/lub sytuacji dochodowej ludności,  
w rezultacie obniŜeniu ulega poziom i/lub sposób i jakość Ŝycia konsumentów.  

Poziom Ŝycia oznacza stopień  zaspokojenia potrzeb ludzkich, wynikający  
z konsumpcji dóbr materialnych i usług oraz wykorzystania walorów środowiska 
naturalnego i społecznego2. Jest on podstawową miarą relacji o charakterze ilo-
ściowym występującą pomiędzy potrzebami człowieka a jego konsumpcją. W kate-
gorii tej dominują cechy ekonomiczne, materialne. Natomiast sposób Ŝycia czy 
jakość Ŝycia badają relacje między potrzebami a konsumpcją w ujęciu jakościowym 
i jako kategorie mają charakter socjologiczno-psychologiczny.  

Sytuacja kryzysowa przekłada się na zmiany poziomu i struktury zaspokojenia 
potrzeb podmiotów konsumpcji. Podkreślić jednak naleŜy, Ŝe zmiany te nie są ob-

                                                                 
1 A. Malinowski, Kryzys finansowy a polska gospodarka, „Nowe śycie Gospodarcze” 2008, nr 23,  

s. 5.  
2 Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2007, s. 33. 
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serwowane bezpośrednio po rozpoznaniu pierwszych oznak kryzysu, lecz po pew-
nym czasie. Sytuacja, w której następuje wzrost poziomu konsumpcji w warunkach 
kryzysu, wynika przede wszystkim z pozytywnej inercji wywołanej dynamiką po-
przednich okresów. Często jest efektem „siły rozpędu” zmian w konsumpcji okre-
sów wcześniejszych. Potrzeba czasu, by zauwaŜyć zmiany w poziomie i strukturze 
konsumpcji wywołane sytuacją kryzysową w kraju.  

Kryzys gospodarczy ogranicza po pewnym czasie moŜliwości konsumpcyjne 
całego społeczeństwa, grup społecznych lub konkretnych gospodarstw domowych. 
Ograniczenie to wiąŜe się często z wystąpieniem takich zjawisk, jak bezrobocie czy 
ubóstwo. Bezrobocie członków gospodarstw domowych bezpośrednio przekłada się 
na ich sytuację dochodową, która znajduje wyraz w wydatkach konsumpcyjnych, 
konsumpcji i w efekcie w poziomie Ŝycia. Brak osób bezrobotnych wśród członków 
gospodarstwa domowego zdecydowanie polepsza sytuację tego podmiotu na rynku. 
Bezrobocie wywołane kryzysem gospodarczym jest więc czynnikiem oddziałują-
cym odwrotnie proporcjonalnie na poziom Ŝycia gospodarstw. Czynnikiem oddzia-
łującym proporcjonalnie na poziom zaspokojenia potrzeb jest natomiast zatrudnie-
nie. Stopa zatrudnienia określa zakres uzyskiwanych dochodów stanowiących pod-
stawę dobrobytu zatrudnionych3. 

Popyt na pracę, czyli zapotrzebowanie na pracę zgłaszane przez pracodawców, 
determinowany jest róŜnymi czynnikami, w tym przede wszystkim popytem na do-
bra i usługi konsumpcyjne. NaleŜy pamiętać, Ŝe relacje pomiędzy gospodarstwami 
domowymi a przedsiębiorstwami przyjmują charakter transakcji wymiany pracy na 
płacę4. Brak dochodów czy niŜszy poziom dochodów ze strony gospodarstw  
w okresie kryzysu gospodarczego przekłada się na niŜszy popyt na dobra i usługi 
konsumpcyjne, zaś spadek popytu na dobra i usługi powoduje zmniejszone zapo-
trzebowanie na pracę.  

W okresie kryzysu gospodarczego, w aspekcie jego wpływu na poziom zaspo-
kojenia potrzeb konsumentów znaczenia nabiera rola państwa i jego siła. Rola pań-
stwa polega przede wszystkim na usuwaniu niesprawności rynku i niwelowaniu 
jego niedoskonałości. Podstawowe działania państwa w zakresie zapobiegania ne-
gatywnym skutkom kryzysu koncentrują się na pomocy podmiotom dotkniętym je-
go skutkami. Państwo moŜe ponadto stabilizować działalność gospodarczą przez 
podejmowanie odpowiednich działań korygujących czy niwelujących wpływ kryzy-
su. MoŜe ono dysponować szeroką gamą instrumentów administracyjnych, a takŜe 
instrumentów ekonomicznych, społecznych i finansowych. Instrumenty te oddziału-

                                                                 
3 J. Berbeka, Poziom Ŝycia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Wyd. Aka-

demii Ekonomicznej, Kraków 2006, s. 19. 
4 Cz. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2009, s. 29. 
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ją pośrednio, niemniej jednak z ich pomocą organy władzy kształtują warunki za-
pobiegające pogarszaniu się poziomu i struktury zaspokojenia potrzeb konsumen-
tów. Podkreślić naleŜy, Ŝe w warunkach kryzysowych szczególne znaczenie ma za-
kres i dostępność usług społecznych świadczonych przez państwo (np. z zakresu 
opieki zdrowotnej, edukacji, mieszkalnictwa). Okres kryzysu często wymusza 
zmiany polegające na zwiększeniu udziału nakładów społecznych w podzielonym 
dochodzie narodowym.  

Mimo Ŝe ze względu na „odroczony” charakter analizowanego uwarunkowania 
trudno dostrzec natychmiastowe zmiany w poziomie zaspokojenia potrzeb konsu-
mentów, to stosunkowo szybko moŜna odnotować zmiany w nastrojach konsumen-
tów, a takŜe w ich zachowaniach adaptacyjnych, do których zalicza się np. podej-
mowanie dodatkowej pracy, wyjazdy  zarobkowe, podnoszenie kwalifikacji. Zmie-
nia się takŜe struktura wykorzystania zasobów czasu wolnego. Czas wolny zamie-
niany jest częściej niŜ zwykle na czas pracy na rzecz własnego gospodarstwa w celu 
zwiększenia poziomu konsumpcji. Udział czynności produkcyjno-usługowych  
w gospodarstwach zaleŜy nie tylko od rozmiarów czasu wolnego i poziomu docho-
dów, lecz takŜe od umiejętności i kwalifikacji domowników.  

Podsumowując, kryzys gospodarczy oddziałuje przede wszystkim w makro-
skali. Oczywiście w mikroskali zaznacza się jego wpływ głównie przez kształtowa-
nie poziomu zamoŜności gospodarstw domowych. Gorsza sytuacja dochodowa 
podmiotów nie pozwala im zaspokajać bardziej wyszukanych potrzeb, lecz tylko  
o charakterze elementarnym. Daje to z kolei przesłanki do odczuwania niŜszej sa-
tysfakcji i zadowolenia z Ŝycia, czyli tych elementów, których nie da się statystycz-
nie zbadać. Wśród negatywnych skutków kryzysu gospodarczego w sferze kon-
sumpcji wyróŜnia się zatem pogorszenie zaspokojenia potrzeb konsumentów  
– w pierwszym rzędzie potrzeb wyŜszego rzędu, a następnie potrzeb niŜszych rzę-
dów. Raz jeszcze podkreślić naleŜy, Ŝe głównym powodem takiej sytuacji jest po-
gorszenie sytuacji dochodowej podmiotów, nie bez znaczenia pozostaje jednak 
samo ryzyko bezrobocia i ubóstwa oraz ogólny brak stabilności i pewności zawo-
dowo-ekonomicznej5. 

Wpływ globalnych trendów konsumpcji i procesów globalizacyjnych na po-
ziom zaspokojenia potrzeb konsumentów 

Koniunktura gospodarcza ulega zmianom, a jej wpływ na poziom zaspokojenia 
potrzeb konsumentów jest odroczony w czasie, dlatego teŜ warto podkreślić rosnące 
znaczenie globalnych trendów konsumpcji związanych z konsumpcją świadomą  
i racjonalną oraz wpływ procesów globalizacyjnych.  

                                                                 
5 Szerzej: U. Grzega, Kryzys gospodarczy w świetle wskaźników ekonomicznych, materiały niepubli-

kowane, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010, s. 7–11. 
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Wyrazem jasno sprecyzowanych potrzeb konsumentów XXI wieku są wzorce 
konsumpcji zaczerpnięte z krajów bardziej rozwiniętych gospodarczo. Współcześni 
konsumenci czerpią z doświadczeń innych kultur i krajów i są podatni na wszelkie-
go typu nowinki w zakresie konsumpcji. Tak więc nie bez  znaczenia dla obecnych, 
ale takŜe przyszłych układów potrzeb polskich konsumentów są trendy w kon-
sumpcji i zachowaniach konsumenckich w rozwiniętych europejskich gospodarkach 
rynkowych. Intensywne i głębokie przemiany w zachowaniach konsumentów, jakie 
mają miejsce od końca lat 90. XX wieku, skłaniają do formułowania pojęcia „nowej 
konsumpcji”6. Wspomniane zmiany dotyczą zarówno hierarchii potrzeb, sposobów 
i środków ich zaspokajania, kryteriów dokonywania wyborów, jak i ogólnie szero-
ko rozumianej organizacji spoŜycia. Do przykładowych trendów w konsumpcji 
przekładających się ostatecznie na poziom i jakość Ŝycia konsumentów moŜna zali-
czyć:  

− dekonsumpcję – trend świadomego ograniczania spoŜycia do rozmiarów 
racjonalnych i wynikających z naturalnych, indywidualnych cech konsu-
ment; przyczynia się on do racjonalizacji struktury potrzeb konsumenta 
oraz ogólnej poprawy jakości Ŝycia; 

− ekokonsumpcję – trend obejmujący m.in. oszczędzanie, racjonalne uŜyt-
kowanie dóbr, alternatywne zakupy, rezygnację z produktów wysoce wy-
szukanych; podobnie jak poprzedni powoduje zmiany w hierarchiach po-
trzeb konsumentów oraz poprawia ogólną jakość Ŝycia; 

− wirtualizację konsumpcji – trend polegający na zaspokojeniu potrzeb za 
pośrednictwem elektronicznych środków przekazu; wpływa przede wszyst-
kim na poziom oraz sposób zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyj-
nych konsumentów; 

− domocentryzm – trend polegający na przenoszeniu konsumpcji spoza domu 
do domu, który przestaje być wyłącznie miejscem Ŝycia rodzinnego, a staje 
się miejscem zaspokojenia potrzeb wcześniej zaspokajanych poza nim; wy-
wołuje zmiany sposobów zaspokojenia potrzeb. 

Nowe globalne trendy w konsumpcji i zachowaniach konsumentów powodują 
zmiany w sposobie realizacji zarówno potrzeb podstawowych, jak i wyŜszego rzę-
du, powodują powstawanie nowych stylów Ŝycia konsumentów. Część z nich wy-
raźnie wpływa na zmiany stopnia zaspokojenia potrzeb z wybranych grup, np. po-
trzeb z zakresu zagospodarowania materialnego. 

Analiza zmian stopnia zaspokojenia potrzeb w kontekście globalizacji,  
a w szczególności integracji Polski z Unią Europejską, dotyczy wpływu „upo-
wszechniającego się i upodobniającego się” spoŜycia na poziom Ŝycia podmiotów 

                                                                 
6 Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii…, s. 137. 
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konsumpcji. Globalizacja konsumpcji prowadzi do wyrównywania i unifikacji po-
ziomów i sposobów Ŝycia społeczeństw. Upodobnianie się spoŜycia konsumentów 
w róŜnych miejscach świata moŜna oceniać pozytywnie i negatywnie. Wśród nega-
tywnych skutków globalizacji naleŜy wyróŜnić w szczególności: zaspokajanie po-
trzeb pozornych oraz zagroŜenia wynikające z nabywania produktów globalnych 
kosztem zaspokojenia potrzeb podstawowych. Wśród pozytywnych skutków globa-
lizacji natomiast: tworzenie lepszych warunków zaspokojenia potrzeb i oczekiwań 
konsumentów, zwiększenie dostępu do produktów lepszej jakości, wyŜszej techno-
logii, o wyŜszych wartościach odŜywczych lub uŜytkowych oraz ujednolicenie 
przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa konsumentów na rynku7. 

Globalizacja konsumpcji ułatwia konsumentom dostęp do nowoczesnego stylu 
Ŝycia, sprzyja poszukiwaniu produktów wygodnych, oszczędzających czas, o wy-
sokiej jakości, wyjątkowych i elitarnych w swym rodzaju. Jednocześnie zmusza 
podmioty działające po stronie podaŜowej do coraz większej konkurencji na rynku, 
a tym samym coraz większej dbałości o potrzeby konsumenta. 

Naturalną reakcją na procesy globalizacji była i jest integracja europejska. 
Głównym celem integracji europejskiej, istotnym z punktu widzenia podmiotów 
konsumpcji, była poprawa warunków Ŝycia ludności. Skutki integracji Polski  
z Unią Europejską mogą być oceniane z kilku punktów widzenia. Wśród plusów 
wymienić naleŜy: poprawę sytuacji na rynku pracy, która przejawiła się w zmniej-
szeniu liczby bezrobotnych i podniesieniu jakości miejsc pracy oraz kwalifikacji 
siły roboczej. Jednolity rynek przyniósł korzyści związane nie tylko z dostępnością 
towarów i usług, lecz takŜe liberalizacją poszczególnych rynków (np. rynku tele-
komunikacyjnego) oraz poprawą jakości towarów. Stworzyło to lepsze moŜliwości 
do zaspokojenia potrzeb i dało tym samym większą swobodę konsumentom. Wśród 
korzyści integracji wymienia się takŜe poprawę poziomu ochrony konsumenta na 
rynku, która jest efektem wykorzystania instrumentów funkcjonujących na pozio-
mie wspólnotowym. NaleŜy podkreślić teŜ korzyści płynące z szerszego udziału  
i dostępu do wspólnotowych inicjatyw oraz programów wspierających rozwój edu-
kacji i nauki, podnoszenie bezpieczeństwa zdrowotnego polskiego społeczeństwa, 
przyjmowanie wspólnotowych standardów w zakresie ochrony środowiska natural-
nego i inne. Wśród negatywnych skutków akcesji z Unią naleŜy wymienić głównie 
wzrost cen niektórych towarów oraz zagroŜenia dla toŜsamości narodowej, polskich 
tradycji, suwerenności. Są to jednak takie elementy warunków Ŝycia (z wyjątkiem 
inflacji), które mają minimalny wpływ na stopień zaspokojenia konkretnych po-
trzeb podmiotów konsumpcji. 

                                                                 
7 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, War-

szawa 2003, s. 40. 
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Ogólna i jednoznaczna ocena wpływu globalizacji na poziom i jakość Ŝycia Po-
laków jest trudna. Zmiany, jakie dokonały się w naszym kraju, przyczyniły się z ca-
łą pewnością  do polepszenia sytuacji konsumenta na rynku, o czym świadczy wiele 
róŜnych wskaźników i miar. Trudno jednak sformułować jednoznaczny wniosek, Ŝe 
wszystkie one są wynikiem procesów globalizacyjnych. 

Wpływ kryzysu na konsumpcję i poziom Ŝycia Polaków w latach 2008–2010 

Kryzys zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych Ameryki rozprzestrzenił się 
na cały świat i wpłynął takŜe na sytuację w Polsce, stanowiąc zagroŜenie dla po-
ziomu Ŝycia jej mieszkańców. Do podstawowych zjawisk kryzysowych, które moŜ-
na było obserwować w latach 2008–2010 wewnątrz gospodarek krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej, moŜna zaliczyć: osłabienie siły walut, wzrost bezrobocia, 
problemy w sektorze finansowym, pogorszenie się sytuacji budŜetowej oraz pogor-
szenie nastrojów konsumentów. Mimo Ŝe w pierwszym roku światowego kryzysu 
Polska nie odczuła bezpośrednio jego skutków, to juŜ w 2009 r. moŜna było stop-
niowo obserwować przenikanie tendencji recesyjnych do polskiej gospodarki. Na-
stąpiło pogorszenie sytuacji makroekonomicznej kraju wyraŜone niŜszym tempem 
wzrostu PKB, deprecjacją złotego, spowolnioną dynamiką wzrostu spoŜycia ogó-
łem, w tym spoŜycia indywidualnego, ograniczeniem popytu zagranicznego na 
polskie produkty, spadkiem wydatków na inwestycje, zmniejszeniem napływu bez-
pośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, widocznym spadkiem produkcji, 
wzrostem bezrobocia, obniŜeniem dynamiki wzrostu wynagrodzeń i innymi. Wszy-
stkie one wywarły wpływ na podmioty działające na polskim rynku, w tym podmio-
ty konsumpcji8. 

Deprecjacja złotego na początku 2009 r. przełoŜyła się na decyzje konsumenc-
kie znajdujące wyraz w częściowym zmniejszeniu konsumpcji. W 2009 r. obniŜyło 
się tempo wzrostu wydatków konsumpcyjnych. Na poziom wydatków konsumpcyj-
nych gospodarstw istotnie wpłynęło spowolnienie dynamiki dochodów rozporzą-
dzalnych. Dochód rozporządzalny jest najistotniejszym czynnikiem kształtującym 
konsumpcję i poziom Ŝycia gospodarstw domowych. Ogólnie im wyŜszy dochód, 
tym wyŜszy poziom Ŝycia i odwrotnie. Zmiany w wysokości dochodu wpływają na 
poziom i strukturę wydatków konsumpcyjnych. Przy wyŜszych poziomach zamoŜ-
ności dochody przeznaczane są głównie na poprawę jakości konsumpcji, co przeja-
wia się procentową zmianą wydatków swobodnego wyboru. Zmiany w sytuacji 
dochodowej Polaków w pierwszej kolejności przekładają się na zmiany w kon-
sumpcji, a następnie zmiany w poziomie Ŝycia Polaków.  

Na sytuację dochodową podmiotów konsumpcji wpłynęła sytuacja panująca na 
rynku pracy. Wzrost bezrobocia i spowolnienie tempa wzrostu wynagrodzeń wpły-
                                                                 

8 Szerzej: U. Grzega, Kryzys gospodarczy w świetle wskaźników…, s. 11–37. 
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nęły na warunki Ŝycia polskich gospodarstw domowych dotkniętych tym proble-
mem. Dynamika zatrudnienia spowolniła zwłaszcza w 2009 r., a zamroŜenie wyna-
grodzeń okazało się jednym ze sposobów radzenia sobie przedsiębiorstw z kryzy-
sem. Pojawienie się oznak kryzysu gospodarczego na rynku pracy wiązało się nie 
tylko z niekorzystną zmianą w liczbie zatrudnionych i bezrobotnych, lecz takŜe  
z obawą utraty pracy9. 

Mimo widocznego spowolnienia w gospodarce Polska uniknęła ujemnej dyna-
miki PKB w okresie kryzysu gospodarczego, podczas gdy w wielu innych krajach 
wystąpiła głęboka recesja. Wzrost gospodarczy, jaki moŜna było odnotować w Pol-
sce w latach 2007–2010, zawdzięczać naleŜy mimo wszystko konsumpcji indywi-
dualnej polskich gospodarstw domowych. Ogólnie mimo róŜnych opinii Polaków 
na temat wpływu kryzysu na ich sytuację Ŝyciową oraz wahających się w poszcze-
gólnych miesiącach w latach 2009–2010 nastrojów konsumenckich polskim gospo-
darstwom domowym Ŝyje się znacznie lepiej niŜ przed kilkoma czy kilkunastoma 
laty. Świadczą o tym mierniki konsumpcji oraz analizowane przez róŜne ośrodki 
naukowo-badawcze wskaźniki dobrobytu. O ogólnej poprawie poziomu Ŝycia lud-
ności świadczy np. obniŜenie wskaźnika wydatków na Ŝywność. Struktura wydat-
ków polskich gospodarstw domowych cechuje się umiarkowanym udziałem wydat-
ków na Ŝywność, stosunkowo wysokim udziałem wydatków mieszkaniowych,  
a następnie wydatków na transport i łączność, ustabilizowanym na stałym poziomie 
udziałem wydatków na kulturę, rekreację i edukację oraz higienę i ochronę zdrowia,  
a takŜe niskim udziałem wydatków na odzieŜ i obuwie. Ponadto wciąŜ postępuje 
systematyczne unowocześnianie struktury wydatków konsumpcyjnych Polaków. 
Polacy stale zwiększają poziom wyposaŜenia własnych mieszkań i domów w przed-
mioty trwałego uŜytku, a do tego mają dobra stanowiące istotne udogodnienia cy-
wilizacyjne. Występują teŜ pozytywne zmiany w spoŜyciu Ŝywności. O znaczącej 
roli racjonalizacji Ŝywienia  świadczą w szczególności wyraźne spadki spoŜycia 
tłuszczów, węglowodanów oraz wzrost spoŜycia białka. Ponadto Polacy coraz rza-
dziej mają problemy z zaspokajaniem róŜnego rodzaju potrzeb zarówno podstawo-
wych, jak i wyŜszego rzędu. O poprawie sytuacji Ŝyciowej świadczy teŜ postęp  
w takich dziedzinach, jak mieszkanie, zdrowie, edukacja czy bezpieczeństwo. 

Oceniając poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych moŜna uznać, Ŝe sy-
tuacja Polaków jest stosunkowo dobra i stale się poprawia. Następuje wyraźna po-
prawa w zakresie warunków mieszkaniowych, o czym świadczą korzystne wskaź-
niki stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, w tym wskaźniki zaludnienia  
i zagęszczenia, procent gospodarstw wyposaŜonych w instalacje mieszkaniowe lub 
mieszkających samodzielnie. Poprawia się takŜe stan zdrowotności Polaków,  
o czym świadczą np. takie wskaźniki, jak przeciętna długość trwania Ŝycia, umie-
                                                                 

9 Ibidem. 
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ralność niemowląt, zapadalność na gruźlicę. Pozytywne zmiany obserwuje się takŜe 
w grupie potrzeb z zakresu edukacji, czego wyrazem jest m.in. rosnąca liczba osób 
legitymujących się wykształceniem wyŜszym czy liczba nowo powstałych szkół 
niepublicznych. Natomiast na ocenę stanu bezpieczeństwa w Polsce wpływa wiele 
elementów. Ogólnie jednak poprawa takich wskaźników, jak wypadkowość przy 
pracy, na drogach, współczynnik przyjęć i zwolnień z pracy, gwarantowana przez 
państwo opieka socjalna na rzecz niezdolnych do pracy świadczy o poprawie  
i w tym zakresie10. 

Na podstawie danych wtórnych dotyczących oceny poziomu Ŝycia Polaków na-
leŜy zaznaczyć, Ŝe w latach 2007–2010 nie odnotowano pogorszenia opinii Pola-
ków na temat ich ogólnego poziomu Ŝycia.  Z przeprowadzonych analiz wynika co 
prawda, Ŝe skutki spowolnienia gospodarczego przełoŜyły się na dynamikę docho-
dów rozporządzalnych sektora gospodarstw domowych oraz dynamikę konsumpcji 
indywidualnej, ale i tak w odczuciu gospodarstw spowolnienie gospodarki nie 
wpłynęło negatywnie na kondycję finansową ich rodzin, i co waŜne, nie zahamowa-
ło nawet wzrostu ich zamoŜności11. Grupą bezpośrednio odczuwającą skutki kryzy-
su była ta, która utraciła zatrudnienie na skutek zmian wywołanych na rynku pracy 
w Polsce. Sytuacja Ŝyciowa gospodarstw, w skład których wchodzą osoby bezro-
botne, uległa pogorszeniu, co zapewne znalazło wyraz w ograniczaniu potrzeb  
i wydatków na ich zaspokojenie. 

Stopień zaspokojenia potrzeb śląskich gospodarstw domowych (wyniki badań 
ankietowych)  

Poziom Ŝycia mierzy się przy pomocy zróŜnicowanej gamy mierników charak-
teryzujących stopień zaspokojenia potrzeb konsumentów w ogóle lub w poszcze-
gólnych obszarach Ŝycia. Jednym z mierników jest subiektywna ocena responden-
tów dotycząca odczuwanego zadowolenia z poziomu zaspokojenia potrzeb. 

Celem przeprowadzonych badań bezpośrednich było poznanie oraz ocena stop-
nia zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych śląskich gospodarstw domowych. Bada-
nia przeprowadzono w Katedrze Badań Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach w 2010 r. na śląskiej populacji 500 gospodarstw domowych.  

Jak wynika z badań, prawie co trzeci respondent poziom Ŝycia własnego go-
spodarstwa domowego określił jako przeciętny, ponad połowa respondentów okre-
śliła go jako raczej dobry i dobry. Bardzo dobrą ocenę poziomu Ŝycia zadeklarowa-
ło osiem osób na sto przebadanych, a bardzo złą, złą i raczej złą zaledwie sześć. 
Świadczy to o stosunkowo wysoko postrzeganym poziomie Ŝycia gospodarstw  

                                                                 
10 Szerzej: U. Grzega, ZróŜnicowanie poziomu Ŝycia w Polsce jako efekt transformacji gospodarki, 

materiały niepublikowane, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2009, s. 43. 
11 K. Wądołowska, Poziom Ŝycia Polaków, CBOS, Warszawa, kwiecień 2010, s. 11. 
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w okresie prowadzonych badań. Płeć nie jest czynnikiem silnie róŜnicującym opinie 
respondentów (rys. 1). Takim czynnikiem jest natomiast wykształcenie głowy ro-
dziny, wielkość gospodarstwa domowego oraz ocena własnej sytuacji materialnej 
gospodarstwa. 
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Rys. 1. Ogólna ocena poziomu Ŝycia gospodarstw domowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich. 

Z analizowanych danych wynika, Ŝe odsetek respondentów deklarujących wy-
soki poziom Ŝycia własnego gospodarstwa wzrastał wraz ze wzrostem poziomu 
wykształcenia głowy rodziny (rys. 2) oraz subiektywnie postrzeganą sytuacją mate-
rialną własnego gospodarstwa. W gospodarstwach, których głowa rodziny legity-
mowała się wykształceniem wyŜszym, prawie 2/3 respondentów wskazywało na 
dobry lub bardzo dobry poziom Ŝycia, z wykształceniem średnim najczęściej wska-
zywano na przeciętny poziom Ŝycia (35%). Wykształcenie zawodowe równieŜ naj-
silniej związane było z odpowiedzią przeciętną (aŜ połowa wszystkich wskazań), 
jednak zdecydowanie rzadziej padały odpowiedzi świadczące o dobrym i bardzo 
dobrym poziomie Ŝycia ich gospodarstw, częściej natomiast te wskazujące na niski 
poziom Ŝycia. Podobnie wyglądała sytuacja w grupie gospodarstw, w których gło-
wa rodziny legitymowała się wykształceniem podstawowym, przy czym w ich 
przypadku nie odnotowano Ŝadnych odpowiedzi wskazujących na bardzo wysoki 
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lub wysoki poziom Ŝycia gospodarstw, natomiast aŜ co czwarty badany zaznaczał 
odpowiedź świadczącą o niskim poziomie Ŝycia jego gospodarstwa.  
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Rys. 2. Ogólna ocena poziomu Ŝycia gospodarstwa według poziomu wykształcenia głowy rodziny  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich. 

Biorąc pod uwagę wielkość gospodarstwa domowego, najwięcej odpowiedzi 
świadczących o niskim poziom Ŝycia zanotowano w gospodarstwach 1-osobowych 
(aŜ 19,3%), a najmniej w gospodarstwach 4-osobowych (2,4%). NajwyŜej poziom 
Ŝycia własnej rodziny oceniły natomiast gospodarstwa 3-osobowe (ocena bardzo 
dobry wystąpiła w 11,4% gospodarstw). 

Jeśli chodzi o oceny poziomu Ŝycia ludności w Polsce na przestrzeni ostatnich 
pięciu lat, to ponad połowa respondentów uwaŜała, Ŝe poziom ten raczej się popra-
wił. Jednak zdecydowaną poprawę w ciągu ostatnich pięciu lat zaobserwował juŜ 
tylko co dwudziesty badany. Co czwarty respondent uwaŜa, Ŝe poziom Ŝycia ludno-
ści Polski nie zmienił się na przestrzeni ostatnich kilku lat, a co dziesiąty badany 
uwaŜał, Ŝe uległ on raczej obniŜeniu. Przypomnieć w tym miejscu naleŜy, Ŝe po-
ziom Ŝycia zdecydowanie najgorzej oceniany był na początku lat 90. – wówczas 
odpowiedzi negatywne przewyŜszały nad odpowiedziami pozytywnymi nawet trzy-
krotnie12. 

Pozytywne oceny przemian w zakresie poziomu Ŝycia ludności Polski w ciągu 
ostatnich pięciu lat dotyczyły wszystkich grup społeczno-zawodowych gospodarstw 
(rys. 3), jednak większość badanych zdeklarowała umiarkowaną poprawę. Grupą 
                                                                 

12 K. Wądołowska, Sposoby gospodarowania pieniędzmi w gospodarstwach domowych, CBOS, 
Warszawa, kwiecień 2010, s. 2. 
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wskazującą na zdecydowaną poprawę w poziomie Ŝycia okazała się grupa gospo-
darstw utrzymująca się ze źródeł niezarobkowych, co w pierwszym momencie mo-
Ŝe nieco dziwić. Biorąc jednak pod uwagę fakt korzyści społecznych i ekonomicz-
nych wynikających z integracji Polski z Unią Europejską dla tej właśnie grupy oce-
ny te moŜna uznać za wiarygodne. Dziwi natomiast stosunkowo wysoki odsetek 
badanych gospodarstw pracujących na własny rachunek (co piąty badany) oceniają-
cych zmiany w poziomie Ŝycia ludności na przestrzeni ostatnich pięciu lat jako 
raczej niekorzystne. 
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Rys. 3. Ocena zmian w poziomie Ŝycia Polaków w ciągu ostatnich pięciu lat 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich. 

Ogólne oceny poziomu Ŝycia gospodarstw domowych nie do końca odzwier-
ciedlają faktyczny stan zaspokojenia potrzeb z zakresu Ŝywienia, mieszkania, zdro-
wia, edukacji, kultury, zagospodarowania materialnego oraz bezpieczeństwa, dlate-
go teŜ zapytano respondentów o to jak, w skali 7-stopniowej, oceniają poziom za-
spokojenia konkretnych potrzeb własnego gospodarstwa (rys. 4). Okazało się, Ŝe  
w odczuciu ogółu ankietowanych najwyŜej były zaspokajane potrzeby z zakresu 
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Ŝywienia, mieszkania oraz zagospodarowania materialnego, najniŜej potrzeby z za-
kresu kultury. 
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Rys. 4. Stopień zaspokojenia wybranych grup potrzeb w gospodarstwie domowym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich. 

Z danych wynika ponadto, Ŝe poziom zaspokojenia potrzeb Ŝywieniowych, 
mieszkaniowych, zagospodarowania materialnego oraz bezpieczeństwa najwyŜej 
został oceniony w gospodarstwach pracujących na własny rachunek. Poziom po-
trzeb zdrowotnych, kulturalnych i edukacyjnych najwyŜej oceniono w gospodar-
stwach pracowniczych nierobotniczych. Natomiast potrzeby we wszystkich anali-
zowanych grupach najniŜej zostały ocenione przez gospodarstwa rencistów. Oceny 
stopnia zaspokojenia konkretnych grup potrzeb są powiązane z poszczególnymi 
cechami respondentów. Najsilniejsze zaleŜności występują pomiędzy stopniem 
zaspokojenia poszczególnych grup potrzeb a sytuacją materialną rodzin i tylko  
w grupie potrzeb z zakresu edukacji wykształcenie ma silniejszy wpływ na oceny 
respondentów niŜ ich sytuacja materialna.  

Ogólnie z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe pomiędzy oceną stopnia zaspo-
kojenia potrzeb, oceną zmian w ciągu ostatnich pięciu lat oraz oceną stopnia zaspo-
kojenia konkretnych grup potrzeb występowały istotne statystycznie zaleŜności. Im 
wyŜej badani oceniali sytuację materialną własnego gospodarstwa, tym wyŜszej 
oceniali takŜe poziom zaspokojenia potrzeb ogółem oraz konkretnych grup potrzeb. 
Ponadto wybrane cechy demograficzne i społeczno-zawodowe badanych gospo-
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darstw domowych takŜe niejednokrotnie implikowały statystycznie istotne powią-
zania, determinując subiektywne oceny poziomu zaspokojenia potrzeb. 

Podsumowanie 

Podsumowując, naleŜy dodać, Ŝe aktualna konsumpcja Polaków jest efektem 
przemian społeczno-gospodarczych, jakie miały miejsce w Polsce na przestrzeni 
ostatnich trzech lat, a przede wszystkim tych, które dokonały się w ciągu ostatnich 
dwóch dekad. ZaleŜy ona takŜe od splotu wielu róŜnych czynników i makrouwa-
runkowań, w tym tych określanych mianem „nowych”. Obecny poziom zaspokoje-
nia potrzeb polskich konsumentów jest często efektem nowych zachowań i zmian  
w mentalności konsumentów. Dzisiejszy konsument odrzuca ilościowy wzrost spo-
Ŝycia na rzecz jego jakości, preferuje umiar, racjonalność i równowagę. Poziom 
Ŝycia jest zatem determinowany nie tylko dochodem konsumenta, lecz takŜe jego 
indywidualizmem wyraŜonym niepowtarzalnym układem potrzeb, a nie unifikacją 
konsumpcji w kaŜdym obszarze. W miarę moŜliwości finansowych konsument, 
dopasowując się do specyficznych i niepowtarzalnych układów potrzeb, skłania się 
do nabywania produktów oryginalnych. Lepsza jakość Ŝycia często jest przedkłada-
na nad wyŜszy poziom Ŝycia w ujęciu ilościowym.  
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Streszczenie  

Celem artykułu jest przedstawienie dwóch perspektyw patrzenia na zachowania konsumenc-
kie: indywidualistycznej i plemiennej oraz pokazanie, Ŝe podejścia te nie zawsze wzajemnie się 
wykluczają. Na poparcie tezy autorka przytacza wyniki badań przeprowadzanych w Polsce i na 
świecie, jak równieŜ przedstawia wyniki badań własnych. W ostatniej części artykułu skupia się 
na omówieniu konsekwencji przyjęcia jednej lub drugiej perspektywy dla konstruowania strategii 
marketingowej przedsiębiorstw, pokazując róŜnice między marketingiem relacji a marketingiem 
plemiennym. 

Wstęp 

Epoka ponowoczesna postrzegana jest w literaturze z jednej strony jako czas 
indywidualizmu manifestowanego w swobodzie wyboru oraz zmianach w stylu Ŝy-
cia (formach konsumpcji i spędzania czasu wolnego), a z drugiej – jako czas po-
wstawania nowych ruchów społecznych, np. grupy konsumentów nastawionych 
proekologicznie. W niniejszym artykule autorka stara się udzielić odpowiedzi na 
pytanie, czy te dwa aspekty zachowań konsumenckich wzajemnie się wykluczają, 
czy stanowią raczej wzajemnie uzupełniające się perspektywy patrzenia na zacho-
wania konsumenckie.  

Indywidualizm i plemienność w społeczeństwie ponowoczesnym 

Era nowoczesna jest utoŜsamiana najczęściej z przejściem od świata wspólnot 
do porządku opartego na rozumie, rachunku zysków i strat oraz indywidualnym 
wyborze. W rezultacie tego procesu powstało społeczeństwo indywidualistów, któ-
rzy kierowali się własnymi zasadami i potrzebami. Otwartą kwestią pozostaje rola 
indywidualizmu we współczesnym społeczeństwie ponowoczesnym. Zdaniem  
B. Covy, istnieją dwie szkoły w rozumieniu tego, jak ma się ponowoczesność do 



Agnieszka Kacprzak-Choińska 100

toŜsamości jednostek: szkoła indywidualistyczna (północna) i kolektywistycz-
na/neoplemienna (południowa)1. Szkoła północna uwaŜa, Ŝe konsumpcja ułatwia 
proces identyfikowania własnej toŜsamości i pomaga jednostkom wyraŜać swoje 
role w społeczeństwie. Ludzie nie są teraz ograniczeni przypisanymi rolami, tylko 
sami wybierają sobie znaczenia, jakie nadają swojemu Ŝyciu. Prawo do wolności, 
ograniczone w czasach nowoczesności do ekonomii, polityki i intelektu, oddziałuje 
obecnie na wszystkie aspekty Ŝycia codziennego. Tak więc ponowoczesność jest 
epoką ostatecznego triumfu indywidualizmu, a społeczeństwo jest charakteryzowa-
ne przez rozkład, skrajną indywidualizację gustów i sposobów konsumpcji oraz 
fragmentację kolektywnych znaczeń społecznych2. Zniszczeniu ulegają tradycyjne 
więzi społeczne, co skutkuje przejściem w stronę coraz bardziej abstrakcyjnego  
i racjonalnego społeczeństwa stworzonego z samotnych i wyizolowanych jedno-
stek. 

Z kolei zdaniem przedstawicieli szkoły kolektywnej, indywidualizm był wła-
ściwy tylko dla krótkiego okresu przejściowego pomiędzy nowoczesnością a pono-
woczesną plemiennością. Era nowoczesnego indywidualizmu dobiegła końca, gdyŜ 
przyniósł izolację i anonimowość, racjonalizację i odmagicznienie świata, a nieza-
leŜność szybko przekształciła się w samotność3. Ludzie, którzy zostali uwolnieni  
z tradycyjnych więzów społecznych, biorą teraz udział w ponownym ich ustalaniu, 
lecz na podstawie emocjonalnego wolnego wyboru. W postmodernizmie obserwuje 
się więc tworzenie się nowych plemion, które moŜna zdefiniować jako płynne, 
ciągle zmieniające się zbiorowości społeczne, połączone podzielanymi emocjami, 
stylami Ŝycia, przekonaniami moralnymi i praktykami konsumpcyjnymi. NaleŜy 
jednak zauwaŜyć, Ŝe inaczej niŜ w przypadku archaicznych plemion, teraz konsu-
ment moŜe naleŜeć naraz do wielu plemion, poniewaŜ granice takich grup są raczej 
wyobraŜone niŜ fizyczne. Członkostwo w takich grupach przekracza takŜe bariery 
kulturowe, narodowe czy rasowe, gdyŜ kaŜdy, kto podziela dane pasje lub przeko-
nania, moŜe się do nich przyłączyć. W związku z tym konsumpcja jest często uŜy-
wana do pokazywania roli, jaką konsument aktualnie odgrywa4. NaleŜenie do 
współczesnych plemion jest dla ludzi waŜniejsze niŜ przynaleŜność do klasy spo-
łecznej w tradycyjnym rozumieniu. Status społeczny, który był sztywnym wy-
znacznikiem pozycji jednostki w społeczeństwie w czasach nowoczesnych, jest 

                                                                 
1 B. Cova, Community and consumption: Towards a definition of the „linking value” of product or 

service, „European Journal of Marketing” 1997, Vol. 31, Iss. 5, s. 297–316. 
2 A. Firat, C. Schulz, From Segmenation to Fragmentation, „European Journal of Marketing” 1997, 

Vol. 31, Iss. 3–4, s. 186–206. 
3 M. Maffesoli, Time of the Tribes, Sage Publications, London 1996; B. Cova, The Postmodern 

Explained to Managers: Implications for Marketing, „Business Horizons” 1996, Vol. 39, Iss. 6,  
s. 15–23; B.Cova, V. Cova, Tribal aspects of postmodern consumption research: The case of French 
In-line roller skaters, „Journal of Consumer Behaviour” 2001, Iss. 6, s. 67–76. 

4 M. Evans, A. Jamal, G. Foxall, Consumer Behaviour, John Wiley & Sons, New York 2006, s. 180. 
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zastępowany konfiguracją społeczną, czyli dynamicznym i elastycznym pozycjo-
nowaniem jednostki w jej postmodernistycznych plemionach. Inne nazwy, jakie są 
nadawane tej nowej formie zbiorowości społecznej, to subkultury konsumenckie5,  
wspólnoty marek6, światy konsumpcji7, kultury konsumpcji8 czy mikrokultury kon-
sumenckie9. 

Wydaje się, Ŝe pogodzić zwolenników jednej i drugiej szkoły mogłaby koncep-
cja indywidualizmu sieciowego M. Castellsa10. Jego zdaniem, obecnie sieci zastę-
pują społeczności lokalne jako główne formy związków społecznych. Indywidu-
alizm sieciowy oznacza uczestnictwo jednostki w spersonalizowanych społeczno-
ściach, które są osadzone w sieciach skoncentrowanych wokół jednostki. Sieci in-
ternetowe, gdy okrzepną, budują społeczności wirtualne, równie skuteczne co fi-
zyczne w tworzeniu więzi i mobilizowaniu ludzi. Tak więc współczesne jednostki 
konstruują wzorzec interakcji społecznych za pomocą nowych technologii po to, by 
stworzyć nową formę społeczeństwa – społeczeństwo sieciowe. Sieci są strukturami 
otwartymi, zdecentralizowanymi, opartymi na zaufaniu i wspólnie podzielanych 
wartościach, dzięki temu stają się formą uporządkowania społecznego, która najle-
piej odpowiada wyzwaniom społeczeństwa informacyjnego11. 

S. Cooper, D. McLoughlin, i A. Keating uwaŜają równieŜ, Ŝe konsumpcja 
indywidualistyczna i konsumpcja plemienna są raczej dwoma biegunami tego sa-
mego kontinuum, a nie antagonistycznymi i wykluczającymi się nawzajem koncep-
cjami12. Konsumenci starają się obecnie zrównowaŜyć róŜnicujące i integrujące 
aspekty swoich zachowań. Konsumpcję moŜna rozumieć i jako wyraŜanie siebie 
(konsumpcja indywidualistyczna), i jako system znaczeń dostarczających połącze-
nia ze społecznymi plemionami (konsumpcja plemienna). Konsumenci chcą się 
identyfikować ze stylem czy zachowaniem określonych grup, co prowadzi do ob-
szaru plemiennych zachowań. Niektóre dobra symboliczne reprezentują aspekt 
róŜnicujący (symbole indywidualizmu), a inne reprezentują jednostkę w układzie 
plemiennym. Szczególnie dla nastolatków bardzo waŜne jest poszukiwanie toŜsa-
                                                                 

5 S. Cooper, D. McLoughlin, A. Keating, Individual and neo-tribal consumption: Tales from the 
Simpsons of Springfield, „Journal of Consumer Behaviour” 2005, Vol. 4, Iss. 5, s. 330–344. 

6 A. Muniz, T. O’Guinn, Brand community, „Journal of Consumer Research” 2001, Vol. 27, Iss. 3,  
s. 412–432. 

7 D. Holt, How Consumers Consume: A Typology of Consumption Practices, „Journal of Consumer 
Research” 1995, Vol. 22, s. 1–16. 

8 R. Kozients, Click to Connect: Netnography and Tribal Advertising, „Journal of Advertising 
Research” 2006, No. 9, s. 279–288. 

9 A. Sirsi, J. Ward, P. Reingen, Icrocultural analysis of variation in sharing in causal reasoning 
about behavior, „Journal of Consumer Research” 1996, Vol. 22, No. 4, s. 345–372. 

10 M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wy-
dawniczy Rebis, Poznań 2003, s. 147. 

11 M. Juza, Sieć społeczna – nowoczesne plemię, w: Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu, red.  
J. Kurczewski, Wyd. Trio, Warszawa 2006, s. 239. 

12 S. Cooper, D. McLoughlin, A. Keating, Individual and neo-tribal…, s. 330–344. 
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mości poprzez manifestowanie przynaleŜności do określonej grupy. Na przykład 
młody chłopiec, chcąc odróŜnić się od swojej rodziny, ubiera się, wydawałoby się, 
w bardzo indywidualnym stylu, ale jednocześnie zbliŜa się w ten sposób do plemie-
nia rówieśników. Integracja i indywidualizm mogą być osiągnięte przez uŜycie tej 
samej konsumpcji symbolicznej. Tak więc postmodernistyczne zachowanie konsu-
menckie polega na pokazywaniu przez konsumenta własnego indywidualizmu, lecz 
w połączeniu z bezpieczeństwem, jakie daje przynaleŜność do grupy. 

Zjawisko to wyjaśnia teoria symbolicznych zachowania zakupowych bazująca 
na interakcjonizmie symbolicznym Georga Herberta Meada13. Koncepcja interak-
cjonizmu oparta jest na załoŜeniu, Ŝe jednostki wchodzą w interakcje z poszczegól-
nymi grupami odniesienia, aby określić, jakie znaczenie symboliczne poszczegól-
nym obiektom przypisuje społeczeństwo. Produkty i marki mogą słuŜyć dzięki 
temu jako narzędzia społeczne do komunikowania się między jednostką a jej gru-
pami odniesienia. Innym wyjaśnieniem jest fakt, Ŝe wszelkie grupy społeczne, do 
jakich jednostka naleŜy, wymagają od niej akceptacji pewnego stopnia konformi-
zmu i przestrzegania narzuconych przez grupę norm, które pokazują pewien ideał 
zachowania się członka grupy. Dlatego w sytuacjach zakupowych ludzie zazwyczaj 
wybierają te same dobra co ich przyjaciele, swoją niezaleŜność akcentując co naj-
wyŜej w szczegółach typu kolor czy wzornictwo14. 

Badania w Polsce i na świecie – indywidualizm czy plemienność? 

Wyniki badań przeprowadzonych wśród młodzieŜy uczęszczającej do amery-
kańskich szkół średnich wykazują, Ŝe bycie aprobowanym przez rówieśników jest 
dla młodych ludzi waŜniejsze niŜ wyraŜanie własnej osobowości15. Ponowoczesna 
chęć bycia odmiennym wcale nie wyparła potrzeby uniformizacji, gdyŜ kaŜde  
samookreślenie musi zostać poparte przez relacje społeczne. Młodzi ludzi są szcze-
gólnie podatni na konformistyczne zachowania, gdyŜ bardzo im zaleŜy na tym, jak 
wyglądają w oczach innych. W przeprowadzonym badaniu dziewczęta okazały się 
znacząco bardziej podatne niŜ chłopcy na wpływy ze strony zarówno rodziny, jak  
i rówieśników. Grupy odniesienia najsilniejszy wpływ wywierają na zakup dóbr 
luksusowych (w przypadku młodzieŜy będzie to np. sprzęt komputerowy, konsole 
do gier, narty, snowboard) oraz publicznie konsumowanych dóbr pierwszej potrze-
by (np. zegarki, ubiór, obuwie, telefon komórkowy)16. Wizyta młodego konsumenta 

                                                                 
13 J. Leigh, T. Gabel, Symbolic Interactionism: Its Effects on Consumer Behavoiour and Implications 

for Marketing Strategy, „The Journal of Services Marketing” 1992, Vol. 6, Iss. 3, s. 5–17. 
14 M. Evans, A. Jamal, G. Foxall, Consumer Behaviour…, s. 173. 
15 S. Shim, Adolescent Consumer Decision-Making Styles:The Consumer Socialization Perspective, 

„Psychology&Marketing” 1996, Vol. 13, Iss. 6, s. 547–569; S. Auty, Being Like vs Being Liked: 
Identity vs Approval in a Social Context, „Advances in Consumer Research” 2001, Vol. 28, s. 235–241. 

16 W. Bardon, M. Etzel, Reference Group Influence on Product and Brand Purchase Decision, 
„Journal of Consumer Research” 1982, Vol. 9, s. 183–194. 
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w centrum handlowym w gronie rówieśników jest okazją do wyboru produktu ak-
ceptowanego przez grupę odniesienia. Wybór dokonany przy udziale kolegów jest 
często realizowany wspólnie z rodzicami, z ich środków finansowych. P. Un-
derhill17 przytacza wyniki badań mówiące, Ŝe grupy młodzieŜy spędzają prawie 
dwa razy więcej czasu w dziale z dŜinsami niŜ nastolatkowie, którzy przyszli tam 
razem z rodzicami (odpowiednio 4 min i 2,5 min). Oglądają teŜ o 1/3 produktów 
więcej. Jednocześnie odsetek nastolatków, którzy kupili dŜinsy, będąc z rodzicami 
jest dwukrotnie wyŜszy (25% wobec 13%).  

S. Cooper, D. McLoughlin i A. Keating zbadali, jakie typy produktów są 
związane z plemiennością18. Wyodrębnili dwie zasadnicze kategorie. Pierwsza  
z nich to produkty integrujące z grupą, dobra, słuŜące jako medium, za pomocą 
którego plemiona ustanawiają więź pomiędzy swoimi członkami. Aby uzyskać 
dostęp do plemienia, jednostka często musi pokazać określone zachowania kon-
sumpcyjne, które występują w roli pomocnika w odgrywaniu pewnych rytuałów. Za 
przykład moŜe posłuŜyć uczestnictwo w wielkich imprezach sportowych lub roz-
rywkowych albo oglądanie określonych programów telewizyjnych, takich samych 
jak inni członkowie plemienia. Drugi rodzaj to produkty, które słuŜą jako rekwizyty 
do odgrywania pewnych ról społecznych. Fundamentalną cechą ponowoczesności 
jest fakt, Ŝe konsumenci dzięki postępom w dziedzinie technologii i produkcji mogą 
odgrywać więcej ról i zajmować więcej róŜnych pozycji w społeczeństwie, niŜ to 
było moŜliwe w tradycyjnym społeczeństwie. Potrzebują w związku z tym wielu 
rozmaitych produktów, które będą im ułatwiały pokazywanie innym, jaką rolę ak-
tualnie grają. Do dóbr takich zaliczają się przede wszystkim określony ubiór, obu-
wie, gadŜety, uŜywane marki kosmetyków czy spoŜywane napoje.  

Według raportu „Świat młodych” młodzieŜ w Polsce pozytywnie postrzega te 
produkty, które są nowe i oryginalne, ale jednocześnie akceptowane w danej gru-
pie19. Mało który młody człowiek powaŜy się robić lub nosić coś, czego nie zaak-
ceptuje grupa. Tak więc znajomi są jednocześnie źródłem inspiracji i straŜnikami 
weryfikującymi styl konsumpcji młodego człowieka. Na potrzeby raportu zjawisko 
to nazwano „konformistycznym indywidualizmem”. SpostrzeŜenie to potwierdzają 
wyniki badania TGI, w których zaledwie 22% osiemnastolatków przyznało, Ŝe nie 
pyta innych o radę przed zakupem nowych rzeczy20. Jednocześnie aŜ 40% młodych 
ludzi mówi, Ŝe lubi wyróŜniać się z tłumu. Odrębność ta nie oznacza jednak abso-
lutnego indywidualizmu, lecz podkreślenie przynaleŜności do konkretnego pono-
woczesnego plemienia.  

                                                                 
17 P. Underhill, Dlaczego kupujemy?, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2001, s. 239. 
18 S. Cooper, D. McLoughlin, A. Keating, Individual and neo-tribal…, s. 335. 
19 Raport „Świat Młodych”, IQS and Quant Group, 2007. 
20 Target Group Index (dla osób urodzonych w 1989 roku), SMG/KRC, styczeń–czerwiec 2007. 
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Wyniki badań własnych 

Część pytań w ankiecie badającej zachowania konsumenckie polskiej młodzie-
Ŝy, przeprowadzonej na grupie ponad 300 osób uczących się w szkołach średnich  
w dziewięciu róŜnych miastach Polski, dotyczyła kwestii indywidualizmu i ple-
mienności. Dobór próby dokonany został metodą kwotowo-celową, uwzględniającą 
proporcje płci, zamieszkania w duŜych i małych miastach oraz rodzaju szkoły wła-
ściwego dla populacji generalnej. Podczas układania pytań do tej części ankiety 
skupiono się na sprawach związanych z zakupem produktów odzieŜowych, które  
z jednej strony mogą pokazywać indywidualizm badanej osoby, a z drugiej strony 
uŜywane są często jako symbole przynaleŜności do określonego ponowoczesnego 
plemienia. Przykładami takich produktów mogą być chociaŜby koszulki z nazwami 
zespołów muzycznych, noszone przez ich fanów, czy szaliki z logo klubu piłkar-
skiego zakładane przez jego kibiców. Procentowy rozkład odpowiedzi na te pyta-
nia, z uwzględnieniem podziału na płeć, przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Zestawienie wyników badania (%) 

 
Całkowicie 

się zga-
dzam 

Raczej się 
zgadzam 

Ani się 
zgadzam, 
ani się nie 
zgadzam 

Raczej się 
nie zga-
dzam 

Całkowicie 
się nie 

zgadzam 

K* M K M K M K M K M 
Często radzę się in-
nych osób, który 
produkt wybrać  

19 6 46 38 17 23 14 20 4 13 

Często chodzę na za-
kupy z koleŜankami 
lub kolegami  

18 9 33 23 20 23 20 28 9 17 

PrzynaleŜność do 
grupy jest dla mnie 
bardzo waŜna. 

22 16 38 32 26 34 9 10 5 8 

Staram się ubierać 
podobnie do moich 
rówieśników  

7 4 30 20 34 35 18 23 11 18 

Po moim wyglądzie 
moŜna poznać, z ja-
ką grupą młodzieŜy 
się identyfikuję 

7 12 28 19 28 27 27 23 10 19 

* K – kobiety, M – męŜczyźni 

Źródło: badania własne, N=309. 

Jak widać, dla większości młodych ludzi bardzo waŜna jest przynaleŜność do 
jakiejś grupy – 55% respondentów zgadza się z tym stwierdzeniem, przy zaledwie 
16% niezgadzających się. Co ciekawe, nie występuje tu róŜnica wynikająca z płci 
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badanego. Równie duŜy procent ankietowanych młodych ludzi często radzi się 
innych osób, który produkt wybrać, przy czym statystycznie częściej czynią to ko-
biety niŜ męŜczyźni deklarujący większą niezaleŜność podczas podejmowania de-
cyzji (tab. 2).  

Tabela 2 

Test chi kwadrat dla zmiennej płeć 

Wyszczególnienie χ2 df p 

Często radzę się innych osób, który produkt wybrać  22,430 4 0,0001 

Często chodzę na zakupy z koleŜankami lub kolegami  13,646 4 0,009 

PrzynaleŜność do grupy jest dla mnie bardzo waŜna 5,009 4 0,286 

Staram się ubierać podobnie do moich rówieśników  6,970 4 0,137 

Po moim wyglądzie moŜna poznać, z jaką grupą młodzieŜy 
się identyfikuję 

8,876 4 0,064 

Źródło: badania własne, N=309, p=0,05. 

MłodzieŜ deklaruje częste chodzenie na zakupy w towarzystwie koleŜanek lub 
kolegów. Zachowanie takie jest charakterystyczne dla 51% ankietowanych kobiet  
i 32% męŜczyzn. Dosyć spolaryzowane opinie pojawiły się przy stwierdzeniach 
dotyczących ubierania się podobnie do rówieśników i identyfikowania się w ten 
sposób z określoną grupą młodzieŜy. W tym pierwszym przypadku  statystycznie 
częściej kobiety niŜ męŜczyźni deklarowały takie zachowania (37% kobiet i 24% 
męŜczyzn stara się ubierać podobnie do rówieśników). Co trzeci młody człowiek 
uwaŜa, Ŝe po jego wyglądzie moŜna poznać, do jakiego ponowoczesnego plemienia 
naleŜy. Wyniki te wydają się potwierdzać hipotezę, Ŝe młodzi ludzi starają się ubio-
rem podkreślać indywidualizm, ale jednocześnie często radzą się przedstawicieli 
swojego plemienia, jaki produkt wybrać, i chodzą wspólnie na zakupy. Istotne róŜ-
nice statystycznie między kobietami i męŜczyznami występują w przypadku pytania 
innych o zdanie w sprawie, jaki produkt wybrać, i wspólnego chodzenia na zakupy.  

Marketing indywidualny a marketing plemienny 

Przyjęcie indywidualistycznej lub plemiennej perspektywy patrzenia na zacho-
wania współczesnych konsumentów skutkuje odmiennym podejściem do planowa-
nia strategii marketingowej przedsiębiorstw. Indywidualistyczne podejście najpeł-
niej wyraŜa się w tzw. marketingu relacji. Jego celem jest maksymalne zbliŜenie się 
do znanych firmie konsumentów, jednak bez dzielenia z nimi jakichkolwiek wspól-
nych emocji, skupiając się raczej na jak najdoskonalszej, zindywidualizowanej 
obsłudze klienta. Słowo „relacja” odnosi się w tym przypadku do budowania 
związku między konsumentem a firmą lub promowaną marką. W przypadku marke-
tingu plemiennego celem jest budowanie relacji pomiędzy klientami firmy. Ofero-
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wane dobra i usługi mają za zadanie wspierać tworzenie więzi między konsumen-
tami, a nie zastępować ją21. 

Zatem między budowaniem lojalności konsumenta na podstawie podejścia in-
dywidualistycznego a plemiennego moŜna zaobserwować następujące róŜnice22: 

− podejście indywidualistyczne skupia się na budowaniu relacji między 
klientem a firmą, gdy tymczasem podejście plemienne wspiera relacje po-
między klientami; 

− podejście indywidualistyczne widzi firmę jako rdzeń relacji, natomiast  
w podejściu plemiennym przedsiębiorstwo, jego zasoby, pracownicy oraz 
oferowane dobra i usługi mają za zadanie wspierać więzi między konsu-
mentami; 

− podejście indywidualistyczne uŜywa instrumentów odnoszących się do ra-
cjonalnego rozumowania, takich jak np. karty lojalnościowe, podejście 
plemienne zaś polega na odwoływaniu się do emocji poprzez tworzenie ry-
tuałów i kultowych produktów lub miejsc (lojalność poznawcza a lojalność 
afektywna). 

Ryzykiem związanym z marketingiem plemiennym jest moŜliwość utraty kon-
troli nad marką na rzecz członków wspólnoty utworzonej wokół niej, którzy często 
znajdują się w opozycji do właścicieli marki23. Konsumenci coraz częściej postrze-
gają marki raczej jako wspólną własność kulturową niŜ prywatną własność intelek-
tualną danej firmy24. Przejmowanie władzy nad markami przez konsumentów wy-
raŜa się najczęściej poprzez umoŜliwienie im kontrolowania zmiennych do tej pory 
zarezerwowanych dla specjalistów do spraw marketingu, takich jak znaczenia 
związane z marką25. 

Podsumowanie 

Jednym z podstawowych załoŜeń postmodernizmu jako kultury konsumpcji jest 
fragmentacja26, która oznacza dzielenie wszystkiego na części i zanikanie całości, 
zamianę pojedynczej rzeczywistości na wiele rzeczywistości. Konsumenci domaga-

                                                                 
21 A. Muniz, T. O'Guinn, Brand community…, s. 412–432. 
22 B. Cova, V. Cova, Tribal marketing: the tribalisation of society and its impact on the conduct of 

marketing, „European Journal of Marketing” 2002, Vol. 36, No. 5–6, s. 595–620. 
23 L. Moutinho, P. Dionisio, C. Leal, Surf tribal behavior: a sports marketing application, „Marke-

ting Intelligence & Planning” 2007, Vol. 25, No. 7, s. 668–690. 
24 D. Holt, How Brands Become Icons: The Principles of Cultural Branding, HBS Press, Cambridge 

2004. 
25 L. Wathieu i in., Consumer control and empowerment: a primer, „Marketing Letters” 2002, Vol. 

13, No. 3, s. 297–305; B. Cova, S. Pace, Brand community of convenience products: new forms of cu-
stomer empowerment – the case of „my Nutella the Community”, „European Journal of Marketing” 
2006, Vol. 40, No. 9–10, s. 1087–1105. 

26 A. Firat, A. Venkatesh, Liberatory Postmodernism and the Reenchantment of Consumption, 
„Journal of Consumer Research” 1995, Vol. 22, Iss. 12, s. 239–267. 
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ją sie indywidualnego traktowania, a producenci dzielą rynek, w miarę jego dojrze-
wania, na coraz większą liczbę coraz mniejszych segmentów. Konsumpcja podlega 
obecnie daleko idącej fragmentacji, co wynika z chęci podkreślania róŜnic oraz 
faktu, Ŝe konsumenci poszukują dóbr jako oznak statusu i wyznaczników ich stylu 
Ŝycia. Marketing prowadzi do fragmentacji symboli konsumpcji i konfiguruje je 
według stylów i mody. RównieŜ media mają coraz więcej róŜnych nośników, a in-
formacje w nich przekazywane podzielone są na maleńkie fragmenty. 

WaŜnym aspektem fragmentaryczności jest niszczenie i rekonfiguracja struktur 
społecznych z czasów nowoczesnych, takich jak rodzina nuklearna, kultura maso-
wa, religia czy ideologie narodowe. Rozszczepianie się nowoczesności oznacza 
przesunięcie w stronę eklektycznego świata społecznego, opartego na indywidual-
nej chęci do wyróŜnienia się, a takŜe na potrzebie społecznej integracji27. Ponowo-
czesny konsument odczuwa wyraźną potrzebę więzi społecznej, mającej jednak 
inny charakter niŜ w tradycyjnych wspólnotach, gdyŜ znajduje ona wyraz w mniej-
szych gronach zaspokajających potrzebę odnalezienia się w otoczeniu. W związku  
z tym, docenia on produkty, które mają wartość łączenia ludzi i ułatwiają interakcje 
społeczne28. 

Wyniki badań przeprowadzonych w Polsce i na świecie pokazują, Ŝe konsu-
menci bardzo często szukają produktów, których zadaniem jest pokazanie ich przy-
naleŜności do określonej grupy, co dotyczy zwłaszcza dóbr luksusowych i publicz-
nie konsumowanych dóbr pierwszej potrzeby, takich jak odzieŜ. Przeprowadzone 
badania własne pokazują ponadto, Ŝe zakup określonego produktu odzieŜowego ma 
słuŜyć podkreśleniu indywidualności, lecz indywidualizm ten często jest pozorny, 
gdyŜ wiąŜe się z pokazaniem przynaleŜności do określonego plemienia ponowocze-
snego.  

Konsekwencją takiego stanu rzeczy dla marketingu jest konieczność skupienia 
się podczas projektowania strategii marketingowej nie tyle na budowaniu relacji 
między klientem a firmą czy sprzedawanymi przez nią markami, ile na budowaniu 
relacji pomiędzy konsumentami. Pozwolenie konsumentom na swobodne manipu-
lowanie znaczeniami związanymi z marką, wytwarzanie w nich poczucie, Ŝe są jej 
współwłaścicielami z jednej strony niesie ryzyko utraty kontroli, ale z drugiej daje 
moŜliwość stworzenia własnego plemienia lojalnych konsumentów, mających bar-
dzo emocjonalny stosunek do marki i będących jej ambasadorami.  

 
 
 
 

                                                                 
27 S. Cooper, D. McLoughlin, A. Keating, Individual and neo-tribal…, s. 338. 
28 M. Evans, A. Jamal, G. Foxall, Consumer Behaviour…, s. 169. 
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INDIVIDUAL AND TRIBAL ASPECTS OF CONSUMER BEHAVIOR 
 

Summary 
 

The paper presents two perspectives of analyzing consumer behavior: individualistic and tri-
bal, and shows that these approaches are not always mutually exclusive. In support of this argu-
ment the author cites the results of studies conducted in Poland and worldwide, as well as presents 
the results of own research. The last part of the paper focuses on the consequences of adopting 
one or other of the approaches for development of companies’ marketing strategies, showing the 
differences between relationship marketing and tribal marketing. 
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Streszczenie  

Celem artykułu jest określenie stopnia waŜności decyzji i odczuć konsumenta dóbr ekolo-
gicznych na egzystowanie gospodarstw ekologicznych na polskiej wsi. W tym celu przedstawio-
no główne cechy współczesnego konsumenta dóbr ekologicznych, opisano jego potrzeby i ocze-
kiwania. W dalszej części pracy podjęto próbę powiązania zachowań konsumentów z pozycją 
rynkową wybranych gospodarstw ekologicznych. 

Wstęp 

W znaczeniu ekonomicznym rynek to ogół warunków ekonomicznych, w któ-
rych dochodzi do zawierania transakcji wymiennych pomiędzy sprzedawcami ofe-
rującymi towary i usługi a nabywcami reprezentującymi potrzeby poparte określo-
nymi funduszami nabywczymi1. WaŜnym elementem kształtującym rynek jest nie-
wątpliwie konkurencja. To ona w decydującym stopniu kształtuje strategię podmio-
tów gospodarczych na rynku, które dąŜąc do realizacji swych interesów, przedsta-
wiają oferty korzystniejsze od innych pod względem ceny, jakości lub innych cech 
wpływających na decyzję zawarcia transakcji. Zjawisko konkurencji dotyczy nie 
tylko przedsiębiorstw, lecz takŜe konsumentów. Zachowania podejmowane przez 
nich silnie wpływają na wzajemne działania konsumentów i na codzienną działal-
ność przedsiębiorstw. 

W literaturze wymienia się wiele rodzajów rynku. Wśród nich na szczególną 
uwagę zasługuje rynek, który w ostatnich dziesięciu latach charakteryzuje się naj-
wyŜszą dynamiką wzrostu obrotów, tj. rynek dóbr ekologicznych. Tworzą go po 

                                                                 
1 Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, red. S.Marciniak, Wyd. Naukowe PWN, War-

szawa 2007, s. 156. 
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stronie sprzedających producenci dóbr ekologicznych (wśród których dominują 
gospodarze produkujący ekologiczne produkty rolne), a po stronie kupujących – 
ludzie świadomi zarówno swoich potrzeb, jak i potrzeb innych. Zainteresowanie 
konsumentów produktami ekologicznymi jest nie tylko reakcją społeczeństwa na 
coraz powszechniejsze zanieczyszczenia Ŝywności konwencjonalnej, lecz takŜe 
wyrazem nowych preferencji eksponujących te aspekty konsumpcji, które są zwią-
zane z wyŜszą jakością Ŝycia2. 

W Polsce, tak jak w całej Unii Europejskiej, rozwój rynku dóbr ekologicznych 
uzaleŜniony jest od dwóch głównych czynników: pomocy finansowej na rozpoczę-
cie i utrzymanie działalności o charakterze ekologicznym oraz zainteresowania od-
biorców, czyli nabywców dóbr ekologicznych. Celem artykułu jest zmierzenie  
i określenie stopnia waŜności decyzji i odczuć konsumenta dóbr ekologicznych na 
egzystowanie gospodarstw ekologicznych na polskiej wsi. W tym celu przedsta-
wiono główne cechy współczesnego konsumenta dóbr ekologicznych, opisano jego 
potrzeby i oczekiwania. Podjęto równieŜ próbę powiązania zachowań konsumentów 
z pozycją rynkową wybranych gospodarstw ekologicznych. Badania przeprowa-
dzono na przełomie lat 2008–2009. Próbą badawczą objęto 346 konsumentów na-
bywających produkty ekologiczne i 36 gospodarstw ekologicznych. 

Współczesny konsument a konsument dóbr ekologicznych 

W teorii ekonomii określenie konsument występuje symbolicznie i słuŜy do 
przedstawienia podmiotów tworzących popyt (moŜna zatem określenie konsument 
zastąpić terminem nabywca). Przez pojęcie konsumenta rozumie się takŜe kaŜdy 
podmiot ekonomiczny, który nabywa i zuŜywa nabyte produkty. W takiej termino-
logii konsument to zarówno osoba, grupa osób, przedsiębiorstwo, jak i organizacja, 
która korzysta z wartości uŜytkowej produktu3. 

W teorii marketingu konsument definiowany jest najczęściej jako osoba, która 
odczuwa potrzeby i zaspokaja je poprzez korzystanie z towarów i usług. Odnosząc 
ten obraz konsumenta do współczesnych warunków panujących na rynku, moŜna 
zaobserwować nowe cechy konsumenta. Wynika to ze zmian, które nastąpiły  
w przeciągu ostatnich trzech dekad: rozwinęła się wiedza i zakres umiejętności 
handlowych ze strony firm oraz klientów. Przede wszystkim klient zrozumiał swoje 
moŜliwości i prawo do wyboru, decyzji i wymagań oraz potrzeby i oczekiwania 
względem organizacji handlowych. Natomiast rynek stał się areną pełną konkurują-
cych ze sobą firm, oferujących klientom te same dobra lub usługi w podobnych 

                                                                 
2 L. Witek, Rola marketingu w rozwoju rynku Ŝywności ekologicznej na przykładzie południowo- 

-wschodniej Polski, Zeszyt Naukowy Politechniki Rzeszowskiej ,,Zarządzanie i Marketing’’ z. 10,  
nr 244. Rzeszów 2007, s. 145. 

3 Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, red. M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 15. 
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cenach i podobnej jakości. Wiek XXI to czas, kiedy najwaŜniejszym działaniem 
firmy jest przede wszystkim budowanie pozycji rynkowej w zgodzie z oczekiwa-
niami i wymogami konsumentów.  

Współczesny konsument to osoba korzystająca z wielu źródeł informacji jed-
nocześnie, o określonej postawie wobec konsumpcji, świadoma podejmowanych 
działań, często niekonwencjonalnych, zmieniająca wyznaczniki statusu społeczne-
go, kreująca własne potrzeby do granic nierealności, ale dzięki temu wyróŜniająca 
się i indywidualna. Najszerzej cechy nowego klienta scharakteryzowała K. Mazu-
rek-Łopacińska, która wskazała na następujące cechy4: 

– klient ma większą świadomość swoich praw i bardziej racjonalny stosunek 
do ofert rynkowych; 

– ma wyraźną potrzebę nawiązywania więzi społecznych, które odznaczają 
się innym charakterem niŜ w tradycyjnych wspólnotach i znajdują swój 
wyraz w powstawaniu grup przyjaciół, nowych rodzin i innych związków 
zaspokajających potrzebę „odnalezienia” się w otoczeniu; 

– w coraz większym stopniu przejawia strategiczne umiejętności zarządzania 
własnym budŜetem; 

– staje się „wielokulturowy”, co wynika z globalizacji, a tym samym z Ŝycia 
w wielokulturowym otoczeniu; 

– jest bardziej mobilny zarówno w przestrzeni, jak i w Ŝyciu społecznym, co 
sprzyja rozwojowi róŜnych form komunikacji społecznej; 

– coraz częściej uczestniczy w róŜnych formach integracji międzyludzkiej, 
bardziej lub mniej zorientowanych na wymiary humanitarne Ŝycia społecz-
nego, narodowego i międzynarodowego. 

Poza tym dostrzeŜono, Ŝe współczesny klient:  
– ma coraz mniej czasu; 
– staje się coraz bardziej wygodny; 
– jest niecierpliwy i oczekuje, Ŝe jego potrzeby zostaną natychmiast zaspoko-

jone; 
– to jednostka poszukująca, która wnikliwie analizuje oferty, by wybrać tę 

najlepszą; 
– jest ciekawy, Ŝąda szczegółowych wyjaśnień dotyczących produktu; 
– jest krytyczny; 
– nie ulega juŜ tak łatwo manipulacjom; 
– nie chce być anonimowy i nie chce, by traktowano go tak, jak innych. 

                                                                 
4 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, War-

szawa 2003, s. 28–29. 
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Współczesny konsument wie, Ŝe to on zajmuje dominującą pozycję na rynku, 
dodatkowo umacniającą się w miarę wzrostu zamoŜności społeczeństwa, którego 
jest częścią. 

W krajach europejskich i w Ameryce Północnej zaobserwowano, Ŝe wzrost 
zamoŜności konsumentów, wysokie nasycenie ich potrzeb (zwłaszcza w zakresie 
wyŜywienia) wywołuje zmiany systemu wartości. Następuje wzrost świadomości 
wartości społecznych, kulturowych, a zwłaszcza ekologicznych wśród ludności. 
Konsumenci zaczynają zwracać uwagę na to, Ŝe niewaŜne jest, ile kupujesz, ale co  
i po co kupujesz. Liczy się jakość, nie ilość oraz jutro, nie dziś. Są to rozwaŜania, 
które podwaŜają zasady ekonomii wzrostu i przeciwstawiają się konsumpcjoni-
zmowi. Zamiast nienasyconego konsumenta pojawia się konsument ekologiczny 
nazywany takŜe ekokonsumentem. To osoba świadoma swoich potrzeb, którą do-
datkowo wyróŜnia fakt, Ŝe kupuje towar wtedy i tylko wtedy, gdy ma przekonanie  
o jego niezbędności i wartości oraz wie, jakie jest jego pochodzenie i co będzie się 
z nim działo po zuŜyciu. Zieloni konsumenci – jak są nazywani – działają bardzo 
racjonalnie, tzn. oszczędnie gospodarują wodą, energią oraz odpadami, są świadomi 
tego, Ŝe przez zakupy i konsumpcję oddziałują na środowisko przyrodnicze, które-
go są częścią. Wymuszają swoimi zachowaniami takŜe zmiany w sposobie gospo-
darowania podmiotów wytwarzających dobra, które kupują, np. zwracają uwagę, 
czy producent racjonalnie gospodaruje zasobami naturalnymi podczas produkcji, 
czy szkodzi środowisku naturalnemu i ludziom, czy wytwarza dobra w wymiarze 
ilościowym i jednocześnie jakościowym. Ekokonsumpcja wiąŜe się ich zdaniem  
z jedną lub kilkoma spośród siedmiu dziedzin motywacyjnych. Bezpośrednimi 
uwarunkowaniami moŜe być bowiem: prospołeczność, czyli czynna ochrona po-
ziomu Ŝycia innych; ścisły konformizm, rozumiany jako powstrzymywanie się od 
działań mogących zaszkodzić innym; bezpieczeństwo i stabilność grup, z którymi 
konsument się identyfikuje oraz bezpieczeństwo jego samego; wreszcie – przyjem-
ność jako zaspokojenie emocjonalne i zmysłowe. Pośrednio ekokonsumpcja moŜe 
być motywowana dziedziną nazwaną samodzielnością, tj. niezaleŜnym myśleniem  
i działaniem5. 

ChociaŜ kategoria ekokonsument nie jest jednorodna – i moŜna w niej wyróŜ-
nić mniej lub więcej grup zróŜnicowanych ze względu na motywy, jakimi się kieru-
ją w Ŝyciu codziennym i podczas zakupów6 – to bezsprzecznie ich działania zmie-

                                                                 
5 I. Cichocka, T. Grabiński, Psychograficzno-motywacyjna charakterystyka polskiego konsumenta 

Ŝywności ekologicznej, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Technologów śywności ,,śywność. 
Nauka. Technologia. Jakość’’ nr 5, Warszawa 2010, s. 112. 

6 W literaturze przedmiotu moŜna spotkać podział na: a) konsumentów prezentujących zdrowy roz-
sądek, czyli takich, którzy kupują produkty na podstawie rzetelnej wiedzy i wiarygodnej informacji; ich 
zachowania ekologiczne wynikają głównie z chęci zdobycia prestiŜu; uwaŜają bowiem, Ŝe zachowania 
ekologiczne są w dobrym tonie i świadczą o wysokim poziomie dobrobytu oraz rozwiniętej świadomo-
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rzają do tego, by decyzja o kupnie danego dobra łączyła interes ekonomiczny, 
etyczny i ekologiczny.  

Ekokonsumenci dostrzegają bezpośredni związek pomiędzy dokonywanym 
przez ludzi wyborem przy codziennych zakupach a tym, co dzieje się ze środowi-
skiem. Zaczynają kojarzyć te fakty i postrzegać sprawy łącznie. W związku z tym 
chcą wiedzieć, co zawierają kupowane przez nich produkty i uzyskawszy tę wiedzę, 
decydują się zmienić nawyki konsumenckie, przestawiając się na produkty firm, 
które są przyjazne środowisku. Współczesny konsument dóbr ekologicznych jest 
zatem: 

– bardziej kompetentny: ma znacznie większą wiedzę na temat sposobów 
produkcji, uŜytych technologii, ich wpływu na zdrowie i kondycje czło-
wieka i środowiska naturalnego; zwraca uwagę na to, czy dane dobro, które 
nabywa ma nie tylko właściwości uŜytkowe dla niego, lecz takŜe dla in-
nych; 

– bardziej analityczny: decyzje zakupu u tych klientów są powiązane z reali-
zacją wielu celów jednocześnie; klient ma świadomość ograniczonych za-
sobów, wymogów środowiskowych, oczekiwań społecznych w związku  
z tym kaŜda decyzja zakupu jest szczegółowo przemyślana; 

– bardziej wymagający: osoby takie mają wysokie wymagania wobec tego, 
co nabywają; dobro, które nabędą, musi spełniać ich oczekiwania i jedno-
cześnie być wyprodukowane i zuŜyte w zgodzie z naturą; 

– bardziej skłonny dzielić się strategicznymi informacjami: ekoklienci ocze-
kują więcej od producenta i dostawcy, ale teŜ są gotowi więcej dać od sie-
bie, są bardziej szczerzy i dzielą się informacjami, co jest w interesie obu 
stron. 

Z analizy rzeczywistości gospodarczej wynika, Ŝe istnienie „zielonego konsu-
menta” stało się faktem, a producenci byliby nieroztropni, gdyby fakt ten zignoro-
wali. Szczególnie Ŝe postępowanie określane jako „ekologiczne” niekoniecznie 
musi oznaczać sensu stricto „kupowanie ekologicznych produktów”. Dopuszcza 
ono takŜe sytuację, w której konsument uwaŜa, Ŝe ekologiczniej jest nie kupić nic, 
jeŜeli moŜe się bez tego obejść w danej chwili, niŜ kupować produkt ekologiczny 

                                                                                                                                                             

ści; b) konsumentów zorientowanych na siebie, którzy produkty ekologiczne nabywają wyłącznie z po-
budek egoistycznych, w trosce o zdrowie własne lub rodziny; c) fanatyków ekologicznych, którzy 
przypisują wartość wyłącznie produktom ekologicznym; często są inicjatorami akcji na rzecz ochrony 
środowiska; potrafią ograniczyć lub nawet zrezygnować z konsumpcji pewnych produktów w celu 
ochrony środowiska naturalnego. Inny podział – ze względu na poziom świadomości ekologicznej – 
zaprezentowany został w pracy Marketing ekologiczny, red. S. Zaremba, Wyd. Akademii Ekonomicz-
nej, Wrocław 2004, s. 47. WyróŜniono tu 5 grup ekokonsumentów, które nazwano kolorami, począw-
szy od czarnego, kończąc na jaskrawozielonym.  
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tylko po to, Ŝeby kupić. A zatem zaniechanie kupna jest kolejnym instrumentem 
oddziaływania ekokonsumenta na rynek i podmioty funkcjonujące na nim.  

Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw ekologicznych 

Marek J. Stankiewicz wyróŜnia trzy grupy definicji pozycji konkurencyjnej, 
która widziana jest jako7:  

a) przejaw moŜliwości konkurencyjnych przedsiębiorstwa widzianych ex an-
te, tkwiących w posiadanych przez przedsiębiorstwo siłach, będących jego 
kluczowymi czynnikami sukcesu;  

b) miara osiągniętej przewagi konkurencyjnej, a więc jako wynik konkurowa-
nia, a nie źródło sił w konkurowaniu wykorzystywanych;  

c) przejaw i miara konkurencyjności jednocześnie. 
Przyjmując do dalszych rozwaŜań pierwszą postać definicji na temat pozycji 

konkurencyjnej, moŜna stwierdzić, Ŝe punktem wyjścia do oceny siły gospodarstw 
ekologicznych na rynku jest jakość, jakość rozumiana w sposób kompleksowy. Na 
tę jakość składa się odpowiednie podejście do procesu produkcyjnego oraz realiza-
cji wszystkich funkcji gospodarstwa rolnego. To takŜe jakość ekologicznych su-
rowców rolnych, jakość Ŝycia zwierząt gospodarskich oraz jakość ekosystemu. 
Producenci rolni stosujący ekologiczne metody produkcji mogą odnieść sukces, 
koncentrując się takŜe na jakości relacji z konsumentami i jakości dóbr material-
nych i niematerialnych, które kierują na rynek. Podejmując wszelkie działania pro-
dukcyjne, dbając o relacje z innymi uczestnikami rynku i podmiotami z otoczenia 
instytucjonalnego oraz szukając swojego miejsca na rynku lub umacniając zdobytą 
pozycję konkurencyjną, traktują jakość jako podstawę rozwoju i główne uwarun-
kowanie konkurencyjności gospodarstwa i swojej oferty rynkowej. Na rynku Ŝyw-
ności ekologicznej wszechstronna jakość jest kluczowym źródłem przewagi konku-
rencyjnej gospodarstwa ekologicznego (lub wszystkich producentów ekologicznych 
dóbr)8. 

Obserwatorzy rynku dostrzegają zmiany trendów w zachowaniach konsumen-
tów, które mogą być bardzo korzystne dla rozwoju działalności gospodarczej rolni-
ków ekologicznych. Wpływ wybranych trendów charakteryzujących przyczyny  
i kategorie zmian w zachowaniach konsumentów przedstawiono w tabeli 1. Dla 
rozwoju rolnictwa ekologicznego szczególnie waŜne są pozycje dotyczące zmian  
w postrzeganiu etyki i środowiska naturalnego oraz rosnąca rola prywatyzacji. 

 
 

                                                                 
7 M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębior-

stwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 293–295. 
8 Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym, http://zarzadzanie.iksiazki.com.pl/jakosc-i-

konkurencyjnosc-w-rolnictwie-ekologicznym.html. 
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Tabela 1 

Wpływ trendów charakteryzujących przyczyny i kategorie zmian w zachowaniach konsumentów 
na zarządzanie marketingowe 

Charakterystyka trendu Działania marketingowe 
Indywidualizm 

– duŜy wzrost liczby segmentów 
– prymat wartości pozamaterialnych 
– autokreacja 
– wzrost nonkonformizmu 
– większa ambiwalencja konsumentów 
– upadek autorytetów 
– dąŜenie do toŜsamości 
– kreowanie własnego stylu Ŝycia 
– samorealizacja 
– neomaterializm 

 
– bezpośredni kontakt z konsumentem 
– komunikacja interaktywna 
– doskonalenie prowadzenia dialogów 
– wczesne porównywanie potrzeb 
– indywidualne oferty 
– modyfikacje procesów rozwoju produktów 
– postrzeganie wymiaru i ceny czasu 
– modyfikacja stosunków: przedsiębiorstwo 

– konsument (tzw. marketing interakcyj-
ny) 

Prywatyzacja 
– rosnąca rola gmin 
– własność prywatna jako element kształ-

towania poziomu i jakości Ŝycia 
– własny rozrachunek gospodarczy 
– przyrost szarej strefy 
– sukcesy dzieki kreatywności i zastosowa-

niu elektroniki 
– wzrost liczby małych przedsiębiorstw 
– rosnąca rola systemów informacji  
– globalizacja 
– wzrost liczby krytycznych klientów 

 
– specjalizacja pracy 
– częste zmiany miejsca pracy 
– wspólna realizacja projektów 
– prace interdyscyplinarne 
– zapotrzebowanie na wykształcenie i kwali-

fikacje 
– dynamizacja segmentów rynku 
– wykorzystanie nowych kanałów i technik 

informacji i komunikacji 
– minimalizacja kosztów na skutek łączenia 

firm 
Nowe podejście do wykonywanej pracy  

i zawodu 
– zatarcie granic między czasem przezna-

czonym na pracę, wypoczynek, kształce-
nie 

– ustawiczne dokształcanie 
– sposób spędzania wolnego czasu  
– indywidualne motywacje 
– zaangaŜowanie i maksymalna wydajność 

przy akceptowanych celach pracy 
– czas wolny zastępuje pieniądz 
– identyfikacja z przedsiębiorstwem    

 
 
– nowe metody zarządzania 
– skuteczne motywowanie pracowników 
– wzrost znaczenia marketingu indywidual-

nego 

Etyka 
– nowy humanizm – odpowiedzialność 
– tworzenie zaufania 
– etyka w zarządzaniu 
– społeczna akceptacja funkcjonowania 

przedsiębiorstw 
– partnerstwo producenta i konsumenta 
– jedność między światem pracy a światem 

prywatnym 

 
– etyka gospodarcza w zarządzaniu 
– wzrost wymagań ze strony konsumentów 
– zmiany w reklamie – nacisk na wiarygod-

ność 
– znaczenie wizerunku przedsiębiorstwa  

w procesie decyzyjnym konsumenta 
– marketing partnerski 
– stały dialog z konsumentem 

Środowisko naturalne 
– troska o czyste powietrze, glebę i wodę 

 
– priorytety konsumentów 
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– ochrona przyrody 
– wzrost znaczenia recyclingu – odpowie-

dzialna gospodarka bogactwami natural-
nymi 

– minimalizacja zuŜycia surowców natural-
nych 

– orientacja ekologiczna i zdrowy, proeko-
logiczny tryb Ŝycia 

– dominacja usług ekologicznych 
– zmiana kryteriów ocen produktów i usług 

markowych 

– zmiana orientacji przedsiębiorstw 
– marketing społeczny 
– wzrost znaczenia wiarygodności i ela-

styczności przedsiębiorstw 
– priorytetowe znaczenie środowiska natu-

ralnego 

Źródło: G. Rosa, Marketing społeczny w aspekcie relacji partnerskich z otoczeniem, w: E. Flejter-
ska, L. Gracz. G. Rosa, A. Smalec, Marketing partnerski. Wybrane problemy, Wyd. Na-
ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 91–92. 

Analizując trendy opisane w tabeli 1, do głównych kierunków rozwoju działań 
marketingowych korzystnych dla rozwoju działalności rolników ekologicznych na-
leŜy zaliczyć: rozwój marketingu partnerskiego, dostęp do rzetelnej i pełnej infor-
macji, rozwój marketingu społecznego oraz doskonalenie i rozwój komunikacji 
marketingowej z podmiotami otoczenia. W XXI wieku szczególnie waŜnym ogni-
wem rynku są konsumenci, których wymagania powoli rosną nie tylko w stosunku 
do produktów oferowanych przez producentów, lecz takŜe w stosunku do wzajem-
nych kontaktów. Nabywcy zdają sobie sprawę, Ŝe są głównym celem producentów. 
To od skali popytu, który zgłaszają, zaleŜą przyszłe rozmiary produkcji i zyski firm. 
W związku z tym coraz chętniej chcą świadomie uczestniczyć w procesie podno-
szenia jakości, wdraŜania zmian, rozwijania kanałów dystrybucji, zgłaszając produ-
centom uwagi (zarówno pozytywne, jak i negatywne) w zakresie dotychczasowej 
ich działalności.  

Wyniki badań 

Do badania, które przeprowadzono w latach 2008–2009, wybrano 36 gospo-
darstw ekologicznych z terenów województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. 
Spośród nich 6 podmiotów to duŜe gospodarstwa rolne, które całą swoją produkcję 
przekazują pośrednikom i to oni zajmują się dystrybucją dóbr ekologicznych (gru-
pa A). Kolejne 13 gospodarstw to gospodarstwa ekologiczne prowadzące takŜe 
agroturystykę (grupa B), 3 producentów jest jednocześnie właścicielami sklepów  
z Ŝywnością ekologiczną (grupa C), pozostali zajmują się rolą i sprzedaŜą bezpo-
średnią (grupa D). Liczebność poszczególnych grup w próbie badawczej jest od-
zwierciedleniem struktury gospodarstw ekologicznych w tych dwóch wojewódz-
twach. Zatem próba ma charakter próby reprezentacyjnej. W ankiecie skierowanej 
do wyŜej wymienionych producentów rolnych jednymi z waŜniejszych pytań były: 
1. Czy Państwa produkcja dostarczana na rynek ma zbyt, czy są trudności ze zby-

tem? 
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2. Czy utrzymują Państwo kontakt z klientem? JeŜeli tak, to w jakiej formie? 
3. Czy uwagi i sugestie przekazywane przez odbiorców/klientów są wdraŜane do 

codziennej działalności firmy?  
4. Jaki procent uwag konsumentów jest realizowany w Państwa firmie? 
5. Jakie najczęściej sugestie padają ze strony konsumentów, które naleŜałoby 

uwzględnić w strategii marketingowej firmy? 
6. Czy są Państwo zadowoleni z pozycji rynkowej swojego przedsiębiorstwa (go-

spodarstwa)? 
7. Proszę określić, w której fazie rozwoju jest Państwa gospodarstwo: w fazie 

kryzysu, w początkowej fazie rozwoju, w szczytowej fazie rozwoju, chyli się 
ku upadkowi? 
Jednocześnie w badaniu wzięli udział konsumenci, którzy nabywali dobra eko-

logiczne właśnie z tych 36 gospodarstw. Przy takim załoŜeniu połoŜono nacisk na 
to, by liczba konsumentów poproszonych o wypełnienie ankiety była wprost pro-
porcjonalna do liczby osób nabywających produkty ekologiczne w określonej gru-
pie gospodarstw. W sumie analizie poddano 346 ankiet9 z opiniami (danymi) tych 
konsumentów, które dotyczyły następujących problemów: 
1. Czy nawiązują Państwo kontakt z producentem dóbr ekologicznych, które na-

bywają? JeŜeli tak, to w jakiej formie? 
2. Czym kierują się Państwo przy kupnie dobra właśnie od tego producenta eko-

logicznego, a nie innego? 
3. Czy kiedykolwiek zauwaŜyli Państwo, Ŝeby producent uwzględnił Państwa 

sugestie dotyczące polityki produktu, polityki dystrybucji, polityki cenowej 
bądź polityki promocji? JeŜeli tak, to proszę podać przykłady.  

4. Czy chcieliby Państwo mieć swobodniejszy dostęp do informacji o producencie 
dobra ekologicznego, które właśnie jest przedmiotem kupna-sprzedaŜy? 

5. Czy uwaŜają Państwo, Ŝe macie silny wpływ na producenta dóbr ekologicznych 
i podejmowane przez niego decyzje? 
PoniŜej przedstawiono rozkład odpowiedzi uzyskanych od 36 producentów.  

W badaniach empirycznych uzyskano potwierdzenie, Ŝe rynek dóbr ekologicznych 
to rynek charakteryzujący się nadwyŜką popytu. Nikt nie miał problemów ze zby-
tem swojej produkcji. Mimo to nie jest to rynek producenta, gdyŜ wszyscy rolnicy 
byli zainteresowani nawiązaniem kontaktu z konsumentem i spełnianiem jego ocze-
kiwań. Jak waŜny dla ekologicznych gospodarzy jest konsument i jego opinia, moŜe 
świadczyć fakt, Ŝe większość producentów dąŜy do kontaktów bezpośrednich,  
w trakcie których nawiązują się trwałe więzi, a przepływ informacji jest obustron-

                                                                 
9 W trakcie badań skierowano ankiety do 165 klientów, którzy kupują produkty ekologiczne od pro-

ducentów z grupy A, 34 – utrzymujących kontakt z grupą B, 99 – z grupą C i 48 z grupy D. 
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ny. Jedynie w grupie A kładzie się nacisk na inne formy kontaktu, które są trakto-
wane jednakowo pod względem waŜności (rys. 1).  
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Rys. 1. Formy kontaktu z konsumentami 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W badanych podmiotach ponad połowa zgłaszanych uwag jest realizowana 
zgodnie z oczekiwaniami klienta (grupa A – 17%, B – 90%, C – 50%, D – 70%). 
Niepokojący jest fakt, Ŝe im gospodarstwo ma mocniejszą pozycję na rynku, to tym 
bardziej ,,oddala się’’ od konsumenta. Do najczęściej uwzględnianych uwag naleŜą 
te, które dotyczą rozszerzenia asortymentu, opakowań, punktów dystrybucji  
(rys. 2). 

Wśród najczęściej powtarzalnych uwag były te, które dotyczyły ceny produk-
tów ekologicznych. Konsumenci sugerowali, Ŝe powinna być niŜsza, lepiej dosto-
sowana do warunków ekonomicznych przeciętnego Polaka. Ze względu na sposób 
produkcji gospodarze nie mogą obniŜyć cen produktów ekologicznych, ale jedno-
czesna troska o klienta i chęć poszerzenia rynków zbytu zmusiła ich do zmniejsze-
nia pojemności opakowań (75% odpowiedzi), poszukiwania róŜnych dotacji dla 
swojej działalności (30%), uaktywnienia się w poszukiwaniu innych form działal-
ności, które mogą wspomóc produkcję produktów ekologicznych (20%). 

Do codziennej działalności badanych firm zostały wdroŜone następujące czyn-
ności:  
1. Grupa A: producenci rekompensują klientom brak bezpośredniego kontaktu 

przez częsty udział w róŜnych imprezach okolicznościowych, podczas których 
promowane są produkty ekologiczne, omawiane walory produkcji metodami 
ekologicznymi itp. 
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2. Grupa B: sprzedaŜ produktów ekologicznych została połączona z usługami. 
Gospodarze świadczą usługi turystyczno-wypoczynkowe, a takŜe usługi kultu-
ralno-edukacyjne. Wraz z produktem ekologicznym przekazują wiedzę na te-
mat środowiska naturalnego, zdrowego stylu Ŝycia, kultury i tradycji ludności 
Ŝyjącej w pobliŜu funkcjonowania gospodarstw ekologicznych, opowiadają hi-
storię tych miejsc itp. 

3. Grupa C: na prośbę klientów rozszerzono asortyment sklepów, oferując takŜe 
produkty ekologiczne skupione od właścicieli gospodarstw o innym charakterze 
produkcji ekologicznej. 

4. Grupa D: producent-sprzedawca musi dysponować szeroką wiedzą na temat 
własności produktów ekologicznych, powinien takŜe wyróŜniać się spośród in-
nych sprzedawców, tak jak produkt ekologiczny wyróŜnia się spośród innych 
dóbr konwencjonalnych. Realizuje się w ten sposób wyŜsze oczekiwania eko-
klienta odnośnie do produktu, świadczonej usługi oraz warunków transakcji, 
wpisując się lepiej w ramy jego filozofii Ŝycia. 
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Rys. 2. Najczęstsze uwagi konsumentów, które są uwzględniane przez producentów dóbr ekolo-

gicznych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W badaniu zaobserwowano, Ŝe większość właścicieli gospodarstw ekologicz-
nych (78%) stwierdziło, Ŝe nie są zadowoleni z pozycji rynkowej swojego przed-
siębiorstwa. JednakŜe nie jest to powód do niepokoju. Przyczyn tego stanu naleŜy 
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szukać wśród odpowiedzi na kolejne pytanie. Mianowicie 22% badanych uznało, Ŝe 
ich działalność jest w szczytowej fazie rozwoju, pozostali uznali, Ŝe dopiero rozpo-
czynają ekspansję rynkową (dlatego teŜ ocena ich pozycji rynkowej jest ostroŜna). 
śaden z badanych podmiotów nie znalazł się w sytuacji kryzysowej bądź w stanie 
upadłości, zatem kaŜdy z nich umiał sprawnie dostosować się do warunków i wy-
mogów rynkowych. 

Analiza odpowiedzi uzyskanych od 346 ankietowanych wykazała, Ŝe konsu-
menci dóbr ekologicznych to ludzie, którzy chętnie nawiązują kontakt z producen-
tem dóbr ekologicznych. Chcą wiedzieć, z jakiego regionu pochodzą produkty, 
które nabywają, w jakich warunkach (środowisku) odbywa się ich produkcja itp. 
Szczególny kontakt mają konsumenci z producentami grupy B i D. AŜ osiem na 
dziesięć uwaŜa, Ŝe producenci dostosowują się do ich Ŝyczeń lub podejmują działa-
nia, by byli zadowoleni. Z odpowiedzi klientów kupujących dobra producentów 
grupy C wynika, Ŝe tylko dwóch na dziesięcioro jest zdania, Ŝe producenci liczą się 
z ich sugestiami i wdraŜają je do swojej działalności, jeszcze trudniejsza jest sytu-
acja w ostatniej grupie badanych. Tu na 165 osób tylko trzynaścioro było zdania, Ŝe 
mają wpływ na działalność producentów ekologicznych. Pozostali uwaŜają, Ŝe ich 
starania są przyjmowane obojętnie. Struktura najczęściej uwzględnianych uwag po-
strzegana przez konsumenta pokrywa się ze strukturą uwag uwzględnianych przez 
producenta, tj. producenci szukają rozwiązań, by dobra ekologiczne były tańsze  
i dostępniejsze, takŜe dla klientów mieszkających poza granicami duŜych miast. AŜ 
90% badanych osób dopominała się o czytelne oznakowanie produktów ekologicz-
nych i stworzenie odpowiednich przepisów prawa normujących taką produkcję  
i dystrybucję. W lipcu 2010 r. ich Ŝyczenia zostały spełnione (choć w trakcie bada-
nia nie moŜna było jeszcze tego uwzględnić). 

Konsumenci najchętniej kupują produkty ekologiczne od producentów, których 
znają i do których mają zaufanie (68%). Wówczas nawet wyŜsza cena nie jest po-
wodem do odrzucenia ich oferty (62%). Ekokonsumenci za pewność, Ŝe kupowany 
produkt jest z całą pewnością ekologiczny, są gotowi zapłacić więcej. Poza tym, jak 
wynika z ankiet, lubią, gdy producent jest partnerem, a nie tylko wytwórcą, gdy 
wzajemne relacje są jasne i czytelne. Stąd u konsumentów pełna akceptacja róŜnych 
kontroli w gospodarstwach ekologicznych, których zadaniem jest sprawdzanie wa-
runków produkcji, dbałość o jakość dóbr ekologicznych i – w ostateczności – o do-
bro konsumenta. Jak waŜna jest rola  róŜnych czynności kontrolnych, moŜe świad-
czyć fakt, Ŝe ekokonsumenci uwaŜają, iŜ nadal mają za mały dostęp do informacji  
o producencie ekologicznym. Dla 25% z nich wiedza o produkcie i producentach 
ekologicznych jest za mała, dla kolejnych 35% – zdecydowanie za mała, 30% ogółu 
uwaŜa, Ŝe tylko czasami nic nie wiedzą o ekologicznych produktach i ich pocho-
dzeniu, zaś 10% jest zadowolonych z teraźniejszego stanu. Nieufność klientów jest 
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widoczna takŜe w kolejnym zestawieniu wyników, które dają odpowiedź na pyta-
nie, czy strona kupująca ma silny wpływ na producenta dóbr ekologicznych i po-
dejmowane przez niego decyzje. Tylko 35% ekokonsumentów uwaŜa, Ŝe mają bar-
dzo silną pozycję, 10% – słabszą niŜ moŜna byłoby mieć, a pozostali uznali, Ŝe to 
producent dyktuje warunki rynkowe, a oni na nic nie mają wpływu.  

Wnioski 

Kiedy rynek produktów ekologicznych staje się bardziej konkurencyjny, a eko-
konsument bardziej doświadczony, to ma on wyŜsze oczekiwania odnośnie do pro-
ducentów i sprzedawców, z którymi robi interesy. Oczekuje on znacznie więcej: 
szuka jakości, która jest adekwatna do ceny i usług związanych bezpośrednio i po-
średnio ze sprzedaŜą produktów ekologicznych; spodziewa się wręcz współpracy  
z profesjonalistami i ekspertami w swojej dziedzinie. Występujące tendencje zmian, 
związane z coraz większą świadomością konsumentów, wymagają dostosowania 
asortymentu produktów do potrzeb rynku, odpowiedniego ich przygotowania do 
sprzedaŜy oraz zagwarantowania odpowiedniej jakości. W realizacji tych zadań 
pomocna jest umiejętność słuchania uwag klientów i jednocześnie umiejętność 
wdraŜania ciekawych pomysłów do codziennej działalności gospodarczej.  

Zatem jednym z podstawowych warunków rozwoju gospodarstw ekologicz-
nych jest dobrze rozwinięta i sprawna komunikacja pomiędzy gospodarstwem eko-
logicznym a ekokonsumentem, a takŜe sieć punktów sprzedaŜy detalicznej i hurto-
wej, szybka umiejętność dostosowywania się do potrzeb klienta. O konkurencyjno-
ści gospodarstw ekologicznych w stosunku do gospodarstw konwencjonalnych de-
cydować będą głównie takie czynniki: 

– kompetencje kierującego gospodarstwem,  
– otwartość na potrzeby klienta, 
– dbanie o wzajemne zaufanie,  
– dostosowanie oferty towarowej gospodarstwa do potrzeb rynku,  
– wypracowanie właściwej strategii marketingowej.  
Niszą, którą pewna część polskich rolników wciąŜ jeszcze mogłaby zagospoda-

rować i zdobyć przewagę konkurencyjną, jest rynek Ŝywności ekologicznej. Jednak 
i w tej konkurencji warunki stają się coraz trudniejsze, gdyŜ liczba producentów 
gwałtownie wzrasta, a konsumenci są coraz bardziej wymagający. W związku  
z tym tylko te gospodarstwa ekologiczne mają szansę w walce o dobrą pozycję 
konkurencyjną, które będą umiały skorzystać z informacji płynących bezpośrednio 
od konsumenta. Mimo Ŝe obecnie konsumenci nie czują jeszcze swojej siły rynko-
wej, to sytuacja ta się zmienia. 
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THE ROLE OF THE MODERN CONSUMER IN SHAPING  
THE MARKET POSITION OF POLISH ECOLOGICALFARMS 

 
Summary 

 
The paper aims to measure and determine the level of importance of the decision and feel-

ings of consumer in relation to existence of ecological farms in the Polish countryside. For this 
aim the author presents the main features of the modern consumers of organic goods, and de-
scribes their needs and expectations. In the following part of the paper there is an attempt to link 
the behavior of consumers with the market position of the selected organic farms.  
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ZACHOWANIA KONSUMENCKIE  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO –  

SYTUACJA NA RYNKU PRACY 
 

 

 

Streszczenie  

Współczesny biznes nie traktuje wszystkich konsumentów w sposób jednakowy. Pewne 
grupy konsumenckie stawiane są na pozycji uprzywilejowanej, inne zaś nie są w ogóle dostrze-
gane. Taką grupę stanowią osoby niepełnosprawne. W Polsce na niemal połowę populacji osób 
niepełnosprawnych przypadają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu, moŜna zatem 
powiedzieć, Ŝe dysfunkcje narządu ruchu stanowią, obok innych rodzajów schorzeń, najczęstszą 
przyczynę niepełnosprawności w naszym kraju. Autorka niniejszego artykułu stara się przybliŜyć 
determinanty dokonywania zakupów przez osoby niepełnosprawne przez pryzmat ich sytuacji na 
rynku pracy.  

Wstęp 

Dynamika zmian strukturalnych zachodzących nieustannie na rynku w sposób 
istotny wpływa na zmiany postaw i zachowań konsumentów zarówno na rynku, jak 
i w innych sferach Ŝycia społecznego1. Konsumenci obecni na rynku podejmują 
działania powodowane heterogenicznymi czynnikami. Nie do końca jasne są prze-
słanki skłaniające ludzi do podejmowania konkretnych zachowań nabywczych  
i konsumpcyjnych2. Zachowań tych nie moŜna sprowadzić jedynie do prostej zaleŜ-
ności pomiędzy – przykładowo – poziomem ceny lub bliskością sklepu a dokona-
niem zakupu. Niektórzy konsumenci odczuwają silne przywiązanie do marki albo 
miejsca sprzedaŜy, inni przy mniejszym lub większym udziale świadomości wybie-
rają produkty odwołujące się bezpośrednio do ich osobistych przekonań, jeszcze 
inni gotowi są sporo przepłacać bez Ŝadnego konkretnego powodu. Badania tema-

                                                                 
1 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, War-

szawa 2003, s. 15. 
2 A. Zych, Uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych, w: Społeczeństwo konsumpcyjne. Uwarun-

kowania społeczne i kulturowe, red. D. Markowski, P. Setlak, Wyd. Diecezjalne, Tarnobrzeg 2008.  
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tyki konsumpcji i zachowań konsumentów prowadzone są na wielu płaszczyznach  
i pod kątem róŜnorodnych aspektów, gdyŜ wielowymiarowy charakter otoczenia  
i kontekstowość zachowania konsumenta wymuszają zarówno interdyscyplinarną 
naturę dokonywanych analiz, jak i celowość przyjęcia określonych załoŜeń teorety-
cznych w badanym procesie poznawczym. 

Badacze zachowań konsumenckich, będący przedstawicielami róŜnych dzie-
dzin naukowych, zajmują się róŜnymi elementami tych zachowań. Terminologia nie 
jest jednolita. Niektóre definicje kładą nacisk na przebieg procesu decyzyjnego, 
inne zawęŜają zakres pojęcia do odczuć i przekonań konsumentów dotyczących da-
nego dobra czy wpływu róŜnych czynników na dokonywanie zakupów. Jeszcze 
inna grupa podkreśla subiektywne reakcje na produkt konsumenta będącego samo-
dzielną jednostką bądź stanowiącego część większego zespołu – rodziny lub jakiej-
kolwiek innej grupy – formalnej lub nieformalnej. Istnieją równieŜ szerokie defi-
nicje, które wykazują związki pomiędzy wszelkimi elementami codziennego postę-
powania człowieka. Jak twierdzi C.F. Kaufman3, zachowaniami konsumenckimi 
moŜna objąć całokształt zachowań ludzi – w domu, w sklepie czy nawet na ulicy, 
czyli wszędzie tam, gdzie jedynie myślą oni o zakupach, dokonują zakupu lub juŜ 
uŜytkują zakupione produkty. 

Niektórzy z konsumentów cierpią ze względu na niepełnosprawność, co moŜe 
w sposób pryncypialny wpływać na wybory zakupywanych produktów, na miejsce  
i czas dokonywania zakupów. Rzadko spotkać moŜna produkty przeznaczone dla 
osób niepełnosprawnych, które zaspokajają ich specjalne potrzeby. Z tego teŜ wyni-
ka wniosek, Ŝe badania zachowań konsumenckich mogłyby zostać znacznie wzbo-
gacone przez zainteresowanie zarówno specyficznymi, jak i codziennymi potrze-
bami członków tej grupy, co z kolei być moŜe przełoŜyłoby się na odkrycie nowych 
produktów bądź uatrakcyjnienie juŜ istniejących w sposób umoŜliwiający pełniej-
sze dostosowanie oferty rynkowej dla niepełnosprawnego konsumenta. Dogłębne 
poznanie grupy docelowej ułatwiłoby równieŜ kreowanie przekazów reklamowych 
oraz realizowanie samego procesu sprzedaŜy, w sposób który lepiej trafiłyby w cha-
rakterystyczne potrzeby tej grupy. 

Z pełnym przekonaniem moŜna stwierdzić, Ŝe kaŜda osoba z jakąkolwiek for-
mą niepełnosprawności przynajmniej raz w Ŝyciu doświadczyła problemów w kon-
taktach z otoczeniem. Niepełnosprawność skutkuje znacznymi ograniczeniami wy-
konania jednej lub wielu czynności wymaganych do normalnego funkcjonowania  
w Ŝyciu codziennym, co oznacza, Ŝe jednostka pozbawiona jest samodzielności4. 
Charakterystyczne więc dla osób niepełnosprawnych jest psychofizyczne uzaleŜ-

                                                                 
3 C.F. Kaufman, Shop 'til you drop: tales from a physically challenged shopper, „Journal of Con-

sumer Marketing” 1995, Vol. 12, Iss. 3, s. 39–55. 
4 R. Reynell, A pine of disability, Foremna & Co. Scotland, 1970. 
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nienie od środowiska społecznego i otoczenia fizycznego. Osoba niepełnosprawna 
musi funkcjonować w świecie przystosowanym głównie dla potrzeb ludzi zdrowych 
i z tego powodu napotyka na wiele przeszkód. Stan taki u osoby niepełnosprawnej 
nierzadko powoduje narastającą frustrację, u osób postronnych natomiast często 
wywołuje uprzedzenia. Poziom niepełnosprawności moŜna zatem pośrednio okre-
ślić za pomocą subiektywnie odczuwanego poziomu niespełnionych oczekiwań 
otoczenia wobec osoby niepełnosprawnej5. Jednak osoba niepełnosprawna moŜe ten 
poziom podnieść, np. w wyniku uwarunkowań socjalnych lub technicznych, lub 
wręcz odwrotnie – obniŜyć, w wyniku nieprzystosowania lub niewłaściwego na-
stawienia6.  

Ekonomiczne determinanty postępowania konsumenta  

Kluczowy wpływ na sposób percepcji produktów przez konsumentów i podej-
mowane przez nich decyzje zakupowe mają poziom ich dochodu i zgromadzone 
oszczędności7. Dochody stanowią jeden z najistotniejszych elementów poziomu 
Ŝycia, gdyŜ umoŜliwiają zaspokajanie potrzeb zarówno niŜszego, jak i wyŜszego 
rzędu – niektórych w sposób bezpośredni, innych zaś w sposób pośredni. Wielkość 
środków, jakie pozostają w dyspozycji poszczególnych jednostek, jest jednak ściśle 
ograniczona8.  

Dochody wyznaczają tzw. stopę Ŝyciową konsumenta, czyli jego potencjalne 
moŜliwości nabywcze, oraz kształtują preferencje wobec dostępnych na rynku dóbr  
i usług. W rezultacie przekładają się na zachowania klientów w zakresie dokony-
wania wyboru poszczególnych produktów. Dodatkowo, im większe są dochody 
jednostki, tym większe mogą być wydatki przeznaczone przez nią na konsumpcję9.  

Z poziomem osiąganych przez jednostkę dochodów powiązane jest nieobiek-
tywne postrzeganie ceny, która bardzo silnie kształtuje postępowanie konsumenta. 
Jak podaje wielu autorów, niejednokrotnie poziom cen odgrywa istotną rolę w po-
strzeganiu przez konsumenta poŜądanych cech produktu10. 

Zgromadzone oszczędności, jak równieŜ poziom dochodów są wynikiem pod-
jętej pracy zawodowej. Będąc zasadniczym źródłem utrzymania, praca staje się 
głównym środkiem zaspokajania potrzeb jednostki, przyczynia się do jej rozwoju 

                                                                 
5 B. Omolayo, Self-esteem and self-motivational needs of disabled and non-disabled: a comparative 

analysis, „Journal of Alternative Perspectives in the Social Science” 2009, Vol. 1, No. 2, s. 449. 
6 J. Jennings, Influence of television commercials on women’s self confidence and independence 

judgement, „Journal of Personality and Social Psychology” 1988, No. 38, s. 203–210. 
7 M. Kasperek-Hoppe, Czynniki kształtujące zachowania konsumentów na runku, w: Zachowania 

konsumenckie – teoria i praktyka, red. J. Woś, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003, s. 39–40.  
8 Zachowania konsumenckie…, s. 43. 
9 L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 110. 
10 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2006; Zachowa-

nia konsumenckie…; K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców… 
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oraz stymuluje jej aktywność11, co moŜe stanowić jeden z elementów skutecznej 
rehabilitacji i socjalizacji12.  

Podejmowanie pracy zawodowej zaspokaja wiele potrzeb wyŜszego rzędu13, 
takich jak potrzeba osiągnięć, uznania, samorealizacji, wiedzy i rozumienia14. Utra-
ta pracy skutkuje u danej osoby obniŜeniem poziomu ogólnej aktywności Ŝyciowej, 
brakiem efektywnej strukturalizacji czasu i działań15 oraz narastaniem apatii i bier-
ności, wynikających z braku bodźców stymulujących działanie i rozwój16.  

Ograniczenie szans na zdobycie zatrudnienia oraz zbyt niskie dochody mają 
bezpośredni wpływ na warunki materialne konsumentów niepełnosprawnych i ich 
rodzin. Jak wynika z analizy raportu przeprowadzonego przez GUS w 2000 r.,  
w ponad 40% gospodarstw z osobą niepełnosprawną miesięczne dochody wystar-
czały wyłącznie na najtańsze jedzenie i ubrania. Jedynie 3% badanych uzyskało 
dochody na poziomie wystarczającym na zaspokojenie potrzeb bez specjalnego 
oszczędzania17. 

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy 

Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym w kaŜdym kraju reprezentują 
znaczny procent populacji. Według danych Eurostatu z 2003 r.18 wskaźnik ten dla 
osób pomiędzy 16 a 64 rokiem Ŝycia w 25 krajach europejskich wynosi 15,7% – 
wahając się od 6,6% we Włoszech, przez ok. 20% w Szwecji, Portugalii i Holandii 
do 2,2% w Finlandii.  

Sytuacja osób na rynku pracy jest niezwykle trudna. Dzieje się tak pomimo fak-
tu, Ŝe państwa członkowskie Unii Europejskiej podejmują ustawiczne zabiegi w ce-
lu jej poprawy. Osoba niepełnosprawna „to jednostka, której perspektywy otrzy-
mania pracy i utrzymania się w odpowiedniej pracy zostały powaŜnie ograniczone 
na skutek zmniejszenia sprawności fizycznej lub umysłowej”19. Brak pracy w spo-
sób nieuchronny powoduje, Ŝe osoba niepełnosprawna skazana jest na ekonomiczną 

                                                                 
11 P. Frączek, Determinanty aktywności niepełnosprawnych na rynku pracy, „Polityka Społeczna” 

2003, nr 11–12, s. 111. 
12 G. Dębniewski, D. Michowska, Status osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce i krajach 

Unii Europejskiej, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, Zeszyt nr 1 – 
zarys problematyki, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 325.   

13 A.H. Maslow, Motywacja i osobowość, PWN. Warszawa 1990, s. 72–159. 
14 J. Pilch, Bezrobocie – nowa kwestia społeczna, w: Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniają-

cym się świecie, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Wyd. śak, Warszawa 1995, s. 379. 
15 J.F. Terelak, Psychologia pracy i bezrobocia, Wyd. Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 

1993, s. 279. 
16 Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej, red. A. Bańka, Print–B, Poznań 1992. 
17 Aktywność ekonomiczna ludności Polski w 2000 roku, GUS, Warszawa 2001. 
18 One-Stop-Shop for Accessible Tourism in Europe. Accessibility Market and Stakeholder Analysis, 

Eurostat, 2003. 
19 A. Bańka, Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody  

i strategie pomocy bezrobotnym, Print–B, Poznań 1995, s. 200. 
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zaleŜność od innych osób lub na korzystanie z przyznawanych jej świadczeń so-
cjalnych. ZaleŜność ta i pozbawienie osoby niepełnosprawnej pełnej swobody  
w dysponowaniu środkami pienięŜnymi i podejmowaniu decyzji dotyczących doko-
nywania zakupów utrudnia jednak osobom chorym pełną integrację społeczną20.  

Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych na rynku pracy winna być 
rozpatrywana dwojako – w aspekcie ekonomicznym i pozaekonomicznym. Oprócz 
oczywistej funkcji dochodowej praca zawodowa zaspokaja jednocześnie wiele 
innych potrzeb człowieka, takich jak choćby struktura czasu, toŜsamość społeczna, 
kontakty społeczne, prestiŜ/status czy aktywność21, gdyŜ kaŜda osoba wytwarza pe-
wną energię, która powinna zostać wydatkowana na aktywność, w tym na pracę22. 

Brak pracy nierozłącznie związany jest z trudnościami o charakterze ekono-
micznym. Konsument pozbawiony szansy otrzymania wynagrodzenia za swoją 
pracę jest jednocześnie pozbawiany moŜliwości dokonywania zakupów zaspokaja-
jących jego potrzeby23. Na przykładzie badań przeprowadzonych na rynkach pracy 
w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych moŜna stwierdzić jednoznacznie, Ŝe 
utrata pracy negatywnie wpływa równieŜ na poziom przyszłych zarobków24. Co 
więcej, utrata pracy pozostawia równieŜ u jednostki pewne specyficzne piętno, 
które ma wpływ na jej późniejsze poszukiwania zatrudnienia. Dzieje się tak, ponie-
waŜ negatywne emocje, jakie towarzyszą nieuchronnie niepełnosprawności rucho-
wej, mogą powodować bierność i zniechęcenie do podejmowania wyzwań, przez co 
osoby niepełnosprawne wykazują mniejszą aktywność w poszukiwaniu moŜliwości 
poprawy swojej sytuacji zarówno materialnej, jak i społecznej. Sytuacja taka, w po-
łączeniu z istniejącym stereotypem osoby niepełnosprawnej, ma niekorzystny 
wpływ na postrzeganie siebie25. Bierność i zniechęcenie w poszukiwaniu ewentual-

                                                                 
20 T. Majewski, Praca zawodowa – waŜny wyznacznik jakości Ŝycia osób niepełnosprawnych (polity-

ka Unii Europejskiej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych), w: Jakość Ŝycia osób niepełno-
sprawnych i nieprzystosowanych społecznie, red. Z. Palak, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 51. 

21 K.I. Paul, B. Batinic, The need for work: Jahodas’ latent functions of employment in a representa-
tive sample of the German population, „Journal of Organizational Behaviour” 2009, Vol. 31; J. Kiren-
ko, E. Sarzyńska, Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby, Wyd. UMCS, Lublin 2010; J.B. Turner, 
Economic Context and the Health Effects of Unemployment, „Journal of Health and Social Behavior” 
1995, Vol. 36, No. 3; E. Kasprzak, Poczucie jakości Ŝycia bezrobotnych osób niepełnosprawnych,  
w: Człowiek niepełnosprawny. ZagroŜenia i szanse rozwoju, red. B. Aouil, Wydawnictwa Uczelniane 
WSP, Bydgoszcz 2002. 

22 J. Kirenko, E. Sarzyńska, Bezrobocie…, s. 50. 
23 Ibidem, s. 7. 
24 W. Arulampalam, Is Unemployment Really Scarring? Effects of Unemployment Experiences on 

Wages, „The Economic Journal” 2001, Vol. 111, Iss. 475; W. Arulampalam, P. Gregg, M. Gregory, 
Unemployment Scarring, „The Economic Journal” 2001, Vol. 111, Iss. 475; A.H. Stevens, Persistent 
Effects of Job Displacement: The Importance of Multiple Job Losses, „Journal of Labor Economics” 
1997, Vol. 15, No. 1.  

25 J. Konarska, Psychospołeczne korelaty poczucia sensu Ŝycia a niepełnosprawność, Wyd. Górno-
śląskiej WyŜszej Szkoły Pedagogicznej, Mysłowice 2002, s. 34, 58; J. Kirenko, Psychospołeczne przy-
stosowanie osób z paraplegią, Wyd. UMCS, Lublin 1991, s. 61. 



Magdalena Maciaszczyk 128

nych moŜliwości poprawy sytuacji moŜe skutkować znacznie niŜszym statusem 
materialnym. 

Jak wynika z badań, większość osób niepełnosprawnych w Polsce jest bierna 
zawodowo26. Analiza danych statystycznych dotyczących aktywności zawodowej 
wykazuje, Ŝe w Polsce współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnospraw-
nych kształtuje się na poziomie 16%. Tak niski stopień aktywności spowodowany 
jest kilkoma czynnikami, wśród których kluczowe miejsca zajmują: brak ofert pra-
cy, niewysoka świadomość społeczna pracodawców co do moŜliwości zatrudnienia 
osoby niepełnosprawnej oraz wiązanie z tym jedynie niedogodności, brak wiedzy 
samych zainteresowanych w sprawach regulacji prawnych pomagających im  
w trakcie poszukiwania pracy oraz jej podjęciu27.  

Osoba niepełnosprawna, zanim zaistnieje jako uczestnik rynku pracy, musi 
pokonać wiele barier – wyjść z domu, dotrzeć do punktu przeznaczenia, zdobyć 
niezbędne wykształcenie i kwalifikacje oraz pokonać niechęć pracodawców i społe-
czeństwa28. Bariery architektoniczne, z którymi przede wszystkim spotyka się oso-
ba niepełnosprawna, wiąŜą się z niedostosowaniem budynków (mieszkalnych  
i instytucjonalnych) do specyficznych moŜliwości przemieszczania się osób 
niepełnosprawnych lub brakiem odpowiednio dostosowanych środków transportu.  

Nie są to jednak jedyne przeszkody, na jakie natrafia osoba niepełnosprawna 
wykazująca zainteresowanie podjęciem zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 
Czasami przyczyny utrudniające podjęcie zatrudnienia leŜą po jej stronie. 

Jednym z takich utrudnień moŜe być obawa przed ograniczeniem lub nawet 
utraceniem świadczeń otrzymywanych z tytułu renty29. I pomimo Ŝe liczbowe 
określenie takiej zaleŜności jest niezmiernie trudne, moŜna zaobserwować nega-
tywny wpływ pobierania świadczeń socjalnych na chęć poszukiwania i w konsek-
wencji podjęcia pracy zarobkowej30. Dodatkowo w wielu państwach w ciągu ostat-
nich kilkunastu lat wzrosła liczba osób starających się o zasiłek z tytułu niepeł-
nosprawności. Sytuacja taka miała miejsce m.in. w Wielkiej Brytanii31, Stanach 

                                                                 
26 S. Kostrubiec, Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2000 roku, GUS, Warszawa 2001, s. 87. 
27 A. Majchrzak, Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych na rynku pracy w województwie 

zachodniopomorskim, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Wyd. Politechniki Kosza-
lińskiej, Koszalin 2008, s. 111. 

28 A. Brzezińska, K. Maj, Z. Woźniak, Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, Wyd. 
Academica, Warszawa 2007, s. 69–71. 

29 J. Kirenko, E. Sarzyńska, Bezrobocie…, s. 24. 
30 D. Autor, M. Duggan, The rise in the disability rolls and the decline in unemployment, „Quarterly 

Journal of Economics” 2003, Vol. 118, No. 1, s. 157–205; J. Gruber, Disability insurance benefits and 
labour supply, „Journal of Political Economy” 2000, Vol. 108, No. 6, s. 1162–1183. 

31 D. McVicar, Why have UK disability benefit rolls grown so much?, „Journal of Economic Sur-
veys” 2008, Vol. 22, No. 1, s. 114–139. 
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Zjednoczonych32, Holandii czy w krajach Skandynawii33. Jak podają D. Autor  
i M. Duggan, wszystko wskazuje na fakt, Ŝe jest to rezultatem większej dostępności 
świadczeń oraz spadkiem płac dla słabiej wykwalifikowanych pracowników34. 

Poziom kwalifikacji – będący rezultatem zdobytego wykształcenia – jest kolej-
nym waŜnym elementem, który równieŜ wpływa na poziom aktywności jednostki 
na rynku pracy. Im wyŜszym wykształceniem moŜe wykazać się osoba, tym wię-
ksze ma szanse na znalezienie zatrudnienia. Niestety, na podstawie badań przepro-
wadzonych przez GUS w 2010 r. moŜna stwierdzić, Ŝe osoby niepełnosprawne są 
znacznie słabiej wykształcone niŜ osoby sprawne. Wykształcenie zasadnicze zawo-
dowe zdobyło 30,4% osób niepełnosprawnych (w tym w wieku produkcyjnym – 
39,8%), wykształcenie co najmniej średnie zadeklarowało 32,1%. Dodatkowo 
naleŜy podkreślić, Ŝe wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym 
wyŜszym wykształceniem legitymuje się jedynie 5,1%35. I pomimo Ŝe na prze-
strzeni ostatnich lat obserwuje się stopniowy wzrost wykształcenia, to wśród osób 
niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym odsetek osób z wykształceniem co naj-
mniej średnim zmniejszył się w 2009 r. z 33,4% do 32,8%. Dla porównania moŜna 
podać, Ŝe udział osób sprawnych mających wykształcenie zasadnicze zawodowe – 
24,8% (wśród osób w wieku produkcyjnym 28,7%), co najmniej średnie w 2009 r. 
wynosił 52,5% (wśród osób w wieku produkcyjnym 59,4%), zaś wyŜsze – 18,0% 
(wśród osób w wieku produkcyjnym 20,8%)36.  

Wykształcenie przekłada się na poziom kwalifikacji, co z kolei znajduje od-
zwierciedlenie w staŜu pracy. Osoba mająca odpowiednio długi staŜ pracy i poziom 
doświadczenia zawodowego zdecydowanie szybciej znajdzie zatrudnienie. Ze 
względu jednak na fakt, Ŝe osoby niepełnosprawne mają ograniczony dostęp do 
otwartego rynku pracy, trudniej jest im zdobyć niezbędne wymagane doświad-
czenie i osiągnąć odpowiedni staŜ pracy. Bez doświadczenia pracodawcy nie chcą 
zatrudniać i koło się zamyka. Otwarty rynek pracy, w odróŜnieniu od chronionego 
zamkniętego rynku, który polega na zatrudnianiu na specjalnych warunkach dosto-
sowanych do psychofizycznych moŜliwości i ograniczonej wydajności osób niepeł-
nosprawnych, w załoŜeniu dostępny jest dla kaŜdego zainteresowanego37. Niepeł-

                                                                 
32 J. Bound, R.V. Burkhauser, Economic analysis of transfer programs targeted on people with dis-

abilities, w: Handbook of Labor Economics, red. O. Ashenfelter, D. Card, Volume 3C, Amsterdam 
1999, s. 3417–3528  

33 E. Bowitz, Disability benefits, replacement rations and the labour market: a time series approach, 
„Applied Economics” 1997, Vol. 29, No. 7, s. 913–923. 

34 D. Autor, M. Duggan, The rise…  
35 Aktywność ekonomiczna ludności Polski. II kwartał 2010, Informacje i Opracowania Statystyczne 

GUS, Warszawa 2010. 
36 Niepełnosprawność w liczbach, www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach/. 
37 T. Majewski, Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Centrum Badawczo-Rozwojowe 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 1995, s. 113. 
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nosprawność umiejscawia jednostkę w grupie będącej „w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy”38, co jednocześnie w sposób znaczący zmniejsza jej szanse na znale-
zienie zatrudnienia.  

Przy analizowaniu aktywności osoby niepełnosprawnej na rynku pracy ko-
nieczne jest takŜe uwzględnienie jej zdolności przemieszczania się. Osoba pozba-
wiona moŜliwości podróŜowania zazwyczaj traci szansę na podejmowanie samo-
dzielnych działań. Brak dogodnych, dostosowanych systemów transportowych czy 
znaczne odległości od miejsca zamieszkania to powody, dla których jedynie 
nieliczne osoby niepełnosprawne podejmują wyzwanie zdobycia wiedzy czy 
zatrudnienia.  

Niezwykle istotne jest takŜe przełamanie uprzedzeń pracodawców oraz pra-
cowników w stosunku do osoby niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna fizycz-
nie zazwyczaj spotyka się z negatywną postawą pracodawcy i w związku ze swoją 
niepełnosprawnością jest dyskryminowana39. Istnieje głęboko zakorzeniona nieuza-
sadniona niechęć do zatrudniania osób niepełnosprawnych ze względu na obawę 
przed kosztami, jakie poniesie pracodawca w związku z dostosowaniem miejsca 
pracy dla osoby z ograniczoną sprawnością, obawę przed zewnętrznymi kontrolami 
lub stratami ekonomicznymi i psuciem produktów40.  

Z drugiej strony, badania przeprowadzone przez L.A. Christman i B.L. Slaten 
(1991) na rynku amerykańskim wykazały, Ŝe pracodawcy bardzo często wykazują 
aprobujące postawy wobec starających się o pracę osób niepełnosprawnych, poru-
szających się na wózku lub o kulach. Często ich kwalifikacje i umiejętności ocenia-
ne są wyŜej niŜ osób sprawnych. MoŜe to stanowić wynik postępowania zgodnego 
z wymaganiami politycznej poprawności, jest jednak równieŜ formą dyskryminacji 
– tym razem osób pełnosprawnych.  

Poddając równieŜ analizie badania przeprowadzone w 2006 r. na rynku amery-
kańskim przez G. Sipersteina i in., moŜna dojść do wniosku, Ŝe zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych przyciągnie klientów, gdyŜ badania dowodzą, Ŝe konsumenci 
pozytywnie odnoszą się do firm zatrudniających osoby niepełnosprawne41. 

                                                                 
38 Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU nr 99, poz. 

1001, art. 49. 
39 L.A. Christman, B.L. Slaten, Attitudes towards people with disabilities and judgements of em-

ployment potential, „Perceptual And Motor Skills” 1991, No. 72, s. 467–475; D. Gilbride i in., Employ-
ers' attitudes towards hiring persons with disabilities and vocational rehabilitation services, „The 
Journal of Rehabilitation” 2000, No. 66 (4), s. 17–23; M. Millington, S. Leirer, M. Abadie, Validity and 
the employment expectations questionnaire: Do disability related attitudes affect employment selection 
outcomes?, „Rehabilitation Counseling Bulletin” 2000, No. 44, s. 39–48. 

40 A. Brzezińska, K. Maj, Z. Woźniak, Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, Wyd. 
Academica, Warszawa 2007, s. 80–82. 

41 G.N. Siperstein i in., A national survey of Consumer Attitudes towards companies that hire people 
with disabilities, „Journal of Vocation Rehabilitation” 2006, No. 24/1, s. 3–9. 
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Tempo przeobraŜeń społecznych i ekonomicznych, szybko postępująca globali-
zacja oraz rozwój techniki i technologii zmuszają jednak człowieka do nieustanne-
go podejmowania nowych wyzwań na polu zawodowym. W szerokiej gamie ofert 
edukacyjnych dostępnych na rynku dla osoby niepełnosprawnej wyjątkowo atrak-
cyjna moŜe się okazać forma e-learningu. Otwiera ona – zwłaszcza dla osób nie-
pełnosprawnych ruchowo – nowe moŜliwości zdobywania wiedzy i kwalifikacji, 
umoŜliwia przekwalifikowanie zawodowe czy wreszcie zdobycie e-pracy42, sprzyja 
kontaktom społecznym, daje poczucie przydatności społecznej oraz poczucie bez-
pieczeństwa ekonomicznego43. 

MoŜna wnioskować, Ŝe niepełnosprawność w sposób znaczący redukuje wydaj-
ność jednostki w pracy, choć naleŜy brać pod uwagę wymogi danej pracy oraz sto-
pień niepełnosprawności44. Coraz więcej zadań związanych z wykonywaniem 
czynności zawodowych wymaga sprawności umysłu, a nie tylko tęŜyzny fizycznej. 
W rezultacie coraz liczniejsza grupa osób niepełnosprawnych aktywnie poszukuje 
moŜliwości zdobycia wykształcenia i kwalifikacji45.  

Telepraca daje niewątpliwie ogromną szansę na znalezienie zatrudnienie dla 
osób niepełnosprawnych, które m.in. ze względu na dysfunkcje organizmu nie mają 
szans na zdobycie pracy na otwartym rynku. Forma ta likwiduje ograniczenia 
związane z przestrzenią i czasem, jednak, zwłaszcza w początkowym okresie, jest 
obarczona dodatkowymi kosztami tak dla osoby podejmującej pracę, jak dla pra-
codawcy oferującego tę formę zatrudnienia. Utworzenie stanowiska telepracy wiąŜe 
się z koniecznością zakupu odpowiedniego sprzętu komputerowego bądź staraniami 
o uzyskanie refundacji środków niezbędnych na stworzenie stanowiska pracy dla 
osoby niepełnosprawnej. Związane jest to równieŜ z kosztami podłączenia drugiej 
linii telefonicznej oraz utrzymywaniem komunikacji z telepracownikami46. Jednak 
obustronne korzyści mogą przewyŜszać ewentualne koszty, gdyŜ – przykładowo – 
niepełnosprawny pracownik moŜe stać się pomysłodawcą nowych dóbr lub usług 
dla grupy odbiorców, których sam jest reprezentantem.  

Ze względu na starzenie się społeczeństw rynek osób niepełnosprawnych rośnie 
z roku na rok, a działania marketingowców w podejściu do konsumenta niepełno-
sprawnego nadal wydają się krótkowzroczne. W przewaŜającej większości działa-

                                                                 
42 D. Kukla, Praca jako najwaŜniejsza wartość w Ŝyciu osoby niepełnosprawnej, w: Osoby z niepeł-
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44 M.K. Jones, Disability and the labour market: a review of the empirical evidence, „Journal of 
Economic Studies” 2008, Vol. 35, No. 5, s. 408. 
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nia kadry zarządzającej skupiają się jedynie na wewnętrznych wybiórczych 
praktykach firm (przykładowo w zakresie zatrudniania lub szkoleń) i nie prze-
kładają się na stworzenie odpowiednich strategicznych planów marketingowych. 
Reklama produktów przeznaczonych dla konsumenta niepełnosprawnego nie poja-
wia się w masowych środkach przekazu. 

Segment osób niepełnosprawnych pomijany jest w staraniach biznesu o zdo-
bywanie nowej klienteli, gdyŜ wielu przedsiębiorców nie postawiło sobie podsta-
wowego pytania: jakie mogą być praktyczne następstwa i zyski ekonomiczne z po-
strzegania osoby niepełnosprawnej jako wartościowego konsumenta.   

Podsumowanie 

Sytuacja osób niepełnosprawnych na kaŜdym rynku, w tym równieŜ na rynku 
pracy, jest skrajnie marginalizowana. Zakupowe zachowania konsumentów są uwa-
runkowane ich szeroko pojętą sytuacją społeczno-ekonomiczną. Osoby z ograni-
czoną mobilnością mają zdecydowanie ograniczony dostęp do otwartego rynku pra-
cy, a nawet gdy znajdą zatrudnienie, muszą godzić się na niŜsze zarobki. Dlatego 
teŜ środki, jakimi dysponują, nierzadko pozwalają dokonywać jedynie podstawo-
wych zakupów i zaspokajać wyłącznie potrzeby podstawowe.  

Uczestnicy rynku powinni podjąć wysiłek zmierzający do zrozumienia potrzeb 
konsumentów niepełnosprawnych i zaakceptowania ich obecności na rynku. Biorąc 
pod uwagę nieustannie rosnącą liczbę osób niepełnosprawnych, ignorowanie ich 
moŜe okazać się bardzo kosztowne. Osoby zajmujące się marketingiem usług po-
winny przyjąć do wiadomości, Ŝe konsument niepełnosprawny moŜe stać się warto-
ściowym doradcą w sprawach projektowania oferowanych dóbr i zabezpieczania 
usług, gdyŜ jedynie on sam wie, czego oczekuje od oferowanych mu produktów.  
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Streszczenie  

Proces decyzyjny konsumentów to przedmiot niesłabnącego zainteresowania tak teoretyków, 
jak praktyków gospodarczych. Kryzys gospodarczy stanowi zespół nowych, szczególnych uwa-
runkowań dla podmiotów podejmujących decyzje w sferze konsumpcji, co wiąŜe się ze zmianą 
potrzeb, ich hierarchii, postaw, kryteriów wyboru, preferencji, zachowań nabywczych itp. Roz-
waŜania w  prezentowanym artykule koncentrują się wokół problematyki kształtowania się po-
staw etnocentrycznych konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego. Oprócz przybliŜenia 
istoty i specyfiki tego typu postaw, starano się zidentyfikować uwarunkowania oraz motywy ich 
tworzenia, a takŜe  wskazać  znaczenie w sferze makro- i mikroekonomicznej. Dodatkowym 
aspektem rozpoznań jest zwrócenie uwagi na moŜliwości kulturowego zdeterminowania przyj-
mowania tego typu postaw przez konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego. 

Konsumenci poprzez swoje wybory rynkowe zaspokajają nie tylko potrzeby 
indywidualne, potrzeby własnego gospodarstwa domowego, lecz takŜe przyczyniają 
się do zmian w skali makroekonomicznej. Znajomość procesu decyzyjnego konsu-
mentów i czynników, które mogą go warunkować, inicjować, modyfikować, stano-
wi klucz do sukcesu współczesnych przedsiębiorstw. Decydowanie konsumenta dla 
praktyki gospodarczej stanowiło i nadal stanowi trudną do odgadnięcia zagadkę. 
Postępowanie konsumenta na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych sprowadza się do 
prostej formuły: „Ja liczę, ja oceniam, ja wybieram”, co wcale nie ułatwia jej „roz-
szyfrowania” przez zainteresowane podmioty. W procesie decyzyjnym na rynku 
dóbr i usług konsumpcyjnych konsument dokonuje pewnej kalkulacji, na którą 
składają się na ogół tylko jemu znane kryteria wyboru. Całość decydowania kon-
sumenta determinują czynniki o zróŜnicowanym charakterze, tj. ekonomiczne, spo-
łeczne, praktyczne, emocjonalne, sytuacyjne itp. Do tego dochodzi równieŜ pewien 
zakres decyzji, które podejmowane są w podświadomości i nawet dla konsumenta–
decydenta pozostają zagadką. 
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Proces decyzyjny związany z zaspokajaniem potrzeb konsumpcyjnych nie jest 
autonomiczny, przebiega w określonych warunkach ekonomicznych, społecznych, 
kulturowych itd. W dobie globalizacji i integracji regionalnej tworzą się specyficz-
ne uwarunkowania funkcjonowania podmiotów rynkowych, które związane są nie 
tylko ze swobodnym przepływem produktów, usług, kapitału, ludzi, lecz takŜe  
z konfrontacją i przenikaniem się narodowych i regionalnych kultur. Dyfuzja kultur 
moŜe prowadzić do róŜnych kulturowych interakcji, tzn. do pokojowego współist-
nienia i akceptacji, rywalizacji, wzajemnej krytyki, zwalczania się, a nawet wrogo-
ści. Intensyfikacja kontaktów między reprezentantami róŜnych kultur występuje 
obecnie w stopniu, w jakim wcześniej nie było to moŜliwe, i przekłada się na róŜne 
sfery Ŝycia.  

Rynek w nowych warunkach otoczenia zyskuje nowy wymiar i nowe oblicze. 
Zmienia się przestrzennie, podmiotowo i przedmiotowo. WaŜne podłoŜe funkcjo-
nowania współczesnego rynku i jego uczestników stanowi kultura. Uczestnikami 
rynku stają się konsumenci i oferenci produktów reprezentujący róŜne kraje, regio-
ny i kultury narodowe. W ujęciu przedmiotowym rynek tworzą produkty–hybrydy, 
których wytwórcami są przedsiębiorstwa z róŜnych krajów, zawierające oprócz 
komponentów rodzimych równieŜ komponenty zagraniczne, montowane w kraju 
bądź poza jego granicami itp. Kultura jest punktem wyjścia do kreowania określo-
nych postaw konsumentów i kształtowania ich zachowań w sferze rynku i kon-
sumpcji. Wiedza  o postawach konsumentów w procesie decydowania na rynku jest 
nieocenionym źródłem informacji dla przedsiębiorstw. Jej znaczenie wzrasta w wa-
runkach kryzysu gospodarczego. Kryzys gospodarczy moŜe stanowić powaŜny bo-
dziec, a zarazem czynnik zmieniający postawy rynkowe konsumentów.  

Etnocentryzm moŜna uznać za postawę wartościującą, określającą afirmatywny 
stosunek do kultury własnej i równocześnie deprecjonujący stosunek do kultury 
innej grupy (obcej). WiąŜe się z interpretacją zdarzeń i zachowań z perspektywy 
własnej kultury, dlatego moŜe stanowić utrudnienie dla komunikacji kulturowej 
(podobnie jak uprzedzenia, stereotypy, język itp.). Etnocentryzm prowadzi do ide-
alizacji własnej grupy lub kultury, której towarzyszy skłonność do uprzedzeń adre-
sowanych wobec innych. Obejmuje trzy elementy, tj. dąŜenie do dominacji (nacjo-
nalizm), skłonność do obrony integracji wewnątrzgrupowej (ekskluzywność etnicz-
no-kulturowa), niechęć bądź wrogość wobec przedstawicieli innych kultur (kseno-
fobia)1. Według M. Bennetta etnocentryzm wiąŜe się z interpretacją zdarzeń i za-
chowań z perspektywy własnej kultury i sytuuje jednostkę w szczególnej pozycji 
wobec róŜnorodności: zaprzeczenia (odrzucenie realnych róŜnic kulturowych  
w efekcie braku spotkań z innością), obrony (wytwarzania mechanizmów, które 

                                                                 
1 E. Dąbrowa, WraŜliwość międzykulturowa w kontekście modelu M. Bennetta jako moŜliwość prze-

zwycięŜenia napięć i konfliktów współczesnego świata, http://seminarium.21.edu.pl/ks/3/523.pdf. 
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mają zagwarantować toŜsamość kulturową w sytuacjach konfrontacji z obcością)  
i minimalizacji (obniŜenie rangi róŜnic dzięki przekonaniu o istnieniu w świecie 
podobieństw, tzw. uniwersalizmów) (rys. 1). Etnorelatywizm wyrasta natomiast  
z przekonania, Ŝe zachowania jednostkowe i grupowe mogą być odczytywane jedy-
nie w szerszym kontekście kulturowym. Oznacza zdolność dostrzegania odmien-
nych wartości przy jednoczesnej identyfikacji z kulturą własną. „Inny” nie jest za-
groŜeniem, lecz szansą samodzielnego konstruowania znaczeń i ich modyfikowa-
nia. Jest osadzony między akceptacją i integracją, wymaga uznania róŜnych syste-
mów normatywno-aksjologicznych i stylów Ŝycia. Konfrontacja z odmiennością nie 
stanowi zagroŜenia, ale moŜe wiązać się z moŜliwością wytworzenia nowej, do-
tychczas nieznanej jakości w relacjach międzyludzkich. 

 

STADIUM  ETNOCENTRYZMU                   STADIUM  ETNORELATWIZMU 
  1. zaprzeczenie                                                   4. akceptacja 
  2. obrona                                                            5. adaptacja 
  3. minimalizacja                                                 6. integracja 

Rys. 1. Model rozwoju wraŜliwości międzykulturowej według Miltona Bennetta 

Źródło: E. Dąbrowa, WraŜliwość międzykulturowa w kontekście modelu M. Bennetta jako moŜli-
wość przezwycięŜenia napięć i konfliktów współczesnego świata, http://seminarium. 
21.edu.pl/ks/3/523.pdf. 

Etnocentryzm jest definiowany równieŜ jako tendencja do poznawania, oceny, 
interpretowania wszystkich Ŝyciowych zjawisk z perspektywy własnej kultury, kul-
tury własnego społeczeństwa2. Z punktu widzenia etnocentryzmu za jedyne właści-
we, uŜyteczne i prawdziwe oraz wiarygodne uwaŜane są te wartości, normy i idee 
grup społecznych, z którymi się jako jednostki identyfikujemy. Właściwości grupy 
socjalnej lub etnicznej, do której naleŜymy, stanowią kryterium wartościujące, za 
pomocą którego oceniamy pozostałe grupy czy zjawiska. Z jednej strony kultury 
obcych grup etnicznych albo sposoby ich Ŝycia są traktowane jako odchylenia od 
naszego stanu optymalnego lub jego anomalie. Etnocentryzm przedstawia jednocze-
śnie waŜny mechanizm integracji socjalnej, albowiem wspiera wewnętrzną spójność 
grupową i przyczynia się do identyfikacji jednostki z własną grupą i jej wartościami 
oraz zabrania przyjmowania nowych elementów kulturalnych jako obcych. Z dru-
giej strony etnocentryzm moŜe jednak być źródłem konfliktów, nietolerancji, uprze-

                                                                 
2 NaleŜy odróŜnić pojęcie tzw. megalomanii narodowej, która jest twierdzeniem o wyŜszości, nie-

zwykłości danego narodu, a przez to jego szczególnej misji dziejowej i posłannictwa wobec innych 
narodów (np. Ŝydowski naród wybrany, mesjanizm). WyraŜa się ona m.in. w postaci mitu narodowego, 
nieprawdziwej opowieści dotyczące danego narodu, którego celem jest stworzenie odpowiedniego 
mniemania o tym narodzie, a w szczególności podtrzymanie pozytywnych stereotypów. Mity słuŜą 
podtrzymaniu toŜsamości narodowej lub skupieniu narodu wokół jakiejś sprawy.  
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dzeń, izolacji, a nawet rasizmu czy ksenofobii. Mając na uwadze intensywność 
przejawiania postawy etnocentrycznej, moŜna wyróŜnić: 

a) etnocentryzm podstawowy– pojawia się jako naturalny efekt socjalizacji, 
enkulturacji i identyfikacji z własną grupą i jej systemem kulturowym, po-
przez który człowiek poznaje i ocenia otaczający świat; 

b) etnocentryzm umiarkowany – jest wariantem tolerancji i takiej postawy 
wartościującej, w której uznaje się daną kulturę, ale równieŜ respektuje ist-
nienie innych kultur etnicznych wobec których jest się tolerancyjnym; 

c) etnocentryzm agresywny– jest wersją najbardziej niebezpieczną z punktu 
widzenia konfrontacji kulturowej poprzez rynek, bywa ideologicznie prze-
sadny i propaguje zdecydowanie przewagę własnej kultury, wiąŜe się z nie-
tolerancją w stosunku do innych kultur etnicznych, często ma charakter na-
cjonalizmu, rasizmu, antysemityzmu czy religijnego fanatyzmu3. 

Bliskoznacznym odpowiednikiem pojęciowym etnocentryzmu jest kulturocen-
tryzm. Rozumiany jest jako praktyka osadzania innych kultur przez standardy wła-
snej kultury. Jest postawą polegającą  na uznawaniu własnej kultury za uniwersalnie 
najlepszą, za „normalną”, „zwyczajną” i zrozumiałą. Inne kultury są natomiast po-
strzegane jako inne, gorsze, nieprzyjazne, zacofane i prymitywne. Postawy etnocen-
tryczne występują we wszystkich kulturach, ale szczególny wymiar mają w społe-
czeństwach, które są lepiej rozwinięte i dominują pod róŜnymi względami (np. go-
spodarczym, politycznym).  

Pojęcie etnocentryzmu w latach 80. XX wieku zostało przeniesione do sfery za-
chowań konsumenckich przez T. Shimpa i S. Sharma. Z przyjętej przez nich defini-
cji wynika, Ŝe etnocentryzm konsumencki (ang. consumer ethnocentrism) jest prze-
konaniem o tym, Ŝe nabywanie produktów importowanych jest złe, poniewaŜ szko-
dzi gospodarce krajowej, powoduje utratę pracy i jest niepatriotyczne4. Według 
M.B. Myersa, etnocentryzm jest przekonaniem o tym, Ŝe produkt wywodzący się  
z własnej grupy kulturowej lub etnicznej jest z natury lepszy od podobnego produk-
tu pochodzącego z innych grup kulturowych czy etnicznych5. Etnocentryzm kon-
sumencki jest postawą konsumentów wyraŜającą się poprzez skłonność do świado-
mego preferowania i celowego wybierania towarów i usług produkcji krajowej (wy-

                                                                 
3 Według K. Mazurek-Łopacińskiej postawy etnocentryzmu konsumenckiego takŜe mają róŜne od-

cienie, a moŜna wyróŜnić: fundamentalny, umiarkowany, agresywny i pozorny (wynikający z mylenia 
marki z krajem pochodzenia produktu) etnocentryzm konsumencki. Zob. K. Mazurek-Łopacińska, 
Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 33–44. 

4 T. Shimp, S. Sharma, Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE, 
„Journal of Marketing Research” 1987, No. 24. 

5 M.B. Myers, Ethnocentrism: A literature overviev and directions for future research, „Academy of 
Marketing Science Conference” 1995, M. Sajdakowska, Etnocentryzm konsumencki – czynnik wpły-
wający na decyzje nabywcze konsumentów na rynku Ŝywności, Acta Scientiarum Polonarum, Technolo-
gia Alimentaria, 2003, nr 2, s. 177. 
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wodzących się z własnej grupy kulturowej lub etnicznej). W sferze konsumpcji 
etnocentryzm konsumencki jest formą patriotyzmu gospodarczego, zakupowego,  
a jako zjawisko społeczne jest wynikiem na ogół świadomych i celowych decyzji. 
Do najczęstszych motywów etnocentrycznych zachowań konsumentów moŜna zali-
czyć m.in.:  

– emocjonalne przywiązanie i zaufanie do produktów rodzimej produkcji, 
– przekonanie o lepszej jakości produktów rodzimych, 
– chęć wspierania własnej gospodarki i handlu, własnej produkcji i ich 

ochrona przed zagroŜeniami z zewnątrz, czyli tzw. patriotyczne podejście,  
– szeroko pojętą solidarność i więzi społeczne z obywatelami kraju, regionu, 

miasta itp.  
Etnocentrycznie zorientowani  konsumenci kierują się przy wyborze produktów 

zarówno względami ekonomicznymi, jak i pozaekonomicznymi. Pewną motywacją 
do dokonywania zakupów etnocentrycznych jest przekonanie konsumentów o wyŜ-
szości produktów rodzimych nad zagranicznymi ze względu na jakość. Zakup pro-
duktów wyŜszej jakości jest postępowaniem w pełni racjonalnym i ekonomicznie 
uzasadnionym. Konsumenci etnocentrycznie zorientowani dokonują zakupu pro-
duktów krajowych, kierując się równieŜ względami emocjonalnymi i moralnymi. 
Konsumenci wyróŜniają wówczas produkty krajowe i odrzucają produkty zagra-
niczne, „obce”, ze względu na przekonanie, Ŝe ich zakup i konsumpcja jest niewła-
ściwa i niemoralna. To zangaŜowanie moralne powoduje, Ŝe konsumenci w ekstre-
malnych przypadkach nabywają produkty krajowe, mimo Ŝe ich jakość jest znacz-
nie niŜsza niŜ produktów importowanych6. Wybór ten jest powodowany przekona-
niem o etyczno-moralnej powinności kupowania produktów rodzimych. Etnocen-
tryzm konsumencki moŜe wywodzić się równieŜ z troski o własny kraj oraz z oba-
wy o utratę kontroli nad gospodarką w wyniku zwiększonego importu. Zawiera 
pobudki skłaniające do zaniechania kupowania produktów pochodzenia zagranicz-
nego. MoŜna przyjąć, Ŝe patriotami zakupowymi stajemy się równieŜ dlatego, Ŝe 
naśladujemy innych (tj. konsumentów z krajów wyŜej rozwiniętych), którzy tak 
właśnie się zachowują. 

Jeśli wyznacznikiem wartości produktu w procesie rynkowego wyboru przez 
konsumenta jest marka, to etnocentryzm konsumencki moŜna definiować jako po-
stawę konsumencką przedkładającą wybór i zakup konkretnych marek lokalnych, 
regionalnych czy teŜ krajowych ponad inne marki. Decyzja o zakupie produktów 
lub marek wytwarzanych w danym kraju czy regionie jest przejawem akcentowania 
przez konsumentów przynaleŜności lokalnej, a jednocześnie toŜsamości narodowej 

                                                                 
6 R. Matysik-Pejas, Globalizacja  konsumpcji a postawy etnocentryczne konsumentów, Stowarzysze-

nie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. 11, z. 5, www.seria.home.pl/2009 
_zeszyt5/35_matysik.pdf. 
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i kulturowej. Konsument w większym stopniu identyfikuje się z danym krajem, 
kulturą czy regionem, gdy dostrzega związek między swoimi decyzjami związany-
mi z zakupem dóbr lokalnych producentów a kondycją gospodarczą regionu. Taka 
postawa zyskuje na znaczeniu wtedy, kiedy konsument wiąŜe fakt nabywania pro-
duktów rodzimego pochodzenia z pewnym korzystnym ciągiem wydarzeń wpływa-
jących na sytuację w regionie (np. wzrost popytu na produkty przedsiębiorstw usy-
tuowanych w regionie, rozwój tych przedsiębiorstw, utrzymanie miejsc pracy do-
tychczasowych pracowników i tworzenie nowych). Wtedy bowiem w duŜym stop-
niu dostrzega sens i celowość przyjęcia postawy etnocentrycznej w swoich zacho-
waniach na rynku. Postawy etnocentryczne mogą dotyczyć wszystkich kategorii 
dóbr i usług konsumpcyjnych albo wybranych (np. Ŝywności, kosmetyków i w ta-
kim przekroju mogą być zróŜnicowane w róŜnych kulturach, nacjach, krajach itd). 

Termin „etnocentryzm konsumencki” moŜe odnosić się nie tylko do kupowania 
i preferowania produktów lub marek krajowych, lecz takŜe towarów pochodzących 
z konkretnego regionu lub miejscowości. Kiedy konsumenci świadomie wybierają 
produkty pochodzące z jakiegoś regionu czy miejscowości, mowa wówczas o tzw. 
patriotyzmie lokalnym. Taka postawa jest świadomym wyborem towarów krajo-
wych, regionalnych czy lokalnych producentów przez konsumenta, który przez 
dokonywanie takich właśnie wyborów podkreśla swoją przynaleŜność do pewnego 
obszaru terytorialnego i zarazem wspiera przedsiębiorczość oraz gospodarkę w tych 
układach przestrzennych. Z miejscem wytworzenia produktów wiąŜe się kraj, ob-
szar geograficzny, region geograficzny, miasto. Miejsce wytworzenia moŜe wywie-
rać duŜy wpływ na zachowania i preferencje konsumentów poprzez oddziaływanie 
jego wizerunku, stereotypu itp. 

Wybór produktów regionalnych, krajowych czy lokalnych producentów wyma-
ga od konsumenta pewnej wiedzy społeczno-ekonomicznej, która pozwala na roz-
poznawanie marek i produktów oraz podejmowanie takich, a nie innych decyzji 
zakupowych. W efekcie podnosi to poziom edukacji konsumenckiej w danym za-
kresie. W postawie etnocentrycznej, obok świadomych i celowych decyzji konsu-
menckich, moŜna dopatrywać się równieŜ częściowo odruchowej i bezrefleksyjnej 
preferencji dla produktów pochodzących z własnego kraju. Takie podejście moŜe 
być wynikiem np. pewnych przyzwyczajeń i zwyczajów konsumenckich.  

W badaniach postaw etnocentrycznych konsumentów na rynku naleŜy mieć na 
względzie ich złoŜoną strukturę, w której moŜna wyróŜnić zarówno elementy po-
znawcze, jak i elementy afektywne pozostające ze sobą w ścisłym związku i har-
monii. WaŜnym elementem rozpoznań w tym względzie staje się wiedza konsu-
menta jako element poznawczy postawy (rys. 2). Interesujące jest zbadanie tego, co 
ją tworzy, czego dotyczy, co wypełnia ten składnik postawy konsumentów na rynku 
wobec pochodzenia produktów. Ten element postawy konsumentów stanowi nie-
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wątpliwie obszar duŜej manipulacji ze strony przedsiębiorstw poprzez intensywne 
działania marketingowe. 

 
Świadomość cech produktu gwarantowanych krajem 

ich pochodzenia (Awareness of product qualities 
guaranteed by the country of origin) 

 
 

Postawa etnocentryczna 
(ethnocentic attitude) 

 
Emocjonalne nastawienie do kraju 
pochodzenia produktu (Emotional 

attitude to the country origin) 

 Skłonność do określonego sposobu za-
chowania się wobec produktów o okre-
ślonym pochodzeniu (Inclination to a 

defined type of attitude towards goods of 
familiar origin) 

Rys. 2. Komponenty postawy etnocentrycznej 

Źródło: opracowano na podstawie M. Sajdakowska, Etnocentryzm konsumencki – czynnik wpły-
wający na decyzje nabywcze konsumentów na rynku Ŝywności, Acta Scientiarum Polona-
rum, Technologia Alimentaria, 2003, nr 2, s.177. 

Etnocentryzm konsumencki moŜe być reakcją na szybko postępującą globaliza-
cję konsumpcji. MoŜna go zaliczyć do podstawowych czynników hamujących ten 
proces7. Etnocentryzm konsumencki z punktu widzenia działalności marketingowej 
rodzimych przedsiębiorstw naleŜy ocenić pozytywnie, poniewaŜ ma duŜy wpływ na 
kształtowanie się postawy lojalnościowej konsumentów, np. wobec marki, produk-
tu. Z jednej strony stanowi swoistą reakcję na postępujący proces upodobniania się  
i ujednolicania wzorów zachowań konsumpcyjnych, co jest wynikiem integracji 
regionalnej i globalizacji, a z drugiej – jednocześnie tworzy granice oddziaływania 
nowych trendów. Przedsiębiorstwa, zdając sobie sprawę ze znaczenia takiej posta-
wy wśród klientów, starają się w działaniach marketingowych eksponować pocho-
dzenie produktu, jego powiązanie z krajem, regionem, daną miejscowością itd. Jed-
nak, co warto podkreślić, nie powinny liczyć tylko i wyłącznie na patriotyzm klien-
tów, poniewaŜ w czasach kryzysu dla klientów waŜniejszym kryterium wyboru 
moŜe być cena, jakość produktu w relacji do jego ceny itp. Tak postępuje racjonalny 
konsument, zwłaszcza w okresie, kiedy musi stawić czoła recesji.  

Patriotyzm zakupowy, z punktu widzenia działań marketingowych, moŜe być 
chwytem marketingowym grającym na emocjach kupujących. Konsumenci 
(zwłaszcza polscy) na ogół chętnie reagują na hasła odwołujące się do sumienia 
patrioty. Kupując produkty krajowe, solidaryzujemy się z tymi, którzy poszukują 
pracy, dbamy o własny interes, interes gospodarki narodowej. Dla producentów 
                                                                 

7 R. Matysik-Pejas, Globalizacja konsumpcji a postawy etnocentryczne… 
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promowanie się poprzez  „rodzimość” produktu, to sposób na dotarcie do specy-
ficznej grupy klientów – osób starszych, o niŜszych dochodach, mających konser-
watywne poglądy, przywiązujących duŜą wagę do patriotyzmu i odczuwających 
zagroŜenie utraty pracy. Jednak zysk części producentów akcentujących krajowe 
pochodzenie produktu jest czymś innym niŜ faktyczne korzyści dla całej gospodar-
ki. Wytwarzanie produktów przez rodzime przedsiębiorstwa poza granicami kraju, 
umiejętność znalezienia najlepszych i najtańszych półproduktów i podwykonawców 
równieŜ mogą być efektywne z punktu widzenia całego procesu wytwarzania8.  

Zjawisko etnocentryzmu konsumenckiego jest powszechne na całym świecie. 
Etnocentryzm konsumencki występuje niezaleŜnie od warunków rozwoju gospo-
darczego kraju, chociaŜ jego poziom jest od nich zaleŜny. Szczególnie widoczny 
jest w krajach dobrze rozwiniętych gospodarczo, których ludność jest zmotywowa-
na do wspierania produkcji krajowej w obliczu napływu produktów z zagranicy.  
Konsumenci z krajów wyŜej rozwiniętych kupują własne produkty nie tylko dlate-
go, aby wspierać własne gospodarki. Głównym powodem takiego podejścia jest 
przekonanie, Ŝe wyprodukowane w ich krajach towary są zdecydowanie lepszej ja-
kości pomimo wysokiej ceny, natomiast produkty z importu mogą kojarzyć się jako 
gorsze, niŜszej jakości i dlatego są mniej poŜądane. Dla konsumentów z krajów 
biedniejszych najwaŜniejszym kryterium wyboru produktu na rynku, jak juŜ wspo-
mniano, jest obecnie nie tyle cena, ile stosunek jakości do ceny i tak postrzegają 
wartość nabywanych dóbr konsumpcyjnych9. Produkty wyprodukowane w krajach 
mniej zamoŜnych, z uwagi na niŜsze koszty wytwarzania, są tańsze, ale konsumenci 
zdają sobie sprawę z tego, Ŝe równieŜ jakość tych produktów moŜe być gorsza. 
Warto równieŜ zauwaŜyć, Ŝe dla zapewnienia konkurencyjności na współczesnym 
rynku narodowość marki czy produktu moŜe być niewystarczająca z punktu widze-
nia dokonywanej przez konsumentów oceny. 

Postawy konsumentów w krajach wyŜej rozwiniętych są ugruntowane długo-
letnimi pozytywnymi doświadczeniami odnośnie do jakości oferty krajowej pro-
duktów. Konsumenci z krajów słabiej rozwiniętych mogą preferować dobra impor-
towane z powodu wyŜszej ich jakości, luksusowości, a takŜe ich niedostępności lub 
ograniczonej dostępności. Etnocentryzm konsumencki silnie zaznacza się w takich 
krajach, jak USA, Japonia, Niemcy, Irlandia, Włochy. Są to kraje kojarzone z do-

                                                                 
8 A. Piński, T. Molga, M. Zdziechowska, Kupuj polskie, „Wprost” z dnia 1.02.2009. 
9 Z badań TNS OBOP z 2003 r. wynika, Ŝe cena jest najwaŜniejszym kryterium wyboru dla prawie 

90% respondentów, na miejscu drugim (74% wskazań) znajduje się jakość nabywanych produktów,  
a na miejscu trzecim polskie pochodzenie produktu (28% badanych). W badaniach GfK Polonia  
z 2004 r. 61% badanych Polaków stwierdziło, Ŝe woli kupować produkty polskie, a jedynie 12% sta-
wiało produkty importowane przed rodzimymi. Za: www.gfk.pl. Z badań TNS OBOP z 2009 r. wynika, 
Ŝe cena i opłacalność jest waŜna dla ok. 87% badanych, natomiast co trzeci badany (34%) zwraca 
uwagę na producenta i markę, a na polskość produktu lub producenta zaledwie 5% badanych. Za: 
www.tns-global.pl/archive-report/id/. 
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brobytem i sukcesami gospodarczymi. Jednak, co warto zauwaŜyć, rozwój gospo-
darczy w wielu krajach (np. Irlandii) związany był takŜe z duŜym przypływem ka-
pitału zagranicznego, a wraz z nim produktów zagranicznych, co przeczy załoŜeniu, 
Ŝe nabywanie produktów importowanych moŜe być dla gospodarki szkodliwe10. 

Zjawisko etnocentryzmu konsumenckiego jest zróŜnicowane nie tylko w ujęciu 
przestrzennym, lecz takŜe zmienne w czasie. Zmienność w czasie polega na zmia-
nie stopnia jego nasilenia, natęŜenia w zaleŜności od warunków otoczenia. W du-
Ŝym stopniu poziom etnocentryzmu jest zaleŜny od zmian w otoczeniu ekonomicz-
nym, społecznym, kulturowym i politycznym. W krajach Europy Środkowo- 
-Wschodniej, tj. krajach transformacji, przebieg tego zjawiska był zróŜnicowany  
w zaleŜności od etapu procesu transformacji. Na początku, kiedy na rynku zaczęły 
pojawiać się produkty zagraniczne, stawały się dla konsumenta symbolem wyŜszej 
jakości, luksusu i były przedkładane nad krajowe. Obecnie konsumentom przyjmu-
jącym postawy etnocentryczne trudno jednoznacznie określić pochodzenie produk-
tów, które mają wysoki stopień przetworzenia, są skomplikowane technologicznie, 
mają nazwy swojsko brzmiące itd.11 Przeszkodą jest równieŜ ocena stopnia „rodzi-
mości” danego produktu. W postawach etnocentrycznych wyraŜanych w decyzjach 
konsumentów naleŜy róŜnicować podejście konsumentów, którzy zwracają uwagę 
na kraj pochodzenia produktów, pochodzenie kapitału firmy, pochodzenie kompo-
nentów, z których produkt jest wytworzony, miejsce montaŜu itp. Nigdy nie wia-
domo, co tak naprawdę z tych elementów podlegało ocenie konsumentów w proce-
sie wyboru. Produkty mogą się składać z części albo podzespołów produkowanych 
oraz montowanych w wielu krajach, mogą zawierać surowce lub elementy pocho-
dzące z róŜnych krajów, w procesie ich wytwarzania mogą być wykorzystane mię-
dzynarodowa siła robocza i kapitał12. Takie produkty zwane są hybrydowymi. Co-
raz trudniej jest jednoznacznie określić, czy dana marka produktu jest krajowa, czy 
zagraniczna. Pojawia się więc dylemat pochodzenia nie tylko produktu, lecz takŜe 
marki, technologii wytwarzania, licencji, półproduktów, surowców itd. W dobie 
globalizacji konsument spotyka się bowiem z faktem, Ŝe na którymś etapie procesu 
globalizacji i sprzedaŜy produktu zawsze moŜe pojawić się jakaś zagraniczna firma. 
Promowanie produktów ze względu na ich „narodowość” moŜe nawet prowadzić 
do wzbogacenia nie tyle rodzimego, ile zagranicznego inwestora.  

O wyborze rynkowym produktów decydować moŜe percepcja produktów ro-
dzimych oraz wiedza o moŜliwościach produkcyjnych innych krajów i tzw. profilu 
produktowym oferty z zagranicy. Wizerunek kraju, z którego pochodzą oferowane 

                                                                 
10 A. Piński, T.Molga, M. Zdziechowska, Kupuj polskie… 
11 Ibidem. 
12 M. Dyrda, Etnocentryzm konsumencki w Polsce – aspekty marketingowe, „Marketing i Rynek” 

2010, nr 4. 
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na rynku produkty, odgrywa duŜą rolę w przyjmowaniu określonej postawy wzglę-
dem pochodzenia produktu. Badacze przedmiotu mówią tutaj o występowaniu zja-
wiska tzw. efektu kraju pochodzenia produktu (country-of-origin, COO), czyli 
wpływu informacji o kraju, z którego dany produkt pochodzi, na róŜne wymiary 
jego oceny, a takŜe postawy wobec niego i decyzje zakupowe. Efekt kraju pocho-
dzenia przedstawia wpływ na popyt stereotypowych, uproszczonych wyobraŜeń  
i zarazem opinii o kraju pochodzenia produktu, jego elementów, marki itd. Percep-
cja produktu moŜe opierać się na ogólnym wyobraŜeniu o kraju, w którym został on 
wyprodukowany. Sytuację komplikuje fakt, Ŝe nie ma wspólnych stereotypowych 
wyobraŜeń dla całej Unii Europejskiej – w róŜnych krajach kultywuje się odmien-
ne, kulturowo i historycznie ugruntowane wyobraŜenia. Zarówno poszczególne 
kraje, jak i wyprodukowane w nich produkty mają róŜny wizerunek i są róŜnie po-
strzegane. Dany kraj moŜe kojarzyć się dobrze, jeśli chodzi o jeden rodzaj produk-
tów, np. kosmetyki (Francja), a gorzej, jeśli chodzi o samochody. Nazwa kraju 
moŜe stanowić dla konsumentów markę, mieć wymierną wartość, być istotnym 
kryterium wyboru. W warunkach obecnego rynku w róŜnych krajach Europy kul-
tywuje się odmienne, kulturowo i historycznie ugruntowane wyobraŜenia o kra-
jach–sąsiadach dalekich i bliskich, a tym samym producentach i produktach pocho-
dzących z tych krajów. Jedne kraje są lubiane bardziej od innych i tym samym pro-
dukty lub marki z nich pochodzące mają inny wizerunek. Ten wizerunek krajów 
moŜe się zmieniać w czasie, co moŜe rzutować równieŜ na zmianę postaw etnocen-
trycznych wobec produktów pochodzących z danych krajów. 

Zakres występowania postaw etnocentrycznych, oprócz stopnia rozwoju go-
spodarczego kraju i zamoŜności społeczeństwa, jest zaleŜny od wielu czynników, 
które kształtują go w sposób bezpośredni lub pośredni. Do czynników psychospo-
łecznych oddziałujących na poziom etnocentryzmu moŜna zaliczyć: otwartość na 
obcą kulturę, patriotyzm, kolektywizm albo indywidualizm oraz konserwatyzm13. 
Do czynników, które składają się na charakterystykę nabywcy i warunkują poziom 
etnocentryzmu zalicza się natomiast wiek, płeć, wykształcenie, kraj zamieszkania, 
kraj pochodzenia i dochody. Stosunek konsumentów do produktów zagranicznych 
moŜe się zmieniać w zaleŜności od stopnia dostępności i niezbędności danego pro-
duktu oraz postrzegania przez nich zagroŜenia ekonomicznego, zagroŜenia utraty 
pracy itd. ZauwaŜyć moŜna równieŜ, Ŝe mieszkańcy regionów zagroŜonych bezro-
bociem oraz grupy społeczne naraŜone na utratę pracy są najbardziej skłonni do 
kupowania produktów krajowych14. Ponadto konsumenci preferują produkty po-
chodzące z krajów, które uwaŜają za kulturowo podobne do swojego kraju. 

                                                                 
13 R. Matysik-Pejas, Globalizacja konsumpcji… 
14 A. Ryttel, Rola efektu kraju pochodzenia w strategii marketingowej, „Marketing i Rynek” 1999,  

nr 7.  
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W okresie kryzysu i spowolnienia gospodarczego podejście i stosunek konsu-
mentów do pochodzenia produktów staje się szczególnym przedmiotem obserwacji 
przez praktykę gospodarczą i polityków gospodarczych. Okres gorszej koniunktury 
zapewne i dla samego konsumenta jest sygnałem do stosowania lub nawet wzmoc-
nienia postawy etnocentrycznej, ochrony rynku rodzimego, krajowej produkcji, 
handlu  i miejsc pracy15. Według polityków i przedsiębiorców zakupowy „nacjona-
lizm” to najlepszy sposób na ochronę własnej gospodarki przed kryzysem. Kupując 
polskie produkty, moŜna się obronić przed skutkami kryzysu gospodarczego. Kraje 
kojarzone z wielkim dobrobytem i sukcesami gospodarczymi to te, w których kon-
sumenci przejawiają wyraźnie etnocentryczne postawy. Nie moŜna jednak jedno-
znacznie stwierdzić, Ŝe zamoŜność tych społeczeństw jest zasługą postawy etnocen-
trycznej konsumentów. Polscy promotorzy i organizatorzy „patriotycznych” akcji 
zakupowych podkreślają dziś, Ŝe namawiają do kupowania krajowych towarów 
tylko wtedy, kiedy są one tak samo dobre jak zagraniczne i oferowane w podobnej 
cenie (gdyby były i tańsze, i lepsze, raczej nie trzeba by było nikogo do ich zakupu 
namawiać). 

Obok etnocentryzmu krajowego moŜna wyróŜnić ponadto tzw. etnocentryzm 
regionalny, etnocentryzm europejski, który miałby bazować na tzw. europocentry-
zmie związanym ze świadomym lub nie w pełni świadomym stawianiu europej-
skich (i generalnie zachodnich) rozwiązań, problemów, kultury czy wartości wyŜej 
niŜ tych pochodzących z innych kręgów kulturowych. W warunkach integracji 
europejskiej, kiedy kraje transformujące swoje gospodarki stały się członkami jed-
nego ugrupowania, tj. Unii Europejskiej, postawy konsumentów z tych krajów wo-
bec kraju pochodzenia nabywanych produktów mogły ulec zmianie, poniewaŜ 
miejscem wymiany stał się wspólny rynek. Etnocentryzm europejski moŜe wiązać 
się z preferowaniem produktów wytworzonych w krajach europejskich, z kompo-
nentów europejskich, z montaŜem w Europie itd. Zapewne interesujące byłoby 
zbadanie, czy wejście krajów transformacji, tj. Europy Środkowej, do Unii Europej-
skiej zmieniło postrzeganie i stosunek konsumentów pochodzących z tych krajów 
do produktów europejskich, czy kryzys gospodarczy determinuje tego typu postawy 
itp. Powszechnie uwaŜa się jednak, Ŝe mówienie o etnocentryzmie europejskim jest 
jednak za wczesne. Unia Europejska jest, co niejednokrotnie podkreślano, ugrupo-
waniem krajów róŜniących się pod wieloma względami. Poziom zaawansowania 
technicznego i technologicznego w wytwarzaniu produktów jest na tyle zróŜnico-
wany, Ŝe uprawnione jest twierdzenie, Ŝe Unia Europejska nie jest homogeniczna,  
a uśrednienie produktów i ich jakości do rangi „made in Europe”  jest tymczasem 
raczej niemoŜliwe16.  

                                                                 
15 R. Matysik-Pejas, Globalizacja konsumpcji… 
16 M. Dyrda, Etnocentryzm konsumencki w Polsce… 
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Badania bezpośrednie pozwoliły ocenić i porównać ustosunkowanie młodych 
konsumentów z Polski i Czech do pochodzenia produktów w obecnych warunkach 
rynkowych, tj. w warunkach recesji17. Pochodzenie produktów było dla nich jed-
nym z waŜniejszych kryteriów wyboru produktów na rynku, obok takich jak: cena, 
jakość, marka, a waga tego kryterium była ściśle powiązana z kategorią produktów. 
Czesi i Polacy wykazywali nieco inną hierarchię najwaŜniejszych i najmniej waŜ-
nych kryteriów przy wyborze produktów. Do najwaŜniejszych kryteriów wyboru 
artykułów Ŝywnościowych dla respondentów z Polski naleŜały: jakość, krajowe 
pochodzenie produktu i marka. Dla respondentów z Czech były to jakość, reputacja 
i marka. Przy nabywaniu produktów luksusowych rośnie u obu grup respondentów 
znaczenie marki i jakości. Badania wykazały ponadto, Ŝe młodzi konsumenci nie 
mieli jednoznacznej opinii dotyczącej przewagi wybranych kategorii produktów 
pochodzenia rodzimego względem zagranicznych. Taką prawie jednoznaczną opi-
nię wyraŜali jedynie respondenci z Polski w odniesieniu do Ŝywności. Co trzeci 
badany w Polsce i Czechach nie miał wyrobionego zdania na temat przewagi pozo-
stałych kategorii produktów pochodzenia krajowego względem zagranicznego. 
Oczywiście, wyraŜana przez respondentów opinia nie musi być równoznaczna  
z przyjęciem określonej postawy, niemniej stanowi waŜny jej element i moŜe za-
kładać moŜliwość przyjęcia takiej postawy przez konsumenta.  

Postawy etnocentryczne podbudowane są wiedzą konsumentów na temat pro-
duktów i ich pochodzenia. Pozwalają na dokonanie świadomego i racjonalnego 
wyboru, dla którego znajdują określone uzasadnienie. Przyjmowanie postawy etno-
centrycznej moŜe teŜ wynikać z odruchowej i bezrefleksyjnej preferencji dla pro-
duktów krajowych albo z dotychczasowych doświadczeń, przyzwyczajeń itp. Pol-
scy respondenci większy etnocentryzm wykazywali w odniesieniu do Ŝywności,  
a zdecydowanie mniejszy w odniesieniu do produktów zaawansowanej technologii. 
Respondenci z Czech byli w tym względzie zdecydowanie bardziej kosmopolitycz-
nie nastawieni. Jednocześnie w niewielkim tylko stopniu moŜna było zarejestrować 
wśród badanych tzw. europocentryzm konsumencki, co moŜe być wynikiem ciągle 
jeszcze niskiego poczucia toŜsamości europejskiej, unijnej, a takŜe wiedzy konsu-
mentów w badanych kwestiach. Młodzi respondenci z obu krajów nie byli  nega-
tywnie nastawieni do obecności zagranicznego kapitału, co naleŜało wiązać z wie-
dzą na temat funkcjonowania współczesnych rynków i większą otwartością na 
świat. Zarówno polscy, jak i czescy konsumenci nie upatrywali związku pomiędzy 
kupowaniem towarów zagranicznych a szkodzeniem rodzimej gospodarce. 
                                                                 

17 Badania ankietowe zrealizowane na wybranej grupie młodych konsumentów z Polski i Czech, 
maj–czerwiec 2010. Zob. A. Małysa-Kaleta, Postawy etnocentryczne konsumentów na rynku europej-
skim na tle uwarunkowań kulturowych w warunkach kryzysu gospodarczego, w:  Zachowania polskich 
konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, red. E. KieŜel, S. Smyczek, Placet, Warszawa 
2011, s. 321–335. 
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Podsumowanie 

W procesie decyzyjnym współczesnych konsumentów postawy etnocentryczne 
znajdują trwałe miejsce. Warunkowane są wieloma czynnikami i mogą wykazywać 
zmienność w czasie i przestrzeni. Kryzys gospodarczy, oprócz ograniczenia moŜli-
wości nabywczych współczesnego konsumenta, dyscyplinuje go i mobilizuje do 
nowego wartościowania wyborów, przyjmowania określonych postaw, stosowania 
nowych kryteriów wyboru itp. Większa ostroŜność i racjonalność jest niewątpliwie 
symptomem uwarunkowań kryzysowych, podobnie jak ograniczona konsumpcja, 
większy pesymizm (tj. spadek koniunktury konsumenckiej) i etnocentryczność  
w zachowaniach współczesnych konsumentów. Pochodzenie produktu staje się 
jednym z waŜniejszych kryteriów wyboru (obok ceny, jakości, marki). Niezwykle 
trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy kryzys gospodarczy wzmaga, czy osłabia 
przejawy etnocentryzmu na współczesnym rynku. W warunkach kryzysu konsu-
menci mogą przedkładać względy ekonomiczne swoich wyborów ponad wszystkie 
inne. Rodzime pochodzenie nabywanego produktu jako kryterium wyboru moŜe  
w tych szczególnych warunkach być drugorzędne, jeśli opinia na temat produktów 
krajowych jest niekorzystna, a ich jakość gorsza niŜ produktów zagranicznych (na-
stępuje osłabienie etnocentryzmu konsumenckiego). Z drugiej strony postawa etno-
centryczna warunkowana np. patriotyzmem (narodowym, gospodarczym), etyczno-
-moralną powinnością kupowania produktów rodzimego pochodzenia moŜe w wa-
runkach kryzysu gospodarczego być wzmocniona i zdominować pozostałe kryteria 
wyboru. Dla konsumentów najwaŜniejsze jest wówczas krajowe pochodzenie pro-
duktu, a wszystkie inne mogą zejść na dalszy plan. Podjęte rozwaŜania pokazują, Ŝe 
problematyka podejmowania decyzji przez konsumenta na współczesnym rynku 
jest aktualna i otwarta dla badaczy zachowań konsumentów. 
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Streszczenie  

Wprowadzane na rynek innowacje produktowe nie zawsze spotykają się z pozytywnym 
przyjęciem przez potencjalnych konsumentów. W artykule skupiono się na czynnikach wpływa-
jących na zainteresowanie konsumentów innowacjami na rynku produktów Ŝywnościowych, na 
przykładzie Ŝywności bioaktywnej. Przedstawiono równieŜ wyniki badań na temat postaw kon-
sumentów wobec Ŝywności bioaktywnej.  

Wstęp 

Jednym z istotnych trendów rynkowych, jaki zauwaŜają polscy menedŜerowie 
jest wprowadzanie na rynek innowacyjnych dóbr i usług (na taki trend w budowa-
niu marki wskazało najwięcej, bo 43% menedŜerów ankietowanych pod koniec 
2009 r.)1. Co czwarty badany wskazywał równieŜ na nowe warianty produktów. 
Ankietowani zwracali takŜe uwagę na skracanie się cyklu Ŝycia produktu (63%)  
i wzrost udziału produktów niszowych (64%). W takie trendy bardzo dobrze wpisu-
je się Ŝywność bioaktywna, która jest rozwiązaniem innowacyjnym i jednocześnie 
w wielu przypadkach skierowanym do wybranych grup konsumentów, np. chorych 
lub zagroŜonych pewnymi schorzeniami2.  

śywność bioaktywna, zaprogramowana prozdrowotnie jest jednym z dynami-
czniej rozwijających się sektorów rynku produktów Ŝywnościowych. śywność taką 
często określa się mianem Ŝywności funkcjonalnej, choć aby rzeczywiście mogła 
być tak nazywana w krajach Unii Europejskiej, powinna uzyskać pozwolenie Euro-
pejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa śywności (EFSA), a w USA – Agencji ds. 
                                                                 

1 Trendy w budowaniu marek, www.touch-ideas.com/PDF/Trendy_w_budowaniu_marek.pdf. 
2 Badania przeprowadzone w 2010 r. w ramach projektu „Nowa Ŝywność bioaktywna o zaprogra-

mowanych właściwościach prozdrowotnych” potwierdzają, Ŝe osoby cierpiące na schorzenia dietoza-
leŜne są bardziej zainteresowane Ŝywnością prozdrowotną niŜ respondenci zdrowi. 
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śywności i Leków (FDA), jest to związane z przepisami odnoszącymi się m.in. do 
tzw. oświadczeń zdrowotnych3. Z tego względu w artykule uŜywane będą jako 
synonimy określenia: Ŝywność bioaktywna i prozdrowotna, a nie funkcjonalna, 
choć podstawowe cechy Ŝywności funkcjonalnej odnoszą się równieŜ do Ŝywności 
bioaktywnej i prozdrowotnej. śywność taka poza normalną funkcją Ŝywieniową 
wykazuje, udowodniony naukowo, dodatkowy pozytywny wpływ na zdrowie osób 
ją spoŜywających (zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby, przyczynia się do po-
prawy stanu zdrowia i/lub samopoczucia konsumenta, spowalnia procesy starzenia 
się), a swoją postacią przypomina Ŝywność konwencjonalną, czyli do kategorii 
Ŝywności prozdrowotnej nie zalicza się suplementów diety w formie tabletek, pro-
szku czy syropu4. 

Celem artykułu jest przedstawienie postaw polskich konsumentów wobec in-
nowacyjnych produktów spoŜywczych, jakimi są produkty bioaktywne, oraz wska-
zanie i charakterystyka wybranych czynników wpływających na kształtowanie tych 
postaw. Dla realizacji postawionych celów posłuŜono się zarówno danymi ze źródeł 
wtórnych (w odniesieniu do czynników wpływających na postawy względem Ŝyw-
ności prozdrowotnej), jak i wynikami badań jakościowych (wywiady zogniskowa-
ne) oraz ilościowych (indywidualne wywiady ustrukturowane) przeprowadzonych 
w 2010 r. w ramach projektu „Nowa Ŝywność bioaktywna o zaprogramowanych 
właściwościach prozdrowotnych”5. Autorka przeprowadziła w 2011 r. równieŜ 
badania uzupełniające, wykorzystując techniki projekcyjne: bubble test, test koń-
czenia zdań i wyobraŜeń uŜytkownika.  

śywność bioaktywna jako przykład innowacji na rynku produk tów spoŜyw-
czych 

Innowacją określane jest wdroŜenie nowego lub znacząco ulepszonego produk-
tu (usługi), procesu, nowej metody marketingowej lub organizacyjnej w praktyce 
gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. WyróŜnia się 
cztery typy innowacji: produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne6.  

śywność bioaktywna łączy w sobie cechy innowacji produktowej, marketin-
gowej i procesowej. Są to produkty nowe lub znacząco udoskonalone w porówna-

                                                                 
3 Szerzej na temat regulacji prawnych dotyczących Ŝywności funkcjonalnej: O. Andrzejewska, Rynek 

Ŝywności funkcjonalnej. Wzrost – za jaką cenę?, „Fresh & Cool Market” 2009, nr 3, s. 24–25; I. Wrze-
śniewska-Wal, śywność funkcjonalna – aspekty prawne, „Przemysł SpoŜywczy” 2009, nr 1, s. 40–41. 

4 Szczegółowo na temat pojęcia i charakterystyki Ŝywności funkcjonalnej: E. Lange, Produkty 
owsiane jako Ŝywność funkcjonalna, „śywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2009, nr 3, s. 7–10. 

5 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w priorytecie 
I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, działanie 1.1. „Wsparcie badań naukowych dla gospo-
darki opartej na wiedzy” i poddziałanie 1.1.2. „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwo-
jowych” – nr 01.01.02-00-061/09. 

6 Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Mini-
sterstwo Nauki Szkolnictwa WyŜszego, Warszawa 2008, s. 48–50. 
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niu do istniejących na rynku − producenci Ŝywności wprowadzają innowacje pole-
gające na wzbogacaniu lub eliminowaniu pewnych substancji z coraz róŜniejszych 
produktów, które często wcześniej nie były kojarzone z Ŝywnością pozytywnie 
wpływającą na zdrowie człowieka7. Takie zmiany w produktach świadczą o inno-
wacji produktowej. 

Wprowadzanie tych zmian w produktach zwiększa ich pozytywne oddziaływa-
nie na zdrowie i samopoczucie konsumentów, co z kolei świadczy o innowacyjno-
ści marketingowej, gdyŜ celem takiej innowacji jest lepsze zaspokojenie potrzeb 
konsumenta, w coraz większym stopniu zagroŜonego chorobami cywilizacyjnymi. 

Aby nowe produkty prozdrowotne mogły w pozytywny sposób oddziaływać na 
organizm człowieka, projektuje się je przy wykorzystaniu coraz nowocześniejszych 
technologii i wiedzy pozyskanej z prowadzonych interdyscyplinarnych badań na-
ukowych. Zastosowane nowe procesy produkcji to oznaka, Ŝe mówiąc o Ŝywności 
bioaktywnej, naleŜy równieŜ zwrócić uwagę na jej aspekt innowacyjności proceso-
wej. 

Pojęciami często pojawiającymi się w kontekście innowacji na rynku Ŝywności, 
są: „nowa Ŝywność” i „nowy składnik Ŝywności” – oznaczają Ŝywność i jej skład-
niki, które do 15.05.1997 r. nie były w znacznym stopniu wykorzystywane w UE do 
spoŜycia przez ludzi8. Od 1997 r. w Unii Europejskiej obowiązuje prawo o wpro-
wadzaniu nowej Ŝywności, procedurach jej autoryzacji. Rocznie składa się ok. 7–10 
wniosków o rejestrację nowego produktu Ŝywnościowego. Od grudnia 1997 do 
2009 r. zgłoszono ponad 100 wniosków, a zarejestrowano ponad 20 produktów9. 

Nie wszystkie produkty bioaktywne spełniają kryteria, aby być nazwane Ŝyw-
nością nową. Najczęściej przy projektowaniu Ŝywności bioaktywnej bazuje się na 
znanych i stosowanych od wielu lat składnikach, tylko w inny sposób połączonych, 
poddanych innemu procesowi przetworzenia itp. 

Warto zaznaczyć, Ŝe Ŝywność prozdrowotna jest często wprowadzaną na polski 
rynek nowością produktową. Co piąty wprowadzony w 2007 r. na polski rynek 
nowy produkt Ŝywnościowy był produktem o dodatkowych właściwościach proz-
drowotnych lub dietetycznych. Była to druga z najczęstszych w tym okresie inno-
wacji, po nowych smakach w juŜ istniejących liniach produktowych10. Nie tylko 

                                                                 
7 W. Pietrykowska, Produkty prozdrowotne a styl Ŝycia, www.firma.egospodarka.pl/39821,Produkty-

prozdrowotne-a-styl-zycia,1,11,1.html. 
8 B. Jaworska-Łuczak, Nowa Ŝywność, „Manager Apteki” 2011, nr 1, s. 68. 
9 Nowa Ŝywność, http://rolnicy.com/produkcja-rolnicza/nowa-zywnosc.html. 
10 PMR, Raport Food product development in Poland 2007, za: R. Anam, Rynek produktów Ŝywno-

ściowych w Polsce 2007, www.egospodarka.pl/27073,Rynek-produktow-zywnosciowych-w-Polsce-
2007,1,39,1.html. 
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oferta dostępnych na rynku produktów bioaktywnych jest coraz większa, lecz takŜe 
popyt na tę Ŝywność wzrasta dynamicznie11.  

Czynniki kształtuj ące zainteresowanie konsumentów Ŝywnością bioaktywną 

Rosnący popyt na Ŝywność bioaktywną warunkowany jest wieloma czynnikami 
demograficznymi, ekonomicznymi, kulturowymi i społecznymi12. Uwarunkowania 
te zostały juŜ szczegółowo opisane w literaturze, dlatego skupiono się na czynni-
kach związanych z konsumentami, które mają wpływ na ich zainteresowanie Ŝyw-
nością bioaktywną. Do czynników takich zalicza się m.in.: 

− stopień świadomości konsumentów dotyczący wpływu Ŝywności i Ŝywie-
nia na stan zdrowia, 

− wiedza na temat zdrowego odŜywiania, wpływu poszczególnych składni-
ków Ŝywności na zdrowie konsumenta, 

− znajomość zagroŜeń związanych z Ŝywnością i Ŝywieniem, 
− stopień innowacyjności konsumentów, nastawienie do nowości, 
− poziom zaufania konsumentów wobec produktów Ŝywnościowych i ich 

producentów, a takŜe do informacji zawartych w materiałach informacyj-
nych i promujących Ŝywność, 

− poziom wiedzy na temat Ŝywności bioaktywnej, funkcjonalnej, prozdro-
wotnej, 

− stan zdrowia konsumentów, 
− wcześniejsze doświadczenia z produktami prozdrowotnymi. 
Czynniki te zostaną poniŜej scharakteryzowane.  
Polscy konsumenci deklarują, Ŝe jakość spoŜywanej przez nich Ŝywności ma 

duŜy wpływ na ich zdrowie (rys. 1). Deklaracje takie Polacy składali częściej niŜ 
przeciętni Europejczycy. Wydawać by się mogło, Ŝe oznacza to duŜą świadomość 
polskich konsumentów, a deklaracje powinny pociągać za sobą zwiększone zainte-
resowanie Ŝywnością, która pomaga utrzymać lub poprawić stan zdrowia. Niestety, 
takie wnioski są zbyt daleko idące, gdyŜ między deklaracjami, wiedzą a zachowa-
niem konsumentów często brak spójności.  

 

                                                                 
11 O. Andrzejewska, Funkcjonalność a naturalność, „Fresh & Cool Market” 2010, nr 1, s. 23–25;  

O. Andrzejewska, Rynek Ŝywności…, s. 22. 
12 Więcej na temat tych uwarunkowań: R. Nestorowicz, L. Nowak, śywność bioaktywna a preferen-

cje konsumentów, w: Zarządzanie produktem. Kreowanie marki, red. J. Kall, B. Sojkin, Zeszyty Na-
ukowe UEP nr 154, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010, s. 242–244. 
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Rys. 1. Wpływ jakości Ŝywności na zdrowie respondentów 

Źródło: Special Eurobarometer 347, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_ 
347_en.pdf. 

Drugim istotnym czynnikiem wpływającym na zainteresowanie Ŝywnością bio-
aktywną jest wiedza na temat zasad zdrowego odŜywiania się i znaczenia zawarto-
ści poszczególnych składników Ŝywności dla zdrowia konsumenta. Przeprowadzo-
ne w pięciu krajach UE, w tym w Polsce, badania BEUC, federacji zrzeszającej 40 
niezaleŜnych organizacji konsumenckich, wskazują, Ŝe wiedza ta jest niewystarcza-
jąca. Zarówno respondenci z Polski, jak i z pozostałych krajów, wykazali się zni-
komą wiedzą na temat składników odŜywczych. Większość z ankietowanych nie 
potrafiła ocenić jakości odŜywczej produktu13. Respondenci nie wykazywali rów-
nieŜ specjalnego zainteresowania poszukiwaniem informacji na temat składu pro-
duktu czy jego wartości odŜywczych, mimo Ŝe deklarowali wcześniej zaintereso-
wanie sprawami Ŝywienia. Kilka obrazujących to zjawisko odpowiedzi zawarto  
w tabeli 1. Problemy w określeniu jakości odŜywczej produktów, niezainteresowa-
nie poszukiwaniem na opakowaniu informacji na ten temat powodują, Ŝe konsu-
mentom trudno jest ocenić produkty bioaktywne na tle Ŝywności konwencjonalnej, 
co moŜe prowadzić do niezbyt pozytywnej postawy wobec tych pierwszych, gdyŜ 
róŜnice między nimi nie będą odpowiednio rozumiane. 

 
 
 

                                                                 
13 Rozumienie znakowania Ŝywności przez konsumentów europejskich, www.federacja-

konsumentow.org.pl/story.php?story=440. 
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Tabela 1 

Odsetek osób zgadzających się z wybranymi stwierdzeniami (%) 

Stwierdzenie 5 badanych krajów Polska 
Jestem zainteresowany sprawami Ŝywienia 75 77 
Czytam w sklepie wykaz składników na opakowaniu 
Ŝywności (zawsze lub często) 

38 32 

Nigdy nie czytam wykazu składników na opakowaniu 
Ŝywności 

27 30 

Nigdy nie interesuję się wartościami odŜywczymi  15 18 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rozumienie znakowania Ŝywności przez konsumentów 
europejskich, www.federacja-konsumentow.org.pl/story.php?story=440. 

Na wybór nowej Ŝywności wpływ ma równieŜ świadomość zagroŜeń związa-
nych z Ŝywnością i Ŝywieniem (rys. 2). Eurobarometer 2010 to badania przeprowa-
dzone przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa śywności (EFSA), które miały 
wskazać, jakie zagroŜenia dostrzegają i których się obawiają konsumenci w Euro-
pie. Poprzednie badania tego typu zostały przeprowadzone w 2005 r.14 Okazuje się, 
Ŝe polscy konsumenci niepokoją się bardziej niŜ konsumenci w Unii Europejskiej. 
Wyjątek stanowiła sytuacja zwierząt hodowlanych, którą Polacy czuli się mniej 
zaniepokojeni w porównaniu do przeciętnego Europejczyka.  

Dla postaw wobec Ŝywności bioaktywnej znaczenie mają przede wszystkim ta-
kie niepokojące Polaków zjawiska jak zachorowanie na chorobę związaną ze spo-
sobem odŜywiania się (np. cukrzyca, problemy z sercem czy wątrobą), niestosowa-
nie zdrowego i zrównowaŜonego sposobu odŜywiania się, reakcje alergiczne na 
Ŝywność, przybieranie na wadze. Deklarowane zaniepokojenie tymi niebezpieczeń-
stwami związanymi z Ŝywnością powinno zwiększać zainteresowanie produktami 
bioaktywnymi, poniewaŜ są one tworzone właśnie, aby takie zagroŜenia niwelować, 
przeciwdziałać im. Jeszcze większe obawy wśród konsumentów budzą róŜnego 
rodzaju dodatki do Ŝywności, pozostałości po środkach wykorzystywanych w trak-
cie hodowli zwierząt lub uprawy roślin, a takŜe zanieczyszczenia Ŝywności róŜnymi 
szkodliwymi substancjami. Dostrzeganie tych zagroŜeń bardziej pozytywnie wpły-
wa na zainteresowanie Ŝywnością ekologiczną niŜ bioaktywną. 

Skojarzenia, Ŝe Ŝywność bioaktywna jest Ŝywnością zawierającą coś dodatko-
wego, budziło wśród badanych w ramach projektu „Nowa Ŝywność bioaktywna…” 
niepokój, Ŝe jest sztucznie wzbogacana, być moŜe modyfikowana genetycznie. 
Słaba wiedza na ten temat prowadziła do niepokoju, a co za tym idzie – do braku 
zaufania i zmniejszenia zainteresowania takimi wyrobami. Aby temu przeciwdzia-
łać, naleŜy duŜą wagę przywiązywać do edukacji konsumentów. 

                                                                 
14 R. Wierzejska, ZagroŜenia związane z Ŝywnością. SondaŜ konsumencki EFSA, „Przemysł SpoŜyw-

czy” 2011, nr 2, s. 4. 



Konsument wobec innowacji na rynku produktów Ŝywnościowych 153

46%

47%

47%

48%

52%

59%

59%

60%

62%

64%

65%

66%

66%

68%

69%

70%

72%

61%

51%

57%

62%

63%

68%

70%

70%

69%

59%

70%

73%

79%

76%

75%

77%

78%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

BSE

przybieranie na wadze

nanocząsteczki w Ŝywności

reakcje alergiczne na Ŝywność

niestosowanie zdrowego i zrównowaŜonego sposobu 
odŜywiania się

substancje zawarte w opakowaniach, które mają konstakt                    
z Ŝywnością

zachorowanie na chorobę związaną ze sposobem odŜywiania 
się, jak cukrzyca, problemy z sercem lub wątrobą

nowe wirusy znajdowane u zwierząt, np. ptasia grypa

zatrucia pokarmowe powodowane przez bakterie

sytuacja zwierząt hodowlanych

wytwarzanie produktów spoŜywczych ze sklonowanych 
zwierząt

organizmy modyfikowane genetycznie znajdujące się               
w Ŝywności

dodatki do Ŝywności, np. barwniki, konserwanty, aromaty 

jakość i świeŜość Ŝywności

zanieczyszczenia, takie jak rtęć w rybach, dioksyny               
w wieprzowinie

pozostałości np. antybiotyków lub hormonów w mięsie

pozostałości pestycydów w owocach, warzywach, zboŜach

Polska

UE

 

Rys. 2. ZagroŜenia związane z Ŝywnością w opinii konsumentów UE 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Special Eurobarometer 354, Food-related risks. 
November 2010, www.efsa.com, za: R. Wierzejska, ZagroŜenia związane z Ŝywnością. 
SondaŜ konsumencki EFSA, „Przemysł SpoŜywczy” 2011, nr 2, s. 4. 

Kolejna grupa czynników, które wpływają na postawy polskich konsumentów 
wobec Ŝywności prozdrowotnej, to ich poziom innowacyjności. Polscy konsumenci 
naleŜą raczej do tradycjonalistów niŜ innowatorów. Wskazują na to zarówno po-
równania wyników badań prowadzonych w Wielkopolsce przez zespół B. Sojkina, 
do modelu Rogersa; poziom food neofobii; jak i same wypowiedzi respondentów na 
temat czynników wpływających na decyzje związane z zakupem Ŝywności, przy 
czym najistotniejszym, zaraz po cenie, czynnikiem jest przyzwyczajenie15. Takie 

                                                                 
15 Konsument wobec innowacji produktowych na rynku Ŝywności, red. B. Sojkin, Wyd. Uniwersytetu 

Ekonomicznego, Poznań 2009, s. 11; K. Gutkowska, S. śakowska-Biemans, M. Sajdakowska, Prefe-
rencje konsumentów w zakresie moŜliwych do zastosowania innowacji w produktach tradycyjnych, 
„śywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2009, nr 3, s. 116–117; I. Kowalczuk, Zachowania konsumen-
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nastawienie wobec nowości wpływa negatywnie na postawę wobec Ŝywności bio-
aktywnej, która jest stosunkowo nową kategorią produktów. 

Istotny dla postaw wobec Ŝywności bioaktywnej jest równieŜ poziom zaufania 
konsumentów do producentów Ŝywności w ogóle oraz do przekazywanych przez 
nich informacji o produktach Ŝywnościowych. Im konsumenci mają większe zaufa-
nie do producentów, tym mniejsze obawy pojawiają się przy zakupie nowych pro-
duktów. Raz zawiedzione zaufanie prowadzi do duŜej nieufności nie tylko wobec 
jednego producenta, lecz takŜe wszystkich na danym rynku. Polscy konsumenci  
w bardzo małym stopniu ufają producentom jako źródłu informacji o produktach 
spoŜywczych (26% w porównaniu do 35% Europejczyków16). 

Wiedza na temat Ŝywności bioaktywnej, funkcjonalnej, prozdrowotnej jest 
niewielka w polskim społeczeństwie, co ma odzwierciedlenie w wynikach wielu 
badań17. Konsumenci w Polsce nie do końca rozumieją te pojęcia i nie zawsze po-
trafią wymienić przykłady takich produktów oraz ich cechy wyróŜniające. Brak 
wiedzy na ten temat utrudnia ukształtowanie pozytywnych postaw wobec Ŝywności 
bioaktywnej. 

Pozytywne postawy natomiast mogą zostać wykształcone, gdy konsumenci 
wypróbują dany produkt lub gdy będą zmotywowani do jego zakupu w szczególny 
sposób. Taką szczególną motywacją jest stan zdrowia konsumenta, który moŜe 
obligować do konsumowania określonych produktów spoŜywczych (rys. 3). Wyniki 
badań prowadzonych w ramach projektu „Nowa Ŝywność bioaktywna…”, wskazu-
ją, Ŝe więcej osób chorych na schorzenia dietozaleŜne spoŜywa Ŝywność o dodat-
kowych właściwościach prozdrowotnych niŜ w innych grupach respondentów. 
Zastanawiające jest podejście osób z grup ryzyka zachorowania na takie choroby. 
Respondenci ci stosunkowo rzadziej niŜ zdrowi sięgają po taką Ŝywność.  

Osoby niespoŜywające takiej Ŝywności uzasadniały to brakiem potrzeby, do-
brym stanem zdrowia, niewiarą w specjalne działanie takich produktów. Uwagę 
naleŜy zwrócić takŜe na opinię wyraŜającą się w sformułowaniu: „nie zastanawia-
łem się”. Wskazuje ona na poŜądane kierunki działań marketingowych – komuni-
kację i edukację konsumentów. 

                                                                                                                                                             

tów wobec nowych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem Ŝywności (wyniki badań), w: Zarządza-
nie produktem…, s. 228–232; M. Grzybowska-Brzezińska, Determinanty wyboru produktów Ŝywno-
ściowych, „Marketing i Rynek” 2010, nr 3, s. 27–28; M. JeŜewska-Zychowicz, E. Babicz-Zielińska,  
W. Laskowski, Konsument na rynku nowej Ŝywności. Wybrane uwarunkowania spoŜycia, Wyd. 
SGGW, Warszawa 2009, s. 160–170. 

16 R. Wierzejska, ZagroŜenia…, s. 5. 
17 Konsument wobec innowacji produktowych…, s. 20; R. Nestorowicz, L. Nowak, śywność bioak-

tywna…, s. 242. 
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Rys. 3. SpoŜywanie Ŝywności o dodatkowych właściwościach prozdrowotnych w celu poprawy 
stanu zdrowia, ograniczenia ryzyka jakiegoś schorzenia i zwiększenia odporności organi-
zmu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach 
projektu „Nowa Ŝywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdro-
wotnych”. 

Wnioski z badań na temat postaw polskich konsumentów wobec Ŝywności bio-
aktywnej 

Polscy konsumenci w badaniach bezpośrednich wobec Ŝywności bioaktywnej 
deklarują raczej nieufność. Nieznajomość pojęć takich jak Ŝywność bioaktywna czy 
funkcjonalna prowadzi do zwiększenia u nich poziomu niepewności. Wolą rozwią-
zania tradycyjne. Twierdzą, Ŝe nie wierzą w szczególne właściwości takich produk-
tów. Sceptycznie odnoszą się równieŜ do reklam tych produktów. Nieufność wobec 
takich produktów potęgują informacje publikowane m.in. w prasie, dotyczące braku 
wystarczających dowodów na pozytywne działanie produktów takich jak Activia18. 
Respondenci nie mają równieŜ zaufania do certyfikatów, które miałyby potwierdzać 
szczególne właściwości takiej Ŝywności.  

Natomiast z badań prowadzonych technikami projekcyjnymi wyłania się nieco 
inny obraz postaw wobec Ŝywności bioaktywnej. Częściej respondenci wierzyli  
w dobroczynne działanie takiej Ŝywności na stan zdrowia, a w szczególności na 
samopoczucie. Czasami pojawiały się odpowiedzi, Ŝe aby sprawdzić działanie da-
nego produktu, trzeba zrobić badania lekarskie, ale bez badań moŜna stwierdzić, Ŝe 

                                                                 
18 Przykładowo: Jogurty nie podnoszą odporności. Danone zapłaci 21 mln dol. kary, 

http://wyborcza.pl/1,75476,8825688,Jogurty_nie_podnosza_odpornosci__Danone_zaplaci_21.html. 
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samopoczucie jest lepsze, chociaŜby ze względu na przeświadczenie, Ŝe robi się coś 
dobrego dla siebie.  

Osoby jedzące Ŝywność o dodatkowych właściwościach prozdrowotnych czę-
ściej były oceniane pozytywnie niŜ negatywnie. Pojawiały się opinie, Ŝe są młode, 
wykształcone, dbają o zdrowie swoje i swojej rodziny, są świadome wpływu Ŝy-
wienia na zdrowie, są zadbane, szczupłe, dobrze wyglądają. Wśród charakterystyk 
pojawiły się równieŜ określenia, Ŝe są to osoby aktywne fizycznie, prowadzące 
zdrowy tryb Ŝycia, nastawione proekologicznie. Zdaniem respondentów, osoby 
takie robią zakupy przemyślane, celebrują posiłki. 

Opinie negatywne dotyczyły naiwnego wierzenia w działanie Ŝywności proz-
drowotnej, łatwowierności w stosunku do reklamy i artykułów z prasy kobiecej, 
zmęczenia Ŝyciem i chęci jego zmiany dzięki wprowadzeniu specjalnej prozdro-
wotnej diety. Zdaniem respondentów, mogły to być osoby chore lub z nadwagą. 

NiezaleŜnie od wykorzystanej metody Ŝywność prozdrowotna jest uznawana za 
Ŝywność stosunkowo trudnodostępną, droŜszą od Ŝywności konwencjonalnej. Po-
jawiły się równieŜ, choć rzadko, przypuszczenia, Ŝe jest to Ŝywność o gorszym 
smaku niŜ zwykłe produkty spoŜywcze. 

Na podstawie wyników badań projekcyjnych moŜna stwierdzić, Ŝe konsumenci 
są podatni na informacje o Ŝywności prozdrowotnej przekazywane w reklamach.  
W testach balonowych zdecydowanie pozytywne odpowiedzi uzyskano w przypad-
ku margaryny obniŜającej cholesterol niŜ chleba wspomagającego odchudzanie. 
MoŜe to wynikać właśnie z intensywnej kampanii marek margaryn, które mają 
pozytywnie oddziaływać na poziom cholesterolu we krwi. 

Nie zauwaŜono natomiast, aby konsumenci zastanawiali się nad szkodliwością 
np. przedawkowania substancji zawartych w tych produktach. Podobne wyniki 
otrzymano w ogólnopolskich badaniach prowadzonych w 2008 r. przez TNS OBOP 
i SGGW19. 

Zakończenie 

Czynniki wpływające na postawy wobec Ŝywności bioaktywnej mogą mieć 
charakter kognitywny, afektywny i behawioralny. Kształtują one postawy zarówno 
pozytywne, jak i negatywne.  

Wśród czynników kognitywnych pozytywne postawy wobec Ŝywności bioak-
tywnej kształtuje wzrost świadomości Polaków na temat wpływu Ŝywienia na 
zdrowie człowieka, a ujemny – rzeczywista, niewystarczająca wiedza dotycząca 
wpływu poszczególnych składników produktów spoŜywczych na jakość Ŝywienia  
i stan zdrowia, a takŜe ograniczona wiedza na temat Ŝywności funkcjonalnej i bio-
aktywnej.  
                                                                 

19 M. JeŜewska-Zychowicz, E. Babicz-Zielińska, W. Laskowski, Konsument na rynku…, s. 82–84. 
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Wśród czynników o charakterze afektywnym negatywny wpływ na postawy ma 
food neofobia, poczucie zagroŜenia związane z dodatkowymi substancjami, jakie 
zawierają produkty spoŜywcze, brak zaufania do producentów Ŝywności i płyną-
cych od nich informacji na temat właściwości Ŝywności. Pozytywnie wpływają 
natomiast obawy konsumentów związane z zagroŜeniami dotyczącymi powstawa-
nia chorób, alergii, otyłości w wyniku złego odŜywiania się. Co ciekawe, respon-
denci nie zauwaŜają zagroŜeń związanych ze spoŜywaniem Ŝywności bioaktywnej, 
moŜliwości jej ewentualnego przedawkowania itp. 

Wśród czynników o charakterze behawioralnym pozytywny wpływ mogą mieć 
wcześniejsze dobre doświadczenia związane ze spoŜywaniem Ŝywności prozdro-
wotnej, obserwowanie wpływu jedzenia specjalnych produktów Ŝywnościowych na 
własne samopoczucie i zdrowie, a negatywny – kupowanie głównie produktów 
znanych, do których się jest przyzwyczajonym.  

JeŜeli będą zmieniać się te czynniki, równieŜ postawy wobec Ŝywności bioak-
tywnej będą ulegać zmianie. DuŜą rolę w tym procesie powinna odegrać edukacja 
konsumentów, prowadzona juŜ od najmłodszych klas szkoły podstawowej. 
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Streszczenie  

W artykule przybliŜono pojęcie karty wirtualnej słuŜącej do przeprowadzania transakcji na 
odległość. Następnie scharakteryzowano karty wirtualne dostępne w Polsce pod względem ich 
cech. Przedstawiono takŜe koszty uŜytkowania kart wirtualnych. Omówiono równieŜ przebieg 
transakcji przeprowadzanej kartą wirtualną w Internecie. W końcowej części artykułu podsumo-
wano zalety i wady kart wirtualnych. 

Pojęcie karty wirtualnej 

Karty wirtualne są jedną z form kart (obok kart tradycyjnych, czyli wypukłych  
i płaskich). Mogą one funkcjonować w postaci karty plastikowej lub wydruku pa-
pierowego1. SłuŜą do zawierania transakcji na odległość (są to transakcje typu MO, 
TO lub IO). Skrót MO (ang. Mail Order) oznacza Zamówienia Korespondencyjne 
(Pocztowe), skrót TO (ang. Telephone Order) – Zamówienia Telefoniczne, a skrót 
IO (ang. Internet Order) – Zamówienia Internetowe2. Transakcje z uŜyciem karty 
wirtualnej mogą być dokonywane po jej tzw. załadowaniu, czyli wpłaceniu lub 
przelaniu pieniędzy na konto lub subkonto związane z kartą, i tylko do wysokości 
tych środków. 

Karta wirtualna jest elektronicznym instrumentem płatniczym, który określa się 
jako kaŜdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pienięŜnych na 
odległość, umoŜliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy uŜyciu informa-
                                                                 

1 MoŜna teŜ mówić o pewnej pochodnej formy papierowej – przesłanie danych karty w formie pliku 
lub prezentowanie ich na stronie internetowej. 

2 Transakcje MO, TO i IO to transakcje typu CNP (ang. Card Not Present, bez fizycznego okazania 
karty), dokonywane na podstawie danych karty podawanych przez konsumenta. Zob. K. Łabenda, 
Zakupy po polsku. Ochrona praw i formy płatności, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 176; B. Świecka, 
Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 53, 118. 
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tycznych nośników danych lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do 
dokonania operacji, w szczególności jest to karta płatnicza lub instrument pieniądza 
elektronicznego (urządzenie elektroniczne, na którym przechowywany jest pieniądz 
elektroniczny, w szczególności karta elektroniczna zasilana do określonej warto-
ści)3.  

Charakterystyka kart wirtualnych 

W tabeli 1 przedstawiono porównanie cech kart wirtualnych. Znak „–” oznacza 
brak danej cechy lub informacji o niej. 

Tabela 1 

Porównanie cech kart wirtualnych 

Cecha 
eKARTA/ 

mBank 
netk@rta/ 
Multibank 

karta interne-
towa/BZ WBK 

k@rta wirtu-
alna ING 

VISA/ING 
Bank Śląski 

Tylko dla klientów 
banku 

tak tak nie tak 

Rodzaj karty Visa Visa Visa Visa 
Forma karty plastikowa plastikowa plastikowa, bez 

plastiku – plik 
PDF 

prezentacja 
elektroniczna 

w serwisie 
internetowym 

Rodzaje transakcji MO/TO/IO MO/TO/IO IO MO/TO/IO 
Numer karty widoczny na 

karcie 
widoczny na karcie otrzymywany 

w trakcie 
aktywacji 

widoczny w 
serwisie inter-

netowym 
Kod CVV2 dostępny  

w serwisie 
internetowym 

dostępny w serwisie 
internetowym 

otrzymywany 
SMS-em 

otrzymywany 
SMS-em 

Aktywacja infolinia, serwis 
internetowy 

infolinia, bank, 
serwis internetowy 

serwis interne-
towy 

serwis interne-
towy 

Okres waŜności 5 lat 5 lat – 2 lata 
Waluta rozlicze-
niowa dla transak-
cji zagranicznych 

€ lub $ € lub $ € € 

Limity doładowań 10 000 zł/ 
20 000 zł 

20 000 zł/ 
30 000 zł 

3 000 zł – 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: eKARTA, www.mbank.pl/indywidualny/karty/ 
wirtualne/eKARTA/ (24.01.2011); netk@rta, www.multibank.pl/dla_ciebie/karty_do_ 
multikonta/netkarta/ (26.11.2010); Karta wirtualna ING Visa, www.ingbank.pl/ 
indywidualni/karty/karty-przedplacone/karta-wirtualna-ing-visa (24.01.2011); Karta in-
ternetowa, http://kartainternetowa.pl/ (24.01.2011); Regulamin korzystania z „Karty in-
ternetowej”, BZ WBK, 2010. 

 
                                                                 

3 Ustawa z 12.09.2002 o elektronicznych instrumentach płatniczych, DzU 2002, nr 169, poz. 1385,  
z późn. zm., art. 2, pkt 4) i 6). 
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W przypadku trzech banków (mBanku, Multibanku i ING Banku Śląskiego) 
naleŜy być klientem tego banku, aby moŜna było złoŜyć wniosek o kartę wirtualną.  
W przypadku banku BZ WBK karta związana jest z tzw. rachunkiem technicznym, 
za pomocą którego realizowane są transakcje. Wszystkie oferowane karty są karta-
mi Visa, jednej z organizacji (towarzystw) płatniczych4. Karty wirtualne mBanku  
i Multibanku mają postać plastikową. Karta BZ WBK moŜe mieć postać plastikową 
lub teŜ dane karty są przysyłane w postaci pliku PDF. Karta wirtualna ING Banku 
Śląskiego nie ma Ŝadnej z tych form – dane dotyczące karty są prezentowane w ser-
wisie internetowym banku. Karty mBanku, Multibanku i ING Banku Śląskiego 
mogą słuŜyć do wszystkich rodzajów transakcji na odległość – MO, TO i IO, nato-
miast karta BZ WBK tylko do transakcji typu IO. Numer karty wirtualnej mBanku  
i Multibanku jest widoczny na karcie. Numer karty BZ WBK jest przysyłany w cza-
sie jej aktywacji – jeśli konsument zamówił wcześniej kartę plastikową, powinien 
wpisać na nią ten numer, jeśli zaś kartę bez plastiku – numer karty otrzyma w pliku 
PDF. Numer karty ING Visa jest natomiast dostępny w serwisie internetowym ban-
ku. Kod CVV25 dla karty wirtualnej mBanku i Multibanku jest dostępny w serwisie 
internetowym, a w przypadku banku BZ WBK i ING Banku Śląskiego konsument 
otrzymuje go w SMS-ie. W przypadku karty wirtualnej mBanku moŜna ją aktywo-
wać za pomocą infolinii oraz w serwisie internetowym, w Mulitibanku – dodatko-
wo w placówkach tego banku (w obydwu serwis internetowy jest nazywany serwi-
sem transakcyjnym). Aktywacji karty BZ WBK takŜe dokonuje się w serwisie in-
ternetowym. 

W przypadku ING Banku Śląskiego nie moŜna właściwie mówić o aktywacji 
karty, gdyŜ sama karta, a raczej tylko jej dane, istnieje w formie elektronicznej  
w serwisie internetowym banku – dlatego wymagana jest tylko odpowiednia reje-
stracja w tym w serwisie internetowym. Karty wirtualne mBanku i Multibanku 
mają 5-letni okres waŜności, karta ING Banku Śląskiego – 2-letni, natomiast termin 
waŜności karty BZ WBK nie jest podawany. Dla kart wirtualnych mBanku i Multi-
banku moŜna wybrać walutę rozliczeniową dla transakcji zagranicznych: euro (€) 
lub dolar ($) – zaleŜnie od tego, w której walucie częściej będzie się zawierało 
transakcje. Dla kart BZ WBK i ING Banku Śląskiego walutą rozliczeniową jest 
euro (€). 

                                                                 
4 Innymi organizacjami (towarzystwami) płatniczymi, oprócz Visy są: MasterCard, American 

Express, Diners Club lub JCB (Japan Credit Bureau). Za: K. Łabenda, Zakupy po polsku…, s. 171;  
B. Świecka, Bankowość…, s. 53, 54, 64–68. 

5 CVV2 (ang. Card Verification Value) to trzycyfrowy kod bezpieczeństwa dla kart Visa. Za: What 
to do if compromised. Visa Europe data compromise procedures, Visa, grudzień 2010, s. 41. W przy-
padku kart innych niŜ wirtualne, mogących słuŜyć do dokonywania transakcji na odległość (kredyto-
wych i niektórych płaskich debetowych) kod ten jest umieszczany na karcie, na jej odwrocie i jest 
zapisany mniejszą czcionką. 
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W przypadku karty mBanku zastosowano dwustopniowe zabezpieczenie trans-
akcji limitami (autoryzacyjnymi i doładowań). Limit autoryzacyjny przypisany jest 
do danej karty – i jest oddzielny dla transakcji typu MO/TO oraz IO. W obu tych 
bankach konsument moŜe indywidualnie – dzięki dostępowi do swojego konta 
przez Internet – zmieniać wysokość limitów autoryzacyjnych, zarówno kwotowo 
(maksymalna łączna kwota transakcji dziennie i miesięcznie), jak i ilościowo (mak-
symalna łączna liczba transakcji dziennie i miesięcznie)6. Podobny mechanizm 
funkcjonuje w przypadku kart Multibanku. Drugim stopniem zabezpieczenia są 
limity doładowań, występujące w przypadku kaŜdej karty wirtualnej, róŜnie jednak 
rozumiane. W przypadku mBanku i Multibanku konsument indywidualnie ustala 
limit, do jakiego moŜe potem doładowywać kartę. Nie moŜe on jednak być ustalony 
powyŜej wartości maksymalnej (dla karty mBanku jest to 10 tys. zł, Multibanku – 
20 tys. zł). Tymczasowo moŜna podnieść limit do wyŜszej kwoty, tzn. dla karty 
mBanku do 20 tys. zł (na 3 dni), Multibanku – 30 tys. zł7. Natomiast w przypadku 
karty internetowej BZ WBK maksymalne saldo na tzw. rachunku technicznym  
w danym momencie, z którym powiązana jest karta, wynosi 3 tys. zł. Kwota poje-
dynczej transakcji nie moŜe przekroczyć 500 zł, a roczna wpłata na rachunek tech-
niczny nie moŜe przekroczyć 10 tys. zł8. Jest to właściwie pewna forma wspomnia-
nego limitu autoryzacyjnego, którego jednak konsument nie moŜe dowolnie zmie-
niać. 

Koszty uŜytkowania kart wirtualnych 

W tabeli 2 przedstawiono porównanie opłat dla kart wirtualnych. Znak „–”  
oznacza brak danej opłaty lub informacji o niej. 

W mBanku opłata za wydanie karty wirtualnej wynosi 25 zł, podobnie jak 
roczna opłata za posiadanie karty, pobierana po roku od jej wydania. Opłata za 
wydanie karty wirtualnej w Multibanku jest zróŜnicowana i wynosi 0 zł, 20 zł lub 
25 zł, natomiast opłata roczna – po roku od wydania karty 0 zł, 15 zł lub 20 zł; oby-
dwie opłaty zaleŜą od tzw. taryfy, według której prowadzone jest konto. Opłata za 
duplikat karty wirtualnej w mBanku wynosi 25 zł, a w Multibanku 20 zł. 

W przypadku karty BZ WBK nie pobiera się opłaty za wydanie karty plastiko-
wej, natomiast opłata za kartę w postaci pliku PDF wynosi 1 zł. W ING Banku 

                                                                 
6 K. Wnukowska, Czym są limity autoryzacyjne oraz do czego słuŜą?, www.mbank.pl/blog/ 

artykul,826,czym-sa-limity-autoryzacyjne-oraz-do-czego-sluza.html (15.02.2011). Przy ustalaniu limi-
tów autoryzacyjnych naleŜy pamiętać, by kwota i liczba transakcji w ciągu dnia była ustalona na co 
najmniej tym samym poziomie, co w ciągu miesiąca. 

7 eKARTA, www.mbank.pl/indywidualny/karty/wirtualne/eKARTA/ (24.01.2011); netk@rta, 
www.multibank.pl/dla_ciebie/karty_do_multikonta/netkarta/ (26.11.2010). 

8 Regulamin korzystania z „Karty internetowej”, BZ WBK, 2010. 
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Śląskim opłata za wydanie karty wirtualnej wynosi 20 zł. Banki te nie pobierają 
opłat rocznych, nie ma teŜ moŜliwości wydania duplikatu karty wirtualnej. 

Tabela 2 

Porównanie opłat dla kart wirtualnych (zł) 

Cecha eKARTA/  
mBank 

netk@rta/ 
Multibank 

karta interneto-
wa/BZ WBK 

Karta wirtualna 
ING VISA/ING 

Bank Śląski 
Opłata za wydanie 
karty 

25 0, 20 lub 25 0 lub 1 20 

Opłata roczna za 
posiadanie karty 

0 lub 25 0, 15 lub 20 – 0 

Opłata za duplikat 
karty 

25 15 lub 20 – – 

Opłata za tzw. 
załadowanie/ rozła-
dowanie karty 

0 lub 2 0 lub 2 0 lub według 
stawek BZ 
WBK/15 

0, według stawek 
ING Banku Ślą-

skiego lub 9/0 lub 9 
Opłata za zastrzeŜe-
nie karty 

0 0 0 0 

Prowizja od trans-
akcji  

0 zł do 2% 0 zł do 2% 0 zł do 3% 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: eKARTA…; netk@rta...; Karta internetowa…; Karta 
wirtualna ING Visa…; Regulamin korzystania z „Karty internetowej”... 

W mBanku i Multibanku nie pobiera się opłat za samodzielne załadowanie  
i rozładowanie karty w serwisie internetowym, pobierana jest natomiast opłata 2 zł, 
jeśli konsument korzysta z tej usługi w banku (Multibank) lub za pośrednictwem 
operatora infolinii (obydwa banki). W przypadku banku BZ WBK nie pobiera się 
opłaty za załadowanie karty w formie gotówkowej, natomiast w przypadku przele-
wu z konta prowadzonego w banku BZ WBK – według stawek tego banku. W ING 
Banku Śląskim nie pobiera się opłat za załadowanie karty w serwisie internetowym, 
opłata według stawek banku jest pobierana w przypadku przelewu z konta prowa-
dzonego w ING Banku Śląskim, natomiast opłata 9 zł w przypadku wpłaty gotów-
kowej w oddziale banku. W obydwu tych bankach niemoŜliwe jest natomiast rozła-
dowanie karty. W banku BZ WBK istnieje tylko opcja tzw. wykupu pieniądza, co 
jest równoznaczne z rezygnacją z karty i opłatą 15 zł. W ING Banku Śląskim jest 
podobnie – korzystanie z karty moŜe być zakończone tylko w przypadku rezygnacji 
z niej, zastrzeŜenia lub utraty waŜności. W takich przypadkach przelew na konto 
prowadzone w ING Banku Śląskim jest bezpłatny, natomiast wypłata gotówkowa 
obciąŜona jest opłatą 9 zł. śaden z banków nie pobiera opłat za zastrzeŜenie karty. 
W mBanku i Multibanku nie pobiera się opłat za transakcje przeprowadzane kartą 
wirtualną w walucie polskiej i walucie rozliczeniowej (€ lub $), pobiera się nato-
miast prowizję 2% za transakcje w innej walucie. W banku BZ WBK jest podobnie 
– nie pobiera się opłat za transakcje w walucie polskiej lub rozliczeniowej (€), a 3% 
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za transakcje w innej walucie. W ING Banku Śląskim nie pobiera się opłaty za tran-
sakcje dokonane kartą wirtualną. 

Transakcje kartą wirtualn ą 

W przypadku realizacji transakcji typu MO/TO konsument podaje dane karty 
wirtualnej korespondencyjnie (czyli listownie) lub przez telefon9. Danymi tymi są: 
rodzaj karty, jej numer, data waŜności, imię i nazwisko uŜytkownika oraz kod 
CVV2. Tego typu transakcje mogą być preautoryzowane (np. w przypadku rezer-
wacji hotelu), co oznacza wstępne zablokowanie środków na karcie i zabezpiecze-
nie się w ten sposób przed ewentualną rezygnacją klienta. Jednak w przypadku jeśli 
karta zostanie rozładowana i/lub limity autoryzacyjne zostaną zmienione na „0”, 
konsument nie powinien zostać obciąŜony Ŝadną kwotą w przypadku rezygnacji. 

Znacznie bardziej złoŜone, pod względem liczby działań, są transakcje interne-
towe (typu IO). Na rysunku 1 przedstawiono przykładowy przebieg transakcji kartą 
wirtualną w sklepie internetowym. 

Konsument dokonuje w sklepie internetowym wyboru towaru (usługi), umiesz-
czając go w tzw. koszyku. Następnie loguje się lub – jeśli nie był wcześniej zareje-
strowany – najpierw rejestruje się w danym sklepie, tworząc własne konto (bardzo 
rzadko istnieje moŜliwość dokonania zakupu towaru bez posiadania konta w danym 
sklepie). Postępowanie w tej kolejności (tzn. najpierw wybór, potem logowanie),  
a nie odwrotnej – jest o tyle istotne, by ze względów bezpieczeństwa pozostawać 
jak najkrócej zalogowanym. W momencie logowania towar w koszyku, nieprzypi-
sanym do Ŝadnego konta, zostanie automatycznie przeniesiony do koszyka danego 
konsumenta, związanego z jego kontem. Od tej chwili konsument pozostaje w szy-
frowanym połączeniu (co objawia się zmianą adresu z oznaczenia „http” na „https” 
oraz pojawieniem się zamkniętej kłódki w prawym, dolnym rogu przeglądarki). 

Konsument powinien następnie wskazać kartę jako formę płatności. Z moŜli-
wością płatności przez Internet bardzo często kojarzona jest tylko karta kredytowa 
(ang. credit card), dlatego przy wskazywaniu karty jako formy płatności zwrot ten 
bardzo często występuje. Jest to mylące i w przypadku płatności kartą wirtualną nie 
ma uzasadnienia. NaleŜy jednak mieć świadomość powszechności uŜywania tego 
zwrotu do transakcji w Internecie. 

Z kolei konsument, otwierając drugą stronę internetową (zakładkę) przeglądar-
ki, powinien zalogować się do serwisu internetowego banku oraz załadować kartę 
wirtualną odpowiednią kwotą10. Kartę moŜna załadować kwotą nieco wyŜszą niŜ 
potrzebna do dokonania transakcji. W przypadku zakupów w zagranicznym sklepie 
                                                                 

9 B. Świecka, Bankowość…, s. 53. 
10 W przypadku banku BZ WBK naleŜy to zrobić znacznie wcześniej, gdyŜ ze względu na brak 

związania konta z kartą naleŜy najpierw zrealizować z innego konta zwykły przelew na tzw. konto 
techniczne celem załadowania karty, a moŜe on być realizowany przez ok. dwa dni robocze. 
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internetowym naleŜy takŜe wziąć pod uwagę moŜliwe róŜnice kursowe i koniecz-
ność przewalutowania. Przewalutowanie następuje z waluty, w której dokonuje się 
zakupu na tzw. walutę rozliczeniową (€ lub $), a następnie z waluty rozliczeniowej 
na walutę krajową. W przypadku dokonania zakupu w walucie rozliczeniowej na-
stępuje tylko jedno przewalutowanie. Za przewalutowanie moŜe być potem pobrana 
prowizja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Przykładowy przebieg transakcji kartą wirtualną w sklepie internetowym 

Źródło: opracowanie własne. 
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W kolejnym etapie konsument, korzystając z pierwszej strony internetowej (za-
kładki) przeglądarki powinien potwierdzić wybór karty jako formy płatności.  
W przypadku zakupu w polskim sklepie internetowym przewaŜnie następuje w tym 
momencie automatyczne przekierowanie na stronę internetową prowadzoną przez 
agenta rozliczeniowego, dla którego sklep jest tutaj akceptantem11 – znacznie pod-
nosi to bezpieczeństwo transakcji. W takim przypadku dane karty nie trafiają bo-
wiem do sklepu, ale do wspomnianego agenta jako niezaleŜnego, zewnętrznego 
podmiotu. Jednak w zagranicznych sklepach internetowych transakcja często bywa 
niestety realizowana bezpośrednio na stronie sklepu – po podaniu danych karty to 
sklep występuje do banku z prośbą o autoryzację transakcji, co znacznie zmniejsza 
jej poziom bezpieczeństwa. W obydwu jednak przypadkach konsument wprowadza 
teraz dane karty, tzn. rodzaj karty, jej numer (16 cyfr), imię i nazwisko (w sklepie 
zagranicznym właściwsze jest podawanie imienia i nazwiska bez polskich liter), 
termin waŜności karty (miesiąc i rok) oraz kod CVV2, jeśli jest wymagany – nie 
zawsze bowiem jest to konieczne12. Po sprawdzeniu danych i potwierdzeniu płatno-
ści kartą moŜna się wylogować ze strony agenta rozliczeniowego, po czym nastąpi 
powrotne przekierowanie na stronę sklepu internetowego. Jeśli jednak konsument 
nie wyloguje się, po kilku sekundach nastąpi wylogowanie automatyczne z przekie-
rowaniem na stronę sklepu. 

Na stronie sklepu internetowego pojawia się w tym momencie informacja, Ŝe 
towar zostanie wysłany po potwierdzeniu, Ŝe transakcja została prawidłowo zreali-
zowana. Konsument powinien wylogować się ze strony sklepu, a następnie przejść 
na drugą stronę internetową (zakładkę) przeglądarki i rozładować kartę wirtualną 
(jeśli opcja ta jest moŜliwa i dostępna bezpłatnie – co zaleŜy od banku) i ostatecznie 
wylogować się ze strony banku. 

W przypadku takich banków jak mBank i Multibank karta wirtualna jest zwią-
zana z kontem, a kwota transakcji wstępnie blokowana na koncie i ostatecznie księ-
gowana po ok. 2 dniach roboczych, jeśli była to transakcja w polskim sklepie inter-
netowym. Jeśli natomiast transakcja była przeprowadzona w sklepie zagranicznym, 
zaksięgowanie moŜe nastąpić po nieco dłuŜszym czasie, inna moŜe być równieŜ 
sama zaksięgowana ostatecznie kwota, ze względu na róŜnice kursowe waluty. 

W przypadku niektórych zagranicznych sklepów internetowych (np. Ama-
zon.com) do swojego konta w sklepie moŜna wcześniej, przed dokonaniem zakupu, 

                                                                 
11 Agent rozliczeniowy – bank lub inna osoba prawna, zawierająca z akceptantami umowy o przyj-

mowaniu zapłaty przy uŜyciu elektronicznych instrumentów płatniczych. Akceptant – przedsiębiorca 
(w tym przypadku sklep internetowy), który zawarł z agentem rozliczeniowym umowę o  przyjmowa-
niu zapłaty przy uŜyciu elektronicznych instrumentów płatniczych. Za: Ustawa z 12.09.2002 o elektro-
nicznych instrumentach płatniczych…, art. 2, pkt 1) i 2). 

12 Dodatkowe potwierdzanie transakcji kodem CVV2 jest zalecane przez organizację płatniczą Visa, 
ale nie jest przez nią wymagane. 
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przypisać kartę (podając jej dane). Taki sposób postępowania (tzn. powiązanie kar-
ty) jest natomiast konieczny w przypadku dokonywania zakupów w systemie Pay-
Pal, pośredniczącym np. w zakupach w serwisie aukcyjnym eBay. NaleŜy to zrobić 
kilka dni wcześniej przed pierwszym uŜyciem karty, gdyŜ karta musi zostać po-
twierdzona przez system. Zarówno do konta w sklepie Amazon.com, jak i do sys-
temu PayPal moŜna przypisać kilka kart, wtedy podczas transakcji dokonuje się 
wyboru karty. Wcześniejsze (jeszcze przed zakupami) wprowadzenie danych karty 
i jednoczesne powiązanie jej z danym sklepem (np. Amazon.com) lub systemem 
(np. PayPal) z jednej strony jest bardzo wygodne, z drugiej jednak moŜe budzić  
u konsumenta powaŜne wątpliwości związane z bezpieczeństwem danych karty,  
a takŜe pieniędzy, które są na nią załadowane. Dlatego teŜ w takim przypadku waŜ-
ne jest, by korzystać przynajmniej z takiej karty wirtualnej, w przypadku której 
moŜliwe jest natychmiastowe i całkowite jej rozładowanie po dokonaniu zakupu. 

Wnioski 

Karty wirtualne słuŜą tylko do płacenia na odległość w ramach transakcji typu 
MO, TO (nazywane łącznie transakcjami typu MO/TO) i transakcji typu IO. Oferta 
kart wirtualnych na rynku jest dość uboga – obejmuje obecnie cztery banki: mBank, 
Multibank (właścicielem obydwu jest BRE Bank), BZ WBK i ING Bank Śląski. 
Wszystkie oferowane karty są kartami organizacji płatniczej Visa. Tylko w przy-
padku karty BZ WBK nie trzeba być klientem banku, by móc korzystać z takiej 
karty. 

Kartą wirtualną nie moŜna płacić w tradycyjnym sklepie ani pobierać gotówki  
z bankomatu, co zwiększa bezpieczeństwo korzystania z tej karty (w porównaniu 
do kart tradycyjnych), ale zmniejsza jej funkcjonalność. Na karcie wirtualnej nie 
moŜna bezpośrednio przeprowadzić skimmingu (sczytania danych z paska magne-
tycznego karty) i znacznie trudniej – wobec rzadszego uŜywania – phishingu (wy-
łudzenia danych karty). Korzystanie z kart wirtualnych jest jednak bezpieczniejsze 
przede wszystkim dlatego, Ŝe moŜna dokonywać transakcji tylko do kwoty załado-
wanej na kartę. W przypadku kart mBanku i Multibanku moŜna nawet mówić  
o dwustopniowym zabezpieczeniu, poniewaŜ konsument moŜe takŜe określać  
i zmieniać limity autoryzacyjne dla karty. Kolejnym powodem, dla którego transak-
cje kartą wirtualną są bezpieczniejsze, to brak zapisanego bezpośrednio na karcie 
kodu bezpieczeństwa CVV2, słuŜącego, jeśli jest taki wymóg, do dodatkowego 
potwierdzania transakcji. Korzyścią – ze względów bezpieczeństwa, a wadą – ze 
względu na funkcjonalność – jest takŜe sam sposób dokonywania transakcji w In-
ternecie (transakcje typu IO), znacznie bardziej złoŜony niŜ w przypadku kart tra-
dycyjnych. Dokonywanie transakcji kartą wirtualną w Internecie wymaga bowiem 
równoczesnego otwarcia dwóch stron internetowych (lub dwóch zakładek) przeglą-
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darki – pierwszej, gdzie realizowane są wszystkie działania związane bezpośrednio 
z zakupem towaru w danym sklepie oraz z uczestnictwem agenta rozliczeniowego 
w realizacji transakcji, oraz drugiej – strony banku, gdzie dokonuje się załadowania 
i rozładowania karty. Dla konsumenta moŜe być to nieco uciąŜliwe, tym bardziej Ŝe 
podczas realizacji transakcji naleŜy przechodzić z jednej strony do drugiej. Jest 
takŜe wątpliwe, szczególnie w polskich warunkach, czy będzie wzrastać liczba 
transakcji typu MO/TO – ze względu na ich specyfikę związaną z koniecznością 
podawania szczegółowych danych dotyczących karty bezpośrednio osobie niezna-
nej. 

UŜywanie kart wirtualnych jest stosunkowo drogie (to koszt ok. 20–25 zł rocz-
nie) – w przypadku kart mBanku, Multibanku. Nie ma tam jednak opłat za załado-
wanie i rozładowanie karty z konta prowadzonego w tych bankach. W przypadku 
dwóch pozostałych banków (BZ WBK i ING Bank Śląskiego) nie jest pobierana 
opłata roczna za uŜytkowanie, natomiast moŜe występować opłata za załadowanie. 
Rozładowanie karty w obydwu tych bankach jest jednak niemoŜliwe i/lub wiąŜe się 
z dodatkową opłatą i rezygnacją z karty. Zmniejsza to znacznie funkcjonalność ta-
kiej karty, do czasu rezygnacji z karty zablokowane są bowiem pieniądze konsu-
menta.  

Znacznie bardziej uzasadnione, przy odpowiednim dbaniu i zabezpieczaniu da-
nych karty, wydaje się korzystanie z tradycyjnych kart – kredytowych lub płaskich 
debetowych, wydawanych zwyczajowo do konta, jeśli moŜliwe jest w przypadku 
tych drugich dokonywanie transakcji na odległość. Coraz częściej bowiem płaskie 
karty debetowe są wyposaŜane w oddzielne limity autoryzacyjne dla transakcji typu 
MO/TO i IO, a takŜe nadrukowany na odwrocie karty kod bezpieczeństwa CVV2 
(jeśli jest to karta Visa), CVC2 (jeśli jest to karta MasterCard). Istnieje więc moŜli-
wość dokonywania transakcji na odległość i nie będzie w tym przypadku konieczne 
korzystanie z dwóch stron internetowych (dwóch zakładek) przeglądarki, co znacz-
nie upraszcza całą transakcję. Ze względów bezpieczeństwa, naleŜy jednak w tym 
wypadku pamiętać o określeniu odpowiednio niskich albo zerowych (i podnoszo-
nych tylko na czas przeprowadzenia i zaksięgowania transakcji) kwotowych i ilo-
ściowych limitów autoryzacyjnych. Jeśli konsument dysponuje płaską kartą debe-
tową, z moŜliwością dokonywania nią transakcji MO/TO i IO, zbędne staje się 
nawet uŜywanie karty kredytowej, gdyby miała ona słuŜyć tylko do tego typu trans-
akcji – poniewaŜ uŜytkowanie takiej karty równieŜ wiąŜe się z dodatkowymi kosz-
tami. Z drugiej jednak strony moŜe się zdarzyć, Ŝe sklep lub hotel przyjmuje w tran-
sakcjach na odległość wyłącznie karty kredytowe, tak więc w tym przypadku nie 
będzie moŜna zapłacić inną kartą. Dzieje się tak jednak bardzo rzadko. 

Alternatywą dla płatności w Internecie są tzw. szybkie przelewy (inaczej prze-
lewy błyskawiczne, ekspresowe lub elektroniczne), np. w mBanku przelew taki ma 
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nazwę mTransfer, w Multibanku – MultiTransfer. Szybki przelew jest realizowany 
w czasie rzeczywistym za pośrednictwem agenta rozliczeniowego i polega tylko na 
potwierdzeniu przez konsumenta SMS-em danych wprowadzonych automatycznie 
do elektronicznego formularza przelewu. Wadą tego rozwiązania jest brak jego 
powszechnego dostępu – jest ono oferowane tylko przez niektóre banki, a poza tym 
moŜliwość płacenia tylko w niektórych, i tylko polskich sklepach internetowych. 
Dodatkowo, ze względu na dopiero kilkuletnią obecność takiej usługi na rynku, 
konsumenci mogą mieć wątpliwości odnośnie do bezpieczeństwa szybkiego prze-
lewu. 
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KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W INTERNECIE 

 

 

 

Streszczenie  

Obecny konsument jest coraz bardziej wyedukowany i świadomy działań marketingowych 
stosowanych przez przedsiębiorstwa. Nie jest juŜ wyłącznie biernym odbiorcą informacji udo-
stępnianych w Internecie, lecz równieŜ aktywnie uczestniczy w wirtualnym Ŝyciu. W artykule 
podkreślono znaczenie konsumenta w kreowaniu produktu. Najlepiej sprawdzają się formy ko-
munikacji marketingowej, w których to konsument wypowiada się sam na temat danego produk-
tu, np. społeczności internetowe, blogi. Przedsiębiorstwo, prowadząc w sieci dialog z konsumen-
tem, nie moŜe ignorować jego pomysłów czy inicjatyw. W artykule przedstawiono równieŜ wy-
niki przeprowadzonych badań na temat aktywności konsumenta w Internecie.  

Internet jako medium komunikacji marketingowej  

Na zarządzanie komunikacją składają się następujące elementy1: 
− rozpoznanie, co stanowi przewagę konkurencyjną danego podmiotu i ja-

kie cechy naleŜy przede wszystkim komunikować otoczeniu; 
− rozpoznanie, kto powinien być głównym odbiorcą komunikatów; 
− planowanie działań komunikacji marketingowej; 
− nadzór nad procesem komunikacji; 
− kontrola skutków i korygowanie planów komunikacji. 

Komunikacja marketingowa to zespół informacji (sygnałów), które podmiot 
emituje z róŜnych źródeł w kierunku róŜnych podmiotów otoczenia, oraz zespół 
informacji, które dany podmiot zbiera z rynku2. Skuteczność polityki komunikacji, 
czyli to, czy przekaz zostanie właściwie zrozumiany i zapamiętany przez odbiorcę – 
zaleŜy od umiejętności doboru form, środków i najlepszego ich dopasowania do 

                                                                 
1 Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODiDK, Gdańsk 2001, s. 20. 
2 B. Pilarczyk, Reklama jako narzędzie komunikacji masowej, w: Komunikowanie się w marketingu, 

red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004, s. 17. 
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adresata przekazu. Jednym z kanałów komunikacyjnych jest Internet. Komunikacja 
w Internecie pozwala na wysoką indywidualizację przekazu, aby dostosować i skie-
rować go do pojedynczego odbiorcy. Nie jest to juŜ stereotypowy schemat, w któ-
rym występuje jeden nadawca i na ogół bezosobowy odbiorca komunikatu. Obecnie 
wykształcił się nowy typ klienta – prosument, dlatego przedsiębiorstwa muszą przy-
jąć punkt widzenia potencjalnego nabywcy we wszystkich podejmowanych działa-
niach – „myślenie oczami i uszami klienta”. KaŜde przedsiębiorstwo powinno tak 
kształtować komunikację z rynkiem, aby uwzględniała nowe trendy, przyszłościo-
we zmiany w burzliwym i złoŜonym otoczeniu. Muszą zatem stosować róŜnorodne 
sposoby komunikacji z rynkiem, gdyŜ tradycyjne formy w niektórych sytuacjach się 
nie sprawdzają. Z tego względu zauwaŜa się szybki rozwój Internetu jako medium 
słuŜącego do komunikacji z odbiorcami. 

Internet wymusza aktywne poszukiwanie informacji, funkcjonuje 24 godziny 
na dobę, we wszystkie dni tygodnia, miesiąca, roku, docierając jednocześnie do 
uŜytkowników na całym świecie. UmoŜliwia przepływ informacji pomiędzy ludźmi 
mieszkającymi w róŜnych częściach świata, swobodną wymianę zdań i opinii. Na-
leŜy jednak pamiętać, Ŝe informacje rozprzestrzeniają się błyskawicznie i prowadzą 
do skutków nie zawsze oczekiwanych przez firmę. Internet charakteryzuje się za-
tem następującymi cechami3: 

– umoŜliwia dwukierunkową, a nawet wielokierunkową komunikację w cza-
sie rzeczywistym,  

– stanowi relatywnie tani kanał przekazu, 
– ma globalny zasięg, 
– umoŜliwia dostosowanie treści przekazu do oczekiwań indywidualnego 

odbiorcy i monitorowanie jego reakcji, 
– ułatwia konsumentowi pozyskiwanie i selekcję informacji oraz komuniko-

wanie się z innymi uczestnikami rynku. 
Internet stanowi dla przedsiębiorstwa źródło wielu korzyści: wzrost zaintereso-

wania firmą, jej ofertą, pozyskanie innowatorskich pomysłów, testowanie nowych 
produktów. UmoŜliwia nie tylko zindywidualizowanie treści przekazu, lecz takŜe  
czasu, w którym dociera do odbiorcy. Komunikacja w Internecie jest takŜe hiper-
medialna, co oznacza kombinację połączenia hipertekstu z zasadami multimediów. 
Dynamiczna komunikacja, moŜliwość prowadzenia dialogu umoŜliwia budowanie 
więzi z produktem, marką, firmą i ustalenia ceny akceptowanej przez obie strony. 
Dla większości podmiotów problemem nie jest, czy komunikować, ale co powie-
dzieć, komu i jak często4. Internet pozwala takŜe na szybką i efektywną wymianę 

                                                                 
3 Internet w marketingu, red. A. Bajdak, PWE, Warszawa 2003, s. 14. 
4 Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 573.  



Konsument jako aktywny uczestnik komunikacji marketingowej… 173

informacji z innymi działami, m.in. lepszą koordynację dostawy produktu do klien-
ta czy szybszy przepływ informacji do działu handlowego.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe coraz częściej konsument został zastąpiony przez klienta 
aktywnego, który nie zgadza się na rolę biernego odbiorcy, ale podejmuje z produ-
centem dialog, aby z nim współtworzyć produkt, który później miałby kupić. KaŜdy 
uŜytkownik sieci mimowolnie staje się częścią większej lub mniejszej społeczności 
portalu, wortalu lub serwisu internetowego. Wizyta internauty jest odnotowywana 
w statystykach, a jego obecność lub brak na danych stronach obrazuje popularność 
serwisu. Nie ma znaczenia, czy dokonano jakiejś operacji, np. wypełnienie ankiety 
czy udział w badaniu – sam fakt odwiedzin moŜna przypisać działaniu społeczności 
danego serwisu. 

Prosument zwraca większą uwagę na jakość komunikacji, którą coraz częściej 
traktuje jako kolejną formę rozrywki. Istotne znaczenie mają blogi, fora, poradniki, 
portale społecznościowe itp. pomagające konsumentom odnaleźć się w nowej rze-
czywistości. Społeczności tworzą się takŜe wokół marek produktów5. Zaczęto za-
uwaŜać coraz częściej, Ŝe to sami konsumenci są bardzo dobrym i istotnym źródłem 
informacji, opinii o produktach. W celu dotarcia do konsumenta firmy wykorzystu-
ją równieŜ serwisy społecznościowe skupiające zainteresowanych odpowiednią 
tematyką. Serwisy tego typu z jednej strony umoŜliwiają wymianę poglądów,  
a z drugiej nawiązywanie nowych znajomości lub odnajdywanie dawnych znajo-
mych.  

Uczestnicy serwisów społecznościowych nawiązują lub odnawiają kontakty, 
prezentują własną twórczość, komentują wydarzenia, wymieniają informacje, pro-
wadzą Ŝycie towarzyskie. Dla wielu osób przeŜywanie świata w Ŝyciu wirtualnym 
jest ciekawsze niŜ realne. Częściowo dzieje się tak dlatego, Ŝe społeczności wirtu-

alne oferują dostęp do osób i form aktywności nieosiągalnych inaczej. Firmy mogą 
dzięki nim uzyskać wiele cennych informacji od konsumentów, którzy wymieniają 
się opiniami z innymi członkami, podają nowe rozwiązania. Muszą jednak pamiętać 
takŜe o tym, Ŝe jeśli produkt nie zostanie zaakceptowany przez kilka osób, opinię tę 
ujrzy cała społeczność, w której oni funkcjonują. Społeczność internetowa bywa 
bowiem brutalna, nie szczędzi negatywnych komentarzy. Jeśli produkt nie spełnia 
oczekiwań klienta lub funkcjonuje inaczej, czyli gorzej w ocenie klienta, klient 
będzie z pewnością rozczarowany, niezadowolony z nabytego produktu. Jeśli zaś 
produkt spełnia oczekiwania klienta, sprosta jego wymaganiom, a nawet przewyŜ-

                                                                 
5 Szerzej: A. Smalec, Rola społeczności internetowych w komunikacji marketingowej, w: Marketing 

przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku, red.  
G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, Wyd. Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 579–588. 
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szy te wymagania, klient będzie nie tyle zadowolony, ile zachwycony6. Co więcej, 
klient z pewnością podzieli się opinią z innymi konsumentami. 

Zachowania konsumentów w Internecie w świetle badań 

W lutym 2011 r. przeprowadzono badanie pilotaŜowe wśród 121 studentów 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na temat uczestnictwa w mediach spo-
łecznościowych. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankietowy. Celem 
badań było poznanie opinii na temat aktywności konsumentów w Internecie,  
a przede wszystkim obecności na portalach społecznościowych oraz blogach; 65% 
respondentów stanowiły kobiety. Na rysunku 1 przedstawiono strukturę responden-
tów według ich sytuacji materialnej.  
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Rys. 1. Struktura respondentów według subiektywnej sytuacji materialnej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

MoŜna zauwaŜyć, Ŝe studenci subiektywnie oceniają swoją sytuację materialną 
jako raczej dobrą – 46,28% odpowiedzi. Tylko 5% badanych określiło, Ŝe jego 
sytuacja jest raczej lub zdecydowanie zła.  

Jedno z pytań dotyczyło częstotliwości korzystania z Internetu. Okazało się, Ŝe 
obecny młody człowiek korzysta codziennie z Internetu: mniej niŜ 12 godzin – ok. 
72% wskazań, natomiast  5% badanych z Internetu korzysta ponad 12 godzin 
dziennie. Internet stał się zatem codziennością. Większość osób korzysta z sieci nie 
tylko w domu, lecz takŜe w pracy. MoŜna zauwaŜyć, Ŝe jest coraz większy odsetek 
badanych korzystających z Internetu w kawiarniach, miejscach gastronomicznych, 
kafejkach.  

Interesujące było dowiedzenie się, w jakim celu przede wszystkim wykorzystu-
je się Internet. Na rysunku 2 wskazano najczęstsze formy aktywności respondentów  

                                                                 
6 L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 209. 
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w sieci. Nie dziwi fakt, Ŝe dwie najczęściej wskazywane to kontakty z innymi  
i zdobywanie informacji. Najbardziej popularna jest poczta elektroniczna, która 
stała się standardem w komunikacji marketingowej i Ŝyciu prywatnym. Większość 
osób, instytucji, podmiotów ma adres mailowy. Na trzecim miejscu respondenci 
wskazali korzystanie z portali społecznościowych – 66,1% wskazań. Społeczność 
internetowa umoŜliwia wykonywanie tych samych czynności, jakie wykonuje się  
w świecie rzeczywistym – pozwala wyraŜać siebie, nawiązywać przyjaźnie, zada-
wać pytania, dzielić się pomysłami, brać udział we wspólnych imprezach. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe media społecznościowe to przede wszystkim grono tworzących je 
ludzi, a nie instytucje czy miejsca. Obecność na portalach społecznościowych dla 
niektórych osób jest bardzo istotną formą komunikacji. Zasięg serwisów społeczno-
ściowych w Polsce wynosi 90,6%, co gwarantuje nam drugie miejscu w Europie 
pod względem korzystania z tzw. social media – wyprzedza nas tylko Turcja7. 
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Rys. 2. Główne aktywności w Internecie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

Ponad 50% respondentów rozmawia poprzez komunikator internetowy, np. GG 
czy Skype. Oprócz przesyłania wiadomości tekstowych komunikatory umoŜliwiają 
przesyłanie plików takich jak zdjęcia, piosenki w formacie mp3 lub dokumenty 
programu Microsoft Word oraz korzystanie z kamer internetowych i taniej lub dar-
mowej telefonii komputerowej. Za ich pomocą moŜna takŜe zwoływać kilkuoso-
bowe konferencje  – kilku uŜytkowników moŜe pisać jednocześnie w jednym oknie 
programu. Zaletą jest takŜe wysyłanie  krótkich wiadomości tekstowych pod wska-

                                                                 
7 J. Sosnowska, Wyszukujemy najintensywniej w Europie i wciąŜ kochamy Naszą Klasę – Polacy  

w Sieci 2010, http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,9166120,Wyszukiwanie_i_Nasza_Klasa 
__czyli_Polacy_w_Sieci_2010.html. 
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zanym numerem telefonu komórkowego, co umoŜliwia szybki i tani sposób poro-
zumiewania się w kontaktach przedsiębiorców i firm z klientami. 

Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, Ŝe opinie zamieszczane na forach 
internetowych są dla 57,85% wiarygodnym źródłem informacji przy podejmowaniu 
decyzji zakupowych. Przydatne są równieŜ porównywarki cen – ok. 31% wskazań. 
Małą zaś wagę respondenci przykładają do reklam zamieszczanych w Internecie. 
Dla ok. 24% respondentów przy dokonywaniu zakupów waŜne są komentarze eks-
pertów zamieszczane na blogach lub portalach społecznościowych. Prawie 100% 
respondentów uwaŜa, Ŝe Internet umoŜliwia udział w społecznościach międzynaro-
dowych (na takie stwierdzenie „zdecydowanie tak” odpowiedziało 56,2%, zaś „ra-
czej tak” – 41,3%), sieć ułatwia bowiem nawiązywanie nowych kontaktów i pod-
trzymywanie juŜ istniejących. Uczestnictwo w mediach społecznościowych obecnie 
nikogo juŜ nie dziwi. Zdecydowana większość badanych uwaŜa, Ŝe dzięki nim zdo-
bywa się nowych przyjaciół. Większość respondentów nie zgadza się ze stwierdze-
niem, Ŝe media elektroniczne to moda, która szybko przeminie. Respondenci jednak 
podkreślili, Ŝe media te przyczyniają się do zmniejszania kontaktów w Ŝyciu spo-
łecznym poza Internetem (ok. 65% wskazań). ZauwaŜa się zatem tendencję, szcze-
gólnie wśród młodych ludzi, przenoszenia relacji do sieci. Budzi to zrozumiały 
niepokój. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe w mediach społecznościowych nie chodzi  
o ilość, lecz jakość zbudowanych kontaktów i moŜliwość rozmowy równieŜ z jed-
nostką.  

Na rysunku 3 przedstawiono najczęściej odwiedzane przez respondentów porta-
le internetowe.  
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Rys. 3. Najczęściej odwiedzane przez respondentów portale społecznościowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 
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MoŜna zauwaŜyć, Ŝe liderami są dwa portale: Nk.pl oraz Facebook.com. Są to  
z jednej strony portale konkurencyjne, choć z drugiej zaspokajają inne potrzeby. 
Nasza Klasa najczęściej słuŜy do poszukiwania znajomych, przeglądania profili, 
rozmów, głównie wśród znanego grona. Na Facebooku natomiast ludzie tworzą 
społeczności niekoniecznie znanych sobie osób. Wypowiadają opinie na róŜnorod-
ne tematy, włączają się do dyskusji. Oba portale mają wiele podobnych funkcji, np. 
moŜliwość komentowania na gorąco tego, co się robi, czy tego, co się dzieje. KaŜdy 
z uczestników serwisu społecznościowego moŜe stworzyć własny profil, który po-
zwala na zamieszczanie zdjęć, plików dźwiękowych czy materiałów wideo. We-
dług ogólnopolskich badań Nasza-Klasa nadal wyprzedza Facebooka, choć ta 
przewaga się zmniejsza. Pozostałe wymienione na rysunku 3 portale są juŜ bardziej 
ukierunkowane, wyspecjalizowane. Tracy Alloway sprawdziła, jak rozwijają się 
korzystające z WWW dzieci w wieku 11–14 lat. Według jej badań przeglądanie 
Facebooka poprawia pamięć, podobnie jak strategiczne gry wideo. Z kolei YouTu-
be czy Twitter sprawiają, Ŝe ludzie głupieją8. Wynika to przede wszystkim z krót-
kich, zwięzłych, trudnych do przetworzenia informacji, lecz często zbędnych, któ-
rych jest pełno w mniej ambitnych społecznościach.  

Na portalach społecznościowych respondenci przede wszystkim przeglądają 
profile znajomych oraz rozmawiają (rys. 4). 
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Rys. 4. Najczęściej wykonywane czynności przez respondentów na portalach społecznościowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

                                                                 
8 W. Wowra, Facebook kontra nasza-klasa.pl, http://www.pcworld.pl/news/350154_1/Face 

book.kontra.naszaklasapl.html. 
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Dobrą informacją dla przedsiębiorstw jest odpowiedź, Ŝe respondenci szukają 
wiedzy, informacji, opinii na temat interesujących ich produktów. Niespełna 12% 
osób komentuje, ocenia lub wypowiada się na forach. Świadczy to o ich aktywno-
ści. Zgodnie z wynikami badania „Polacy w sieci”9, przeprowadzonego przez 
CBOS, 85% respondentów deklaruje, Ŝe najistotniejszym celem odwiedzin portali 
jest utrzymanie kontaktów ze znajomymi. Wśród pozostałych motywów wymienio-
no: chęć słuchania muzyki, oglądanie filmów, zdjęć oraz czytanie tekstów. WaŜ-
nymi motywami korzystania przez Polaków z serwisów społecznościowych jest 
równieŜ zaspokojenie ciekawości (deklaruje to 78% ankietowanych) i wypełnienie 
wolnego czasu (63%). Natomiast stosunkowo mało waŜne są dla uŜytkowników 
takich witryn kontakty zawodowe – zarówno prezentowanie się potencjalnym pra-
codawcom, jak i nawiązywanie znajomości biznesowych10. 

Zdecydowana większość ankietowanych uŜytkowników portali społecznościo-
wych bardzo często korzysta z serwisów oraz ich usług (rys. 5). Na pytanie: „Jak 
często korzysta Pan(i) z portali społecznościowych?” ponad połowa respondentów 
zadeklarowała, Ŝe robi to codziennie, a 22,77% z nich przyznało, Ŝe odwiedza por-
tale przynajmniej kilka razy w tygodniu. Jest to zatem duŜy potencjał do wykorzy-
stania w celu komunikacji się z odbiorcą. 
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Rys. 5. Częstotliwość odwiedzania portali społecznościowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

Interesująca jest odpowiedź na pytanie, czy respondenci podają prawdziwe in-
formacje, czy chcą jednak zachować anonimowość (rys. 6). Okazuje się, Ŝe więk-
szość osób podaje tylko niektóre dane – prawdopodobnie takie, które umoŜliwi ą ich 

                                                                 
9 Polacy w sieci – komunikat z badań, CBOS, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/ 

K_058_08.PDF. 
10 Dlaczego Polacy korzystają z serwisów społecznościowych, http://www.wirtualnemedia.pl/ 

artykul/dlaczego-polacy-korzystaja-z-serwisow-spolecznosciowych. 
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odnalezienie przez znajomych oraz te wymagane przez administratorów portali  
w celu rejestracji. Anonimowość bardzo często umoŜliwia internautom większą 
swobodę, osoby wypowiadające się anonimowo czują się bezpieczniej, krytykując 
inne osoby, firmy, marki.  

tak, wszystkie
20,79%

tak, większość
31,68%

tak, ale tylko 
niektóre dane

45,54%

nie
1,98%

 

Rys. 6. Podawanie prawdziwych informacji, danych personalnych na portalach społecznościo-
wych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

JeŜeli firmie uda się stworzyć silną więź z klientami tworzącymi społeczność 
internetową, to uzyska tzw. adwokatów czy ambasadorów, czyli osoby kupujące 
dane produkty, jak równieŜ rekomendujące je innym. Jednym z celów przeprowa-
dzonych badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy internauci dodają marki, 
firmy do swoich kontaktów. Okazało się, Ŝe ok. 26% respondentów to robi. Lojalny 
uŜytkownik społeczności internetowej ma większą świadomość marki i najczęściej 
jest do niej pozytywnie nastawiony. Konsument moŜe dokładnie zaznajomić się  
z ofertą, a dotarcie do niego z najnowszą promocją odbywa się szybko i przy mini-
malnych kosztach. 

Kilka pytań w kwestionariuszu dotyczyło aktywności na blogach interneto-
wych. Respondentom zadano pytanie, czy i dlaczego czytają blogi (rys. 7). Okazało 
się, Ŝe 28,1% respondentów je czyta. Najwięcej ankietowanych sięga do nich, aby 
pogłębić wiedzę hobbystyczną, zainteresowania (58,82%) oraz wiedzę naukową, 
edukacyjną (29,41%). DuŜy odsetek osób (55,88%) wskazał, Ŝe czyta blogi ze 
względu na ich zabawną treść. UŜytkownicy sieci są takŜe ciekawi Ŝycia innych, 
szczególnie sławnych i znanych przedstawicieli świata biznesu, kultury, polityki 
itp. 



Agnieszka Smalec 180

58,82%

55,88%

29,41%

23,52%

14,71%

11,76%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

pogłębianie wiedzy hobbystycznej, zainteresowań

zabawne treści, rozrywka

pogłębianie wiedzy naukowej, edukacja

ciekawość Ŝycia osób, których nie znam osobiście

wymiana poglądów

popularność autora bloga

 

Rys. 7. Przyczyny czytania blogów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

Respondenci najczęściej czytają zatem blogi bliskich im osób (32,35% wska-
zań), jak równieŜ osób, które uwaŜają za autorytety (29,41%), i osób, które prowa-
dzą blogi zgodne z zainteresowaniami respondentów. MoŜna zatem powiedzieć, Ŝe 
ankietowani szukają w sieci interesującej dla siebie wiedzy, rozrywki oraz kontak-
tów. 

Tylko niespełna 6% badanych prowadzi własny blog – swój dziennik sieciowy. 
Są to zarówno męŜczyźni, jak i kobiety (przewaŜająca część). Osoby te prowadzą 
blog przede wszystkim, aby wyraŜać uczucia, emocje, zachować pomysły czy do-
świadczenia na przyszłość. Część z nich prowadzi taki dziennik w celach rozryw-
kowych i typowo towarzyskich dla podtrzymywania kontaktów i dzielenia się opi-
niami ze znajomymi. Niewielki odsetek wskazał równieŜ na prowadzenie bloga  
z powodu przekonywania do czegoś innych, 42,86% osób prowadzi blog dopiero 
niecały rok, choć powyŜej trzech lat występuje teŜ stosunkowo duŜa grupa – ok. 
30% wskazań. 86% osób zamieszcza nowe wpisy raz w tygodniu i rzadziej.  

Zakończenie 

Na podstawie przeprowadzonych badań moŜna zauwaŜyć, Ŝe konsument jest 
coraz bardziej aktywny w Internecie. Swoją aktywnością przyczynia się w pewien 
sposób do zmiany myślenia przedsiębiorstw, prowokuje do traktowania go jak po-
waŜnego partnera, który moŜe pomóc w komunikacji wartości marki, choć równieŜ 
zaszkodzić negatywną opinią. Przedsiębiorstwa powinny zatem wykorzystywać 
wiedzę o zachowaniach konsumentów i szansę, jaką daje komunikacja marketin-
gowa przy wykorzystaniu Internetu. 
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THE CONSUMER AS AN ACTIVE PARTICIPANT  
OF THE MARKETING COMMUNICATIONS IN INTERNET 

 
Summary 

 
Current consumer is becoming more educated and aware of marketing activities used by en-

terprises. The consumer is no longer only a passive recipient of information available on the 
Internet but also actively participates in the virtual life. The paper highlights the role of consum-
ers in creating the product. The best forms of marketing communication are those, in which the 
consumer himself speaks about a particular product, such as online communities and blogs. The 
company conducting the dialogue with the consumer in the network cannot ignore his ideas or 
initiatives. The paper also presents the results of studies on consumer activity in the internet. 
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STRATEGIE POSTĘPOWANIA KONSUMENTÓW  
W KRYZYSIE NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH RYNKÓW 
 

 

 

Streszczenie  

Kryzys gospodarczy wymusił na polskich konsumentach wprowadzenie zmian w sposobach 
dokonywania zakupów. Przeprowadzone badania bezpośrednie dowodzą, Ŝe dąŜenie do zmniej-
szenie wydatków w niewielkim stopniu wynika z rezygnacji z korzystania z dóbr i usług, a raczej 
jest rezultatem ograniczenia zakresu ich konsumpcji. O rozmiarach i kierunkach zmian decyduje 
sytuacja dochodowa konsumentów oraz subiektywna ocena własnej sytuacji ekonomicznej. 

Wprowadzenie  

Skutkiem kryzysu gospodarczego, z jakim mamy do czynienia od połowy 
2008 r. jest pogorszenie się warunków funkcjonowania gospodarstw domowych  
i w efekcie zmiany w procesach konsumpcji, zachodzących w tych gospodarstwach. 
Rządy wielu państw, nie chcąc dopuścić do pogłębiania się kryzysu, podejmują 
działania, których celem jest spowolnienie spadku spoŜycia, a nawet jego pobudze-
nie. Wzrost konsumpcji warunkuje bowiem rozwój współczesnych gospodarek. 
Analiza przejawów kryzysu w zachowaniach konsumentów staje się więc nie tylko 
problemem interesującym, lecz takŜe istotnym, umoŜliwiającym przewidywania 
dotyczące przebiegu zjawisk kryzysowych.  

Przejawy kryzysu w polskiej gospodarce 

Efekty światowego kryzysu zaczęły dotykać Polskę od połowy 2008 r.  
W 2009 r. zaobserwowano znaczne obniŜenie dynamiki PKB, popytu krajowego, 
eksportu, importu, wartości dodanej i innych kategorii pokrewnych1. O kryzysie,  
w jakim znalazła się Polska najlepiej świadczy fakt, Ŝe w ciągu 2 lat – pomiędzy  
I kwartałem 2007 i I kwartałem 2009 r. dynamika przyrostu PKB spadła o prawie 

                                                                 
1 Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2005–2009, GUS, Warszawa 2010. 
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7%. Natomiast dynamika PKB liczona w cenach stałych z 2000 r. obniŜyła się  
z poziomu ok. 102%, do wartości poniŜej 100% w IV kwartale 2008 r. (rys. 1)2.  
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Rys. 1. Dynamika wolumenu PKB w latach 2006–2009 

Źródło: Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2005–2009, GUS, Warszawa 
2010. 

Jednocześnie przy niskiej dynamice PKB w okresie kryzysu wystąpiło nasilenie 
zjawisk inflacyjnych. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych osiągnął  
w 2008 r. wartość 104,2 (a w 2007 tylko 102,5)3, przy czym najbardziej wzrosły 
ceny dóbr podstawowych: pieczywa (o 12,9% w stosunku do roku poprzedniego), 
mleka (11,5%), wyrobów tytoniowych (13,5%), uŜytkowania mieszkań i nośników 
energii (9,1%)4.  

O pogarszającej się sytuacji polskiej gospodarki świadczyło takŜe wzrastające 
bezrobocie. W latach 2003–2008 stopa bezrobocia systematycznie malała z pozio-
mu 20% w 2003 do 8,8% w październiku 2008 r. Od tego czasu stopa bezrobocia 
rosła, osiągając pod koniec 2009 r. 12%5, a w styczniu 2010 – 13%6. Innym czyn-
                                                                 

2 Ibidem. 
3 Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950–2010, www.stat.gov.pl/ 

gus/5840_1634_PLK_HTML.htm. 
4 U. Grzega, Oznaki kryzysu gospodarczego w świetle wskaźników ekonomicznych, w: Zachowania 

polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, red. E. KieŜel, S. Smyczek, Placet, War-
szawa 2011, s. 31. 

5 Stopa bezrobocia w latach 1990–2010 (bezrobocie rejestrowane), www.stat.gov.pl/gus/5840_677 
_PLK_HTML.htm. 

6 Bezrobocie rejestrowane I–III kwartał 2010 r. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw 
_bezrobocie_rejestrowane_3kw_2010.pdf. 
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nikiem, który miał istotny wpływ na sytuację na rynku pracy i kondycję polskich 
gospodarstw domowych, był wskaźnik wynagrodzeń brutto. W 2008 r. przeciętne 
wynagrodzenie brutto wzrosło o 5,9%, a w 2009 r. zaledwie o 2,1%. Mimo to do 
2008 r. nie nastąpił spadek dochodów realnych w sektorze gospodarstw domowych: 
w 2006 r. wskaźnik dochodów realnych w stosunku do roku poprzedniego wynosił 
104,7, w 2007 – 104,8, a w 2008 – 104,07. Do 2008 r. wzrastała takŜe dynamika 
spoŜycia indywidualnego. Jej spadek o ponad 3 punkty procentowe zaobserwowano 
dopiero w 2009 r. (rys. 2). 
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Rys. 2. Dynamika spoŜycia indywidualnego i dochodów realnych do dyspozycji w latach 2005-
2009 

Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski 2010, GUS, Warszawa 2010.  

Wpływ kryzysu na kondycję gospodarstw domowych zaczęto obserwować od 
końca 2008 r. ZauwaŜalne stały się zmiany w strukturze konsumpcji zwłaszcza 
produktów zaspokajających potrzeby wyŜszego rzędu. Do 2007 r. procentowo ma-
lała konsumpcja dóbr i usług zaspokajających potrzeby podstawowe (Ŝywność, 
odzieŜ i obuwie, zdrowie). Ta tendencja utrzymała się takŜe w 2008 r. W odniesie-
niu do dóbr i usług wyŜszego rzędu (wydatki na rekreację, kulturę, restauracje, 
hotele i edukację) zaobserwowano, Ŝe w 2008 r. nastąpił spadek udziału spoŜycia 
tych produktów, mimo Ŝe w latach poprzednich ich konsumpcja relatywnie rosła 
(tab. 1). Taka sytuacja moŜe wskazywać na kierunek zmian, jaki przyjęli konsu-
menci w związku z kryzysem. Ograniczenia w konsumpcji dóbr i usług wyŜszego 

                                                                 
7 Mały rocznik statystyczny Polski 2010, GUS, Warszawa 2010.  
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rzędu nie były jednak zbyt głębokie. Analiza wydatków na usługi potwierdza tę 
tezę8.  

Tabela 1 

Struktura spoŜycia indywidualnego w sektorze gospodarstw domowych (konsumpcja z dochodów 
osobistych wybranych grup produktów) w % 

Wybrane grupy produktów 
Udział w spoŜyciu w latach 

2005 2006 2007 2008 

śywność i napoje bezalkoholowe 21,1 20,9 20,6 20,2 
OdzieŜ i obuwie 4,6 4,6 4,1 4,1 
Zdrowie 4,0 4,0 4,0 3,9 
Łączność 3,4 3,3 3,2 3,2 
Rekreacja i kultura 7,6 8,6 8,9 7,6 
Edukacja 1,2 1,3 1,3 1,2 
Restauracje i hotele 2,8 2,9 2,9 2,8 

Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski 2010, GUS, Warszawa 2010; Mały rocznik statystyczny 
Polski 2009, GUS, Warszawa 2009. 

W Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat udział wydatków na usługi 
zwiększył się ponad dwukrotnie i nie wykazywał spadku, mimo pojawiającego się 
kryzysu. Najmniejszą dynamikę (zaledwie 104%) wzrostu udziału wydatków w la-
tach 2006–2009 wykazywały usługi ambulatoryjne i medycyny niekonwencjonal-
nej. W odniesieniu do pozostałych usług obserwowano wzrost udziału wydatków  
w wydatkach ogółem (poza niewielkim spadkiem udziału wydatków na restauracje 
i hotele w 2007 r.)9. Największą dynamikę wzrostu w 2009 r. w stosunku do 2006 
osiągnęły wydatki na usługi turystyczne (wskaźnik wynosił 132), przy czym  
w 2009 r., w którym skutki kryzysu były juŜ zauwaŜalne, ten wzrost udziału wydat-
ków w stosunku do roku poprzedniego wynosił zaledwie 3% (tab. 2). Wysoką dy-
namikę udziału wydatków w 2009 r. w stosunku do roku poprzedniego zaobserwo-
wano na rynku usług w zakresie rekreacji i kultury (109%) oraz usług restauracyj-
no-hotelowych (107%).  

Dynamika rozchodów gospodarstw domowych na usługi przewyŜsza dynamikę 
wzrostu cen. Oznacza to, Ŝe w Polsce obserwuje się realny wzrost zarówno wydat-
ków na usługi, jak i wzrost udziału usług w wydatkach ogółem (tab. 3)10. 

 
 
 

                                                                 
8 W opracowaniu przeanalizowano wydatki wybranych usług, które były takŜe przedmiotem badań 

bezpośrednich, opisywanych w dalszej części artykułu.  
9 I. Sowa, Zachowania przystosowawcze polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodar-

czego (na przykładzie wybranych usług, w: Zachowania polskich konsumentów…, s. 263–264. 
10 Ibidem, s. 265. 
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Tabela 2 

Dynamika wzrostu udziału wydatków na wybrane grupy usług w latach 2006–2009 

Wybrane usługi 
Wskaźnik dynamiki udziału wydatków na wybrane 

usługi w latach 
2007/2006 2008/2007 2009/2008 2009/2006 

Usługi ambulatoryjne  1,19 0,90 1,04 1,04 

Usługi w zakresie rekreacji 
i kultury  

1,07 1,05 1,07 1,196 

Turystyka zorganizowana 1,12 1,15 1,03 1,319 

Restauracje i hotele  0,97 1,05 1,09 1,104 

Salony fryzjerskie, kosme-
tyczne 

1,06 1,03 1,05 1,151 

Źródło: BudŜety gospodarstw domowych w 2006 r., GUS, Warszawa 2007; BudŜety gospodarstw 
domowych w 2007 r., GUS, Warszawa 2008; BudŜety gospodarstw domowych w 2008 r., 
GUS, Warszawa 2009; BudŜety gospodarstw domowych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010. 

Tabela 3 

Dynamika wzrostu średnich miesięcznych rozchodów w gospodarstwach domowych oraz wskaź-
nika cen detalicznych wybranych produktów w latach 2007–2009 (%) 

Grupy produktów 

2009/2008 2008/2007 2009/2007 

dynamika 
wzrostu 
rozcho-

dów 

dynamika 
wzrostu 
cen deta-
licznych 

dynamika 
wzrostu 
rozcho-

dów 

dynamika 
wzrostu 
cen deta-
licznych 

dynamika 
wzrostu 
rozcho-

dów 
Zdrowie 107,6 103,2 109,1 103,4 117,4 
Rekreacja i kultura 106,2 102,1 116,8 99,7 124,1 
Edukacja 101,4 103,5 101,3 103,5 102,8 
Restauracje i hotele 114,6 105,1 117,5 106,1 134,6 

Źródło: BudŜety gospodarstw domowych w 2007 r…; Wskaźniki cen towarów i usług konsump-
cyjnych w grudniu 2009 r., GUS, Warszawa 2010; www.stat.gov.pl/gus/5840_2665 
_PLK_HTML.htm?action=show_archive; BudŜety gospodarstw domowych w 2008 r….; 
BudŜety gospodarstw domowych w 2009 r…; Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyj-
nych w grudniu 2008 r., GUS, Warszawa 2009, www.stat.gov.pl/gus/5840_2665 
_PLK_HTML.htm?action=show_archive; Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyj-
nych w grudniu 2007 r., GUS, Warszawa 2008; www.stat.gov.pl/gus/5840_2665 
_PLK_HTML.htm?action=show_archive. 

Utrzymywanie się tendencji do wzrostu udziału konsumpcji usług jest charakte-
rystyczne dla gospodarki znajdującej się w dobrej kondycji, która wkroczyła w fazę 
serwicyzacji11. Analiza makroekonomiczna z rachunków narodowych (PKB), anali-
za struktury wydatków gospodarstw domowych wskazuje właśnie na taki postępu-

                                                                 
11 Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2007, s 193; Cz. Bywalec, Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce, 
„Wiadomości Statystyczne” 2003, nr 2. 
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jący wzrost udziałów spoŜycia usług12. Kryzys gospodarczy nie odwrócił, a jedynie 
lekko wyhamował ten proces.   

Zmiany postępowania polskich konsumentów w kryzysie 

Kryzys wymusił na polskich gospodarstwach domowych wprowadzenie zmian 
w sposobach gospodarowania dochodami. Badania zachowań konsumentów, pro-
wadzone przez Katedrę Badań Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach13, wskazują, Ŝe większość konsumentów w razie potrzeby byłaby w stanie 
dokonać pewnych oszczędności w realizowanych przez siebie wydatkach, które 
mogłyby polegać na całkowitej rezygnacji z zakupu wybranych produktów albo na 
ograniczeniu jakości lub ilości nabywanych dóbr i usług.  

Około połowa konsumentów deklarowała moŜliwość redukcji wydatków zwią-
zanych z wyposaŜeniem mieszkania, zakupem sprzętu elektronicznego lub AGD, 
wydatkami na usługi kulturalne, gastronomiczne i turystyczne. Prawie dwie trzecie 
stwierdza, Ŝe widzi moŜliwość ograniczenia zakupów dóbr Ŝywnościowych oraz 
usług kosmetycznych i fryzjerskich (rys. 3). Gotowość ograniczenia spoŜycia jest 
wyrazem subiektywnej oceny, Ŝe dotychczasowy poziom jest wystarczający i do-
wodzi niezłej kondycji gospodarstw domowych.  

Jednocześnie aŜ 33% badanych stwierdziło, Ŝe nie moŜe w ogóle ograniczyć 
wydatków na Ŝywność. Taki wynik moŜe wskazywać, Ŝe zaspokojenie potrzeb 
podstawowych w tych gospodarstwach domowych realizowane jest na minimalnym 
poziomie. Mniej więcej co trzeci badany stwierdził, Ŝe mógłby całkowicie zrezy-
gnować z niektórych produktów: sprzętu AGD, RTV, wydatków na wyposaŜenie 
mieszkania oraz usług kulturalnych. Więcej osób jest gotowych zaprzestać zaku-
pów artykułów elektronicznych, dekoracji mieszkania i usług turystycznych. MoŜ-
liwości rezygnacji z zakupów usług medycznych nie przewidywało 13% badanych, 
a usług fryzjerskich i kosmetycznych – 17%. Niecałe 3% badanych stwierdziło, Ŝe 
mogłoby zrezygnować z wydatków na zakup Ŝywności, wydaje się jednak, Ŝe takie 
podejście, które oznaczałoby zaspokojenie tych potrzeb wyłącznie za pomocą kon-
sumpcji naturalnej lub społecznej, nie jest moŜliwe w dłuŜszym okresie. 

Co trzeci respondent określił, Ŝe kryzys juŜ wymusił wprowadzenie zmian  
w ich zwyczajach zakupowych, a 7% twierdziło, Ŝe zmiany te miały znaczący cha-
rakter. Połowa osób nie modyfikowała dotychczasowych zwyczajów zakupowych 
pod wpływem kryzysu. Być moŜe fakt ten jest powodowany tym, Ŝe ponad 40% 
badanych nie widziało Ŝadnych skutków kryzysu dla swojego gospodarstwa domo-
wego i gospodarstw swoich krewnych, a drugie tyle postrzegało zmiany jako nie-
                                                                 

12 Z. Skrzypczak, Serwicyzacja konsumpcji a zmiany wydatków na usługi medyczne w Polsce, „Han-
del Wewnętrzny” 2009, nr 1,  

13 Badania prowadzone w maju 2010 r. na celowo dobranej próbie liczącej 268 mieszkańców woj. 
śląskiego metodą ankiety audytoryjnej.  
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zbyt istotne. Jednocześnie 26% badanych stwierdziło, Ŝe przejawy kryzysu w całej 
gospodarce są istotne, a 55% postrzega je jako niezbyt powaŜne. 
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Rys. 3. Deklarowane moŜliwości ograniczenia konsumpcji wybranych dóbr 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich. 

Najczęstszym sposobem radzenia sobie z kryzysem jest podejmowanie rozwaŜ-
nych, przemyślanych decyzji (61% badanych czyni tak częściej niŜ przed kryzy-
sem), odkładanie zakupów (54%) oraz szukanie przecen, promocji i wyprzedaŜy 
(51%). Takie podejście moŜe wskazywać na to, Ŝe konsumenci starają się „przecze-
kać” kryzys, traktując go, jako zjawisko przejściowe. Ich opinie o kryzysie wydają 
się potwierdzać tę tezę14. Jednocześnie ponad połowa konsumentów rzadziej niŜ 
przed kryzysem kupuje impulsywnie (57%) oraz spełnia swoje zachcianki (63%) 
(tab. 4).  

 

 

 

 

 

                                                                 
14 W tym badaniu 65% respondentów stwierdziło, Ŝe kryzys „nie jest taki straszny, jak go malują”, 

55% – Ŝe właśnie się kończy, a 58% – Ŝe teraz moŜe być juŜ tylko lepiej.  
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Tabela 4 

Częstotliwość podejmowania wybranych zachowań zakupowych w stosunku do częstotliwości 
ich podejmowania przed kryzysem 

Sposoby postępowania: 

Częstotliwość podejmowania wybranych za-
chowań zakupowych w stosunku do częstotli-

wości ich podejmowania przed kryzysem 

rzadziej 
tak samo 
często 

częściej średnia* 

Dokonywać zakupów impulsywnych 
(nieplanowanych) 57 34 9 –0,88 
Spełniać zachcianki swoje i/lub członków 
rodziny 63 29 8 –0,83 

Kupować produkty wysokiej jakości 47 41 12 –0,56 

Kupować na kredyt 28 58 15 –0,43 

Robić zakupy według listy 14 58 28 0,19 
Kupować marki własne super- i hiper-
marketów  13 61 26 0,30 
Wybierać najtańsze dostępne produkty  
z danej grupy 13 49 38 0,34 
Odkładać na później zakupy, które nie są 
niezbędne w danym momencie 11 38 51 0,73 
Szukać okazji (przecen, promocji, wy-
przedaŜy) 9 37 54 0,75 

OstroŜnie planować wydatki 8 32 61 0,80 

* Średnia została obliczona przez następujące nadanie wartości ocenom częstotliwości poszczególnych 
zachowań: znacznie rzadziej –3, rzadziej –2, nieco rzadziej –1, tak samo często 0, nieco częściej +1, czę-
ściej +2, znacznie częściej +3.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich. 

Prawie połowa badanych (47%) ograniczyła w związku z kryzysem zakupy 
drogich, luksusowych dóbr. Mniej więcej co trzeci respondent nie zmienił sposo-
bów postępowania. Około 60% konsumentów z taką samą jak przed kryzysem czę-
stotliwością kupuje na kredyt, kupuje marki własnych sieci sklepów i robi zakupy 
według listy. Skłonność do planowania zakupów i do zaciągania kredytów jest  
w duŜej mierze uwarunkowana czynnikami wewnętrznymi, dlatego takie postępo-
wanie w mniejszym stopniu jest wywoływane przez zmiany sytuacji konsumenta 
lub jego gospodarstwa domowego. Nieco odmienne podłoŜe ma prawdopodobnie 
tendencja do utrzymywania się na tym samym poziomie częstotliwości zakupów 
marek własnych. Nabywanie takich produktów jest wynikiem poszukiwania dóbr  
o niskiej cenie i akceptowalnej jakości. Jest to zatem zakup produktów najtańszych, 
o cechach dóbr poślednich. Kryzys nie sprzyja odchodzeniu od tego typu dóbr.  
Z drugiej zaś strony konsumenci, którzy dotychczas nie zaakceptowali tych produk-
tów, mogą chcieć bronić się przed koniecznością zastąpienia dotychczas kupowa-
nych produktów przez dobra opatrzone markami własnymi.  
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Zachowania konsumentów w czasie kryzysu są zróŜnicowane i moŜna wśród 
nich wyodrębnić trzy główne strategie postępowań15:  
1. Postępowanie oszczędne, dla którego charakterystyczne jest kupowanie marek 

własnych super- i hipermarketów, wybieranie najtańszych dostępnych produk-
tów z danej grupy, odkładanie na później zakupów, które nie są niezbędne  
w danym momencie oraz szukanie okazji (przecen, promocji, wyprzedaŜy).  

2. Postępowanie rozrzutne, które cechuje się częstszym niŜ przed kryzysem doko-
nywaniem zakupów impulsywnych, kupowaniem produktów wysokiej jakości 
oraz spełnianiem zachcianek swoich i/lub członków rodziny, przy jednocze-
snym odrzuceniu zakupów dóbr najtańszych i poszukiwania okazji.  

3. Postępowanie rozwaŜne, polegające na częstszym niŜ przed kryzysem kupowa-
niu na kredyt, według listy oraz ostroŜnym planowaniu wydatków.  
Dla konsumentów przyjmujących poszczególne strategie radzenia sobie z kry-

zysem charakterystyczne jest podejmowanie pewnych zachowań, mających na celu 
ograniczenie konsumpcji lub zmniejszenie wydatków. Ponad połowa konsumentów, 
nazywanych „oszczędnymi” i „rozwaŜnymi”, rzadziej niŜ przed kryzysem korzysta-
ła z takich usług jak kino, teatr, usługi gastronomiczne (tab. 5).  

Tabela 5 

Metody oszczędzania realizowane przez konsumentów 

Grupy usług, z których konsumenci ko-
rzystają RZADZIEJ ni Ŝ przed kryzysem 

Odsetek wskazań respondentów (według 
realizowanych strategii postępowania) w% 

oszczędni rozrzutni rozwaŜni 
Kino, teatr 50 19 (+) 45 
Restauracje 59 21 59 
Bary, puby, kawiarnie 55(–) 24(+) 63 
Turystyka zorganizowana 64(–) 22(+) 49 
Usługi fryzjerskie 39(–) 11 26 
Usługi kosmetyczne 43 17(+) 43 
Usługi rekreacyjno-sportowe 36 17(+) 45 
Prywatne (płatne) (płatnych) wizyty i za-
biegi medyczne 

43(–) 19(+) 47 

Objaśnienia: 
(–) – występuje istotny ujemny związek korelacyjny między ograniczeniem korzystania z usługi a przy-

jętą strategią postępowania; 
(+) – występuje istotny dodatni związek korelacyjny między ograniczeniem korzystania z usługi a przy-

jętą strategią postępowania. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich. 

Ograniczenia wydatków w obu tych grupach jest podobne, nieco odmienny jest 
sposób oszczędzania: rozwaŜni częściej rezygnują z usług gastronomicznych (63% 

                                                                 
15 Strategie postępowania wyodrębniono za pomocą analizy czynnikowej przeprowadzonej metodą 

głównych składowych z wariancją Varimax. Test Kaisera-Mayera-Olkina i Bartletta adekwatności 
doboru próby wynosi 0,745, całkowita wyjaśniona wariancja 65%.  
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rzadziej bywa w pubach i barach, a wśród „oszczędnych” odsetek ten wynosi tylko 
55%), a jednocześnie mniej ochoczo rezygnują z wyjść do kina i teatru (odpowied-
nio 45% i 50%), usług fryzjerskich (26% i 39%) i turystyki zorganizowanej (49%  
i 64%). Więcej „rozwaŜnych” niŜ „oszczędnych” stwierdza takŜe, Ŝe zrezygnowało 
z usług rekreacyjnych. Korzystanie z usług rekreacyjnych wykazuje słaby, istotny, 
ujemny związek korelacyjny z zachowaniami charakterystycznymi dla „oszczęd-
nych”. Oznacza to, im częściej respondenci kupują marki własne, najtańsze produk-
ty, im częściej szukają przecen, tym łatwiej rezygnują z usług rekreacyjnych. Sil-
niejszy, równieŜ ujemny związek korelacyjny obserwuje się takŜe pomiędzy za-
chowaniami „oszczędnych” a częstotliwością bywania w barach i pubach, korzysta-
nia z turystyki zorganizowanej oraz usług fryzjerskich.  

Postępowanie zgodnie ze strategią zwaną „rozrzutną” wykazuje istotny dodatni 
związek korelacyjny z bywaniem w pubach i restauracjach (współczynnik korelacji 
od 0,44 do 0,52) i nieco słabszy (wartość współczynnika korelacji od 0,3 do 0,4)  
w odniesieniu do turystyki zorganizowanej, usług fryzjerskich, kosmetycznych re-
kreacyjnych oraz płatnych usług medycznych. Tak więc konsumenci częściej za-
spokajają swoje zachcianki, kupując impulsywnie częściej korzystają z usług ga-
stronomicznych, kosmetycznych, fryzjerskich, medycznych i rekreacyjnych16. Kon-
sumenci „oszczędni” i „rozwaŜni” kilkakrotnie częściej niŜ „rozrzutni” deklarowali, 
Ŝe kryzys spowodował, Ŝe aktualnie rzadziej niŜ przed kryzysem korzystają z nie-
których usług.  

Z powodu skutków kryzysu respondenci częściej niŜ dotychczas porównują ce-
ny produktów Ŝywnościowych i rezygnują z kupna luksusowych artykułów spo-
Ŝywczych, często takŜe kupują Ŝywność tam, gdzie jest najtaniej, lub kupują gorsze 
marki. Te zachowania są charakterystyczne dla respondentów „oszczędnych” i „ro-
zwaŜnych” i wykazują dodatni związek korelacyjny z cechami charakterystycznymi 
dla tych grup konsumentów. Osoby charakteryzowane jako „rozrzutne” podejmują 
wymienione oszczędności kilkakrotnie rzadziej. Co więcej, im silniejsze są zacho-
wania charakterystyczne dla „rozrzutnych”, tym rzadziej obserwuje się wśród nich 
takie zachowania jak porównywanie cen róŜnych produktów oraz kupowanie Ŝyw-
ności tam, gdzie jest ona najtańsza.  

Podejmowanie oszczędności polegających na wykonywaniu zabiegów fryzjer-
skich i kosmetycznych w domu, zastępowaniu odpłatnych wizyt lekarskich korzy-
staniem z usług w ramach NFZ, naprawianiu zepsutych urządzeń, podejmowaniu 
decyzji, Ŝe z wyjazdu wakacyjnego skorzystają tylko niektóre osoby w rodzinie, 
kupowaniu Ŝywności częściej, ale w mniejszych ilościach, dąŜeniu do zmniejszania 
rachunków w restauracjach, szukaniu oszczędności podczas samodzielnego organi-

                                                                 
16 Taki kierunek związku korelacyjnego wynika z faktu dokonania odwrócenia skali przy dokonywa-

niu obliczeń współczynników korelacji.  
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zowania wypoczynku oraz sprawdzaniu ceny artykułów Ŝywnościowych przed 
zakupem – występuje częściej wśród „oszczędnych” i „rozwaŜnych” niŜ wśród 
„rozrzutnych”, nie wykazuje jednak istotnych związków korelacyjnych z cechami 
konsumentów z poszczególnych grup (tab. 6).  

Tabela 6 

Metody oszczędzania realizowane przez konsumentów (%) 

Zachowania respondentów wykonywane 
CZEŚCIEJ ni Ŝ przed kryzysem 

Odsetek wskazań respondentów (według 
realizowanych strategii postępowania)  
oszczędni rozrzutni rozwaŜni 

Kupowanie Ŝywności tam, gdzie jest najtaniej 52(+) 17(–) 51(+) 
Porównywanie ceny róŜnych produktów Ŝywno-
ściowych 66(+) 20(–) 68(+) 
Rezygnowanie z zakupu luksusowych artykułów 
spoŜywczych 64(+) 37 64(+) 
Wybieranie tańszych ofert agencji turystycznych 32(+) 26 47(+) 
Kupowanie gorszych marek/wersji produktów 
trwałego uŜytku niŜ pierwotnie planowane 45(+) 14 30 
DąŜenie do zmniejszania wydatków związanych  
z wizytą w kinie lub teatrze 25 19 43(+) 
DąŜenie do zmniejszania rachunków w barach, 
pubach i kawiarniach 

36 24 36(+) 

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich w domu 25 7 22 
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych w domu 27 8 28 
Zastępowanie odpłatnych wizyt lekarskich korzy-
staniem z usług w ramach NFZ 

30 18 30 

Naprawianie zepsutych urządzeń zamiast wymie-
nić je na nowe 32 12 26 
Podejmowanie decyzji, Ŝe z wyjazdu wakacyjne-
go skorzystają tylko niektóre osoby w rodzinie 11 10 6 
Kupowanie Ŝywności częściej, ale w mniejszych 
ilościach, Ŝeby się nie marnowała 48 27 57 
DąŜenie do zmniejszania rachunków w restaura-
cjach 32 21 38 
Szukanie dodatkowych oszczędności podczas 
samodzielnego organizowania wypoczynku 

48 32 47 

Sprawdzanie ceny artykułów Ŝywnościowych 
przed zakupem 59 18 55 

Objaśnienia: 
(–) – występuje istotny ujemny związek korelacyjny między ograniczeniem korzystania z usługi a przy-

jętą strategią postępowania; 
(+) – występuje istotny dodatni związek korelacyjny między ograniczeniem korzystania z usługi a przy-

jętą strategią postępowania. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich. 

ZróŜnicowanie zachowań konsumentów w obliczu kryzysu jest wynikiem uwa-
runkowań zewnętrznych i wewnętrznych kształtujących postawy nabywców. Prze-
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prowadzone badania pozwalają zidentyfikować niektóre spośród tych determinant  
i określić cechy konsumentów wybierających określoną strategię działania17.  

Strategię postępowania zwaną „oszczędną” przyjmuje ok. 18% badanych. Za-
chowania oszczędnościowe podejmowane przez osoby przyjmujące tę strategię 
mają szeroki zakres: dotyczą zarówno drastycznych ograniczeń korzystania z nie-
których usług (gastronomicznych, turystycznych, fryzjerskich), jak i restrykcyjnego 
ograniczania wydatków codziennych: kupowania najtańszej Ŝywności, wybierania 
tańszych marek, sprawdzania cen, zanim dokona się zakupu. Taka postawa przyj-
mowana jest częściej przez kobiety: to one chętniej odkładają zakupy na później, 
kupują marki własne hipermarketów oraz poszukują przecen i specjalnych okazji. 
Zachowania te częściej podejmują osoby, które gorzej oceniają sytuację naszego 
kraju zarówno w perspektywie najbliŜszego roku, jak i najbliŜszych pięciu lat.  
Z kolei odkładanie zakupów na później oraz wybieranie najtańszych ofert charakte-
ryzuje tych respondentów, którzy mają spore obawy co do swojej przyszłości. Wy-
bieranie najtańszych ofert jest charakterystyczne dla osób z wykształceniem niŜ-
szym niŜ średnie, o niskich i niestabilnych dochodach. Kupowanie najtańszych 
produktów oraz wybieranie marek własnych sklepów częściej dokonywane jest 
przez osoby, które doświadczyły pogorszenia się sytuacji ich rodzin w wyniku kry-
zysu. Wydaje się, Ŝe „oszczędni” zostali zmuszeni do ograniczenia konsumpcji 
przez sytuację kryzysową, a podejmowane przez nich działania mają charakter 
bieŜący, wynikający z braku środków na zaspokojenie potrzeb.  

Zachowania, które nazwano „rozwaŜnymi”, są podobne do zachowań osób 
„oszczędnych”. Zasadnicza róŜnica, jaka jawi się między „oszczędnymi” a „roz-
waŜnymi” jest taka, Ŝe „rozwaŜni” podejmują oszczędności, aby utrzymać dotych-
czasowy poziom konsumpcji: dąŜą do ograniczenia wysokości rachunków w restau-
racjach, pubach, aby nie być zmuszonym do całkowitego zaprzestania korzystania  
z tych usług. RozwaŜni ograniczają wydatki na wyjazdy wypoczynkowe, ale z sa-
mych wyjazdów zrezygnować nie chcą. Ich postępowanie jest wynikiem obaw co 
do przyszłości. Przygotowywanie sobie wcześniej listy zakupów i bardziej restryk-
cyjne planowanie wydatków wykazuje korelację z częstotliwością obaw dotyczą-
cych przyszłości oraz zatrudnienia: im silniejszy niepokój, tym częściej podejmuje 
się zachowania ostroŜne. Osoby, które uwaŜają, Ŝe sytuacja w ciągu najbliŜszego 
roku jeszcze się pogorszy, rozwaŜniej planują zakupy. Im lepsza ocena sytuacji  
w Polsce zarówno teraz, jak i za pięć lat, tym skłonność do planowania jest mniej-
sza. Odwrotnie jest z zakupami na kredyt: im lepsze są przewidywania konsumen-
tów, im wyŜszy poziom dochodów i im stabilniejsze są te dochody, tym chętniej 

                                                                 
17 Procedurę dokonywania charakterystyki tych grup konsumentów opisano: I. Sowa, Zachowania 

przystosowawcze…, s. 273–275. 
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kupuje się na kredyt. OstroŜniej planują wydatki takŜe osoby, które twierdzą, Ŝe 
kryzys spowodował pogorszenie się sytuacji ich gospodarstw domowych.  

Wydaje się, Ŝe „rozwaŜni” planują działania, ograniczają wydatki, aby móc jak 
najdłuŜej utrzymać poŜądany poziom konsumpcji. To wśród „rozwaŜnych” najwię-
cej jest osób, które doświadczyły skutków kryzysu w najbliŜszej i dalszej rodzinie, 
to oni mają największe obawy co do przyszłości, uwaŜają, Ŝe ich praca i dochody 
nie są stabilne. Wśród „rozwaŜnych” przewaŜają osoby, które twierdzą, Ŝe kryzys 
jeszcze potrwa, a to, co najgorsze, dopiero nadejdzie. Ich reakcją na taką ocenę 
sytuacji jest przyjęcie konkretnej strategii działania i racjonalizacja wydatków. 
„RozwaŜni” stanowią w badanej grupie ok. 18%.  

Najliczniejszą grupą respondentów byli „rozrzutni” stanowiący 35% badanych. 
Kupowanie produktów wysokiej jakości oraz zaspokajanie za pomocą zakupów 
zachcianek to zachowania, które częściej podejmują męŜczyźni. Zakupy impulsyw-
ne realizują konsumenci, którzy nie obawiają się przyszłości. Osoby przewidujące, 
Ŝe sytuacja w Polsce będzie się poprawiać, częściej kupują dobra wysokiej jakości, 
natomiast na zaspokajanie zachcianek mogą sobie pozwolić osoby, które mają do-
chody wysokie i stabilne. Zachowania „rozrzutne” podejmowane są przez członków 
gospodarstw domowych, których sytuacja w wyniku kryzysu uległa poprawie. 

Wysoki udział „rozrzutnych” wśród badanych dowodzi, Ŝe siła oddziaływania 
kryzysu na stan polskich gospodarstw domowych nie zagraŜa drastycznie gospo-
darce. Wprawdzie w sporej części gospodarstw domowych podejmuje się działania 
mające na celu redukcję wydatków, jednak zakres tych ograniczeń nie jest wielki. 
Istnieje słaba, ale istotna zaleŜność między sposobami postępowania a przewidy-
waniami dotyczącymi sytuacji w kraju w ciągu najbliŜszego roku oraz słabszy 
związek między postępowaniem a przewidywaniami na najbliŜsze pięć lat, co do-
wodzi, Ŝe respondenci kierują się w większym stopniu bieŜącą sytuacją niŜ tym, co 
moŜe się wydarzyć w niedalekiej przyszłości. Oznacza to, Ŝe konsumenci w ograni-
czonym stopniu planują wydatki, a ich bieŜące decyzje są bezpośrednią reakcją na 
zmiany aktualnej sytuacji ekonomicznej.  

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, Ŝe kryzys wpłynął na pewną ra-
cjonalizację działań konsumentów: więcej z nich planuje decyzje (i długofalowo,  
i na bieŜąco, przygotowując listę zakupów), większy teŜ jest stopień wykorzysty-
wania informacji: nabywcy, którzy poszukują najtańszych ofert lub łapią okazje, 
muszą zebrać informacje, aby porównać, aby przekonać się, czy wyprzedaŜ jest 
rzeczywiście wyjątkowo atrakcyjną okazją. Kryzys gospodarczy wpłynął w umiar-
kowanym stopniu na rezygnację z zakupu niektórych dóbr i usług oraz przyczynił 
się do podejmowania zachowań mających na celu zmniejszenie wydatków na usłu-



Izabela Sowa 196

gi. Siła zmian w zachowaniach konsumentów uzaleŜniona jest przede wszystkim od 
sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Nie jest ona jednak wyłącznie 
identyfikowana z wysokością dochodów. To, jak reagują konsumenci na kryzys, 
uzaleŜnione jest od stabilności dochodów, od oceny, jak zmieniać się będzie sytu-
acja w gospodarce oraz od tego, w jakim stopniu gospodarstwo domowe zostało 
dotknięte przez kryzys.  
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W KONTEKŚCIE EKOMARKETINGU 

 

 

 

Streszczenie 

Artykuł prezentuje postawy konsumenckie w kontekście marketingu ekologicznego. Pierw-
sza część zawiera charakterystykę ekomarketingu oraz opis wybranych narzędzi wspierających 
jego strategię. Kolejna część przedstawia pojęcie świadomości ekologicznej, cele edukacji ekolo-
gicznej oraz model zachowań konsumenckich, wynikający z potrzeby nabycia produktu, który  
w zaleŜności od poziomu świadomości ekologicznej konsumenta reprezentuje konsumpcję zrów-
nowaŜoną bądź niezrównowaŜoną.  

Wprowadzenie 

Współcześni przedsiębiorcy coraz częściej traktują priorytetowo działania na 
rzecz ochrony środowiska, co związane jest ze zmianą rynku towarów i usług na-
bywców. Konsumenci krajów wysoko rozwiniętych, wraz ze wzrostem świadomo-
ści ekologicznej, coraz chętniej wybierają produkty zdrowe, bezpieczne, wyprodu-
kowane według zasad sprzyjających ochronie środowiska. NaleŜy podkreślić, Ŝe 
źródłem największych zagroŜeń dla środowiska są te związane z działalnością 
przedsiębiorstw. Wzrastające zainteresowanie społeczeństwa proekologicznym 
stylem Ŝycia wymusza na przedsiębiorstwach stosowanie w coraz większym zakre-
sie narzędzi marketingu ekologicznego i stwarza konieczność przyjęcia przez nich 
określonych zachowań prośrodowiskowych. Współczesny marketing musi stawiać 
nabywcę w centrum zainteresowania, gdyŜ on staje się w coraz większym stopniu 
świadomym i wymagającym odbiorcą. Z rosnącym poziomem świadomości ekolo-
gicznej obserwuje się zmianę konsumpcji niezrównowaŜonej na zrównowaŜoną. Do 
osiągnięcia tego celu przybliŜa implementacja koncepcji zrównowaŜonego rozwoju. 

Celem artykułu jest prezentacja zachowań konsumentów w kontekście marke-
tingu ekologicznego, który zostanie zrealizowany poprzez charakterystykę ekomar-
ketingu oraz opis narzędzi wspierających jego koncepcję. Autorka artykułu przed-
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stawi model zachowań konsumenckich wynikający z potrzeby nabycia produktu, 
który w zaleŜności od poziomu świadomości ekologicznej konsumenta reprezentuje 
konsumpcję zrównowaŜoną bądź niezrównowaŜoną. W modelu uwzględniono po-
datność konsumentów na marketing ekologiczny. 

Charakterystyka marketingu ekologicznego 

Z punktu widzenia osiągania wytyczonych celów przez przedsiębiorstwa dzia-
łania marketingowe, takie jak właściwy dobór instrumentów i sposobów realizacji 
zadań w zakresie marketingu, mają dla nich ogromne znaczenie. Poprzez odpo-
wiednio zaplanowaną i zrealizowaną politykę marketingową istnieje szansa zarów-
no na realizację zadań, a takŜe na wykonanie tego w sposób zapewniający najkorzy-
stniejszą relację między nakładami a efektami1.  

Zmieniające się uwarunkowania działalności przedsiębiorstw (zewnętrzne, np. 
regulacje środowiskowe, popyt na określone produkty, oraz wewnętrzne, np. moŜ-
liwości inwestycyjne, obniŜanie kosztów, zwiększanie potencjału) stwarzają ko-
nieczność przyjęcia przez nich określonych zachowań wobec problemów środowi-
skowych2.  

Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej konsumentów obserwuje się ro-
zwój marketingu ekologicznego, który jest odpowiedzią na proekologiczne potrze-
by społeczeństwa. Współcześnie marketing coraz bardziej koncentruje się na na-
bywcy. W marketingu konwencjonalnym strategią dominującą była filozofia eks-
pansji produktu lub rynku, w przeciwieństwie do nowego marketingu, który kładzie 
nacisk w duŜej mierze na cechy jakościowe oferty. Zatem do głównych celów stra-
tegicznych przedsiębiorstwa w nowym marketingu zalicza się3: 

– wizerunek firmy etycznej, a co za tym idzie – uczciwej, oferującej wartości 
i korzyści; 

– przetrwanie i rozwój dzięki silnej lojalności klientów; 
– marketing społeczny i ekologiczny – szansę na przewagę konkurencyjną 

mają te przedsiębiorstwa, które zaspokajają potrzeby zysku i rozwoju, 
promując jednocześnie wartości ekologiczne; 

– cel finansowy jako rozsądny kompromis pomiędzy potrzebami firmy a po-
trzebami klientów, zapewniający rozwój.  

 

 
                                                                 

1 K. Kokoszka, Marketing ekologiczny w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie środowiskowe w przed-
siębiorstwie, red. A. Graczyk, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008, s. 106. 

2 H. Pondel, Wykorzystanie koncepcji ekomarketingu w rynkowej walce o klienta, Zeszyty Naukowe 
Gnieźnieńskiej WyŜszej Szkoły Humanistyczno-MenedŜerskiej „Milenium” nr 1, Gnieźnieńska WyŜ-
sza Szkoła Humanistyczno-MenedŜerska „Milenium”, Gniezno 2007, s. 49. 

3 K. Kokoszka, Marketing ekologiczny…, s. 106–107. 
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Pojęcie marketingu ekologicznego 

W ramach marketingu społecznego wyróŜnia się marketing odpowiedzialny 
ekologicznie (tzw. marketing ekologiczny, ekomarketing, zielony marketing, mar-
keting środowiskowy), który jest swoistą odpowiedzią na proekologiczne potrzeby 
konsumentów oraz trudności związane z proekologicznym stylem Ŝycia, wynikają-
ce z konfliktu między zaspokajaniem indywidualnych i bieŜących potrzeb a długo-
falowym interesem konsumentów. Jednym z głównych celów marketingu ekolo-
gicznego jest rozwiązanie tego konfliktu4. 

Istota marketingu ekologicznego zawarta jest przede wszystkim w podejściu 
systemowym oraz w przekształceniu dotychczasowej świadomości. Nie przekreśla 
on dorobku marketingu klasycznego, a jedynie przenosi punkt cięŜkości z kryteriów 
ekonomicznych na społeczno-ekologiczne. Zatem marketing ekologiczny moŜna 
rozpatrywać w trzech aspektach5: 

a) koncepcyjnym, związanym z filozofią zarządzania współczesną organiza-
cją w gospodarce rynkowej, oznacza to, Ŝe w centrum jej uwagi jest klient, 
wraz z jego rzeczywistymi i potencjalnymi potrzebami, odczuwający w co-
raz większym stopniu chęć troski o środowisko oraz konkurent, którego ce-
lem jest zaspokojenie tych samych potrzeb konsumentów; 

b) decyzyjnym, idea ekomarketingu musi być skonkretyzowana w postaci 
sformalizowanych struktur organizacyjnych, w ramach których podejmo-
wane są decyzje ekomarketingowe; 

c) narzędziowym, odnoszącym się do głównych narzędzi stosowanych  
w działalności marketingowej, dzięki czemu przedsiębiorstwo pozyskuje 
nowych klientów i utrzymuje dotychczasowych oraz konkuruje z innymi 
przedsiębiorstwami, by wzmocnić swoją pozycję rynkową. 

Rysunek 1 uwzględnia dwie strony wymiany: oferenta i konsumenta, co stano-
wi podstawowy warunek istnienia marketingu, a takŜe problem społeczny, jakim 
jest presja człowieka na środowisko. Dla  marketingu ekologicznego najwaŜniejsze 
są pola III i IV. Pole III uwzględnia oferentów, którzy zaspokajają potrzeby czyste-
go środowiska. Produkty oferenta kierowane są do konsumentów zielonych, dzięki 
czemu przedsiębiorstwo moŜe odwołać się do potrzeb wyŜszego rzędu, a takŜe li-
czyć na zachowania konsumenckie, co do których zwykły konsument nie jest skłon-
ny, np. zapłacenie wyŜszej ceny za produkt wyprodukowany z naleŜytą troską  
o środowisko. Natomiast zadaniem oferenta z pola IV jest pobudzenie potrzeb kon-
sumenckich na tyle, aby przełoŜyły się na zakup danych wyrobów lub przyniosły 
przynajmniej określone działania konsumenckie jak np. korzystanie z komunikacji 

                                                                 
4 S. Zaremba, Marketing ekologiczny, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009, s. 100. 
5 K. Kokoszka, Marketing ekologiczny…, s. 109. 
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zbiorowej. Celem przedsiębiorstwa jest w tym przypadku przekształcenie zwykłych 
konsumentów w zielonych, z wysokim poziomem świadomości ekologicznej. 
 
 
 
 

III. Zaspokajanie potrzeb 
czystego środowiska 

II. Działania nieetyczne 

IV. Pobudzanie potrzeb 
czystego środowiska 

I. Pobudzanie konsumpcji 
niezrównowaŜonej 

 

Rys. 1. Reakcje oferentów na potrzeby czystego środowiska 

Źródło: S. Zaremba, Marketing ekologiczny, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009, 
s. 101. 

Jak podają H. Meffert i M. Kirchgeorg: „marketing ekologiczny to rozbudzanie 
świadomości ekologicznej konsumentów, którzy nie są zainteresowani ochroną 
środowiska. Jest to więc przede wszystkim wpływanie na zmianę ich zachowań 
społecznych, a szczególnie wyborów konsumpcyjnych”. Natomiast J. Leśniak defi-
niuje ekomarketing jako „proces zarządzania mający na celu rozpoznawanie i pro-
gnozowanie potrzeb konsumentów w zakresie proekologicznych wyrobów i usług  
i zaspokajanie ich poprzez kreowanie podaŜy wyrobów i usług przyjaznych dla śro-
dowiska naturalnego oraz informowanie konsumentów i producentów o ekologicz-
nych cechach produktów”6. 

Wybrane narzędzia wspierające koncepcję ekomarketingu 

Ekoetykietowanie, ekoznakowanie lub ekolabeling jest to dobrowolne nadawa-
nie produktom, które wyróŜniają się cechami szczególnie poŜądanymi z punktu 
widzenia ochrony środowiska wśród innych grup, etykiet w celu ich upowszechnia-
nia i promowania w oczach konsumentów. Znaki te nadawane są zarówno przez 
organizacje publiczne, jak i prywatne, umoŜliwiają racjonalną gospodarkę odpada-
mi, dostarczając określonym „ogniwom łańcucha opakowaniowego” m.in. uŜyt-
kownikom, konsumentom, firmom usług komunalnych konkretnych informacji. 
Przynoszą równieŜ wymierne korzyści w edukacji ekologicznej społeczeństwa7.  

Pierwsze systemowe rozwiązania znakowania ekologicznego rozwijały się  
w krajach skandynawskich, gdzie w 1970 r. w Szwecji wprowadzono znak Miljö 

                                                                 
6 S. Zaremba, Marketing ekologiczny…, s. 102–103. 
7 M. Lisińska-Kuśnierz, M. Ucherek, Znakowanie i kodowanie towarów, Wyd. Akademii Ekono-

micznej, Kraków 2005, s. 40; A. Demianowicz, Ekoetykietowanie: od genezy do ISO 14020, w: Stero-
wanie ekorozwojem. Zarządzanie w warunkach ekorozwoju, t. 2, red. B. Poskrobko, Wyd. Politechniki 
Białostockiej, Białystok 1998, s. 126. 
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Papper. Znak ten mógł być umieszczany na wyrobach papierniczych wykonanych  
z surowców wtórnych. Prawie równolegle ze szwedzkim ekoznakowaniem w Nie-
mczech wprowadzono znany i powszechnie dziś stosowany znak „Blue Angel”8. 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zmusiło polskich przedsiębiorców do 
transformacji np. w kwestii ekoznakowania. Konsumenci, którzy są coraz bardziej 
świadomi, stawiają wyŜsze wymagania względem nabywanych wyrobów, nie pa-
trząc juŜ tylko na ich jakość, lecz takŜe na ich wpływ na środowisko, wybierając te 
bardziej prośrodowiskowe. Dlatego istotny jest rzetelny sposób informowania kon-
sumentów o właściwościach wyrobów poprzez programy etykietowania środowi-
skowego. W Polsce moŜna spotkać produkty z ekoznakami przyznanymi w ramach 
krajowych i zagranicznych programów znakowania.  

Prowadzona edukacja ekologiczna powinna osiągnąć taki stan, aby konsument 
w sposób świadomy wykorzystywał znaki ekologiczne, czyli znał podstawowe 
rodzaje tych znaków, na ich podstawie potrafił takŜe rangować produkty. Istotne 
jest równieŜ, aby poprzez znaki informacyjne i edukacyjne świadomie brał udział  
w zagospodarowywaniu we właściwy sposób zuŜytych wyrobów. 

WyróŜnia się trzy typy etykietowania środowiskowego9: 
a) ekoznakowanie I typu polega na wyróŜnianiu oraz promowaniu produktów 

lub ich odmian, które mają mniejszy niekorzystny wpływ na środowisko od 
innych produktów w danej kategorii; wiąŜe się to z programem trzeciej 
strony udzielającej zezwolenia na stosowanie etykiet środowiskowych na 
produktach wskazujących na ogólną środowiskową ich preferencję w obrę-
bie konkretnej kategorii produktów; 

b) ekoznakowanie II typu dotyczy stwierdzeń środowiskowych własnych pro-
ducenta lub innej zainteresowanej strony w przypadku, gdy chcą oni zade-
klarować specjalne cechy produktów dotyczące przykładowo recyklingu; 

c) ekoznakowanie III typu wiąŜe się z opracowaniem deklaracji środowisko-
wej, tzn. skwantyfikowanej informacji o wyrobie, która oparta jest na oce-
nie cyklu Ŝycia produktu przeprowadzonej zgodnie z normami z grupy ISO 
14040. 

Ekoznakowanie pełni określone funkcje, wśród których najistotniejsze to10: 
– funkcja ekologiczna – ma na celu ochronę środowiska; 

                                                                 
8 W. Adamczyk, Ekologia wyrobów, PWE, Warszawa 2004, s. 199. 
9 Strategia wdraŜania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej, Dokument przyjęty przez Ko-

mitet Europejskiej Rady Ministrów 25 lutego 2005, http://qcm2.quicksilver.pl/img/20/strategia 
_ZPP.pdf, s. 10. 

10 A. Demianowicz, J. Leśniak, P. Znaniecki, Rola ekoetykietowania w zarządzaniu ochroną środo-
wiska, w: Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie i gminie, red. B. Poskrobko, Polskie 
Zrzeszenie InŜynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu, Białystok–Poznań–Ustronie Morskie 
1997, s. 90. 
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– funkcja informacyjna – etykieta informuje konsumentów o ekologicznych 
właściwościach produktu; 

– funkcja stymulacyjna – uzyskanie znaku ekologicznego motywuje przed-
siębiorstwo do dalszych działań w zakresie ochrony środowiska, np. do 
wdroŜenia systemu środowiskowego; 

– funkcja marketingowa – znakowanie towarów słuŜy zwiększeniu obrotu 
produktami o charakterze ekologicznym, jest doskonałym narzędziem 
promocyjnym; 

– funkcja edukacyjna – poszerzanie wiedzy o proekologicznych cechach to-
warów, a takŜe zwiększanie świadomości ekologicznej konsumentów. 

Narzędzie wspomagania zarządzania w przedsiębiorstwie – CSR (ang. corpora-
te social responsibility) – to koncepcja, według której przedsiębiorstwa dobrowol-
nie uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w działaniach handlowych oraz 
kontaktach z interesariuszami11.W przedsiębiorstwie istnieją powiązania pomiędzy 
czynnikami zrównowaŜonego rozwoju i biznesu, które przekładają się na korzyści 
płynące dla przedsiębiorstwa. Przykładowo działania z zakresu ochrony środowi-
ska, takie jak doskonalenie procesów w aspekcie jej ochrony, przekłada się wprost  
na wzrost przychodów i dostęp do nowych rynków oraz redukcję kosztów. Dodat-
kową korzyścią moŜe być takŜe polepszenie wizerunku przedsiębiorstwa. Biorąc 
pod uwagę nadzór i zaangaŜowanie interesariuszy, przedsiębiorstwo czerpie korzy-
ści na płaszczyźnie zarządzania ryzykiem12. 

Odpowiedzialność społeczna odnosi się do wszystkich grup pracowniczych. 
Pozwala skupić uwagę na działaniach wobec ludzi, istotnych sferach Ŝycia jak śro-
dowisko naturalne, jednak bazuje na kryteriach ekonomicznych (uwzględnia  
w swoich działaniach zysk), rachunkowościowych, co znajduje odzwierciedlenie  
w raportach.  

Odpowiedzialność społeczna, która jest częścią idei zrównowaŜonego rozwoju 
wymaga stworzenia odpowiednich warunków umoŜliwiających podejmowanie 
działań ekonomicznie wartościowych, społecznie odpowiedzialnych i ekologicznie 
przyjaznych. 

WdraŜane w przedsiębiorstwach programy środowiskowe równieŜ są wykorzy-
stywane jako narzędzie realizacji marketingu ekologicznego. PoniŜej omówiono 
wybrane z nich.  

System ISO 14001 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania doty-
czące systemu zarządzania środowiskowego. Jej celem jest umoŜliwienie organiza-
                                                                 

11 Więcej niŜ zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, red. B. Rok, FOB, 
Warszawa 2001. 

12 M. Greszta, Sześć kluczowych korzyści wynikających z zaangaŜowania firmy w ideę zrównowaŜo-
nego rozwoju, w: Odpowiedzialny biznes 2009. Czas próby, „Harward Business Review Polska” 2009,  
s. 47. 
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cji sformułowanie zarówno polityki, jak i celów z uwzględnieniem wymagań prze-
pisów prawnych oraz informacji dotyczących istotnych wpływów na środowisko.  
Z kolei przepis prawny – EMAS – reguluje zasady wdroŜenia systemu zarządzania 
środowiskowego wraz ze ściśle określonymi wymogami badania i minimalizacji 
zanieczyszczeń. System ISO 14001 i EMAS mają pewne cechy wspólne, warto 
takŜe podkreślić, Ŝe zdobycie certyfikatu ISO 14001 jest częściowym spełnieniem 
wymagań EMAS, który róŜni się od innych systemów zarządzania środowiskowego 
m.in. obowiązkiem przeprowadzenia wstępnego przeglądu środowiskowego, okre-
sowego publikowania deklaracji środowiskowych oraz moŜliwością posługiwania 
się identyfikowalnym logo. Warunkiem korzystania z logo jest uzyskanie przez 
organizację aktualnej rejestracji EMAS. Logo nie moŜe być stosowane na wyrobach 
ani na opakowaniach. MoŜna go uŜywać np. na bramie zakładu, papierze firmo-
wym, w komunikatach wskazujących, Ŝe organizacja uczestniczy w systemie 
EMAS13. 

Do programu „Odpowiedzialność i troska” moŜe przystąpić kaŜde przedsię-
biorstwo z branŜy chemicznej, jeśli publicznie deklaruje wolę „ciągłej poprawy”  
w obszarach programu. Przedsiębiorstwa wszystkich krajów, które przystąpiły do 
programu i go realizują, mogą posługiwać się znakiem we wszystkich materiałach 
informacyjnych i reklamowych. Prawo do uŜywania znaku przyznaje Kapituła Pro-
gramu po akceptacji realizowanych działań pod względem formalnym i meryto-
rycznym14. 

Implementacja Programów Czystszej Produkcji oraz „Odpowiedzialność i tro-
ska” traktuje się jako jeden z etapów przygotowania firmy do wdroŜenia systemu 
zarządzania środowiskowego na podstawie wymagań normy ISO 14001, który po 
wdroŜeniu przez daną organizację przynosi jej nie tylko szereg korzyści ekono-
micznych, lecz takŜe poprawę wizerunku firmy w otoczeniu. Zdobycie lub poprawa 
„zielonego” wizerunku owocuje zwiększeniem konkurencyjności, a takŜe pozwala 
na utrzymanie lub zwiększenie udziału w rynku oraz zdobycie zaufania zaintereso-
wanych grup, władz administracyjnych i innych instytucji15. 

Model zachowań konsumentów w kontekście ekomarketingu 

JuŜ w końcu lat 60. XX wieku pojawiło się zapotrzebowanie społeczne na wie-
dzę o stosunku ludzi do środowiska, a takŜe podstawowych zjawisk przyrodni-
                                                                 

13 T. Poskrobko, Sformalizowane systemy zarządzania środowiskowego, w: Zarządzanie środowi-
skowe w przedsiębiorstwie, red. A. Graczyk, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008,  
s. 87,98. 

14 A. Ciechelska, Niesformalizowane systemy zarządzania środowiskowego, w: Zarządzanie środo-
wiskowe w przedsiębiorstwie…, s. 50. 

15 M. Urbaniak, Z. Foltynowicz, A. Podsiadłowska, Rozwój świadomości ekologicznej a znajomość 
etykietowania środowiskowego wśród polskich przedsiębiorstw, w: Ekologia wyrobów, red. W. Adam-
czyk, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000, s. 252. 
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czych. Spowodowane było uświadomieniem sobie przez ludzi, Ŝe nie tylko wojna, 
lecz takŜe (choć paradoksalnie) pokojowy, acz nieuporządkowany i niekontrolowa-
ny rozwój świata stanowi powaŜne niebezpieczeństwo zarówno dla naszej planety, 
jak i jej mieszkańców. Ekologia szybko stała się nauką, od której rozstrzygnięć 
zaleŜy dalszy byt całej ludzkości, dlatego świadomość ekologiczna, którą moŜna 
ujmować w sposób opisowy lub postulowany, ma tak ogromne znaczenie dla społe-
czeństwa. Definicje opisowe określają elementy świadomości społecznej (lub in-
dywidualnej) w odniesieniu do relacji pomiędzy człowiekiem (społeczeństwem)  
a środowiskiem. Natomiast definicje normatywne określają postulowany, optymal-
ny model tego ekologicznego elementu naszej świadomości, którego realizacja 
zapewni w miarę bezkonfliktową koegzystencję człowieka ze środowiskiem16. 

Istnieje wiele propozycji metodologicznych kształcenia i wychowywania pro-
ekologicznego. Ze względu na sposób wdroŜenia wyróŜnia się edukację17: 

a) multidyscyplinarną, w ramach której następuje wkomponowanie treści 
związanych z ochroną środowiska w programy nauczania tradycyjnych 
przedmiotów czy dyscyplin naukowych; 

b) interdyscyplinarną, czyli taką, w której treści ekologiczne są wyodrębnio-
ne, a następnie ujęte w ramy specjalnego przedmiotu; 

c) multidyscyplinarno-integrującą, która jest połączeniem poprzednich po-
dejść. 

Głównymi celami edukacji ekologicznej powinno być18: 
– nauczenie podstaw ekologicznie zrównowaŜonego uŜytkownika środowi-

ska wraz ze sposobami jego ochrony; 
– pobudzanie do twórczych działań, zmierzających do oszczędnego korzy-

stania z zasobów przyrody przy maksymalnej ich ochronie; 
– zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych; 
– kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej  

i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody; 
– wdroŜenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania, na-

uczenie postrzegania zaleŜności między stanem środowiska a jakością Ŝy-
cia kaŜdej jednostki ludzkiej i całego społeczeństwa; 

– kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środo-
wiska. 

Działania w zakresie edukacji ekologicznej, której celem jest kształtowanie 
świadomości ekologicznej konsumentów, odbywają się w ramach programów zie-

                                                                 
16 B. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełczewski, Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. Na-

ukowe PWN, Warszawa 2008, s. 358.  
17 Ibidem, s. 422. 
18 Gospodarka a środowisko i ekologia, red. K. Małachowski, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 40. 
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lonego konsumeryzmu realizowanych przez organizacje ekologiczne w wielu kra-
jach. Przykładem moŜe być międzynarodowy program opracowany przez GAP 
(Global Action Plan for the Earth International) Program Ekozespołów polegający 
na propagowaniu organizowania w miejscu zamieszkania lub pracy kilkuosobo-
wych zespołów, których zadaniem jest współdziałanie na rzecz zmiany stylu Ŝycia 
na bardziej ekologiczny19.  

Za jedną z podstawowych przyczyn degradacji środowiska naturalnego uznaje 
się niezrównowaŜoną konsumpcję, która jest tym większa, im wyŜszy jest poziom 
uprzemysłowienia. Proces ten zagraŜa równieŜ środowisku w Polsce, gdyŜ dyna-
micznemu napływowi towarów nie towarzyszy odpowiedni poziom rozwoju infra-
struktury technicznej, zwłaszcza chroniącej środowisko i słuŜącej gospodarce odpa-
dami. Alarmująco wzrasta takŜe ilość powstających odpadów, w tym odpadów 
pouŜytkowych pochodzących z gospodarstw domowych. Rozwój konsumpcji i co-
roczne wprowadzanie znaczącej liczby nowych produktów na rynek oraz skrócenie 
okresu uŜytkowania wyrobów przekładają się na wzrost zuŜycia surowców i ener-
gii, a takŜe zwiększanie ilości odpadów wytwarzanych przez aglomeracje miejsko- 
-przemysłowe i inne zespoły osadnicze20.  

Nie tylko marketing, lecz takŜe oddziaływanie nowych środków konsumpcji 
nakierowują konsumenta do tzw. hiperkonsumpcji. Za nowe środki konsumpcji 
uznaje się mega-, hiper- i supermarkety, statki wycieczkowe, bary szybkiej obsługi, 
katalogi sprzedaŜy wysyłkowej, karty kredytowe i inne21.  

Dlatego istotne jest, aby konsumpcjonizm, który jest siłą napędową tych zmian, 
dąŜył do stopniowego zrównowaŜenia, odpowiednio do załoŜeń zrównowaŜonego 
rozwoju, czyli aby konsument tradycyjny, który dostosowuje się do rynku i ma 
niską świadomością ekologiczną, ewoluował w konsumenta podkreślającego indy-
widualność poprzez wysoką świadomość konsumencką. 

Aktualnie obserwuje się rosnące zainteresowanie konsumentów ochroną śro-
dowiska, uświadamiają oni sobie związek własnych działań z innymi sferami Ŝycia 
społecznego i gospodarczego. Związane jest to z nabywaniem towarów natural-
nych, bezpiecznych, sprzyjających zdrowiu człowieka i przyrodzie, oszczędnością 
zuŜywanych zasobów naturalnych itd.22 

Raymond De Young, w badaniach nad psychologicznymi aspektami ludzkiej 
motywacji, próbuje odszukać rozwiązania dla zachowań konsumpcyjnych 

                                                                 
19 S. Zaremba, Ekologia a idee zielonego konsumeryzmu, w: Ekologia wyrobów…, s. 30. 
20 Ekologia wyrobów…, s. 25. 
21 R. Janikowski, Rynek a równowaŜenie konsumpcji. Stymulatory i bariery, w: Konflikty i współpra-

ca w realizacji strategii ekorozwoju, red. S. Czaja, Wyd.Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003,  
s. 154. 

22 A. Małysa-Kaleta, Konsumpcja w kształtowaniu jakości Ŝycia Polaków, w: Konsumpcja i rynek  
w warunkach zmian systemowych, red. Z. Kędzior, E. KieŜel, PWE, Warszawa 1997, s. 32. 
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uwzględniających wewnętrzną satysfakcję z redukcji konsumpcji. W badaniach 
tych wskazuje trzy zasadnicze postawy względem środowiska23: 
1. Zorientowanie na samego siebie – antropocentryczne podejście skupione na 

zainteresowaniu środowiskiem z racji fizycznych lub materialnych korzyści, 
jakie konsument moŜe uzyskać z określonych zachowań w środowisku. 

2. Zorientowanie na świat – zgeneralizowane podejście do samej biosfery, często 
określane jako ekocentryzm. 

3. Zorientowanie prospołeczne – altruistyczne podejście skupione na dobrobycie 
innych ludzi, kierowanie się normami społecznymi i moralnymi innych jedno-
stek.  
ZrównowaŜona konsumpcja wymaga, aby decyzja konsumencka realizowana 

była według czterech zasad imperatywu ekologicznego konsumenta: selekcji rodza-
ju energii lub materii, minimalizacji zuŜycia energii lub materii, maksymalizacji 
efektywności wykorzystania energii lub materii, segregacji odpadów. Imperatyw 
ekologiczny konsumenta stanowi zasady określające konsumenta w kolejnych eta-
pach procesu zaspokojenia potrzeby24, co przedstawiono na rysunku 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Imperatyw ekologiczny konsumenta 

Źródło: B. Michaliszyn, R. Janikowski, Przyczynek do zrównowaŜonej konsumpcji, „Człowiek  
i Przyroda” 1997, nr 6, s. 66. 

Zmiana zachowań konsumentów i wytworzenie ekologicznego imperatywu 
działania są procesami długotrwałymi i trudnymi. Występowaniu ekologicznych za-

                                                                 
23 D. Pieńkowski, Konsumpcja w warunkach kryzysu społeczno-przyrodniczego, „Ekonomia i Śro-

dowisko” 1997, nr 2, s. 69. 
24 B. Michaliszyn, R. Janikowski, Przyczynek do zrównowaŜonej konsumpcji, „Człowiek i Przyroda” 

1997, nr 6, s. 65–66. 
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chowań konsumentów, a więc czynników kształtujących popyt i model konsumpcji, 
towarzyszy podaŜ produktów ekologicznych i przyjaznych środowisku. Producenci 
coraz częściej sięgają po działania proekologiczne związane z realizacją wymogów 
prawa w promocji towarów, co przekłada się na zwiększenie zainteresowania zmia-
nami stylu Ŝycia, a takŜe rozwojem rynku wyrobów ekologicznych25. 

Zachowania konsumentów w kontekście ekomarketingu zaprezentowano na 
rysunku 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 3. Zachowania konsumentów w kontekście ekomarketingu 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                                 
25 W. Adamczyk, Ekologia wyrobów…, s. 30. 
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Zachowania konsumentów mają swój początek w potrzebie nabywania produk-
tów, która w zaleŜności od typu konsumenta będzie realizowana w odmienny spo-
sób. Typy konsumenta moŜna sklasyfikować, biorąc pod uwagę poziom jego świa-
domości ekologicznej jako: niską, przeciętną, wysoką oraz bardzo wysoką. Wydaje 
się, Ŝe marketing ekologiczny będzie miał ograniczone znaczenie w przypadku 
konsumenta z niskim oraz bardzo wysokim stanem wiedzy ekologicznej. Natomiast 
najbardziej podatną grupą na marketing ekologiczny mogą okazać się osoby z prze-
ciętnym oraz wysokim poziomem świadomości ekologicznej, dąŜące swym zacho-
waniem do proekologicznego stylu Ŝycia. 

Zakończenie  

Zachowania konsumentów są uwarunkowane stanem wiedzy ekologicznej, któ-
ra kształtuje ich wraŜliwość środowiskową. Konsumenci z przeciętnym i wysokim 
poziomem świadomości ekologicznej wydają się najbardziej podatną grupą na dzia-
łania marketingu ekologicznego. Wynika to z faktu, Ŝe zachowania tych osób kon-
centrują się na postawie dąŜącej do ekologicznego stylu Ŝycia.   

NiezrównowaŜona konsumpcja prowadzi do degradacji środowiska naturalne-
go, która jest tym większa, im wyŜszy jest poziom uprzemysłowienia. Zatem nad-
rzędnym celem ekomarketingu, realizowanym poprzez narzędzia takie jak kampa-
nie ekologiczne, powinna być poprawa stanu świadomości ekologicznej społeczeń-
stwa. Przyczyniłoby się to do zmiany konsumpcji niezrównowaŜonej na zrównowa-
Ŝoną, kształtowania prośrodowiskowych zachowań konsumenckich, a tym samym 
zwiększenia popytu na produkty ekologiczne.  

 
CONSUMER BEHAVIOR IN THE CONTEXT OF ECOMARKETING 

 
Summary 

 
The paper presents the consumer behavior in the context of environmental marketing. The 

first part contains a description of the ecological marketing and selected ecomarketing tools that 
support it. The next part presents the concept of ecological awareness, environmental education 
goals and a model of consumer behavior, which is the cause of beginning of the purchase of  
a product, defining types of consumer due to environmental awareness. 

 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 661                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 73                  2011 
 

 

 

 

dr ROMUALD ZABROCKI 
Akademia Morska w Gdyni 
 

 

 

 

UWARUNKOWANIA ZACHOWA Ń śYWIENIOWYCH  
KONSUMENTÓW W USŁUGACH TURYSTYCZNYCH  

 

 

 

Streszczenie  

W artykule przedstawiono znaczenie i specyfikę Ŝywienia jako składowej produktu w usłu-
gach turystycznych. Omówiono czynniki róŜnicujące zachowania Ŝywieniowe turystów, do któ-
rych zaliczono: postrzeganie roli i znaczenia Ŝywienia w Ŝyciu w ogóle, indywidualne cechy 
konsumentów, formę organizacji wyjazdu turystycznego, rodzaj uprawianej turystyki, czynniki 
ekonomiczne, kontekst czasowo-sytuacyjny oraz  zakres dostrzeganego przez konsumentów 
ryzyka. 

Zachowania Ŝywieniowe stanowią jedną z najwaŜniejszych sfer aktywności Ŝy-
ciowej człowieka. Dotyczą m.in. sfery wyboru Ŝywności, procesu nabywania pro-
duktów Ŝywnościowych, planowania posiłków i form Ŝywienia, a takŜe szeroko ro-
zumianej jakości Ŝywienia1. 

Wybór Ŝywności i sposobu Ŝywienia zaleŜy od wielu czynników, które w róŜny 
sposób oddziałują na psychikę człowieka, prowadząc do wyboru jednych produk-
tów, a odrzucenia innych. W literaturze spotyka się wiele modeli pozwalających na 
klasyfikację i charakterystykę czynników wyboru Ŝywności i Ŝywienia2. Większość 
z tych czynników moŜna przypisać do jednej z trzech grup: 

– czynniki związane z produktem jak: jego skład chemiczny, wartość odŜyw-
cza, atrybuty sensoryczne, cechy funkcjonalne (wygoda, dostępność, opa-
kowanie, trwałość); 

                                                                 
1 I. Narojek, Niektóre aspekty uwarunkowań zachowań Ŝywieniowych, Prace Instytutu śywności  

i śywienia, Warszawa 1993, s. 7. 
2 T. Fürst, M. Connors, C.A. Bisogni, J. Sobal, L. Winter Falk, Food choice: a conceptual model of 

the process, „Appetite” 1996, Vol. 26, No. 3, s. 247–266; R. Shepherd, Psychological aspects of food 
choic, „Food Science and Technology Today” 1995, Vol. 9, No. 3, s. 175–182. 
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– czynniki związane z konsumentem jak: czynniki demograficzne, stan meta-
boliczny organizmu (głód pragnienie), czynniki psychologiczne (motywa-
cje, osobowość, nastrój, postawy); 

– czynniki środowiskowe, wśród których wyodrębnia się czynniki ekonomi-
czne; czynniki społeczne (status społeczny, wzorce w rodzinie, moda); 
czynniki kulturowe (tradycja, religia) oraz kontekst, czyli miejsce, czas  
i towarzystwo, w którym dokonuje się zakupu lub spoŜywa posiłek3.  

Z chwilą, kiedy człowiek po raz pierwszy opuścił swoje domostwo w celach tu-
rystycznych, zrodziła się potrzeba Ŝywieniowa w nowych warunkach środowisko-
wych. Rozwój turystyki i dostępność podróŜowania spowodowały konieczność 
rozwoju działalności polegającej na Ŝywieniu ludności poza gospodarstwem do-
mowym4. W turystyce nie tylko określona jakość i atrakcje danego miejsca są dla 
konsumenta motywujące do podjęcia decyzji o realizacji wyjazdu turystycznego, 
lecz takŜe szeroko pojęta zdolność danego miejsca do jak najpełniejszego zaspoko-
jenia róŜnych potrzeb turystów, w tym potrzeb Ŝywieniowych. śywienie stanowi 
zatem waŜny, integralny komponent współczesnej turystyki. 

W związku turystyki i usług Ŝywieniowych mamy do czynienia z efektem 
sprzęŜenia zwrotnego. Turystyka sprzyja rozwojowi róŜnorodnych form usług Ŝy-
wieniowych i infrastruktury gastronomicznej. Z kolei usługi Ŝywieniowe wraz z to-
warzyszącą im bazą gastronomiczną, obok walorów i dostępności turystycznej, są 
elementem zwiększającym atrakcyjność obszarów destynacji turystycznej, stymulu-
jąc tym samym rozwój turystyki.  

Jednym z najwaŜniejszych pojęć w turystyce jest produkt turystyczny, rozu-
miany jako podstawowy podmiot gry rynkowej i zasadniczy element strategii mar-
ketingowej na rynku turystycznym. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie atrakcyjny pro-
dukt turystyczny nieobejmujący usług Ŝywieniowych. Usługi Ŝywieniowe są więc 
elementem składowym wielu produktów i pakietów turystycznych, znacznie je 
wzbogacając oraz zwiększając ich atrakcyjność i konkurencyjność.  

Andrzej Stasiak wskazuje, Ŝe w pakiecie turystycznym (tour package) usługi 
Ŝywieniowe mogą odrywać rolę: 

– waŜną, jednak o charakterze drugoplanowym, 
– równorzędną z innymi walorami turystycznymi, 
– pierwszoplanową  jako rdzeń produktu turystycznego. 

                                                                 
3 E. Babicz-Zielińska, Studia nad preferencjami pokarmowymi oraz determinantami wyboru Ŝywno-

ści w wybranych grupach konsumenckich, Prace Naukowe WyŜszej Szkoły Morskiej, Gdynia 1999,  
s. 48; N. Gains, The repertory grid approch, w: Measurement of Food Preferences, red. H.L. Meisel-
man, H.J.H. MacFie, Chapman and Hall, London 1994, s. 51–76. 

4 R. Zabrocki, Rola i funkcje usług Ŝywieniowych we współczesnym świecie, w: Theoretical and Em-
pirical Researches on Services during Socio-Economic Changes, Wyd. Enturion, Łódź 2008, s. 37–45. 
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W pierwszym przypadku usługi Ŝywieniowe mają na celu zaspokoić fundamen-
talne potrzeby fizjologiczne turystów: głód i pragnienie. Nie odgrywają istotnej roli 
z punktu widzenia samego celu wyjazdu. Są jedynie koniecznym dopełnieniem  
w odniesieniu do atrakcji turystycznych, z reguły o charakterze drugoplanowym. 

Coraz częściej w czasie podróŜy turystycznej usługi Ŝywieniowe stają się waŜ-
nym komponentem całego pakietu turystycznego. Obok walorów przyrodniczych, 
specyfika lokalnej kuchni, tradycyjne, regionalne produkty spoŜywcze lub wyda-
rzenia o tematyce kulinarnej wydatnie podnoszą w oczach turystów atrakcyjność 
całego wyjazdu, podkreślając jego wyjątkowość, elitarność czy egzotykę. W tej sy-
tuacji usługi Ŝywieniowe stają się jednym z podstawowych celów wyjazdu turysty-
cznego, o równorzędnej wartości w odniesieniu do pozostałych walorów turysty-
cznych5. 

W ostatnich latach dziedzictwo gastronomiczne stało się podstawą rozwoju ni-
szowej formy turystyki, określanej mianem turystyki Ŝywności (food tourism), tury-
styki gastronomicznej (gastronomic tourism) lub turystyki kulinarnej (culinary 
tourism)6. W tym przypadku gastronomia moŜe być sama w sobie atrakcją tury-
styczną i rdzeniem produktu turystycznego.  

Jednoznaczne określenie czynników kształtujących rzeczywiste postawy i za-
chowania konsumentów wobec usług Ŝywieniowych w turystyce jest trudne i zdaje 
się wynikać z bardzo wielu przyczyn. Podejmując ten problem, naleŜy mieć na 
uwadze następujące fakty:  
1. Korzystanie z usług Ŝywieniowych nie stanowi z reguły podstawowego celu wy-

jazdu turystycznego, za wyjątkiem sytuacji, kiedy sama usługa Ŝywieniowa ma 
charakter produktu turystycznego. Usługi Ŝywieniowe są najczęściej elementem 
wartości dodanej, wzbogacającej podstawowy produkt turystyczny, ale nieprze-
sądzającym o jego zakupie. 

2. Ogólna zasada racjonalnego Ŝywienia w turystyce konkretyzuje się w rozma-
itych czasach i miejscach, w zróŜnicowanych wariantach i odmianach. Decydują 
o tym z jednej strony trwałe oddziałujące warunki klimatyczne, udostępniające 
określone rodzaje flory i fauny, stanowiące wyjściowe materiały Ŝywieniowe,  
z drugiej zaś historycznie ukształtowane normy kulturowe, narzucające sposo-
bom i stylom Ŝywienia róŜne obyczajowe i religijne nakazy lub zakazy.  

3. Konsumenci korzystający z usług Ŝywieniowych w czasie wyjazdów turystycz-
nych warunkują ich wybór bardzo wieloma czynnikami subiektywnymi, często 
o zróŜnicowanym stopniu racjonalności. Stąd bardzo trudna jest systematyzacja 
takich zachowań, a tym bardziej stworzenie modeli w tym zakresie. Jedno jest 
pewne, Ŝe w swoich wyborach turysta z reguły kieruje się zasadą maksymaliza-

                                                                 
5 A. Stasiak, Gastronomia jako produkt turystyczny, „Turystyka i Hotelarstwo” 2007, nr 11, s. 114. 
6 A. Kowalczyk, Turystyka kulinarna, „Turyzm” 2005, nr 15, s. 1–2. 



Romuald Zabrocki 212

cji, według której stara się maksymalizować zadowolenie przy minimalnym 
własnym zaangaŜowaniu organizacyjnym, czasowym i ekonomicznym. Konsu-
menci przyjmują postawy negatywne względem dobra czy usługi, z reguły je 
odrzucają, jeŜeli bilans spodziewanych korzyści i ponoszonych nakładów jest 
ujemny.  

4. Zakres korzystania z usług Ŝywieniowych podczas wyjazdu często nie odzwier-
ciedla w pełni rzeczywistych postaw i preferencji względem tych usług. Z jednej 
strony turysta stara się zachować swoje Ŝywieniowe „status quo” i realizować 
Ŝywienie zgodnie z własnymi przyzwyczajeniami i nawykami. Z drugiej strony 
chce uciec od normatywnych zachowań Ŝywieniowych dnia codziennego. Szuka 
nowych doświadczeń i przeŜyć kulinarnych, dóbr i usług niekonwencjonalnych, 
które istotnie wzbogacą atrakcyjność wyjazdu turystycznego. Bywa teŜ tak, Ŝe  
z uwagi na czynniki sytuacyjne, ograniczenia czasowe czy finansowe decyduje 
się na zakup dóbr i usług Ŝywieniowych, których ogólnie nie preferuje i z któ-
rych na co dzień nie korzysta. Przemawia za tym pewna „racjonalność psycho-
logiczna”, sytuacja czy kontekst. 

5. śywienie w warunkach wyjazdu turystycznego nie zawsze gwarantuje zbilan-
sowanie diety i niekoniecznie, a wręcz bardzo często, nie do końca spełnia wy-
mogi racjonalnego Ŝywienia. Przyczyna tego leŜy niekiedy po stronie samych 
turystów, ich chęci zmiany codziennego modelu Ŝywienia czy przedkładania po-
staw hedonistycznych nad racjonalne. Bywa teŜ, Ŝe wpływ na to mają czynniki 
środowiskowe (rodzaj oferowanego Ŝywienia, dostępność, jakość), ekonomicz-
ne, czasowe i inne. 
Wśród wielu róŜnorodnych czynników, warunkujących kształtowanie postaw  

i zachowań konsumentów względem usług Ŝywieniowych w turystyce wskazać 
moŜna m.in.: 

– postrzeganie roli i znaczenia Ŝywienia w Ŝyciu w ogóle; 
– indywidualne cechy konsumentów – płeć, wiek, otwartość (neofobia i reo-

filia); 
– formę organizacji wyjazdu turystycznego (indywidualny, zorganizowany, 

pobytowy, objazdowy); 
– rodzaj uprawianej turystyki (wypoczynkowa, aktywna, specjalna); 
– czynniki ekonomiczne (dostępność cenowa); 
– kontekst (rozumiany jako wytwór czasu, miejsca i towarzystwa w jakim 

korzysta się z usługi Ŝywieniowej); 
– zakres dostrzeganego przez konsumentów ryzyka. 
O roli usług Ŝywieniowych i zakresie korzystania z nich podczas wyjazdu tury-

stycznego zdaje się przesądzać podejście konsumentów do istoty Ŝywienia w Ŝyciu 
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w ogóle. W tym względzie moŜna podzielić konsumentów na minimalistów, racjo-
nalistów oraz hedonistów.  

Konsumenci minimaliści traktują Ŝywienie jako niezbędną, ale uciąŜliwą ko-
nieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb Ŝyciowych organizmu. Działają 
według zasady „jem, aby Ŝyć” i z reguły nie postrzegają Ŝywienia jako źródła przy-
jemności i dodatkowych przeŜyć. Organizacji własnego Ŝywienia poświęcają sto-
sunkowo mało czasu i nie przywiązują często naleŜytej uwagi do jego jakości. Po-
dobnie traktują Ŝywienie podczas wyjazdów turystycznych. Nie utoŜsamiają Ŝywie-
nia jako waŜnego elementu oferty turystycznej, ale jako konieczny dodatek. W mi-
nimalnym stopniu korzystają z pakietów Ŝywieniowych oferowanych przez tour-
operatorów albo całkowicie z nich rezygnują. Preferują Ŝywienie realizowane we 
własnym zakresie. W czasie wyjazdu Ŝywią się często w przypadkowo napotkanych 
placówkach gastronomicznych, kierując się przy tym zwykle niską ceną, a nie jako-
ścią oferowanych usług. 

Jedną z najliczniejszych grup konsumentów, w zaleŜności od ich postawy 
względem Ŝywienia, są konsumenci racjonalni. Ich racjonalizm przejawia się  
w dbałości o rodzaj i jakość spoŜywanej Ŝywności, liczbę i pory spoŜywania posił-
ków, stosowanie się, w moŜliwie w jak najszerszym zakresie, do zasad i zaleceń 
nauki o Ŝywieniu. W czasie wyjazdów turystycznych starają się szukać ofert, które 
najlepiej zaspokoją ich potrzeby Ŝywieniowe. Traktują zatem usługi Ŝywieniowe 
jak waŜny element kaŜdej oferty turystycznej. W wyborach pomijają często oferty, 
które nie gwarantują im w stopniu o co najmniej zadowalającym prawidłowej reali-
zacji Ŝywienia. Pomimo wysokiego stopnia racjonalizmu tej grupy konsumentów są 
oni jednak skłonni do pewnych modyfikacji własnego modelu Ŝywienia, dostoso-
wując go do warunków realizacji wyjazdu turystycznego. Dla oferentów usług Ŝy-
wieniowych w turystyce jest to grupa bardzo wymagająca, potrafiąca jasno i wy-
raźnie określić wymagania w zakresie oczekiwań Ŝywieniowych, ale teŜ gotowa 
pójść na pewne kompromisy w tym zakresie.  

Hedoniści, jako grupa odbiorców usług Ŝywieniowych, czerpią z jedzenia przy-
jemność. Wielu z nich hołduje zasadzie „Ŝyję, aby jeść”, stąd Ŝywność i Ŝywienie 
odgrywają znaczącą rolę w ich codziennym Ŝyciu i podczas wyjazdów turystycz-
nych. Konsumenci hedonistyczni patrzą na Ŝywienie w ofercie turystycznej jako 
istotną wartość dodaną, która sama w sobie moŜe być dodatkowym walorem, 
zwiększającym atrakcyjność i konkurencyjność wielu produktów turystycznych. 
Zwracają zatem szczególną uwagę na wysoki stopień atrakcyjności oferowanych  
w turystyce usług Ŝywieniowych, ich oprawę i sposób realizacji. Cechuje ich z re-
guły szeroka wiedza na temat Ŝywności i Ŝywienia. Są otwarci na wszelkie nowe 
doświadczenia. Z jednej strony są skłonni korzystać z efektów globalizacji w Ŝy-
wieniu, nazywając się „globalnymi obywatelami świata smaków”, z drugiej jednak 
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strony jawią się jako „poszukiwacze lokalnych smaków”. UwaŜają, Ŝe to, co jest 
spoŜywane ze smakiem, nie moŜe być niezdrowe oraz wymaga uwagi i czasu.  
W ich opinii naleŜy sięgać do skarbnicy smaków, tradycyjnych produktów i potraw, 
zatrzymać się w biegu i poszukiwać sprawdzonych od wieków rozwiązań, produk-
tów i tradycji Ŝywieniowych odwiedzanych krajów i miejsc. Są zwolennikami pro-
duktów naturalnych, minimalnie przetworzonych, potraw slow food, ale teŜ akcep-
tują wiedzę o racjonalnym Ŝywieniu. Poddają się chętnie perswazji autorytetów 
dobrego smaku, opiniom znajomych i osób podobnie myślących. Hedoniści są naj-
bardziej lojalnymi odbiorcami usług Ŝywieniowych o charakterze etnicznym czy 
regionalnym. Dla nich biura turystyczne organizują wyprawy kulinarne w tradycyj-
ne krainy smaku. Oni to właśnie zapoczątkowali rozwój nowej, niszowej formy 
turystyki, jaką jest turystyka kulinarna (culinary tourism)7. 

Z punktu widzenia rynkowego kaŜdy konsument, turysta jest indywidualnością 
kierującą się w swoich wyborach wieloma czynnikami natury subiektywnej. Siła 
owego subiektywizmu konsumenckiego zaleŜna jest m.in. od płci, wieku, cech 
osobowości czy otwartości na nowe wyzwania i odzwierciedla się w konkretnych 
postawach i zachowaniach rynkowych.  

Płeć w duŜym stopniu determinuje postawy i specyfikę zachowań Ŝywienio-
wych. W tym względzie szczególna rola przypada kobietom. Kobieta z racji pełnio-
nych przez siebie funkcji społecznych jest przypisana do sfery Ŝywieniowej, a tym 
samym spora część jej aktywności łączy się z funkcjonowaniem tej sfery8. To wła-
śnie kobiety najczęściej zajmują się planowaniem Ŝywienia w rodzinie i podczas 
wyjazdów turystycznych. 

W podejściu do usług Ŝywieniowych w turystyce kobiety zdecydowanie bar-
dziej niŜ męŜczyźni przywiązują wagę do racjonalności Ŝywienia, kompleksowości 
i jakości oferowanych usług Ŝywieniowych. Swoją pozytywną bądź negatywną 
postawę uzaleŜniają od dostępności i rzetelności informacji na temat oferowanych 
usług Ŝywieniowych. Same równieŜ aktywnie tych informacji poszukują. W oce-
nach zdecydowanie bardziej niŜ męŜczyźni zwracają uwagę na warunki realizacji 
Ŝywienia jak typ placówki Ŝywieniowej, jej wystrój, charakter oferowanego Ŝywie-
nia (tradycyjne, etniczne, typu fast food), higienę i bezpieczeństwo czy zakres usług 
dodatkowych, np. kulturalno-rozrywkowych. W postawach kobiet waŜną rolę od-
grywa obok racjonalizmu element emocjonalny. W czasie wyjazdu turystycznego 
szukają nowych doświadczeń Ŝywieniowych, stąd są otwarte na korzystanie z re-
gionalnych i etnicznych usług Ŝywieniowych, traktując je jednak jako okazjonalne 
                                                                 

7 K. Krajewski, R. Zabrocki, Market of food traditional and regional products in Poland, w: Tradi-
tional and regional technologies and products in humans nourishment, red. Z.J. Dolatowski, D. Koło-
Ŝyn-Krajewska, PFTS Scientific Publishing House, Kraków 2008, s. 108–133. 

8 M. JeŜewska-Zychowicz, Zachowania Ŝywieniowe i ich uwarunkowania, Wyd. SGGW, Warszawa 
2007, s. 20. 
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przeŜycie, a nie podstawowy element zaspakajania potrzeb Ŝywieniowych podczas 
wyjazdu.  

WaŜnym elementem róŜnicującym postawy i zachowania konsumentów wobec 
usług Ŝywieniowych w turystyce jest wiek. Badania B. Bilskiej i R. Zabrockiego 
wykazały, Ŝe młodzi turyści ze względu na swoje cechy osobowościowe i psycho-
społeczne, takie jak dynamizm, otwartość czy ciekawość podczas podróŜy, mają 
pozytywne postawy wobec róŜnych form usług Ŝywieniowych. Są równieŜ otwarci 
na poznawanie i korzystanie z dziedzictwa kulinarnego odwiedzanych obszarów. 
Paradoksalnie wybierają sprawdzone systemy Ŝywienia, o charakterze standardo-
wych, globalnych rozwiązań, w tym usługi gastronomii systemowej typu fast food. 
Wpływa na to niewielki budŜet młodych konsumentów, ale teŜ przewidywalność 
standardu jakości i stosunkowo niewysokie ceny oferowane przez placówki siecio-
we na całym świecie (McDonald’s, Pizza Hut czy KFC)9. Młodzi konsumenci bar-
dzo cenią sobie swobodę indywidualnego wyboru usług Ŝywieniowych, stąd pod-
czas wyjazdów turystycznych rzadko decydują się na pakietowe oferty Ŝywieniowe 
operatorów turystycznych. 

Wraz ze wzrostem wieku turystów zmienia się ich postawa i oczekiwania wo-
bec usług Ŝywieniowych. Turyści w wieku średnim, aktywni zawodowo, o określo-
nym statusie społecznym kierują się w swoich wyborach nie tylko racjonalnością, 
lecz takŜe wygodą. Starają się moŜliwie najpełniej dostosować oferowane usługi 
Ŝywieniowe do własnych preferencji. Wybierają często usługi Ŝywieniowe w for-
mie zorganizowanej, oferowane jako usługi fakultatywne przy zakupie wyjazdu tu-
rystycznego. Swoją postawę względem oferowanych usług w znacznej mierze uza-
leŜniają od ich atrakcyjności i jakości. Nie są skłonni poświęcać zbyt duŜo czasu na 
indywidualną organizację Ŝywienia. Przez wybór i zakup określonej usługi Ŝywie-
niowej starają się bardzo często podkreślić swój status społeczny i ekonomiczny.  

Konsumenci w wieku starszym, emerytalnym, borykający się często zarówno  
z problemami zdrowotnymi, jak i ekonomicznymi w wyborze usług Ŝywieniowych 
podczas wyjazdów turystycznych kierują się przede wszystkim jakością, bezpie-
czeństwem zdrowotnym i ceną oferowanych usług. Mają silnie ukształtowane po-
stawy i preferencje w tym względzie. W wyborze usługi Ŝywieniowej biorą pod 
uwagę głównie własne przyzwyczajenia i nawyki Ŝywieniowe. Dla nich waŜne jest, 
aby usługa spełniała wszelkie zasady racjonalnego Ŝywienia i podstawowe standar-
dy jakościowe w tym zakresie. Są przede wszystkim zwolennikami Ŝywienia trady-

                                                                 
9 B. Bilska, Specyfika Ŝywienia młodych turystów a rozwój turystyki kulturowej, „Problemy 

Turystyki i Hotelarstwa” 2003, nr 3, s. 107–111; R. Zabrocki, Postawy konsumentów wobec idei rozwo-
ju produktów regionalnych na globalnym rynku Ŝywności, w: Zarządzanie produktem – wyzwania 
przyszłości, red. J. Kall, B. Sojkin, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006, s. 241–246. 
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cyjnego i unikają zarówno usług typu fast food, jak i zbytniej innowacyjności w za-
kresie oferowanego Ŝywienia.  

KaŜdy wyjazd turystyczny jest swoistą wyprawą w „nieznane”. Owe „niezna-
ne”, pod którym kryją się najczęściej walory przyrodnicze i kulturowe miejsca wy-
jazdu turystycznego, jest często magnesem i podstawowym motywem podejmowa-
nia podróŜy turystycznej. Ponadto obawa turystów przed „nieznanym” moŜe być 
przyczyną wielu niepokojów i fobii, w tym fobii Ŝywieniowych. O nasileniu tych 
obaw w znacznej mierze decyduje otwartość konsumentów na nowe doświadczenia. 

Postawy konsumentów względem nowości w Ŝywieniu podczas wyjazdu tury-
stycznego mogą istotnie się róŜnić, a skrajne ich postacie są określane jako neofobia 
(postawa negatywna) i neofilia (postawa pozytywna)10. Konsumenci neofobiczni są 
zwolennikami rozwiązań globalnych w Ŝywieniu turystycznym. W czasie wyjaz-
dów korzystają z usług Ŝywieniowych o charakterze standardowym, sprawdzonym  
i przyjętym w wielu miejscach świata, np. śniadania kontynentalne. Nie są amato-
rami kuchni etnicznych czy regionalnych. Nie znaczy to, Ŝe nie są w ogóle skłonni 
spróbować nowych, nieznanych potraw czy produktów charakterystycznych dla 
kultury Ŝywieniowej miejsca wyjazdu. Nowe doświadczenia nabyte w czasie po-
dróŜy mogą wpłynąć na zmianę lub złagodzenie postaw neofobicznych. W tym 
przejawia się m.in. edukacyjna funkcja turystyki. 
 Konsumenci neofiliczni są otwarci na nowe doświadczenia Ŝywieniowe w trak-
cie wyjazdu turystycznego. Reprezentują postawy charakteryzujące się fascynacją  
i entuzjazmem wobec nowości. Chcą przynajmniej raz spróbować nowej Ŝywności, 
nie przesądzając o jej akceptacji bądź odrzuceniu. MoŜliwość kontaktu z nowymi, 
dotychczas nieznanymi im produktami i kulturą kulinarną miejsca czy kraju odwie-
dzanego traktują w kategoriach dodatkowej atrakcji. Są pozytywnie nastawieni do 
usług Ŝywieniowych o charakterze etnicznym bądź regionalnym w oferowanych pa-
kietach turystycznych. 

Postawy konsumentów w odniesieniu do usług Ŝywieniowych w turystyce  
w duŜej mierze zaleŜne są od formy wyjazdu turystycznego. Z punktu widzenia 
formy uczestnictwa w wyjeździe turystów dzieli się na indywidualnych i grupo-
wych. Natomiast z uwagi na przebieg wyjazdu turystycznego moŜna mówić o tury-
styce pobytowej, objazdowej lub mieszanej. 

Turyści indywidualni cenią sobie niezaleŜność i swobodę decyzji i często rezy-
gnują z Ŝywieniowego pakietu oferowanego przez operatorów turystycznych w ra-
mach wyjazdu. Dotyczy to szczególnie osób młodych i bezdzietnych małŜeństw. 
Rezygnacja z oferty Ŝywieniowej w miejscu zakwaterowania daje im przede 
wszystkim duŜą niezaleŜność czasową, gdyŜ nie są zmuszeni do powrotu na posiłki 

                                                                 
10 Nieznana Ŝywność a postawy i zachowania konsumentów, red. M. JeŜewska-Zychowicz, Wyd. 

Script, Warszawa 2009, s. 63. 
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o wyznaczonej porze. Konsumenci ci organizują Ŝywienie we własnym zakresie, 
korzystając często z róŜnego typu gastronomii lokalnej, niezwiązanej z miejscem 
zakwaterowania.  

W turystyce grupowej jej uczestnicy z reguły podporządkowują się grupie, dla 
której organizatorzy wyjazdu wcześniej planują zakres i przebieg Ŝywienia. Wspól-
ne spoŜywanie posiłków w jednym miejscu, o określonych porach ma w tym przy-
padku równieŜ aspekt integracyjny.  

Podejście konsumentów do usług Ŝywieniowych w turystyce róŜnicuje przebieg 
wyjazdu turystycznego (pobytowa, objazdowa). W turystyce pobytowej konsumen-
ci zaspokajają swoje potrzeby Ŝywieniowe, wykupując pakiet Ŝywieniowy w miej-
scu zakwaterowania, bądź realizują je we własnym zakresie. Według badań S. Grai-
-Zwolińskiej średnio 15% turystów korzysta z pakietów Ŝywieniowych systema-
tycznie, zaś 34% sporadycznie. Spośród oferowanych opcji wyŜywienia pakietowe-
go (FB – pełne wyŜywienie, HB – dwa posiłki, all inclusive – kompleksowe wyŜy-
wienie wraz z napojami) 58% turystów decyduje się na opcję HB. Z roku na rok 
maleje w turystyce pobytowej odsetek osób samodzielnie organizujących wyŜywie-
nie. Wynikać to moŜe z coraz atrakcyjniejszych form i zakresu Ŝywienia oferowa-
nego przez placówki gastronomiczne w miejscu zakwaterowania11.  

Turystyka objazdowa kieruje się specyficznymi regułami. Tutaj prawie kaŜde-
go dnia jej uczestnicy korzystają z usług Ŝywieniowych w innych miejscach zloka-
lizowanych na trasie podróŜy. W tej formie turystyki konsumenci turyści na ogół  
w większości decydują się na zakup pakietu Ŝywieniowego u touroperatorów, któ-
rzy zapewniają je w miejscach krótkich postojów lub w miejscu noclegu. Nie wy-
klucza to dodatkowego korzystania przez konsumentów z usług lokalnej gastrono-
mii, co chętnie czynią, o ile tylko czas na to pozwala. 

Konsumenckie postrzeganie znaczenia usług Ŝywieniowych jako składowej 
oferty turystycznej jest równieŜ uzaleŜnione od charakteru uprawianej turystyki 
(wypoczynkowa, aktywna, specjalna). Charakter turystyki róŜnicuje przede wszyst-
kim zapotrzebowanie na podstawowe składniki pokarmowe i formy Ŝywienia, w za-
leŜności od stopnia aktywności fizycznej12. 

W turystyce wypoczynkowej konsumenci pragną oderwać się od przypisanych 
im w Ŝyciu codziennym zadań, a zatem równieŜ od organizacji Ŝywienia. Traktują 
Ŝywienie jako waŜny element wypoczynku, ale nie najwaŜniejszy. Maksymalizując 
swoje potrzeby wypoczynku i rekreacji, starają się korzystać z usług Ŝywieniowych 
oferowanych w miejscu wypoczynku, restauracjach hotelowych bądź kwaterach 

                                                                 
11 S. Graja-Zwolińska, Znaczenie bazy gastronomicznej w ofercie turystycznej, w: Rozwój turystycz-

ny regionów a tradycyjna Ŝywność, red. Z. Dolatowski, D. KołoŜyn-Krajewska, Wyd. WyŜszej Szkoły 
Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Częstochowa 2009, s. 61–62. 

12 W. Grzesińska, D. Gajewska, śywienie w turystyce, WSiP, Warszawa 1999, s. 167–168. 
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agroturystycznych. Dbają równieŜ o to, aby Ŝywienie dało im moŜliwość dodatko-
wych przeŜyć i satysfakcji w postaci dodatkowych programów kulturalno-rozryw-
kowych, moŜliwości uczestniczenia w biesiadach propagujących lokalny folklor  
i kuchnię. 

Turystyka aktywna, wyróŜniająca się zwiększonym wysiłkiem fizycznym, wy-
maga specjalnych form Ŝywienia, których rola powinna polegać na zbilansowaniu 
diety adekwatnie do stopnia aktywności fizycznej. Uczestnicy tej formy turystyki 
najczęściej organizują Ŝywienie we własnym zakresie. Jest to spowodowane głów-
nie brakiem przygotowania oferentów ogólnodostępnych usług Ŝywieniowych do 
realizacji Ŝywienia specjalistycznego.  

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie konsumentów turystyką specjalną, 
w tym turystyką, w której element Ŝywienia odgrywa jedną z podstawowych ról. 
Chodzi tu m.in. o coraz bardziej popularne wczasy odchudzające. W tej formie 
turystyki konsumenci całkowicie podporządkowują się modelowi Ŝywienia narzu-
conemu przez jej organizatorów. Ich postawy i odczucia mają tu drugorzędne zna-
czenie i często pomimo negatywnych postaw względem oferowanej Ŝywności  
i form Ŝywienia wyraŜają na nie zgodę dla celu nadrzędnego, jakim jest ich własne 
zdrowie. 

We współczesnym świecie czynnikiem powaŜnie wpływających na kształtowa-
nie postaw i zachowań rynkowych konsumentów jest cena oferowanych towarów  
i usług. W usługach Ŝywieniowych cena stanowi podstawową barierę w ich zaku-
pie. Konsumenci polscy wydają średnio na Ŝywienie poza domem, w tym Ŝywienie 
w turystyce, 5–7% swoich ogólnych wydatków na Ŝywność. Jest to wyjątkowo 
niewiele w odniesieniu do wydatków konsumentów amerykańskich, niemieckich 
czy angielskich, które wahają się w tym zakresie w granicach 35–45%. Stąd pomi-
mo pozytywnej postawy wielu konsumentów polskich wobec usług Ŝywieniowych 
jako składnika oferty turystycznej korzystanie z nich jest na poziomie duŜo niŜszym 
niŜ konsumentów innych krajów13. 

Elementem modyfikującym rzeczywiste postawy i zachowania konsumentów 
wobec usług Ŝywieniowych w ofercie turystycznej jest tzw. kontekst, rozumiany 
jako wytwór czasu, miejsca i towarzystwa, w jakim korzysta się z usługi Ŝywienio-
wej. Czynnik sytuacyjny, czyli kontekst, wpływa często na modyfikację pierwot-
nych postaw konsumentów i dostosowanie ich zachowań Ŝywieniowych do potrze-
by chwili, preferencji grupy odniesienia, z którą spoŜywa się posiłek czy dostępnej 
oferty Ŝywieniowej. Kontekst powoduje, Ŝe w określonych sytuacjach, pod wpły-

                                                                 
13 R. Zabrocki, Wybrane aspekty rozwoju usług Ŝywieniowych w Polsce, w: Usługi w Polsce, nauka, 

dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, red. A. Panasiuk, K. Rogoziński, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008,  
s. 474. 



Uwarunkowania zachowań Ŝywieniowych konsumentów… 219

wem osób, z którymi spoŜywa się posiłek, czy przyjętych reguł społecznych, kon-
sumenci decydują się skorzystać z usług Ŝywieniowych niekoniecznie zbieŜnych  
z ich preferencjami. 

Znaczącym elementem wpływającym na postawy i zachowania turystów przy 
wyborze usługi Ŝywieniowej, podjęciu decyzji o jej zakupie bądź odrzuceniu jest 
zakres dostrzeganego ryzyka. W procesie planowania i wyboru usługi Ŝywieniowej 
konsument turysta zadaje sobie wiele istotnych dla niego pytań. Czy warto korzy-
stać z usługi, na ile spełni ona oczekiwania, czy jest bezpieczna, czy jej jakość jest 
warta zapłacenia Ŝądanej ceny, jak korzystanie z niej ocenią osoby, na których opi-
nii mu zaleŜy – to tylko niektóre z nurtujących konsumenta wątpliwości.  

Ryzyko, jakie dostrzegają konsumenci usług Ŝywieniowych w turystyce, jest 
rodzajem niepewności, z którą mają do czynienia wówczas, gdy nie mogą przewi-
dzieć wielu istotnych konsekwencji przy podejmowaniu decyzji o zakupie określo-
nego rodzaju usługi. Owo potencjalne ryzyko wydaje się w turystyce dość znaczą-
ce, poniewaŜ konsument na ogół nie zna dobrze ani środowiska, do którego się 
udaje, ani standardów oferowanych tam usług. Polega w tym względzie głównie na 
zapewnieniach organizatorów turystyki, przekazach osób trzecich, informacjach za-
wartych w przewodnikach i na stronach internetowych  

Do najbardziej istotnych obszarów ryzyka dostrzeganego przez konsumentów, 
wpływających na ich postawy i zachowania względem oferowanych form usług 
Ŝywieniowych w turystyce, moŜna zaliczyć: ryzyko funkcjonalne, ryzyko fizyczne, 
ryzyko ekonomiczne (finansowe), ryzyko społeczne, ryzyko psychologiczne, ryzy-
ko straty czasu14.  

Ryzyko funkcjonalne wiąŜe się z obawami konsumenta, czy wybrana przez 
niego usługa Ŝywieniowa spełni pokładane w niej oczekiwania, w zakresie funkcji 
podstawowych i dodatkowych. Dzisiaj daleko posunięta standaryzacja podstawo-
wych elementów w Ŝywieniu turystów sprawia, Ŝe to nie funkcje podstawowe,  
a dodatkowe (miejsce realizacji, atrakcyjność oferty, estetyka, niekonwencjonal-
ność) stają się waŜnym kryterium wyboru przez konsumenta. Bywa jednak tak, Ŝe 
zbyt fantazyjnie brzmiąca oferta Ŝywieniowa będzie budziła obawy turysty, co do 
rzeczywistego spełnienia oczekiwanych funkcji podstawowych. Chcąc ograniczyć 
ryzyko funkcjonalne, wielu turystów decyduje się podczas wyjazdu na korzystanie 
z usług sprawdzonych, często oferowanych przez restauracje hotelowe w miejscu 
zakwaterowania, sieciowe zakłady gastronomiczne, od restauracji po bary typu fast 
food, gwarantujące niezaleŜnie od miejsca pewien ogólnoświatowy standard. Im 
bardziej są one przy tym wzbogacone pakietem usług dodatkowych, tym większa 
jest satysfakcja turystów i mniejszy zakres dostrzeganego ryzyka.  

                                                                 
14 L. Garbarski, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 2001, s. 49–50. 
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Ryzyko fizyczne jest jednym z podstawowych elementów kształtujących po-
stawy i zachowania konsumentów względem Ŝywienia w turystyce. W tym wypad-
ku chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne oferowanych dóbr i usług. Poziom tego 
bezpieczeństwa jest rozpatrywany przez konsumentów przez pryzmat wielu ele-
mentów, w tym m.in. stopień znajomości produktu, region wytwarzania, warunki 
wytwarzania, systemy jakości, poziom kultury kulinarnej, występowanie realnych 
zagroŜeń epidemiologicznych (np. pandemia ptasiej grypy, choroba wściekłych 
krów). Dostrzegane ryzyko fizyczne moŜe teŜ dotyczyć obaw konsumentów zwią-
zanych z moŜliwością niezbilansowania diety podczas wyjazdu turystycznego. 

Ryzyko ekonomiczne jest związane z obawami turystów co do ceny zakupu 
usług Ŝywieniowych i jej adekwatności do oczekiwanego poziomu jakości. NaleŜy 
przy tym pamiętać, Ŝe Ŝywienie pomimo swojej wagi nie jest priorytetowym moty-
wem wyjazdu turystycznego. Konsumenci, coraz bardziej racjonalnie zarządzając 
swoim budŜetem, często wybierają usługi o przystępnych cenach i zadowalającej 
jakości, wcale nie najwyŜszej. Dostosowują takŜe poziom i zakres korzystania  
z usług Ŝywieniowych do posiadanych zasobów finansowych. Niekiedy świadomie 
ograniczają wydatki na Ŝywienie dla realizacji innych celów wyjazdu turystycz-
nego.  

Ryzyko społeczne w wyborze Ŝywności i sposobu Ŝywienia podczas wyjazdu 
turystycznego wynika z obawy naruszenia pewnych norm społecznych, czyli ukry-
tych albo jasno sprecyzowanych reguł grupy własnej lub środowiska odwiedzane-
go, dotyczących akceptowanych zachowań, wartości czy przekonań jej członków. 
Oznacza to, Ŝe konsumenci w znacznym stopniu, pomimo własnych preferencji  
i upodobań, kierują się opiniami środowiska, w którym funkcjonują, obawiając się 
braku jego akceptacji. Z drugiej jednak strony spoŜywanie posiłków w lokalach 
Ŝywieniowych przypomina rodzaj sceny społecznej, na której konsumenci starają 
się demonstrować i potwierdzać własny status.  

Ryzyko psychologiczne pojawia się, kiedy konsumenci w procesie poszukiwa-
nia alternatyw wyboru określonej usługi Ŝywieniowej obawiają się, Ŝe moŜe to 
wpłynąć na postrzeganie ich wizerunku albo zaburzyć poczucie własnej godności. 
Ta kategoria ryzyka jest związana w pewnym zakresie z postawą hedonistyczną 
konsumentów, a w pewnym zaś z ich chęcią zaimponowania innym uczestnikom 
wyjazdu turystycznego. 

Ryzyko straty czasu wynika z nadmiernego czasowego zaangaŜowania w orga-
nizację Ŝywienia, poszukiwanie odpowiedniej, satysfakcjonującej placówki gastro-
nomicznej oraz zbyt długie oczekiwanie na realizację posiłków. Dla turysty jest to 
czas stracony. W wyjazdach turystycznych o ograniczonym czasie trwania i często 
napiętym programie ryzyko straty czasu jest waŜkim elementem kształtującym 
postawy wobec oferowanych usług Ŝywieniowych. Stąd bardzo często zlecają orga-
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nizację Ŝywienia touroperatorom. Turyści oczekują od placówek Ŝywieniowych  
w miejscu pobytu wysokiej dostępności czasowej oraz sprawnej i szybkiej obsługi.  

Podsumowanie 

Usługi Ŝywieniowe są elementem składowym wielu produktów i pakietów tu-
rystycznych, znacznie je wzbogacając oraz zwiększając ich atrakcyjność i konku-
rencyjność. Do istotnych czynników wpływających na kształtowanie postaw i za-
chowań konsumentów względem usług Ŝywieniowych w turystyce moŜna zaliczyć 
m.in. postrzeganie roli i znaczenia Ŝywienia w Ŝyciu w ogóle, indywidualne cechy 
konsumentów, formę organizacji wyjazdu turystycznego, rodzaj uprawianej tury-
styki, czynniki ekonomiczne, kontekst czasowo-sytuacyjny, zakres dostrzeganego 
przez konsumentów ryzyka. Umiejętne, profesjonalne organizowanie Ŝywienia  
w ramach usług turystycznych, odpowiednie zaspokojenie Ŝywieniowych potrzeb  
i oczekiwań konsumentów jest sztuką trudną i coraz bardziej odpowiedzialną, wy-
maga informacji, orientacji i doświadczenia. Wiedza na temat postaw i zachowań 
konsumentów wobec Ŝywienia w turystyce i czynników je róŜnicujących pozwala 
m.in. na: 

– przewidywanie potencjalnych zachowań konsumentów, 
– optymalizację form i zakresu usług Ŝywieniowych jako komponentu pro-

duktów turystycznych, 
– dostosowanie Ŝywienia do potrzeb i oczekiwań róŜnych grup konsumenc-

kich, 
– efektywniejsze planowanie Ŝywienia dla odmiennych form turystyki, 
– kształtowanie struktury i jakości produktów turystycznych, 
– wybór metod pozycjonowania usług Ŝywieniowych na rynku turystycz-

nym, 
– dostosowanie podaŜy usług Ŝywieniowych do popytu, 
– zmianę negatywnych postaw konsumentów wobec Ŝywienia w turystyce, 
– ograniczanie zakresu ryzyka konsumenckiego, 
– stworzenie typologii (segmentacji) odbiorców usług Ŝywieniowych w tury-

styce, 
– wybór skutecznej strategii marketingowej usług Ŝywieniowych w turysty-

ce,  
– rozwój innowacyjnych form Ŝywności i Ŝywienia. 
Efekty wszystkich wymienionych działań przynieść mogą potencjalną korzyść 

zarówno dla uczestników ruchu turystycznego, jak i dla organizatorów turystyki. 
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DIETARY BEHAVIOR CONDITIONS OF CONSUMERS  
IN TOURISM SERVICES 

 
Summary 

 
The paper presents the importance and specifics of nourishment as a product component in 

tourist services industry. The factors differentiating nutritional behaviors of clients have been 
determined, among which one can define: the perception of the role and importance of nutrition in 
life in general, individual consumer characteristics, the organizational form of a tourist excursion, 
the type of tourism undertaken by consumers, economical factors, time – situational context and 
the perceived by the consumer risk. 
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UWARUNKOWANIA ZACHOWA Ń PACJENTÓW  
NA APTECZNYM RYNKU FARMACEUTYCZNYM 

 

 

 

Streszczenie  

Atrakcyjność rynku farmaceutycznego spowodowała dynamiczny wzrost liczby aptek, które 
w wyniku konkurencji na rynku zostały zmuszone do walki o klienta. Aby skutecznie konkuro-
wać, farmaceuci musieli dostosować funkcjonowanie aptek do wymogów rynkowych, co ozna-
czało konieczność zastosowania podejścia marketingowego do zarządzania apteką. Niniejszy 
artykuł przedstawia podstawowe mechanizmy zachowania pacjentów na rynku farmaceutycznym, 
koncentrując się na roli apteki i farmaceuty w zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań klientów. Przed-
stawiono w nim równieŜ etapy procesu postępowania pacjentów w procesie zakupu nowego 
produktu leczniczego. 

Konkurencja na rynku aptecznym – anatomia zjawiska 

Rynek jako „całokształt stosunków handlowych i gospodarczych”1 nie ma jed-
nej, powszechnie akceptowanej definicji i często jest określany jako „ogół stosun-
ków zachodzących między podmiotami uczestniczącymi w procesie wymiany”2. 
PowyŜsza definicja jednak nie oddaje w pełni charakteru rynku, który według  
W. Wrzoska określany jest jako „ogół stosunków wymiany między sprzedawcami 
reprezentującymi podaŜ a nabywcami reprezentującymi popyt na przedmioty wy-
miany oraz relacje w ramach tych grup”3. PowyŜsza definicja nawiązuje do podej-
ścia systemowego w teorii zarządzania i definicji systemu według Ackoffa, który 
określił system jako „zestaw składników, między którymi zachodzą wzajemne sto-
sunki (interakcje), które połączone są ze sobą bezpośrednio lub pośrednio”4. Syste-

                                                                 
1 Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, red. S. Dubisz, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, 

s. 243. 
2 W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002, s. 13. 
3 Ibidem, s. 14–16. 
4 Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. K. Koźmiński, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007,  

s. 761. 
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mowe podejście do definicji rynku w pełni określa jego charakter, gdzie zmiana 
jednego elementu w układzie ma bezpośredni wpływ na pozostałe elementy  
i w konsekwencji oddziałuje na sprawność całego układu.  

Rynek farmaceutyczny, jak kaŜdy rynek, ma równieŜ systemowy charakter  
i „działanie podmiotów na tym rynku oraz stosunki między nimi są oparte na istnie-
niu rozbieŜnych interesów (aspiracji)”5, które mogą się ujawnić w sferze stosunków 
wymiany między podmiotami, jak równieŜ w sferze stosunków równoległych.  
W ramach rynku farmaceutycznego moŜna wyodrębnić mniejsze rynki, jak rynek 
producentów leków, rynek hurtowni czy rynek apteczny. Rynek apteczny jako 
podmiot rynku farmaceutycznego, nawiązując do definicji rynku W. Wrzoska, po 
stronie podaŜy reprezentowany jest przez apteki, punkty apteczne, natomiast po 
stronie popytu przez nabywców, czyli pacjentów (rys. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Rynek apteczny w Polsce 

Źródło: opracowanie na podstawie: W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002, 
s. 13–16, 20. 

Powiązania na rynku aptecznym mają równieŜ systemowy charakter, który wy-
nika z wzajemnych interakcji podmiotów rynku. Interakcje na rynku aptecznym 

                                                                 
5 W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku…, s. 20. 
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wynikają z powiązań podmiotów na rynku, które mogą mieć charakter bezpośredni 
(np. sfera stosunków wymiany między aptekami lub punktami aptecznymi a pacjen-
tami) i pośredni (np. sfera stosunków równoległych między aptekami a punktami 
aptecznymi). Zmiana jednego elementu na rynku aptecznym wpływa na pozostałe 
elementy rynku i finalnie na całość systemu. 

Według polskich uwarunkowań rynek apteczny to polipol, na którym, według 
danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2009 r., funkcjonuje 10 835 aptek  
i 1154 punkty apteczne, co przy populacji rzędu 38 mln mieszkańców daje średnio 
3523 mieszkańców na 1 aptekę i punkt apteczny oraz wymusza konieczność konku-
rowania aptek6. Zmiany ustrojowe w Polsce pod koniec lat 90. XX wieku i przejście 
gospodarki na system wolnorynkowy oparty na swobodzie działalności gospodar-
czej spowodował zaangaŜowanie się prywatnych inwestorów w inwestycje na ryn-
ku aptecznym. Przy liczbie ok. 8 tys. mieszkańców przypadających na 1 aptekę  
i punkt apteczny w 1990 r., taka lokata kapitału gwarantowała szybki zwrot inwe-
stycji i zapewniała przy tym godziwy zysk. Skutkowało to na rynku aptecznym dy-
namicznym wzrostem liczby aptek i punktów aptecznych (rys. 2), co przy względ-
nie stałym poziomie populacji musiało doprowadzić do konkurencji na rynku. 
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Rys. 2. Dynamika wzrostu liczby aptek i punktów aptecznych w Polsce w latach 1990–2009 
Źródło: opracowanie na podstawie danych dostępnych w serwisie Ministerstwa Zdrowia: 

www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/apteki_90_02.jpg; www.mz.gov.pl/wwwfiles/ 
ma_struktura/docs/prac_medycz_90_01.jpg oraz Głównego Urzędu Statystycznego: 
www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ochrona_zdrowia_2005.pdf; www.stat.gov.pl/cps/ 
rde/xbcr/gus/PUBL_podstaw_dane_z_zakre_zdr_2006.pdf; www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ 
gus/PUBL_WZ_podstaw_dane_z_zakre_zdr_2007.pdf; www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ 
PUBL_zos_podstaw_dane_z_zakre_ochr_zdr_2008.pdf; www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ 
PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf (19.01.2011). 

                                                                 
6 Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 roku, GUS, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ 

gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf (19.01.2011). 
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Konkurencja na rynku aptecznym wynika z coraz mniejszej liczby mieszkań-
ców przypadającej na 1 aptekę i punkt apteczny, która od 1990 r. zaczęła się 
zmniejszać, aby pod koniec pierwszej dekady XXI wieku osiągnąć poziom 3523 
(rys. 3). 
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Rys. 3. Liczba ludności w Polsce przypadająca na 1 aptekę i punkt apteczny 

Źródło: ibidem. 

Atrakcyjność aptecznego rynku farmaceutycznego wynika z rosnącej wartości 
rynku, która w 2010 r. wyniosła ok. 26,7 mld zł, stąd rosnące zainteresowanie 
przedsiębiorców tym sektorem. NatęŜenie konkurencji wywołane wzrostem liczby 
aptek i punktów aptecznych powoduje spadek obrotów aptek na rynku aptecznym,  
a to pociąga za sobą obniŜenie poziomu zysku. Według szacunkowych danych 
Pharma Expert, firmy monitorującej rynek farmaceutyczny, średni obrót polskiej 
statystycznej apteki, który w 2009 r. wyniósł 158,5 tys. zł , w wyniku wzrastającej 
liczby aptek spadł w 2010 r. do poziomu 157,5 tys. zł7.  

Spadek obrotu statystycznej apteki pokazuje sytuację na rynku, w której, aby 
skutecznie konkurować, naleŜy przyciągnąć do apteki większą liczbę klientów (pa-
cjentów). Według róŜnych szacunków liczba aptek w Polsce powinna plasować się 
w granicach 7 tys., aby utrzymać liczbę osób przypadających na jedną aptekę  
i punkt apteczny na poziomie 5 tys., co pozwoliłoby zapewnić rentowność przed-
sięwzięcia8. PoniewaŜ według danych GUS liczba aptek w Polsce plasuje się na 
poziomie 11 tys., wymusza to rywalizację o klienta i konieczność zastosowania  

                                                                 
7 Dane opracowano na podstawie raportów miesięcznych Pharma Expert dostępnych w serwisie in-

ternetowym: www.pharmaexpert.pl/raport-dla-mediow (19.01.2011). 
8 M. Michalik, B. Pilarczyk, H. Mruk, Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Wolters 

Kluwer Polska, Kraków 2008, s. 52. 
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w zarządzaniu tego typu placówkami orientacji marketingowej, z którą przeciętny 
farmaceuta do tej pory nie miał styczności. Marketingowe podejście do zarządzania 
apteką pozwala połączyć zadania wynikające z zawodu farmaceuty z zadowoleniem 
klienta i oznacza „skoncentrowanie się na dostosowaniu działań do warunków two-
rzonych przez rynek, czyli na grze trzech jego elementów: podaŜy, popytu i cen”9. 
Pacjent stoi w centrum zainteresowania zarówno aptek, jak i hurtowni, i producen-
tów leków. 

Segmentacja pacjentów 

Rywalizacja między aptekami o klienta, wynikająca z przejścia rynku farma-
ceutycznego w fazę dojrzałości, wymuszając konkurencję między podmiotami na 
rynku aptecznym, zmieniła podejście do zarządzania tego typu placówkami. Oprócz 
zadań wynikających z zawodu farmaceuty doszły, wciąŜ zyskujące na znaczeniu, 
zadania związane z marketingowym zarządzaniem apteką. Na znaczeniu zyskała  
w aptece orientacja rynkowa i związana z nią konieczność stosowania właściwych 
narzędzi opartych na zasadach marketingu. Apteki zaczęły dostrzegać konieczność 
walki o pacjenta, co wywołało potrzebę stosowania róŜnego typu analiz rynkowych 
i dostosowania oferty dla róŜnych grup pacjentów. Znaczącą rolę zaczęła odgrywać 
segmentacja rynku. 

Proces segmentacji dotyczy nabywców i jest najczęściej definiowany jako „po-
dział rynku według określonego kryterium na jednorodne grupy konsumentów 
(segmenty rynku), które wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i stano-
wią punkt odniesienia przy formułowaniu programu tego działania”10. Na rynku 
farmaceutycznym producenci leków dzielą rynek nabywców na segmenty pod ką-
tem grup wiekowych i inną ofertę produktową prezentują dla osób w podeszłym 
wieku, jeszcze inną dla osób w wieku dojrzałym, a inną dla dzieci i młodzieŜy. 
Apteki nie mogą sobie pozwolić na proponowanie asortymentu wyłącznie dla jed-
nego segmentu, poniewaŜ jako placówki zdrowia publicznego muszą mieć ofertę 
zróŜnicowaną. Segmentacja na rynku aptecznym polega na oferowaniu dodatko-
wych korzyści poszczególnym segmentom nabywców, równieŜ w ramach opieki 
farmaceutycznej. Polega to na tym, Ŝe osobom starszym i mniej zamoŜnym oferuje 
się róŜnego rodzaju rabaty oraz dodatkowe porady specjalistyczne, darmowe bada-
nie ciśnienia krwi itp., natomiast osobom w wieku dojrzałym i bardziej zamoŜnym 
apteki proponują dermokonsultacje związane ze specjalną ofertą firm kosmetycz-
nych. Ostatnio pojawiły się równieŜ w aptekach suplementy diety dla sportowców  
i związana z tym oferta darmowego pomiaru wagi ciała i tkanki tłuszczowej oraz 

                                                                 
9 Marketingowe zarządzanie apteką, red. H. Mruk, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 19. 
10 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, 

Warszawa 2008, s. 170. 
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mierzenie wzrostu czy wyliczanie współczynnika BMI. Dla dzieci apteki oferują 
preparaty witaminowe oraz suplementy wzmacniające odporność, a w samym po-
mieszczeniu ekspedycyjnym zaczęły pojawiać się tzw. kąciki dla dzieci. Wszystkie 
te działania są oferowane po to, aby przyciągnąć pacjenta do apteki i w ten sposób 
zwiększyć skuteczność jej działania. 

Oczekiwania pacjentów 

Klient na rynku farmaceutycznym moŜe nabyć produkty medyczne głównie  
w aptekach, co związane jest z obostrzeniami i róŜnego rodzaju regulacjami praw-
nymi. W związku z wciąŜ wzrastającą liczbą tego typu placówek klient–pacjent jest 
świadomy faktu, Ŝe dla aptek on jest najwaŜniejszy, dlatego rosną jego oczekiwania 
w stosunku do apteki (rys. 4) 
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Rys. 4. Oczekiwania pacjentów wobec apteki 

Źródło: opracowanie własne. 

Pacjent oczekuje od apteki przede wszystkim tańszych leków oraz rabatów przy 
ich zakupie (37% badanych), a takŜe informacji o tańszych zamiennikach (14%). 
Wśród usług dodatkowych najczęściej wybierany jest bezpłatny pomiar ciśnienia 
krwi (12% respondentów, w większości ludzie starsi) oraz dermokonsultacje (9%, 
głównie kobiety w dojrzałym wieku). Badanie densytometryczne oraz pomiar wagi 
i wzrostu jako usługę dodatkową preferowało po 8% respondentów. Oferty aptek  
w większości uwzględniają powyŜsze upodobania i oczekiwania (z wyjątkiem ocze-
kiwań odnośnie do ceny leku), jednak popyt na zamawianie leków z dostawą do do-
mu, które preferuje 12% badanych, z powodu wysokich kosztów dodatkowych pra-
ktycznie nie wywołuje podaŜy wśród usług oferowanych przez większość aptek11.  

                                                                 
11 Badanie przeprowadzono w grudniu 2010 r. w Lublinie na próbie 400 respondentów, pacjentów 

przychodni lekarskich. 



Uwarunkowania zachowań pacjentów na aptecznym rynku… 229

Oprócz rosnących oczekiwań w stosunku do aptek, rosną równieŜ wymagania 
w stosunku do farmaceuty. Społeczeństwo w Polsce duŜym szacunkiem i zaufaniem 
darzy farmaceutów, lecz mimo to kaŜdy pacjent ma określone preferencje odnośnie 
do osób z tego środowiska (rys. 5). 
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Rys. 5. Cechy dobrego farmaceuty 

Źródło: K. Szalonka, Marketing w aptece, Wyd. Continuo, Wrocław 2005, s. 47. 

NajwyŜej cenione cechy farmaceuty wśród pacjentów to fachowość, uprzej-
mość i uczciwość, które cieszą się uznaniem 90% badanych, natomiast nikt nie 
oczekuje od farmaceuty szybkości obsługi. PowyŜsze dane zamieszczone na rysun-
ku 5 wskazują, Ŝe pacjenci, świadomi roli farmaceuty w procesie sprzedaŜy leków, 
domagają się przede wszystkim od niego fachowości (35% badanych), poniewaŜ  
w większości wypadków pozostawiają decyzję wyboru specyfiku farmaceucie.  

Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom pacjentów w stosunku do asortymentu 
usług apteki, i tym związanym ze standardami obsługi bezpośrednio przekłada się 
na poprawę wyniku finansowego firmy. Farmaceuta moŜe równieŜ kształtować 
potrzeby pacjenta, poprawiając komunikację na linii farmaceuta–pacjent i wpływa-
jąc w ten sposób na podejmowane w aptece decyzje nabywcze. 

Kryteria wyboru apteki 

Kluczowym czynnikiem dla właścicieli i kierowników aptek w walce o pacjen-
ta na tak konkurencyjnym rynku, jakim jest rynek apteczny, jest poznanie preferen-
cji pacjentów odnośnie do wyboru apteki. Nie ma uniwersalnej recepty na sukces  
w tym aspekcie, ale moŜna przyjąć pakiet działań, które znacznie zwiększają praw-
dopodobieństwo osiągnięcia sukcesu.  
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Bardzo waŜnym czynnikiem, o ile nie najwaŜniejszym, jest lokalizacja apteki, 
poniewaŜ miejsce ma znaczący wpływ na charakter rynkowy i stan ekonomiczny 
apteki12. W warunkach polskich moŜna wyróŜnić lokalizacje, które znacznie zwięk-
szają prawdopodobieństwo sukcesu i pozwalają na pozyskanie większej liczby 
pacjentów, generując przy tym większe obroty: 

– budynek szpitala z przychodnią (obroty nawet o 500% wyŜsze od obrotów 
statystycznej apteki), 

– okolice szpitali, przychodni i gabinetów lekarskich,  
– centra handlowe, 
– węzły komunikacyjne w miastach, skrzyŜowania waŜnych ulic z duŜą licz-

bą przystanków autobusowych, 
– duŜe osiedla, 
– okolice dworców kolejowych i autobusowych, 
– centrum miasta. 
Im więcej z powyŜszych typów lokalizacji charakteryzuje aptekę, tym większa 

szansa na sukces w prowadzeniu działalności na tym rynku. Idealną lokalizacją jest 
umiejscowienie apteki w szpitalu z przychodnią, w centrum miasta, w pobliŜu cen-
trów handlowych, a takŜe dworców autobusowych i kolejowych oraz w pobliŜu du-
Ŝego osiedla. Własne miejsca parkingowe dodatkowo czynią lokalizację apteki bar-
dziej atrakcyjną. NaleŜy unikać lokowania apteki na peryferiach aglomeracji miej-
skich, z dala od duŜych skupisk ludności, poniewaŜ nawet atrakcyjna oferta cenowa 
i wyjątkowa obsługa nie będą w stanie przyciągnąć klienta oraz wygenerować zy-
sku. Szansą dla takiej apteki moŜe być poszerzenie oferty o sprzedaŜ internetową, 
jednak sukces tego typu działalności będzie moŜliwy do osiągnięcia tylko w duŜych 
miastach. 

Według badań przeprowadzonych na Dolnym Śląsku w pierwszym półroczu 
2003 r. istnieją róŜnice w kryteriach wyboru apteki przez pacjentów. Inne uwarun-
kowania występują w duŜych miastach, a inne kryteria decydują o wyborze apteki 
w małych miastach (rys. 6 i 7). 

RóŜnice są widoczne we wszystkich kategoriach i o ile w wielkich miastach 
decyduje głównie lokalizacja, to w przypadku małych miast waŜną rolę odgrywa 
wyjątkowość obsługi. Pacjenci małych miast nie odczuwają presji duŜych odległo-
ści jak mieszkańcy większych aglomeracji, więc mogą bardziej świadomie dokonać 
wyboru miejsca zakupu leków. Pomimo faktu, Ŝe lokalizacja blisko miejsca za-
mieszkania nadal jest dla pacjentów decydująca, to wyjątkowość obsługi w ulubio-
nej aptece preferuje prawie 30% respondentów. 

 

                                                                 
12 H. Mruk, M. Michalik, T. Barałkiewicz, Jak zarządzać apteką? Marketing w praktyce, Wyd. 

Kwadryga, Warszawa 2006, s. 66. 
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Rys. 6. Determinanty wyboru apteki w wielkim mieście 

Źródło: K. Szalonka, Marketing w aptece..., s. 47. 
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Rys. 7. Determinanty wyboru apteki przez pacjentów małych miast 

Źródło: K. Szalonka, Marketing w aptece..., s. 47. 

Zdecydowanie inaczej przedstawia się sytuacja, gdy dokona się porównania ap-
tek o zbliŜonej lokalizacji (rys. 8). W tym przypadku czynnikami decydującymi  
o wyborze apteki przez pacjentów są głównie pobudki ekonomiczne (niskie ceny), 
bardzo waŜny jest równieŜ nie tylko szeroki asortyment oferty apteki, lecz takŜe fa-
chowość obsługi i Ŝyczliwość personelu. W miastach dodatkowo istotna jest do-
stępność miejsc parkingowych i moŜliwość płacenia za zakup kartą.  
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Rys. 8. Czynniki wyboru apteki o zbliŜonej lokalizacji 

Źródło: K. Szalonka, Marketing w aptece..., s. 47. 

Właściciele i kierownicy apteki powinni uwzględniać oczekiwania pacjentów, 
poniewaŜ to od ich liczby zaleŜne są obroty apteki. Zadowolenie i lojalność pacjen-
ta pozwoli zyskać rzeszę stałych klientów, tak waŜnych w warunkach silnej konku-
rencji na rynku. Zadowolony pacjent moŜe przyczynić się równieŜ do zwiększenia 
obrotów apteki, polecając ją znajomym, a taki rodzaj rekomendacji nie jest bez 
znaczenia. Z tego powodu farmaceuci powinni rozpoznawać i kształtować potrzeby 
pacjentów, aby zwiększyć skuteczność działania apteki. 

Proces zakupu w aptece 

Zakup produktu leczniczego róŜni się od zakupu innych produktów, poniewaŜ 
w tym przypadku pacjent kieruje się do apteki z powodu potrzeby prozdrowotnej, 
związanej ze zdrowiem, samopoczuciem czy jakością Ŝycia. Decyzje zakupowe 
podejmuje pacjent przed udaniem się do apteki, często po wizycie u lekarza, która 
wiąŜe się z realizacją recepty, a takŜe w trakcie pobytu w aptece, podczas rozmowy 
z farmaceutą. WaŜna na tym etapie jest rola farmaceuty w procesie komunikacji  
z pacjentem, który oczekuje od niego fachowej porady. Wyjście naprzeciw oczeki-
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waniom pacjenta ma decydujący wpływ na podejmowane w aptece decyzje nabyw-
cze13. 

Skuteczność oddziaływania farmaceuty na pacjenta wzrasta proporcjonalnie 
wraz ze świadomością jego roli w kształtowaniu potrzeb pacjenta i spełnianiu jego 
oczekiwań. Sama znajomość potrzeb i oczekiwań pacjenta nie gwarantuje sukcesu 
w kaŜdych warunkach funkcjonowania apteki. NaleŜy uwzględniać charakter pro-
cesu zakupu, który przebiega w róŜny sposób i w róŜnych warunkach, charaktery-
stycznych dla danej apteki. W procesie zakupu produktu leczniczego wyodrębnia 
się pięć etapów14: 

− rozpoznanie problemu, 
− zdobycie informacji, 
− ocena informacji, 
− decyzja zakupu,  
− zachowanie po zakupie. 
W etapie 1 – rozpoznanie problemu – pacjent śledzi informacje o produktach 

leczniczych prezentowane w środkach masowego przekazu, zwłaszcza w radiu i te-
lewizji. WaŜną rolę odgrywają w tym procesie lekarze, którzy poinformowani przez 
przedstawicieli medycznych, polecają określone preparaty zwalczające dolegliwo-
ści. Farmaceuta musi monitorować sytuację na rynku i w taki sposób zaopatrywać 
aptekę, aby nie zabrakło w niej nowych, często reklamowanych w mediach produk-
tów leczniczych. WaŜna na tym etapie jest ekspozycja nowych preparatów w po-
mieszczeniu ekspedycyjnym oraz odpowiednie umieszczenie ulotek reklamowych, 
aby pacjent miał świadomość, Ŝe apteka „trzyma rękę na pulsie”.  

W etapie 2 – zdobywanie informacji – pacjent stara się pogłębiać wiedzę na 
temat danego preparatu (lub grupy preparatów), korzystając z róŜnych źródeł in-
formacji. Do najbardziej wiarygodnych zalicza on konsultacje z lekarzem i farma-
ceutą, lecz wykorzystuje takŜe ulotki reklamowe, artykuły w czasopismach, a nawet 
materiały reklamowe wyłoŜone w aptekach. WaŜna w tym etapie jest równieŜ rola 
tzw. poczty pantoflowej, której skuteczność znają farmaceuci zatrudnieni w apte-
kach w małych miastach i na wsiach. Pacjent, próbując potwierdzić skuteczność 
leku wśród rodziny i znajomych, moŜe pełnić równieŜ funkcję „medium” reklamu-
jącego aptekę. 

W etapie 3 – ocena informacji – pacjent stara się dokonać oceny zdobytych in-
formacji pod kątem planowanego zakupu produktu leczniczego. Producenci leków 
wiedzą, Ŝe duŜą rolę odgrywają tutaj czynniki psychologiczne, których siła wpływu 
jest tak duŜa, Ŝe prawo farmaceutyczne ogranicza stosowanie niektórych czynników 

                                                                 
13 Ibidem, s. 40. 
14 Ibidem. 
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w reklamach. Zakazane jest m.in. wykorzystywanie w reklamach lekarzy i farma-
ceutów, a takŜe kierowanie treści reklamowych do dzieci15. 

W etapie 4 – decyzje nabywcze pacjentów – pacjent podejmuje decyzje o zaku-
pie preparatu leczniczego, po gruntownej analizie informacji. Z reguły decyzje do-
tyczące zakupu są podejmowane przed wizytą w aptece, jednak często ulegają one 
modyfikacji po rozmowie z farmaceutą. Fachowość porad farmaceuty jest czynni-
kiem decydującym przy podejmowaniu przez pacjentów decyzji nabywczych. 

Etap 5 – zachowania pozakupowe pacjentów – kończy proces zakupu produktu 
leczniczego i waŜne w nim jest, czy pacjent będzie zadowolony z zakupu, czy 
wręcz przeciwnie. Poziom zadowolenia pacjenta wpływa na przywiązanie do apte-
ki, dlatego farmaceuta powinien robić wszystko, aby klient był usatysfakcjonowa-
ny. WaŜne jest równieŜ przygotowanie farmaceutów do reakcji na zjawisko dyso-
nansu pozakupowego, czyli pojawieniu się u pacjenta wątpliwości odnośnie do 
celowości i skuteczności nabytych preparatów. Fachowy farmaceuta powinien 
umieć rozwiać wątpliwości pacjenta, przekonując go o skuteczności nabytych pre-
paratów, oraz powinien łagodzić skutki dysonansu pozakupowego. MoŜna to zrobić 
poprzez stosowanie cen „nieokrągłych”, rabaty, darmowe próbki kosmetyków, 
gadŜety reklamowe itp., aby pacjentowi zrekompensować wydatek związany z za-
kupem produktów leczniczych i w ten sposób zredukować skutki dysonansu poza-
kupowego. Farmaceuta powinien równieŜ pamiętać o ostroŜności i delikatności 
przy kontaktach z pacjentami, szczególnie przy próbie zwrotów preparatów z ich 
strony, poniewaŜ zwrot nabytych wcześniej leków z przyczyn prawnych nie moŜe 
być realizowany w aptekach16. 

Opieka farmaceutyczna 

Powstawanie w ostatnich latach coraz nowszych generacji leków oraz większa 
dostępność gabinetów lekarskich stworzyło w Polsce sytuację, Ŝe pacjent, mając 
swobodę wyboru lekarza, coraz częściej korzysta z usług kilku specjalistów. Prze-
pisywane medykamenty, w niektórych przypadkach wchodząc ze sobą w interakcję, 
wywołują coraz częściej działania niepoŜądane, przez co zamiast poprawiać stan 
zdrowia chorego, przyczyniają się do powstawania nowych dolegliwości. Lekarz 
nie zawsze jest w stanie sprawować prawidłową kontrolę nad procesem leczenia, 
zwłaszcza gdy pacjent korzysta z porad kilku specjalistów, więc konieczne stało się 
włączenie farmaceuty do sprawowania nadzoru nad procesem leczenia pod wspól-
nym hasłem opieki farmaceutycznej.  

                                                                 
15 Szczegółowo regulacje prawne normuje art. 53–58 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceu-

tyczne, DzU 2001, nr 126, poz. 1381, ze zm. 
16 Art. 96, ust. 5 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne… 
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Opieka farmaceutyczna polega na współpracy lekarza, pacjenta i farmaceuty. 
Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa farmakoterapii poprzez wzmoŜoną kontrolę 
procesu stosowania leków. Mimo Ŝe określenie opieka farmaceutyczna pojawiło się 
po raz pierwszy w 1975 r., nadal w Polsce nie ma stworzonych warunków do profe-
sjonalnej realizacji tego projektu17. Apteki w Polsce nie są przygotowane do pono-
szenia dodatkowych nakładów finansowych, a środowisko lekarskie, choć nie ma 
nic przeciwko opiece farmaceutycznej, równieŜ nie widzi w tym interesu. Doświad-
czenia rynku aptecznego na Zachodzie pokazują jednak, Ŝe opieka farmaceutyczna 
moŜe przynosić korzyści nie tylko społeczne, lecz takŜe finansowe. Wspólny nad-
zór nad procesem leczenia pozytywnie wpływa na relację pacjent–farmaceuta, two-
rząc między nimi więź, która przekłada się na korzyści finansowe. Taki pacjent 
będzie naleŜał do grona stałych klientów apteki, włączając swój udział w przycho-
dach apteki. 

Podsumowanie 

Zastosowanie marketingowego zarządzania apteką, związanego z orientacją na 
zaspokajanie potrzeb pacjenta, jest obecnie coraz bardziej widoczne na rynku ap-
tecznym. Właściciele i kierownicy aptek zostali zmuszeni do dostosowania działań 
do wymagań rynku i aby skutecznie konkurować, zrozumieli konieczność stosowa-
nia analiz rynkowych. Obecnie kaŜdy farmaceuta zdaje sobie sprawę z faktu, Ŝe 
orientacja na zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klienta moŜe poprawić pozycję 
konkurencyjną apteki, a zrozumienie uwarunkowań zachowań pacjentów na rynku 
farmaceutycznym moŜe to znacznie ułatwić.  

 
DETERMINANTS OF THE PATIENT’S BEHAVIOR  

ON THE PHARMACEUTICAL MARKET 
 

Summary 
 
The attractiveness of the pharmaceutical market caused a dynamic increase of number of 

pharmacies, which in result of the market competition, were forced to contend for a customer. In 
order to compete effectively, pharmacists had to adapt the pharmacies to market requirements, 
what meant necessity to apply the marketing approach to pharmacy management. The paper 
presents essential mechanism of the patient's behavior on the pharmaceutical market, focusing on 
the role of the pharmacy and the pharmacist in the problem recognition and expectations of cus-
tomers. The stages in the patient’s decision process in purchase of the new medicinal product are 
also introduced. 

                                                                 
17 Farmacja praktyczna, red. R. Jachowicz, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 190–191.  
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ANALIZA PORÓWNAWCZA 
 

 

 

Streszczenie  

W artykule przeprowadzono  analizę porównawczą stopnia rozwoju franchisingu w Polsce  
i w krajach europejskich o zbliŜonym doświadczeniu w wykorzystywaniu kontraktu franchisin-
gowego. Otrzymane wyniki wskazują, Ŝe fakt zawarcia pierwszej umowy franchisingu w niemal-
Ŝe tym samym momencie nie determinował jednakowego tempa i kierunków rozwoju rynków 
franchisingowych analizowanych państw. Polska w grupie porównawczej zajęła pozycję trzecią – 
za Grecją i Węgrami, a przed Irlandią, Rumunią i Czechami. Zestawienie poszczególnych para-
metrów porównawczych pozwoliło zauwaŜyć, Ŝe najbliŜszy polskiemu rynkowi franchisingu 
wydaje się rynek węgierski. Przyjęcie załoŜenia o zbliŜonej chłonności gospodarek obu państw  
w zakresie franchisingowej metody współpracy pozwoliło z kolei na sformułowanie optymistycz-
nych prognoz co do dalszego rozwoju franchisingu w Polsce.  

Wstęp 

Przez franchising naleŜy rozumieć koncepcję prowadzenia przedsiębiorstwa, 
którą biorca pomysłu otrzymuje w zamian za zaangaŜowanie kapitałowe, regularne 
uiszczanie opłat oraz zobowiązanie się do zachowania tajemnicy1. Zgodnie z defi-
nicją Europejskiego Kodeksu Etycznego Franchisingu2 franchising jest systemem 
sprzedaŜy towarów, usług lub technologii, opartym na ścisłej i ciągłej współpracy 
pomiędzy prawnie oraz finansowo odrębnymi i niezaleŜnymi przedsiębiorstwami. 
Jego istota polega na tym, Ŝe dawca nadaje swoim biorcom prawo oraz nakłada na 

                                                                 
1 B. Pokorska, Przedsiębiorca w systemie franczyzowym, PARP, Warszawa 2004, s. 9. 
2 Europejski Kodeks Etyczny Franchisingu (European Code of Ethics for Franchising) powstał  

w 1991 r. Stanowi zbiór zasad uczciwego postępowania uczestników systemu franchisingowego, wska-
zując na podstawowe prawa i obowiązki stron umowy. Został opracowany przez Europejską Federację 
Franczyzy (European Franchise Federation – EFF), która od 1972 r. zrzesza stowarzyszenia franchi-
singowe z obszaru Europy. Treść Kodeksu udostępniono na stronie EFF: http://www.eff-franchise.com/ 
IMG/article_PDF/article_a13.pdf. 
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nich obowiązek prowadzenia działalności zgodnie ze swoją koncepcją. W ramach  
i na okres sporządzonej na piśmie umowy oraz w zamian za świadczenia finansowe 
uprawnienie to upowaŜnia biorcę do korzystania z nazwy handlowej dawcy, jego 
znaku towarowego lub usługowego, know-how, metod prowadzenia działalności 
gospodarczej, wiedzy technicznej, systemu postępowania i innych praw własności 
intelektualnej lub przemysłowej, a takŜe do korzystania ze stałej pomocy handlowej 
i technicznej.  

Franchising stanowi więc formę współpracy niezaleŜnych i prawnie samodziel-
nych przedsiębiorstw: franczyzodawcy będącego właścicielem sieci i organizatorem 
systemu franchisingowego oraz franczyzobiorców, będących właścicielami placó-
wek franchisingowych i uczestnikami systemu franchisingowego. Podmioty te dzia-
łając w ramach zawartych porozumień tworzą rynek franchisingu, który w niniej-
szym artykule będzie postrzegany jako geograficznie wyodrębniona grupa franczy-
zodawców i franczyzobiorców, prowadzących działalność na obszarze określonego 
kraju. O istnieniu rynku franchisingu na terytorium danego państwa moŜna więc 
mówić w sytuacji, gdy pojawi się na nim przedsiębiorstwo dokonujące ekspansji 
rynkowej przy zastosowaniu formuły franchisingu, a zatem gdy rynek ten będzie 
miał swoją stronę podaŜową w postaci dawcy systemu franchisingowego oraz stro-
nę popytową w postaci biorcy tego systemu3. 

Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest ocena stopnia rozwoju rynku 
franchisingu w Polsce poprzez porównanie jego parametrów z rynkami franchisin-
gowymi wybranych państw europejskich.  

Rozwój franchisingu jako proces o skali światowej 

Franchising w chwili obecnej jest juŜ wykorzystywany na wszystkich aktyw-
nych gospodarczo kontynentach. Zarówno liczba systemów franchisingowych, jak  
i liczba działających w ich ramach jednostek w skali globalnej wzrasta z roku na 
rok. Autorce artykułu w trakcie prowadzonych badań4 udało się nawiązać kontakt 
ze stowarzyszeniami franchisingowymi reprezentującymi podmioty współpracujące 
na podstawie kontraktu franchisingowego w 67 krajach. Oznacza to, Ŝe co najmniej 
w tylu państwach franchising jest na tyle powszechnie wykorzystywany w obrocie 
gospodarczym, Ŝe powołano w nich oficjalną instytucję reprezentującą interesy 
członków porozumień franchisingowych. 

                                                                 
3 Podstawowym składnikiem rynku franchisingu są systemy franchisingowe, które prowadzą działal-

ność poprzez jednostki związane z przedsiębiorstwem macierzystym umową franchisingu. Systemy te 
stanowią stronę podaŜową rynku franchisingu. W skład rynku franchisingu obok sieci franchisingo-
wych, które w rzeczywistości stanowią wyłącznie centrale systemów, wchodzą placówki, na podstawie 
których sieci franchisingowe prowadzą działalność. 

4 Wyniki badań, na które autorka powołuje się w niniejszym artykule, zostały szczegółowo przed-
stawione: A. Antonowicz, Franchising – uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Novae Res, Gdynia 
2010. 
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Na rynkach franchisingowych zidentyfikowanych 67 państw funkcjonowało  
w 2005 r.5 łącznie 28,9 tys. systemów franchisingowych, które prowadziły działal-
ność przy wykorzystaniu 2,1 mln placówek6. Rynki franchisingowe poszczególnych 
państw nie są jednak homogeniczne – róŜnią się zarówno wielkością, jak i stopniem 
rozwoju. Pod względem rozmiarów rynku franchisingowego liderami są Stany 
Zjednoczone, gdzie w 2005 r. funkcjonowało 2,8 tys. sieci. W czołówce znalazły 
się równieŜ Chiny z 2,3 tys. systemów, Korea Południowa z 1,3 tys. sieci oraz Ka-
nada i Japonia, na terenie których funkcjonowało w 2005 r. odpowiednio 1,2  
i 1,1 tys. systemów franchisingowych. W pozostałych państwach liczba sieci fran-
chisingowych nie przekraczała w analizowanym okresie tysiąca. Do drugiej piątki 
zestawienia według kryterium liczby systemów  franchisingowych naleŜały: Brazy-
lia, Francja, Niemcy, Indie oraz Filipiny. W tak stworzonym rankingu 67 państw 
Polska zajęła miejsce 33 w ujęciu globalnym i 13 w Europie, mając w 2005 r. 258 
sieci i 17,4 tys. placówek franchisingowych7. 

Na kontynencie europejskim franchising obecny jest od 1911 r. W ciągu stu lat 
Europa stworzyła rynek franchisingu składający się z ponad 9 tys. sieci franchisin-
gowych oraz 350 tys. placówek, uzyskując tym samym status drugiego (po Amery-
ce Północnej) „franchisingowego” kontynentu. Wprawdzie największe europejskie 
rynki franchisingu pozostają jeszcze daleko za liderami światowymi – Stanami 
Zjednoczonymi oraz Chinami, jednak dynamika ich rozwoju jest na tyle wysoka, Ŝe 
poświęca się im coraz więcej miejsca w licznych publikacjach na temat franchisin-
gu8. 

Koncepcja franchisingu, od wielu juŜ lat powszechnie stosowana na świecie, 
ma relatywnie krótką tradycję w Polsce. Kontrakt franchisingowy jest bowiem wy-
korzystywany w polskim obrocie gospodarczym zaledwie od 22 lat. Za pioniera 
uznaje się francuskie przedsiębiorstwo produkujące kosmetyki Yves Rocher, które 
rozpoczęło rozwój sieci dystrybucyjnej na terenie Polski w roku 1989. W kolejnych 
czterech latach placówki na zasadzie franchisingu otworzyły w Polsce kolejne za-
graniczne systemy: Adidas, McDonald’s, Jean Louis David oraz Kodak. Po upływie 

                                                                 
5 Zapewnienie jednolitości kryterium czasowego danych w przeprowadzanym badaniu było bardzo 

utrudnione. Wynika to z faktu, Ŝe organizacje franchisingowe poszczególnych państw sporządzają ra-
porty i statystyki w zakresie franchisingu w róŜnych odstępach czasowych. Część z nich przeprowadza 
badanie dotyczące liczby zawieranych porozumień franchisingowych z częstotliwością co 3 lata lub na-
wet rzadszą. W rezultacie przeprowadzona w niniejszym artykule analiza porównawcza państw opiera 
się w głównej mierze na danych z 2005 r. 

6 A. Antonowicz, Franchising na świecie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2009, nr 2, 
s. 27. 

7 Raport o franczyzie i systemach agencyjnych w Polsce 2005/2006, Wyd. Profit System, Warszawa 
2006. 

8 A. Antonowicz, Największe rynki franchisingowe Europy – podobieństwa i róŜnice, „Studia i Mate-
riały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego” 2009, nr 1–2, s. 47. 
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kilku lat zainteresowanie nową formą prowadzenia działalności gospodarczej wy-
kazali równieŜ polscy przedsiębiorcy, m.in. A. Blikle i PoŜegnanie z Afryką9. 

Analiza dostępnych statystyk wskazuje, Ŝe liczba sieci franchisingowych  
w Polsce od momentu pojawienia się na jej obszarze kontraktu franchisingu wyka-
zuje stałą tendencję wzrostową. Odnotowuje się wprawdzie rezygnacje przedsię-
biorców z rozwoju poprzez franchising, lecz zjawisko to ma charakter incydentalny, 
a coroczny przyrost liczby sieci jest na tyle wysoki, Ŝe rozwój rynku określa się 
jako dynamiczny. Przyrost zarówno nowych systemów, jak i nowych jednostek  
w ramach istniejących juŜ sieci szczególnie wysoką dynamikę wykazał w Polsce  
w ostatnich kilku latach. Wyjątkowo wysoki przyrost liczby nowych sieci odnoto-
wano w roku 2008 i 2009 – w trakcie 24 miesięcy aŜ 183 przedsiębiorstwa zdecy-
dowały się na podpisanie pierwszych umów z franczyzobiorcami, w rezultacie cze-
go pod koniec 2009 r. funkcjonowało w Polsce 565 systemów franchisingowych,  
a w ich ramach 32,2 tys. placówek związanych umowami franchisingu10. 

Polski rynek franchisingu na tle państw o podobnym doświadczeniu w wyko-
rzystywaniu kontraktu franchisingu – porównanie liczby systemów  

Dla oceny stopnia rozwoju polskiego rynku franchisingu za cenne naleŜy uznać 
porównanie go z rynkami franchisingowymi państw, w których okres występowa-
nia franchisingu w obrocie gospodarczym jest zbliŜony do Polski. Dzięki temu 
zabiegowi moŜliwe jest uzyskanie stosunkowo jednolitego tła porównawczego – 
przedsiębiorcy w analizowanych krajach mieli szansę na zdobycie podobnego do-
świadczenia w wykorzystywaniu kontraktu franchisingowego w działalności go-
spodarczej. Do analizy przyjęto zatem państwa europejskie, w których pierwsza 
placówka lub system franchisingowy (krajowy lub zagraniczny) pojawiły się w la-
tach 1988–1991, a więc maksymalnie do dwóch lat wcześniej lub później niŜ  
w Polsce. Warunek ten spełniają: Grecja, Węgry, Irlandia, Rumunia i Czechy. Po-
równaniu poddano takie wielkości, jak liczba systemów franchisingowych i liczba 
działających w ich ramach jednostek, przeciętny rozmiar systemu franchisingowego 
mierzony średnią liczbą placówek przypadającą na jeden system, odsetek systemów 
o pochodzeniu rodzimym, a takŜe wskaźniki zrelatywizowane, takie jak liczba sys-
temów oraz liczba jednostek przypadające na milion mieszkańców. Zestawienie 
porównawcze rynków franchisingowych wymienionych państw zawarto w tabeli 1.  

Dane zawarte w tabeli 1 wskazują, Ŝe zbliŜony okres wykorzystywania umowy 
franchisingu w obrocie gospodarczym w analizowanych krajach nie determinuje 
jednakowego rozmiaru rynków franchisingowych. Wyraźnie widoczna jest bowiem 

                                                                 
9 A. Antonowicz, Wykorzystanie koncepcji franchisingu w Polsce w latach 1989–2008, „Zeszyty 

Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” 2010, nr 3 (52), s. 207. 
10 Raport o franczyzie w Polsce 2009, Wyd. Profit System, Warszawa 2009; Raport o franczyzie  

w Polsce 2010, Wyd. Profit System, Warszawa 2010. 
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róŜnica pomiędzy krajami zarówno w zakresie liczby systemów, jak i placówek 
franchisingowych. Pod względem liczby systemów zdecydowaną przewagę wyka-
zuje Grecja, gdzie w 2005 r. funkcjonowały aŜ 644 systemy franchisingowe, co daje 
jej ponad dwukrotną przewagę nad pozostałymi państwami (rys. 1). 

Tabela 1 

Polski rynek franchisingu na tle rynków wybranych państw europejskich (dane za 2005 rok) 

Lp. Państwo 

Rok poja-
wienia się 

pierwszego 
systemu/ 
jednostki 

franchisin-
gowej 

Liczba 
syste-
mów 

franchi-
singo-
wych 

Liczba 
jedno-
stek 

franchi-
sin-

gowych 

Liczba 
jedno-
stek 

przypa-
dająca 
na 1 

system 

Syste-
my 

rodzi-
me 
(%) 

Liczba 
systemów 
przypada-

jąca na  
1 mln 
miesz-

kańców 

Liczba 
jednostek 
przypada-

jąca na  
1 mln 
miesz-

kańców 

1 Grecja 1988 644 7 000 10,9 74% 58,0 630,6 

2 Węgry 1989 300 20 000 66,7 50% 29,7 1 980,2 

3 Polska 1989 258 17 400 67,4 68% 6,8 456,7 

4 Irlandia 1989 250 1 700 6,8 11% 59,5 404,8 

5 Rumunia* 1990 171 800 4,7 bd 7,9 37,0 

6 Czechy 1991 150 1 450 9,7 bd 14,6 140,8 

* Dane za rok 2004. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z międzynarodowych stowarzy-
szeń franchisingowych drogą wywiadu bezpośredniego. 
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Rys. 1. Porównanie rozmiarów rynków franchisingowych wybranych państw europejskich 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z międzynarodowych stowarzy-

szeń franchisingowych drogą wywiadu bezpośredniego. 
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Mniejszą o ponad połowę od Grecji, a jednocześnie zbliŜoną do siebie liczbę 
sieci franchisingowych, miały w analizowanym okresie Węgry, Polska oraz Irlandia 
– odpowiednio: 300, 258 i 250 systemów franchisingowych. Dwie ostatnie pozycje 
w klasyfikacji zajęły Rumunia i Czechy z liczbą systemów na poziomie odpowied-
nio 171 i 150, co stanowi 50–57% rozmiarów rynku węgierskiego i zaledwie  
23–27% rynku greckiego. Polska plasuje się więc w pierwszej połowie stworzonego 
rankingu, choć wynik w postaci 258 systemów franchisingowych pozostaje nieco 
gorszy od średniej dla badanych sześciu państw (średnia wyraźnie zawyŜona po-
przez rozmiar rynku greckiego). 

Polski rynek franchisingu na tle państw o podobnym doświadczeniu w wyko-
rzystywaniu kontraktu franchisingu – porównanie liczby placówek  

Pod względem liczby jednostek franchisingowych, jak wskazują dane przed-
stawione w tabeli 1, Polska prezentuje się duŜo korzystniej na tle analizowanych 
pięciu państw. Warto zauwaŜyć, Ŝe kryterium to całkowicie zmienia uszeregowanie 
państw w rankingu. Przodująca bezsprzecznie pod względem liczby systemów fran-
chisingowych Grecja przesunęła się na miejsce trzecie, podczas gdy liderem stały 
się Węgry z 20 tys. placówek franchisingowych. Kolejną pozycję zajęła Polska,  
w której w analizowanym okresie prowadziło działalność 17 400 jednostek franchi-
singowych. Trzecie miejsce Grecji w klasyfikacji wynika z faktu, Ŝe 7 tys. placó-
wek funkcjonujących na jej obszarze przy wykorzystaniu kontraktu franchisingo-
wego stanowi zaledwie 35% wielkości osiągniętej przez Węgry i 40% wyniku Pol-
ski. Pozostałe z analizowanych państw: Irlandia, Czechy i Rumunia odbiegają dale-
ce od trzech omówionych krajów – liczba obecnych na ich obszarze placówek fran-
chisingowych (odpowiednio: 1700, 1450 i 800) stanowiła w badanym okresie zale-
dwie 4–8% wielkości osiągniętej przez lidera, czyli rynek węgierski. 

RóŜnice w uszeregowaniach poddanych analizie państw, stworzonych przez 
omówione dwa parametry, wskazują, Ŝe franchising rozwija się w odmiennym tem-
pie w poszczególnych krajach. Wart podkreślenia jest fakt, Ŝe szybki przyrost licz-
by systemów franchisingowych nie jest jednoznaczny z szybkim przyrostem liczby 
działających w ich ramach placówek. W rozwoju rynków franchisingowych anali-
zowanej grupy państw wyodrębnić moŜna dwa nurty:  

a) wzrost rozmiarów rynku franchisingowego przede wszystkim przez przy-
rost liczby systemów franchisingowych, przy czym przeciętny system 
funkcjonuje na podstawie stosunkowo niewielkiej liczby placówek (cecha 
typowa dla młodych rynków); 

b) wzrost rozmiarów rynku franchisingowego przede wszystkim poprzez 
przyrost liczby placówek franchisingowych, co jest konsekwencją tworze-
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nia nowych placówek przez funkcjonujące juŜ na rynku systemy franchi-
singowe (cecha typowa dla dojrzałych rynków).  

W zaleŜności od specyfiki rozwoju rynku franchisingu odmiennie w poszcze-
gólnych krajach prezentuje się przeciętny rozmiar systemu franchisingowego, mie-
rzony liczbą funkcjonujących w jego ramach placówek. W tym obszarze prym wio-
dą Polska i Węgry, w przypadku których przeciętna sieć franchisingowa funkcjo-
nowała w analizowanym okresie przy wykorzystaniu 66–67 placówek. Oznacza to, 
Ŝe w kilkunastoletnim okresie rozwoju rynków franchisingowych tych państw nowe 
sieci franchisingowe pojawiały się stosunkowo powoli w porównaniu do tempa 
tworzenia nowych placówek przez istniejące juŜ systemy. W tym obszarze całkowi-
cie odmienną specyfikę wykazują cztery pozostałe z analizowanych państw, w któ-
rych na system franchisingowy przypada średnio od 4,7 placówek (w przypadku 
Rumunii) do 10,9 placówek (w przypadku Grecji). Wskaźniki te sugerują stosowa-
nie przez systemy franchisingowe w tych krajach stosunkowo ostroŜnej strategii 
ekspansji przy wykorzystaniu kontraktu franchisingowego11. 

Polski rynek franchisingu na tle państw o podobnym doświadczeniu w wyko-
rzystywaniu kontraktu franchisingu – porównanie struktury geograficznej  

O kierunku rozwoju rynku franchisingu wnioskować moŜna równieŜ na pod-
stawie kolejnego przyjętego w analizie porównawczej parametru, jakim jest odsetek 
systemów franchisingowych o charakterze krajowym. W większości państw fran-
chising pojawia się w wyniku ekspansji na ich terytorium zagranicznej sieci fran-
chisingowej, jak wynika z badań autorki12, najczęściej o rodowodzie amerykań-
skim. W ślad za prekursorem na rynku stopniowo pojawiają się kolejne zagraniczne 
systemy franchisingowe, z których zdecydowana większość w początkowym etapie 
prowadzi działalność wyłącznie poprzez placówki własne. W pierwszych kilku 
latach obserwuje się zazwyczaj powolne tempo pojawiania się na rynku nowych 
uczestników porozumień franchisingowych, a funkcjonujące sieci charakteryzują 
się raczej niewielkimi rozmiarami. Z czasem sukces własnych jednostek o charakte-

                                                                 
11 Powszechną praktyką sieci franchisingowych, obok rozwoju poprzez zawieranie umów franchisin-

gowych z biorcami licencji, jest tworzenie placówek własnych. Zazwyczaj jednostki te mają za zadanie 
pełnić funkcję pilotaŜową. Na podstawie wyników przez nie osiąganych moŜna określić, czy budowa 
sieci franchisingowej jest na określonym obszarze ekonomicznie uzasadniona. Ponadto tworzenie 
jednostek własnych przez franczyzodawców moŜe mieć na celu utrwalenie marki na rynku lub zwięk-
szenie prestiŜu sieci. Za: A. Antonowicz, Jednostki franchisingowe i własne w działalności sieci fran-
chisingowych, w: Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu 
globalnej gospodarki wiedzy, red. A.P. Balcerzak, E. Rogalska, Wyd. Uniwerystetu Mikołaja Koperni-
ka, Toruń 2010, s. 131–142. 

12 Na temat internacjonalizacji sieci franchisingowych autorka szerzej pisze w: A. Antonowicz, In-
ternacjonalizacja działalności przedsiębiorstw przy wykorzystaniu franchisingu, w: Procesy globaliza-
cji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej – wybrane pro-
blemy (t. 1), red. T. Sporek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 495–506.  
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rze pilotaŜowym skłania inwestorów zagranicznych do rozpoczęcia ekspansji na 
sprawdzonym obszarze przy wykorzystaniu formuły franchisingu. Jednocześnie 
zwiększone zainteresowanie nową formułą prowadzenia działalności zaczynają 
wykazywać rodzimi przedsiębiorcy i pod wpływem powodzenia sieci zagranicz-
nych decydują o przekształceniu swoich przedsiębiorstw w sieci franchisingowe.  
W związku z tym, Ŝe w fazie tej większość przedsiębiorstw franchisingowych po-
jawia się na rynku danego kraju w związku z aktywnością największych sieci fran-
chisingowych o zasięgu międzynarodowym, na tym etapie zaczyna być zauwaŜalna 
przewaga systemów zagranicznych nad krajowymi13. 

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, Ŝe w Polsce i Grecji występuje przewa-
ga systemów rodzimych nad obcymi, co stanowi jeden z wyznaczników dojrzewa-
nia rynku franchisingu14. Na Węgrzech na jedną sieć krajową przypada jedna sieć 
zagraniczna, a w Irlandii zaledwie co dziesiąty system franchisingowy ma charakter 
rodzimy15. 

Polski rynek franchisingu na tle państw o podobnym doświadczeniu w wyko-
rzystywaniu kontraktu franchisingu – analiza danych względnych 

Przeprowadzona dotychczas analiza porównawcza rynków franchisingowych 
opierała się na miarach bezwzględnych. W celu zrelatywizowania otrzymanych wy-
ników liczbę systemów i placówek franchisingowych funkcjonujących w kaŜdym  
z państw porównano z liczbą ludności zamieszkującej dany obszar. Zabieg ten po-
zwala zauwaŜyć, Ŝe średnia liczba systemów przypadająca na milion mieszkańców 
w przypadku Polski przyjmuje najniŜszy poziom spośród wszystkich analizowa-
nych państw (rys. 2). W analizowanym okresie zaledwie 6,8 sieci franchisingowej 
przypadało na przeciętnego Polaka, podczas gdy w Irlandii i Grecji wskaźnik ten 
osiągnął poziom prawie dziewięciokrotnie wyŜszy, a na Węgrzech i w Czechach 
odpowiednio cztero- i dwukrotnie wyŜszy. Jedynie w Rumunii na statystycznego 
obywatela przypadała zbliŜona liczba systemów franchisingowych (7,9 systemów 
na osobę).  

Nieco korzystniej polski rynek franchisingu prezentuje się pod względem śred-
niej liczby jednostek przypadającej na milion mieszkańców. Średni poziom 456,7 
placówek franchisingowych na obywatela plasuje Polskę na trzecim miejscu wśród 
badanych państw – za Węgrami i Grecją. Bezsprzecznym liderem w tym zakresie 
pozostają Węgry, gdzie na mieszkańca przypadały w analizowanym okresie aŜ 
                                                                 

13 A. Antonowicz, Rozwój rynku franchisingu, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2008, nr 4,  
s. 50. 

14 Skala internacjonalizacji sieci franchisingowych jest uzaleŜniona w znacznej mierze od ich wiel-
kości i stopnia ugruntowania pozycji rynkowej. Zanim franczyzodawca rozpocznie rozwój międzyna-
rodowy swojej sieci, oferowane przez niego produkty powinny być ogólnie znane i cechować się wyso-
kim stopniem rozpoznawalności wśród klientów. 

15 Uzyskanie danych w tym zakresie dla Rumunii i Czech nie było niestety moŜliwe. 
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1980,2 placówki franchisingowe. Zdecydowanie najmniejsze nasycenie jednostka-
mi franchisingowymi wystąpiło w Rumunii, gdzie omawiany wskaźnik przyjął 
poziom zaledwie 37,0 placówek franchisingowych na osobę.  
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Rys. 2. Porównanie stopnia nasycenia sieciami i placówkami franchisingowymi rynków wybra-
nych państw europejskich 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z międzynarodowych stowarzy-
szeń franchisingowych drogą wywiadu bezpośredniego. 

Przeprowadzona w niniejszym punkcie relatywizacja wskaźników potwierdziła 
bardzo duŜe zróŜnicowanie tempa rozwoju franchisingu w poszczególnych krajach, 
wskazując jednocześnie przybliŜony stopień chłonności ich gospodarek w zakresie 
franchisingowej metody współpracy. 

Podsumowanie 

Analiza przeprowadzona w niniejszym artykule wykazała, Ŝe mimo pojawienia 
się umowy franchisingu w poddanych badaniu sześciu państwach niemalŜe w tym 
samym momencie kraje te róŜnią się w znacznym stopniu pomiędzy sobą stopniem 
rozwoju rynku franchisingowego. Oznacza to, Ŝe z odmienną intensywnością w cią-
gu ostatnich kilkunastu lat wykorzystywany był na ich obszarze kontrakt franchi-
singowy.  

Polska w zakresie analizowanych parametrów wydaje się zajmować pozycję 
trzecią – za Grecją i Węgrami, a przed Irlandią, Rumunią i Czechami. Na podstawie 
sporządzonych rankingów jest zauwaŜalne, Ŝe rynek grecki ma wyraźnie odmienną 
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specyfikę od rynku polskiego16. Nie do końca poprawne byłoby więc zastosowanie 
go jako bezpośredniego tła porównań dla rozwoju franchisingu w Polsce. NajbliŜ-
szy polskiemu rynkowi franchisingu pod względem rozmiarów i struktury wydaje 
się natomiast rynek węgierski. Porównanie rozmiarów obu rynków sugeruje jednak 
„opóźnienie franchisingowe” Polski, wynoszące ok. 1–2 lata. By osiągnąć wskaźni-
ki Węgier w zakresie liczby sieci i jednostek franchisingowych przypadających na 
milion mieszkańców, Polska musiałaby zwiększyć ok. trzykrotnie liczbę zarówno 
systemów, jak i placówek franchisingowych.  

Reasumując, otrzymane wyniki pozwalają sformułować wniosek, Ŝe stopień 
nasycenia polskiej gospodarki franchisingiem nie jest jeszcze wysoki, co sugeruje 
istnienie miejsca na polskim rynku franchisingu zarówno dla nowych systemów, jak 
i placówek franchisingowych. 

 
DEGREE OF FRANCHISING DEVELOPMENT IN POLAND  

ON THE BACKGROUND CHOSEN EUROPEAN COUNTRIES –  
COMPARATIVE ANALYSIS 

 
Summary 

 
In the paper there is presented a comparative analysis of franchising development degree in 

Poland and in chosen European countries. Object of research were countries with approximated 
experience in application of franchising contract. Received results indicate, that the same moment 
of signing the first franchising agreement did not determine an equal rate and directions of fran-
chise market development in analyzed countries. Poland has achieved the third position in com-
parative group - behind Greece and Hungary, but before Ireland, Romania and Czech Republic. 
Comparison of chosen parameters has allowed remarking, that Hungarian market seems be closest 
polish franchising market. Acceptance of assumption about approximated „absorptive” economy 
of the both states in range of franchising cooperation method, has allowed formulating optimistic 
forecast for future franchising development in Poland. 

                                                                 
16 Rynek grecki cechuje wyjątkowo mała liczba placówek franchisingowych w stosunku do liczby 

działających w jego ramach sieci. 
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ROZWÓJ PAMIĘCI ORGANIZACJI PROCESEM  
WPŁYWAJĄCYM NA KSZTAŁTOWANIE SI Ę PRZEWAGI 

KONKURENCYJNEJ PRZEDSI ĘBIORSTWA 
 

 

 

Streszczenie  

W pracy przedstawiono pamięć organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstwa i zaprezentowano wyniki badań własnych, przeprowadzonych na grupie 105 firm, doty-
czące metod tworzenia pamięci organizacji. Wyniki badań pokazały, Ŝe badane firmy w więk-
szym zakresie tworzą pamięć deklaratywną, czyli zachowują wiedzę jawną. Rzadziej stosują 
formy rozwoju proceduralnej pamięci, przy czym mają głównie problem z zachowywaniem wie-
dzy technicznej w drodze jej eksternalizacji. Wyniki badań wskazują takŜe, Ŝe firmy z udziałem 
kapitału zagranicznego są bardziej świadome potrzeby rozwoju pamięci organizacji. Ponadto, 
tworzenie pamięci organizacji ma większe znaczenie w przypadku opierania przewagi konkuren-
cyjnej na sprawności wewnętrznych procesów, marce, tworzeniu nowej wiedzy, wiedzy pracow-
ników i monitorowaniu otoczenia, co jest zgodne z literaturą przedmiotu. 

Wprowadzenie 

Połączone z uczeniem się zachowywanie wiedzy stanowi istotny proces zarzą-
dzania wiedzą, poniewaŜ dzięki niemu tworzona jest pamięć organizacji (PO). Nie-
wątpliwie pamięć organizacji, traktowana jako ustrukturyzowane i tworzone celowo 
zasoby wiedzy, rozwijane w drodze uczenia się i działalności innowacyjnej, moŜe 
stanowić waŜne źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Pamięć organi-
zacji wykorzystywana jest bowiem do zarządzania zasobami wiedzy i moŜe być 
uŜyteczna w tworzeniu nowej wiedzy na podstawie juŜ istniejącej w firmie lub po-
zyskanej z jej otoczenia.  

Pierwszym celem opracowania jest przedstawienie pamięci organizacji jako 
źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, a drugim omówienie wyników 
badań empirycznych, przeprowadzonych na grupie 105 firm, dotyczących metod 
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tworzenia PO. Dlatego teŜ w pierwszej części pracy przedstawiono pojęcie pamięci 
organizacji i korzyści, jakie moŜe przynieść firmie. W drugiej części w sposób syn-
tetyczny zaprezentowano proces rozwoju pamięci organizacji, a w trzeciej opisano 
wyniki badań własnych. 

Pojęcie pamięci organizacji i korzyści wynikające z jej rozwoju 

Pamięć organizacji jest ogólnym pojęciem stosowanym przewaŜnie do opisu, 
gromadzenia, transferu i dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie. Innymi słowy, 
słuŜy do zbierania i strukturyzacji wiedzy, później wykorzystywanej w procesie po-
dejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Zgodnie z tym ujęciem, charakte-
rystycznym dla zasobowej szkoły zarządzania wiedzą, PO stanowi bazę wiedzy,  
z której firma korzysta, aby poprawić wyniki swoich działań w róŜnych obszarach 
jej funkcjonowania. ToteŜ PO determinuje, obok innych czynników, osiąganą przez 
firmę efektywność, co jest szczególnie mocno podkreślane w literaturze przedmio-
tu. Bezpośrednio do tej kwestii odwołuje się w swojej definicji pamięci organizacji 
E.W. Stein. UwaŜa on, Ŝe PO stanowią te sposoby i środki, dzięki którym wiedzę  
z przeszłości moŜna odnieść do obecnej działalności, co skutkuje wyŜszymi albo 
niŜszymi poziomami organizacyjnej efektywności. W tym wypadku PO znajduje 
szczególnie silne odzwierciedlenie w procedurach i standardach operacyjnych dzia-
łania organizacji. W definiowaniu pamięci organizacji kładzie się teŜ duŜy nacisk 
na to, Ŝe jest ona rodzajem zbiorowej pamięci, która jest wspólnie dzielona. Pamięć 
zbiorowa powstaje, gdy indywidualne umysły dzielą się informacjami przez wy-
mianę symboli, jak przedstawia to przykładowo znany socjolog E. Durkheim. Pa-
mięć zbiorowa pojawia się zatem wówczas, kiedy róŜni ludzie i ich grupy wchodzą 
w powiązania i interakcje między sobą.  

Badacze pamięci organizacji, którzy definiują ją, stosując operacjonalizację te-
go pojęcia, zaliczają do niej zazwyczaj dane, informację, wiedzę1, procedury dzia-
łania (w tym zasady oceniania), zdarzenia, zachowania, fizyczne artefakty (np. pro-
jekt produktu, logo czy opakowanie), podzielane przekonania, wartości, cele, zało-
Ŝenia i normy oraz odkrycia i wynalazki (np. zachowane w formie patentów), jak 
równieŜ organizacyjne mity, legendy i historie. Łącznie te elementy, razem z tech-
nologią informacyjną, tworzą system pamięci organizacji, który powinien być do-
stosowany do potrzeb rozwojowych i charakteru otoczenia przedsiębiorstwa. Sys-
tem pamięci organizacji dostarcza procesów i narzędzi słuŜących pozyskiwaniu, 
analizie pod względem przydatności i wartości, opisowi i zachowywaniu oraz odzy-
skiwaniu wiedzy w celu jej ponownego uŜycia. Nośnikiem wiedzy w tym systemie 
jest równieŜ człowiek. System pamięci organizacji moŜna więc traktować jako 
zbiór róŜnego rodzaju magazynów lub składnic wiedzy (np. map wiedzy i innych 
                                                                 

1 W pracy nie wprowadza się rozróŜnienia między danymi, informacją i wiedzą.  
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baz danych) oraz procedur i wytycznych działania, tworzących bazę wiedzy osa-
dzoną w kulturze i strukturze organizacji. Wymienione tutaj składniki PO są bo-
wiem ściśle związane z kulturą i strukturą organizacji, stanowiąc w większości 
przypadków takŜe ich elementy. Tłumaczy to, dlaczego często przyjmuje się, Ŝe pa-
mięć organizacji znajduje odzwierciedlenie w organizacyjnej strukturze i kulturze 
przedsiębiorstwa, a kultura wraz z orientacją strategiczną firmy wpływa na kierunki 
rozwoju PO. 

Natomiast, ze względu na rodzaj zachowywanej wiedzy, pamięć organizacji 
dzieli się często na deklaratywną, obejmującą wiedzę faktograficzną oraz procedu-
ralną, która zawiera wiedzę techniczną i umiejętności pracowników. Pierwszy typ 
pamięci dotyczy wiedzy jawnej, względnie łatwo kodyfikowanej, a zatem i groma-
dzonej w PO, czego przykładem moŜe być wiedza o preferencjach klientów. Dla 
drugiego rodzaju pamięci charakterystyczna jest wiedza cicha typu know-how  
i know-why, która współcześnie uznawana jest za główne źródło trwałych przewag 
konkurencyjnych firm. Przykładem takiej wiedzy moŜe być wiedza w zakresie 
projektowania dóbr i usług oraz procesów produkcji i organizacji lub systemu ko-
munikacji i współpracy między zespołami. Dlatego teŜ rozwój proceduralnej pa-
mięci organizacji, czyli specyficznej dla danego przedsiębiorstwa wiedzy cichej, 
trudnej do kodyfikacji i imitowania, stanowi dla wielu badaczy tej problematyki 
warunek utrzymania przewagi konkurencyjnej w długim okresie. Wobec tego istot-
na staje się wiedza na temat metod zachowywania wiedzy cichej w PO. W tym celu 
naleŜy nakłaniać pracowników przez odpowiednio skonstruowany system nagra-
dzania, aby zechcieli się tą wiedzą podzielić z innymi bądź w drodze socjalizacji, 
czyli zamiany wiedzy cichej w wiedzę cichą, bądź eksternalizacji, czyli zamiany 
wiedzy cichej w wiedzę jawną. W wyniku socjalizacji powstaje wiedza cicha  
w formie modeli mentalnych i umiejętności technicznych. Z kolei efektem eksterna-
lizacji moŜe być stworzenie koncepcji nowego produktu, gdzie w procesie rozwoju 
pamięci proceduralnej wykorzystywana jest wiedza zgromadzona w pamięci dekla-
ratywnej. JednakŜe zawartość pamięci róŜni się w zaleŜności od profilu działania 
firmy. Przedsiębiorstwa produkujące towary standardowe i działające na rynkach 
dojrzałych, które stosują jako dominującą strategię kodyfikacji, będą głównie roz-
wijać pamięć deklaratywną i wiedzę jawną. Z kolei firmy wytwarzające asortyment 
o duŜym stopniu uklientowienia i funkcjonujące na rynkach rozwojowych wybiera-
ją przewaŜnie dominującą strategię personalizacji, która nastawiona jest przede 
wszystkim na rozwój wiedzy cichej specyficznej dla danego obszaru działania or-
ganizacji2. 

                                                                 
2 G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2002, s. 228–229; A. Bencsik, V. Löre, I. Marosi, From Individual Memory to Organizational 
Memory (Intelligence of Organizations), „Proceedings of World Academy of Science: Engineering and 
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Wyniki badań róŜnych autorów wskazują na liczne korzyści, które mogą się po-
jawić dzięki umiejętnemu wykorzystywaniu pamięci organizacji. Zostały one ujęte 
w tej pracy w cztery główne grupy. Mimo tego wiele firm nie przywiązuje zbyt 
duŜej wagi do budowania PO, co moŜe przykładowo prowadzić do powstania luk  
w wiedzy, których wypełnienie w przyszłości będzie kosztowne. Zapominają one  
o tym, Ŝe organizacja, która chce rozwijać swoje zasoby wiedzy, powinna równieŜ 
dbać o zachowanie dotychczasowej wiedzy i doświadczeń. 

Po pierwsze, pamięć organizacji pozwala gromadzić i przetwarzać wiedzę, 
wpływając przy tym na zmianę dotychczasowego stanu wiedzy i późniejsze zacho-
wania. Podstawowym zadaniem PO jest bowiem przetwarzanie i interpretowanie 
wiedzy pozyskiwanej z jej bliŜszego i dalszego otoczenia dzięki jego monitorowa-
niu, aby móc ją później wykorzystać w procesie rozwiązywania problemów i po-
dejmowania decyzji. Rozwój pamięci organizacji powinien w takim razie prowa-
dzić do wzrostu zdolności firmy w zakresie dostosowania się i reagowania na zmia-
ny w otoczeniu. 

Dlatego teŜ badacze pamięci organizacji podkreślają, Ŝe ułatwia ona zdefinio-
wanie problemu oraz opracowywanie i ocenę alternatywnych sposobów jego roz-
wiązania, ma wpływ na redukcję kosztów transakcyjnych, które są związane  
z wprowadzeniem w Ŝycie nowej decyzji, przyczynia się do bardziej efektywnego  
i szybszego podejmowania decyzji oraz zwiększa odporność i zdolność adaptacyjną 
organizacji do zmian zachodzących w jej otoczeniu. Dzieje się tak, poniewaŜ PO 
pozwala rutynowe działania organizacji ująć w formie standardowych procedur, 
które poprzez róŜnego rodzaju narzędzia technologii informacyjnej są później roz-
powszechniane wśród pracowników, co zmniejsza zarówno koszty, jak i przyspie-
sza proces podejmowania decyzji. PO pozwala wobec tego na uniknięcie kosztów 
związanych z tworzeniem ponownie tej samej wiedzy, czyli niebezpieczeństwa 
nazywanego „wywaŜaniem otwartych drzwi”. Czyni to poprzez pełnienie przez nią 
funkcji kontrolnej, polegającej na dostarczaniu informacji, co i jak moŜna wykonać 
na podstawie juŜ istniejącej wiedzy, w świetle zmian zachodzących w otoczeniu 

                                                                                                                                                             

Technology” 2009, No. 56, s. 2–4; J.P. Walsh, G.R. Ungson, Organizational Memory, „Academy of 
Management” 1991, No. 16/1, s. 57–58, 79; D.T. Croasdell, It’s Role in Organizational Memory and 
Learning, „Information System Management” 2001, No. 18/1, s. 8–9; M.E. Jennex, L. Olfman, Organi-
zational Memory, w: Handbook on Knowledge Management, Volume 1: Knowledge Matters, ed.  
C.W. Holsapple, Springer, Berlin 2004, s. 207–211, 213; J.J. Ebbers, N.M. Wijnberg, Organizational 
Memory: From Expectations Memory to Procedural Memory, „British Journal of Management” 2009, 
No. 20/4, s. 478–480, 486; B. Ozorhon, I. Dikmen, M.T. Birgonul, Organizational memory formation 
and its use in construction, „Building Research & Information” 2005, No. 35/1, s. 68–69; Ch. Moor-
man, A.S. Miner, The Impact of Organizational Memory on New Product Performance and Creativity, 
„Journal of Marketing Research” 1997, No. 34/1, s. 92–94; I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy 
w organizacji, Poltext, Warszawa 2000, s. 86, 88–91. 
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firmy. Przykładem moŜe być protokół postępowania w kolejnych stadiach rozwoju 
nowego produktu, który kieruje działaniem członków zespołu.  

Po drugie, wykorzystywanie pamięci organizacji moŜe słuŜyć znajdywaniu  
w przyszłości lepszych rozwiązań, dzięki uczeniu się na błędach lub sukcesach. 
Organizacyjne uczenie się jest w tym przypadku nastawione nie tylko na wykrywa-
nie i korygowanie błędów, lecz takŜe na określenie kluczowych czynników sukce-
su. Ułatwia to programowanie przyszłego działania organizacji. Chodzi o to, aby 
znając historię, nie powtarzać zachowań, które w przeszłości zakończyły się poraŜ-
ką. W tym celu rozwijane są metody pozyskiwania wiedzy od pracowników, klien-
tów, dostawców itp., jej interpretacji i włączania w systemy informacyjne. Jak piszą 
Ch. Moorman i A.S. Miner3, organizacje bez mechanizmów zapamiętywania tego, 
co zostało zrobione i dlaczego, są w większym stopniu naraŜone na powtarzanie 
swoich poraŜek i ponowne odkrywanie przyczyn sukcesów. Kluczowy jest tu pro-
ces interpretacji wprowadzanej do PO wiedzy, który decyduje o tym, na ile ta wie-
dza będzie w przyszłości uŜyteczna w działaniach organizacji. NaleŜy pamiętać  
o kontekście, w którym była ona pierwotnie tworzona i stosowana, czyli określić 
szkielet odniesienia dla nowych aplikacji. Wymaga to przeanalizowania, jak doszło 
w przeszłości do danego zdarzenia, aby móc je prawidłowo opisać i zachować  
w pamięci organizacji.  

Po trzecie, pamięć organizacji stanowi bazę wiedzy słuŜącą do porównywania 
nowych doświadczeń z dotychczasowymi, stymulując uczenie się, co jest utoŜsa-
miane z tworzeniem nowej wiedzy i determinuje strategiczne decyzje. Inaczej mó-
wiąc, określa potencjał uczenia się organizacji, a zatem i tempo jej rozwoju oraz 
wpływa na orientację strategiczną firmy. Bazując na PO, czyli zakumulowanych 
zasobach wiedzy, moŜna bowiem formułować trafniejsze pytania, co do poŜąda-
nych kierunków rozwoju firmy, a więc i nowej wiedzy organizacji. Rezultaty ucze-
nia się z własnych i cudzych doświadczeń, w tym na podstawie źródeł wiedzy ze-
wnętrznej (np. alianse strategiczne, współpraca z klientami, dostawcami), są z kolei 
zachowywane i kodowane w pamięci organizacji (np. w postaci baz najlepszych 
praktyk), a potem rozpowszechniane wśród pracowników. W tym wypadku wyniki 
badań wskazują, Ŝe rozwój pamięci organizacji w drodze uczenia się wpływa ko-
rzystnie na wyniki przedsiębiorstwa i zwiększa szansę na przetrwanie na rynku  
w długim okresie. W związku z tym firmy, które skutecznie reorientują swoje stra-
tegie, zarządzają PO w ten sposób, aby przeszłość wnosiła wkład we wprowadzanie 
w Ŝycie nowego strategicznego kierunku działania. 

Po czwarte, pamięć organizacyjna oddziałuje na kluczowe procesy rozwoju 
produktu przez wpływanie na interpretację pozyskiwanej w tym celu wiedzy i kie-
runki uczenia się oraz zachowywanie wyników dotychczasowych doświadczeń  
                                                                 

3 Ch. Moorman, A.S. Miner, The Impact…, s. 93. 
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w tym zakresie, co jest szeroko omawiane zwłaszcza w literaturze dotyczącej za-
rządzania wiedzą. Rozwój produktu jest definiowany w niej na ogół jako proces 
organizacyjnego uczenia się wymagający pozyskiwania, zachowywania, rozprze-
strzeniania i uŜytkowania wiedzy. Wyniki badań bardzo często takŜe pokazują, Ŝe 
PO zwiększa zarówno kreatywność pracowników w rozwoju nowych produktów 
lub ich odmian, jak i wyniki finansowe uzyskiwane dzięki pogłębianiu lub posze-
rzaniu asortymentu wprowadzanego na rynek. JednakŜe niektórzy badacze tej pro-
blematyki podkreślają, Ŝe nieumiejętne korzystanie z systemu pamięci organizacji, 
powodujące np. zbyt duŜą formalizację podejmowanych decyzji, szczególnie w wa-
runkach bardzo turbulentnego otoczenia, moŜe doprowadzić do spadku kreatywno-
ści w zakresie rozwoju produktów i niepojawienia się wzrostu rentowności. Sugeru-
je to, Ŝe firma musi zrozumieć sposób, w jaki róŜne elementy PO wpływają na roz-
wój produktu4. 

Rola pamięci organizacji moŜe być jednak zakłócona przez to, Ŝe wiedza w niej 
zawarta, tworząca obraz przeszłości zaciemni spojrzenie na teraźniejszość i przy-
szłość, tj. zdefiniowanie problemu, generowanie alternatyw jego rozwiązania i ich 
ocenę. Organizacje mogą wówczas dąŜyć do utrzymania status quo. Inaczej mó-
wiąc, zbyt duŜe nastawienie na tradycję organizacji zmniejszy efektywność procesu 
podejmowania decyzji. Pojawia się więc problem braku chęci do odrzucania prze-
szłości, gdy jest to potrzebne i zbyt duŜej rutyny działania, co moŜe wynikać m.in.  
z lenistwa pracowników lub małej skłonności do ryzyka kadry kierowniczej. Dlate-
go teŜ osoba podejmująca decyzję musi balansować między tym, co wynika z oceny 
przeszłości, a tym, co wynika z oszacowania teraźniejszości, aby osiągnąć zamie-
rzony cel. Musi dokonywać porównań podobieństw i róŜnic między teraźniejszo-
ścią a przeszłością, aby móc wybrać poprawne w danych warunkach działanie. 
Wobec tego potrzebna jest strategia określająca nie tylko, co powinno być i jak 
zachowywane, lecz takŜe sposoby wykorzystywania PO w danych obszarach funk-
cjonowania firmy5. 

Proces tworzenia pamięci organizacji 

Proces tworzenia pamięci organizacji składa się z trzech podprocesów. Pierw-
szy etap nazywany jest selekcją wiedzy i polega na podjęciu decyzji, jaka wiedza 
powinna być zachowana w organizacji. Z powodu niebezpieczeństwa magazyno-

                                                                 
4 Zob. np. J.P. Walsh, G.R. Ungson, Organizational…, s. 58, 60–61, 72–74, 78–79; D.T. Croasdell, 

It’s Role…, s. 9–10; Ch. Moorman, A.S. Miner, The Impact…, s. 91–94; M.E. Jennex, L. Olfman, 
Organizational…, s. 208–211; A. Bencsik, V. Löre, I. Marosi, From Individual…, s. 1, 4; M.S. Acker-
man, Ch.A. Halverson, Reexamining Organizational Memory, „Communications of the ACM” 2000, 
No. 43/1, s. 63; B. Ozorhon, I. Dikmen, M.T. Birgonul, Organizational…, s. 68–69, 71–72. 

5 J.P. Walsh, G.R. Ungson, Organizational…, s. 71–72, 74; Ch. Moorman, A.S. Miner, The Im-
pact…, s. 94, 100; M.E. Jennex, L. Olfman, Organizational…, s. 211, 214, 223–225. 
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wania zbyt duŜej ilości wiedzy przez organizację, co moŜe spowodować utratę 
przejrzystości, a zatem i znaczenia zgromadzonych w ten sposób zasobów wiedzy, 
naleŜy koniecznie ustalić jasne kryteria wyboru decydujące o dokumentowaniu 
danej czynności (wiedzy). Istotne jest, aby gromadzić taką wiedzę, którą moŜna by 
w przyszłości wykorzystać do rozwiązywania problemów i która ma wpływ na 
zmiany konkurencyjności organizacji. W takim razie firma powinna nauczyć się 
zapominania tego, co jest dla niej szkodliwe i zbędne, tzn. odrzucania przeszłości, 
oraz zapamiętywania wiedzy, którą chce wykorzystywać w przyszłości6.  

Celem drugiego podprocesu jest zachowanie wiedzy w PO. NaleŜy tutaj pamię-
tać, Ŝe powinno się magazynować nie tylko samą wiedzę, lecz takŜe kontekst,  
w których dana wiedza była uŜywana, oraz efekty i konsekwencje uzyskane dzięki 
zastosowaniu tej wiedzy, a takŜe określić potencjalne moŜliwości jej wykorzystania 
w przyszłości. Kluczowym elementem tego podprocesu jest wybranie dla wyselek-
cjonowanych na pierwszym etapie tworzenia PO rodzajów wiedzy odpowiednich 
form jej przechowywania. Mamy bardzo duŜo róŜnych rodzajów form zachowywa-
nia i rozpowszechniania wiedzy w PO. Są one zazwyczaj klasyfikowane według 
rodzaju wiedzy, którą magazynują i do której dają dostęp, lub według typów adre-
satów tej wiedzy (np. inŜynierowie, klienci, zespoły pracownicze). Wśród nich 
znajdują się często omawiane w literaturze przedmiotu systemy rotacji personelu, 
przekazywanie wiedzy przez pracowników uczestniczących w szkoleniach innym 
członkom organizacji, róŜnego rodzaju wywiady, dąŜenie do wykształcenia swoje-
go następcy, mapy procesów i inne mapy wiedzy, bazy najlepszych praktyk, rapor-
ty, patenty, bazy danych, podręczniki, własne publikacje z zakresu wiedzy specjali-
stycznej, np. biuletyny wydawane w firmie i opisy metodologii, które zostały 
uwzględnione w badaniu. Taką funkcję pełni równieŜ mentoring i coaching.  

Powszechnie stosowanym sposobem rozwoju PO jest prowadzenie róŜnego ro-
dzaju dokumentacji. W tym celu naleŜy wyznaczyć osoby odpowiedzialne za to 
zadanie, ustanowić wzory protokołów czy szablonów dokumentów oraz określić 
procedury oceny dokumentów po ich sporządzeniu. Wiedza, która zostanie przed-
stawiona w formie dokumentu, np. opis metodologii, mapa procesu czy protokół  
z realizacji jakiegoś zadania przez zespół do tego celu powołany, staje się własno-
ścią całej organizacji. Dokumentowaniem wiedzy przykładowo powstałej podczas 
prac nad projektem moŜe zajmować się powołany do tego celu zespół uczący się. 
Tworzy on najpierw pytania dotyczące zachowywanych działań, później pracuje  

                                                                 
6 K. Lowry, The Landscape of ICM Learning Activities, „Coastal Management” 2002, No. 30/4,  

s. 301, 303–304; G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą…, s. 232–234, 240; F.D. Tug-
gle, W.E. Goldfinger, A methodology for mining embedded knowledge from process maps, „Human 
Systems Management” 2004, No. 23/1, s. 3–4; P.M. Holan, N. Phillips, T.B. Lawrence, Managing 
organizational forgetting, „MIT Sloan Management Review” 2004, No. 45/2, s. 45–46. 
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z zespołem, który realizował projekt, aby zebrać informacje i przygotowuje raporty 
na podstawie wywiadów, obserwacji i dokumentacji projektu.  

Pracownicy dysponujący specjalistyczną wiedzą są dla firmy bardzo cennym 
nośnikiem i magazynem wiedzy, dlatego teŜ firma musi zabezpieczyć się w razie 
ich odejścia z organizacji. Takie postępowanie powinno być stałą praktyką organi-
zacji, gdyŜ na ogół dowiaduje się ona o odejściu pracownika, z wyjątkiem osób 
przechodzących na emeryturę, gdy juŜ jest za późno na zachowanie jego wiedzy. 
Odejście pracowników dysponujących waŜną dla firmy wiedzą cichą moŜe istotnie 
osłabić pamięć organizacji, gdyŜ ta wiedza znajduje się głównie w umysłach pra-
cowników, i zmniejszyć konkurencyjność oraz kompetencje przedsiębiorstwa. Fir-
ma moŜe tutaj stosować wywiady z pracownikami, mentoring, rotację personelu 
opartą na podejściu procesowym, a po odejściu z pracy utrzymywać z nimi związki, 
np. zatrudniając ich jako ekspertów, konsultantów czy szkoleniowców. Zaleca się 
takŜe wykorzystywanie róŜnego rodzaju trenerów wiedzy, pomagających swoim 
uczniom budować ich własne doświadczenie poprzez słuchanie tzw. historii, po-
znawanie najlepszych praktyk, obserwowanie, rozwiązywanie problemów i ekspe-
rymentowanie. Celem wywiadu z pracownikiem jest ujawnienie i zachowanie war-
tościowych dla firmy zasobów wiedzy, takich jak istotne dla firmy dokumenty, 
utrzymanie kontaktów z waŜnymi klientami lub doświadczenie nabyte w trakcie 
realizacji projektów. W trakcie wywiadu z pracownikiem, który odchodzi z organi-
zacji, powinna takŜe uczestniczyć osoba, która ma jego zastąpić. Program rotacji 
personelu z kolei powinien być zaplanowany tak, aby słuŜył zachowywaniu istotnej 
wiedzy i wypełnianiu luk w wiedzy między pracownikami. Podejście procesowe 
natomiast pozwala na szkolenie wszystkich w wielu kluczowych procesach zarzą-
dzania. Uczy ono róŜnych ról i zakresów odpowiedzialności członków firmy, przez 
co poszerza pamięć organizacji. Taka rotacja personelu pomaga zatem pracowni-
kom zrozumieć prowadzoną przez organizację działalność z róŜnej perspektywy  
i czyni wiedzę łatwiejszą do zastosowania w praktyce. 

Tworzenie pamięci organizacji wspomagają takŜe narzędzia technologii infor-
macyjnej. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe to ludzie są najwaŜniejszymi elementem 
procesu tworzenia PO. Technologia informacyjna daje moŜliwość zarządzania zbie-
raniem wiedzy, jej magazynowaniem i dostępem do niej. Zwiększa więc stopień 
dostępności i wykorzystania wiedzy w organizacji. W wyniku jej zastosowania  
w procesie zachowywania wiedzy powstaje pamięć elektroniczna organizacji. Za-
soby wiedzy mogą być przechowywane w pamięci elektronicznej przedsiębiorstwa 
na róŜne sposoby. Popularną formą pamięci elektronicznej są systemy zarządzające 
dokumentami i tworzenie komputerowych baz danych, tzw. archiwów wiedzy,  
w tym hurtowni danych, które mają na celu wyszukiwanie i gromadzenie danych na 
ściśle określony temat związany z realizacją strategii i celów gospodarczych firmy. 
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W literaturze dotyczącej rozwoju pamięci organizacji zaleca się takŜe często stoso-
wanie ekstranetu, portalu korporacyjnego i systemów eksperckich. Ekstranet łączy 
bowiem organizację z jej klientami, dostawcami i ekspertami branŜowymi, czyli 
stanowi elektroniczną platformę pozyskiwania wiedzy z tych źródeł oraz dostarcza 
zagregowanej wiedzy o klientach, konkurentach, ich preferencjach itp. Z kolei por-
tal korporacyjny jest to połączenie środowiska definiującego wspólne dla wszyst-
kich pracowników zasady dostępu do zasobów firmowych, baz wiedzy oraz doku-
mentacji. Podstawową funkcją portalu korporacyjnego jest publikowanie i uaktual-
nianie wiedzy przy pomocy narzędzi do szybkiej i wygodnej komunikacji wewnątrz 
firmy lub teŜ niekiedy z klientami zewnętrznymi. Systemy eksperckie są to nato-
miast programy komputerowe zajmujące się ekspertyzą w wąskiej dziedzinie. 
UŜywają one swoich baz wiedzy i pewnych schematów wnioskowania do podej-
mowania decyzji i udzielania odpowiedzi na ściśle zadane pytania. 

W pamięci elektronicznej są przechowywane w takim razie róŜnorodne infor-
macje, głównie o klientach firmy i jej partnerach na rynku, produktach lub realizo-
wanych przez nią projektach. Dotyczyć to moŜe magazynowania róŜnego rodzaju 
dokumentów tekstowych (np. raportów) i dokumentów zapisanych w formie plików 
nietekstowych (np. graficznych). Dostęp do takich zasobów wiedzy jest znacznie 
szybszy i łatwiejszy. Pozwala to zaoszczędzić czas, co nie jest bez znaczenia w wa-
runkach obecnej konkurencji, zwłaszcza dla przedsiębiorstw funkcjonujących w se-
ktorach, w których wiedza jest istotnym czynnikiem osiągania przewagi konkuren-
cyjnej7.   

Ostatnim etapem jest aktualizowanie pamięci organizacji. Proces uaktualniania 
zwiększa trafność decyzji podejmowanych na podstawie zarchiwizowanej wiedzy. 
W tym celu naleŜy stworzyć pracownikom łatwy dostęp do baz danych oraz okre-
ślić zasady dodawania do nich nowej wiedzy i rewizji wiedzy zawartej juŜ w PO. 
Aplikacje komputerowe dają bowiem moŜliwość ich uŜytkownikom wprowadzania 
zmian i modyfikacji oraz analizowania historii tych zmian, np. róŜnych wersji pro-
jektu produktu lub opisu danego procesu. NaleŜy równieŜ przekonać pracowników, 

                                                                 
7 D.T. Croasdell, It’s Role…, s. 8–10; G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą…,  

s. 235–238, 242–245; T. Davenport, D. De Long, M. Beers, Successful Knowledge Management 
Projects, „Sloan Management Review” 1998, No. 39/2, s. 45; M. Hammer, D. Leonard, T. Davenport, 
Why Don’t We Know More About Knowledge?, „MIT Sloan Management Review” 2004, No. 45/4,  
s. 16–17; R.C. Hicks, R. Dattero, D.G. Stuart, A Verification-Based Conflict Resolution Strategy for 
Knowledge Management Systems, „Journal of Computer Information Systems” 2002–2003, No. 43/2,  
s. 37–38; I. Noor, R.J. Martin, J.A. Treige, Knowledge Gaps Impacts on Risk Management, „AACE 
International Transactions” 2003, RISK. 09, s. 5; A. Bencsik, V. Löre, I. Marosi, From Individual…,  
s. 5; T.H. Davenport, Information ecology: Mastering the Information and knowledge environment, 
Oxford University Press, New York 1997, s. 3; Y.S. Choi, Knowledge Management Supportive Human 
Resource Environment, „Journal of Academy Business and Economics” 2004, No. 3/1, s. 249;  
C.M. Olszak, Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie, „Organizacja i Kiero-
wanie” 2001, nr 4, s. 182. 
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Ŝe to działanie jest poŜądane z punktu widzenia rozwoju organizacji, gdyŜ poprawia 
jakość aktywów, którymi ona dysponuje i na podstawie których podejmuje decyzje. 
MoŜna tutaj wprowadzić system premii za uaktualnianie wiedzy, co zachęci pra-
cowników do wzbogacania PO. W przeciwnym wypadku pamięć organizacji, która 
się starzeje, moŜe wpaść w tzw. pułapkę nieprzydatności wiedzy8. 

Metody rozwoju pamięci organizacji stosowane w badanych firmach 

Badanie przeprowadzono przy wykorzystaniu standaryzowanego kwestionariu-
sza na grupie 105 firm, który zawierał równieŜ opis poszczególnych instrumentów. 
Autorzy zdają sobie sprawę, Ŝe wnioskowanie przy takiej liczebności próby jest 
ograniczone w zasadzie tylko do grupy badanych przedsiębiorstw, co moŜe jednak 
dawać pewien ogólny obraz w zakresie stosowania metod zachowywania wiedzy,  
a więc i skali rozwoju pamięci organizacji w firmach. Próbę tak dobrano, aby grupy 
przedsiębiorstw małych (mniej niŜ 50 zatrudnionych pracowników), średnich (od 
50 do 249 zatrudnionych pracowników) i duŜych (od 250 zatrudnionych pracowni-
ków wzwyŜ) miały tę samą liczebność, czyli 35 jednostek (33,33%). W prezentacji 
wyników uwzględniono takŜe drugie kryterium segmentacji populacji badanej, tj. 
udział kapitału zagranicznego. W badanej próbie firm z wyłącznym udziałem kapi-
tału polskiego było 61 (58%), z kapitałem mieszanym 24 (23%) i z wyłącznym 
udziałem kapitału zagranicznego 20 (19%). 

Wyniki badań pokazały, Ŝe tylko w ok. 43% badanych firm wyznaczone są 
osoby do zachowywania wiedzy, a przedsiębiorstwa głównie zachowują wiedzę  
w postaci raportów, baz danych, przekazywania dalej wiedzy przez pracowników 
uczestniczących w szkoleniach, mentoringu i coachingu (tab. 1). Metody te były 
stosowane w ponad 60% firm, podobnie jak najbardziej popularne wśród badanych 
przedsiębiorstw narzędzie technologii informacyjnej dające dostęp do PO, tj. sys-
tem zarządzania dokumentami. Najmniej popularnymi metodami zachowywania 
wiedzy i jej udostępniana w organizacji, stosowanymi przez mniej niŜ 20% bada-
nych firm były: wywiady z ekspertami, patenty, topograficzne mapy wiedzy pozwa-
lające zlokalizować osoby dysponujące określonymi umiejętnościami i wiedzą  
(np. w zakresie marketingu) oraz określić poziom tej wiedzy, własne publikacje  
z zakresu wiedzy specjalistycznej firmy, podręczniki, opis metodologii, mapy pro-
cesów i mapy źródeł wiedzy określające, kto w organizacji lub w jej otoczeniu dys-
ponuje zasobami wiedzy, które mogą zostać wykorzystane w konkretnych projek-
tach. 

Raporty, bazy danych i przekazywanie dalej wiedzy przez pracowników 
uczestniczących w szkoleniach były najczęściej stosowanymi formami zachowy-

                                                                 
8 Zob. np. G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą…, s. 246–247; B. Ozorhon, I. Dik-

men, M.T. Birgonul, Organizational…, s. 74; M.E. Jennex, L. Olfman, Organizational…, s. 212.  
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wania wiedzy w grupie firm małych, średnich i mieszanych. Podobna sytuacja wy-
stępowała w grupie przedsiębiorstw z wyłącznym udziałem kapitału polskiego, 
tylko tam wspólnie trzecie miejsce z raportami zajmował mentoring i coaching.  
W grupie firm duŜych trzy najbardziej popularne metody zachowywania wiedzy 
stanowiły raporty, bazy danych oraz mentoring i coaching. W grupie firm z wy-
łącznym udziałem kapitału zagranicznego, obok raportów i baz danych, trzecim 
najczęściej uŜywanym instrumentem był system zarządzania dokumentami.  

Tabela 1 

Częstość stosowania wybranych form tworzenia PO w firmach ogółem i według ich wyróŜnio-
nych przekrojów (w %) 

Formy tworzenia PO  Firmy 
ogółem 

Firmy 
małe 

Firmy 
średnie 

Firmy 
duŜe 

Firmy z kapitałem: 

pol. miesz. zagr. 
Raporty  69,52 62,86 71,43 74,29 59,02 83,33 85,00 
Patenty 11,43 8,57 20,00 5,71 8,20 16,67 15,00 
Bazy danych 69,52 62,86 71,43 74,29 60,66 87,50 75,00 
Podręczniki 13,33 5,71 14,29 20,00 8,20 16,67 25,00 
Opis metodologii 15,24 2,86 22,86 20,00 4,92 20,83 40,00 
Tworzenie i udostępnianie baz 
najlepszych praktyk 

47,62 57,14 34,29 51,43 39,34 54,17 65,00 

Własne publikacje z zakresu 
wiedzy specjalistycznej firmy 

12,38 5,71 2,86 28,57 6,56 25,00 15,00 

System rotacji pracowników  
w ramach róŜnych stanowisk 
pracy 

45,71 31,43 48,57 57,14 42,62 50,00 50,00 

System kształcenia menedŜerów 
przez praktyki w róŜnych jed-
nostkach firmy 

28,57 17,14 25,71 42,86 16,39 37,50 55,00 

Mentoring/coaching 60,95 54,29 57,14 71,43 59,02 58,33 70,00 
Przekazywanie dalej wiedzy 
przez pracowników uczestniczą-
cych w szkoleniach 

66,67 71,43 65,71 62,86 63,93 70,83 70,00 

Wywiady na początku pracy  
i przed odejściem pracownika 23,81 25,71 22,86 22,86 18,03 29,17 35,00 

Wywiady z ekspertami 9,52 0,00 14,29 14,29 4,92 4,17 30,00 
DąŜenie do wykształcenia swo-
jego następcy 

41,90 37,14 37,14 51,43 36,07 50,00 50,00 

Topograficzne mapy wiedzy 12,38 8,57 11,43 17,14 9,84 12,50 20,00 
Mapy zasobów informacji 24,76 17,14 28,57 28,57 19,67 37,50 25,00 
Mapy źródeł wiedzy 19,05 14,29 20,00 22,86 14,75 20,83 30,00 
Mapy procesów 19,05 11,43 28,57 17,14 11,48 20,83 40,00 
Systemy zarządzania dokumen-
tami 

61,90 48,57 71,43 65,71 57,38 62,50 75,00 

Ekstranet 22,86 14,29 22,86 31,43 16,39 29,17 35,00 
Portal korporacyjny 34,29 20,00 37,14 45,71 18,03 54,17 60,00 
Hurtownie danych 30,48 28,57 25,71 37,14 24,59 37,50 40,00 
Systemy eksperckie  20,95 22,86 17,14 22,86 13,11 33,33 30,00 
Bazy ekspertów czy ksiązki 
adresowe (yellow pages) 

28,57 20,00 22,86 42,86 26,23 29,17 35,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie odpowiedzi respondentów. 
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W miarę powiększania się rozmiarów firmy rosła częstość stosowania rapor-
tów, baz danych, podręczników, systemu rotacji pracowników, systemów kształce-
nia kadry menedŜerskiej przez praktyki w róŜnych jednostkach firmy, mentoringu  
i coachingu, wywiadów z ekspertami, dąŜenia do wykształcenia swojego następcy, 
topograficznych map wiedzy, map zasobów informacji, map źródeł wiedzy, ekstra-
netu, portalu korporacyjnego i yellow pages. Wzrost częstości stosowania większo-
ści tych instrumentów jest naturalną konsekwencją rozwoju organizacji i wzrostu 
skali jej działania. Dlatego teŜ moŜe to być związane z dostrzeganiem potrzeby 
strukturyzacji rosnących zasobów wiedzy i większą mobilnością pracowników  
w duŜych firmach, co skłania do selekcji, zachowywania i opisu wiedzy, aby szyb-
ciej i łatwiej moŜna było z niej skorzystać oraz Ŝeby nie wyciekała wraz z odej-
ściem pracownika z przedsiębiorstwa.  

Natomiast wraz z pojawieniem się w firmie kapitału zagranicznego zwiększała 
się częstość wykorzystywania wszystkich rozpatrywanych w badaniu narzędzi two-
rzenia pamięci organizacji. Sugeruje to, Ŝe firmy z udziałem kapitału zagranicznego 
w większym stopniu zachowują wiedzę jawną i cichą, czyli bardziej dbają zarówno 
o rozwój pamięci deklaratywnej, jak i proceduralnej. MoŜe to wynikać z tego, Ŝe 
prowadzący działalność w Polsce bezpośredni inwestorzy zagraniczni pochodzą 
głównie z krajów o większym poziomie dobrobytu i rozwoju gospodarki opartej na 
wiedzy, a zatem i większego zakresu wdroŜenia do praktyki gospodarowania kon-
cepcji zarządzania wiedzą. W pewnym stopniu moŜe to tłumaczyć takŜe róŜnice  
w poziomie rentowności między firmami z wyłącznym udziałem kapitału polskiego 
a przedsiębiorstwami, gdzie jest obecny kapitał zagraniczny, co pokazują na przy-
kład dane GUS. 

Postanowiono takŜe sprawdzić znaczenie rozwoju pamięci organizacji dla da-
nych źródeł przewagi konkurencyjnej w badanych firmach. W tym celu skorelowa-
no deklarowane przez menedŜerów źródła przewagi konkurencyjnej ich firm ze 
skalą rozwoju pamięci organizacji, mierzoną pośrednio ilością wykorzystywanych 
przez dane przedsiębiorstwo form tworzenia PO.  

Wyniki badań wskazują, Ŝe w badanych przedsiębiorstwach skala rozwoju PO 
jest istotnie statystycznie skorelowana z takimi źródłami przewag konkurencyjnych, 
jak sprawność wewnętrznych procesów, marka, tworzenie nowej wiedzy, wiedza 
pracowników i monitorowanie otoczenia (tab. 2). Widać wyraźnie, Ŝe wyniki badań 
są zgodne z literaturą przedmiotu, a dokładnie potwierdzają pojawienie się niektó-
rych korzyści rozwoju PO powyŜej wymienionych, które znajdują odzwierciedlenie 
w charakterze przewag konkurencyjnych badanych firm. Przykładowo sprawność 
wewnętrznych procesów jest związana ze wzrostem organizacyjnej efektywności,  
a umacnianie marki stanowi wynik połączenia dotychczasowego doświadczenia, 
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czyli tradycji, z rozwojem nowej wiedzy, która to z kolei stanowi zazwyczaj efekt 
uczenia się organizacji na podstawie zasobów wiedzy zgromadzonych w PO. 

Tabela 2 

Współczynniki korelacji rang Spearmana istotne statystycznie na poziomie α=0,05 dla zaleŜności 
między źródłem przewag konkurencyjnej a ilością stosowanych łącznie instrumentów tworzenia 

pamięci organizacji w badanych firmach ogółem 

Źródła przewagi Współczynnik korelacji 
Sprawność wewnętrznych procesów 0,32 
Marka 0,29 
Tworzenie nowej wiedzy 0,28 
Wiedza pracowników 0,22 
Monitorowanie otoczenia 0,19 

Źródło: obliczenia własne na podstawie odpowiedzi respondentów. 

Zakończenie 

Podsumowując, moŜna stwierdzić, Ŝe badane firmy w większym zakresie two-
rzą pamięć deklaratywną, czyli zachowują wiedzę jawną. Rzadziej stosują formy 
rozwoju proceduralnej pamięci organizacji, czyli specyficznej dla danego przedsię-
biorstwa wiedzy cichej, takie jak przykładowo patenty, mapy procesów, opisy me-
todologii, podręczniki, własne publikacje z zakresu wiedzy specjalistycznej firmy, 
wywiady z ekspertami, systemy eksperckie czy ekstranet. Trochę lepiej wygląda 
sytuacja w kwestii zachowywania wiedzy cichej w drodze jej socjalizacji, gdyŜ 
takie narzędzia, jak systemy rotacji, mentoring, coaching, wywiady na początku 
pracy i przed odejściem pracownika czy przekazywanie wiedzy uzyskanej podczas 
szkoleń, są częściej stosowane. Pokazuje to zatem, Ŝe badane firmy mają przede 
wszystkim problem z zachowywaniem wiedzy technicznej w drodze jej eksternali-
zacji. Ponadto wydawałoby się, Ŝe w dobie mody na zarządzanie procesowe i roz-
wijanie relacji z otoczeniem oraz podkreślanie tego, Ŝe przewaga konkurencyjna  
w dzisiejszych czasach opiera się głównie na wiedzy o kliencie i wiedzy technicz-
nej, narzędzia słuŜące do zachowywania wiedzy, dotyczące projektowania dóbr  
i usług, procesów produkcji lub organizacji oraz ekstranet i róŜnego rodzaju mapy 
wiedzy będą o wiele bardziej popularne w badanych firmach. Wyniki badań poka-
zują, Ŝe bardziej świadome potrzeby rozwoju tego typu działań w celu umocnienia 
przewagi konkurencyjnej są przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego.  
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DEVELOPMENT OF THE MEMORY OF AN ORGANIZATION  
AS A PROCESS HAVING INFLUENCE ON THE FORMATION  

OF A FIRM’S COMPETITIVE ADVANTAGE 
 

Summary 
 

The paper describes organizational memory (OM) as a source of competitive advantage, and 
presents the results of empirical studies, conducted on a group of 105 companies, on methods to 
create OM. The results show that the surveyed firms constitute a greater share of declarative 
memory – retain the explicit knowledge. They less often use forms of development of procedural 
memory; the problem is primarily with the externalization of technical knowledge. The results 
also indicate that companies with foreign capital have a greater awareness of the need to develop 
OM. In addition, the development of OM is more important in the development of competitive 
advantage, which is based on the effectiveness of internal processes, brand, creating new know-
ledge, knowledge of workers and monitoring the environment, which is consistent with the litera-
ture on the subject. 
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WYBRANE CZYNNIKI SUKCESU  
STRATEGII MARKETINGOWYCH  

FRANCUSKICH PRODUCENTÓW WINA 1 
 

 

 

Streszczenie  

Sukcesy rynkowe francuskich producentów wina determinowane są przez umiejętne stoso-
wanie zaawansowanych narzędzi i strategii marketingowych. Kluczową rolę wydają się odgrywać 
m.in. takie czynniki, jak integracja pionowa i pozioma w kanałach rynku; prawidłowa segmenta-
cja rynku, wybór rynku docelowego i pozycjonowanie oferty; innowacyjna koncepcja produktu; 
umiejętności w zakresie zarządzania markami kolektywnymi oraz dyferencjacja oferty na bazie 
obszaru pochodzenia. 

Wprowadzenie 

NaleŜy zauwaŜyć silne związki między marketingiem wina a marketingiem te-
rytorialnym i marketingiem usług turystycznych. MoŜna powiedzieć, Ŝe sprzedaŜ 
wina obejmuje w pewnym sensie promocję regionu, jego historii i mieszkańców. 
Kanały rynkowe w tej branŜy skupiają się wokół pojęcia oznaczenia geograficzne-
go (fr. appellation). MoŜna zaobserwować istotną korelację między lokalnym źró-
dłem pochodzenia (fr. terroir) a typowością wina. Przykładowo sprzedaŜ wina Côt-
es de Provence bardziej się opiera na wizerunku Prowansji niŜ na połączeniu szcze-
pów Syrah i Grenache. Z tego względu producenci i przedsiębiorstwa handlowe są 
silnie związani ze światem turystyki poprzez organizacje związkowe i zawodowe 
oraz terytorialne struktury odpowiedzialne za promocję turystyczną regionu (komi-
tety we francuskich departamentach i regionach, organizacje Maison de la France 
za granicą). Te instytucje współdziałają na zasadzie partnerstwa i synergii na rzecz 
promocji dóbr i usług o charakterze lokalnym. Winnice i dystrybutorzy wina są 
związani z organizacjami przyjmującymi turystów (hotele, schroniska, pokoje go-

                                                                 
1 Praca wykonana w ramach projektu badawczego MNiSW „Iuventus Plus” nr IP2010 0040 70. 
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ścinne2, kempingi, restauracje, biura informacji turystycznej itd.) w celu wspólnego 
rozwijania produktu turystycznego obejmującego takŜe lokalne wina (fr. produits 
touristiques viticoles communs)3. 

Znaczenie współpracy w kanałach rynku 

We francuskiej branŜy winiarskiej występuje znaczne rozproszenie po stronie 
podaŜy – ponad 400 chronionych oznaczeń geograficznych (fr. Appellation d’Ori-
gine Contrôlée – AOC) i 150 win lokalnych (vins de pays). Ta rozdrobniona struk-
tura rynku skłania wytwórców do jednoczenia się wokół danego produktu lub nawet 
kilku produktów, gdy ich rozmiar jest zbyt słaby, aby w sposób niezaleŜny wytwór-
cy byli zauwaŜalni na rynkach docelowych. Stąd istnieje relatywnie większe zna-
czenie marketingu na poziomie całego kanału rynku, a nie pojedynczego przedsię-
biorstwa w porównaniu z innymi branŜami. Na przykład istnieje stowarzyszenie 
InterRhône, które reprezentuje całą branŜę winiarską i kupców z regionu delty Ro-
danu (Côtes-du-Rhône i Vallée du Rhône). Organizacja ta zajmuje się wszystkimi 
typami działań promocyjnych, ekonomicznych i technologicznych w odniesieniu do 
win chronionych oznaczeniem geograficznym na tym obszarze. Tego typu instytu-
cje pozwalają na połączenie środków finansowych w celu promocji jednego lub 
kilku produktów i na rozwijanie wspólnych strategii marketingowych. Proponują 
one swoim członkom (producentom i handlowcom) zróŜnicowane formy wsparcia 
marketingowego (badania rynku, doradztwo, szkolenia) i działania handlowe mają-
ce na celu rozwój sprzedaŜy ich produktów. W ramach tego typu współpracy moŜ-
liwe jest wypracowanie koncepcji opakowania, zasad komunikacji marketingowej 
czy widełek cenowych zalecanych w kanałach dystrybucji w zaleŜności od rynku 
docelowego4. 

To bogactwo historyczne, geograficzne i kulturowe oraz róŜnorodność form 
współpracy partnerskiej pozwalają na wypracowanie oryginalnych strategii marke-
tingowych uwzględniających specyfikę rynku wina we Francji. 

Segmentacja rynku  

Aby lepiej zrozumieć, kim są konsumenci, jaka jest ich specyfika, oraz aby 
spróbować określić ich potrzeby i zwyczaje zakupowe, konieczne jest dokonanie 
podziału rynku wina według kategorii klientów. Dzięki zastosowaniu tego podej-
ścia moŜliwe jest zaproponowanie dóbr i usług dostosowanych do oczekiwań kon-
sumentów. Podobnie jak w innych sektorach, moŜna klasyfikować konsumentów 
według róŜnorakich kryteriów – demograficznych, psychograficznych, geograficz-

                                                                 
2 W języku francuskim istnieje obok pojęcia pokoju gościnnego (chambre d’hôtes) takŜe pojęcie ta-

ble d’hôtes (dosłownie „stół gościnny”). 
3 E. Rouzet, G. Seguin, Le marketing du vin. Savoir vendre le vin, Dunod, Paris 2006, s. 17. 
4 Ibidem, s. 18. 
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nych, behawioralnych itd., czyli dokonywać segmentacji rynku. Nie istnieje idealna 
segmentacja. Segmentacja jest dziełem kreacji, intuicji, wraŜliwości i percepcji, 
które pozwala na wyodrębnienie grup konsumentów mających wspólne cechy  
i typy zachowań, które są mniej czy bardziej zbliŜone w określonych sytuacjach. 

Na podstawie badania spoŜycia win we Francji przeprowadzonego przez 
Onivins-INRA moŜna zaproponować następującą typologię francuskich konsumen-
tów wina5. W badaniu tym wyodrębniono pięć segmentów rynku według wieku, 
płci, statusu społeczno-ekonomicznego, zaangaŜowania osobistego konsumenta  
i stopnia otwartości gospodarstwa domowego oraz jego systemu wartości: 

a) grupa „nie-konsumentów” – 25% próby badanej; przede wszystkim kobie-
ty w wieku do 25 lat, z ubogich i średnio zamoŜnych gospodarstw domo-
wych, osoby preferujące inne napoje, wykazujące ograniczoną aktywność 
towarzyską, ceniące bezpieczeństwo i szacunek;  

b) grupa „konsumentów okazjonalnych, słabo zaangaŜowanych” – 20% pró-
by, najczęściej kobiety w wieku do 45 lat, które mimo Ŝe lubią smak wina, 
to preferują inne napoje, osoby z gospodarstw zamoŜnych, otwarte towa-
rzysko, ceniące hedonizm i uczestnictwo w grupie; wino towarzyszy świę-
towania i przyjmowaniu gości; 

c) grupa „konsumentów okazjonalnych, tradycyjnych” – 18% próby, niewiel-
ka waga przypisywana produktowi, z reguły męŜczyźni w wieku do 56 lat, 
pochodzą z ubogich gospodarstw domowych, niezbyt otwarci towarzysko, 
cenią bezpieczeństwo i szacunek; konsumują wino okazjonalnie ze wzglę-
du na tradycję, gdyŜ zostali wychowani w takiej kulturze, np. piją szampa-
na podczas ślubów, a bordeaux na BoŜe Narodzenie; 

d) grupa „konsumentów bezwarunkowych, codziennych” – 16% próby, silna 
dominanta męska, wiek ponad 45 lat; wino jest niezbędnym elementem co-
dziennego wyŜywienia; nie wyobraŜają sobie posiłku bez wina; 

e) grupa „konsumentów hedonistycznych, zaangaŜowanych” – 21% próby, 
przewaŜają męŜczyźni w wieku 36–55 lat; regularne konsumują wino z po-
wodu przyjemności i zainteresowania jego kulturą i tradycją; pochodzą  
z zamoŜnych gospodarstw domowych, otwarci i społecznie zintegrowani; 
pasjonaci wina, mają własne piwnice z winami. 

Inna metoda segmentacji moŜe opierać się na kryteriach psychograficznych. Na 
początku trzeciego tysiąclecia zidentyfikowano we Francji pięć grup konsumentów 
wina czerwonego w zaleŜności od ich stylu Ŝycia6: 

– „nowicjusze” – 9,8%, cenią zabawę w towarzystwie, koktajle, odświętną 
atmosferę, egzotykę; 

                                                                 
5 Ibidem, s. 18–19. 
6 Ibidem, s. 20. 
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– „odkrywcy” – 25%, waŜne są dla nich wyjątkowe chwile, emocje, odkry-
wanie win u siebie i poza domem, oryginalne i zaskakujące degustacje, wi-
na ekologiczne; 

– „zamknięci w kokonie” – 21%, nieformalne spotkania towarzyskie, 
ucieczka od tłumu, produkty podstawowe, nowe mieszanki smaków; 

– „esteci” – 27,4%, konsumpcja wina jest elementem sztuki wspólnego Ŝycia 
w dość formalnej oprawie, przyjemność epikurejska, enologia, kolekcje, 
cenią jakość i wyjątkowość; 

– „regularni” – 16,8%, zachowanie zwyczajów konsumpcji lokalnych win, 
mających toŜsamość narodową bądź regionalną, wytwarzanych tradycyj-
nymi metodami, zdrowych. 

MoŜna takŜe klasyfikować segmenty rynku win z punktu widzenia strony po-
daŜowej, np. według ceny. Przyjmuje się, Ŝe we Francji większość sprzedawanych 
win naleŜy do kategorii Popular Premium (30%), podstawowej (Basic – 25%)  
i Premium (25%)7. 

Wybór rynku docelowego i pozycjonowanie oferty 

Wybór segmentu rynku ma istotne implikacje. Pozwala na skonstruowanie całej 
strategii marketingowej wokół produktu, gamy czy zwłaszcza przedsiębiorstwa. Po-
mocnym narzędziem jest analiza SWOT – dostosowanie szans i ograniczeń do moc-
nych i słabych stron firmy. Następnie tworzony jest plan marketingowy. Rynek do-
celowy w danym segmencie stanowi klient sensu stricto. To mogą np. być kobiety 
w wieku 35–45 lat, o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym, mieszkające  
w miastach i ceniące wygodę oraz tradycję. W zasadzie to centrum rynku docelo-
wego8 w realiach rynku win, przy spójnym marketingu mix i wyraźnym pozycjo-
nowaniu, moŜe stanowić nawet 45% klienteli danej firmy. Pozostała część sprzeda-
Ŝy adresowana jest do tzw. rozszerzonego rynku docelowego (fr. cible élargie), 
który dotyczy zazwyczaj ok. 30% klienteli. W tym przykładzie będą to kobiety  
w wieku 20–55 lat o wysokim statusie. Resztę konsumentów (25%) będą stanowić 
osoby spoza segmentu docelowego, np. męŜczyźni w wieku 20–55 lat. Mimo Ŝe 
firma adresuje swoje produkty do określonego rynku docelowego, znajdą się zaw-
sze nabywcy spoza tej grupy, co takŜe naleŜy uwzględnić podczas przygotowywa-
nia planu marketingowego. 

Koncepcja pozycjonowania powstała ponad trzydzieści lat temu w Stanach 
Zjednoczonych w wyniku obserwacji niezapamiętywania przekazów reklamowych 
przez konsumentów przytłoczonych zbyt duŜą ilością informacji. Zaproponowali ją 
Jack Trout i Al Ries. Pozycjonowanie polega na skoncentrowaniu się na idei (lub 

                                                                 
7 Ibidem, s. 19. 
8 W języku francuskim istnieje pojęcie cœur de cible – dosłownie „serce rynku docelowego”. 
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nawet pojedynczym słowie), która definiuje przedsiębiorstwo i jego produkty  
w umyśle konsumentów w porównaniu z konkurencją. W świecie win istotne jest 
wykreowanie skojarzeń danego produktu z kategorią klientów przy pomocy jasnego 
przekazu. Przykład spółki Vinival wraz z jej hasłem Boire et Manger (Pić i jeść) 
dobrze ilustruje ten typ strategii marketingowej. Grupę docelową tej firmy stanowią 
osoby w wieku 18–25 lat, które uprzednio nie mogły skojarzyć dania z odpowied-
nim winem. Dzięki jasnemu przekazowi Vinival tworzy skojarzenia danego typu 
posiłku z właściwym rodzajem wina9. 

Wybór strategii pozycjonowania zaleŜy takŜe od działań konkurentów. NaleŜy 
najpierw zidentyfikować bezpośrednich i pośrednich konkurentów oraz przeanali-
zować ich strategie pozycjonowania. Dzięki temu uniknie się ich kopiowania, chy-
ba Ŝe celem jest zastosowanie podejścia imitacyjnego. Najlepszą strategią jest wy-
pracowanie własnej, unikatowej koncepcji pozycjonowania, co wymaga jednak 
znacznych zasobów finansowych. Ocenia się, Ŝe strategie niektórych francuskich 
producentów wina, polegające na kopiowaniu pomysłów spółek australijskich  
i amerykańskich, np. w zakresie projektowania opakowań, w odniesieniu do „sta-
rych” win francuskich są nie do utrzymania w średniej perspektywie czasowej. 
Pozycjonowanie powinno pozwolić klientowi odpowiedzieć jasno i precyzyjnie na 
następujące pytania:  
1. Jaki jest produkt? (Identyfikacja). 
2. Do kogo jest adresowana oferta? (Przeznaczenie). 
3. Co odróŜnia ją od innych? (Dyferencjacja)10. 

Koncepcja produktu 

Wino jako produkt moŜe być definiowane w róŜny sposób. W sensie podsta-
wowym jest to zawartość butelki lub beczki – produkt będący rezultatem fermenta-
cji soku z winogron określonych szczepów, o określonym procesie technologicz-
nym, mający określoną moc, aromat, w skrócie cały zestaw cech technologicznych  
i organoleptycznych. W ujęciu marketingowym wino jest produktem, który stanowi 
obietnicę dla klienta pod względem wyglądu, powonienia i smaku. Warto zauwa-
Ŝyć, Ŝe zróŜnicowanie gustów i sposobów percepcji cech poszczególnych gatunków 
win przez konsumentów determinuje w duŜym stopniu strukturę rynku wina,  
a szczególnie gamę dostępnych produktów. Kluczem dla powodzenia strategii mar-
ketingowej jest osiągnięcie wysokiego poziomu postrzeganej, relatywnej jakości. 
Powinna ona być spójna z całym marketingiem mix. Przykładowo co byłoby warte 
wspaniałe wino Bordeaux w plastikowej butelce, sprzedawane po 1 euro? Zostałoby 
sklasyfikowane przez klientów jako kiepskiej jakości, nawet przy doskonałych 

                                                                 
9 Ibidem, s. 21. 
10 Ibidem, s. 22. 
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cechach organoleptycznych. Marketingowa koncepcja produktu w tej branŜy obej-
muje: 1) rdzeń – cechy technologiczne, szczepy winne, moc, aromat, rocznik; 2) 
produkt rzeczywisty – marka, historia, butelka (kształt, wielkość, kolor), etykieta 
(grafika, kolor, kształt, papier, stylistyka), kontretykieta, opakowanie zewnętrzne; 
3) produkt poszerzony – transport, dostawa, usługi posprzedaŜowe, kredyt, inne 
usługi11. 

W branŜy winiarskiej marka moŜe czasem stać się nazwą produktu podstawo-
wego. W języku francuskim istnieje nawet specjalne pojęcie branduit = brand 
(marka) + produit (produkt). Przykładem jest wino Tariquet z południowo-zachod-
niej Francji. Początkowo marka ta dotyczyła wyłącznie jednej winnicy, ale stała się 
na tyle popularna, Ŝe oznacza po prostu rodzaj wina. Warto takŜe zwrócić uwagę na 
popularność strategii stosowania marek parasolowych przez francuskich producen-
tów wina, np. marka Baron de Rothschild jako marka parasolowa ma jednolite po-
zycjonowanie i zestaw obietnic dla klienta, ale obejmuje takŜe marki produktowe, 
np. Château Mouton Rothschild i Mouton Cadet, z których kaŜda dotyczy komplet-
nej gamy produktowej (wina białe, czerwone, róŜowe). 

Marka powinna zostać poddana ochronie. We Francji naleŜy w tym celu zwró-
cić się z wnioskiem do Narodowego Instytutu Własności Przemysłowej (Institut 
National de la Propriété Industrielle – INPI). Marka wraz z jej odwzorowaniem 
graficznym musi być przyporządkowana do jednej z 45 klas produktowych. Marki 
win generalnie naleŜą do klasy 33. Następnie instytut ten weryfikuje, czy juŜ taka 
marka nie istnieje. Międzynarodową ochronę prawną moŜna uzyskać za pośrednic-
twem tej instytucji w Światowej Organizacji Własności Przemysłowej (jedna  
z agend ONZ). Rejestracja marki wina jest waŜna przez dzisięć lat z nieograniczoną 
moŜliwością przedłuŜania na kolejne okresy 10-letnie12. 

Rola marek kolektywnych 

W branŜy winiarskiej niezwykle istotne jest wykreowanie i umiejętne zarzą-
dzanie tzw. markami kolektywnymi. Marki kolektywne charakteryzują się dwoma 
podstawowymi cechami. I tak, jedna nazwa marki odgrywa rolę głównego lub je-
dynego źródła toŜsamości produktów dwu lub więcej firm, które zgadzają się prze-
strzegać określonych zasad związanych z zarządzaniem tą marką. Ta cecha nie 
dotyczy wyłącznie marek kolektywnych, gdyŜ istnieją teŜ inne formy współpracy 
marketingowej, np. franczyza, które spełniają to kryterium. To, co wyróŜnia marki 
kolektywne, jest połączeniem powyŜszego kryterium z koniecznością wykształce-
nia struktury zarządzania, w której procesy zarządzania marką są kontrolowane 
przez jednostkę niezaleŜną od jakiejkolwiek pojedynczej firmy. Marki kolektywne 

                                                                 
11 Ibidem, s. 43–50. 
12 Ibidem, s. 50–53. 
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najczęściej występują w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spoŜywczym i branŜach 
związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych. Zazwyczaj opierają się na 
specyficznych metodach produkcji, pochodzeniu lub wartościach etycznych.  
W wielu sektorach istnieją pod postacią systemów zapewniania jakości (ang. quali-
ty assurance schemes), certyfikacji i akredytacji, gdzie nazwa bądź logo takiego 
systemu stanowią w duŜej mierze o toŜsamości produktu.  

Wzrost znaczenia marek kolektywnych wynika z następujących trzech przesła-
nek. Po pierwsze, wobec procesów fragmentacji rynków i skracania się cykli Ŝycia 
produktów marki kolektywne pozwalają na osiągnięcie silniejszej obecności marki 
(ang. brand presence) od samego wejścia na rynek w porównaniu z sytuacją, gdy 
dana firma musiałaby sama wykreować markę. Jest to szczególnie istotne dla mikro 
i małych przedsiębiorstw, które z reguły jeszcze nie zdołały wykreować silnej mar-
ki i nie mają do tego wystarczających zasobów. Po drugie, marki kolektywne mogą 
przyczyniać się do wzrostu wiarygodności oferty (ang. credibility of brand claims) 
poprzez istnienie niezaleŜnej instytucji zajmującej się weryfikacją zobowiązań 
uczestników marki kolektywnej. Jest to szczególnie istotne, gdy konsumenci nie są 
w stanie samodzielnie zweryfikować obietnic złoŜonych przez producenta zarówno 
przed, jak i po dokonaniu zakupu. Po trzecie, rozpowszechnienie marek kolektyw-
nych jest często wspierane przez instytucje sektora publicznego, np. agencje rządo-
we, zrzeszenia firm i organizacje pozarządowe, aby stymulować podejmowanie 
wspólnych działań w obszarze marketingu, co przyczynia się do lokalnego rozwoju 
gospodarczego13. 

Na gruncie teorii ekonomii moŜna stwierdzić, Ŝe marki kolektywne przyjmują 
cechy dóbr klubowych (ang. club goods). Z jednej strony charakteryzują się wy-
łącznością (ang. excludability), tzn. Ŝe są we władaniu konkretnej jednostki ekono-
micznej, która moŜe zabronić innym korzystania z tego dobra, podobnie jak  
w przypadku dóbr prywatnych. Z drugiej strony dobra klubowe mają charakter 
niekonkurencyjny (ang. non-rivalrous), tzn. Ŝe wszyscy partnerzy mogą czerpać 
korzyści bez uszczerbku dla pozostałych. Jest to cecha charakterystyczna dla dóbr 
publicznych. Zatem dobra klubowe mają część cech typowych dla dóbr prywatnych 
i częściowo przypominają dobra publiczne. 

Wyłączny charakter dóbr klubowych, w tym marek kolektywnych, rodzi wiele 
wyzwań związanych z zarządzaniem członkostwem. Komu moŜna pozwolić na 
zostanie uczestnikiem marki kolektywnej i pod jakimi warunkami? W jaki sposób 
pozbywać się jednostek niebędących członkami lub niespełniających kryteriów? Te 
pytania są bardzo istotne z punktu widzenia zapewnienia jednolitej, wysokiej jako-
ści, co jest nieodzowne z perspektywy tworzenia kapitału marki (ang. brand equ-

                                                                 
13 A. Tregear, M. Gorton, The challenges of sharing: brands as club goods, „European Journal of 
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ity). Ponadto w przypadku uczestników marki kolektywnej istnieje zagroŜenie za-
chowaniami oportunistycznymi. Nieprzestrzeganie wspólnie przyjętych standardów 
jakości i procedur z powodu wysokich kosztów lub ze względu na wygodę moŜe 
mieć powaŜne konsekwencje dla reputacji marki kolektywnej. W przypadku marek 
prywatnych (producenta bądź dystrybutora) ryzyko wystąpienia takich zachowań 
jest mniejsze z powodu istnienia struktur hierarchicznych i stosunkowo jasno wyty-
czonych linii odpowiedzialności. W jaki sposób jednak przekonać uczestników 
marki kolektywnej, aby nie podejmowali takich szkodliwych działań, jeśli są oni 
partnerami lub agentami, nie zaś pracownikami? Taki dylemat występuje w sieciach 
franczyzowych, jak równieŜ dotyczy marek kolektywnych. Wytwórcy win ozna-
czonych chronionymi nazwami pochodzenia (np. AOC) posługują się tymi marka-
mi kolektywnymi w sposób charakterystyczny dla dóbr klubowych. WiąŜą się  
z tym wyŜej wymienione wyzwania dotyczące zarządzania członkostwem marki  
i kontroli przestrzegania wspólnie przyjętych reguł. Dodatkowym wyzwaniem jest 
występowanie oddzielnej struktury zarządzania (ang. governance structure) w przy-
padku marek kolektywnych. Funkcje komunikacji i kontroli są wówczas oddalone 
od poszczególnych wytwórców, co zwiększa ryzyko zakłóceń i zachowań oportuni-
stycznych, których wynikiem moŜe być zagroŜenie dla reputacji marki kolektywnej. 

Kluczowym wyzwaniem związanym z zarządzaniem markami kolektywnymi 
produktów regionalnych jest wykształcenie i utrzymanie wysokiego poziomu ich 
postrzeganej autentyczności. ZaleŜy ona od czynników osobowych, produktowych  
i sytuacyjnych. Czynniki osobowe obejmują wiedzę i doświadczenie. Rozpozna-
walność marki kolektywnej wynika ze znajomości danego produktu w kontekście 
jego obszaru pochodzenia i/lub osobistych doświadczeń związanych z konsumpcją 
tego produktu. W modelu S. Kuznesofa i wsp.14 marki regionalnych produktów 
Ŝywnościowych zbudowane są na określonej tradycji, obejmującej zwyczaje pro-
dukcji i konsumpcji, a takŜe opierają się na lokalizacji procesów produkcji i pocho-
dzenia surowców (klimat i geomorfologia). JednakŜe sukces rynkowy będzie moŜ-
liwy dopiero wtedy, kiedy czynnik tradycji i lokalizacji zostanie uwypuklony przez 
wypracowanie wysokiego poziomu postrzeganej autentyczności danej marki kolek-
tywnej. Osiągnięcie zadowalającego stopnia postrzeganej autentyczności marek 
kolektywnych produktów regionalnych wymaga zatem umiejętnego zarządzania 
zarówno w zakresie funkcji typowo technologicznych, jak i marketingowych (kon-
cepcja opakowania i etykietowania produktów, wybór sposobu dystrybucji i miej-
sca sprzedaŜy, komunikacja marketingowa z klientami). 

Innym wyzwaniem strategicznym dla producentów produktów regionalnych 
jest osiągnięcie odpowiedniego potencjału rynkowego, co będzie zaleŜało w duŜej 
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mierze od ich umiejętności segmentacji rynku i pozycjonowania swojej oferty. Aby 
rozwijać się dynamicznie i uzyskać akceptowalny poziom rentowności, poszcze-
gólni uczestnicy marek kolektywnych powinni mieć odpowiednią wielkość produk-
cji i potencjał jej wzrostu; nie mogą ignorować segmentów rynku, które są mniej 
atrakcyjne dla ich głównych konkurentów; powinni mieć odpowiednią zdolność 
zakupową; charakteryzować się potrzebą specjalnego traktowania i powinni zdobyć 
zaufanie klientów do ich marki (ang. customer goodwill), które będzie działać jak 
bariera wejścia dla potencjalnych konkurentów15. 

MoŜna wskazać ponadto następujące rodzaje wyzwań strategicznych, przed 
którymi stoją producenci win oznaczonych markami kolektywnymi. Część wyzwań 
wiąŜe się z potrzebą rozwoju rynku. Producenci lokalnych specjałów powinni roz-
szerzyć swój zasięg oddziaływania z poziomu lokalnego na regionalny lub wyŜszy. 
Wymaga to dostosowania ich struktur i strategii zarządzania do oczekiwań innego 
typu klientów, w szczególności konsumentów zamieszkujących w miastach. Jedno-
cześnie producenci stoją przed dylematem, w jaki sposób utrzymać wysoką jakość 
produktu w procesie rozwoju rynku. Zachowanie wysokich standardów jakościo-
wych jest niezbędne, aby wyŜsze marŜe cenowe w stosunku do produktów maso-
wych były uzasadnione. W przeciwnym razie istnieje zagroŜenie utratą reputacji, co 
moŜe prowadzić do znacznych strat finansowych i/lub usunięcia z grona uczestni-
ków marki kolektywnej.  

Dodatkowa presja na podmioty oferujące produkty regionalne wynika z frag-
mentacji strony popytowej. Wymaga to od nich dostosowania zachowań rynkowych 
w postaci większej aktywności i orientacji na klienta. Konieczne wydaje się zasto-
sowanie poza marketingiem szeptanym takŜe umiarkowanie silnych technik promo-
cyjnych, jak np. róŜne formy reklamy zewnętrznej, uczestnictwo w inicjatywach 
lokalnych (targi, festiwale) oraz organizacja działań w sferze agroturystyki, które 
wpływają na wzrost generowanej wartości dodanej. Nie wystarczy tylko jednora-
zowe przyciągnięcie klienta spoza tradycyjnej sfery oddziaływania danego produ-
centa. Ogromne znaczenie ma wykreowanie popytu restytucyjnego na dobra i usłu-
gi oferowane przez uczestników marki kolektywnej. Istotnym krokiem w tym pro-
cesie rozwoju moŜe być uzyskanie dostępu do pośrednich kanałów dystrybucji. 

Istotnym dylematem i wyzwaniem strategicznym jest równieŜ określenie stop-
nia centralizacji pewnych funkcji marketingowych i zarządczych w ramach struktur 
zarządzania marką kolektywną. Organizacja sprzedaŜy bezpośredniej moŜe być 
realizowana bardziej efektywnie na poziomie stowarzyszeń producentów lub spół-
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dzielni. Mogą one pełnić takŜe funkcję doradczą i odpowiadać za model komunika-
cji marketingowej w danej grupie producenckiej.  

Dyferencjacja oferty na bazie efektu obszaru pochodzenia 

Efekt pochodzenia moŜe stanowić równie istotną przesłankę wyboru produktu, 
jak cena, marka czy inne atrybuty. Odgrywa istotną rolę w procesie ewaluacji pro-
duktu, choć ma róŜne znaczenie w zaleŜności od kategorii produktowej, stopnia 
zaangaŜowania konsumenta w dany zakup, znajomości marki i rynku. NaleŜy za-
uwaŜyć, Ŝe często pozytywny stosunek wobec produktu oznaczonego geograficznie 
jest odzwierciedleniem przekonania konsumenta o wysokim stopniu zgodności 
danej marki z cechami danego obszaru, a nie tylko prostym przełoŜeniem pozytyw-
nego stosunku do marki bądź pozytywnego stosunku do regionu. Pozytywne skoja-
rzenia wywołuje dopiero spójne zestawienie tych dwóch elementów16. 

Strategia dyferencjacji (róŜnicowania) moŜe odnosić się do dowolnego aspektu 
oferty przedsiębiorstwa, w tym ceny. Firma korzysta z obniŜonej wraŜliwości w po-
staci zmniejszonej bezpośredniości konkurencji, dzięki czemu moŜe przechwycić 
większą część wartości wymiany. Zatem dyferencjacja wyposaŜa przedsiębiorstwo 
w „minimonopol”, który jednak nie oznacza, Ŝe rynek działa w sposób suboptymal-
ny. Przeciwnie, brak dyferencjacji świadczyłby o mniejszej uŜyteczności po stronie 
klientów i niedoskonałym uŜyciu zasobów przedsiębiorstwa (i społeczeństwa). 
Dyferencjacja stanowi naturalną reakcję na zróŜnicowaną strukturę popytu i zaso-
bów przedsiębiorstw i jest nieuniknionym elementem konkurencji. 

Dyferencjację produktu moŜna opierać na jego źródle pochodzenia. Obszar po-
chodzenia moŜe stanowić swoistą jakość emocjonalną w marketingu rolno-spoŜyw-
czym. Uzupełnieniem tej strategii moŜe być akcentowanie wysokiej jakości procesu 
produkcji, np. poprzez udowodnienie jej harmonii ze środowiskiem naturalnym  
i pośrednio wysokimi walorami zdrowotnymi. Słabością tego typu kryteriów wy-
róŜniania produktu pozostaje ich całkowite uzaleŜnienie od poziomu zaufania wy-
pracowanego wśród klientów. Nasycone rynki, a takie dominują w krajach wysoko 
rozwiniętych, charakteryzują się znacznym stopniem dyferencjacji produktów  
i związaną z tym niską przejrzystością rynku. Obydwa wymienione czynniki pro-
wadzą do niepewności pośród konsumentów. Z drugiej strony rośnie zapotrzebo-
wanie na jakość i wraŜliwość konsumentów na cenę. Następuje polaryzacja konsu-
mentów pod względem ich siły nabywczej. Klasy wyŜsze i niŜsze rozrastają się 
kosztem klasy średniej. Pomimo tego coraz trudniej jednoznacznie sklasyfikować 
konsumenta. Pomiędzy obydwoma biegunami występuje coraz silniejsza fluktuacja, 
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przejawiając się w tzw. hybrydowym zachowaniu konsumenta. Badania dowiodły, 
Ŝe ten sam konsument moŜe kupować tani, niemarkowy produkt, a następnego dnia 
umieścić w swoim koszyku np. szynkę parmeńską. W takich warunkach neokla-
syczna teoria popytu nie wyjaśnia juŜ w sposób zadowalający zakupowych zacho-
wań konsumenta przy pomocy tradycyjnych zmiennych ekonomicznych jak cena 
czy dochód. Ponadto załoŜenia neoklasycznej teorii popytu (o jednorodności dóbr, 
pełnej przejrzystości rynku i racjonalności konsumentów) nie odpowiadają dzisiej-
szym realiom rynkowym. Dlatego dominujące od wielu dekad w literaturze przed-
miotu modele próbuje się pospiesznie zmodernizować, czerpiąc m.in. z dorobku 
dotychczas raczej marginalnych nurtów ekonomii jak neoinstytucjonalizm, a takŜe 
psychologii i socjologii. Badania Antje Wirthgen17 potwierdziły istnienie znacznego 
potencjału rynkowego dla produktów wyróŜnionych poprzez akcentowanie ich 
regionu pochodzenia i jakości procesowej. 

W badaniu francuskich konsumentów produktów Ŝywnościowych gwarancja 
pochodzenia produktu zajęła czwarte miejsce pośród najistotniejszych kryteriów 
oceny jakości – 14% respondentów wskazało ją jako najwaŜniejszą cechę, a 40% 
jako jedną z sześciu najistotniejszych. WaŜniejszymi wymiarami jakości były tylko: 
smak, wartości odŜywcze i brak ryzyka sanitarnego, a na piątym miejscu uplasował 
się charakter naturalny bądź ekologiczny produktu18. Wyniki te wskazują na duŜy 
potencjał rozwoju strategii stosowania strategii oferowania produktów regionalnych 
na rynku Ŝywności we Francji. 

Niezwykle istotną sprawą pozostaje określenie, które aspekty produktu deter-
minują jego charakter i wiarygodność jako produktu regionalnego w opozycji do 
jego „zwykłej” (ang. generic) wersji. H. van der Meulen19 wyróŜniła pięć takich 
czynników: terytorialność (ang. territoriality ), typowość (ang. typicity), tradycyj-
ność (ang. traditionality), wspólnotowość (ang. communality) i związek z krajobra-
zem (ang. landscapeability). Ostatni czynnik moŜna równieŜ traktować jak element 
typowości. Terytorialność to stopień fizycznej łączności z miejscem pochodzenia. 
ZaleŜy on od lokalizacji poszczególnych stadiów procesu produkcji, dystrybucji  
i konsumpcji. Jeśli wszystkie skoncentrowane są w miejscu pochodzenia, wskaźnik 
terytorialności przyjmuje swoje maksimum. Typowość to aspekty fizyczne, które 
wyróŜniają proces produkcyjny i produkt finalny w tym sensie, Ŝe są one unikatowe 
i logicznie powiązane z miejscem pochodzenia. Unikatowość moŜe być podwaŜona, 
jeśli producenci z innego, podobnego obszaru zaczną uŜywać tych samych surow-
ców i metod produkcji. Fakt, Ŝe cechy charakterystyczne obszaru produkcji współ-
                                                                 

17 A. Wirthgen, Consumer, retailer, and producer assessments of product differentiation according 
to regional origin and process quality, „Agribusiness” 2005, Vol. 21, No. 2, s. 191–193. 

18 P. Aurier, L. Sirieix, Le marketing des produits agroalimentaires, Dunod, ParyŜ 2004, s. 36. 
19 H. van der Meulen, A normative definition method for origin food products, „Anthropology of 

Food” 2007, marzec. 



Paweł Bryła 274

decydują o ostatecznej jakości produktu, jest najpowszechniej akceptowany w bran-
Ŝy winiarskiej. Oceniając własności gleby, naleŜy wziąć pod uwagę wielowiekową 
historię jej uprawy. Najbardziej konkretnym aspektem tradycyjności jest czas, który 
upłynął, odkąd dany produkt pojawił się w miejscu pochodzenia. Komplementarną 
funkcję pełnią legendy, dokumenty historyczne, ceremonie i święta (dawne i obec-
ne) związane z danym produktem. Mniej uchwytnym wymiarem tradycyjności jest 
stopień, w którym dany produkt jest wytwarzany w tradycyjny sposób, a takŜe jego 
zakorzenienie w lokalnej diecie. Z reguły trudno ocenić, czy pierwszy z tych wa-
runków jest spełniony, gdyŜ dawni wytwórcy rzadko zapisywali swoje receptury. 
Tradycja jest jednak bardzo waŜnym narzędziem marketingowym. Odwoływanie 
się do tradycji odpowiada potrzebie posiadania punktów odniesienia, zaufania  
i spokoju. MoŜna przekopiować wszystkie aspekty produktu regionalnego, ale nie 
moŜna zmienić historii. Ostatnim czynnikiem w tej typologii jest wspólnotowość. 
Definiuje się ją jako dzielenie się doświadczeniami (w tym know-how) na temat 
danego produktu między poszczególnymi aktorami kanału rynku. Integracja kanału 
rynku moŜe mieć zarówno poziomy, jak i pionowy charakter. Jeśli produkt jest 
wytwarzany przez kilku lub więcej producentów z danego obszaru, to jest on po-
strzegany jako część kultury dla nich wspólnej. Ta wspólnota moŜe rozciągać się na 
zwyczaje konsumpcyjne. Wspólnotowość wydaje się istotniejsza na etapie typowej 
produkcji rolnej, gdyŜ obejmuje wówczas duŜą liczbę podmiotów (gospodarstw 
rolnych). Rolnicy potrzebują ustalenia wspólnych praktyk. Ponadto zbiorowo jest 
im łatwiej wynegocjować słuszną zapłatę ze strony nabywców za inwestycje w za-
soby specyficzne dla danego produktu regionalnego. Jeśli przetwórców nie moŜna 
przekonać do integracji pionowej, rolnicy mogą przejąć funkcje przetwórców, orga-
nizując się w spółdzielnie, i w ten sposób zatrzymać większą część wartości doda-
nej. 

Pomiędzy poszczególnymi czynnikami oryginalności regionalnych produktów 
Ŝywnościowych w modelu H. van der Meulen występują liczne współzaleŜności. 
Delimitacja obszaru produkcji moŜe być oparta na właściwościach gleby i cechach 
mikroklimatu, które współokreślają typowość. Wspólnotowość implikuje wymianę 
i wzmacnianie umiejętności związanych z typowością. Tradycyjność moŜne ozna-
czać uŜywanie unikatowej odmiany roślin bądź rasy zwierząt. Tradycyjność świad-
czy takŜe o tym, Ŝe wielu producentów było i jest zaangaŜowanych w powtarzanie 
pewnych utrwalonych zachowań dotyczących procesu wytwarzania. Delimitacja 
obszaru produkcji umoŜliwia kaŜdemu producentowi na tym obszarze wyrób dane-
go produktu regionalnego. To wyznaczenie obszaru moŜe wynikać z tradycyjnej 
lokalizacji producentów. 

Stosowanie strategii marketingowych opartych na podkreślaniu regionu pocho-
dzenia produktu Ŝywnościowego, w szczególności wina, zaleŜy w duŜym stopniu 
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od zdolności producentów do wdraŜania integracji kanału rynku, zarówno w po-
ziomie, jak i pionie, a takŜe wykreowania rozpoznawalnych marek zawierających 
odniesienie do danego terytorium lub metody produkcji. 

Studia przypadków 

Firma francuska Vinival, usytuowana w Dolinie Loary, pod wpływem dyrekto-
ra generalnego i dyrektora ds. marketingu Jeana Yvesa Langlais, podjęła decyzję  
o wejściu na rynek angielski do jednej z duŜych sieci dystrybucji z winem Musca-
det o marce Bleu. Wino to jest oznaczone marką kolektywną AOC. Jest sprzedawa-
ne w niebieskich butelkach (nawiązanie do marki produktowej) o podłuŜnym 
kształcie, ozdobionych obrazkami związanymi z morzem. Produkt ten jest adreso-
wany do klienteli miejskiej o nastawieniu hedonistycznym. Zalecana cena sprzeda-
Ŝy wynosi 4,99 funta. Komunikacja marketingowa nawiązuje do tematów morskich. 
Spółka Vinival sprzedaje rocznie 400 tys. butelek tego wina i zamierza rozszerzyć 
tę markę na inne wina20. 

W 1998 r. Philippe Taupy kupił piwnicę win (fr. cave à vins) usytuowaną  
w centrum miasteczka uzdrowiskowego Andernos w zlewisku Arcachon. Poprzed-
nio zajmowała się ona przede wszystkim hurtową sprzedaŜą wina. Nowy właściciel 
postanowił jednak stworzyć regularną klientelę i rozwinąć sprzedaŜ wina butelko-
wanego. W tym celu podjął wiele interesujących działań mających charakter uspra-
wnień marketingowych. Po pierwsze, doszedł do wniosku, Ŝe niezbędne jest stwo-
rzenie bazy danych dotyczącej klientów, aby ich policzyć i znać miejsce zamiesz-
kania. Dzięki temu moŜna wysyłać klientom oferty promocyjne i zaproszenia na 
wieczory tematyczne. W ten sposób buduje się lojalność klientów i klimat wzajem-
nego zaufania. Po drugie, nowy właściciel zmienił wystrój tego punktu sprzedaŜy, 
co poprawiło jego postrzeganą jakość. Najczęściej odwiedzane piwnice win umie-
jętnie łączą aspekty nowoczesności i autentyczności. W świecie win niezwykle 
istotny jest marketing doświadczeń – wykreowanie odpowiedniej atmosfery w miej-
scu sprzedaŜy. Po trzecie, Philippe Taupy rozwinął strategię specjalizacji w ramach 
kategorii produktowych, które były mało popularne w najbliŜszej okolicy. Pozycjo-
nując się jako specjalista, mógł odnieść znacznie większy sukces rynkowy, gdyŜ 
doradztwo jest bardzo waŜne w tej branŜy21. 

Podsumowanie 

W marketingu produktów Ŝywnościowych rośnie znaczenie strategii odwoły-
wania się do obszaru pochodzenia i stosowania marek kolektywnych opartych na 

                                                                 
20 E. Rouzet, G. Seguin, Le marketing du vin…, s. 54. 
21 P. Mora, Y. Castaing, Bonnes pratiques en marketing du vin. 20 études de cas de vins du monde, 

Dunod, Paris 2005, s. 73–78. 
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kryteriach geograficznych. W przypadku rynku wina tendencje te były widoczne 
juŜ od dawna, szczególnie we Francji. Powodzenie tego typu strategii wymaga wy-
pracowania przejrzystych i satysfakcjonujących reguł współpracy w kanałach rynku 
(integracja pozioma i pionowa), jak równieŜ umiejętności współdziałania z innymi 
podmiotami zaangaŜowanymi w dostarczanie lokalnego produktu turystycznego  
i promocję regionu. Sukces marketingowy francuskich producentów wina wynika 
takŜe z ich zdolności perfekcyjnego opanowania zaawansowanych narzędzi i tech-
nik marketingowych, szczególnie w zakresie segmentacji rynku, pozycjonowania 
ich produktów, określenia optymalnej szerokości asortymentu i zarządzania rela-
cjami z kluczowymi klientami. Najistotniejszym wyzwaniem związanym z zarzą-
dzaniem markami kolektywnymi produktów regionalnych jest wykształcenie  
i utrzymanie wysokiego poziomu ich postrzeganej autentyczności, czemu słuŜą 
m.in. systemy certyfikacji jakości i oznaczenia gwarancji pochodzenia nadawane 
przez niezaleŜne instytucje publiczne (Komisja Europejska, we Francji takŜe kra-
jowe instytuty – INAO i INPI). 
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FUNKCJONOWANIE MAŁEGO PRZEDSI ĘBIORSTWA  
W EWOLUCYJNYM OTOCZENIU  

 

 

 

Streszczenie  

Sytuacja gospodarcza naszego kraju spowodowała zmiany zarówno w otoczeniu, jak i w sa-
mym działaniu  przedsiębiorstw funkcjonujących  na  rynku. PrzeobraŜenia te są szczególnie 
dotkliwe dla małych firm, które borykają się z licznymi problemami związanymi z działalnością 
na rynku i przezwycięŜeniu trudności będących konsekwencją kryzysu ekonomicznego. Przed-
miotem rozwaŜań zawartych w artykule jest funkcjonowanie małej firmy usługowej działającej  
w branŜy teleinformatycznej na terenie województwa śląskiego. Firma Delta Telkom działa na 
rynku juŜ od ponad dwudziestu lat. W artykule przedstawiono i omówiono wyniki badań prze-
prowadzonych w wybranej firmie, dotyczących specyfiki jej funkcjonowania w ewoluującym 
otoczeniu. 

Wprowadzenie 

Znaczące spowolnienie polskiej gospodarki w 2009 r. było skutkiem globalne-
go kryzysu ekonomicznego. W okresie tym tempo wzrostu PKB zmniejszyło się do 
1,7%. Szczególnie negatywny wpływ kryzys ten wywarł na przemysł, w którym 
wartość dodana brutto zmniejszyła się o 0,3%. Natomiast w roku 2010 nastąpiła 
widoczna poprawa sytuacji gospodarczej kraju. Spowodowało to znaczące zmiany 
zarówno w strukturze gospodarczej Polski, jak i w samym funkcjonowaniu przed-
siębiorstw działających na rynku. PrzeobraŜeń tych doświadczyły jednak nie zaw-
sze korzystnie małe firmy, które nie były w stanie dostosować się szybko do zacho-
dzących zmian w sferze gospodarczej, poniewaŜ nie zdołały przezwycięŜyć jeszcze 
trudności będących konsekwencją wspomnianego wcześniej kryzysu ekonomiczne-
go. 

Przedmiotem rozwaŜań zawartych w artykule jest funkcjonowanie małej firmy 
usługowej działającej w branŜy teleinformatycznej na terenie województwa ślą-
skiego. Firma ta pod nazwą Delta Telkom działa na rynku od ponad dwudziestu lat. 
Przed omówieniem sposobu funkcjonowania wymienionej firmy w ewoluującym 
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otoczeniu zostanie przedstawiona krótka charakterystyka województwa śląskiego  
i zmian dotyczących jego sytuacji gospodarczej.   

PołoŜenie i charakterystyka województwa śląskiego 

Województwo śląskie powstało 1 stycznia 1999 r., a utworzone zostało z części 
obszarów byłych województw: katowickiego, bielskiego i częstochowskiego. Poło-
Ŝone jest w południowej części Polski i graniczy z województwami: opolskim, 
łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim. Południową granicą województwa jest 
granica państwa z Czechami i ze Słowacją. Zajmuje powierzchnię 12 294 km2, co 
stanowi 3,9% powierzchni Polski. Liczba ludności województwa śląskiego wynosi 
4 mln 830 tys. Jest to najludniejsze województwo w Polsce o gęstości zaludnienia 
393 osób na 1 km2, przy średniej krajowej 124 osób na 1 km2. Charakteryzuje się 
duŜym zróŜnicowaniem środowiska geograficznego. 

Biorąc pod uwagę podział fizyczno-geograficzny, moŜna dodać, Ŝe wojewódz-
two śląskie znajduje się w obrębie trzech prowincji: NiŜu Środkowoeuropejskiego, 
WyŜyn Polskich oraz Karpat Zachodnich z Podkarpaciem. 

Województwo to ma system osadniczy, który składa się ze 1582 miejscowości, 
w tym z 71 miast. Tworzą sieć o gęstości 58 miast na 10 tys. km², tj. ponad dwu-
krotnie większą niŜ średnia krajowa. Jest regionem najbardziej zurbanizowanym  
w kraju – 78,8% ludności województwa to mieszkańcy miast, co stanowi 15,8% 
ludności miejskiej kraju1. Głównymi elementami systemu osadniczego wojewódz-
twa są cztery aglomeracje miejskie: Górnośląska, Bielska, Częstochowska oraz 
Rybnicka. Poza aglomeracjami miejskimi waŜnymi ośrodkami województwa ślą-
skiego o znaczeniu ponadlokalnym są miasta: Tarnowskie Góry, Pszczyna, Zawier-
cie, Lubliniec, Cieszyn, śywiec, Myszków i Racibórz2. 

Województwo śląskie jest równieŜ najbardziej uprzemysłowionym regionem  
w Polsce i jednocześnie jednym z najbardziej uprzemysłowionych obszarów w Eu-
ropie. Charakteryzuje się największym w skali kraju zatrudnieniem (11,9% krajo-
wego zatrudnienia w gospodarce narodowej), a pod względem ogólnej wartości 
produkcji sprzedanej przemysłu (17,9%) region zajmuje drugie miejsce w kraju.  
W śląskich kopalniach wytwarza się ok. 90% produkcji sprzedanej górnictwa węgla 
kamiennego w Polsce3. 

Dominującymi branŜami w gospodarce województwa śląskiego są węglowa  
i hutnicza, ale takŜe istotną rolę odgrywa przemysł elektromaszynowy, metalowy, 

                                                                 
1 Ogólna charakterystyka, www.slaskie.pl/przest_plan/ekofiz/1_polozenie/ogolna_charakter.pdf. 
2 Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–

2013, wersja trzecia, Katowice, 6 czerwca 2006 r., s. 10. 
3 Sytuacja gospodarcza województwa śląskiego w 2008 roku, www.money.pl/gospodarka/regiony-

polski/slaskie/artykul/sytuacja;gospodarcza;wojewodztwa;slaskiego;w;2008;roku,65,0,439361.html. 
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chemiczny oraz spoŜywczy. NaleŜy równieŜ zaznaczyć, Ŝe to właśnie Śląsk ma 
największy udział w produkcji samochodów osobowych i stali surowej.  

Województwo śląskie jest równieŜ  regionem o wysokim potencjale inwesty-
cyjnym4. Na jego terenie swoje inwestycje zlokalizowały m.in. takie firmy, jak 
General Motors Corporation, Fiat, Philips, Danone, ING Group N.V. czy HP. Czyn-
niki wpływające na poziom inwestycji to: wysoka w skali kraju dostępność trans-
portowa, bogate zasoby ludzkie, duŜy rynek zbytu oraz dobrze rozwinięta infra-
struktura gospodarcza i trochę słabiej społeczna. Jednak w rankingu aktywności 
województw wobec inwestorów region śląski zajął dopiero siódme miejsce5. 

Działający na polskim rynku inwestorzy zagraniczni uwaŜają rynek śląski za 
stabilny, rozwojowy i atrakcyjny. Regionalny podział bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (BIZ) w latach 2003–2004 plasuje województwo śląskie na drugim 
miejscu, jednak dystans do województwa mazowieckiego jest ogromny (ponad 
dwukrotnie mniejsza liczba lokalizacji i procent ogółu BIZ)6. 

Istotną rolę w funkcjonowaniu gospodarki regionu odgrywają równieŜ małe  
i średnie przedsiębiorstwa. Od kilkunastu lat zmienia się struktura własnościowa  
i organizacyjna przedsiębiorstw województwa. Przybywa coraz więcej małych  
i średnich firm prywatnych prowadzących róŜnorodną działalność gospodarczą.  
W 2004 r. w województwie śląskim w sektorze prywatnym pracowało 967,8 tys. 
osób, tj. 64,9% pracujących ogółem (w kraju 72,7%).  

Wśród podmiotów gospodarczych regionu największy udział (94,5%) stanowią 
mikroprzedsiębiorstwa, przy czym 4,5% to firmy, w których pracuje od 10 do 49 
osób, a tylko 1% stanowią przedsiębiorstwa, zatrudniające 50 osób i więcej. Spo-
śród firm najmniejszych, zatrudniających do 9 osób, największy odsetek (80,4%) 
stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 13,2% to jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej, 6,4% osoby prawne. W firmach 
średnich 40,8% stanowią jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, 
30,6% osoby prawne, a 28,6% osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.  

Pomimo duŜego udziału sektora MSP w gospodarce regionalnej, jego kondycja 
nie jest zadowalająca. W 2002 r. liczba MSP wynosiła 217,5 tys., tj. o prawie  
15 tys. mniej niŜ w roku 1999 (spadek o ponad 6%). Nakłady inwestycyjne MSP  
w 2002 r. zmniejszyły się o ponad 36% w stosunku do roku 2000. Udział MSP  
w eksporcie stanowi tylko 10,6%7. 

                                                                 
4 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, red. T. Kalinowski, Instytut Badań 

nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2005, s. 77. 
5 Ibidem. 
6 Potencjał rozwoju województwa śląskiego opartego na inwestycjach krajowych i zagranicznych, 

GARR SA, Katowice 2005. 
7 Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…, s. 11–13. 
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Według Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej 
REGON w województwie śląskim pod koniec grudnia 2008 r. zarejestrowanych 
było 428,9 tys. podmiotów. W odniesieniu do grudnia 2007 r. liczba podmiotów 
gospodarczych wzrosła o 1,5 tys. (o 0,4%, wzrost na tym samym poziomie co rok 
wcześniej). Z czego z sektora prywatnego pochodziło 96% zarejestrowanych jedno-
stek gospodarczych. 

PrzewaŜającą w rejestrze grupę stanowią osoby fizyczne prowadzące działal-
ność gospodarczą. Ich liczba wyniosła 323,5 tys., co stanowiło 75,4% ogółu pod-
miotów (przed rokiem – 75,5%). Z czego najwięcej z nich prowadziło działalność 
w sekcjach: handel i naprawy (35,5%), obsługa nieruchomości i firm (13,3%), bu-
downictwo (12,1%) oraz przetwórstwo przemysłowe (96%). 

Natomiast w skali roku zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw państwowych 
mających swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego. Według stanu na ko-
niec grudnia 2008 r. ich liczba wynosiła 51, w ciągu 2008 r. zmniejszyła się o 33 
podmioty8. Tendencja ta utrzymuje się równieŜ w kolejnych latach. W pierwszych 
sześciu miesiącach 2009 r. upadło łącznie w tym regionie 40 przedsiębiorstw, na-
tomiast bilans zamknięcia całego ubiegłego roku wykazał 107 bankructw. Z kolei  
w pierwszej połowie 2010 r. upadło 45 jednostek gospodarczych. Ich liczba wzrosła 
w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5 podmiotów (+12,5%).  

Wśród upadłości podmiotów produkcyjnych naleŜy wymienić przede wszyst-
kim przedsiębiorstwa wykonujące wyroby budowlane z betonu, konstrukcje meta-
lowe i ich części, metalowe elementy stolarki budowlanej, a takŜe zbiorniki, cyster-
ny i pojemniki metalowe. W grupie bankrutujących na tym obszarze przedsię-
biorstw znalazły się ponadto firmy produkujące wyroby stolarskie i ciesielskie dla 
budownictwa, wyroby z tworzyw sztucznych oraz ceramicznych. Bankructwa nie 
uniknęli takŜe przedsiębiorcy z branŜy budowlanej i hurtownicy. Jak podaje Raport 
Upadłości Przedsiębiorstw w Polsce, w pierwszej połowie 2010 r. upadłości tego 
regionu dotyczyły w zdecydowanej większości podmiotów funkcjonujących na 
potrzeby przemysłu9. 

Zmiany w sytuacji gospodarczej województwa śląskiego 

Sytuację gospodarczą województwa śląskiego kompleksowo obrazuje produkt 
krajowy brutto. W latach 2000–2006 wskaźnik ten rósł bowiem systematycznie 
zarówno w kraju, jak i w województwie śląskim (w którym wzrósł z poziomu 
100 119 mln zł w 2000 r. do poziomu 137 959 mln zł w 2006 r.). Procentowy udział 
PKB województwa śląskiego do PKB kraju w latach 2000–2004 kształtował się  

                                                                 
8 Sytuacja gospodarcza województwa śląskiego w 2008 r… 
9 P. Antonowicz, Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce w I połowie 2010 r. Raport z ba-

dań, Wyd. KPF w Polsce, Gdańsk–Warszawa, sierpień 2010, s. 33. 
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w granicach 13,5%. Następnie, w 2004 r. odnotowano jego największy udział – 
13,9%, a w roku 2006 spadł do poziomu 13,0%. Ten poziom PKB dawał woje-
wództwu śląskiemu drugie miejsce w tworzeniu PKB kraju. Pierwsze miejsce w ge-
nerowaniu PKB kraju, tj. udział na poziomie 20–21% w latach 2000–2006 przypa-
dało natomiast województwu mazowieckiemu.  

W przypadku województwa śląskiego największy udział w tworzeniu PKB ma 
podregion katowicki (ponad 22%), następnie podregion sosnowiecki (w 2001 r. 
wytworzył tylko 13,6% PKB województwa, ale juŜ w roku 2006 – 16%). Trzecie 
miejsce zajmuje podregion bielski, generując ok. 13% PKB województwa. Naj-
mniejszy udział w tworzeniu PKB województwa przypadał podregionowi bytom-
skiemu – poziom tego udziału kształtował się wokół 7,5%.  

Warto zwrócić uwagę, Ŝe dynamika PKB we wszystkich podregionach wskazu-
je tendencje wzrostową. Przyjmując za podstawę odniesienia rok 2000 w stosunku 
do roku 2006 – widać, Ŝe najmniejszy wzrost wystąpił w podregionie bielskim – 
32,5%, a największy w podregionie sosnowieckim – 47,4%. Natomiast w całym 
województwie nastąpił przyrost PKB o 37,8%.  

Największy udział w strukturze nakładów inwestycyjnych mają przedsiębior-
stwa z sekcji C – górnictwo, D – przetwórstwo przemysłowe oraz E – wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę. Udział ich stanowił w 2007 r. 
ponad 48%. Natomiast udział w wysokości 15% nakładów inwestycyjnych mają 
przedsiębiorstwa z sekcji K – obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane  
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tymczasem najmniejsze udziały nakła-
dów inwestycyjnych naleŜały do podmiotów gospodarczych z sekcji A i B – rolnic-
two, łowiectwo i leśnictwo, rybactwo, H – hotele i restauracje oraz J – pośrednic-
two finansowe. Nakłady te stanowiły mniej niŜ 1% w strukturze wszystkich nakła-
dów inwestycyjnych w województwie.  

Omawiając zmiany w sytuacji gospodarki województwa śląskiego, naleŜy rów-
nieŜ zwrócić uwagę na pozytywne zjawisko, jakim jest wzrost nakładów inwesty-
cyjnych w przedsiębiorstwach w województwie śląskim – z 13,1 mln zł do poziomu 
24,6 mln zł. Wzrost ten moŜna zaobserwować zarówno wśród przedsiębiorstw na-
leŜących do sektora publicznego, jak i prywatnego. Średnie tempo zmian w obu 
sektorach jest wysokie i wynosi w sektorze państwowym ponad 15%, a z kolei  
w sektorze prywatnym ponad 12%. Przyjmując jako punkt odniesienia rok 2002 
moŜna zauwaŜyć, Ŝe nakłady inwestycyjne w sektorze prywatnym wzrosły  
o 79,8%, a w sektorze publicznym aŜ o 103,3%10.  

                                                                 
10 Analiza zmian w strukturze gospodarki zrealizowana w ramach projektu „InŜynier przyszłości – 

badania i analizy kierunków rozwoju kadr inŜynierskich w perspektywie zmian w strukturze gospodarki 
województwa śląskiego” nr WND-POKL.08.01.02-24-002/08 współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, s. 14. 



Magdalena Bsoul 282

Funkcjonowanie małej firmy Delta Telkom w ewoluującym otoczeniu społecz-
no-gospodarczym 

Biorąc pod uwagę  obszar województwa śląskiego pod względem sytuacji spo-
łeczno-gospodarczej, moŜna zauwaŜyć, Ŝe duŜa jego część to obszary silnie zurba-
nizowane o intensywnej zabudowie mieszkaniowej i przemysłowej. Sytuacja ta jest 
szczególnie charakterystyczna dla aglomeracji śląskiej. Zasobność rynku powoduje 
obecność sporej liczby operatorów sieci telekomunikacyjnych i dostawców usług, 
którzy pojawili się dzięki postępującej liberalizacji sektora telekomunikacyjnego.  

Koncentrując się na aglomeracji śląskiej w sytuacji dotyczącej genezy i rozwo-
ju sieci teleinformatycznych, moŜna zauwaŜyć, Ŝe niektóre alternatywne sieci tele-
komunikacyjne powstawały kilkanaście lat temu na bazie zasobów sprzętowych  
i organizacyjnych sieci pierwotnie obsługujących wielkie zakłady przemysłowe  
i osiedla przyzakładowe. Po formalnym otwarciu rynku i pojawieniu się prywat-
nych operatorów były to jedne z pierwszych niezaleŜnych od Telekomunikacji Pol-
skiej sieci, które uzyskały zezwolenia telekomunikacyjne wymagane we wczesnych 
latach 90. Przełamanie dotychczasowego monopolu Telekomunikacji Polskiej przy-
czyniło się do powstania rynku usług serwisowych nowych podmiotów gospodar-
czych działających w tej sferze, których zadaniem było sprzedawanie, instalowanie 
i serwisowanie sprzętu teleinformatycznego.  

Jedną z takich firm jest badana Delta Telkom, która działalność rozpoczęła  
w 1987 r. jako Zakład Usług Teletechnicznych Stanisław Lichwa. W roku 1994 zo-
staje zarejestrowana jako spółka cywilna Delta Telkom. W tym samym roku Delta 
Telkom uzyskuje autoryzację Siemens Polska. Do roku 2010 firma ma swoją sie-
dzibę w Zabrzu przy ul. Klosego 3, obecnie – na skutek szybkiego jej rozwoju – 
przenosi siedzibę do Gliwic. W roku 2002 Delta Telkom zostaje uhonorowana tytu-
łem „Solidna Firma”, a w 2005 r. otrzymuje złoty certyfikat pięciokrotnego laureata 
tegoŜ programu (rys. 1). W latach 2007–2008 zdobywa certyfikat „Przedsiębior-
stwo FAIR PLAY” (rys. 2). RównieŜ w roku 2008 Delta Telkom przekształca się ze 
spółki cywilnej w spółkę jawną.  

Obecnie Delta Telkom zatrudnia 10 osób. Ten zespół pracowniczy tworzą oso-
by z fachowym wykształceniem i doświadczeniem w zakresie usług świadczonych 
przez firmę, które systematycznie przechodzą szkolenia mające na celu poszerzenie 
i uaktualnienie swojej wiedzy.   

Delta Telkom działa w trzech płaszczyznach: informatyka, telekomunikacja  
i zabezpieczenia.  
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Rys. 1. Certyfikat „Solidna Firma” 

Źródło: www.deltatelkom.com.pl/referencje/solidna2005.jpg. 

 

Rys. 2. „Przedsiębiorstwo Fair Play” 

Źródło: materiały udostępnione przez firmę Delta Telkom. 

Dla bliŜszego zapoznania się z funkcjonowaniem tej firmy autorka przeprowa-
dziła wywiad z jej prezesem oraz pracownikami. Był to wywiad jawny i swobodny, 
a pytania zadawano pod kątem prowadzonej działalności gospodarczej i zmierzano 
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do uzyskania odpowiedzi na zagadnienia związane ze specyfiką funkcjonowania 
małych przedsiębiorstw w branŜy teleinformatycznej. 

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi moŜna stwierdzić, Ŝe głównym celem 
firmy Delta Telkom jest dbałość o rozwój i wspieranie innowacyjnych rozwiązań, 
które mają zapewnić przewagę jej klientom nad konkurencją. Te innowacyjne roz-
wiązania, które omawiana firma przedstawia w swojej ofercie, powstały – zdaniem 
respondentów – z myślą o zapewnieniu wszechstronnej obsługi dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw, jak teŜ i dla oddziałów korporacji dysponującymi sieciami 
telekomunikacyjnymi. 

DąŜeniem firmy Delta Telkom jest szczególna dbałość o profesjonalną oraz 
kompleksową obsługę kaŜdego klienta, począwszy od analizy jego wymagań i po-
trzeb, poprzez przygotowanie koncepcji projektów technicznych, kończąc na do-
stawie i uruchomieniu urządzeń oraz zaspokojeniu potrzeb klientów.  

Na podstawie udzielonych odpowiedzi respondentów moŜna stwierdzić, Ŝe 
Delta Telkom dąŜy do zapewnienia wyspecjalizowanej, doświadczonej kadry fa-
chowców, która zapewnia klientom obsługę na wysokim poziomie. W tym celu 
przeprowadzane są liczne szkolenia, w których uczestniczą pracownicy firmy.   

Nadrzędnym zadaniem firmy – zdaniem prezesa Delta Telkom i badanych pra-
cowników – jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć techniki w celu unowocze-
śnienia i usprawnienia świadczeń firmy oraz zwiększenia jej wydajności i zysków 
przy pełnej gotowości do nowych wyzwań, jakie wynikają z kolejnych osiągnięć 
rewolucji naukowo-technicznej.  

Delta Telkom dla polepszenia funkcjonowania w branŜy usługowej, w której 
działa, rozszerzyła profil działalności ograniczającej się w początkowym etapie 
istnienia do montaŜu i serwisowania sprzętu telekomunikacyjnego o usługi informa-
tyczne. Następnie powstały dwa kolejne działy: informatyki i zabezpieczeń.  

Na pytanie dotyczące dalszego rozszerzenia profilu działalności odpowiedzi 
prezesa były twierdzące. Natomiast – zdaniem pracowników – do rozszerzenia 
działalności firmy konieczne jest zagwarantowanie  wzbogacenia jej oferty usług,  
a tym samym dąŜenie do zwiększenia liczby potencjalnych klientów. W planach 
Delta Telkom jest równieŜ uruchomienie usług z zakresu monitoringu oraz otwarcie 
sklepu internetowego. W perspektywie rozwoju firmy bierze się pod uwagę moŜli-
wość poszukiwania nowych produktów, jeszcze nieobecnych na polskim rynku lub 
takich, które nie mają swojego przedstawicielstwa w Polsce, i podpisania umów na 
wyłączność dystrybucji na terenie naszego kraju. 

Na pytanie o najczęściej napotykane trudności w prowadzeniu działalności go-
spodarczej uzyskano przede wszystkim dwie odpowiedzi: zbyt częste zmiany prze-
pisów, np. ustawa o VAT, oraz duŜe koszty utrzymania firmy. Zdaniem responden-
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tów, inne trudności, nawet jeŜeli występują, to są mało istotne i moŜna je wkalku-
lować w prowadzoną działalność.  

Kolejne pytanie dotyczyło czynników charakteryzujących branŜę usług telein-
formatycznych. Z udzielonych odpowiedzi wynika, Ŝe województwo śląskie jest 
specyficznym rynkiem, który charakteryzuje się duŜym skupiskiem fabryk, kopalń  
i innych zakładów pracy. Istotne znaczenie odgrywa równieŜ dobrze rozwinięta 
infrastruktura komunikacyjna. Szczególną rolę w omawianej branŜy odegrały takie 
resorty, jak zakłady przemysłowe, kopalnie oraz wojsko i policja, które po prze-
mianach ustrojowych dawały wtedy szanse rozwoju rozpoczynającym działalność 
małym przedsiębiorstwom, zajmującymi się takimi usługami, jakie świadczy Delta 
Telkom. 

Następne pytanie poświęcone było konkurencji w branŜy teleinformatycznej  
w województwie śląskim. Uzyskane odpowiedzi wskazują na istnienie duŜej kon-
kurencji na tym rynku. Zwrócono uwagę na istnienie firm, które traktują usługi 
oferowane przez Delta Telkom jako wartość dodaną do swoich usług. Takie firmy 
stanowią dodatkową konkurencję dla małych przedsiębiorstw.  

Kolejną sprawą, na którą zwrócono podczas wywiadu uwagę, to brak prze-
strzegania reguł gry konkurencyjnej. Traktuje się to w branŜy teleinformatycznej 
jako „normalność”. W odpowiedziach zwracano równieŜ uwagę na wydłuŜone ter-
miny płatności za wykonaną usługę i na duŜe opóźnienia ze strony generalnych wy-
konawców, co równieŜ negatywnie wpływa na działalność firmy w tym ewoluują-
cym otoczeniu. Ta duŜa konkurencyjność powoduje sprzedaŜ towarów i usług przy 
minimalnej marŜy. 

Jedno z ostatnich pytań dotyczyło stylu zarządzania firmą Delta Telkom. Spo-
śród wymienionych odpowiedzi prezes firmy zaznaczył przywództwo transforma-
cyjne. Uzasadnił to zwyczajem spotkań z pracownikami i przedstawianiem im swo-
jej wizji dalszych działań związanych z polityką firmy. Zdecydowana większość 
pracowników udzieliła tych samych odpowiedzi. Prawdopodobnie jest to wynikiem 
niewielkiej liczby pracujących w Delta Telkom, co daje moŜliwość wypracowania 
w miarę partnerskich relacji pomiędzy szefem a pracownikami.  

Ostatnie postawione pytanie poruszało kwestię zadowolenia ze sposobu funk-
cjonowania badanej firmy i postrzegania jakości jej usług w porównaniu z konku-
rencją. Zarówno prezes, jak i pracownicy Delta Telkom są zadowoleni z działalno-
ści firmy i pozytywnie oceniają moŜliwości jej dalszego rozwoju. Jakość usług 
oferowanych przez Delta Telkom w porównaniu z ofertami konkurencji zatrudnieni 
pracownicy uznają za zdecydowanie lepsze. W swojej działalności stawiają bowiem 
na wysoką jakość wykonywanych przez firmę usług, co znajduje potwierdzenie  
w otrzymywanych nagrodach, takich jak tytuł „Solidna Firma”. Warto zwrócić 
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uwagę, Ŝe zarówno pracownicy, jak i prezes firmy uwaŜają, Ŝe ta ocena oferowa-
nych przez nich usług jest zgodna ze strategią przyjętą przez ich firmę.  

Zakończenie  

Główną cechą gospodarki rynkowej jest przewaga podmiotów gospodarczych 
będących prywatną własnością oraz znaczący udział w produkcji oraz usługach 
małych i średnich przedsiębiorstw. To właśnie małe i średnie firmy mają istotne 
znaczenie w gospodarce wolnorynkowej. Doświadczenia krajów wysoce rozwinię-
tych wskazują, Ŝe o ich sile gospodarczej decydują te firmy, które zatrudniają do 
250 osób, a nie wielkie koncerny. Małe i średnie przedsiębiorstwa potrafią skutecz-
nie wchodzić w nisze rynkowe i szybko przystosowywać się do potrzeb i wymagań 
klientów. Przykładem takiego małego przedsiębiorstwa jest omówiona w artykule 
firma Delta Telkom z Gliwic. Aby móc prowadzić działalność, tak małe firmy mu-
szą umiejętnie lawirować wśród zawiłości biurokratycznych i nie zawsze przyja-
znych im przepisów. Wyszukując nisze na rynku, stanowią często otoczenie współ-
działające z większymi firmami. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe z wynikami działalno-
ści gospodarczej prowadzonej przez te małe i średnie przedsiębiorstwa związane są 
warunki Ŝycia ponad 60% naszego polskiego społeczeństwa. MoŜe właśnie dlatego 
warto dąŜyć do stworzenie im moŜliwości dla prawidłowego i pomyślnego funk-
cjonowania w ewoluującym otoczeniu gospodarczym.  
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Streszczenie  

W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań strategicznych uwarunkowań działalności 
przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w województwie podkarpackim. Uwzględniono 
czynniki determinujące przewagę konkurencyjną firm o charakterze wewnętrznym i zewnętrz-
nym. Wyniki analiz pozwoliły wskazać na lokalizację i jakość towarów jako najwaŜniejsze, silne 
strony analizowanych przedsiębiorstw. W grupie czynników zewnętrznych istotne znaczenie mają 
natomiast dostępność towarów i finansowania zewnętrznego postrzegane jako szanse oraz bezro-
bocie i konkurencja ujmowane w postaci zagroŜeń. Przeprowadzone porównania w układzie 
dynamicznym pozwoliły wnioskować o mniejszym zróŜnicowaniu rangi poszczególnych uwa-
runkowań w czasie niŜ w odniesieniu do grup przedsiębiorstw wyróŜnianych ze względu na 
lokalizację, wielkość czy efektywność działań. 

Wprowadzenie 

Efektywna działalność handlowa wymaga właściwego kształtowania kompozy-
cji elementów oferty. Podstawą stosowanych w tym zakresie działań marketingo-
wych jest przeprowadzenie rzetelnej analizy uwarunkowań funkcjonowania przed-
siębiorstwa. Uwarunkowania te mają charakter zarówno czynników zewnętrznych, 
a więc wynikających z otoczenia firmy, jak i wewnętrznych, odnoszących się do 
własnych zasobów podmiotu, materialnych i ze sfery pozarzeczowej. W efekcie 
przedmiotem analizy strategicznych uwarunkowań działalności jest ocena własnych 
słabości i mocnych stron oraz identyfikacja szans i zagroŜeń pojawiających się  
w otoczeniu firmy. 

Celem opracowania było rozpoznanie sposobu postrzegania uwarunkowań stra-
tegicznych działań realizowanych przez podkarpackie przedsiębiorstwa handlu 
detalicznego, w których ofercie znajdowały się produkty Ŝywnościowe. Zaprezen-
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towano wyniki badań własnych przeprowadzonych z wykorzystaniem kwestiona-
riusza wywiadu w dwóch okresach: 2006 i 2010 r. W badaniach uczestniczyło od-
powiednio 413 i 284 losowo dobranych przedsiębiorstw handlu detalicznego Ŝyw-
nością funkcjonujących na obszarze województwa podkarpackiego. Ujęcie dyna-
miczne pozwoliło na porównanie oceny słabych i mocnych stron oraz szans i za-
groŜeń w zmieniających się realiach, oddzielonych okresem kryzysu światowego. 
Weryfikacji poddano hipotezę o niewielkiej skali zmian w postrzeganiu uwarunko-
wań działalności na przestrzeni lat. Dokonano równieŜ porównań pomiędzy pod-
miotami o odmiennych charakterystykach lokalizacyjnych, wielkościowych i efek-
tywnościowych. Grupy rentowności przychodów brutto ustalono przy tym jako:  
I: (od -∞ do średnia-odchylenie standardowe), II: <od średnia-odchylenie standar-
dowe do średnia), III: <od średnia do średnia+odchylenie standardowe), IV: <od 
średnia+odchylenie standardowe do +∞). Postawiono tu tezę wyjściową o wystę-
powaniu istotnych róŜnic postrzegania uwarunkowań strategicznych w tych prze-
krojach klasyfikacyjnych przedsiębiorstw. 

Podstawy decyzyjne przedsiębiorstw sfery handlu detalicznego – ramy teore-
tyczne 

Efektywna realizacja działań przez przedsiębiorstwo handlowe w długim okre-
sie oparta jest na wyborze właściwej strategii. Strategia moŜe być przy tym rozu-
miana jako „ogólna charakterystyka stosowanego lub planowanego sposobu osią-
gania określonego celu w złoŜonej sytuacji decyzyjnej”1. Podstawą decyzji strate-
gicznych przedsiębiorstwa handlowego jest poprzedzająca je analiza sytuacyjna, 
pozwalająca na identyfikację głównych problemów do rozwiązania oraz szans roz-
wojowych do wykorzystania przez firmę2. W literaturze przedmiotu odnaleźć moŜ-
na wiele propozycji metod analizy strategicznej, takich jak3:  

– metody analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w tym: analiza trendu, metoda 
delficka, analiza luki, metody scenariuszowe, analiza „pięciu sił” Portera, 
profil ekonomiczny sektora, mapa grup strategicznych; 

– metody analizy wnętrza przedsiębiorstwa, w tym: analiza łańcucha warto-
ści, bilans strategiczny, analiza kluczowych czynników sukcesu, cykl Ŝycia 
produktu i technologii, niektóre metody portfelowe; 

– metody zintegrowane, pozwalające na analizę przedsiębiorstwa na tle oto-
czenia, w tym: niektóre metody portfelowe, krzywa doświadczeń, pozycjo-
nowanie strategiczne, analiza SWOT. 

                                                                 
1 I. Kienzler, Leksykon marketingu, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 210. 
2 R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka, Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 

1997, s. 64. 
3 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000, 

s. 12–14. 
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Najbardziej rozpowszechniona, a zarazem uwzględniająca wielowymiarowe 
uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa jest analiza SWOT. Zadaniem 
analizy SWOT jest zebranie i uporządkowanie informacji o decydującym wpływie 
na podejmowane wybory strategiczne. Optymalne wyznaczenie kierunków działań 
strategicznych jest bowiem moŜliwe tylko dzięki zestawieniu informacji pochodzą-
cych z wcześniejszych analiz oraz informacji zewnętrznych dotyczących sytuacji 
finansowej, technologii produkcji, makrootoczenia firmy itp. Analiza otoczenia za-
kładająca rozpoznanie szans i zagroŜeń obejmuje: analizę nabywców, konkurencji 
oraz pozostałych składników otoczenia, takich jak dostawcy czy makrotrendy w za-
kresie zmian ekonomicznych, prawnych, politycznych, demograficznych czy tech-
nologicznych. Analiza wewnętrzna koncentruje się na zasobach (produkcyjnych, 
konstrukcyjnych, finansowych, marketingowych, personelu), jak równieŜ ich efek-
tywności dla wyznaczenia silnych i słabych stron jednostki4.  

Analiza SWOT często jest takŜe rozumiana jako specyficzny algorytm procesu 
analizy strategicznej, w której wyróŜnić moŜna trzy etapy: identyfikację i analizę 
szans i zagroŜeń; identyfikację i analizę mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa; 
określanie pozycji strategicznej przedsiębiorstwa i kierunków rozwoju5. W tym 
kontekście analiza SWOT wpisuje się w kompleksową koncepcję procesu zarzą-
dzania marketingowego, której etapy zilustrowano na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Proces zarządzania strategicznego 

Źródło: B. Pilarczyk, M. Sławińska, H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw 
handlowych, PWE, Warszawa 2001, s. 101. 

Zarządzanie marketingowe w znacznej mierze zdeterminowane jest pozycją 
strategiczną firmy na rynku, wyznaczoną przez układ otoczenia marketingowego  

                                                                 
4 R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka, Strategiczne planowanie…, s. 64–65, 161–162. 
5 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna…, s. 207–219. 
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i potencjału wewnętrznego. W procesie tym naleŜy uwzględnić konieczność stałego 
monitorowania warunków zewnętrznych i wewnętrznych, gdyŜ ich zmiany oddzia-
łują na pozycję firmy. Przedsiębiorstwa dokonują przy tym zróŜnicowanych wybo-
rów realizacji strategii marketingowej. Część prowadzi strategie pasywne, dostoso-
wane do istniejących okoliczności. Część zaś dokonuje wyboru strategii proaktyw-
nych, starając się zmienić mikrootoczenie i potencjał wewnętrzny. Działania takie 
mają na celu poprawę pozycji strategicznej podmiotu i zapewnić jego rozwój6. 

Przedstawione wyniki badań stanowią syntetyczne rezultaty oceny strategicznej 
dokonywanej przez podmioty handlowe na Podkarpaciu. Analiza SWOT jest prze-
słanką dalszych wyborów strategicznych przez nie podejmowanych. 

Analiza wewnętrznych uwarunkowań prowadzonej działalności 

Posiadane zasoby warunkują zakres funkcjonowania i pozycję konkurencyjną 
przedsiębiorstw. Właściwa ich kompozycja umoŜliwia uatrakcyjnienie oferty dla 
klienta, zwiększenie siły przetargowej wobec dostawców, uniezaleŜnienie od ze-
wnętrznych jednostek i źródeł finansowania i wreszcie osiąganie korzystnych wy-
ników ekonomicznych oraz trwały rozwój firmy. Z drugiej strony stanowią one  
o kosztowej stronie działalności, a ich zbytnie rozproszenie moŜe zmniejszać efek-
tywność podmiotu. Stąd niezbędna jest racjonalizacja gospodarowania zasobami, 
której podstawą jest rzetelna analiza mocnych i słabych stron jednostki. MoŜe ona 
stanowić przesłankę do koncentracji na kluczowych zasobach oraz ograniczeniach  
i eksternalizacji zasobów o marginesowym znaczeniu. W efekcie moŜe przyczynić 
się do wzrostu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa.  

W tabeli 1 i na rysunku 2 zestawiono średnie oceny dotyczące czynników sta-
nowiących uwarunkowania wewnętrzne prowadzenia działalności handlowej bada-
nych podmiotów. Zweryfikowano elementy takie jak lokalizacja, czynnik ludzki, 
asortyment, ceny, wyposaŜenie techniczne i zasobność finansowa.  

NaleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe zarówno w 2006, jak i 2010 r. w ocenach sku-
mulowanych prawie wszystkie czynniki wewnętrzne otrzymały wartość dodatnią. 
Jedynie usługi dodatkowe uznano za słabość o średnim znaczeniu lub nawet za ce-
chę niemal neutralną. Za najmocniejszą stronę firmy w obu okresach uwaŜano loka-
lizację, dobraną w taki sposób, by maksymalizować wygodę klientów. Pozytywnie 
odniesiono się takŜe do asortymentu, w tym jakości oferowanych towarów (pozy-
cja 2) oraz rodzaju asortymentu (pozycja 5). Wysoko notowanym atutem była zna-
jomość lokalnego rynku (pozycja 3) bezpośrednio związana z oceną kadry bada-
nych placówek (pozycja 4). Kolejność tych cech uznawanych za atuty firm handlo-
wych pozostała niezmieniona pomiędzy 2006 a 2010 r. Nieco wyŜsze oceny uzy-

                                                                 
6 H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wyd. Akademii Eko-

nomicznej, Poznań 2007, s. 31–32. 
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skały te czynniki w 2006 r. Wyjątkiem jest tutaj wartość przypisana do zasobów 
kadrowych przedsiębiorstw, które zyskały na znaczeniu w obliczu zaburzeń rynko-
wych oraz niezmieniona wartość przypisana znaczeniu czynnika lokalizacyjnego. 

Tabela 1 

Wewnętrzne uwarunkowania działalności badanych przedsiębiorstw handlu detalicznego  
woj. podkarpackiego w 2006 i 2010 roku 

Wyszczególnienie 

Mocne i słabe strony na podstawie wyników badań (średnio) 

ogó-
łem 

według miejsca 
działalności 

według liczby osób 
pracujących 

według grupy rentowności 
przychodów brutto 

miasto wieś do 9 
10 do 

49 
50  

i więcej 
I II III IV 

Mocne i słabe strony (SW) w 2006 r. 

Lokalizacja 1,64 1,57 1,70 1,64 1,52 1,92 1,44 1,59 1,68 1,87 

Poziom jakości 
towarów 

1,62 1,67 1,58 1,63 1,65 1,33 1,44 1,63 1,66 1,64 

Posiadana znajomość 
lokalnego rynku 

1,59 1,54 1,63 1,57 1,63 2,00 1,51 1,60 1,58 1,64 

Kadra, pracownicy 1,39 1,35 1,43 1,39 1,40 1,33 1,23 1,41 1,34 1,62 

Rodzaj asortymentu 1,36 1,47 1,26 1,36 1,25 1,75 1,21 1,31 1,42 1,47 

Poziom cen 1,32 1,36 1,29 1,32 1,35 1,42 1,26 1,40 1,28 1,22 

Doświadczenie ryn-
kowe 

1,28 1,38 1,20 1,25 1,42 1,67 0,97 1,24 1,45 1,18 

Lojalność klientów 1,22 1,19 1,24 1,26 0,92 1,42 0,95 1,26 1,17 1,44 

Więzi z dostawcami 1,20 1,18 1,22 1,19 1,12 1,83 1,13 1,19 1,29 1,02 

Baza lokalowa, este-
tyka lokalu 

0,79 0,73 0,83 0,71 1,15 1,33 0,62 0,72 0,94 0,69 

System organizacyj-
ny 

0,57 0,55 0,58 0,55 0,60 0,92 0,44 0,56 0,54 0,80 

Posiadana marka 0,47 0,50 0,45 0,43 0,88 0,00 0,54 0,48 0,52 0,22 

Pozycja finansowa 0,17 0,21 0,13 0,05 0,77 0,92 –0,13 0,13 0,30 0,18 

Poziom wyposaŜenia 
technicznego 

0,11 0,09 0,14 0,03 0,62 0,42 0,28 0,12 0,10 0,00 

Usługi dodatkowe –1,08 –1,16 –1,00 –1,11 –0,87 –0,83 –1,00 –0,99 –1,13 –1,29 

Mocne i słabe strony (SW) w 2010 r. 

Lokalizacja 1,64 1,39 1,93 1,64 1,56 1,91 1,50 1,60 2,08 1,38 

Poziom jakości 
towarów 

1,57 1,56 1,58 1,52 1,71 2,09 1,50 1,71 1,37 1,30 

Posiadana znajomość 
lokalnego rynku 

1,42 1,41 1,43 1,44 1,27 1,64 1,58 1,54 1,22 1,20 

Kadra, pracownicy 1,42 1,36 1,49 1,39 1,51 1,55 1,67 1,42 1,57 1,20 

Rodzaj asortymentu 1,31 1,34 1,29 1,23 1,60 1,91 1,08 1,36 1,31 1,20 

Lojalność klientów 1,24 1,09 1,42 1,32 0,89 1,00 1,75 1,30 1,10 1,08 

Poziom cen 1,24 1,14 1,36 1,19 1,44 1,45 1,33 1,27 1,16 1,20 

Więzi z dostawcami 1,21 1,18 1,26 1,17 1,29 1,91 1,67 1,19 1,25 1,14 

Doświadczenie ryn-
kowe 

1,20 1,37 1,00 1,12 1,36 2,09 1,08 1,25 0,96 1,30 
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Baza lokalowa, este-
tyka lokalu 

0,80 0,72 0,90 0,68 1,27 1,45 1,08 0,88 0,73 0,54 

Posiadana marka 0,69 0,74 0,63 0,56 1,22 1,18 0,33 0,78 0,39 0,76 

System organizacyj-
ny 

0,67 0,68 0,65 0,62 0,76 1,27 1,00 0,65 0,67 0,64 

Pozycja finansowa 0,31 0,34 0,28 0,16 0,84 1,36 –0,08 0,34 –0,02 0,66 

Poziom wyposaŜenia 
technicznego 

0,24 0,13 0,37 0,15 0,47 1,18 0,08 0,19 0,39 0,30 

Usługi dodatkowe –0,45 –0,34 –0,58 –0,54 –0,33 0,82 –0,83 –0,30 –0,88 –0,44 

Według skali od –3 do +3, gdzie: 
–3  słaba strona o bardzo duŜym znaczeniu 
–2  słaba strona o duŜym znaczeniu 
–1  słaba strona o średnim znaczeniu 
 0  cecha neutralna 
 1  mocna strona o średnim znaczeniu 
 2  mocna strona o duŜym znaczeniu 
 3  mocna strona o bardzo duŜym znaczeniu 

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych. 
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Rys. 2. Mocne i słabe strony przedsiębiorstw handlowych w układzie dynamicznym w 2006  

i 2010 roku 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych. 

Za własne atuty uznano równieŜ poziom cen, doświadczenie rynkowe oraz stałe 
więzi z klientami (na bazie uzyskanej lojalności) oraz dostawcami (co osiągnięto 
wieloletnią współpracą). W grupie tych czynników na przestrzeni analizowanych 
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lat wyraźnie zyskały na znaczeniu czynniki relacyjne. Lojalność klientów została  
w 2010 r. pozycjonowana na 6. miejscu wobec pozycji 8. w 2006 r. Więzi z do-
stawcami przesunęły się w rankingu z miejsca 9. na 8. Natomiast na dalsze pozycje 
przesunęły się oceny poziomu cen i doświadczenia rynkowego. RównieŜ średnia 
waga więzi z dostawcami i klientami była wyŜsza w 2010 r., zaś niŜsza w odniesie-
niu do poziomu cen i doświadczenia rynkowego. Wobec niestabilności rynkowej 
dotychczasowe wzorce zachowań handlowych w coraz mniejszym stopniu mogą 
być powielane dla zachowania przewagi konkurencyjnej. Na znaczeniu zyskują zaś 
stałe relacje i kontakty, zastępując konkurencję cenową.  

ObniŜające się wartości wskazujące na wyŜszy stopień neutralności odnotowa-
no w przypadku estetyki lokalu, systemu organizacyjnego, posiadanej marki oraz 
zasobów finansowych i technicznych. W 2010 r. wyŜszą pozycję w rankingu zajął 
czynnik posiadanej marki, zaś niŜszą system organizacyjny. Wszystkie te elementy 
oferty uzyskały jednak wyŜszą przeciętną ocenę znaczenia w 2010 r., co wskazuje 
na coraz szerszy zakres czynników wykorzystywanych w grze konkurencyjnej firm 
handlowych. 

W ramach analizowanych kryteriów klasyfikacyjnych przedsiębiorstw uwagę 
przyciąga nieco inny rozkład wyraŜanych ocen niŜ dla podmiotów ogółem. Podczas 
gdy wśród firm wiejskich najmocniejszą stronę stanowiła lokalizacja, firmy z miast 
jako główny atut uznawały poziom jakości towarów. Plasowane dość wysoko  
w mieście doświadczenie rynkowe (5. pozycja w 2006 i 4. w 2010 r.), na wsi zaj-
mowało dopiero 9. pozycję. Firmy działające na obszarach wiejskich w większym 
stopniu doceniały znaczenie kadry pracowniczej, a w obu grupach przedsiębiorstw 
ranga i wartość tego elementu oferty zwiększyła się w analizowanym okresie. Po-
między 2006 a 2010 r. wzrosło zróŜnicowanie oceny uwarunkowań wewnętrznych 
dokonywanej przez firmy wiejskie i miejskie (współczynnik korelacji rang zmniej-
szył swoją wartość z 0,93 dla 2006 do 0,88 dla 2010 r.). Relatywnie niewielkie były 
natomiast zmiany w rankingach czynników przedstawianych w dwóch okresach 
przez firmy funkcjonujące w miastach (zgodność rankingów w 2006 i 2010 r. mie-
rzona współczynnikiem korelacji rang wyniosła 0,95), jak i zlokalizowane na ob-
szarach wiejskich (odpowiednia korelacja rang: 0,98). 

Zarówno w 2006, jak i w 2010 r. wraz ze wzrostem liczby pracujących zauwa-
Ŝono wzrost średnich ocen podkreślających istotność doświadczenia rynkowego, 
poziomu cen, estetyki lokalu, systemu organizacyjnego, pozycji finansowej, a takŜe 
przełamywanie słabości, jaką był względnie niski poziom świadczonych usług do-
datkowych. RóŜnice pomiędzy najmniejszymi a największymi podmiotami w za-
kresie tych czynników pogłębiły się w czasie. 

W 2006 r. zauwaŜono związek w przypadku rosnącej rentowności i rosnącej 
oceny istotności składowych działalności handlowej, takich jak lokalizacja i rodzaj 
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asortymentu oraz odwrotną tendencję w przypadku poziomu wyposaŜenia. Na pod-
stawie wyników badań z 2010 r. wraz z przechodzeniem do kolejnej grupy rentow-
ności przychodów moŜna natomiast zaobserwować spadek znaczenia takich ele-
mentów, jak znajomość lokalnego rynku, lojalność klientów oraz baza lokalowa. 
Niezgodna ze wskazaniami teoretycznymi relacja pomiędzy lojalnością a zyskow-
nością moŜe jednak wynikać z długookresowego oddziaływania procesu budowania 
trwałych więzi z klientem na efekty działalności firmy. MoŜe takŜe oznaczać błęd-
ne rozpoznanie własnego potencjału relacyjnego przez firmy o najmniej korzyst-
nych wynikach. 

Zaobserwowane zmiany w ocenie wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowa-
nia firm handlowych podkreślają coraz większe znaczenie czynników relacyjnych, 
budowania trwałych więzi z dostawcami i klientami, postrzegania marki oraz opar-
cia działalności na zasobach kadrowych. Konkurencja przesuwa się w stronę czyn-
ników jakościowych z uwzględnieniem coraz szerszego zakresu elementów oferty 
handlowej. Dotychczasowe doświadczenia i znajomość rynku, wypróbowane reguły 
działań czy ceny przestają być czynnikiem postrzeganym jako źródło sukcesu. Na-
leŜy jednak podkreślić, Ŝe zmiany te nie dokonują się w sposób szokowy, a raczej 
wynikają ze stopniowej ewolucji zachowań rynkowych. Korelacja rang czynników 
stanowiących wewnętrzne uwarunkowania działalności firm handlowych na Pod-
karpaciu w 2006 i 2010 r. pozostaje bardzo wysoka (0,98). Większe róŜnice niŜ  
w porównaniach czasowych zaobserwować moŜna pomiędzy róŜnymi grupami 
przedsiębiorstw. 

Analiza zewnętrznych uwarunkowań prowadzonej działalności 

Przedsiębiorstwo handlowe dla sprawnej realizacji działalności musi nieustan-
nie dokonywać obserwacji dynamicznie zmieniającego się bliŜszego i dalszego 
otoczenia, rozpoznawać pojawiające się trendy i poszukiwać nowych szans rozwo-
ju. Pojawiające się zmiany są zjawiskiem nieodłącznym względem gospodarki ryn-
kowej i wymagają elastyczności i innowacyjności organizacji. Jedynie podmioty 
dostosowujące się do nowych tendencji, potrafiące umiejętnie je wykorzystać dla 
dalszego rozwoju lub zabezpieczyć się przed wyłaniającymi się zagroŜeniami mają 
szansę przetrwać na konkurencyjnym rynku. Podstawą działań o charakterze strate-
gicznym, taktycznym i operacyjnym musi więc być ocena zewnętrznych realiów. 

W przypadku oceny czynników zewnętrznych warunkujących działalność han-
dlową firm w województwie podkarpackim zwrócono uwagę m.in. na uwarunko-
wania prawne, oddziaływanie władz centralnych i samorządowych, ogólną sytuację 
gospodarczą i współczesne tendencje rozwojowe, stan infrastruktury czy elementy 
związane ze stroną popytową, takie jak poziom zamoŜności klientów, preferencje 
nabywcze oraz zmiany struktury demograficznej (tab. 2). 
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Tabela 2 

Uwarunkowania zewnętrzne działalności badanych przedsiębiorstw handlu detalicznego  
woj. podkarpackiego w 2006 i 2010 roku 

Wyszczególnienie 

Szanse i zagroŜenia na podstawie wyników badań (średnio) 

ogó-
łem 

według miejsca  
działalności 

według liczby osób 
pracujących 

według grupy rentowności 
przychodów brutto 

miasto wieś do 9 
10 do 

49 
50  

i więcej 
I II III IV 

Szanse i zagroŜenia (OT) w 2006 r. 

Dostęp do towarów 1,78 1,77 1,78 1,78 1,75 2,00 1,90 1,84 1,68 1,76 

Poziom dostępności 
finansów z zewnątrz 

0,89 0,85 0,94 0,90 0,81 1,17 0,72 0,96 0,93 0,69 

Integracja z Unią Eu-
ropejską 

0,43 0,35 0,50 0,35 0,90 0,75 0,31 0,44 0,42 0,51 

Poziom zamoŜności 
nabywców 

0,36 0,46 0,28 0,33 0,62 0,25 0,28 0,44 0,46 –0,18 

Poziom inwestycji  
w infrastrukturę 

0,03 -0,01 0,06 0,01 0,23 –0,08 0,03 0,01 0,14 –0,24 

Zmiany struktury 
demograficznej 

–0,29 –0,10 –0,46 –0,32 –0,12 –0,25 –0,18 –0,34 –0,32 –0,11 

Zmiany preferencji 
nabywczych klientów 

–0,35 –0,37 –0,34 –0,41 –0,15 0,33 –0,05 –0,30 –0,56 –0,13 

Zmiany prawne –0,47 –0,63 –0,33 –0,38 –0,85 –1,25 –0,62 –0,35 –0,60 –0,38 

Działalność władz  
i administracji 

–0,51 –0,66 –0,37 –0,48 –0,62 –0,67 –0,72 –0,47 –0,50 –0,51 

Procesy koncentracji 
w handlu 

–0,58 –0,57 –0,60 –0,62 –0,40 –0,33 –0,46 –0,43 –0,71 –0,89 

Sytuacja gospodarcza 
kraju 

–0,64 -0,62 –0,66 –0,65 –0,58 –0,58 –0,90 –0,40 –0,89 –0,56 

Postępująca globali-
zacja 

–0,68 –0,72 –0,65 –0,63 –0,98 –0,83 –0,97 –0,67 –0,68 –0,51 

Rozwiązania podat-
kowe 

–0,85 –1,04 –0,68 –0,84 –0,75 –1,67 –0,97 –0,77 –0,95 –0,76 

Poziom konkurencji 
rynkowej 

–1,51 –1,52 –1,50 –1,52 –1,44 –1,67 –1,36 –1,71 –1,40 –1,22 

Poziom bezrobocia  
w kraju 

–1,90 –1,76 –2,02 –1,97 –1,46 –1,75 –1,95 –1,72 –2,12 –1,82 

Szanse i zagroŜenia (OT) w 2010 r. 

Dostęp do towarów 1,37 1,34 1,42 1,41 1,16 1,55 1,58 1,48 1,02 1,32 

Poziom dostępności 
finansów z zewnątrz 

0,80 0,76 0,84 0,89 0,13 1,45 1,33 0,98 0,43 0,40 

Integracja z Unią 
Europejską 

0,64 0,55 0,74 0,65 0,56 0,82 0,92 0,69 0,61 0,44 

Poziom zamoŜności 
nabywców 

0,25 0,29 0,21 0,29 0,07 0,27 0,58 0,23 0,45 0,04 

Poziom inwestycji  
w infrastrukturę 

0,12 –0,04 0,31 0,12 0,04 0,45 0,25 0,21 0,12 –0,20 

Zmiany struktury 
demograficznej 

–0,25 –0,13 –0,40 –0,39 0,44 –0,36 –0,17 –0,23 –0,25 –0,34 

Zmiany prawne –0,34 –0,13 –0,59 –0,39 –0,13 –0,18 –0,25 –0,33 –0,35 –0,40 

Zmiany preferencji 
nabywczych klientów 

–0,36 –0,22 –0,52 –0,45 0,13 –0,36 –1,08 –0,31 –0,39 –0,30 
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Działalność władz  
i administracji 

–0,41 –0,45 –0,36 –0,46 –0,20 –0,18 –0,58 –0,33 –0,43 –0,62 

Postępująca globali-
zacja 

–0,44 –0,24 –0,67 –0,59 0,24 –0,18 –0,25 –0,32 –0,90 –0,46 

Sytuacja gospodarcza 
kraju 

–0,54 –0,51 –0,57 –0,56 –0,42 –0,55 –1,08 –0,57 –0,69 –0,16 

Procesy koncentracji 
w handlu 

–0,54 –0,52 –0,57 –0,66 0,24 –1,36 –0,92 –0,48 –0,61 –0,60 

Rozwiązania podat-
kowe 

–0,58 –0,55 –0,61 –0,62 –0,11 –1,55 –0,67 –0,53 –0,78 –0,52 

Poziom konkurencji 
rynkowej 

–1,13 –1,14 –1,11 –1,25 –0,60 –0,82 –1,67 –1,13 –1,20 –0,92 

Poziom bezrobocia  
w kraju 

–1,48 –1,44 –1,52 –1,51 –1,29 –1,55 –1,50 –1,43 –1,84 –1,26 

Według skali od –3 do +3, gdzie: 
–3  zagroŜenie o bardzo duŜym znaczeniu 
–2  zagroŜenie o duŜym znaczeniu 
–1  zagroŜenie o średnim znaczeniu 
 0  cecha neutralna 
 1  szansa o średnim znaczeniu 
 2  szansa o duŜym znaczeniu 
 3  szansa o bardzo duŜym znaczeniu 

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych. 

Sukces działalności handlowej z wykorzystaniem mocnych stron moŜe być 
wspierany pojawiającymi się w otoczeniu szansami, do których respondenci zali-
czyli: szeroki dostęp do towarów, poziom dostępności finansów z zewnątrz, inte-
grację z UE, poziom zamoŜności konsumentów, a takŜe (choć o niewielkiej randze) 
inwestycje w infrastrukturę (rys. 3). Największą szansą rozwojową wskazywaną 
przez handlowców z województwa podkarpackiego zarówno w 2010, jak i 2006 r. 
była wzrastająca dostępność towarów oraz zewnętrznych źródeł finansowania, choć 
na przestrzeni lat zmniejszyła się waga tych czynników. Podobnie waga czynnika 
poziomu zamoŜności konsumentów jako szansy rozwojowej uległa zmniejszeniu. 
Coraz korzystniej oceniano natomiast perspektywy wynikające z integracji unijnej 
oraz rozwój infrastruktury. Wzrost znaczenia tych czynników w analizowanym 
okresie moŜe wynikać z pozytywnych doświadczeń w zakresie wykorzystania środ-
ków UE.  

Najistotniejsze zagroŜenia dla działalności handlowej dostrzegano w wysokim 
poziomie bezrobocia, zmniejszającym siłę nabywczą klientów oraz narastającej 
konkurencji. Niezadowolenie budziły przepisy podatkowe, w tym takŜe nadmierne 
kontrole. Badani przedsiębiorcy nie czuli wsparcia ze strony władz centralnych ani 
samorządowych. Przeciwnie, wskazywali niestabilne przepisy prawa oraz ich nie-
dopasowanie do specyfiki branŜy. Jako zagroŜenie odczuwano takŜe decyzje władz 
lokalnych oraz administracji. W stosunku do 2006 r. waga nadawana poszczegól-
nym zagroŜeniom uległa jednak wyraźnemu zmniejszeniu. Wobec wzrastającej 
stabilności instytucjonalnej rozwiązania podatkowe, prawne czy działania władz 
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przestawały być postrzegane jako szczególnie istotny czynnik zakłócający sprawne 
funkcjonowanie przedsiębiorstw, choć nadal wskazywane były w obszarze zagro-
Ŝeń.  
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Rys. 3. Szanse i zagroŜenia przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w woj. podkarpackim 
w 2006 i 2010 roku 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych. 

Negatywny wpływ przypisywano równieŜ megatrendom rozwojowym. Postę-
pująca globalizacja ułatwiająca internacjonalizację oraz koncentracja w handlu, 
przyjmowane były jako elementy wzmacniające poziom rywalizacji rynkowej (za-
groŜenie o duŜym znaczeniu). NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe przedsiębiorcy wyka-
zywali coraz bardziej racjonalne postawy, zwracając uwagę na trendy branŜowe  
i sytuację gospodarczą kraju oraz ukierunkowując swoje działania na potrzeby 
klienta. Przekształcające się preferencje nabywcze uwaŜano za zagroŜenie i był to 
jedyny czynnik po stronie zagroŜeń, który w analizowanym okresie zwiększył skalę 
natęŜenia. Szybkie zmiany zachowań konsumentów wymagają elastycznej reakcji, 
a niezauwaŜone mogą przyczynić się do pogorszenia pozycji konkurencyjnej firmy. 
Podobnie jak w odniesieniu do uwarunkowań wewnętrznych, zmiany rankingu 
czynników w analizowanym okresie były jednak nieznaczne (korelacja rang wynio-
sła: 0,98). 
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W grupie firm funkcjonujących na wsi i w mieście ranking najwaŜniejszych 
szans był podobny. ZauwaŜono róŜnicę oceny szans w odniesieniu do poziomu 
zamoŜności klientów (uboŜszych na wsi) oraz poglądów dotyczących integracji 
europejskiej, która stanowiła istotniejszy czynnik dla przedsiębiorców wiejskich. 
Większą aprobatę względem integracji wśród przedsiębiorców ze wsi tłumaczyć 
moŜna moŜliwościami pozyskania zasobów i poprawą jakości Ŝycia na wsi na sku-
tek inwestycji finansowanych ze środków unijnych. Potencjalną szansą okazały się 
takŜe moŜliwości uzyskania pracy za granicą przez członków rodzin wiejskich  
i podniesienie ich realnej siły nabywczej. W 2010 r. ocena poziomu zamoŜności 
klientów jako szansy rozwojowej na wsi była niŜsza niŜ moŜliwości wynikające  
z inwestycji w infrastrukturę. Poziom tych inwestycji był zaś negatywnie postrze-
gany w miastach. 

Największym zagroŜeniem w obu grupach firm okazał się czynnik popytowy,  
a mianowicie poziom bezrobocia w kraju, przekładający się na trudną sytuację go-
spodarstw domowych i zmniejszenie realizowanych przez nie zakupów. ZagroŜenie 
to było szczególnie mocno akcentowane przez firmy na wsi. Kolejny zaś czynnik 
po stronie zagroŜeń – konkurencja – miał wyŜszą wagę w firmach miejskich. 

Porównując oceny uwarunkowań zewnętrznych dokonywane w firmach róŜnej 
wielkości, warto zwrócić uwagę na fakt, Ŝe zmian preferencji klientów szczególnie 
obawiają się właściciele małych sklepów. Preferencje klientów zmierzają raczej  
w kierunku moŜliwości realizacji zakupów w sklepach większych, oferujących 
wygodę handlu „pod jednym dachem”. Sklepy o małym metraŜu nie spełniają po-
nadto kryterium stwarzania warunków spędzania w nich wolnego czasu na rodzin-
nych zakupach popularnego wśród nabywców. W 2010 r. jednak i firmy o liczbie 
pracujących powyŜej 50 osób zmiany preferencji uznawały za zagroŜenie, choć  
o mniejszym natęŜeniu niŜ w grupie firm mikro. 

W obu analizowanych okresach najmniej korzystnie poziom zamoŜności klien-
tów ocenili przedstawiciele firm o najwyŜszej zyskowności. W tej samej grupie 
jeszcze bardziej surowo oceniono poziom inwestycji w infrastrukturę, którą uznano 
za destymulantę dalszego rozwoju. Ocena tych czynników uległa jednak poprawie 
między 2006 a 2010 r. Ponadto w grupie tej dostrzegano najmniejsze szanse w mo-
Ŝliwościach pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz. Firmy najbardziej efe-
ktywne w najmniejszym stopniu obawiały się konkurencji rynkowej, a znaczenie 
tego czynnika dodatkowo zmniejszyło się pomiędzy 2006 a 2010 r. Wobec szer-
szych moŜliwości finansowych w najmniejszym i malejącym w czasie stopniu oba-
wiały się takŜe zmian podatkowych. 

Podkreślić naleŜy dość krytyczne nastawienie podkarpackich przedsiębiorstw 
handlowych do uwarunkowań zewnętrznych funkcjonowania firmy. W ich ocenie 
zdecydowanie przewaŜają zagroŜenia. Jednocześnie zmiany w czasie są tutaj nie-
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wielkie, choć wskazują na zmniejszenie intensywności postrzeganych zagroŜeń. 
Znacznie większe róŜnice w ocenie uwarunkowań zewnętrznych dostrzeŜono po-
między grupami firm o odmiennych charakterystykach lokalizacyjnych, wielko-
ściowych i efektywnościowych niŜ w porównaniach dynamicznych. 

Podsumowanie 

Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają wskazać, Ŝe przedsiębiorcy handlu 
detalicznego Ŝywnością funkcjonujący w województwie podkarpackim zarówno  
w 2006, jak i 2010 r. za największe atuty swoich firm uznawali lokalizację oraz 
jakość oferowanych towarów. Jako słabą stronę wskazywano jedynie usługi dodat-
kowe, których większość podmiotów nie miała w ofercie. W analizowanym okresie 
rozszerzył się zakres elementów postrzeganych jako istotne atuty w kształtowaniu 
oferty handlowej. Na znaczeniu zyskiwały aspekty relacyjne i długookresowe więzi 
z klientami, dostawcami oraz personelem.  

Wśród szans najistotniejszy okazał się dostęp do towarów i zewnętrznego fi-
nansowania. Natomiast główne zagroŜenia postrzegane przez analizowane podmio-
ty to bezrobocie i konkurencja rynkowa. W ujęciu dynamicznym waga zewnętrz-
nych ograniczeń ulegała jednak zmniejszeniu. 

Zmiany te, pomimo okresu kryzysowego w gospodarce światowej obserwowa-
nego pomiędzy kolejnymi edycjami badania, nie miały jednak charakteru szokowe-
go. Większe róŜnice obserwowano w przekroju grup przedsiębiorstw wyodrębnio-
nych pod względem ich lokalizacji, wielkości i rentowności przychodów. 
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ZMIANY W OTOCZENIU ORGANIZACJI  
A INTENSYWNOŚĆ STOSOWANIA INNOWACJI  

PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE  
 

 

 

Streszczenie  

W artykule podjęto próbę przedstawienia roli, jaką odgrywają czynniki otoczenia instytucji 
finansowych w procesie kreowania innowacji przez te podmioty. W tym celu w odniesieniu do 
rynku usług finansowych przedstawiono uwarunkowania rozwoju innowacji w sektorze. Zdia-
gnozowano ponadto poziom innowacyjności polskich instytucji finansowych. W konsekwencji  
w intensywnie zmieniającym się otoczeniu zidentyfikowano podstawowe czynniki wpływające na 
potencjał innowacyjny usług finansowych. 

Usługi finansowe w krajach wysoko rozwiniętych 

Usługi finansowe stanowią obszerną kategorię powszechnie dostępnych usług 
związanych z obrotem pieniędzy i kapitału. NajwaŜniejszymi kategoriami usług 
finansowych są1: 

– lokaty bankowe, 
– kredyty, 
– poręczenia, 
– ubezpieczenia 
– transfer kapitału, 
– przechowywanie kosztowności, 
– skup i sprzedaŜ walut obcych, 
– usługi powiernicze i depozytowe, 
– doradztwo inwestycyjne, 
– zarządzanie portfelem inwestycyjnym, 
– udzielanie gwarancji, 

                                                                 
1 R. Patterson, Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku, Fundacja Rozwoju Ra-

chunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s. 467. 
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– doradztwo finansowe. 
Usługi finansowe są świadczone przez instytucje finansowe, takie jak banki, 

zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne, towarzystwa leasingowe, towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie i inne, od wielu lat są waŜną częścią 
gospodarki światowej2. W większości krajów wysoko rozwiniętych wytwarzają 
ponad 5% wartości dodanej (tab. 1). 

Tabela 1  

Udział usług finansowych (finanse i ubezpieczenia) w wartości dodanej brutto  
gospodarek krajów OECD w 2007 roku (w %) 

Lp. Kraj Udział usług finansowych 
w wartości dodanej 

1 Luksemburg 27,3 
2 Szwajcaria 12,5 
3 Irlandia 10,6 
4 Korea Południowa 8,9 
5 Islandia 8,7 
6 Australia 7,9 
6 USA 7,9 
… … … 
… mediana 5,4 
… … … 
22 Polska 4,1 
… … … 
24 Słowacja 3,8 
25 Meksyk 3,6 
26 Norwegia 3,6 
26 Szwecja 3,6 
28 Republika Czeska 3,3 
28 Turcja 3,3 
30 Finlandia 2,9 

Źródło: opracowanie na podstawie: OECD in Figures. 2009 Edition, OECD Publications, Paris 
2009, s. 18–19. 

Największe znaczenie usług finansowych od wielu lat zauwaŜalne jest w Luk-
semburgu i Szwajcarii, czyli w krajach, w których długoletnia tradycja oraz wyjąt-
kowe podejście władz państwowych pozwoliły zbudować obecne znaczenie sekto-
rów finansowych. Natomiast zdecydowanie mniejsze znaczenie spośród krajów 
OECD obserwowane jest w krajach Europy Wschodniej oraz w Skandynawii.  

Usługi finansowe obejmują przede wszystkim „tradycyjne” rodzaje działalności 
gospodarczej (usługi bankowe, ubezpieczeniowe, usługi funduszy emerytalnych 
oraz instytucji związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego). Stanowią one 
                                                                 

2 Zgodnie z konstytucją usług finansowych na rynku Unii Europejskiej instytucje świadczące usługi 
finansowe dzieli się na: instytucje kredytowe (w tym banki), instytucje ubezpieczeniowe, instytucje 
płatnicze oraz instytucje finansowe (w ujęciu wąskim, wśród których wyróŜnia się m.in. instytucje 
inwestycyjne). 
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mimo to jedną z najbardziej innowacyjnych dziedzin gospodarki3. Zasadne więc 
jest, ze względu na znaczną innowacyjność sektora finansowego i duŜe znaczenie  
w gospodarce, zwrócenie uwagi na innowacje w usługach finansowych. 

Innowacyjność usług finansowych 

Innowacje, począwszy od klasycznego ujęcia ich istoty, koncentrowały się 
przede wszystkim na ich zastosowaniu w produkcji przemysłowej. Stąd teŜ podsta-
wowymi wyznacznikami innowacji w ujęciu Josepha Schumpetera są4: 

– zastosowanie nowych kombinacji czynników produkcji, 
– rozpoczęcie wytwarzania nowego produktu, 
– zastosowanie nowej, dotąd niewykorzystywanej, metody wytwarzania pro-

duktów, 
– rozpoczęcie wytwarzania produktów w nowych fabrykach, 
– stworzenie nowego przedsiębiorstwa, 
– wytwarzanie i sprzedaŜ produktów dotychczas wytwarzanych lub nowych 

na nowym rynku, 
– sprowadzanie zaopatrzenia produkcyjnego surowców i materiałów lub ma-

szyn i urządzeń od nowych dostawców. 
Przyjęte przykłady innowacji koncentrują się przede wszystkim na produkcji 

przemysłowej, w mniejszym więc stopniu mogą dotyczyć innowacji w sferze usług. 
Najczęściej przyjmuje się, Ŝe innowacja odnosi się do jakiegokolwiek dobra, usługi 
lub pomysłu, który jest postrzegany przez kogoś jako nowy5. NaleŜy mieć zatem 
świadomość, Ŝe produkt moŜe mieć charakter innowacyjny równieŜ wtedy, gdy był 
obecny na rynku, lecz znajdował się w ofercie firm konkurencyjnych – stał się je-
dynie innowacyjnym z punktu widzenia oferującej go firmy. W takiej sytuacji po-
jawiają się innowacje imitujące, które polegają na odtwarzaniu oryginalnych zmian 
stosowanych w innych przedsiębiorstwach lub na innych rynkach6. Tego typu in-
nowacje występują stosunkowo często na rynkach usług finansowych, gdzie bardzo 
łatwo moŜe dojść do skopiowania nowego rozwiązania i zastosowania go w prak-
tycznym uŜyciu w firmie konkurencyjnej. NaleŜy mieć jednak świadomość, Ŝe zna-
czenie innowacji imitujących dla rozwoju sektora i całej gospodarki jest znacznie 

                                                                 
3 W 2009 r. poszczególne kategorie usług finansowych wraz z kategorią „Działalność usługowa  

w zakresie informacji” były najbardziej innowacyjnymi rodzajami działalności usługowej w Polsce. Za: 
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009, GUS, Urząd Statystyczny w Szczeci-
nie, Warszawa 2010, s. 271, 468. 

4 W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, 
s. 116. 

5 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa 1999,  
s. 322. 

6 B. Pietrzycka, Klasyfikacja przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwie, „Ekonomika i Orga-
nizacja Przedsiębiorstwa” 1998, nr 9, s. 16. 
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mniejsze od innowacji kreatywnych, które polegają na pierwszym zastosowaniu 
konkretnego rozwiązania w danej gospodarce.  

Zmieniające się oczekiwania konsumentów usług stały się w ostatnich latach 
jednymi z głównych czynników determinujących rozwój innowacji w sektorze 
usług finansowych. Specyfika działalności instytucji finansowych powoduje bo-
wiem, Ŝe znaczna część działalności innowacyjnej w tym sektorze polega na przy-
stosowywaniu istniejących usług do potrzeb konkretnych uŜytkowników (np. wpro-
wadzenie nowych produktów finansowych czy kanałów dystrybucji usług banko-
wych i ubezpieczeniowych, poszerzenie oferty towarzystw funduszy inwestycyj-
nych o nowe rodzaje funduszy). Jest to istotna cecha w znacznym stopniu róŜnicu-
jąca zachowania innowacyjne w tym sektorze od innowacji „technologicznych”, 
częściej obserwowanych w sektorze przemysłowym. Innymi waŜnymi cechami 
wyróŜniającymi zachowania innowacyjne w sektorze usług finansowych są7: 

– mniejszy wpływ działań badawczo-rozwojowych, 
– większa skłonność do naśladownictwa działań organizacyjnych, 
– mniejsze nakłady niezbędne dla wprowadzenia innowacji, 
– większa skłonność do naśladownictwa wcześniejszych inwestycji, 
– większe znaczenie czynnika „ludzkiego”, 
– ścisłe wzajemne oddziaływanie, interakcja między produkcją i konsumpcją, 
– duŜe znaczenie innowacji organizacyjnych i marketingowych, 
– kierowanie innowacyjnych usług finansowych głównie do osób poniŜej  

55. roku Ŝycia8. 
Usługi finansowe charakteryzują się niewątpliwie wysokim stopniem innowa-

cyjności. W porównaniu do innych rodzajów działalności usługowej, jak równieŜ 
do przemysłu, wyróŜniają się zwłaszcza w aspekcie zapotrzebowania na innowa-
cje9. Wynika to w duŜym stopniu z chęci korzystania przez klientów z innowacyj-
nych produktów oraz ze względów bezpieczeństwa. Usługi finansowe są bowiem 
szczególnie naraŜone na nieuprawnione korzystanie przez usługobiorców. Determi-
nuje to konieczność wprowadzania np. nowych form korzystania z produktów fi-
nansowych. Przykładem takich innowacji jest ewolucja elektronicznych produktów 
bankowych, w których transakcje były zabezpieczane przez tokeny, drukowane 
hasła jednorazowe, hasła wysyłane SMS-em. Najnowsze koncepcje dla tych pro-

                                                                 
7 E.J. Nijssen, B. Hillebrand, P. Vermeulen, R. Kemp, Exploring product and service innovation si-

milarities and differences, „International Journal of Research in Marketing” 2006, September, s. 241–
251. 

8 W Polsce ponad 90% korzystających z usług finansowych za pomocą Internetu stanowią osoby po-
niŜej 55. roku Ŝycia. Podobna prawidłowość jest obserwowana równieŜ w odniesieniu do innych inno-
wacji w usługach finansowych. 

9 Więcej na temat poziomu innowacyjności usług: B. Czerwiński, Determinanty wzrostu innowacji 
przedsiębiorstw na rynku usług finansowych, „Handel Wewnętrzny” 2009, nr 5, s. 67–69. 
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duktów obejmują zabezpieczenia z wykorzystaniem głosu klienta lub danych bio-
metrycznych.  

W usługach finansowych – w przeciwieństwie do innych rodzajów działalności 
usługowej – często występują zatem innowacje technologiczne, co jest dodatkowym 
czynnikiem róŜnicującym w stosunku np. do mniej innowacyjnych rodzajów działal-
ności usługowej jakimi są transport oraz handel, koncentrujących się w większym 
stopniu na innowacjach nietechnologicznych. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe 
równieŜ w obszarze usług finansowych jest zauwaŜalny duŜy nacisk połoŜony na 
innowacje nietechnologiczne skoncentrowane na zmianach organizacyjnych doty-
czących strategii i zarządzania. W tym obszarze badawczym w usługach finanso-
wych obserwuje się wyŜszy poziom innowacyjności niŜ w pozostałych rodzajach 
działalności gospodarczej. 

Najbardziej zauwaŜalnym przejawem innowacji w usługach finansowych  
w ostatnich latach stało się świadczenie usług finansowych z wykorzystaniem In-
ternetu (tab. 2). Szczególnym obszarem, w którym tego typu innowacje rozpo-
wszechniły się w największym stopniu stał się e-banking. W krajach skandynaw-
skich i w Holandii z e-bankingu i innych usług finansowych świadczonych drogą 
elektroniczną korzysta juŜ ponad 70% obywateli tych państw.  

Tabela 2  

Korzystanie z usług bankowych za pomocą Internetu przez obywateli  
krajów europejskich w 2009 roku (w % populacji) 

Lp. Kraj Powszechność korzystania z usług 
bankowych za pomocą Internetu 

1 Norwegia 77 
2 Holandia 73 
3 Finlandia 72 
4 Islandia 72 
5 Szwecja 71 
… … … 
  UE 27 32 

… … … 
21 Polska 21 
… … … 
26 Cypr 15 
27 Grecja 5 
28 Macedonia 4 
29 Bułgaria 2 
30 Rumunia 2 

Źródło: opracowanie na podstawie: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań staty-
stycznych z lat 2006–2010, GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2010,  
s. 96. 

W tym kontekście wyjątkowo nieinnowacyjnie prezentuje się sektor usług fi-
nansowych w Polsce. Według badania GUS w 2009 r. z usług bankowych za pomo-



Bogumił Czerwiński 306

cą Internetu korzystało 21% Polaków w wieku 16–74 lat10, aczkolwiek naleŜy 
zwrócić uwagę na systematyczny wzrost liczby osób korzystających z usług finan-
sowych świadczonych za pomocą Internetu z poziomu 9,6% populacji w 2006 r. do 
25,3% w 2010 r. 

Bezpośrednio przyczyną niskiego poziomu wykorzystania usług bankowych 
świadczonych elektronicznie jest z pewnością niska powszechność korzystania  
z Internetu w Polsce. W 2009 r. prawie 40% Polaków nigdy nie korzystało z sieci,  
a pozycja Polski w rankingach dostępności Internetu była zbliŜona do pozycji  
w rankingach powszechności bankowości internetowej. MoŜna więc przyjąć, Ŝe 
wraz z upowszechnieniem nowoczesnych technologii w Polsce zwiększy się po-
wszechność wykorzystywania e-bankowości. Prawdopodobnie dla upowszechnienia 
Internetu w świadczeniu usług finansowych będzie waŜne równieŜ zwiększenie zaan-
gaŜowania samych przedsiębiorstw usługowych, zwłaszcza Ŝe zaobserwowano zwią-
zek pomiędzy intensywnością wykorzystywania sprzedaŜy wielokanałowej (przez 
placówki usługowe, Internet i telefon) a poziomem uzyskiwanej rentowności przez 
instytucje finansowe11. 

Rozwój innowacji w sektorze usług finansowych 

Na podstawie dotychczasowego rozwoju innowacji w sektorze moŜliwe jest 
dokonanie próby przedstawienia podstawowych grup czynników dotyczących oto-
czenia instytucji, które powinny w najbliŜszym czasie w największym stopniu stwa-
rzać nowe moŜliwości dla rozwoju usług finansowych. Wśród tych grup naleŜy 
zwrócić uwagę przede wszystkim na zmiany technologiczne dotyczące wszystkich 
obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw (nie tylko w sektorze finansowym)12  
(tab. 3).  

Rozwój technologii wpłynął w znaczącym stopniu na nowe moŜliwości funkcjo-
nowania firm w obszarach rynkowych dynamicznie rozwijających się (np. Internet). 
Zwiększenie dostępności do usług finansowych z wykorzystaniem globalnej sieci 
musi wiązać się równieŜ z nowymi standardami bezpieczeństwa oraz udoskonalony-
mi systemami ustalenia toŜsamości – z wykorzystaniem np. nanotechnologii. 

Z kolei druga grupa czynników dotyczących makrootoczenia koncentruje się na 
procesach globalizacji, zwiększeniu poziomu dochodów społeczeństw w krajach 

                                                                 
10 Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006–2010, GUS, Urząd 

Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2010, s. 95. 
11 I. Hernando, M.J. Nieto, Is the Internet delivery channel changing banks’ performance? The case 

of Spanish banks, „Journal of Banking & Finance” 2007, No. 31, s. 1097–1099; K. Furst, W. Lang,  
D. Nolle, Internet banking: Development and prospects, „Economic and Policy Analysis Working 
Paper”, Office of the Controller of the Currency 2000, s. 2000–2009.  

12 Technology and Innovation in Financial Services: Scenarios to 2020, World Economic Forum 
2007, s. 77. 
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rozwiniętych oraz niebezpieczeństwach, które wiąŜą się ze procesami dotyczącymi 
zmian w makrootoczeniu, takich jak terroryzm czy „pranie brudnych pieniędzy”. 

Tabela 3  

Nowe trendy i zjawiska w otoczeniu wpływające na innowacje usług finansowych 

Technologia Makrootoczenie 
Zmiany w sektorze 
usług finansowych 

Klienci  
indywidualni 

Klienci  
instytucjonalni 

Dostępność techno-
logii 

Migracje między 
krajami 

Odejście od rozli-
czeń gotówkowych 

Długowieczność 
Migracja ośrodków 
odpowiedzialności  
w korporacjach 

Ochrona danych  
a prywatność, moŜ-
liwość ustalenia toŜ-
samości 

Międzynarodowe 
programy przeciw-
działania praniu 
„brudnych pienię-
dzy” i terroryzmowi 

Nowe podmioty nie-
finansowe, „niszo-
we”, wkraczające do 
sektora usług finan-
sowych 

Zmiana społecznego 
paradygmatu w za-
kresie płci i wieku 

Rządy, JST – jako 
klienci 

Udogodnienia wyni-
kające z cyfryzacji 

Bogacenie się społe-
czeństw 

Pionowa dezintegra-
cja wewnątrz sektora 

Wzrost wymagań 
Polityka redukcji 
kosztów 

„Wirtualne Ŝycie” Globalizacja 
Współpraca z prze-
mysłem 

Rozwój samoobsługi 
Wzrastające koszty 
zastosowań 

Zwrócenie uwagi na 
komfort i bezpie-
czeństwo 

Koncentracja prze-
mysłu 

Zmiana paradygmatu 
produktu finansowe-
go 

Edukacja konsumen-
tów w zakresie zasad 
bezpieczeństwa 

Zmiany systemów 
zarządzania 

Standardy i regulacje 
w branŜy informa-
tycznej i Internecie 

Dyfuzja innowacji 
Obligatoryjne świad-
czenia 

Zaufanie konsumen-
tów 

Dynamika rozwoju 

Infrastruktura bez-
pieczeństwa 

Integracja rynków 
lokalnych 

Wspólne standardy 
w sektorze usług fi-
nansowych 

Umiejętności 
Ograniczenia organi-
zacyjne 

Dostępność baz 
danych 

Urbanizacja  
 

Reakcja na nowe 
modele biznesu 

Rozwój nowych 
technologii i „cyfry-
zacji” 

Inwestycje w fizycz-
nej infrastrukturze 

 
  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Technology and Innovation in Financial Services: 
Scenarios to 2020, World Economic Forum 2007, s. 77 . 

Czynnikami wpływającymi na moŜliwość zastosowania innowacji w sektorze 
usług finansowych są równieŜ zmiany w samym sektorze. Odejście od rozliczeń 
gotówkowych, pojawienie się nowych podmiotów, które wcześniej nie były utoŜ-
samiane z usługami finansowymi (jak np. instytucje pocztowe lub firmy telekomu-
nikacyjne) zmieniło charakter wielu produktów finansowych. Usługi finansowe  
w większym stopniu zaczęły czerpać ze współpracy z przemysłem i innymi przed-
siębiorstwami oraz instytucjami. 

Ostatnią grupą czynników wpływających na innowacje w usługach finanso-
wych są klienci banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych itp. Na-
leŜy zwrócić uwagę na podstawową róŜnicę w uwarunkowaniach decyzji konsu-
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menckich klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Pierwsza grupa w coraz 
większym stopniu określa swoje pragnienie lepszego dopasowania produktów fi-
nansowych do indywidualnych oczekiwań. Jednocześnie klienci indywidualni, 
mając coraz większą wiedzę na temat usług finansowych, w duŜym stopniu są go-
towi wykorzystywać samoobsługę jako sposób korzystania z produktów. WaŜnym 
wyzwaniem, zwłaszcza w obszarze produktów emerytalnych, staje się zauwaŜalne 
zwiększenie szacowanej średniej długości Ŝycia w krajach wysokorozwiniętych. 
Natomiast klienci instytucjonalni w coraz większym stopniu zwracają uwagę na 
konieczność racjonalizowania kosztów równieŜ w obszarze usług finansowych oraz 
podlegają ograniczeniom organizacyjnym specyficznym dla kaŜdego rodzaju dzia-
łalności. Wzrastające oczekiwania klientów zarówno instytucjonalnych, jak i indy-
widualnych obligują instytucje finansowe do modyfikowania oferty produktowej. 
Na rysunku 1 przedstawiono kluczowe czynniki rozwoju innowacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 1. Kluczowe determinanty rozwoju innowacji w sektorze usług finansowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Technology and Innovation…, s. 77 . 
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NaleŜy równieŜ stwierdzić, Ŝe obecnie obserwowane innowacje w sektorze fi-
nansowym są wstępem do zmian, których powinniśmy spodziewać się w najbliŜ-
szym czasie. MoŜna spodziewać się bowiem koncentrowania działań innowacyj-
nych w usługach finansowych na kilku obszarach: 

– w sposobach płatności (np. elektroniczna portmonetka, elektroniczne płat-
ności za pomocą telefonów komórkowych); 

– w systemach dystrybucji i dostępie do urządzeń (np. upowszechnienie wie-
lokanałowej dystrybucji i wielofunkcyjnych bankomatów – wpłatomatów); 

– w systemach zarządzania toŜsamością (np. wykorzystanie nanotechnologii 
– rozpoznawanie na podstawie danych biometrycznych); 

– w systemach produkcji i przetwarzania (automatyczne systemy underwri-
tingu w ubezpieczeniach, narzędzia dynamicznego ustalania cen). 

RozwaŜając rozwój innowacyjności sektora usług finansowych oprócz wyraź-
nego zintensyfikowania innowacji technologicznych, przejawiających się przede 
wszystkim częstszym stosowaniem Internetu i call center, naleŜy ponadto zwrócić 
uwagę na konieczność szerszego zastosowania innowacji nietechnologicznych, 
które niekiedy są postrzegane jedynie jako uzupełnienie do innowacji technologicz-
nych, a bez których wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu instytucji finansowych 
będzie niemoŜliwe. Specyficznym obszarem, z którym część podmiotów finanso-
wych w USA i Europie Zachodniej juŜ się uporała, jest równieŜ zaproponowanie 
innowacyjnych produktów finansowych starszym klientom. 

Rozszerzenie grupy klientów do których adresowane są innowacyjne produkty 
finansowe powinno zdecydowanie zwiększyć zainteresowanie usługami finanso-
wymi. Zrealizowanie wskazanych celów będzie słuŜyć lepszemu zaspokojeniu 
potrzeb większej grupy klientów, co w efekcie pozwoli zwiększyć konkurencyjność 
oraz rentowność instytucji finansowych. 

Podsumowanie 

Usługi finansowe będące coraz waŜniejszą częścią gospodarki w krajach roz-
winiętych stały się w ostatnich latach jednymi z najbardziej innowacyjnych obsza-
rów gospodarki w tych krajach. Instytucje finansowe, takie jak banki, zakłady 
ubezpieczeń czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w duŜym stopniu absorbu-
ją innowacje, zwłaszcza technologiczne, pojawiające w innych obszarach działalno-
ści, stając się jednocześnie bardzo waŜnymi podmiotami tworzącymi innowacje  
w obszarze zmian marketingowych i organizacyjnych.  

Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju poziomu innowacyjności sektora usług 
finansowych, w artykule zwrócono szczególną uwagę na znaczenie zmian zachodzą-
cych w otoczeniu instytucji finansowych. Jako najwaŜniejsze obszary otoczenia 
wpływające na potencjał innowacyjny sektora zidentyfikowano makrootoczenie, ze 
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szczególnym znaczeniem czynników technologicznych, klientów indywidualnych  
i instytucjonalnych oraz konkurencję w sektorze usług finansowych. 
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Streszczenie  

Celem artykułu jest statystyczna analiza zmian liczby przedsiębiorstw ogółem w Polsce w la-
tach 1995–2009 oraz opis zaobserwowanych zmian w strukturze podmiotowej rynku. Przy zasto-
sowaniu odpowiednich metod ilościowych podjęto próbę oceny stopnia ewolucji procentowego 
udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność według poszczególnych sekcji PKD w ogólnej 
liczbie podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON. Dodatkowo 
zaproponowano model prognostyczny celem otrzymania krótkoterminowej prognozy liczby firm 
ogółem w Polsce – na koniec 2011 roku. 

Wstęp  

Tematem rozwaŜań wielu ekonomistów i polityków jest często rozwój przed-
siębiorczości w Polsce, a rosnące zainteresowanie tym zagadnieniem wypływa  
w głównej mierze z roli, jaką firmy odgrywają w prawidłowo działającej gospodar-
ce. Zainteresowania naukowe i pasje badawcze autorów związane z praktycznym 
zastosowaniem metod ilościowych w procesach analiz, diagnoz i prognoz zjawisk 
społeczno-gospodarczych skłoniły do ostatecznego wyboru tematu. Przedmiotem 
rozwaŜań w niniejszym artykule jest statystyczna analiza zmian liczby podmiotów 
gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON oraz charakterystyka 
zaobserwowanych zmian w strukturze podmiotowej rynku w Polsce.  

Uwagi metodyczne  

Pod pojęciem struktura podmiotowa rynku w Polsce autorzy rozumieją udział 
liczby przedsiębiorstw poszczególnych sekcji PKD (oznaczonych symbolami PKD: 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P i Q) w ogólnej liczbie podmiotów 
gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON. W badaniach ekono-
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micznych często spotyka się problem porównywania struktur w ujęciu dynamicz-
nym. Z uwagi na fakt, Ŝe analiza dynamiki struktur ma dostarczyć informacji na 
temat stopnia zmian struktury danego obiektu w czasie, autorzy podjęli próbę opisu 
i oceny zmian struktury podmiotowej rynku w Polsce na przestrzeni lat 1995–2009. 
Mimo Ŝe obecnie znanych jest wiele miar badania zgodności struktur, to naleŜy 
jednak pamiętać, Ŝe dokonując wyboru odpowiedniego miernika, wskaźnika czy teŜ 
metody badawczej do kaŜdego przypadku porównywania struktur winno się pod-
chodzić indywidualnie1.  

Chcąc porównać zróŜnicowanie struktury zbudowanej z k składowych (17 sek-
cji PKD) w kolejnych  momentach czasu t (w latach 1995–2009), zbudowano na-
stępującą macierz informacji: 
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Poszczególne elementy macierzy [ ]itα  określają udziały i-tego składnika struk-

tury w ogólnej masie badanej struktury momentu t , przy czym: 
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Zdaniem K. Kukuły: „idea pomiaru stopnia struktury w czasie sprowadza się do 
porównania dwóch wektorów reprezentujących tę strukturę w okresach t oraz t + τ: 
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1 Bardzo ciekawe zestawienie takich miar zaproponował K. Kukuła. Autor podzielił je na dwie gru-

py: miary stosunkowo rzadko stosowane w praktyce ze względu na swoje dość specyficzne własności 
(m.in. współczynnik dywergencji Clarka, metryka „Canberra”, współczynnik Braya-Curtisa, miara 
odległości Jeffreys’a i Matusita) oraz miary najczęściej spotykane zarówno w opracowaniach teore-
tycznych, jak i empirycznych. Zdaniem K. Kukuły, te ostatnie wykazują „relatywnie większą zbieŜność 
w ocenie stopnia dywersyfikacji badanej struktury” w porównaniu z miarami z pierwszej grupy, cho-
ciaŜ mimo to „wskazanie miary zgodności struktur o jednoznacznie najlepszych własnościach stanowi 
niezwykle trudne zadanie”. Za: K. Kukuła, Przegląd wybranych miar zgodności struktur, „Przegląd 
Statystyczny” 1986, nr 4, s. 386–393. 

2 K. Kukuła, Elementy statystyki w zadaniach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 39. 
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Do mierzenia stopnia zmian struktury w czasie w badaniu wykorzystano nastę-
pujące miary3: 
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Pierwsza z wymienionych metryk oparta jest na tzw. odległości miejskiej4  

i zawiera się w przedziale 〈0,1〉, a dwie kolejne bazują na odległości euklidesowej, 

przy czym 0 ≤ vt,t+τ ≤ 2 , 0 ≤       ≤ 1. Im wartości tych miar są bliŜsze zeru, tym 
zróŜnicowanie porównywanych struktur jest mniejsze. Z kolei, wraz ze wzrostem 
wartości omawianych metryk w kierunku górnej granicy przedziału określoności 
zwiększa się dyspersja badanych struktur. Celem określenia stopnia zmienności 

struktur jedynie w dwóch momentach (okresach) czasu jako τ naleŜy przyjąć róŜni-
cę między nimi. Przebieg zmian strukturalnych w dłuŜszym okresie wiąŜe się  

z przyjęciem τ = 1 i analizą poszczególnych struktur z badanego przedziału czaso-
wego.  

Do obliczenia jak średnio z okresu (momentu) t na okres (moment) t + τ zmie-

niały się współczynniki struktury αit, αi(t+τ). K. Kukuła zaproponował, jak sam 
stwierdza, syntetyczną i zarazem reprezentatywną miarę, wyraŜoną wzorem5: 
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Chcąc określić, „czy ewolucja obserwowanej struktury przejawia tendencję do 
zachowania stałego kierunku zmian, czy teŜ jest efektem przypadkowych wahań 
udziałów poszczególnych składowych, które w dłuŜszych okresach nie prowadzą 
do konsekwentnych zmian w stosunku do struktury okresu początkowego”6, wyko-
rzystano miarę monotoniczności zmian strukturalnych wyraŜoną wzorem7: 

                                                                 
3 Ibidem, s. 38–42.  
4 Zwanej inaczej metropolitalną, taksówkową, city-block lub Manhattan. Zob. W. Ostasiewicz, Staty-

styczne metody analizy danych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998, s. 41. 
5 K. Kukuła, Propozycja w zakresie pewnych miar dynamiki struktury, „Przegląd Statystyczny” 

1975, nr 3, s. 453–462. 
6 K. Kukuła, Elementy statystyki…, s. 40. 
7 Ibidem, s. 41. 
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Celem budowy krótkookresowej prognozy liczby firm w Polsce spośród zna-
nych klasycznych modeli szeregów czasowych8 na podstawie zaobserwowanej ten-
dencji rozwojowej z lat 1995–2009 zaproponowano odpowiedni trend, przy czym 
dokonując weryfikacji, szczególną uwagę zwrócono na fakt, Ŝe:  

a) poŜądane są niskie wartości współczynnika niedopasowania i w związku  
z tym wysokie wartości współczynnika determinacji; 

b) w przypadku statystycznej istotności współczynnika korelacji wielorakiej 
stopień dopasowania modelu do danych empirycznych moŜna uznać za do-
statecznie duŜy; 

c) im mniejsza jest wartość odchylenia standardowego składnika losowego, 
tym mniej róŜnią się przeciętnie między sobą wartości teoretyczne i empi-
ryczne zmiennej prognozowanej; 

d) model jest tym lepszy, im niŜsza jest wartość współczynnika zmienności 
losowej obrazującego udział odchylenia standardowego składnika losowe-
go w średniej wartości zmiennej objaśnianej; 

e) parametry strukturalne oszacowanego modelu powinny być statystycznie 
istotne, przy czym o istotności parametru przesądza zwykle nierówność  

t ≥ 2, przy stosowaniu testu t-Studenta w praktyce. 

Badania struktury podmiotowej rynku w Polsce 

Wykorzystując najczęściej stosowane miary z metod indeksowych9, a miano-
wicie przyrosty absolutne i wskaźniki dynamiki zarówno jednopodstawowe, jak  
i łańcuchowe, przeprowadzono analizę dynamiki liczby podmiotów gospodarki 
narodowej w Polsce zarejestrowanych w systemie REGON10 na koniec roku w la-
tach 1995–2009 (tab. 1). 

Na podstawie prezentowanych wyników w tabeli 1 naleŜy wyciągnąć następu-
jące wnioski: 

– w porównaniu do roku poprzedniego największy wzrost liczby firm w Pol-
sce w latach 1995–2009 wystąpił w roku 1996 (wyniósł on wówczas 
301 478 firm, czyli 14,27%) a najmniejszy w roku 2006 (wzrost o 20 418 

                                                                 
8 Szerzej np. R. CzyŜycki, R. Klóska, Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przy-

kładach i zadaniach, Economicus, Szczecin 2011, s. 85–100. 
9 Więcej informacji na temat metod indeksowych i ich zastosowań m.in. R. Klóska, R. CzyŜycki, 

Wybrane zagadnienia ze statystyki, Economicus, Szczecin 2008, s. 56–67.  
10 Wszystkie dane statystyczne wykorzystywane na potrzeby tego artykułu pochodzą z Banku Da-

nych Regionalnych oraz Banku Danych Lokalnych (www.stat.gov.pl). 
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firm, czyli o 0,56%); niewielkie spadki odnotowano jedynie w roku 2004 
(o 4 763 firm, czyli o 0,13%) i w roku 2009 (o 14 420 firm, czyli o 0,38%);  

– w roku 2009 w odniesieniu do roku 1995 (początkowego okresu badania 
przyjętego za podstawę porównań miar jednopodstawowych) liczba firm  
w Polsce wzrosła o 1 629 969 firm, czyli o 77,15%. 

Tabela 1 

Metody indeksowe w analizie liczby firm w Polsce w latach 1995-2009 

Lata Y t 1t/ty −∆  o/ty∆  1t/ti −  o/ti  

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

2 112 704 
2 414 182 
2 599 039 
2 842 278 
3 039 451 
3 185 040 
3 325 539 
3 468 218 
3 581 593 
3 576 830 
3 615 621 
3 636 039 
3 685 608 
3 757 093 
3 742 673 

– 
301 478 
184 857 
243 239 
197 173 
145 589 
140 499 
142 679 
113 375 
–4 763 
38 791 
20 418 
49 569 
71 485 

–14 420 

0 
301 478 
486 335 
729 574 
926 747 

1 072 336 
1 212 835 
1 355 514 
1 468 889 
1 464 126 
1 502 917 
1 523 335 
1 572 904 
1 644 389 
1 629 969 

– 
1,1427 
1,0766 
1,0939 
1,0694 
1,0479 
1,0441 
1,0429 
1,0327 
0,9987 
1,0108 
1,0056 
1,0136 
1,0194 
0,9962 

1 
1,1427 
1,2302 
1,3453 
1,4387 
1,5076 
1,5741 
1,6416 
1,6953 
1,6930 
1,7114 
1,7210 
1,7445 
1,7783 
1,7715 

Źródło: obliczenia własne. 

Poszukując klasycznego modelu mającego w sposób zadowalający opisać ten-
dencję rozwojową liczby firm w Polsce w latach 1995–2009 za pomocą pewnej 
określonej funkcji matematycznej, w której zmienną zaleŜną jest poziom obserwo-
wanego w czasie zjawiska, a zmienną niezaleŜną – zmienna czasowa, zapropono-
wano model trendu logarytmicznego, przyjmującego po oszacowaniu postać: 
 

 

R2 = 0,9822;     ϕ2 = 0,0178;     F = 718,23;     Se = 72759,5528;     VSe = 0,0225 

 

Dokonując oceny jakości zbudowanego modelu naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe: 
1. Wysoka wartość współczynnika determinacji i w związku z tym niska wartość 

współczynnika indeterminacji świadczą o dosyć dobrym dopasowaniu modelu 
do danych empirycznych. 

2. Weryfikując współczynnik korelacji wielorakiej celem sprawdzenia postawio-

nej hipotezy Η0: R = 0 wobec Η1: R ≠ 0 wykazano, Ŝe na z góry przyjętym po-
ziomie istotności, nawet duŜo niŜszym niŜ najczęściej stosowany 0,05, naleŜy 

tY t ln2791,6664495799,1999230
^
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odrzucić hipotezę zerową na korzyść alternatywnej, co oznacza, Ŝe współ-
czynnik korelacji wielorakiej jest statystycznie istotny, a tym samym stopień 
dopasowania modelu do danych empirycznych jest dostatecznie duŜy. 

3. Wartość odchylenia standardowego reszt sugeruje, Ŝe wartości teoretyczne  
i empiryczne zmiennej objaśnianej róŜnią się przeciętnie między sobą o ok 
72 760 firm. 

4. Udział odchylenia standardowego reszt w średniej wartości badanej zmiennej 
objaśnianej jest na zadowalająco niskim poziomie, o czym świadczy wartość 
współczynnika zmienności losowej. 

5. Ocena istotności parametrów strukturalnych przy uŜyciu testu t-Studenta ce-
lem sprawdzenia Η0: αi = 0 wobec Η1: αi ≠ 0 pozwoliła wyciągnąć wniosek, Ŝe 
w obu przypadkach na z góry przyjętym poziomie istotności, nawet duŜo niŜ-
szym niŜ najczęściej stosowany 0,05, naleŜy odrzucić hipotezę zerową na ko-
rzyść alternatywnej, a zatem wszystkie parametry strukturalne oszacowanego 
modelu są statystycznie istotne. 

Zakładając, Ŝe zaobserwowana dotychczasowa tendencja rozwojowa nie ule-
gnie zmianie i nie wystąpią inne uwarunkowania mogące w jakikolwiek sposób 
zakłócić mechanizm rozwoju analizowanego zjawiska, dokonano ekstrapolacji 
oszacowanego modelu trendu logarytmicznego. Spełnienie fundamentalnych postu-
latów teorii predykcji obliguje jednak do tego, aby w wyniku procesu predykcji 
podać nie tylko prognozę, lecz takŜe odpowiedni miernik rzędu jej dokładności11. 
Osiągnięcie moŜliwie korzystnej wartości tego miernika zapewnić ma wysoką efek-
tywność prognozowania. Ostatecznie przewidywana liczba podmiotów gospodarki 
narodowej zarejestrowanych ogółem w systemie REGON w Polsce na koniec 2011 
roku ustalona została na poziomie 3 895 969 firm, przy czym podając tę prognozę, 
mylimy się średnio o 79 046 firm, czyli o 2,03%.  

Analiza stopnia zróŜnicowania struktury podmiotowej rynku w Polsce w roku 
2009 w stosunku do roku 1995 sugeruje, Ŝe wykazała ona dość istotną zmianę12. Do 
wysunięcia tego wniosku skłoniła autorów analiza wyników trzech alternatywnych 
mierników wykorzystanych w badaniu (tab. 2).  

Szczegółowo przeprowadzone badania wykazały dodatkowo, Ŝe w latach 
1995–2009 liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie 
REGON wykazywała wyraźną tendencję rosnącą i na przestrzeni analizowanych 
piętnastu lat wzrosła o 77,15% z 2 112 704 firm w 1995 roku do 3 742 673 na ko-
niec 2009 r. 
                                                                 

11 Szerzej m.in. Wybrane zagadnienia z prognozowania, red. R. Klóska, Economicus, Szczecin 2007, 
s. 9–20. 

12 Zdaniem K. Kukuły: „makrostruktury przejawiają na ogół duŜy stopień inercji i stosunkowo rzad-
ko w tak krótkim okresie wykazują tak znaczne zmiany”. Zob. K. Kukuła, Elementy statystyki…, s. 42–
43. 



Ewolucja struktury podmiotowej rynku w Polsce 317

Tabela 2 

Wartości mierników porównujących wektor S0 przedstawiający strukturę podmiotową rynku  
w Polsce z roku 1995 z wektorem S14 obrazującym strukturę rynku w roku 2009. 

Symbol miernika Wartość miernika 

14,0υ  

14,0ν  

'
14,0ν  

0,1173 
 

0,1039 
 

0,0735 

Źródło: obliczenia własne. 

We wszystkich trzech sektorach gospodarki (I – tzw. rolnictwo i rybołówstwo, 
obejmującym sekcje PKD: A i B; II – tzw. przemysł i budownictwo, obejmującym 
sekcje PKD: C, D, E i F oraz III – usługowym, obejmującym pozostałe sekcje 
PKD) z roku na rok rosła liczba firm prowadzących działalność13, przy czym przy 
znacznym bezwzględnym wzroście liczby zarejestrowanych podmiotów w bada-
nym okresie w Polsce obserwowane nieznaczne zmiany w sektorowej strukturze 
podmiotowej rynku odzwierciedlają zmiany i tendencje charakterystyczne dla go-
spodarek wysoko rozwiniętych: wzrost udziału firm prowadzących działalność 
usługową dokonuje się kosztem spadku udziału firm dwóch pierwszych sektorów 
gospodarki i dziś ponad 76% firm prowadzi działalność usługową, 21,4% – to firmy 
sektora II i brakujące ok. 2,5% uzupełniają podmioty z I sektora gospodarki. Wy-
raźne zmiany zaobserwowano natomiast w procentowym udziale liczby firm pro-
wadzących działalność według poszczególnych sekcji PKD w ogólnej liczbie zare-
jestrowanych podmiotów gospodarki narodowej (tab. 3). 

Analiza wyników informuje, Ŝe w roku 2009 w porównaniu do 1995 wśród 
firm usługowych wyraźnie wzrósł odsetek przedsiębiorstw sekcji Pośrednictwo 
finansowe, Obsługa nieruchomości i firm oraz Edukacja. Znaczne spadki udziałów 
w rynku podmiotów zaobserwowano z kolei wśród firm sekcji Handel i naprawy; 
Transport, gospodarka magazynowa i łączność oraz Przetwórstwo przemysłowe. 
NaleŜy w tym miejscu równieŜ dodać, Ŝe taka orientacja zmian obserwowana była 
na przestrzeni całego badanego okresu lat 1995–2009. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe 
w tym kierunku ewoluuje struktura podmiotowa rynku w Polsce. Potwierdzeniem 

tej tezy są wysokie wartości miary monotoniczności zmian strukturalnych ηm 
utrzymujące się przez cały badany okres na poziomie 0,8336 i wyŜszym (tab. 4). 

 

                                                                 
13 Jedynie w roku 2004 i 2009 liczba zarejestrowanych podmiotów w systemie REGON była nie-

znacznie niŜsza niŜ w roku poprzednim (zob. tabela 1), czego przyczyną mogły być zmiany w systemie 
ewidencji. 
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Tabela 3 

Struktura podmiotowa rynku w Polsce w 1995 roku i w 2009 roku (%) 

Sekcje PKD Rok 1995 Rok 2009 
A – Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 
B – Rybołówstwo i rybactwo 
C – Górnictwo i kopalnictwo 
D – Przetwórstwo przemysłowe 
E – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną 
F – Budownictwo 
G – Handel i naprawy 
H – Hotele i restauracje 
I – Transport, gospodarka magazynowa i łączność 
J – Pośrednictwo finansowe 
K – Obsługa nieruchomości i firm 
L – Administracja publiczna i obrona narodowa 
M – Edukacja 
N – Ochrona zdrowia i opieka społeczna 
O – Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna 
P – Organizacje i zespoły eksterytorialne 
Q – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 

1,73 
0,06 
0,05 
14,52 
0,08 
9,61 
42,15 
2,90 
7,63 
1,05 
10,77 
0,28 
1,46 
3,00 
4,67 
0,04 
0,00 

2,51 
0,05 
0,08 
9,75 
0,14 
11,46 
29,32 
3,16 
7,18 
3,48 
17,21 
0,72 
2,69 
4,91 
7,33 
0,00 
0,00 

Ogółem 100 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl. 

Tabela 4 

Wartości metryki ηm obrazującej zmiany struktury podmiotowej rynku w Polsce  
w latach 1995–2009 

Rodzaj miernika Wyniki badania 
ηm η1 = 1; η2 = 0,9958; η3 = 0,9903; η4 = 0,9855; η5 = 0,9696; η6 = 0,9244; 

η7 = 0,8899; η8 = 0,8609; η9 = 0,8336; η10 = 0,8375; η11 = 0,8433;  
η12 = 0,8489; η13 = 0,8563; η14 = 0,8561 

Źródło: obliczenia własne. 

Obliczony dodatkowo syntetyczny i zarazem reprezentatywny miernik ε  in-
formuje, Ŝe wskaźniki struktury obrazujące udział liczby podmiotów poszczegól-
nych sekcji PKD w ogólnej liczbie zarejestrowanych przedsiębiorstw w Polsce na 
przestrzeni lat 1995–2009 z roku na rok zmieniały się średnio o ± 0,18%. W tabeli 
5 zaprezentowano ciąg wartości miernika υt,t+τ (przyτ = 1). 

Tabela 5 
Wartości miernika υt,t+τ (przy τ = 1) obrazującego zmiany struktury podmiotowej usług  

w Szczecinie w latach 1995–2009 

Rodzaj miernika Wyniki badania 
υt,t+τ υ0,1 = 0,0280; υ1,2 = 0,0213; υ2,3 = 0,0198; υ3,4 = 0,0180; υ4,5 = 0,0201;  

υ5,6 = 0,0176; υ6,7 = 0,0107; υ7,8 = 0,0105; υ8,9 = 0,0112; υ9,10 = 0,0077; 
υ10,11 = 0,0117; υ11,12 = 0,0090; υ12,13 = 0,0125; υ13,14 = 0,0125 

Źródło: obliczenia własne. 



Ewolucja struktury podmiotowej rynku w Polsce 319

Analiza powyŜszych wyników pozwala stwierdzić, Ŝe największe zmiany 
struktury podmiotowej rynku w Polsce przypadają na lata 1995–1996, a najmniej-
sze z kolei na lata 2004–2005.  

Zakończenie 

Analizując dane statystyczne z lat 1995–2009 dotyczące liczby podmiotów go-
spodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON w Polsce, zauwaŜono 
wyraźną tendencję rosnącą, przy czym tempo wzrostu ostatnimi laty jest znacznie 
mniejsze niŜ w początkowym okresie badania. Zakładając zatem, Ŝe dynamika ba-
danego zjawiska nie ulegnie zmianie, w krótkiej perspektywie naleŜy jeszcze ocze-
kiwać niewielkiego przyrostu liczby przedsiębiorstw w naszym kraju. Zarysowują-
ce się coraz wyraźniej symptomy nasycenia rynku sprawiają, Ŝe naleŜy stale moni-
torować strukturę podmiotową gospodarki, a w szczególności kontrolować procesy 
powstawania oraz upadania przedsiębiorstw, głównie małych i średnich. O ile pro-
centowy udział przedsiębiorstw prowadzących działalność odpowiednio w trzech 
sektorach gospodarki wskazuje na pewną stabilizację w czasie (przy wyraźnie do-
minującym sektorze usług), o tyle ewolucji podlega struktura podmiotowa rynku 
według specyfiki działalności opisanej w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako 
sekcje. Znaczenie poszczególnych sekcji niekiedy zmniejszać się będzie na korzyść 
innych, bardziej nowoczesnych, rentownych i wykorzystujących zaawansowane 
technologie. Na rynku dominują jeszcze przedsiębiorstwa zajmujące się handlem  
i naprawami, ale najlepsze czasy dla rozwoju podmiotów z tej sekcji, wydaje się, 
juŜ minęły. Najbardziej dynamicznie rozwijają się obecnie tzw. usługi biznesowe, 
co świadczy o wyjątkowo duŜym zapotrzebowaniu na usługi profesjonalne. 

Warto na koniec podkreślić, Ŝe nie bez znaczenia dla zaprezentowanych rozwa-
Ŝań pozostaje równieŜ fakt, iŜ metody ilościowe znajdują szerokie zastosowanie  
w procesach analiz, diagnoz i prognoz gospodarczych, a przy ich uŜyciu opis i oce-
na kształtowania się zmiennych ekonomicznych w czasie lub przestrzeni, jak rów-
nieŜ przewidywania dotyczące kierunku i charakteru zmian tych zmiennych stają 
się bardziej precyzyjne. 

 
 

EVOLUTION OF THE ENTITY STRUCTURE  
OF THE MARKET IN POLAND 

 
Summary 

 
The aims of the paper are both a statistical analysis of changes in a total number of enterpris-

es in Poland in years 1995-2009 and a description of the observed changes in the structure of the 
entities in the market. By means of the appropriate quantitative methods there has been made an 
attempt to assess the degree of evolution of the percentage of companies from different sections 



Rafał CzyŜycki, Rafał Klóska 320

of PKD in the total number of economic entities registered in the REGON system. An attempt has 
been made also to build an adequate prognostic model to obtain the short-term forecasts of the 
total number of companies in Poland – at the end of 2011.  
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WYBRANE INSTRUMENTY PROMOCJI  
W KREOWANIU WIZERUNKU WOJSKA POLSKIEGO  

W OKRESIE PROFESJONALIZACJI 
 

 

 

Streszczenie  

Od roku 2008 mamy do czynienia z profesjonalizacją polskich Sił Zbrojnych. Proces uzawo-
dowienia obejmuje zastąpienie armii poborowej armią zawodową, a takŜe stworzenie w dalszej 
kolejności Narodowych Sił Rezerwowych. Proces ten wiąŜe się ze stosowaniem przez Wojsko 
Polskie, a takŜe Ministerstwo Obrony Narodowej wielu róŜnych środków z zakresu promocji, 
obejmujących zarówno reklamę, jak i public relations. Analiza zastosowanych przez wojsko 
środków pozwala sformułować pogląd o profesjonalizmie i wielopłaszczyznowości kampanii.  

Wstęp  

Kwestia budowania pozytywnego wizerunku róŜnych podmiotów pojawia się 
juŜ przed wiekami. Współcześnie wymóg interakcyjności z podmiotami otoczenia 
zostaje wpisany takŜe w zakres działania rozmaitych instytucji publicznych. Kla-
syczne instrumenty marketingu znajdują zastosowanie w kampaniach, reformach  
i programach, które wdraŜają władze państwowe i samorządowe. Przykładem omó-
wionym w tym artykule jest proces profesjonalizacji Polskich Sił Zbrojnych rozpo-
częty w roku 2008. Przekonanie społeczeństwa do wprowadzanych zmian, a takŜe 
budowanie pozytywnego, opartego na zawodowstwie wizerunku polskiej armii, 
wreszcie pozyskanie dla wojska „pracowników”, którzy pełniliby z powodzeniem 
funkcję Ŝołnierzy zawodowych – to tylko niektóre kwestie podjęte poniŜej. Wpraw-
dzie proces profesjonalizacji wojska, a takŜe realizacji róŜnorodnych działań o cha-
rakterze promocyjnym był przewidziany na lata 2008–2010, niemniej w tym okre-
sie nie udaje się skompletować wymaganej liczby uczestników Narodowych Sił 
Rezerwowych. Stąd teŜ w podjętych rozwaŜaniach skoncentrowano się głównie na 
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pierwszym etapie działań związanym z pozyskaniem dla armii Ŝołnierzy zawodo-
wych.  

Znaczenie kreowania wizerunku dla instytucji publicznej  

Jak wskazuje Ph. Kotler, współcześnie „przedmiotem działań marketingu są nie 
tylko produkty i usługi. MoŜna przecieŜ promować ludzi, miejsca, pomysły, do-
świadczenia i organizacje”1. Wojsko, policja, straŜ poŜarna, podobnie jak wiele 
innych instytucji publicznych współczesnego świata nie mogą niwelować znaczenia 
nowoczesnych metod i technik kreowania wizerunku. W przypadku władztwa sa-
morządowego i instytucji rządowych „twardym” imperatywem są tu zapisy po-
szczególnych ustaw oraz cykliczne elekcje i mający miejsce najczęściej co cztery 
lata test wyborczy. W przypadku formacji mundurowych trudno mówić o ustawo-
wym obowiązku „interakcyjności” ze społeczeństwem2, lecz są to instytucje, które 
pełnią dokładnie określoną funkcję związaną z zapewnieniem społeczeństwu lub 
jego określonym grupom i warstwom bezpieczeństwa. Ich przełoŜeni nie są podda-
wani weryfikacji wyborczej, często dla szerokiej opinii publicznej są osobami ano-
nimowymi. Niemniej jednak zaufanie społeczne tych instytucji staje się zasadniczą 
kwestią, jeśli chodzi o ich funkcjonowanie i właściwe wypełnianie zadań: straŜ 
miejska moŜe łatwiej dbać o przestrzeganie ładu w mieście wtedy, kiedy jej funk-
cjonariusze są darzeni szacunkiem, policja wykonuje swoje obowiązki efektywniej, 
gdy obywatele wspierają ją w działaniach. JuŜ C.W. Mills pisał przed półwieczem, 
o wielkiej machinie, która buduje pozytywny wizerunek amerykańskiej armii3, gdyŜ 
przy akceptacji społeczeństwa decyzje amerykańskich polityków o zwiększeniu 
puli środków przeznaczanych na wojsko stają się łatwiejsze.  

Jak wskazywał Z. Zagórski, współcześnie instytucje gwarantujące bezpieczeń-
stwo publiczne słuŜą społeczeństwu, nie zaś – jak miało to miejsce przed ponad 
dwoma dekadami – decydentom państwowym i monopartii4. W literaturze przed-
miotu podkreśla się, Ŝe „wojsko powinno słuŜyć narodowi i realizować cele wyzna-
czone przez państwo […]”5, co jest koherentne z przyjętym w większości krajów 

                                                                 
1 Ph. Kotler, Kotler o marketingu. Jak kreować i opanować rynki, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biz-

nesu, Kraków 1999, s. 11.  
2 Istnieje wprawdzie ustawa o dostępie do informacji publicznej, niemniej ona wydaje się raczej na-

rzędziem pozwalającym na relatywną „przejrzystość” działania administracji publicznej, nie zaś kon-
centrować się na dialogu pomiędzy rządzącymi a rządzonymi.  

3 C.W. Mills, Elita władzy, Wyd. KsiąŜka i Wiedza, Warszawa 1961, s. 246 i dalsze. 
4 Z. Zagórski, Wojsko w strukturze i świadomości społecznej, Zeszyty Naukowe WyŜszej Szkoły 

Oficerskiej, „Poglądy i Doświadczenia”, wyd. specj., Wrocław 2000, s. 19.  
5 Z. Morawski, Prawne determinanty pozycji, roli i statusu warstw dyspozycyjnych społeczeństwa 

Polski na przykładzie trzech organizacji formalnych, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
2005, s. 102.  
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rozwiniętych modelem demokratycznej kontroli nad armią6, obecnym równieŜ  
w przypadku zastosowanych w Polsce rozwiązań.  

Profesjonalizacja polskiej armii  

W literaturze przedmiotu wskazuje się, Ŝe wojsko to instytucja i organizacja,  
a takŜe system społeczny o określonej strukturze hierarchicznej, układzie ról oraz 
władzy7. Biorąc pod uwagę pełnione funkcje, Siły Zbrojne RP mogą być traktowa-
ne jako instytucja zapewniająca bezpieczeństwo, gdyŜ wedle sformułowania uŜyte-
go w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej stoją 
one na straŜy suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpie-
czeństwa i pokoju (art. 3). „Armia wyrasta z tych potrzeb społecznych, które wy-
magają organizacji spełniających wewnętrzne i zewnętrzne funkcje związane z bez-
pieczeństwem i obronnością narodową i państwową”, ale jako pewien system spo-
łeczny wykonuje specyficzne funkcje8.  

Z punktu widzenia podjętych rozwaŜań istotniejszy wydaje się jednak aspekt 
zwracający uwagę na wojsko jako pewną specyficzną organizację. K. Doktór wska-
zywał, Ŝe uniwersalnymi atrybutami organizacji są: celowy, programowy charakter, 
wyraŜający się w określeniu jej zadań i przedsięwzięć; wewnętrzny układ, ład  
i porządek organizacyjny, zwany takŜe strukturą organizacyjną, którego podstawo-
wymi elementami są pozycje i role społeczne uczestników organizacji; wartości, 
normy i zasady lub teŜ kodeksy regulujące wewnętrzne i zewnętrzne zachowania 
członków organizacji oraz relatywne wyodrębnienie organizacji z otoczenia9. Ar-
mia wydaje się zatem klasycznym przykładem organizacji, którą charakteryzuje 
struktura umoŜliwiająca dostęp do władzy tylko nielicznym członkom i w której 
władza ma charakter zdefiniowany jasno i czytelnie oraz społecznie akceptowalny. 
W takim podmiocie podział ról decydentów oraz niedecydentów jest rozłączny  
i oficjalnie przeprowadzony. To wreszcie organizacja, w której ogromny wpływ na 
podejmowanie decyzji wywiera hierarchiczny układ struktury10. W Polsce sprawy 
związane z kierowaniem i dowodzeniem siłami zbrojnymi reguluje Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. oraz ustawa o urzędzie ministra obrony naro-

                                                                 
6 M. Wichłacz, Demokratyczna kontrola nad armią, w: Oficerowie grup dyspozycyjnych. Socjolo-

giczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego, red. T. Kołodziejczyk, D.S. Kozarawski, J. Macie-
jewski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 191–199. 

7 Zob. W. Chojnacki, Socjologiczne aspekty tendencji instytucjalno-organizacyjnego rozwoju wojska, 
Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2003.  

8 K. Doktór, Modernizacja armii a etos Ŝołnierza, w: Społeczne aspekty zawodu wojskowego, red.  
M. Baran-Wojtachnio, J. Dziedzic, M. Kloczkowski, J. Maciejewski, W. Nowosielski, Wyd. Adam 
Marszałek, Toruń 2010, s. 41–50.  

9 Zob. K. Doktór, Socjologia organizacji: szkoły i kierunki badawcze, w: Organizacja. Socjologia 
struktur, procesów, ról, red. W. Morawski, PWN, Warszawa 1976.  

10 J. Maciejewski, Oficerowie Wojska Polskiego w okresie przemian społecznej struktury i wojska. 
Studium socjologiczne, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 21–22.  
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dowej. Zgodnie z tymi dokumentami (art. 134 Konstytucji), prezydent RP jest naj-
wyŜszym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, minister obrony narodowej sprawuje cy-
wilną kontrolę nad wojskiem, zaś szef sztabu (powoływany przez prezydenta) do-
wodzi Siłami Zbrojnymi RP w czasie pokoju w imieniu ministra11.  

Wojsko jest podstawowym elementem systemu obronności państwa, słuŜy 
ochronie niepodległości RP oraz niepodzielności jej terytorium oraz zapewnia bez-
pieczeństwo i nienaruszalność jej granic12. Jak zwraca uwagę H. Ćwięk, „analizując 
dzieje Polski w kontekście jej usytuowania w Europie, łatwo zauwaŜyć, Ŝe problem 
bezpieczeństwa nabiera szczególnego znaczenia”13. W sytuacji, w której „bezpie-
czeństwo gwarantowane przez poszczególne państwa nie jest bezpieczeństwem 
trwałym”14, Polska staje się w marcu 1999 r. uczestnikiem NATO oraz w maju 
2004 – Unii Europejskiej. Szczególnie istotna stanie się nasza obecność w Pakcie 
Północnoatlantyckim15. Co ciekawe, jej ocena społeczna jest niejednoznaczna:  
z jednej strony akceptacja społeczna jest wysoka, z drugiej – Polacy in gremio nie 
akceptują naszej aktywności militarnej poza granicami kraju16. Te dwa wydarzenia 
mają kolosalne znaczenie dla naszej armii, która musi dostosować się do wprowa-
dzenia pewnych standardów, zapewnić koherencję organizacyjną z innymi armiami 
bloku, uwzględnienia w załoŜeniach działania współpracy z innymi podmiotami 
militarnymi.  

Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP stała się kluczowym przedsięwzięciem mo-
dernizacji i reorganizacji Wojska Polskiego. Jej zakończenie miało zwiększyć zdol-
ność i skuteczność Wojska Polskiego do reagowania na wszelkiego rodzaju zagro-
Ŝenia militarne i niemilitarne17. Kwestia profesjonalizacji została zapowiedziana 
jesienią 2007 r. w expose sejmowym premiera Donalda Tuska. Listopad przyniósł 

                                                                 
11 P. Turczyński, Profesjonalizacja armii polskiej u progu XXI w. – aspekty organizacyjne, społeczne 

i międzynarodowe, referat wygłoszony na konferencji naukowej Problemy bezpieczeństwa Polski w XX 
i XXI wieku, Wrocław, 3–4.11.2010, złoŜony do druku.  

12 J. Pyka, Społeczeństwo demokratyczne a nowe uwarunkowania armii, w: Grupy dyspozycyjne  
w obliczu wielkiej zmiany. Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania w świetle procesów integra-
cyjnych, red. M. Bodziany, J. Maciejewski, K. Dojwa, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
2010, s. 205–216. 

13 H. Ćwięk, Bezpieczeństwo III Rzeczypospolitej, w: Grupy dyspozycyjne…, s. 309–318. 
14 K. śukowska, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa 2006, s. 31. 
15 Jeśli chodzi o kwestie militarne związane z polską obecnością w UE, to moŜna wskazać na casus 

Grup Bojowych Unii Europejskiej tworzonych od 2003 r. Polska od 2007 r. kieruje słuŜbą jedną z tych 
grup. Zob. P. Turczyński, Bezpieczeństwo europejskie: systemy, instytucje, funkcjonowanie, Wyd. 
Atla2, Wrocław 2011.  

16 K. Dojwa, Dziesięciolecie Polski w Pakcie Północnoatlantyckim w ocenie opinii publicznej,  
w: 10 lat Polski w NATO. Materiały pokonferencyjne, red. A. Skrabacz, Centralna Biblioteka Wojsko-
wa, Warszawa 2009, s. 142–166. 

17 K. Klupa, L. Wełyczko, Profesjonalizacja w opinii oficerów młodszych, w: Edukacja w siłach 
Zbrojnych RP w dobie profesjonalizacji, red. W. Horyń, K. Klupa, L.Wełyczko, Wyd. WyŜszej Szkoły 
Oficerskiej, Wrocław 2010, s. 270–279. 
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sformułowanie przez szefa MON Bogdana Klicha ogólnego zarysu procesu uzawo-
dowienia18. Profesjonalizacja ma oznaczać nie tylko uzawodowienie, lecz takŜe 
sprawić, Ŝe stanie się ona organizacją uczącą się i mogącą reagować na wyzwania 
współczesności, zdolną do szybkich decyzji i działań, mającą wreszcie adekwatne 
do wyzwań, zadań i funkcji zasoby kadrowe19. Wykonawcą decyzji rządu stało się 
Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Sztab Generalny Wojska Polskiego, z podle-
głymi mu dowództwami róŜnych rodzajów sił zbrojnych. 

Jeśli chodzi o faktyczne zmiany, którym w tym czasie będzie podlegać Wojsko 
Polskie, to naleŜy sobie uświadomić, Ŝe istnieją dwa główne modele naboru do 
zasobów kadrowych armii na świecie. Pierwszy wiąŜe się z obowiązkowym pobo-
rem (jego podstawę stanowi przyuczenie do obsługi broni jak najszerszej warstwy 
młodych ludzi), drugi – z tworzeniem armii ochotniczej (jej celem jest pozyskanie 
od początku tych ludzi, którzy chcą w wojsku pozostać i uczynienie z nich profe-
sjonalistów). W Polsce do czasu rozpoczęcia procesu profesjonalizacji istniał sys-
tem oparty na poborze, który notabene był w ograniczonym stopniu akceptowalny 
społecznie. Punktem wyjścia profesjonalizacji wojska było stwierdzenie, Ŝe zawo-
dowa armia będzie w stanie lepiej i efektywniej zapewnić społeczeństwu bezpie-
czeństwo i warunki do rozwoju oraz działać na rzecz międzynarodowego pokoju. 
Będzie to mogła czynić w sytuacji, kiedy odejdzie się od poboru i stworzy organi-
zację opartą na profesjonalistach. Jak wskazywano, „zawodowa armia to większa 
wartość bojowa i zdolność do przeciwdziałania zagroŜeniom narodowego bezpie-
czeństwa i pokoju, w tym terroryzmowi”20. 

Działania dotyczące aspektów promocyjnych procesu profesjonalizacji polskich 
Sił Zbrojnych zostały skodyfikowane w dokumencie „Program promocji profesjo-
nalnej słuŜby wojskowej na lata 2008–2010”, zatwierdzonego przez Ministra Obro-
ny Narodowej 10 stycznia 2008 r. Jak juŜ wskazano, 31 grudnia 2010 r. nie przy-
niósł zakończenia działań promocyjnych ze względu na nieosiągnięcie przewidzia-
nego stanu liczebnego Narodowych Sił Rezerwowych. Stąd teŜ kwestia intensywnej 
promocji NSR nie zostaje w tym miejscu omówiona, niemniej naleŜy pamiętać, Ŝe 
jest ona realizowana przez te same jednostki organizacyjne, których działania na-
kreślono poniŜej.  

Biorąc pod uwagę rozpoczęty w 2008 r. proces promocyjny, głównym targetem 
kampanii promocyjnej były przyszłe zasoby kadrowe polskiej armii, czyli ludzie 
młodzi. Kategoria przyszłych potencjalnych „pracowników” armii charakteryzowa-

                                                                 
18 B. Klich, Będę awansował  młodych oficerów, „Rzeczpospolita” 27.11.2007. 
19 W. Chojnacki, Profesjonalizacja wojska w teorii i badaniach socjologicznych, Wyd. Akademii 

Obrony Narodowej, Warszawa 2008.  
20 Zob. Wytyczne dyrektora Departamentu Prasowo-Informacyjnego Ministerstwa Obrony Narodo-

wej w sprawie polityki informacyjnej resortu dotyczącej informowania społeczeństwa o procesie profe-
sjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2008. 
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ła się kilkoma cechami, które miały się stać istotne. Katalizatorem relatywnie ni-
skiego zainteresowania wojskiem i obronnością stały się trudności młodych ludzi 
na rynku pracy związane z uzyskaniem zatrudnienia, jego formą, atrakcyjnością 
finansową. Dodatkowo wśród osób w wieku 18–24 lat dominowało poparcie dla 
armii zawodowej. Nie bez znaczenia był takŜe fakt, Ŝe podobnie, jak ma to miejsce 
w przypadku ogółu społeczeństwa21, armia wśród ludzi młodych cieszyła się pozy-
tywnym stosunkiem i była postrzegana jako instytucja zaufania społecznego22.   

Działalność promocyjna polskiej armii  

Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce termin „promocja” bywa 
rozmaicie interpretowany. Odmienność ta koncentruje się na dwu ujęciach: wąskim 
i szerokim rozumieniu promocji. Promocja w znaczeniu węŜszym to zespół działań 
i środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje.  
W ujęciu szerszym promocja jest traktowana synonimiczne z terminem „komunika-
cja marketingowa” bądź teŜ „polityka komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem”.  
W tym pojęciu zawiera się węŜsze rozumienie promocji wzbogacone badaniami 
marketingowymi, mającymi umoŜliwi ć pobór i przekazywanie przedsiębiorstwu 
informacji płynących z rynku oraz zapewnić realizację sprzęŜenia zwrotnego w ko-
munikacji23. 

Realizacja instrumentów naleŜących do marketingu mix w przypadku instytucji 
publicznej, jaką jest Wojsko Polskie, musi się odbywać na bazie róŜnorodnych 
aktów normatywnych. Realizacja działalności promocyjnej w polskiej armii została 
uregulowana odpowiednią decyzją Ministra Obrony Narodowej, której celem było 
„budowanie aprobaty społecznej dla zadań resortu obrony narodowej i polskich Sił 
Zbrojnych”24. Jej podstawą był § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 lipca 
1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej25. 
Wedle decyzji ministra działalność promocyjna oznaczała kształtowanie pozytyw-
nego wizerunku resortu w kraju i za granicą. Miał być budowany m.in. poprzez 
kształtowanie świadomości obronnej obywateli RP, tworzenie klimatu zaufania  
i aprobaty dla Sił Zbrojnych oraz ich zadań. Jeśli natomiast chodzi o sam proces 
profesjonalizacji, to tu istotne wydają się zapisy mówiące o tym, Ŝe promocja reali-

                                                                 
21 Zob. K. Dojwa, Grupy dyspozycyjne w percepcji społecznej. Wybrane aspekty postrzegania Woj-

ska Polskiego, Policji oraz Państwowej StraŜy PoŜarnej, Zeszyty Naukowe WyŜszej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Lądowych, Wrocław 2011, złoŜony do druku.  

22 M. Sińczuch, Przygotowanie do zawodowej słuŜby wojskowej w dobie profesjonalizacji w świetle 
badań socjologicznych, w: Społeczne aspekty zawodu wojskowego…, s. 21–29. 

23 J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2002, s. 40. 

24 Decyzja nr 212 Ministra Obrony Narodowej z 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promo-
cyjnej w resorcie obrony narodowej, Dz. Urz. MON z 27 maja 2008 r. (Dz. Urz. MON.08.9.117).  

25 DzU nr 94, poz. 426.  
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zowana przez MON obejmuje „budowanie społecznego zaplecza Sił Zbrojnych 
poprzez pozyskiwanie partnerów do działalności oraz na rzecz bezpieczeństwa  
i obronności państwa” (pkt 1, ppkt 4) oraz wiele róŜnych zadań, które mają na celu 
pozyskiwanie zarówno dla słuŜby w wojsku polskim, jak i dla pracy w MON naj-
lepszych kandydatów, co faktycznie oznaczało stworzenie takich ram rekrutacji do 
Sił Zbrojnych, które zapewniłyby im odpowiednio kompetentne i wyszkolone zaso-
by ludzkie26. 

Jak wskazano powyŜej, armia jest organizacją totalną27 o specyficznej struktu-
rze organizacyjnej, w której na plan pierwszy wysuwa się hierarchiczna struktura 
oraz ścisłe rozkazodawstwo. Znajduje to swoje odzwierciedlenie takŜe w realizacji 
określonych zadań taktycznych i strategicznych. Nadzór nad prowadzeniem dzia-
łalności promocyjnej został powierzony Sekretarzowi Stanu ds. Społecznych i Pro-
fesjonalizacji, realizującego swoje zadania za pośrednictwem Dyrektora Departa-
mentu Wychowania i Promocji Obronności MON. Obowiązkami Sekretarza Stanu 
stało się określanie priorytetów bieŜącej działalności promocyjnej, zatwierdzanie 
wytycznych do działalności wychowawczej i promocyjnej polskiej armii, ocena 
celowości i skuteczności działań promocyjnych podejmowanych w resorcie oraz 
zatwierdzanie planu priorytetowych przedsięwzięć promocyjnych prowadzonych 
przez ministerstwo. 

Główne zadania Departamentu Wychowania i Promocji obronności zostały 
określone jako „działania ukierunkowane na kreowanie pozytywnego wizerunku Sił 
Zbrojnych i polskich Ŝołnierzy” (pkt 5). Tu odniesiono się do tzw. klienta wewnę-
trznego armii. Dla przykładu, departament miał zapewniać materiały promocyjne 
dla komórek organizacyjnych MON, polskich kontyngentów wojskowych, przed-
stawicielstw dyplomatycznych RP, obserwatorów wojskowych misji międzynaro-
dowych i innych podmiotów. Decyzja Ministra Obrony Narodowej z 29 kwietnia 
2008 r. nałoŜyła na departament obowiązek opracowania strategii promocji obron-
ności oraz planu działań w zakresie kreowania wizerunku Ŝołnierza polskiego, 
MON oraz Sił Zbrojnych w kraju i za granicą, a takŜe monitorowania realizacji 
zadań w tym zakresie. Poza kwestią przygotowywania i opiniowania projektów 
regulacji prawnych oraz innych dokumentów dotyczących celów i kierunków dzia-
łalności promocyjnej zadaniem departamentu stało się planowanie, organizowanie  
i koordynowanie kampanii, przedsięwzięć promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim 
oraz branie udziału w targach, konferencjach i seminariach związanych z promocją 
obronności. TakŜe w zadaniach DWiP znalazła się organizacja szkoleń dla pracow-
                                                                 

26 K. Dojwa, Rekrutacja i selekcja jako elementy procesu kadrowego. Ujęcie teoretyczne w świetle 
socjologii grup dyspozycyjnych, w: Rekrutacja do grup dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza procesu, 
red. J. Maciejewski, M. Liberacki, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.  

27 E. Goffman, Instytucja totalna, w: Elementy teorii socjologicznej, red. W. Derczyński, A. Jasin-
ska-Kania, J. Szacki, PWN, Warszawa 1975.  
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ników MON oraz Ŝołnierzy odpowiedzialnych za realizację działań promocyjnych. 
Na departament zostały takŜe nałoŜone obowiązki związane z dokonywaniem wy-
boru rodzajów materiałów promujących MON oraz Siły Zbrojne, prowadzenie ne-
gocjacji i uzgodnień dotyczących ich wykonania z wykonawcami, a nawet uczest-
niczenia w pracach komisji przetargowych. To o tyle istotne, Ŝe polska armia jest 
instytucją publiczną, stąd teŜ do wszelkich jej działań odnoszą się regulacje prawne 
dotyczące obowiązków dokonywania zakupów i zamówień publicznych zgodnie  
z obowiązującym w Polsce prawem. Współpraca DWiP z innymi jednostkami or-
ganizacyjnymi zostaje takŜe wskazana w innym miejscu, w którym informuje się, 
Ŝe na departament nałoŜono obowiązek uczestnictwa w planowaniu i realizacji 
działań promocyjnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych.  

Działania promocyjne procesu profesjonalizacji są wprawdzie planowane i re-
alizowane głównie na szczeblu centralnym przez kampanie o charakterze ogólno-
polskim, niemniej nie oznacza to niemoŜności ich decentralizacji i dekoncentracji. 
O ile DWiP prowadzi działania o charakterze krajowym i zagranicznym na szczeblu 
ministerialnym, o tyle istnieją jeszcze inne jednostki organizacyjne, które prowadzą 
działalność promocyjną na własną rzecz i finansują ją ze środków własnych. W ich 
przypadku za działalność promocyjną odpowiadają ich dowódcy (szefowie, komen-
danci)28.  

Nie tylko kwestia podmiotów prowadzących działania promocyjne została ure-
gulowana instytucjonalnie. Tak samo stało się w przypadku powstających na uŜytek 
kampanii materiałów promocyjnych. W świetle decyzji szefa MON materiały pro-
mocyjne są to przedmioty opatrzone znakiem promocyjnym Wojska Polskiego, 
znakami Sił Zbrojnych RP oraz innymi znakami uŜywanymi w Siłach Zbrojnych 
lub innymi elementami wizualnymi kojarzącymi się z wojskiem polskim i obronno-
ścią. Istotne było, aby powyŜsze przedmioty wskazywały na swój promocyjny cha-
rakter i nie miały wartości handlowej. Określono kilka głównych kategorii materia-
łów promocyjnych. Wśród nich znalazły się m.in. wydawnictwa ksiąŜkowe, folde-
ry, ulotki, plakaty i kalendarze, nośniki dźwięku i obrazu oraz elektroniczne nośniki 
danych, plakaty, nalepki, znaczki i proporczyki, materiały piśmiennicze i biurowe,  
a takŜe elementy odzieŜy, artykuły spoŜywcze, zabawki i przedmioty uŜytkowe, 
inne materiały niebudzące negatywnych skojarzeń. Dopuszczono takŜe moŜliwość 
tworzenia materiałów promocyjnych, takich jak programy komputerowe i strony 
internetowe, utwory filmowe oraz fotograficzne, artykuły sponsorowane. Zwrócono 
uwagę na to, Ŝe działania promocyjne dotyczą bytów zbiorowych (armii, minister-
stwa, Ŝołnierzy) nie zaś konkretnych osób, z wyjątkiem postaci historycznych, co 

                                                                 
28 Według art. 7 są to: dowództwa rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, 

Dowództwo Garnizonu Warszawa, Komenda Główna śandarmerii Wojskowej, Inspektorat Wsparcia 
Sił Zbrojnych, Inspektorat Wojskowej SłuŜby Zdrowia, uczelnie i szkoły wojskowe.  
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moŜna by uzasadniać przede wszystkim bogatymi i akceptowanymi społecznie 
tradycjami, do których odwołuje się polska armia. Dla celów promocyjnych pozwo-
lono takŜe wykorzystywać uzbrojenie i sprzęt wojskowy. 

Dotychczas wskazano na róŜne działania, które realizował resort obrony i pod-
ległe mu komórki organizacyjne. Biorąc pod uwagę wielowymiarowość i wielo-
płaszczyznowość procesu promocyjnego zwrócono uwagę, Ŝe mogą one współpra-
cować z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, media-
mi, podmiotami gospodarczymi, szkołami, uczelniami i placówkami naukowymi 
oraz innymi partnerami społecznymi. Z grona tych podmiotów zostały wyłączone 
wszelkie organizacje o charakterze politycznym29.  

Ulotki, foldery, ksiąŜki, konferencje i seminaria – to działania które mają rela-
tywnie ograniczony krąg oddziaływania, podobnie jak płyty z filmami promocyj-
nymi czy wydawnictwa albumowe. Dotarcie z przekazem do setek, tysięcy czy 
raczej setek tysięcy osób moŜliwe jest tylko dzięki zaistnieniu armii, Ŝołnierzy i wy-
darzeń z nią związanych w mediach. Stąd teŜ zapis mówiący o tym, Ŝe „organizacja 
przedsięwzięć promocyjnych z udziałem środków masowego przekazu odbywa się 
w uzgodnieniu z Departamentem Prasowo-Informacyjnym” MON (pkt 18).  

„Program promocji profesjonalizacji” z 2008 r. zakładał współpracę armii  
i MON z partnerami społecznymi i medialnymi. Partnerami stały się zatem Telewi-
zja Polska, Poczta Polska, Polskie Koleje Państwowe, Zarząd Główny Związku 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych30. Jeśli chodzi o działania promocyjne, to urucho-
miono dwie kampanie o charakterze promocyjnym. Pierwsza z nich przebiegała pod 
hasłem „Zawód Ŝołnierz – od zawsze atrakcyjny” i była realizowana od 15 maja do 
15 czerwca 2008 r. Akcja była związana z kampanią zewnętrzną, billboardową. 
Billboardy opatrzone hasłem kampanii zostały zamieszczone w miejscowościach li-
czących do 50 tys. mieszkańców na terenie całego kraju. Oprócz tego pojawiły się 
takŜe plakaty promujące słuŜbę wojskową. Druga kampania „Zawód Ŝołnierz – 
dołącz do najlepszych” trwała od 1 sierpnia do 30 września 2008 r. W tej kampanii 
łączono róŜne formy przekazu. Na terenie największych miast (m.in. Warszawa, 
Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk, Lublin, Łódź i Szczecin), a takŜe 
miast wakacyjnego wypoczynku młodych ludzi rozmieszczono ponad 2100 bill-
boardów promujących zawodową słuŜbę wojskową. Akcja była wspierana, tak jak 
poprzednio plakatami, które pojawiły się na terenie obiektów naleŜących do partne-
rów społecznych kampanii (m.in. na dworcach kolejowych oraz w remizach ochot-
niczych straŜy poŜarnych). Ten etap akcji wizerunkowej został wsparty takŜe kam-
                                                                 

29 Decyzja nr 212 Ministra Obrony Narodowej z 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promo-
cyjnej w resorcie obrony narodowej, Dz. Urz. MON z 27 maja 2008 r. (Dz. Urz. MON.08.9.117). 

30 Załącznik nr 6 do odpowiedzi na kontrolę NIK w sprawie realizacji przedsięwzięć w ramach pro-
cesu profesjonalizacji w latach 2008–2009 pt. Sprawozdanie z realizacji zasadniczych przedsięwzięć  
w zakresie profesjonalizacji Sił Zbrojnych, MON, 57/DPI, 18.01.2011 r.  
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panią reklamową w mediach elektronicznych – na antenie TVP 1, TVP 2 oraz TVP 
INFO ukazały się spoty reklamowe. W dniu 15 września 2008 r. na antenie TVP 
miała miejsce takŜe emisja 20-minutowego filmu. Poza tym kampanię prowadzono 
na łamach mediów drukowanych (wrześniowe publikacje w AGORA SA)31. Jeśli 
chodzi o kampanie, to badania jakościowe pokazały, Ŝe w wyniku kampanii obraz 
Wojska Polskiego w gronie jej adresatów wiązał się z dwoma głównymi wymiara-
mi. Pierwszym z nich było postrzeganie armii jako instytucji nowoczesnej zarówno 
w sensie sprzętowym, jak i organizacyjnym, zdolnej do działań w trudnych warun-
kach i sprostaniu wyzwaniom przyszłości. Drugi wymiar wizerunku armii był okre-
ślony na bazie konserwatyzmu niekoniecznie mającego duŜo wspólnego z presti-
Ŝem i powiązaniem, jakim cieszyła się armia chociaŜby w okresie przedwojennym, 
ale raczej odnoszący się do okresu PRL. Cechami takiej armii były niechęć do 
zmian, „niedzisiejszość”, zacofanie, nieumiejętne odnajdowanie się we współcze-
sności32.  

Dodatkowym aspektem promocyjnym w wymiarze bezpośrednim były róŜne 
spotkania i uroczystości o charakterze wojskowo-patriotycznym i imprezy towarzy-
szące, które umoŜliwiały promocję profesjonalizacji polskich Sił Zbrojnych, np. 
święta państwowe i wojskowe, przysięgi wojskowe, pokazy sprzętu wojskowego, 
dni otwarte koszar. Działania tego typu prowadzono takŜe w trakcie róŜnych imprez 
masowych z udziałem młodzieŜy. Klasycznym przykładem była organizacja tzw. 
miasteczka wojskowego, które funkcjonowało w trakcie imprezy plenerowej „Przy-
stanek Woodstock” (30 lipca – 3 sierpnia 2008 r.). Przykład ten wydaje się syndro-
matyczny. Pomysł stworzenia wojskowego miasteczka w czasie młodzieŜowej im-
prezy Przystanek Woodstock33, miał na celu zaprezentowanie zainteresowanym 
moŜliwości słuŜby zawodowej i kontraktowej w róŜnych rodzajach sił zbrojnych,  
a takŜe przybliŜenie wojska młodzieŜy. Pomijając to, czy rzeczywiście młodzi lu-
dzie obecni na imprezie Jurka Owsiaka zadeklarują w przyszłości związanie swych 
losów z wojskiem, warto podkreślić, Ŝe wychodzi ono do młodych ludzi i przez 
część woodstockowiczów będzie kojarzone przez pryzmat otwartych, uśmiechnię-
tych Ŝołnierzy – nie zaś wojny, represji, instytucji totalnej.  

Biorąc pod uwagę popularyzację nowych środków przekazu, trzeba dodać, Ŝe 
kampania promocyjna była takŜe prowadzona na stronach internetowych zarówno 
samego resortu (www.mon.gov.pl), jak i innych jednostek organizacyjnych armii 
(witryny RSZ, WKU, WSzW)34.  

                                                                 
31 Ibidem. 
32 Zob. Ocena efektywności przekazu kampanii medialnej „Zawód Ŝołnierz”. Raport z badań jako-

ściowych, Millward Brown SMG/KRC na zlecenie MON, Warszawa 2008.  
33 Woodstockowicze, do armii!, „Rzeczpospolita” z 30.07.2008, www.rp.pl/artykul/169659.html. 
34 Załącznik nr 6 do odpowiedzi na kontrolę NIK…  
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Public relations resortu obrony i polskiej armii  

T. Goban-Klas wskazywał, Ŝe „PR powstał po to, aby zbliŜać instytucje do lu-
dzi, którym słuŜą” 35. Jeśli chodzi natomiast o współczesne znaczenie PR, to quasi- 
-definicję podaje J. Olędzki, pisząc, Ŝe „public relations to sztuka i potrzeba prowa-
dzenia uczciwej rozmowy – bez zakamuflowania intencji i manipulacji, to dialog  
w poszukiwaniu zrozumiałych racji i argumentów”36. Obecnie moŜna wyodrębnić 
dwie główne optyki patrzenia na PR. Jedna z nich zakłada, Ŝe jest to jeden z instru-
mentów promocji, druga widzi go przez pryzmat dialogu, interakcyjności, instytu-
cjonalizującej się komunikologii. W pierwszym przypadku przyjmuje się, Ŝe system 
promocji przedsiębiorstwa obejmuje cztery grupy instrumentów: promocję osobistą, 
reklamę, promocję uzupełniającą oraz public relatins37. „Public relations są instru-
mentem systemu promocji, zmierzającym do kreowania, utrwalania i rozszerzania 
społecznego zaufania i pozytywnego wizerunku”38. Wydaje się, Ŝe ta druga per-
spektywa dominuje w większości instytucji publicznych, a polskie Siły Zbrojne są 
tego przykładem.  

Jeśli chodzi o realizacje funkcji PR w przypadku Wojska Polskiego to jest ona 
prowadzona przez Departament Prasowo-Informacyjny39, jednostkę organizacyjną 
usytuowaną na równoległym względem Departamentu Wychowania i Obronności 
szczeblu hierarchii MON. Wedle regulaminu organizacyjnego MON funkcje DPI są 
określane przez zadania z zakresu media relations, bo „departament planuje i koor-
dynuje politykę informacyjną resortu, określa jej priorytety i kierunki, tworzy wa-
runki do zaspokajania informacyjnych potrzeb społeczeństwa, współdziała ze środ-
kami masowej informacji i buduje wzajemnie korzystne relacje”40. To właśnie ten 
departament „opracowuje i wdraŜa zasady polityki informacyjnej w czasie pokoju, 
kryzysu i wojny, informuje opinię publiczną – poprzez media – o sprawach wojska 
i obronności państwa, a kierownictwo resortu o społecznym odbiorze działań resor-
tu oraz problematyce związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa” (§ 31, 
pkt 1). Szczegółowe zadania sformułowane w regulaminie wydają się klasyczne dla 
jednostki organizacyjnej PR o charakterze wewnątrzorganizacyjnym. Ma on infor-
                                                                 

35 T. Goban-Klas, Public relations, czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje, uwarunkowania, 
Wyd. Businessman Book, Warszawa 1997, s. 45.  

36 J. Olędzki, Public relations w komunikacji społecznej, w: Public relations. Znaczenie społeczne  
i kierunki rozwoju, red. J. Olędzki, D. Tworzyło, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 17. 

37 J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001,  
s. 545–546. 

38 J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji…, s. 57.  
39 Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych formacji mundurowych, jeśli stosuje się szersze 

podejście do PR, a nie tylko koncentrujące się na media relations, funkcje PR są pełnione takŜe po-
bocznie przez inne departamenty i komórki organizacyjne.  

40 Załącznik do zarządzenia nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z 22 listopada 2006 r. w spra-
wie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 12 grudnia 
2006 r.).  
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mować otoczenie zewnętrzne (opinia publiczna) oraz podmioty zlokalizowane  
w róŜnych kręgach wewnętrznych (m.in. członków parlamentarnych komisji obro-
ny narodowej, członków innych instytucji Ŝycia publicznego) na temat spraw woj-
ska i obronności państwa. Jego zadaniem jest organizowanie kontaktów kierownic-
twa resortu z przedstawicielami krajowych i zagranicznych środków masowej in-
formacji oraz obsługa medialna waŜniejszych przedsięwzięć resortu; reagowanie na 
krytykę resortu i jego przedstawicieli, a takŜe zapewnienie mu obecności w me-
diach. DPI odpowiada za „przygotowywanie koncepcji działań i kampanii medial-
nych” (ppkt 4). Tu takŜe jest zlokalizowany nadzór merytoryczny nad mediami 
drukowanymi armii, czyli nad Redakcją Wojskową. Departament prowadzi równieŜ 
realizację zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej, redaguje części 
informacyjne portalu internetowego ministerstwa, organizuje szkolenia z zakresu 
komunikacji społecznej i kontaktów z mediami dla personelu słuŜby prasowej oraz 
kadry dowódczej Sił Zbrojnych, prowadzi monitoring mediów. MoŜe on takŜe zle-
cać realizację badań i ekspertyz związanych z realizacją polityki informacyjnej re-
sortu.  

W przypadku działania o charakterze prasowo-informacyjnym w okresie profe-
sjonalizacji jego głównym celem było zaspokojenie potrzeb informacyjnych Polek  
i Polaków oraz pozyskanie poparcia społecznego dla celów i sposobów działania 
kierownictwa sił zbrojnych, dowódców, podejmowanych na rzecz profesjonalizacji 
oraz pozyskania najlepszych kandydatów dla Wojska Polskiego41. Ów cel miał być 
osiągnięty „poprzez przekazywanie aktualnych, rzetelnych i spójnych informacji 
oraz prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej”42. Zwracano uwagę, Ŝe 
zadanie powinno być realizowane na wszystkich szczeblach kierowania i dowodze-
nia SZ RP w trzech głównych obszarach: współpracy z mediami, informowania 
wewnętrznego personelu sił zbrojnych, współpracy ze społeczeństwem. 

Jeśli chodzi o media relations oraz PR wewnętrzny, to ich celem było regularne 
informowanie personelu sił zbrojnych oraz dziennikarzy zajmujących się problema-
tyką bezpieczeństwa narodowego o rzeczywistych efektach i planowym postępie 
procesu profesjonalizacji Wojska Polskiego. Jeśli natomiast chodzi o społeczeń-
stwo, to wskazywano, Ŝe tu podstawowym celem MON jest „pozyskanie aktywne-
go wsparcia róŜnych podmiotów Ŝycia społecznego dla idei profesjonalizacji  
i wzmocnienie więzi wojska ze społeczeństwem”43. W okresie profesjonalizacji 
głównymi azymutami media relations było:  

a) zaspokajanie potrzeb informacyjnych mediów (m.in. poprzez rozpowsze-
chnianie informacji o profesjonalizacji); 

                                                                 
41 Wytyczne dyrektora Departamentu Prasowo-Informacyjnego… 
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
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b) pozyskanie dla programu profesjonalizacji partnerów medialnych (publicz-
nych mediów elektronicznych, mediów prywatnych i społecznych, portali 
internetowych, prasy); 

c) zwiększenie zainteresowania mediów tematem profesjonalizacji, nowymi 
regulacjami zawodowej słuŜby wojskowej, ofertami pracy w wojsku oraz 
dotarcie tą drogą do potencjalnych kandydatów44. 

Realizacja zadań o charakterze informacyjnym, dotyczących uzawodowienia 
polskiej armii, przygotowanych i przeprowadzonych przez Departament Prasowo- 
-Informacyjny MON dotyczyła kilku obszarów tematycznych45. W ramach działań 
wyprzedzających DPI zlecił Ośrodkowi Badania Opinii Publicznej przeprowadze-
nie badania na temat zainteresowania młodzieŜy w wieku 17–25 lat podjęciem za-
wodowej słuŜby wojskowej. Wyniki badania zostały opublikowane w styczniu 
2008 r. 

Jeśli chodzi natomiast o działania o charakterze wewnątrzorganiacyjnym, to 
decyzją Dyrektora DPI MON powołano specjalny Zespół ds. Profesjonalizacji Ar-
mii, który realizował bieŜące działania informacyjne za pośrednictwem prasy, radia, 
telewizji oraz portali i stron internetowych. Opracowano dokument zawierający 
wytyczne w sprawie polityki informacyjnej resortu, dotyczącej informowania spo-
łeczeństwa o procesie profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, a takŜe dodatkowy do-
kument „Podstawowe załoŜenia profesjonalizacji Sił Zbrojnych” (materiał informa-
cyjny dla słuŜb prasowych MON). Przygotowano ponadto wykaz 12 ekspertów 
MON ds. profesjonalizacji, delegowanych do wystąpień medialnych przez rzeczni-
ka prasowego MON. Jak wskazano, podstawowym celem działania zespołu było 
specjalistyczne wspieranie kierownictwa MON i słuŜb prasowych resortu w „proce-
sie informowania opinii publicznej, za pośrednictwem mediów, o planowej realiza-
cji przedsięwzięć resortu, zmierzających do pełnego uzawodowienia Wojska Pol-
skiego”46. Poza tym dla ekspertów zorganizowano dwa szkolenia medialne. Pojawi-
ły się takŜe czynności o charakterze powtarzalnym, związane z opracowywaniem 
materiałów na konferencje prasowe, dokonywania bieŜącej ich obsługi prasowej. 
Dla przykładu w sprawozdaniu wskazano, Ŝe „utrzymywano bieŜące kontakty  
z dziennikarzami zajmującymi się tematem profesjonalizacji armii, odpowiadając 
na 1272 nadesłane przez nich pytania bądź teŜ zadane przez telefon, dotyczące tego 
tematu”. Poza tym systematycznie odpowiadano (w sumie podano 372 odpowiedzi) 
na pytania dotyczące moŜliwości i perspektyw zawodowej słuŜby wojskowej, kie-

                                                                 
44 Ibidem. 
45 Zob. Odpowiedź Departamentu Prasowo-Informacyjnego MON na pismo NIK dotyczące wykona-

nia zadań w ramach realizacji procesu profesjonalizacji SZ RP (od stycznia 2008 do czerwca 2009 r.), 
MON, Warszawa, lipiec 2009.  

46 Wykaz ekspertów MON ds. profesjonalizacji delegowanych do wystąpień medialnych przez rzecz-
nika prasowego MON, załącznik nr 2 do: „Odpowiedź Departamentu…  
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rowane do Biuletynu Informacji Publicznej MON na podstawie ustawy o dostępie 
do informacji publicznej. Utworzono foldery, związane z tematem profesjonalizacji, 
na istniejących stronach internetowych (np. www.profesjonalizacja.wp.mil.pl), 
które były przez cały czas, na bieŜąco aktualizowane47. 

Jeśli chodzi o dane empiryczne dotyczące realizacji działań PR, to w okresie od 
marca 2008 do czerwca 2009 r. odpowiedziano na 90 e-maili (319 pytań) od przed-
stawicieli prasy dotyczących profesjonalizacji48. W okresie największego zaintere-
sowania sprawami dotyczącymi profesjonalizacji (grudzień 2008, styczeń 2009) 
odpowiedziano na ok. 500 telefonicznych i 200 e-mailowych pytań od obywateli, 
natomiast w pozostałych miesiącach zainteresowanie obywateli kształtowało się na 
poziomie ok. 30 pytań miesięcznie. Pojawiły się takŜe inne działania: 23 sierpnia 
2008 r. moŜna było oglądać we fragmencie programu „Dzień Dobry TVN” poświę-
conego profesjonalizacji dwojga szeregowych WP, na początku września opraco-
wano artykuł do „Polityki” (10.09.2008), zaś niemal dwa tygodnie później w efek-
cie przekazanych przez DPI materiałów w „Gazecie Wyborczej” ukazała się publi-
kacja Zaciagnij się, to się opłaci (22.09.2008)49. Oczywiście, to tylko przykładowe 
działania, gdyŜ niemal w kaŜdym miesiącu natrafia się na rozmaite publikacje, 
wywiady, wkładki tematyczne do mediów drukowanych, programy telewizyjne.  

Zakończenie  

Zakłada się, Ŝe obecny system dowodzenia siłami zbrojnymi będzie podlegał 
dalszej ewolucji, które są ujmowane w opracowywanym dziesięcioletnim „Progra-
mie rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2009–2018”50. Niemniej efekty dotychcza-
sowej akcji promującej profesjonalizację moŜne relatywnie łatwo określić. Wskaź-
nikiem moŜe być liczba publikacji, długość czasu antenowego, liczba spotkań 
otwartych i biorących w nich udział osób. MoŜna sięgnąć do realizacji badań empi-
rycznych, zarówno tych z udziałem określonych targetów docelowych, jak i tych  
o charakterze ogólnopolskim, które notabene pokazują bardzo dobry wizerunek 
Wojska Polskiego jako instytucji51. Nawet pobieŜna analiza wskazuje, Ŝe na tej 
płaszczyźnie moŜna mówić o realizacji profesjonalnej kampanii promocyjnej. Jeśli 
natomiast chodzi o wymiar społeczny profesjonalizacji, to nie moŜna zapomnieć, Ŝe 
dziesiątki spotkań uatrakcyjnionych pokazami sprzętu wojskowego oraz setki prze-
kazów medialnych o pewnej pracy w mundurze nie zastąpi interesującej oferty 

                                                                 
47 Odpowiedź Departamentu… 
48 Działania public relations podjęte przez Oddział Komunikacji Społecznej DPI MON na rzecz pro-

cesu profesjonalizacji: 03.2008–06.2009, załącznik nr 8 do: Odpowiedź Departamentu… 
49 Ibidem.  
50 A. Wojtan, Jedność dowodzenia, „Polska Zbrojna” 2008, nr 34, s. 26–27. 
51 K. Dojwa, Grupy dyspozycyjne w percepcji społecznej… 
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zawodowej dla młodych ludzi, nie utworzy nowych stanowisk w armii, nie da inte-
resujących warunków słuŜby w Narodowych Siłach Rezerwowych.  
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The process has covered replacing conscription by a professional army, as well as creating Na-
tional Reserve Force in the future. It has been connected with using various tools of promotion, 
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WYKORZYSTYWANIE DZIAŁA Ń PROMOCYJNYCH  
W KREOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ  

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW  
HANDLU DETALICZNEGO  

 

 

 

Streszczenie  

W artykule przedstawione zostały rozwaŜania na temat działań aktywizujących sprzedaŜ  
w przedsiębiorstwach handlu detalicznego, z perspektywy ich znaczenia dla kreowania przewagi 
konkurencyjnej. Działania promocyjne nie stanowią nowego obszaru, który dotąd pozostawałby 
niewykorzystywany, jednak ich znaczenia nie moŜna deprecjonować. Warto natomiast rozwaŜyć 
znaczenie działań promocyjnych dla wyróŜnienia obiektu handlowego na rynku. W części empi-
rycznej opracowania wykorzystano dane zgromadzone w toku badań ankietowych prowadzonych 
na obszarze województwa podkarpackiego w drugiej połowie 2010 r., w grupie przedsiębiorstw 
handlu detalicznego (wielkość próby: 132 przedsiębiorstwa). Na ich podstawie przedstawiono 
wybrane zagadnienia związane z kreowaniem przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym.   

Wprowadzenie 

Współczesne przedsiębiorstwa handlowe funkcjonują w warunkach silnej kon-
kurencji. Wynika ona z konieczności uatrakcyjnienia oferty w taki sposób, by sku-
tecznie przyciągnąć uwagę nabywców, zniwelować tym samym wpływ działań 
konkurentów oraz uzyskać satysfakcjonujące cele sprzedaŜowe. Osiągnięcie tego 
celu nie jest jednak zadaniem łatwym z uwagi na wysoki stopień imitacji oraz brak 
moŜliwości znalezienia wyróŜnika o trwałym charakterze. Poza poszukiwaniem 
nowych narzędzi warto takŜe zastanawiać się nad skutecznością rozwiązań dotych-
czasowych oraz moŜliwością ich wykorzystania dla realizacji nowych celów.  
W tym kontekście działania promocyjne nie tracą na wartości, lecz zmieniają się 
stawiane im wymogi.  
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Składniki konkurencyjno ści przedsiębiorstw 

Strategia konkurencji to długofalowa koncepcja działalności przedsiębiorstwa 
polegająca na określonych działaniach wobec klientów, konkurentów i dostawców, 
wiąŜąca wewnętrzne zasoby i umiejętności firmy z wyzwaniami płynącymi z oto-
czenia, budowana dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej w branŜy oraz osią-
gnięcia głównych celów organizacji1. Udział przedsiębiorstwa w procesach konku-
rencji wymaga posiadania przez nie i uruchamiania potencjału konkurencyjnego, na 
który składają się zgromadzone lub dostępne zasoby oraz umiejętności. Wielkość  
i struktura zasobów oraz umiejętności determinują moŜliwości podejmowania dzia-
łań w zakresie instrumentów oddziaływania na zachowania nabywców i popyt. 
Dostęp przedsiębiorstwa do tych zasobów oraz sprawność ich wykorzystywania  
w procesie oddziaływania na rynek decyduje o moŜliwości zwiększania siły konku-
rencyjnej przedsiębiorstwa wobec jego rywali, a takŜe osłabia siły oddziaływania 
konkurentów na nabywców. Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa stanowi 
wewnętrzne przesłanki i uwarunkowania jego udziału w mechanizmie konkurencji, 
będącego przejawem i efektem postępowania danego przedsiębiorstwa wobec in-
nych podmiotów uznanych za konkurentów. Mechanizm konkurencji wyraŜa dwu-
kierunkowe zaleŜności między danym podmiotem a jego konkurentami. Działania 
te mają na celu zwiększanie popytu oraz kształtowanie preferencji nabywców wo-
bec oferty2. 

Przewaga konkurencyjna jest natomiast wynikiem zastosowania zbioru instru-
mentów konkurowania, które są składnikami strategii konkurowania. Jeśli obiek-
tem, którego konkurencyjność rozpatrujemy jest np. przedsiębiorstwo to zestaw 
instrumentów konkurowania moŜe obejmować takie składniki, jak jakość produk-
tów, cenę, odmienność oferowanych produktów, elastyczność dostosowywania 
produktów do potrzeb odbiorców, częstsze od innych wprowadzanie na rynek no-
wych produktów, zapewnianie potencjalnym klientom dobrego dostępu do produk-
tów (rozwinięta sieć dystrybucji i informacji), szerokość asortymentu, reklamę, 
promocję sprzedaŜy, zakres świadczonych usług przedsprzedaŜowych i posprzeda-
Ŝowych, ceny usług posprzedaŜowych, warunki i okres gwarancji, wizerunek firmy, 
markę produktu, warunki płatności, rozbudzanie nieznanych dotychczas potrzeb 
(kreowanie potrzeb)3. Ukształtowanie tych elementów przez przedsiebiorstwo two-
rzy całość ocenianą przez potencjalnych nabywców, choć decyzja zakupu moŜe być 
podjęta na podstawie nawet jednego z nich. 
                                                                 

1 M. Sławińska, Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, Wyd. 
Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005, s. 50.  

2 T. Taranko, Procesy konkurencyjne a strategie produktowo-rynkowe przedsiębiorstw produkcyj-
nych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 32. 

3 Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red M. Gorynia, E. Łaźniewska, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2010, s. 55. 
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Z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa na rynku instrumenty aktywi-
zacji sprzedaŜy pełnią dwie funkcje: 

– informacyjną, 
– wspierania procesów sprzedaŜy, zwiększając intensywność oddziaływania 

przedsiębiorstwa na rynek.  
Systematyczne komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem jest zatem waŜ-

ną cechą koncepcji marketingowej. Funkcja wspierania procesów sprzedaŜy ozna-
cza dwa rodzaje bezpośredniego oddziaływania na nabywców – motywowanie do 
zakupu i przypominanie. Sedno sprawy przejawia się w zwróceniu uwagi na asor-
tyment czy firmę i wzbudzeniu zainteresowania oraz wykształceniu preferencji. Od-
działywanie  środków aktywizacji sprzedaŜy opiera się na załoŜeniu, Ŝe występują 
róŜne przyczyny i motywy wyboru produktów na rynku, jednakŜe najwaŜniejsze 
jest przekonanie o korzyści zakupu. Aktywizacja sprzedaŜy dostarcza firmom ko-
rzyści, poniewaŜ:  

– ułatwia wprowadzenie nowych produktów na rynek,  
– stabilizuje popyt,  
– zwiększa konsumpcję produktów,  
– neutralizuje bądź osłabia pozycje konkurentów,  
– neutralizuje wpływ innych podobnych produktów,  
– powoduje wzrost sprzedaŜy,  
– tworzy przyzwyczajenie kupowania marki produktów objętych aktywizacją 

sprzedaŜy4. 
W efekcie podjętych działań klient moŜe dokonać zakupu, jednak celem, do 

którego większość przedsiębiorstw dąŜy, nie jest akt jednorazowy. Szansę na kolej-
ne zakupy moŜe warunkować satysfakcja klienta. Według M. Neala5 dąŜenie do 
niej moŜe nie mieć jednak tak duŜego znaczenia, gdyŜ satysfakcja klienta nie ozna-
cza automatycznie dokonania ponownych zakupów. JeŜeli satysfakcja będzie rozu-
miana nie jako potwierdzenie oczekiwań, lecz jako przewyŜszenie potrzeb klienta,  
a kupujący formułują oczekiwania dotyczące działania produktu, zanim go nabędą, 
to wówczas: 

– jeśli produkt spisze się gorzej niŜ zakładano, skutkuje to brakiem zadowo-
lenia; 

– jeśli produkt funkcjonuje tak jak się spodziewano, odpowiedź klienta jest 
neutralna; 

                                                                 
4 Z. Knecht, K Michalski, Kierowanie handlem i firmą handlową – mierzenie i ocena efektów, Wyd. 

C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 52. 
5 Dr Martin Neale – załoŜyciel i dyrektor generalny Ntelec, korporacji zajmującej się doradztwem, 

marketingiem i edukacją. 
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– tylko wówczas, gdy produkt przerósł oczekiwania, dostrzegany jest wyraź-
ny poziom satysfakcji klienta.  

Marketingowcy, dąŜący do usatysfakcjonowania klientów na podstawie pozna-
nych oczekiwań, stają w obliczu dylematu. Muszą wiele obiecywać, aby sprzedać 
produkt, ale aby zyskać zadowolonych klientów, muszą mniej obiecywać, a więcej 
dawać6. 

Zdolności marketingowe przedsiębiorstw detalicznych mają zatem kluczowe 
znaczenie dla uzyskania przez nie przewagi konkurencyjnej, w rezultacie wyróŜnia-
jącego pozycjonowania oferty na rynku i jej utrzymywania poprzez nieustanne 
dostosowywanie działalności do zmieniających się warunków otoczenia. Marketing 
przedsiębiorstwa detalicznego obejmuje oprócz tradycyjnych 4P równieŜ narzędzia 
charkterystyczne dla sfery usług, jak aranŜacja wnętrza placówki czy personel. Ich 
kompozycja stanowi o moŜliwości wyróŜnienia wśród konkurentów. Kluczowe 
znaczenie w tym względzie naleŜy przypisać doborowi instrumentów marketingu, 
budującego spójny wizerunek sieci. Wizerunek ten, aby spełniać kluczowe zadania 
w utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej, musi być skutecznie komunikowany  
i powinien ewoluować7. W tym kontekście moŜna rozpatrywać znaczenie, jakie 
odgrywają działania promocyjne dla budowy pozycji konkurencyjnej przedsiębior-
stwa, a takŜe jakiego typu treści i które formy promocji uznać za skuteczniejsze.  
W działalności przedsiębiorstw handlowych o satysfakcji klientów decyduje jednak 
więcej czynników, a ich wynikiem moŜe być przewaga konkurencyjna. 

Czynniki kształtuj ące pozycję konkurencyjną w handlu detalicznym  

Poznanie preferencji klientów, ich zwyczajów, stanowi obszar zainteresowania 
dla przedsiębiorstw handlowych, gdyŜ jest pomocne w budowie pozycji konkuren-
cyjnej. Zachowania zakupowe konsumentów moŜna w pewien sposób stymulować, 
na podstawie wiedzy o czynnikach, które wywierają wpływ na klientów.  

W toku prowadzonych badań respondenci wskazywali na kluczowe czynniki 
sukcesu w handlu detalicznym (rys. 1 i 2). W grupie badanych mikroprzedsię-
biorstw wśród najczęściej wskazywanych czynników decydujących o pozycji ryn-
kowej wymieniano: lokalizację (25%) i obsługę klienta (22%). W dalszej kolejności 
wyszczególniano asortyment i politykę cenową, a na ostatniej pozycji działania 
promocyjne. Ta kolejność wydaje się logiczną konsekwencją realizowanej strategii 
konkurencji. 

                                                                 
6 M. Neale, Siła przyzwyczajenia. 95% zachowań konsumentów pomijanych przez specjalistów od 

marketingu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 112–114. 
7 G. Śmigielska, Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym, Wyd, Akademii Eko-

nomicznej, Kraków 2007, s. 133. 
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Rys. 1. Czynniki sukcesu w przedsiębiorstwach handlu detalicznego zatrudniających mniej niŜ 10 
pracowników 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Przedsiębiorstwa tej grupy opierają swoją pozycję rynkową na bliskiej lokali-
zacji i miłej oraz sprawnej obsłudze klienta. Wyselekcjonowany asortyment dosto-
sowany do oczekiwań klientów moŜe takŜe być argumentem decydującym o wybo-
rze takiego obiektu handlowego, z racji nie tyle szerokości czy głębokości asorty-
mentu, ile wyjątkowego doboru marek (lokalni producenci, wyroby regionalne).  

Inną sekwencję wskazań moŜna zaobserwować w przypadku pozostałych anali-
zowanych przedsiębiorstw (rys. 2). 
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Rys. 2. Czynniki sukcesu w przedsiębiorstwach handlu detalicznego zatrudniajacych 10  
i więcej  pracowników  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W tej grupie respondentów pierwszoplanową rolę w zdobyciu satysfakcjonują-
cych efektów rynkowych odgrywać miała polityka cenowa (24%) wsparta działa-
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niami promocyjnymi (20%) oraz zestaw oferowanego asortymentu (18%) – szerszy 
i zapewniający większy wybór w poszczególnych grupach (co jest moŜliwe z uwagi 
na większą powierzchnię sprzedaŜową). Natomiast obsługa klienta zajęła pozycję 
ostatnią. Wiązać to moŜna w znacznym stopniu z tym, Ŝe jest ona ograniczona na 
wskutek dominującego w super- i hipermarketach samoobsługowego charakteru 
sprzedaŜy (z wyjątkiem kilku działów, np. mięso, ryby), a nawet ograniczaniu 
udziału liczby pracowników strefy kas (kasy samoobsługowe).   

W obu analizowanych grupach, w zbliŜonym stopniu (15%), za waŜny uznano 
wizerunek jednostki handlowej. Analiza pozostałych czynników skłania jednak do 
stwierdzenia, Ŝe dbałość o wizerunek moŜe być celem ogólnie tak samo określa-
nym, lecz zupełnie inaczej realizowanym. Dobry wizerunek obiektu handlowego, 
moŜe wynikać z oferowania świeŜej Ŝywności blisko miejsca zamieszkania i za-
pewnienia moŜliwości dokonywania zakupów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na 
dobę, w zakresie wielu grup asortymentowych z jednoczesnym zapewnieniem ni-
skich cen. Podobnie jak za dogodną lokalizację moŜna uwaŜać bliską miejsca za-
mieszkania albo taką, która zapewnia dobre połączenie komunikacyjne, dogodny 
duŜy parking.  

W dalszej części opracowania uwaga zostanie skoncetrowana na działaniach 
promocyjnych stosowanych w przedsiębiorstwach handlu detalicznego jako tych, 
które choć w zróŜnicowanym stopniu są nadal istotnym składnikiem pozycji konku-
rencyjnej badanych firm. W toku badań respondenci określili znaczenie poszcze-
gólnych narzędzi promocji dla realizacji róŜnych celów rynkowych (tab. 1).  

Tabela 1 

Cele i narzędzia promocji w badanych przedsiębiorstwach handlu detalicznego (%) 

Cele promocji 
Narzędzia promocji 

ogółem 
reklama 

promocja 
sprzedaŜy 

public  
relations 

marketing 
bezpośredni 

Poprawa wizerunku 18,8 17,0 20,0 23,6 18,5 
Zdobycie nowych 
klientów 

24,9 21,4 20,6 18,9 22,1 

Zwiększenie liczby 
stałych klientów 

16,3 21,2 18,7 23,6 19,7 

Wzrost sprzedaŜy 21,0 23,5 21,3 17,3 21,9 
Walka z konkurencją 19,0 17,0 19,4 16,5 17,8 
Ogółem 29,7 49,9 11,2 9,2 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Trudno precyzyjnie rozgraniczyć zarówno efekty działań promocyjnych, jak  
i wyselekcjonować cele ich stosowania. Zgromadzone dane pozwalają wskazać na 
promocję sprzedaŜy jako te formy aktywności, które w handlu detalicznym są wy-
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korzystywe najczęściej (50%). UmoŜliwiały one, zdaniem ankietowanych, wzrost 
sprzedaŜy (24%), zdobycie nowych (21%) oraz podtrzymanie więzi z obecnymi 
klientami (21%). ChociaŜ realizacja tych celów wiąŜe się z odebraniem klientów 
konkurencji, to sam cel zdefiniowany jako „walka z konkurencją” znalazł się na 
dalszej pozycji. Promocja sprzedaŜy słuŜy realizacji celów operacyjnych, a poprzez 
nie wkracza w relacje z konkurentami. Nieznaczną przewagę nad pozostałymi na-
rzędziami w realizacji celu „walka z konkurentami” zyskały public relations. MoŜe 
to być sygnałem, Ŝe w ocenie przedsiębiorców proces rywalizacji konkurencyjnej 
jest oceniany jako długookresowy. MoŜliwości szybkiego przejęcia rynku i dopro-
wadzenia do likwidacji konkurenta nie są juŜ moŜliwe w znacznej skali, zatem 
narzędzia wykorzystywane w walce z konkurentami będą często opierać się na 
wydłuŜonym procesie kształtowania i utrwalania pozytywnych opinii konsumentów 
na temat obiektów handlowych i ich oferty. 

W toku prowadzonych badań dąŜono takŜe do określenia znaczenia działań 
promocyjnych prowadzonych wewnątrz obiektów handlowych. Z reguły mają one 
słuŜyć zwiększeniu zakupów realizowanych w jednostce handlowej, uatrakcyjnie-
niu oferty przedsiębiorstwa w opinii nabywców (niezaleŜnie od tego, czy w efekcie 
jest dokonywana większa ilość zakupów), skierowaniu zainteresowania nabywców 
ku określonemu asortymentowi (całej grupy towarowej w celu uwypuklenia jej 
obecności w całości asortymentu) lub określonym produktom (zgodnie z intencją 
producentów). Jako środki oddziałujące bezpośrednio na klientów w trakcie zaku-
pów mogą one ponadto przyczynić się do wzrostu zakupów nieplanowanych, pod 
wypływem impulsu.  

Objęte badaniem przedsiębiorstwa stosowały zróŜnicowane działania w tym 
zakresie (rys. 3). Respondenci najczęściej wskazywali na te formy działań aktywi-
zujących sprzedaŜ, które wiązały się bezpośrednio z wysokością ceny (37%) lub  
z rabatami oferowanymi stałym klientom (32%). Pierwszy czynnik słuŜyć moŜe 
podtrzymaniu wizerunku sklepu oferującego asortyment w atrakcyjnych dla klien-
tach cenach i oddziaływać zarówno na obecnych, jak i nowych klientów, drugi zaś 
ma na celu wzmocnienie więzi klient–detalista, poprzez oferowanie dodatkowych 
korzyści cenowych w zamian za dokonywanie regularnych, wielokrotnych zaku-
pów. Degustacje i pokazy oraz organizowane konkursy (głównie z udziałem produ-
centów), w badanej grupie podmiotów, były wskazywane znaczenie rzadziej. Pre-
zentacje produktów, ich funkcjonalności czy moŜliwość oceny sensorycznej pro-
duktów Ŝywnościowych, wydaje się środkiem mniej atrakcyjnym w opinii klientów. 
Mimo Ŝe pozwala zdobyć doświadczenie i wyrobić pogląd na temat konkretnych 
produktów, ich siła oddziaływania dotyczy raczej produktów nowych, nieznanych 
jeszcze klientowi, a te w strukturze asortymentu obiektów FMCG nie stanowią 
duŜej grupy. 
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Rys. 3. Działania promocyjne realizowane w obiektach handlowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Konkursy organizowane przez detalistów lub detalistów i producentów w celu 
odniesienia zamierzonego celu aktywizującego popyt wiąŜą się często z oferowa-
niem korzyści odsuniętych w czasie, a dodatkowym elementem kształtującym ich 
popularność w opinii nabywców pozostaje ocena realnych szans na wygraną oraz 
atrakcyjność nagród. W konsekwencji często są traktowane jako dodatkowa forma, 
w której klient bierze udział, nie jest to jednak czynnik główny, który przyciągnie 
klientów i spowoduje automatyczną zmianę miejsca dokonywania zakupów. 

Zakres działań promocyjnych stosowanych poza obiektem handlowym w bada-
nej grupie przedsiebiorstw przedstawiono na rysunku 4. Najpopularniejszym narzę-
dziem wykorzystywanym w promowaniu obiektu handlowego i jego oferty były 
gazetki, ulotki, foldery (21%) kolportowane bezpośrednio do domów potencjalnych 
klientów. Większą częstotliwością oraz bardziej rozbudowaną objętością tych mate-
riałów wykazywały się obiekty wielkopowierzchniowe, dla których stanowią one 
jeden z kluczowych elementów komunikowania się z nabywcami. UmoŜliwiają 
zapoznanie ze szczegółami oferty, dostępnością marek (w tym marek własnych), 
zaprezentowanie cen, rabatów ilościowych itp. Materiały te mają w zamyśle detali-
stów pozwolić takŜe na porównanie oferty z innymi obiektami, która w oznaczo-
nym czasie powinna być najkorzystniejsza spośród ofert dostępnych na rynku lo-
kalnym. Reklama telewizyjna czy radiowa pozostawała takŜe domeną duŜych sieci 
handlowych. 

Obiekty małej skali spośród ujętych na rysunku czynników najczęściej wska-
zywały na formy informacji wizualnej identyfikującej ich obiekty handlowe. Szyld 
pozwala na zwrócenie uwagi klienta na miejsce realizacji sprzedaŜy, a lokalizacja 
jest właśnie podstawowym czynnikiem budującym pozycję konkurencyjną najlicz-
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niejszych w Polsce obiektów małej skali (niezaleŜnych przedsiębiorstw małej skali, 
względnie poszczególnych obiektów wchodzących w skład sieci franchsingowych).  
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Rys. 4. Działania promocyjne realizowane poza obiektem handlowym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Dane zgromadzone w trakcie badań dotyczyły takŜe oceny czynników, w za-
kresie których badane obiekty osiągają przewagę konkurencyjną, oraz oceny moŜ-
liwości dalszej poprawy pozycji konkurencyjnej (rys. 5). Respondenci wskazywali, 
Ŝe w duŜym stopniu zyskują przewagę nad rywalami dzięki asortymentowi, polityce 
cenowej, obsłudze klienta. WyróŜnienie oferty jednostki handlowej całością asor-
tymentu wydaje się raczej mało moŜliwe (dotyczyłoby sklepów firmowych, autory-
zowanych dystrybutorów), natomiast uatrakcyjnienie jej poprzez wybrane, cenione 
przez klientów produkty (lokalnych producentów) jest realne. Cenowe wyróŜnienie 
jednostki handlowej wynikające z realizowanej strategii dyskontowej daje szanse na 
zajęcie w opinii nabywców pozycji sklepu umoŜliwianego zaopatrzenie po niskich 
cenach, jeŜeli jednak przedsiębiorstwo realizuje jedynie okresowe obniŜki cenowe, 
to czynnik ten moŜe spowodować np. okresowy wzrost liczby klientów, a nie wiąŜe 
się z wykreowaniem lojalnych postaw nabywców. Wskazanie na system obsługi 
klienta jako na czynnik umoŜliwiający uzyskanie przewagi konkurencyjnej moŜna 
natomiast wiązać z przekonaniem co do celowości profesjonalizacji sprzedaŜy  
i wzrostu znaczenia  czynnika ludzkiego. Kompetentna, sprawna (a nie jedynie miła 
obsługa), ułatwiająca wybór oraz wykazująca się znajomością oferowanych produk-
tów, mimo Ŝe wydaje się w handlu czynnikiem podstawowym, odgrywa jednak 
odmienną rolę w obiektach zróŜnicowanych pod względem skali. Czynnik ten zy-
skuje na znaczeniu tam, gdzie zakupy wiąŜą się z bezpośrednim kontaktem ze 
sprzedawcą (drobny handel).  
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Rys. 5. Ocena aktualnych i potencjalnych źródeł przewagi konkurencyjnej  badanych przedsie-

biorstw handlowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Wśród tych czynników, które zostały wskazane jako potencjalne obszary po-
prawy pozycji konkurencyjnej, respondenci wymieniali: działania promocyjne, 
zasięg i dostawców. Czynnik pierwszy wydaje się oczywisty. Poprzez zintensyfi-
kowanie działań, ich zróŜnicowanie, a takŜe optymalizację struktury popartą obser-
wacją skuteczności poszczególnych narzędzi promocji moŜliwe jest osiągnięcie 
wzrostu sprzedaŜy, udziału w rynku itp. Wskazywanie na większy zasięg działania 
rozpatrywać natomiast moŜna w dwóch aspektach: jako rozwoju przedsiębiorstwa 
poprzez otwieranie kolejnych obiektów w nowych lokalizacjach lub takie uatrak-
cyjnienie oferty, które pozwoli na zwiększenie promienia obsługi. DuŜą rolę w rea-
lizacji tego celu mają do odegrania działania promocyjne. Optymalizacje w zakresie 
dostaw takŜe znalazły się w grupie czynników ocenianych przez respondentów jako 
te, które mogą przyczynić się do poprawy pozycji konkurencyjnej. Negocjacje  
w zakresie warunków dostawy, terminów płatności, zaangaŜowania producentów  
w działania promocyjne – to potencjalne obszary pozwalające na uzyskanie dodat-
kowych korzyści, które być moŜe dotychczas były uznawane za niedostępne lub od-
noszące się tylko do większych detalistów, a postępujący proces kooperacji zmienił 
ten stan.  

Podsumowanie 

Spośród wielu czynników, które podlegają ocenie konsumentów i w konse-
kwencji stanowić mogą źródło przewagi konkurencyjnej, warto zwrócić uwagę na 
działania promocyjne. Częstotliwość i zakres ich wykorzystywania jest zróŜnico-
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wany ze względu na skalę działalności firmy. W szczególności respondenci wska-
zywali na promocję sprzedaŜy jako najcześciej stosowaną i skuteczną. Charaktery-
styka realizowanych w handlu działań promocyjnych wykazuje silny związek  
z czynnikami, które mają stanowić źródło przewagi konkurencyjnej. Jedne pozwa-
lają na eksponowanie atrakcyjnych cen, umoŜliwiając porównanie ich z konkuren-
cją (gazetki reklamowe), inne koncentrują się na tworzeniu dobrego wizerunku 
(sponsoring), jeszcze inne zwracają uwagę potencjalnych klientów na lokalizację 
(szyldy, bannery).  

Nie sposób jednakŜe wskazać jedno najbardziej skuteczne narzędzie promocji 
w handlu. Powinno być ono oceniane z perspektywy typu obiektu handlowego, 
skali jego działalności czy celu, jakiemu ma słuŜyć. Sklepy dyskontowe, koncentru-
jąc się na przekazie informacji o cenie i markach własnych, będą sięgać po gazetki 
reklamowe oraz z racji zasobów reklamować się w telewizji lub radiu. Te działania 
jako praktycznie niedostępne dla drobnego handlu sprawiają, Ŝe obiekty małe kon-
centrują się na wizualizacji swojej bliskiej obecności, np. poprzez szyld. JeŜeli na-
tomiast celem, w kontekście którego byłaby szacowana skuteczność działań, nie 
jest bezpośrednio wielkość sprzedaŜy, lecz zmiana wizerunku sieci w opinii poten-
cjalnych nabywców, formą aktywności, która umoŜliwia zwiększenie stopnia osią-
gania celu moŜe być sponsoring imprez lub akcji charytatywnych.  

Sam wybór narzędzi promocyjnych i ich ograniczenie do najskuteczniejszych 
jest jednak tylko pierwszym etapem procesu wykorzystywania promocji w określa-
niu pozycji konkurencyjnej. Nie mniej waŜne są treści i spójność komunikatów 
umoŜliwiające efekt synergii. JeŜeli przewagę buduje się na polityce cenowej, to 
komunikaty zawierające informacje o cenach moŜna przekazać klientom zarówno  
w reklamie telewizyjnej, jak i gazetkach reklamowych. Z uwagi na specyfikę re-
klamy telewizyjnej (koszt emisji) trzeba wziąć pod uwagę, Ŝe przedstawia ona za-
zwyczaj kilka produktów, podczas gdy materiały drukowane mogą zawierać ich 
kilkadziesiąt. Podkreślenie wysokiej jakości i wyjątkowości asortymentu łatwiej 
będzie natomiast przekazać w spocie reklamowym niŜ w formie papierowej (w tym 
wypadku nie tylko treść, lecz takŜe jakość wykonania byłaby logicznym wymo-
giem).  

MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe dywersyfikacja typów obiektów handlowych,  
a takŜe ich źródeł przewagi konkurencyjnej stwarza szansę dla wszystkich narzędzi 
promocji. Jednak przy intensywnym wykorzystywaniu gazetek reklamowych czy 
promocji cenowych moŜe wzrastać znaczenie tych narzędzi promocji, które będą 
wiązać się raczej z efektami długofalowymi (których realizacja wymaga dłuŜszego 
czasu, ale konsekwencje będą mieć trwalszy charakter). W tym kontekście atrak-
cyjne i rozbudowane programy lojalnościowe czy sponsoring mogą stanowić źródło 
lojalnych zachowań nabywców, niewraŜliwych np. na krótkookresowe obniŜki cen. 
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Współczesne przedsiębiorstwa, konkurując między sobą, powinny zatem dąŜyć do 
udoskonalania, optymalizowania wykorzystywanych narzędzi promocji. Przewaga 
konkurencyjna moŜe wynikać z czynników, które są artykułowane z wykorzysta-
niem promocji, ale same działania promocyjne mogą równieŜ stanowić źródło wy-
róŜnienia na rynku.  
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ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ  
W INSTYTUCJI SPORTOWEJ 

 

 

 

Streszczenie  
Zarządzanie sytuacją kryzysową w szeroko pojmowanej instytucji sportowej to problem zło-

Ŝony, niejednoznaczny i klasyfikowany bardzo indywidualnie – kaŜda z zainteresowanych stron, 
nie tylko w momencie pojawienia się trudności, ma zwykle inne cele do realizacji, np. podtrzy-
manie wizerunku, zwiększenie lub zmniejszenie wolumenu sprzedaŜy produktów, wypracowanie 
solidnej marki czy uzyskanie lub utrzymanie sponsora, mecenasa dbającego o finansową stronę 
przedsięwzięć. Dlatego tak istotne wydaje się umiejętne korzystanie z dostępnych narzędzi mar-
ketingowych – w omawianym przypadku – media relations (MR) dla złagodzenia występujących 
napięć, których w praktyce nie da się uniknąć, a które mogą nieść ze sobą takŜe pozytywne skutki 
społeczne, organizacyjne czy ekonomiczne. W artykule zwrócono uwagę na to zagadnienie, a jed-
nocześnie przekazano praktyczne wskazania odnośnie do działań marketingowych dla kadry 
zarządzającej w sporcie. 

Szybka komercjalizacja wielu dziedzin kultury, w tym równieŜ sportu1, sprawi-
ła, Ŝe teoria nie nadąŜa za praktyką. Doktryna nie ma wystarczającej liczby metod 
badania i sposobów opisu nowej, nieustannie ewoluującej rzeczywistości. Ta zaś 
wymaga nie tylko teoretycznych, lecz takŜe praktycznych rozwiązań do szybkiego 
zastosowania2. Instytucje sportowe nie są juŜ wyłącznie kojarzone z organizacjami 
non-profit. Coraz więcej z nich prowadzi działalność dochodową3. Często swoistą 
instytucją są ludzie-instytucje, czyli tzw. gwiazdy sportu. To waŜne, gdyŜ do tej 
pory gwiazdami sportu były osoby, które oprócz sukcesów sportowych odznaczały 

                                                                 
1 Sport to świadome, dobrowolne uczestnictwo w kulturze fizycznej, które ma na celu kształtowanie 

i rozwijanie kondycji psychofizycznej, a jednocześnie pielęgnowanie właściwych relacji międzyludz-
kich (European Commisssion Sport). 

2 Z. Krawczyk, Sport w zmieniającym się społeczeństwie, AWF, Warszawa 2000; R. Panfil, Zarzą-
dzanie produktem klubu sportowego, WyŜsza Szkoła – Edukacja w Sporcie, Warszawa 2004. 

3 Ibidem. 
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się wybitnymi, wzorowymi moralnie cechami osobowości. Dziś gwiazdy bywają 
bohaterami sytuacji kryzysowych (bójek, awantur na boisku, ekscesów w Ŝyciu pry-
watnym) po to, aby zyskać rozgłos4. Takie przypadki będą jednak w pracy trakto-
wane jako nadal marginalne zjawisko. 

„Zjawisko społeczne, jakim jest sport uprawiany profesjonalnie, wymaga okre-
ślenia interdyscyplinarnego paradygmatu z pogranicza kultury fizycznej i ekonomii, 
który pozwoli porządkować i systematyzować wiedzę o sporcie jako działalności 
dochodowej”5. Zdaniem autorów artykułu, interdyscyplinarne podejście winno 
uwzględniać równieŜ elementy nauk o mediach, a takŜe psychologii, w szczegól-
ności nawiązywać do humanistycznych definicji, które pozwolą na podtrzymywanie 
i akcentowanie w prowadzonej grze rynkowej przede wszystkim człowieka. 

Management sportowy to obecnie szerokie pojęcie. To inaczej zarządzanie, 
„wędrówka przez chaos”, konstruowanie i kreowanie rzeczywistości z dostępnych 
elementów – pomysłów, ludzi i relacji, instytucji formalno-prawnych, środków ma-
terialnych i pienięŜnych, a takŜe praw do zarządzania nimi6. To po prostu panowa-
nie nad wszechobecną róŜnorodnością i przekształcanie potencjalnego konfliktu we 
współpracę – takŜe w sytuacjach zagroŜenia. Aby temu sprostać, naleŜy uwzględ-
niać m.in. ludzi, ich kulturę, zdolności uczenia się, komunikację wewnętrzną i ze-
wnętrzną7. 

Dzisiaj wśród głównych zadań w zakresie managementu sportowego, obok 
kierowania, organizacji przedsięwzięć sportowych, zaangaŜowania bezpośrednio  
w szkolenie zawodników, wymienia się promocję, współpracę z mediami. Właści-
we zarządzanie współczesnymi instytucjami sportowymi zakłada bowiem obligato-
ryjne uwzględnienie elementów marketingu. Jest on koniecznością nie tylko w kon-
tekście wymiernych zysków, lecz takŜe promocji wartości, jakie niesie sport. Zmie-
niło się tradycyjne, materialne rozumienie „produktu”. To juŜ nie konkretny, fizy-
czny towar, lecz np. człowiek, grupa społeczna, idea (pomysł), organizacja. Produk-
tem dziś moŜe stać się wszystko, co rozbudza i zaspokaja potrzeby, a najlepiej 
równieŜ pragnienia odbiorców, coś co buduje i dookreśla jakość Ŝycia, nadaje się 
do konsumpcji, stosowania (w postaci oryginalnej lub przetworzonej). Takim 
produktem jest dziś szeroko rozumiana kultura fizyczna8, a w szczególności  

                                                                 
4 M. Ryszkowski, Tworzenie i wykorzystywanie „gwiazd sportu”, w: Kierunki doskonalenia treningu 

i walki sportowej, red. H. Sozański, K. Perkowski, D. Śledziewski, AWF, Warszawa 2003, s. 245–248. 
5 R. Panfil, Zarządzanie produktem…, s. 3. 
6 A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

1999. 
7 P.F. Drucker, Management and World′s Work, „Harvard Business Review”, September–October, 

1988, s. 75–76. 
8 Uprawianie sportu jest jedną z elementarnych postaci uczestnictwa w kulturze fizycznej. Do pozo-

stałych zalicza się: rekreację fizyczną, rehabilitację ruchową oraz wychowanie fizyczne. 
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sport9. Biorąc pod uwagę takie rozumienie sportu, warto rozpatrzyć jeden z istot-
nych elementów marketingu mix – promocję, w tym public relations (PR), a zatem 
to, co stanowi o dialogu z róŜnymi grupami publiczności, przekazaniu szerszym 
grupom społecznym róŜnych istotnych informacji, tworzenie i podtrzymywanie 
(niezaleŜnie od okoliczności) poŜądanego wizerunku10. W kontekście duŜych 
instytucji sportowych, zwłaszcza o zasięgu krajowym czy międzynarodowym warto 
powiedzieć o public affairs (PA). Działalność z tego zakresu dotyczy relacji 
instytucji z rządem, organami rządowymi. Ma na celu podtrzymywanie zainte-
resowania polityków sprawami instytucji. W szerszym znaczeniu pojęcie PA rozu-
miane jest jako element lobbingu11. 

Promocja produktów sportowych ma spełniać określone funkcje. Do najwaŜ-
niejszych zalicza się: 

– informacyjną, 
– świadczeniową, słuŜebną wobec społeczności lokalnej, 
– kreacyjną, związaną z tworzeniem określonego wizerunku, 
– organizacyjną niezbędną do tworzenia sieci kontaktów wewnątrz i na zew-

nątrz organizacji, 
– koordynacyjną związaną z regulacją działań stanowiących odpowiedź na 

społeczne potrzeby,  
– stabilizacyjną realizowaną na gruncie utrzymywania i wspierania 

wizerunku,  
– lobbystyczną związaną z grupą wpływowych ludzi wspierających daną 

instytucję w relacjach z innymi decyzyjnymi instytucjami (np. lokalną wła-
dzą), 

– antykryzysową12. 
Ta ostatnia funkcja z racji podjętego tematu wymaga szczególnego omówienia. 

Literatura przedmiotu jednak rzadko definiuje i opisuje problematykę zarządzania 
sytuacją kryzysową w instytucjach sportowych. W niniejszym artykule autorzy 
chcieli zwrócić uwagę na to, ich zdaniem waŜne, zagadnienie, a jednocześnie 
przekazać praktyczne wskazania dla kadry zarządzającej w sporcie. Dokonano 

                                                                 
9 Z. WyŜnikiewicz-Kopp, M. Boruszczak, B. Marciszewska, Wybrane zagadnienia menedŜmentu 

sportowego, AWF, Gdańsk 1996; Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, 
Felberg, Warszawa 1999; R. Panfil, Zarządzanie produktem… 

10 J. Klisiński, Miejsce przebiegu i promocja imprezy sportowej, w: Organizacja imprez sportowych, 
red. B. Ryba, PKMS, Warszawa 1996, s. 13–22; Ph. Kotler, Marketing…, B. Iwankiewicz-Rak, Public 
relations w administracji publicznej – główne obszary decyzji, w: Public relations w procesie kształ-
towania relacji z otoczeniem, red. D. Tworzydło, Z. Chmielewski, Konsorcjum Akademickie, Kraków 
2010, s. 75–89. 

11 K. Wójcik, Public relations – wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa 2009. 
12 A. Izydorczyk, Public relations w instytucjach sportowo-rekreacyjnych, w: Zarządzanie instytu-

cjami sportowymi, red. B. Ryba, PKMS, Warszawa 1997, s. 179–190. 
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przeglądu piśmiennictwa, a jednocześnie przeprowadzono wywiad z osobą mającą 
bogate doświadczenie w zakresie marketingu sportowego. Odpowiedzi udzielił 
Tomasz Rachwał – prezes firmy Polish Sport Promotion13. 

Konsekwencją właściwie realizowanej w ramach działań promocyjnych funkcji 
antykryzysowej jest utrzymanie mimo róŜnych niesprzyjających okoliczności do-
brego wizerunku instytucji sportowej, podtrzymanie zdobytego zaufania społecz-
nego i wiarygodności. W toku działania danej instytucji sportowej mogą zdarzyć się 
bowiem wyjątkowe, kryzysowe sytuacje zmieniające dotychczasową jej organizację 
czy funkcjonowanie. Wydaje się oczywiste, Ŝe łatwiej jest zapobiegać sytuacjom 
kryzysowym niŜ nimi zarządzać. To wymaga od instytucji nieustannego monito-
ringu, diagnozy i antycypacji, a takŜe głębszego rozumienia pojęcia kryzys. Kryzy-
sy oprócz tych destrukcyjnych bywają równieŜ pozytywne w skutkach. Mogą dać 
impuls do działania, wskazać moŜliwości racjonalnych zmian. Tak się dzieje  
w przypadku niektórych kryzysów – przy aktywnej i rozsądnej polityce osób zarzą-
dzających instytucją14. Ogólnie do sytuacji kryzysowych zalicza się problemy róŜ-
nej natury, takie jak zmiany ekonomiczne, ruchy personalne oraz wiele wydarzeń, 
które następują w okolicznościach błędu osoby związanej z daną instytucją, wypad-
ku losowego czy skandalu15. Zdaniem Tomasza Rachwała, sytuacje kryzysowe  
w sporcie moŜna zaszeregować do kilku kategorii: „dotyczące sportowca, klubu, 
druŜyny, czy teŜ reprezentacji, […] federacji. Sytuacje kryzysowe są równieŜ roz-
patrywane w innym aspekcie – w zaleŜności, na kogo ona bezpośrednio oddziałuje 
lub kogo dotyczy. Na przykład w sytuacji, gdy zawodnik doznaje kontuzji lub jest 
podejrzany o stosowanie dopingu, inaczej sprawa wygląda w przypadku samego 
sportowca, jego klubu, druŜyny, federacji czy teŜ sponsora. Aspekt jest bardzo sze-
roki i naleŜy kaŜdą sytuację kryzysową rozpatrywać indywidualnie. Tak jest  
w przypadku niedawnego wypadku Roberta Kubicy. Tu konsekwencje mają szerszy 
skutek społeczny”. Ze względu na fakt, Ŝe na poziomie sportu zawodowego bardzo 
często sytuacje kryzysowe dotykają poszczególnych sportowców, warto poddać to 
zjawisko szczególnej analizie. Zdaniem Tomasza Rachwała: „jedną z najczęstszych 

                                                                 
13 Agencja Polish Sport Promotion (PSP, www.psport.pl,) powstała w 2002 r. jako jedna z pierw-

szych firm w Polsce zajmujących się sportem w sposób kompleksowy. Wiedza i doświadczenie w dzie-
dzinie marketingu sportowego pozwoliły na rozwinięcie jej działalności w innych obszarach aktywno-
ści biznesowej. PSP zajmuje się m.in. organizacją największych imprez i eventów sportowych, poka-
zów mody, koncertów, jubileuszy i imprez okolicznościowych, z uwzględnieniem niestandardowych  
i innowacyjnych projektów specjalnych z dziedziny sportu, kultury i biznesu, a takŜe organizacją biur 
prasowych, opracowywaniem strategii i ekspertyz rynku marketingu sportowego oraz działalnością 
wydawniczą – magazyny „Quality Sport” i „eMazing”. Klientami PSP są firmy komercyjne np. Castrol, 
Unibet, Mapei, Eurosport, Microsoft, NIKE, Canon, Orlen, Alex Springer i wiele innych, a takŜe mię-
dzynarodowe i polskie federacje sportowe – FIBA, UEFA, FIS, FIVB, PZPN, PZLA, PZKosz, PZN. 

14 A. Izydorczyk, Public relations w instytucjach…, s. 179–190, B. Iwankiewicz-Rak, Public rela-
tions w administracji… 

15 A. Izydorczyk, Public relations w instytucjach… 



Zarządzanie sytuacją kryzysową w instytucji sportowej 353

sytuacji kryzysowych jest kontuzja, która nie ma duŜego wpływu wizerunkowego, 
ale musi być zweryfikowana głównie w czasie. Kolejną jest stosowanie dopingu lub 
inne działania sportowca, które mają wpływ na negatywne postrzeganie jego same-
go i wszystkich podmiotów z nim współpracujących. W takim wypadku pokusił-
bym się o dodatkową klasyfikację takich sytuacji kryzysowych ze względu na ich 
oddziaływanie, czyli bezpośrednie skutki (moŜna je w określony sposób skalować) 
oraz ich czas oddziaływania, Ŝe są one krótkotrwałe lub rozłoŜone w dłuŜszym 
okresie czasowym”. 

Klarownej definicji wymaga nie tylko sama sytuacja kryzysowa w sporcie. Ko-
nieczne jest równieŜ przeanalizowanie ewentualnych działań, jakie instytucja spor-
towa moŜe podjąć. Wszystko zaleŜy od skali sytuacji kryzysowej, a takŜe celów 
organizacji, w tym poŜądanego stanu. W ramach zarządzania sytuacją kryzysową 
wymienia się nie tylko wspominane wcześniej zapobieganie, lecz takŜe stopień 
kontroli nad sytuacją i wpływ na przebieg zdarzeń16. 

W literaturze przedmiotu odnajduje się konkretne wskazania dotyczące klubu 
sportowego. „Strategia redukcji stosowana jest wtedy, gdy przedsiębiorstwo spor-
towe chce lub musi ograniczyć zakres swoich działań, aby przetrzymać trudny 
okres, odwrócić negatywne trendy lub uniknąć problemów, które mogą się pojawić 
w przyszłości. Regresja moŜe przebiegać ekstensywnie i trwać kilka lat, moŜe teŜ  
w skrajnych sytuacjach przebiegać intensywnie (w tym przypadku mamy do 
czynienia z upadłością klubu sportowego)”17. Strategia redukcji jest więc jednym  
z klasycznych przykładów zachowań podmiotów rynkowych – niektóre firmy, tak-
Ŝe z branŜy sportowej, wycofują się z obsługiwania nierentownych (lub przyno-
szących stratę) segmentów, koncentrując się przede wszystkim na tych najbardziej 
zyskownych lub prespektywicznych. To typowy element działań konsolidacyjnych 
– minimalizujących straty („coś za coś”). Przyczyną braku rentowności mogą być 
m.in. nagle pojawiające się sytuacje trudne, kryzysowe. Szczegółowe klasyfikacje 
omawianych działań moŜna znaleźć w specjalistycznej literaturze marketingowej18. 

Nie ma wprawdzie jednej, ściślej określonej ścieŜki postępowania w kryzysie. 
Są jednak alternatywne działania, jakie instytucja sportowa moŜe podejmować. 
Zdaniem Tomasza Rachwała, waŜne jest przewidywanie ewentualnych zagroŜeń 
juŜ na etapie projektowania określonych działań. To pozwala na uwzględnieniu 
tego na etapie budowania strategii, ale takŜe skonkretyzowanych działań, np. podpi-

                                                                 
16 B. Iwankiewicz-Rak, Public relations w administracji… 
17 R. Panfil, Zarządzanie produktem…, s. 252. 
18 Zob. I. Penc-Pietrzak, Strategie biznesu i marketingu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kra-

ków 2000; I. Penc-Pietrzak, Strategiczne zarządzanie marketingiem, Wyd. Key Text, Warszawa 1999; 
M. Drac-Tatoń, Strategie organizacyjne przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 
1994, nr 6, s. 16; R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka, Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, 
Warszawa 199, s. 33–35. 
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sywania umów, zobowiązań, w ramach których moŜna uchronić się przed karami 
umownymi itp. Jednak niektóre sytuacje kryzysowe wymagają odmiennych przed-
sięwzięć. „Nie jest powiedziane – twierdzi Tomasz Rachwał – Ŝe działania szybkie 
są bardziej wskazane niŜ działania rozłoŜone w czasie przy aktualnej analizie po-
tencjalnych negatywnych skutków takiej sytuacji. Istnieje duŜo przykładów, w któ-
rych pochopne działania negatywnie odbiły się na klientach, a i zwlekanie z reakcją 
obniŜyło końcową obronę sytuacji. Wszystko zaleŜy od indywidualnego podejścia  
i analizy. […] Działania muszą być przemyślane, często dostosowane do ogólnej 
strategii firmy czy teŜ polityki wizerunkowej”. Rachwał podaje równieŜ przykład: 
„Zawodnik, u którego wykryto doping, jest twarzą napoju energetycznego  
i instytucji ubezpieczeniowej. Czyn popełniony przez zawodnika jest karygodny, 
ale w pierwszym przypadku napoje energetyczne budzą duŜe kontrowersje i często 
w ich skład wchodzą środki zakazane – taki przykład oddziałuje. W drugim przy-
padku, kiedy zaangaŜowana jest firma ubezpieczeniowa, która buduje swój wizeru-
nek na jakości, rzetelności, prawdomówności itp., to sytuacja wygląda zupełnie 
inaczej. Tu istotą będzie to, za co dokładnie został zdyskwalifikowany zawodnik, 
jakich środków uŜywał, czy dyskwalifikacja dotyczy roku, czy jest to usunięcie 
zawodnika doŜywotnio. Takie case study pokazuje nam właśnie indywidualne po-
dejście do tematu. Z innej strony, analizując np. niesportowe zachowanie zawodni-
ka, który uŜywa niecenzuralnych słów, jest recydywistą itp. Znowu w takim przy-
padku trudno mówić o powiązaniu takiego sportowca z firmą ubezpieczeniową, ale 
jeŜeli chodzi o inne produkty, to taki zawodnik moŜe znaleźć partnera biznesowego 
ze względu na swój charakter, indywidualność”. Tomasz Rachwał podaje konkretne 
przypadki: „Takim przykładem moŜe być Allen Iverson z NBA, który był oskarŜo-
ny o pobicie Ŝony i groŜenie jej bronią, a nadal współpracuje z firmą Reebok odwo-
łującą się do jego indywidualnych cech. Ostatni czas pokazuje róŜne perspektywy 
działania w sytuacjach kryzysowych w zaleŜności od klienta. Kolejny przykład to 
Tiger Woods. Jego wizerunek był wręcz nieskazitelny. Miał wielu sponsorów z róŜ-
nych dziedzin: bankowości, produktów dla dzieci itd. Po swoich występkach stracił 
perfekcyjny image. Firmy z branŜ dziecięcych, ubezpieczeniowych, consultingo-
wych wycofały się ze sponsoringu. Jedyną, która pozostała przy sportowcu, była 
firma Nike. KaŜda firma ma inne cele, stąd kaŜdą sytuację kryzysową odbiera in-
dywidualnie. Większość miało cele wizerunkowe. Nike natomiast miało równieŜ 
cele sprzedaŜowe (główna z linii golfowych nazywa się Woods). Cele zaleŜą takŜe 
od grup do których bezpośrednio docierają, a zatem target klienta ma teŜ znaczenie 
w jakości oddziaływania na sytuacje kryzysowe”. 

Instytucja sportowa, zawodnik, który doświadcza i jednocześnie nie potrafi 
efektywnie zarządzać sytuacją kryzysową musi liczyć się z pewnymi konsekwen-
cjami. W opinii Tomasza Rachwała: „Niefortunne działania instytucji sportowych 
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mogą doprowadzić do utraty wiarygodności, a w konsekwencji równieŜ utraty 
sponsorów. Czasami są to kary umowne – często finansowe. MoŜna podać aktualny 
przykład PZKol i związkowego sponsora BGś, który się wycofał ze względu na 
malwersacje finansowe w związku powstałe przy budowie welodromu w Pruszko-
wie. Dwa lata temu PZLA miało problemy związane ze złym prowadzeniem księ-
gowości. W ubiegłym roku z kolei miały miejsce strajki kibiców i akcja pod tytu-
łem „Koniec PZPN” prowadzone w odpowiedzi na działalność zarządu związku. 
Skutkiem było wstrzymywanie się bądź nawet wycofywanie się sponsorów z dal-
szej współpracy”. 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe siłę kryzysu potęgują nie tylko nieumiejętnie prowadzone 
działania instytucji. W wielu sytuacjach klimat sytuacji kryzysowej tworzą przede 
wszystkim media. Zazwyczaj budowaniu takiej atmosfery sprzyja brak informacji 
bezpośrednio ze źródła – od instytucji, której określony kryzys dotknął. Stąd istotne 
jest zarządzanie problemem wewnątrz organizacji i szybkie rozwiązanie problemu, 
równoległa właściwa polityka kontaktów ze społeczeństwem (CR – community re-
lations), ścisła współpraca z mediami (media relations – MR), systematyczne i kon-
sekwentne budowanie określonego wizerunku, przekazywanie przedstawicielom 
mediów jednoznacznych informacji19. Kontakt z przedstawicielami mediów zawsze 
powinien odbywać się na podstawie konkretnych wytycznych: „wiarygodność 
(szczerość i prawdziwość przekazu), otwartość, kompletność informacji (w stopniu 
odsuwającym ryzyko przekłamań, wprowadzania odbiorcy w błąd, aktualność 
itp.”20. 

Zdaniem Tomasza Rachwała: „NajwaŜniejsze są bezpośrednie relacje firmy  
z mediami. Media wręcz Ŝerują na informacjach negatywnych, które rozchodzą się 
znacznie szybciej niŜ te pozytywne. Firmy czasem działają oficjalnie, wydając ko-
munikaty do mediów lub wykorzystując bezpośrednie kontakty z dziennikarzami. 
Najczęściej specjaliści PR mają zaprzyjaźnionych dziennikarzy bądź media, z któ-
rymi współpracują. Czasem instytucja zatrudnia podmiot zewnętrzny, który ma 
takie relacje. We współpracy z mediami waŜne jest wyczucie, gdyŜ komunikat raz 
przekazany moŜe zawaŜyć na całej sytuacji. Czasami wstrzymuje się oficjalne ko-
munikaty do czasu wyjaśnienia, skazania, oceny opinii społecznej. Wówczas jednak 
«działa się po cichu»”. 

                                                                 
19 A. Izydorczyk, Public relations w instytucjach…; W. Jabłoński, Kreowanie informacji. Media re-

lation, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006; G. Zaraziński, Komunikacja i media. Wprowadzenie, 
Sprint, Siedlce 2006; K. Rutkowska, Media relations w sporcie, czyli jak od podstaw budować medial-
ny wizerunek klubu? „Magazyn Trenera” 2010, nr 2, s. 18–23. 

20 K. Wójcik, Public relations… 
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Zasadniczo wyróŜnia się dwie formy kontaktu instytucji z mediami: 1) przeka-
zywanie konkretnych tekstów21, waŜnych z perspektywy organizacji z intencją 
upowszechnienia przez daną redakcję; 2) współpraca z dziennikarzami realizowana 
na płaszczyźnie kontaktów publicznych (podczas wywiadów, konferencji praso-
wych, briefingów22) i niepublicznych (tzw. off the record, „poza nagraniem, proto-
kołem)23. 

W wielu przypadkach za współpracę odpowiadają rzecznicy klubu, związku. 
Jest to w dzisiejszych czasach waŜna funkcja. W literaturze przedmiotu rzecznik 
kojarzony jest z protoplastą współczesnego PR-owca24. Takich „zarządców infor-
macją” mają z reguły tylko większe organizacje. Mniejsze instytucje, a takŜe sami 
sportowcy funkcję rzeczników muszą sprawować samodzielnie. To właśnie w tym 
obszarze potrzeba doskonalenia właściwych umiejętności, nawyków w zakresie 
współpracy z mediami25. W literaturze przedmiotu moŜna odnaleźć wiele interesu-
jących wskazań praktycznych26. Pojawiają się równieŜ liczne szkolenia. Elementy 
media relations (MR) wdraŜane są juŜ na poziomie kształcenia akademickiego  
i doskonalenia zawodowego. 

Rozwijanie potencjału, konkretnych umiejętności (łącznie z zakresem edukacji 
medialnej) kadry zarządzającej w instytucji sportowej ma istotne znaczenie nie 
tylko w kontekście polepszenia medialnego wizerunku. MoŜe integrować zespół, 
poczucie kompetentności wybranych osób. Wydaje się bowiem, Ŝe oprócz działań 
ukierunkowanych na zewnątrz instytucji jest zasadne nieustanne doskonalenie 
relacji wewnątrz organizacji. Zwłaszcza Ŝe czasami problemy, z którymi muszą 
radzić sobie organizacje, dotyczą zarówno relacji z otoczeniem, jak i środowiska 
wewnętrznego27. W ramach wewnętrznego PR naleŜy zadbać, by wymienione na 
początku artykułu funkcje były jednakowo realizowane na gruncie organizacji. 
Celem działań z tego zakresu jest tworzenie sprawnie funkcjonującego zespołu 
pracowniczego, w ramach którego ludzie identyfikują się z wizją, misją firmy, 
rozumieją znaczenie i wartość celów stawianych przez instytucje, akceptują je,  

                                                                 
21 Teksty powinny być przygotowane zgodnie z formułą DEE – Description, Explanation, Evalu-

ation, to znaczy w materiałach przekazywanych redakcjom (konkretnym dziennikarzom lub redaktorom 
naczelnym) powinien zawierać się opis danej sytuacji (na przykład kryzysowej), wyjaśnienie przyczyn 
jej zaistnienia oraz ocena uwzględniająca aspekt konsekwencji dla przyszłości. Warto przygotowując 
takie materiały zadbać o ich oprawę graficzną – streszczenia, śródtytuły, obrazy. 

22 Briefing to zyskujący popularność rodzaj konferencji prasowej, krótszej niŜ tradycyjna i skierowa-
nej głównie do osób zainteresowanych daną sprawą, fachowców. 

23 K. Wójcik, Public relations… 
24 M. Chyliński, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo, Polskapresse, Warszawa 2007. 
25 G. Zaraziński, Komunikacja i media… 
26 J. Cianciara, B. Uściska, Komunikacja społeczna. Komunikowanie się z mediami w praktyce, Wyd. 

Astrum, Wrocław 1999. 
27 P. Makin, C. Cooper, Ch. Cox, Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pra-

cy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000. 
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w pewnym sensie utoŜsamiają się z nimi i chcą je wspólnie realizować28. Działania 
z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego PR powinny być jasno zdefiniowane i sko-
ordynowane, by wspierały się w kreowaniu spójnego modelu komunikacji. Powi-
nien to być stały i przemyślany element realizowanej komunikacji marketingowej29. 
To budowanie i wzmacnianie kultury organizacyjnej – pewnych niepisanych, sprzy-
jających adaptacji, efektywnemu rozwiązywaniu problemów (równieŜ sytuacji kry-
zysowych) reguł, które realizowane przez osoby identyfikujące się z organizacją 
czynią ją odmienną od innych30. 

To właśnie budowanie i wzmacnianie kultury organizacyjnej, tak istotnej, 
wręcz fundamentalnej w zarządzaniu sytuacją kryzysową, jest płaszczyzną, w której 
na pierwszy plan wysuwają się wartości i pierwiastek humanistyczny. I to właśnie 
dla szeroko rozumianego dobra człowieka i dobra wartości tkwiących od wieków  
w sporcie warto mówić o zacieśnianiu współpracy przedstawicieli (teoretyków  
i praktyków) ekonomii, psychologii (szerzej – nauk humanistycznych oraz społe-
cznych) oraz nauk o kulturze fizycznej. Ta współpraca juŜ trwa. Przykładowo coraz 
częściej zauwaŜalny jest transfer wiedzy z zakresu psychologii sportu do dziedzin, 
w których pojawia się duŜa presja na wynik; dotyczy to m.in. wzmacniania i wydo-
bywania psychospołecznego potencjału kadr w biznesie31. Dziś ewidentnie biznes 
sportowy, czy szerzej – środowisko sportowe, potrzebuje wsparcia psychologiczne-
go i ekonomicznego – rzetelnego przygotowania kadr i wspierania działań z zakresu 
marketingu, w szczególności promocji szeroko rozumianych produktów sporto-
wych, w tym równieŜ zarządzania sytuacją kryzysową. Wydaje się, ze względu na 
zjawiska związane z konsumpcyjnym i hedonistycznym trybem funkcjonowania,  
a takŜe mediatyzacją sportowej rzeczywistości i technologicznym postępem, 
„społeczeństwo biznesu sportowego”32 moŜe coraz częściej doświadczać sytuacji 
noszących miano kryzysowych. 

 
 
 
 
 
 

                                                                 
28 A. Izydorczyk, Public relations w instytucjach…; M. Chyliński, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo… 
29 B. Iwankiewicz-Rak, Public relations w administracji… 
30 P. Makin, C. Cooper, Ch. Cox, Organizacje a kontrakt… 
31 J. Zdebski, Współczesne rozumienie funkcji psychologii sportu, w: Perspektywy poznawcze i prak-

tyczne nauk o kulturze fizycznej, red. H. Grabowski, Studia i Monografie 2002, nr 18, s. 63–70; J. Kło-
decka-RóŜalska, O treningu mentalnym, dorobku i przyszłych zastosowaniach psychologii w polskim 
sporcie, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 2006, nr 4, s. 205–214; K. Rutkowska, W biznesie jak w spor-
cie, „Personel Plus – HRM, Szkolenia, Rekrutacja” 2008, nr 14, s. 98. 

32 S. Wołoszyn, Olimpizm a wychowanie. Czy moŜna zaufać humanizmowi sportu, „Kultura Fizycz-
na” 1986, nr 1–2, s. 9–11. 
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CRISIS MANAGEMENT IN A SPORT INSTITUTION 
 

Summary 
 

Crisis management in a sport institution, in a broad sense of the phrase, is a complex, vague 
problem classified very individually – each interested party, not only at the moment of the occur-
rence of a problem, usually has different goals to achieve e.g., maintaining an image, increasing 
or decreasing the sales volume of products, earning a good reputation, or finding or keeping  
a patron taking care of the financial aspects of enterprises. Therefore, it seems crucial that avail-
able marketing tools are used skilfully [in the discussed case – media relations (MR)] to reduce 
existing tension, which is unavoidable in practice and which can also produce positive social, 
organisational or economic results. The paper addresses this issue as well as gives practical sug-
gestions about marketing activities to the managerial staff in sport. 
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KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI MEDYCZNEJ  
A JEJ KONKURENCYJNO ŚĆ NA RYNKU  

USŁUG ZDROWOTNYCH 
 

 

 

Streszczenie  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie znaczenia wizerunku w zdobywaniu 
przewagi konkurencyjnej na rynku usług zdrowotnych przez placówki medyczne. Działania 
kształtujące wizerunek placówki medycznej mają na celu ułatwienie odbiorcom odnalezienia 
informacji, które wpłyną na podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług danej placówki. Wizerunek 
placówki medycznej ma bardzo waŜny charakter strategiczny, gdyŜ słuŜy pozyskiwaniu nowych 
pacjentów oraz utrzymywaniu stałych. Kreowany przez placówkę wizerunek wpływa takŜe na jej 
konkurencyjność na rynku usług medycznych. 

Wstęp 

Obecnie placówki medyczne dopasowują się do zmieniającego się otoczenia 
wyznaczanego przez imperatyw konkurencji i jakości, dbając o reputację i zabiega-
jąc o rekomendacje. Na wizerunek placówki medycznej wpływają zarówno do-
świadczenia indywidualne pacjentów, jak i toŜsamość kreowana przez samą pla-
cówkę. Część zasobów niematerialnych placówki medycznej w postaci wizerunku 
charakteryzuje się tym, Ŝe są one rzadkie, cenne i trudne do skopiowania, dlatego 
mogą stanowić podstawę osiągania długofalowej przewagi konkurencyjnej. Głów-
nym celem kształtowania dobrego wizerunku placówki medycznej jest przede 
wszystkim rozwijanie u pacjentów zaufania do danej placówki zajmującej się 
świadczeniem usług zdrowotnych. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie znaczenia wizerunku  
w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku usług medycznych przez pod-
mioty świadczące usługi zdrowotne. 
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Specyfika działalności placówek medycznych 

Placówki medyczne jako dostawcy świadczeń zdrowotnych stanowią wyjątko-
wo specyficzną grupę podmiotów na rynku. Swoją ofertę muszą dostosowywać jed-
nocześnie do wymagań nabywców świadczeń (np. Narodowego Funduszu Zdrowia) 
oraz potrzeb i preferencji odbiorców świadczeń (pacjentów)1. Specyficzny jest 
równieŜ charakter oferowanych przez placówki medyczne usług. Przede wszystkim 
w procesie usługowym wymagany jest bliski kontakt lekarza (świadczeniodawcy)  
z pacjentem2. Analiza potrzeb i zachowań pacjentów jest niezbędna, aby właściwie 
dostosować usługi placówek medycznych do  oczekiwań pacjentów. 

Dopóki system ochrony zdrowia w Polsce nie pozwalał na wybór miejsca le-
czenia, dbałość o dobrą opinię placówki medycznej nie była zbyt istotna3. Reformy 
systemu zdrowotnego wpłynęły w znacznym stopniu na powstawanie coraz więk-
szej liczby prywatnych placówek medycznych. Konsekwencją tego było wykształ-
cenie się na rynku usług medycznych nowych relacji o charakterze konkurencyj-
nym4. 

Konkurencyjność placówki medycznej wynika przede wszystkim z rodzaju  
i zakresu udzielanych w niej świadczeń, ich jakości oraz ceny. Budowanie stabilnej 
pozycji placówki uzaleŜnione jest takŜe od kreowanego przez nią wizerunku. Wpły-
wa on na sposób postrzegania placówki przez pacjentów, poziom zaufania do pra-
cujących lekarzy, a takŜe na ogólny poziom zadowolenia ze świadczonych usług. 
Wizerunek tworzy się zarówno na podstawie opinii przekazywanych przez pacjen-
tów oraz podmioty otoczenia, jak równieŜ na skutek celowo podejmowanych przez 
placówkę działań. Właściwe zaplanowanie oraz wdroŜenie instrumentów budowa-
nia wizerunku wpływa na pozycję konkurencyjną zajmowaną przez placówkę me-
dyczną w swoim otoczeniu. 

Potencjalni pacjenci danej placówki, zanim skorzystają z jej usług, nie znają 
poziomu świadczonych usług. Z tego powodu pacjenci przy wyborze placówki 
medycznej często zasięgają opinii osób, które juŜ korzystały z usług danej placówki 
lub sami starają się wybrać właściwą placówkę na podstawie przedstawianego 
przez nią wizerunku5. 

                                                                 
1 M. Kautsch, M. Whitfield, J. Klich, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wyd. Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2001, s 121. 
2 F.K. Russo, G. Rajiv, What is The Health Care Product, „Journal of Health Care Marketing”, June 

1992, Vol. 12. 
3 E. Aksman, Przekształcenia sektora publicznego i prywatnego w brytyjskiej i w polskiej opiece 

zdrowotnej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 14.  
4 D.W. Young, D. Barrett, J.W. Kenagy, D.C. Pinakiewicz, S.M. McCarthy, Value-based partnering 

in healthcare: a framework for analysis, „Journal of Healthcare Management” 2001, Vol. 46, No. 2,  
s. 56. 

5 K.D. Speak, The challenge of health care branding, „Journal of Health Care Marketing” 1996, Vol. 
16 (4), s. 40-42. 
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Pacjenci najczęściej szukają placówki cieszącej się reputacją kompetentnej  
i przyjaznej pacjentom, rzetelnie informującej o świadczonych przez siebie usłu-
gach oraz dbającej o ich najwyŜszą jakość. Wszelkie opinie negatywne na temat 
placówki, a w szczególności informacje o niekompetencji zatrudnionych w niej 
osób, mogą wpłynąć negatywnie na decyzję o podjęciu leczenia w danej placówce6.  

Wizerunek placówki medycznej – przegląd pojęć 

Zajmując się tematyką wizerunku, naleŜy rozróŜnić dwa podstawowe pojęcia,  
a mianowicie toŜsamość i wizerunek. ToŜsamość moŜna zdefiniować jako zestaw 
szczególnych cech i właściwości odróŜniających daną placówkę od placówek kon-
kurencyjnych. Jest ona budowana przez właściciela, zarząd i pracowników placów-
ki i tworzona przez dwie grupy elementów: wizualne atrybuty placówki, w tym jej 
nazwa, logo, kolor firmowy, oznakowanie budynków, parkingu, środków transpor-
tu, dokumentów firmowych itp. oraz pozawizualne elementy identyfikacji, takie jak 
reputacja, zachowania pracowników, historia placówki, kultura funkcjonowania, 
strategia i sposób działania7. 

Wizerunek placówki medycznej, pojmowany jako zbiór informacji, dzięki któ-
rym jest ona zapamiętywana, opisywana i znana, jest wynikiem interakcji, jaka 
zachodzi pomiędzy informacjami napływającymi z placówki a przekonaniami, oce-
nami i wraŜeniami pacjentów korzystających z jej usług. Wizerunek to zatem ogół 
wyobraŜeń na temat danej placówki medycznej. Stanowi wypadkową działań pla-
cówki oraz osób, do których działania są kierowane. 

Wizerunek placówki medycznej powinien w jak największym stopniu reprezen-
tować rzeczywiste działania, zachowania i idee właściwe danej placówce. Odpo-
wiednio kreowany wizerunek w połączeniu z wysoką jakością świadczonych usług 
pozytywnie wpływa na reputację placówki w oczach pacjentów. Dobry wizerunek 
placówki ma równieŜ duŜe znaczenie dla grupy podmiotów otoczenia nazywanych 
interesariuszami. MoŜna w tym przypadku wskazać na celowość przedstawiania 
wizerunku w odniesieniu do wielu podmiotów, w tym m.in.: 

− instytucji nadzoru, 
− podmiotów zapewniających środki finansowe, 
− przedsiębiorstw świadczących usługi outsourcingowe, 
− dostawców sprzętu, leków, środków medycznych, 
− placówek edukacyjnych, 
− instytucji i organizacji opiniotwórczych, 

                                                                 
6 W.D. Evans, L. McCormack, Applying Social Marketing in Health Care: Communicating Evidence 

to Change Consumer Behavior, „Medical Decision Making” 2008, Jun 12. 
7 H. Mruk, Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych, Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2009, s. 84–85. 
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− instytucji współpracujących w procesie leczenia pacjenta8. 

Kształtowanie wizerunku placówek medycznych 

Przystępując do planowania działań mających na celu kształtowanie wizerunku 
placówki medycznej, warto zwrócić uwagę na specyfikę usług medycznych,  
w szczególności na to, Ŝe:  

a) podczas świadczenia usługi medycznej dochodzi do interakcji z pacjentem, 
dlatego teŜ postawa lekarza wobec pacjenta ma istotne znaczenie w kre-
owaniu wizerunku placówki; 

b) świadczenie usług medycznych opiera się na fachowej wiedzy; pacjent nie 
jest w stanie prawidłowo ocenić zasadności podejmowanych przez lekarza 
działań; 

c) usługa medyczna to złoŜony pod względem psychologicznym proces, któ-
rego powodzenie zaleŜy nie tylko od lekarza, lecz takŜe od pacjenta. 

Proces kreowania wizerunku placówki medycznej obejmuje pięć zasadniczych 
etapów: 

− diagnozę sytuacji wyjściowej dotyczącą analizy silnych i słabych stron, 
szans i zagroŜeń placówki, ocenę działań konkurencji, analizę otoczenia; 

− ustalenie misji, zespołu wartości oraz celów dla tworzenia toŜsamości i bu-
dowania wizerunku; 

− zaplanowanie budŜetu oraz ustalenie źródeł i zasad finansowania działań 
wizualnych; 

− dokonanie wyboru narzędzi kształtowania wizerunku oraz realizację opra-
cowanego programu zarządzania wizerunkiem placówki medycznej; 

− kontrolę i ocenę stosowanych działań9. 
Wśród kluczowych czynników kształtujących wizerunek placówek usługo-

wych, w tym równieŜ placówek medycznych, moŜna wyróŜnić takie najwaŜniejsze 
elementy, jak toŜsamość placówki medycznej, reputację placówki medycznej, ofer-
tę usługową, otoczenie placówki medycznej, personel pierwszego kontaktu oraz 
personel lekarski (rys. 1). 

Wśród najwaŜniejszych obszarów wpływających na kształtowanie wizerunku 
placówki medycznej największy wpływ mają obszary: poznawczy, emocjonalny 
oraz behawioralny. W ramach obszaru poznawczego pacjenci rozpoznają znaki oraz 
bodźce, które płyną z otoczenia. Nazwa, logo, kolor oraz inne tego typu elementy 
wpływają na rozpoznanie placówki, a pacjenci łatwiej czytają znaki i symbole oraz 
chętniej się nimi posługują. KaŜda placówka powinna zdawać sobie sprawę ze 
stopnia zgodności uŜywanych elementów z odczuciami odbiorców. 
                                                                 

8 Ibidem, s. 91. 
9 Ibidem, s. 94. 
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- środowisko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Czynniki kształtujące wizerunek placówki medycznej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie G. LeBlanc, N. Nguyen, Cues used by customers eva-
luating corporate image in service firms, „International Journal of Service Industry 
Management” 1996, Vol. 7, Iss. 2, s. 48. 

Wnioski wynikające z badań neuromarketingowych wskazują, Ŝe skojarzenia, 
które powstają u pacjentów na skutek kontaktu z daną placówką, mają charakter 
emocjonalny. Obszar emocjonalny wiąŜe się więc z ocenami, odczuciami i wraŜe-
niami pojawiającymi się u pacjentów. W swoich działaniach komunikacyjnych pla-
cówka powinna się odwoływać do emocji, kreując odpowiednie wraŜenia i obra-
zy10. 

W obszarze behawioralnym przejawiają się skłonności do określonego zacho-
wania, które jest wypadkową elementów poznawczych i emocjonalnych. Zachowa-
nia te łączy się z kwestią niezwykle waŜną, czyli podjęciem decyzji o skorzystaniu 
z usług danej placówki medycznej. Powtarzalność w korzystaniu z usług oraz pole-
canie placówki innym pacjentom są przejawem trwałego związku z daną placówką. 

Skuteczność działań związanych z budowaniem wizerunku placówki medycz-
nej jest skorelowana z wartościami, na których będzie budowany. Takimi warto-
ściami mogą być: najwyŜsza jakość świadczonych usług, zaangaŜowanie w opiekę 

                                                                 
10 Ibidem, s. 88. 
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nad pacjentem, wyposaŜenie w sprzęt medyczny, stosowane metody leczenia, do-
świadczenie zawodowe, profilaktyka, nowoczesność, podejście do pacjenta itp. 
Budowanie wizerunku opartego na wartościach przyczynia się do przyciągania do 
placówki kreatywnych pracowników. W ten sposób wizerunek staje się czynnikiem 
rozwoju. Wizerunek oparty na wartościach ułatwia utrzymanie spójności oraz jed-
ności placówki, szczególnie w sytuacjach kryzysowych11. 

Ciągłe wprowadzanie do niemal wszystkich specjalności lekarskich nowych 
technik badawczych i terapeutycznych wymaga od lekarzy ustawicznego doskona-
lenia wiedzy i podnoszenia kwalifikacji. Popularną formą aktywności placówek 
medycznych, która równieŜ przyczynia się do budowania ich wizerunku, jest więc 
udział w konferencjach i szkoleniach o tematyce zdrowotnej.  

Uzyskiwane certyfikaty jakości takŜe pozytywnie wpływają na kreowanie wi-
zerunku placówki medycznej. Wiele polskich placówek medycznych wdroŜyło juŜ 
systemy zarządzania jakością i uzyskało odpowiednie certyfikaty.  

Placówki medyczne mają często ograniczone środki, które moŜna przeznaczyć 
na budowanie wizerunku. W takiej sytuacji moŜna planować angaŜowanie się  
w róŜnego rodzaju imprezy, wydarzenia sportowe, kulturalne czy charytatywne, np. 
sprawując opiekę medyczną w trakcie róŜnych imprez kulturalno-sportowych. 
Współpraca z organizatorami oraz mediami ułatwia nagłośnienie tego faktu. 

Znaczenie wizerunku placówki medycznej 

Odpowiedni wizerunek placówki medycznej przekłada się na uzyskanie wielu 
korzyści. Do najwaŜniejszych z nich moŜna zaliczyć: 

− pozytywne wyróŜnienie placówki na tle placówek konkurencyjnych, 
− stworzenie spójnego i jednorodnego obrazu całej placówki, 
− utrwalenie wizerunku placówki wśród pacjentów i podmiotów otoczenia, 
− ograniczenie kosztów dzięki standaryzacji działań placówki, 
− wyŜszy poziom zadowolenia pracowników, 
− większą łatwość pozyskiwania nowych pacjentów12. 
Wizerunek placówki medycznej jest zaliczany do jej zasobów niematerialnych  

i ma bardzo waŜny charakter strategiczny, gdyŜ słuŜy pozyskiwaniu nowych pa-
cjentów oraz utrzymywaniu stałych. Pozytywny wizerunek placówki medycznej 
niweluje drobne niedociągnięcia świadczeniodawcy doznawane przez pacjenta pod-
czas korzystania z usługi medycznej oraz sprawia, Ŝe sporadyczne defekty jakości 
nie mają wpływu na ogólną pozytywną ocenę jakości świadczenia medycznego. 
Doświadczana przez pacjenta jakość usługi w konfrontacji z wcześniejszym nasta-
wieniem pacjenta (ukształtowanym m.in. przez wizerunek danej placówki) w przy-
                                                                 

11 Ibidem, s. 90. 
12 Ibidem, s. 87. 
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padku pozytywnej oceny wynikającej z tej konfrontacji polepsza dotychczasowy 
obraz placówki. Pacjent pod wpływem pozytywnego wizerunku staje się bardziej 
otwarty na dochodzące pozytywne opinie i rekomendacje odnośnie do danej pla-
cówki13. 

Zakończenie 

W warunkach nasycenia rynku usług medycznych kaŜda placówka medyczna 
stara się znaleźć swoje miejsce w świadomości pacjentów i zdobyć ich zaufanie,  
a moŜe to osiągnąć m.in. dzięki kształtowaniu swojego pozytywnego wizerunku. 

Właściwie kształtowany wizerunek placówki medycznej ułatwia odbiorcom 
odnalezienie informacji, które mają wpływ na podjęcie decyzji o skorzystaniu  
z usług danej placówki. Wizerunek placówki wpływa na budowanie więzi pomię-
dzy usługodawcą i usługobiorcą. Stanowi jeden z podstawowych warunków budo-
wania odpowiednich relacji nie tylko z pacjentami, lecz takŜe z poszczególnymi 
podmiotami w otoczeniu placówki oraz sprawia, Ŝe dana placówka staje się warto-
ściowa i ceniona na rynku usług medycznych.  

 
CREATION OF MEDICAL CENTER IMAGE  
AND ITS COMPETITIVENESS ON MARKET  

OF HEALTH SERVICES 
 

Summary 
 
The purpose of this research is to show the significance of image in gaining the competitive 

advantage on the market of health services by medical centers. Activities shaping the image of 
medical center are meant to help clients find the information, which will affect their decisions 
about using the services of a given center. The image of a center has a strategic meaning, because 
it helps attract new patients and keep old ones. It also affects its competitiveness on the market of 
medical services. 

                                                                 
13 T.J. Rynne, Transitioning health care marketing into the twenty-first century, „Marketing Health 

Services” 1999, Vol. 19 (2), s. 10–14. 
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Streszczenie  

Pozyskiwanie kapitałów drogą prowadzącą przez giełdę jest tylko jednym ze sposobów zdo-
bywania funduszy przez spółki. Zatem niniejsze opracowanie to przedstawienie atrakcyjności 
inwestycyjnej wybranych spółek przemysłu spoŜywczego obecnych na warszawskiej giełdzie 
poprzez ocenę ich sytuacji finansowej, identyfikację strategii działania i prognozę moŜliwych do 
osiągnięcia przez nie stanów. Część badawcza polegała na przeprowadzeniu analizy finansowej 
wybranych spółek wchodzących w skład subindeksu spoŜywczego, dla której źródłem stały się 
dostępne sprawozdania finansowe za pełne lata obrotowe. Wyniki analizy pokazują pozytywne 
zmiany w sytuacji finansowej badanych spółek, co oznacza, Ŝe firmy przemysłu spoŜywczego 
mogą stanowić właściwy obiekt inwestycyjny dla inwestorów szukających pomnaŜania kapitału. 

Wstęp 

Polski współczesny rynek kapitałowy jest bardzo młody na tle rynków państw 
wysokorozwiniętych. Mimo swojej młodości polska giełda spełnia funkcję, do ja-
kiej została powołana. Jest źródłem kapitału dla spółek go potrzebujących. War-
szawska Giełda Papierów Wartościowych zwraca uwagę inwestorów wyrastając na 
lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej. 

Bez wątpienia rynek kapitałowy jest szansą dla spółek na wczesnym etapie 
rozwoju. Banki, najczęściej przy udzielaniu kredytów przedsiębiorstwom, zwracają 
głównie uwagę na ich aktualną sytuację finansową, nie bacząc na potencjał. Na 
giełdzie działają inwestorzy skłonni wyłoŜyć pieniądze na udziały spółek, które 
obecnie nawet nie przynoszą zysku, jednak w perspektywie przy ich potencjale 
mogą zapewnić satysfakcjonujące stopy zwrotu. Spółki nie spełniające wymagań 
głównego polskiego parkietu mają szansę zaistnieć na równoległej platformie obro-
tu, jaką jest NewConnect. Tam właśnie trafiają perspektywiczne polskie startupy1. 

                                                                 
1 A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006, s. 12–16. 
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Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA kontroluje obrót papierami war-
tościowymi na trzech rynkach (rys. 1):  
1. Rynek główny (regulowany) funkcjonuje od początku istnienia GPW w War-

szawie i odpowiada za większość obrotów papierami wartościowymi. Ma na 
nim miejsce obrót następującymi walorami: akcje, obligacje, prawa poboru, 
prawa do akcji (PDA), certyfikaty inwestycyjne, instrumenty strukturyzowane, 
a takŜe instrumenty pochodne, jak kontrakty terminowe, opcje, jednostki indek-
sowe2. 

2. NewConnect zaczął działać 30 sierpnia 2007 r. i jest alternatywą dla rynku 
głównego, przeznaczoną na notowania spółek młodych i rozwijających się, 
zwłaszcza z sektora nowych technologii. Przedmiotem obrotu na tym rynku są 
papiery wartościowe typu własnościowego: akcje, prawa do akcji (PDA), pra-
wa poboru oraz kwity depozytowe3. 

3. Catalyst powstał 30 września 2009 r. i jest rynkiem instrumentów dłuŜnych, 
takich jak obligacje municypalne, obligacje korporacyjne oraz listy zastawne. 
Ten rynek tworzą dwie platformy obrotu przeznaczone dla inwestorów deta-
licznych i hurtowych4. 

 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Rynki składowe na GPW w Warszawie SA 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: O spółce, www.gpw.pl/o_spolce (10.02.2011). 

Na Giełdzie Papierów Wartościowych są notowane zarówno polskie, jak i za-
graniczne spółki (tab. 1). 

Tabela 1 

Liczba spółek krajowych i zagranicznych na GPW 

 
Liczba spółek  

krajowych 
Liczba spółek  
zagranicznych 

Razem 

Rynek główny 320 27 347 
NewConnect 50 0 50 
Razem 370 27 397 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zagraniczne spółki na GPW, www.wseinternational.pl/ 
?page=1414 (10.02.2011). 

                                                                 
2 O spółce, www.gpw.pl/o_spolce (10.02.2011). 
3 O rynku, www.newconnect.pl/index.php?page=o_rynku (10.02.2011). 
4 Rynek obligacji, www.gpwcatalyst.pl/catalyst_rynek_obligacji_gpw (10.02.2011). 
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Cel pracy i metodyka badań 

Celem pracy jest przeanalizowanie wybranych spółek spoŜywczych wchodzą-
cych w skład specjalnie dla nich stworzonego indeksu giełdowego oraz poznanie 
dzięki temu sytuacji finansowej wybranych firm. Taka analiza pozwala stwierdzić, 
czy przedsiębiorstwa działające w sektorze spoŜywczym są obiektem inwestycyj-
nym godnym zainteresowania, jakie obierają strategie rozwoju i jakich moŜna od 
nich oczekiwać wyników finansowych w przyszłości. 

Do realizacji tego celu zostały wybrane dwie techniki analityczne stosowane  
w praktyce. Pierwsza metoda (badania poziomo-pionowego) polega na porównaniu 
poszczególnych pozycji bilansowych z roku badanego z analogicznymi elementami 
pochodzącymi ze sprawozdania za rok bazowy i wyznaczenia ich dynamiki. Pozwa-
la to na szybkie wyznaczenie zmian w sytuacji finansowej panującej w badanej 
firmie oraz ich wartościowanie. Przeprowadzenie takiego badania wyczerpuje zna-
miona analizy wstępnej. Druga metoda (wskaźnikowa) daje moŜliwość szczegóło-
wej oceny pojedynczych aspektów działalności prowadzonej przez firmę poprzez 
zbadanie płynności, aktywności gospodarczej, rentowności, zadłuŜenia oraz wyce-
ny przez rynek kapitałowy. Warsztatem analizy wskaźnikowej są wskaźniki finan-
sowe ukazujące stan badanego problemu w sposób syntetyczny.  

Wyniki badań 

Wynikiem badań jest interpretacja kształtowania się poszczególnych elemen-
tów aktywów i pasywów oraz rachunku zysków i strat, które zostaną przedstawione 
w oparciu o dane trzech wybranych firm na subindeksie WIG-spoŜywczy.  

Największe spółki działające w branŜy spoŜywczej zostały zebrane w subin-
deksie WIG-spoŜywczy (tab. 2). Jest on liczony dochodowo, co oznacza, Ŝe w wy-
liczeniach są uwzględniane dywidendy i prawa poboru. Datą bazową dla tego su-
bindeksu jest 31 grudnia 1998 r. Co kwartał dokonuje się rewizji spółek zawartych 
w indeksie w celu ewentualnej zmiany jego składu (www.money.pl)5.  

PoniŜej omówiono profile wybranych spółek.  
Indykpol to największy producent mięsa i produktów indyczych w Polsce,  

z 25% udziałem w tym rynku. Indykpol SA jest obecnie liderem najbardziej rozwi-
niętej grupy kapitałowej skupiającej firmy z branŜy drobiarskiej. Konsorcjum zaj-
muje się hodowlą i przemysłowym tuczem indyków, sprzedaŜą hurtową i detaliczną 
tuszek, elementów drobiowych, mięsa indyczego i przetworów indyczych. Zarząd 
obrał długofalową strategię integracji pionowej struktury grupy kapitałowej.  
W związku z tym Grupa Indykpol ma najlepiej rozwiniętą w Polsce własną bazę 

                                                                 
5 WIG spoŜywczy, www.money.pl/gielda/indeksy_gpw/wig_spozyw/ (10.02.2011). 
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surowcową dostarczającą 35% potrzebnego surowca. Od 1993 r. firma eksportuje 
swoje wyroby na rynki Unii Europejskiej, gdzie trafia obecnie ok. 30% produkcji6. 

Tabela 2 

Podstawowe dane subindeksu WIG-spoŜywczy (dane na 10 lutego 2011 r.) 

Lp. Instrument Pakiet akcji  
w tys. sztuk 

Wartość rynko-
wa pakietu w zł 

Udział w portfe-
lu w % 

1 Kernel 43 017 3 613 428 000 50,472 
2 Astarta 7 756 744 576 000 10,400 
3 Kofola 13 089 452 224 950 6,317 
4 Milkiland 8 500 344 250 000 4,808 
5 Wawel 718 335 306 000 4,683 
6 Duda 194 708 315 426 960 4,406 
7 Agroton 5 670 226 800 000 3,168 
8 Jutrzenka 52 677 194 904 900 2,722 
9 Kruszwica 2 418 163 904 400 2,290 
10 Elstaroil 23 672 126 645 200 1,769 
11 Otmuchów 6 257 89 787 950 1,254 
12 Mispol 12 007 86 450 400 1,208 
13 Ambra 9 800 84 966 000 1,187 
14 Indykpol 1 166 69 435 300 0,970 
15 Mieszko 13 935 55 740 000 0,779 
16 Graal 4 713 49 439 370 0,691 
17 Pbsfinanse 28 865 43 008 850 0,601 
18 Pamapol 6 642 37 195 200 0,520 
19 Makaronpl 4 707 35 914 410 0,502 
20 Sobieski 116 26 608 000 0,386 
21 Seko 2 150 26 101 000 0,365 
22 Pepees 36 979 19 598 870 0,274 
23 Wilbo 8 295 16 590 000 0,232 

Razem – 7 159 339 760 100 

Źródło: Portfele indeksów, www.gpw.pl/portfele_indeksow#WIG-SPOZYW (10.02.2011).  

Wawel jest jedną z najstarszych fabryk cukierniczych na terenach Polski. 
Obecnie pozostaje jednym z największych polskich producentów przetworów cu-
kierniczych. W asortymencie produktów firmy znajduje się kilkaset pozycji, w tym: 
czekolady nadziewane i pełne, cukierki czekoladowe, karmelki, pieczywo cukierni-
cze czy kakao, z czego 95% trafia na rynek krajowy. Udział spółki w polskim rynku 
cukierniczym kształtuje się na poziomie 5%. Wawel jest notowany na polskiej gieł-
dzie od 11 marca 1998 r.7 

Pamapol jest głównym polskim producentem dań mięsno-warzywnych. W pa-
lecie produktów ma róŜne rodzaje produktów: dania gotowe, pasztety, konserwy, 
zupy gotowe. Ubiegła dekada była dla spółki czasem budowania wokół niej grupy 

                                                                 
6 Kim jesteśmy, www.indykpol.pl/O_firmie/Kategoria/15_kim_jestesmy.html (10.02.2011). 
7 Historia firmy, www.wawel.com.pl/pl/o_firmie/historia_firmy.html (10.02.2011). 
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kapitałowej, w skład której weszły np. WZPOW Kwidzyn i Naturis sp. z o.o., Ce-
nos. Grupie kapitałowej przyświeca strategia integracji poziomej spółek z branŜy 
spoŜywczej8. 

Analiza danych finansowych wybranych spółek 

Rok 2009 przyniósł zmiany dla Indykpolu w strukturze rzeczowych aktywów 
trwałych (rys. 2). Zwiększenie zaangaŜowania w rzeczowe aktywa trwałe przynie-
sie dwa skutki: polepszy pozycję konkurencyjną firmy dzięki zwiększeniu moŜli-
wości dynamizacji sprzedaŜy, dywersyfikacji produkcji oraz ekspansji rynkowej; 
obciąŜy równieŜ spółkę dodatkowymi kosztami. W przypadku dekoniunktury moŜe 
dojść przez zwiększenie aktywów trwałych do zmniejszenia elastyczności i poja-
wienia się ewentualnych strat. Rolę w spadku aktywów obrotowych ma ogranicze-
nie zapasów – ich udział w sumie bilansowej spadł z 16,8% do 14,3%.  
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nieruchomości 
inwestycyjne

0,24%

wartości 
niematerialne            

i prawne
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1,08% pozostałe aktywa 
finansowe

3,52%

naleŜności 
handlowe pozostałe

0,47%

aktywa z tytułu 
podatku 

odroczonego
2,76%

 

Rys. 2. Struktura aktywów trwałych roku w firmie Indykpol w 2009 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

Przedsiębiorstwo ograniczyło zasoby gotówki – udział w sumie bilansu stopniał 
z 5,1% do 2,4%. Struktura aktywów obrotowych (rys. 3) ukazuje, Ŝe środki uwol-
nione z tej pozycji zostaną zaangaŜowane w działalność przynoszącą dodatkowy 
dochód. Indykpol zdaje się budować pozycję do ekspansji rynkowej uwaŜając, by 
rok 2010 nie pogrąŜył firmy w stratach. 

W razie udanego zakończenia dekady spółka będzie mogła wykorzystać budo-
wany przez dwa wcześniejsze lata potencjał rynkowy. Indykpol zyskuje równieŜ na 
konsolidacji grupy kapitałowej. Z bilansu wynika, Ŝe firma przyjmuje na najbliŜsze 

                                                                 
8 Profil działalności, www.grupapamapol.pl/pl/6:Profil_dzialalnosci (10.02.2011). 
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lata strategię rozwoju organicznego. Firma decyduje się na istotne zwiększenie zys-
ków zatrzymanych (udział w pasywach wzrósł z 2,5 do 13,2%) (rys. 4). Taki krok 
moŜe wynikać z chęci utrzymania Ŝywej gotówki na konkretny lub niesprecyzowa-
ny cel, ewentualnie finansowanie aktywów obrotowych. 
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34,36%
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Rys. 3. Struktura aktywów obrotowych firmy Indykpol w 2009 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

kapitał własny 
przypisany 

akcjonariuszom 
jednostki 

dominującej
29,01%

kapitał zakładowy
2,88%

pozostałe kapitały
16,72%

zyski zatrzymane
9,40%

kapitał własny 
akcjonariuszy 

mniejszościowych
0,11%

zobowiązania 
długoterminowe

15,96%

zobowiązania 
krótkoterminowe

25,92%

 

Rys. 4. Struktura pasywów w firmie Indykpol w 2009 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

W bilansie drugiej omawianej spółki Wawel widać spadek zaangaŜowania  
w aktywa trwałe (udział w sumie bilansowej spadł z 62 do 54%) przy równoległym 
wzroście aktywów obrotowych (z 38% sumy bilansowej do 46%). Spadek aktywów 
trwałych (rys. 5) jest prawie całkowicie skutkiem redukcji rzeczowych aktywów 
trwałych (z 57,5% sumy bilansowej do 50%). Wzrost wartości aktywów obroto-
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wych (rys. 6) został zbudowany przez naleŜności terminowe (wzrost z 29,5% sumy 
bilansowej do 33,9%) oraz stworzenie bazy wolnych środków pienięŜnych (wzrost 
z 0,1% sumy bilansowej do 3,8%) w wysokości niemal 9 600 tys. zł. Rok 2009 nie 
przyniósł duŜych przetasowań w strukturze pasywów firmy (rys. 7). NaleŜy odno-
tować znaczny wzrost kapitałów własnych, jednak ich procentowy udział w sumie 
pasywów nie zmienił się znacznie, ze względu na zwiększenie sumy bilansowej  
z 230 643 tys. zł do 250 913 tys. zł. Kapitały własne pokrywają znaczną część ak-
tywów (74,1%). 
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Rys. 5. Struktura aktywów trwałych firmy Wawel w 2009 roku 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 6. Struktura aktywów obrotowych firmy Wawel w 2009 roku 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 7. Struktura pasywów firmy Wawel w 2009 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

Mimo zmniejszania sum aktywów trwałych nadal stanowią większą część sumy 
bilansowej. Strategia spółki przypomina tę obraną przez Pamapol z tą róŜnicą, Ŝe  
w przypadku Wawelu ma się do czynienia z większą płynnością i restrykcyjną poli-
tyką kredytową, prowadzącą firmę w kierunku zwiększania kapitałów własnych. 
NaleŜy oczekiwać w najbliŜszym czasie wzrostu rentowności przedsiębiorstwa, ze 
względu na zwiększanie w bilansie aktywów obrotowych. 

O spadku aktywów trwałych (rys. 8) w spółce Pamapol zadecydowało obniŜe-
nie sum rzeczowych aktywów trwałych (udział w aktywach ogółem spadł z 49 do 
48%) oraz naleŜności długoterminowych (z 1 do 0%). 
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Rys. 8. Struktura aktywów trwałych firmy Pamapol w 2009 roku 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zmiana udziału aktywów obrotowych (rys. 9) w sumie bilansowej wynika ze 
zwiększenia zapasów (wzrost w sumie bilansowej z 22 do 23%), środków pienięŜ-
nych (z 0 do 1%) oraz pozostałych aktywów finansowych (z 0 do 1%). Budowanie 
struktury aktywów w ten sposób pozwala na utrzymanie wysokiej elastyczności, 
gdyŜ aktywa obrotowe odznaczają się duŜo szybszą rotacją od trwałych i są zdecy-
dowanie bardziej od nich płynne, generują równieŜ wyŜsze przychody. Utrzymy-
wanie wyŜszej wartości w płynniejszych aktywach prowadzi takŜe do zachowania 
kosztów utrzymania majątku na niŜszym i lepiej kontrolowanym poziomie.  
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Rys. 9. Struktura aktywów obrotowych w firmie Pamapol w 2009 roku 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 10. Struktura pasywów w firmie Pamapol w 2009 roku. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Obranie takiej strategii przez daną grupę kapitałową moŜe wynikać z dwóch 
czynników: z moŜliwości dostrzegania przez zarządzających znacznej niepewności 
dotyczącej koniunktury w roku 2010 lub z nasycenia grupy kapitałowej w podmioty 
zaleŜne oraz rozpoczęciu konsolidacji tej grupy, która z pewnością będzie wymaga-
ła określonych zasobów kapitałowych, by móc w przyszłości procentować z korzy-
ścią dla Pamapolu. W aktywach obrotowych największą sumę osiągają krótkoter-
minowe naleŜności (24%) i zapasy (23%). 

Przychody ze sprzedaŜy znacznie wzrosły w stosunku do roku bazowego  
(o 26%). Na tę pozycję składają się przychody ze sprzedaŜy gotowych produktów 
(dynamika sięgająca aŜ 30%) oraz przychody ze zbycia towarów i materiałów 
(wzrost w stosunku do poprzedniego okresu bilansowego wynoszący 18%). Takie 
efekty pokazują moŜliwą skuteczność realizacji strategii zwiększających się akty-
wów obrotowych oraz właściwy wybór asortymentu. Na dobre wyniki sprzedaŜowe 
miały równieŜ wpływ obniŜone o 13% koszty zarządu oraz spadające aŜ o 79% 
pozostałe koszty operacyjne. Sprawozdanie ukazuje, Ŝe znacznie wzrosły straty  
z działalności finansowej (dynamika strat osiągnęła 430%). WiąŜe się to ze wzmo-
Ŝonym korzystaniem z zewnętrznego kredytowania lub z poczynionymi inwesty-
cjami o charakterze finansowym. PowyŜszy fakt przesądza o zamknięciu okresu 
sprawozdawczego stratą sięgającą 670 tys. zł. 

Analiza wskaźników 

W tabeli 3 przedstawiono wyniki analizy wskaźników dla omawianych przed-
siębiorstw. 

Mimo zdolności kaŜdej z trzech badanych firm do pokrycia zobowiązań krótko-
terminowych aktywami obrotowymi Ŝadna z nich nie spełnia ogólnie przyjętego 
kryterium wskaźnika płynności I (zaleca się utrzymywanie go na poziomie 1,5–2). 
Wyniki Indykpolu i Pamapolu są pokłosiem duŜego zaangaŜowania w aktywa trwa-
łe. Wawel utrzymuje zbyt wysoką płynność mogącą świadczyć o zbyt konserwa-
tywnej polityce zarządu lub nieefektywności wykorzystywania aktywów. 

Wskaźnik płynności II (nazywany wskaźnikiem podwyŜszonej płynności) po-
winien oscylować wokół 1. Interpretacja odchyleń od tej wartości jest toŜsama ze 
wskaźnikiem poprzednim. Miernik ten wymaga, by najbardziej płynne aktywa ob-
rotowe były w stanie pokryć krótkoterminowe zobowiązania. 

Bezpieczny poziom wskaźnika szybkości spłat naleŜności jest zaleŜny od wielu 
czynników, dlatego trudno go sprecyzować. W trzech analizowanych firmach war-
tość wskaźnika wzrosła (Indykpol i Wawel – o 2, Pamapol – o 28). Wskaźnik ten 
ukazuje kredytowanie odbiorców przez badane firmy. Analizowane podmioty być 
moŜe zgadzają się na wydłuŜenie kredytu kupieckiego z chęci utrzymania jak naj-
większej rzeszy odbiorców. 
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Tabela 3 

Wyniki analizy wskaźnikowej badanych firm 

Rodzaj wskaźnika/firma 
Indykpol Wawel Pamapol 

2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Wskaźnik płynności I 1,1 1,2 2,47 1,96 1,26 1,07 

Wskaźnik płynności II 0,7 0,8 2,03 1,54 0,8 0,56 

Szybkość spłaty naleŜności 40 38 93 91 118 90 

Szybkość obrotu zapasów 32 31 41 50 75 91 

Rentowność sprzedaŜy 
brutto (%) 

18,0 14,3 12,7 12,9 14,3 –12,5 

Rentowność sprzedaŜy 
netto (%) 

1,6 –3,8 10,2 9,8 12,3 –10,8 

Rentowność majątku (%) 3,2 –7,5 12,8 10,9 –0,2 –9,0 

Rentowność kapitału wła-
snego (%) 

7,9 –20,1 17,1 14,7 –33,0 –0,5 

Szybkość spłaty zobowią-
zań w dniach 

36 35 95 121 148 178 

Wskaźnik zadłuŜenia (%) 59,0 62,7 25,1 25,9 62,3 62,0 

Wartość księgowa na akcję 50,53 46,48 125,28 113,91 5,34 5,37 

Zysk na akcję EPS 3,97 –9,32 21,4 16,7 1,71 –1,69 

Cena do wartości księgowej 
(kapitał własny) P/BV 

1,17 1,01 3,74 2,02 1,07 0,9 

Cena do zysku na akcję P/E 14,86 –5,04 21,87 13,77 –190 –2,75 

Stopa zyskowności akcji 0.07 –0,2 0,05 0,07 –0,01 –0,36 

Ceny w dniu 10.02.2011 r. 

Źródło: opracowanie własne. 

Wskaźnik szybkości obrotu zapasów ukazuje sprawność firmy w cyklicznym 
obrocie krótkoterminowymi aktywami mogącymi przynosić szybki dochód. Z tego 
wynika, Ŝe im krótszy czas obrotu, tym więcej razy moŜna nim obrócić w analizo-
wanym okresie i więcej zyskać. Wawel i Pamapol ukształtowały korzystniejsze 
wartości tego wskaźnika niŜ w roku 2008, jednak Indykpol mimo przeciwnej ten-
dencji zachowuje najlepszy wynik spośród badanych firm. 

Wynik wskaźnika rentowności sprzedaŜy brutto jest tym korzystniejszy dla 
spółki, im jest wyŜszy. Ma on bezpośrednie przełoŜenie na wynik finansowy netto 
wraz ze stopą opodatkowania. Najlepszym wynikiem w tym przypadku odznacza 
się Indykpol, jednak największym progresem wyróŜnia się Pamapol (wzrost aŜ  
o 26,8%) 

NajwyŜszą rentowność sprzedaŜy netto wykazuje Pamapol, jednak wszystkie 
spółki charakteryzują się wzrostem w stosunku do okresu poprzedniego. Wysoki 
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wynik Pamapolu wskazuje na jego zdolność do maksymalizacji zysku poprzez do-
stępne rozwiązania oraz o stosunkowo niskiej stopie podatkowej. 

Im wyŜsza rentowność majątku – tym lepiej. Wskaźnik ukazuje, jak duŜy wy-
nik finansowy jest w stanie osiągnąć firma przy danej sumie aktywów. Najlepiej  
w tym przypadku zachowuje się Wawel osiągając w obu badanych okresach warto-
ści przekraczające 10%. 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego pokazuje efektywność funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa w stosunku do kapitałów właścicieli. Wysoki jego poziom 
wskazuje na duŜą efektywność. NajwyŜszą rentownością kapitałów własnych od-
znacza się Wawel. Niepokojący jest fakt, Ŝe Pamapol w tej materii przynosi aŜ 33- 
-procentową stratę kapitałom własnym. 

Wskaźnik szybkości spłaty zobowiązań daje pogląd na to, jak długo badana 
spółka jest kredytowana przez dostawców. Im wyŜszy poziom tego wskaźnika – 
tym korzystniej dla rozpatrywanej firmy. NajdłuŜszym okresem kredytowania przez 
kontrahentów moŜe się pochwalić Pamapol. MoŜe to wynikać z pozycji tej spółki  
w segmencie lub teŜ problemami z wypłacalnością. 

Przyjęty wskaźnik zadłuŜenia ukazuje stosunek zobowiązań i rezerw zawiąza-
nych na zobowiązania do sumy pasywów. MoŜna na tej podstawie wnioskować  
o wartości kredytowania zewnętrznego ogółem. Najbardziej zadłuŜony okazuje się 
Pamapol, co moŜe być wynikiem tworzenia wokół tej spółki grupy kapitałowej  
z przejętych firm branŜowych. 

Wskaźnik wartości księgowej na akcję pokazuje, jaka wartość majątku firmy 
przypada na jeden udział. Przyjmuje się, Ŝe korzystny jego poziom kształtuje się 
niŜej od wartości rynkowej jednej akcji. W takiej sytuacji inwestorzy giełdowi wy-
ceniają firmę wyŜej niŜ wskazywałaby jej wartość księgowa. Do badań przyjęto 
rynkowe ceny akcji na 10 lutego 2011 r.: Indykpol – 59 zł, Wawel – 468 zł, Pama-
pol – 5,65 zł. Najkorzystniejszy poziom wskaźnika uzyskał Wawel. Wynika to  
z wysokiej rentowności kapitałów własnych, stosunkowo niskiego poziomu zadłu-
Ŝenia, stabilnego wyniku rentowności sprzedaŜy netto.  

Wskaźnik EPS pozwala stwierdzić inwestorom, ile zysku w danym okresie 
sprawozdawczym zdołał wypracować kapitał przez nich zainwestowany. NajwyŜ-
szy poziom tego miernika osiągnął Wawel w konsekwencji uzyskania wysokiej 
marŜy sprzedaŜowej. Zyskowność spółki jest uzaleŜniona m.in. od konkretnego 
segmentu branŜy, w którym firma działa oraz stopnia przetworzenia sprzedawanego 
produktu. 

Wskaźnik P/BV jest wyznacznikiem, czy przedsiębiorstwo ma korzystne moŜ-
liwości inwestycyjne. Wysoki poziom tego miernika moŜe świadczyć o realizowa-
nym znaczącym programie inwestycyjnym oraz duŜych moŜliwościach pozyskiwa-
nia kapitału. Wynik wskaźnika poniŜej 1 ukazuje niedowartościowanie firmy i jej 
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moŜliwy potencjał wzrostu. NajwyŜej wskaźnik P/BV kształtuje się w przypadku 
Wawelu. Pokazuje to docenienie spółki przez inwestorów. 

Ze wskaźnika P/E moŜna się dowiedzieć, ile potrzeba lat, by kapitał zainwe-
stowany w akcje, mierzony zyskami na jedną akcję, wrócił do inwestora. Miernik 
ukazuje bezpośrednio, ile razy cena rynkowa akcji jest wyŜsza od zysku przypada-
jącego na akcję. Poziom tego wskaźnika jest z reguły wyŜszy dla firm o szybkim 
rozwoju oraz wysokim stopniu zyskowności. Podobnie jak w przypadku kilku po-
przednich wskaźników przoduje Wawel, osiągając wynik 21,87. 

Miernik nazywany stopą zyskowności akcji obrazuje, jaką część zysku przynosi 
dana akcja w relacji do jej ceny rynkowej. Porównanie wskaźników trzech bada-
nych firm nasuwa wniosek, Ŝe najbardziej opłacalna jest inwestycja w akcje Indyk-
polu, gdyŜ zyski przypadające na jeden udział stanowią 7% ceny jednostkowej 
akcji. 

Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza pozwala na identyfikację nie tylko mocnych i słabych 
stron badanych podmiotów, lecz takŜe poznanie strategii zarządów na najbliŜsze 
lata. Takie działanie umoŜliwia z perspektywy inwestorów dobór spółek do portfela 
inwestycyjnego. Wyniki badań dają moŜliwość stwierdzenia, Ŝe spółki z branŜy 
spoŜywczej, reprezentowane przez wybrane podmioty z subindeksu spoŜywczego 
polskiej giełdy, mogą stanowić atrakcyjny cel lokaty kapitału. 

Na podstawie wyników trzech zbadanych spółek nasuwa się wniosek, Ŝe strate-
gie przygotowane na nadchodzące okresy sprawozdawcze są róŜne. Indykpol bar-
dziej eksponuje się na rynek poprzez zwiększenie moŜliwości produkcyjnych (rze-
czowe aktywa trwałe). Dwie pozostałe firmy ograniczają udział aktywów trwałych 
na rzecz płynniejszych aktywów obrotowych. W przypadku Pamapolu najprawdo-
podobniej jest to pokłosiem konsolidacji pokaźnej grupy kapitałowej zbudowanej 
wokół spółki dominującej. Wawel ma duŜy potencjał zmniejszania płynności, mo-
gącej wyjść na dobre wynikom finansowym w długim okresie. Wysoka marŜa 
sprzedaŜy umoŜliwiłaby zwiększenie zysków poprzez zwiększenie sprzedaŜy. 

ZagroŜeniem dla funkcjonowania zbadanych spółek moŜe być nadmierne 
zwiększanie zadłuŜenia o krótkoterminowej wymagalności. Znacząca przewaga 
zobowiązań krótkoterminowych nad długoterminowymi rodzi zagroŜenie zakłóceń 
obsługiwania kredytów, co prowadzi bezpośrednio do niewypłacalności. 
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FOOD INDUSTRY COMPANIES AT THE STOCK MARKET 
 

Summary 
 

Acquisition of capital through the stock exchange is only one of the ways of rising funds for 
companies. Thus, the aim of this study is to present the investment attractiveness of selected food 
industry companies present at the Warsaw Stock Exchange by assessing their financial condition, 
identifying their strategies and forecasting possible conditions they could achieve. The research 
was conducted by performing a financial analysis of selected companies included in the food 
subindex, for which financial statements of those companies became the source. The results of the 
analysis reveal a positive change in the financial situation of the surveyed companies, which 
means that investing in companies of the food industry may be an appropriate way for investors to 
multiply their capital. 
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Streszczenie  

Wsparcie w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 daje wiele moŜliwości stwarzania warunków wykorzy-
stujących potencjał rolniczy naszego kraju. Jednoczenie się gospodarstw rolnych w grupy produ-
centów rolnych dziś jest koniecznością wynikającą z warunków, jakie określa gospodarka rynko-
wa. Ukazanie pozytywnych praktyk związanych tworzeniem i funkcjonowaniem owych grup 
uczy, jak mądrze wykorzystane środki unijne wspomagają konkurencyjność i efektywność funk-
cjonowania grup producentów rolnych. 

Wstęp 

Łączenie się (integrowanie) uczestników Ŝycia gospodarczego w celu osiągnię-
cia lepszych wyników gospodarowania nie jest obcym zjawiskiem. Potrzebę po-
dejmowania wspólnego działania łączącego środki, pomysły i pracę róŜnych, często 
obcych sobie osób dostrzegano juŜ w czasach staroŜytnych, kiedy partnerzy łączyli 
się zarówno w celach zarobkowych, jak i dla ochrony swoich interesów1. 

Na początku lat 90., kiedy zaczęto myśleć i pisać o tworzeniu idei współpracy 
jako formy określanej mianem „grupa producencka”, nie obowiązywały Ŝadne for-
my prawne określające regulacje dotyczące zasad funkcjonowania, organizacji czy 
moŜliwości wspólnego finansowania działań owej grupy. Z chwilą powstania  
15 września 2000 r. ustawy dotyczącej sposobu organizowania się grup producen-
tów rolnych oraz zasad ich funkcjonowania sytuacja się zmieniła2. 

                                                                 
1 P. Chałupka, Prawne i metodyczne aspekty organizowania się rolników w grupy producenckie, 

WPODR Szepietowo 1999, s. 34–37 
2 Ustawa z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie in-

nych ustaw, DzU 2000, nr 88, poz. 983. 
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Podstawową ideą powstawania grup producentów rolnych jest wspólne działa-
nie, dzięki któremu moŜna sprostać wyzwaniom opartej na zasadzie konkurencji 
gospodarki rynkowej. Rolnicy zyskują moŜliwość zapewnienia sobie silniejszej 
pozycji na rynku, a tym samym wyŜszych i stabilniejszych dochodów przez wła-
ściwe zorganizowanie się i dostosowanie produkcji do wymagań odbiorcy pod 
względem jakości, ilości i asortymentu z jednoczesnym stosowaniem zasad ochrony 
środowiska na wszystkich etapach produkcji, przechowywania oraz dystrybucji 
produktów rolnych. 

Istnienie grup producentów rolnych ma bardzo głęboki i zasadniczy sens, bo  
w naszych warunkach jest to jedyny sposób zwiększania koncentracji podaŜy. Gru-
pie dysponującej juŜ określonym potencjałem produkcyjnym łatwiej jest negocjo-
wać korzystne warunki sprzedaŜy choćby dlatego, Ŝe jej istnienie eliminuje pośred-
ników między producentem a odbiorcą3. 

Grupy producentów rolnych – podstawowe pojęcia  

Jednym z istotnych czynników konkurencyjności rolnictwa o niekorzystnej 
strukturze obszarowej jest organizowanie się rolników i powstawanie grup produ-
centów rolnych. Podstawowym celem w rozumieniu ustawy o grupach producen-
tów rolnych jest dostosowanie produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawa 
efektywności gospodarowania, planowanie produkcji ze szczególnym uwzględnie-
niem jej ilości i jakości, jak równieŜ koncentracja podaŜy, organizowanie sprzedaŜy 
produktów rolnych4.  

Termin „grupa producentów rolnych” nie oznacza konkretnej formy prawnej, 
lecz odnosi się do organizacji, której głównym celem jest wprowadzenie na rynek 
produktów wytworzonych w gospodarstwach członków tych grup. Stąd grupa pro-
ducentów rolnych wyróŜnia się własną odrębną strukturą organizacyjną oraz formą 
spośród innych rodzajów organizacji gospodarczych5. 

Prawo polskie przewiduje cztery podstawowe formy prawne jednoczenia się 
producentów. Są to m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialności, spółdzielnie, 
stowarzyszenia, rolnicze, zrzeszenia branŜowe. Stan wszystkich grup producentów 
rolnych w Polsce na dzień 31 stycznia 2011 r. bez względu na formę prawną po-
wstałej grupy zamyka się w liczbie 638 organizacji. 

Proces zrzeszania się rolników w grupy producentów rolnych jest działaniem 
powolnym. Od początku powstania inicjatywy tworzenia grup zainteresowanie ze 

                                                                 
3 Producenci rolni, www.wzp.pl/wrios/biuro_rolnictwa_i_rozwoju_wsi/producenci_rolni.htm. 
4 Ustawa z 15 września 2000r. o grupach… 
5 M. Stolarz, K. Ślusarek, Informator o grupach producentów rolnych oraz producentów owoców  

i warzyw, Materiały z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 
2010. 
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strony rolników było znikome, jednak lata 2007–2008 wskazują na znaczny wzrost 
tworzenia się grup.  

W literaturze odnoszącej się do warunków określających tworzenie i działanie 
grup producentów rolnych wyszczególnia się zasady poprawnie funkcjonującej 
grupy: 

a) od początku jasno określone cele oraz pełna koncentracja, działalność ko-
mercyjna, niereprezentacyjna czy lobbystyczna; 

b) członkowie są współwłaścicielami grupy, kierując jej działalnością oraz za-
rządzając nią w taki sposób, aby zapewnić sobie korzyści; 

c) warunkiem członkowstwa jest podniesienie umowy członkowskiej, w któ-
rej ustala się wzajemne obowiązki członków grupy oraz podejmowane zo-
bowiązania; 

d) grupa jest prawidłowo finansowana, zarządzana i kontrolowana; 
e) grupa ma osobowość prawną. 
Na ogół powodzenie grupy zaleŜy od wielu aspektów jej działania. Dobrze 

działająca grupa powinna zapewnić członkom średnią cenę za dany towar, liczoną 
w długim okresie. 

Korzyści płynące z integracji poziomej na przykładzie grup producenckich  

Poprawne współdziałanie w uporządkowanych formalnie grupach producentów 
rolnych ma pozytywny wpływ na działalność rynku rolnego. Integracja wiązać się 
będzie przede wszystkim ze wzrostem konkurencyjności rolników na rynku, która 
powinna dotyczyć6: 

– ograniczenia bądź wyeliminowania licznych pośredników z rynku, 
– budowy trwałych powiązań kooperacyjnych z odbiorcami, sprzyjających 

stabilizacji produkcyjnej poszczególnych gospodarstw, 
– ułatwienia dostępu do informacji rynkowej, 
– dostosowania produkcji do przetwórstwa (standaryzacja produkcji oraz od-

powiednie przygotowanie do sprzedaŜy), 
– wspólnej promocji i zbytu produkcji. 
Dla potwierdzenia powyŜszych stwierdzeń warto przybliŜyć wyniki badań  

L. Szczebiot-Knoblauch na temat korzyści wynikających z uczestnictwa w grupie 
producenckiej (rys. 1)7.  

                                                                 
6 W. Boguta, Cz. Siekierski, Grupy producentów rolnych jako czynnik doskonalenia produkcji i ob-

rotu produktami rolnymi, w: Ekonomika i organizacja gospodarki Ŝywnościowej, Zeszyty Naukowe 
SGGW nr 43, Warszawa 2001, s. 45–56. 

7 Szerzej: L. Szczebiot-Knoblauch, Tworzenie grup producenckich jako przejaw przedsiębiorczości 
wiejskiej, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/16/21.pdf. 
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Rys. 1. Korzyści wynikające z uczestnictwa w grupie producenckiej 

Źródło: L. Szczebiot-Knoblauch, Tworzenie grup producenckich jako przejaw przedsiębiorczości 
wiejskiej, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/16/21.pdf, s. 242. 

Pozytywnym aspektem jest fakt, Ŝe połowa respondentów zauwaŜa moŜliwości 
rozwojowe na rynku Unii Europejskiej, na którym będą zmuszeni sprostać nowym 
bardziej wymagającym oczekiwaniom. Grupy producenckie powstające w europej-
skim rynku są istotnym elementem funkcjonowania rynku rolnego. Na uwagę za-
sługuje informacja odnosząca się do argumentu poprawy opłacalności produkcji, 
jak równieŜ negocjacji dotyczących zakupu środków produkcji, są to niewątpliwie 
najczęściej wskazywane odpowiedzi dotyczące dobrodziejstwa, jakie pojawiają się 
z chwilą uczestniczenia w grupie producenckiej. AŜ 97% ankietowanych odpowie-
działo w taki sposób8. 

Grupy producenckie w województwie zachodniopomorskim 

W województwie zachodniopomorskim organizują się przede wszystkim pro-
ducenci zboŜa i rzepaku, jednak proces ten rozpoczął się dość późno, bo dopiero na 
przełomie 2004 i 2005 r. Znaczny wzrost tworzenia się grup miał tak naprawdę 
miejsce w latach 2007 i 2008 (rys. 2). Zakładając obecne tempo wzrostu liczby grup 
do końca 2013 r. powinna oscylować wokół 50. 

Porównując szybkość organizowania się producentów rolnych na terenie całego 
kraju, moŜna wyraźnie zauwaŜyć róŜnice pomiędzy województwami mającymi 
większą średnią wielkość gospodarstwa oraz większą specjalizację w produkcji 

                                                                 
8 L. Knoblauch, R. Kisiel, Procesy integracyjne w sektorze mięsa wieprzowego na przykładzie grup 

producenckich z terenu Polski północno-wschodniej, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 
Olsztyn 2004, s. 72–74. 
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rolnej od województw, gdzie średnia wielkość gospodarstwa domowego jest nie-
wielka, jak równieŜ mniej jest gospodarstw specjalistycznych. Granica ta przebiega 
ukośnie od połoŜonego na północnym-wschodzie województwa podlaskiego do 
połoŜonego na południu województwa śląskiego. Na zachód od tej granicy tempo 
organizowania się rolników jest zdecydowanie większe niŜ na południowym 
wschodzie i w centrum kraju9. 
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Podana liczba grup producenckich na koniec lutego 2011 wynosi 41 organizacji – informacja została 
uzyskana bezpośrednio z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

Rys. 2. Liczba grup producentów rolnych w województwie zachodniopomorskim  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Krajową Radę Spół-
dzielczości oraz informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopo-
morskiego w Szczecinie, luty 2011. 

Nie moŜna jeszcze powiedzieć, Ŝe proces organizowania się rolników w Polsce 
jest zaawansowany, jeŜeli tylko ok. 2% producentów rolnych, głównie produkują-
cych na większą skalę, jest członkami grup producentów. W tym procesie nie jest 
najwaŜniejsza liczba grup, a przede wszystkim liczba zorganizowanych rolników – 
członków grup. 

W Polsce jest ponad 350 tys. gospodarstw uprawiających zboŜa i rzepak o po-
wierzchni 10 i więcej ha, w tym ponad 115 tys. gospodarstw o powierzchni 20 ha  
i większej. Są to potencjalni kandydaci do zakładania GPR10. Pomimo tak licznej 
liczby gospodarstw produkujących zboŜa Polska w ostatnich dwudziestu latach była 
importerem zbóŜ. Problemem jest, Ŝe deficyt zboŜa w Polsce wynika ze słabości 

                                                                 
9 Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych do roku 2013, Raport Krajowej Rady Spółdziel-

czej, s. 67, http://grupy.krs.org.pl/. 
10 GPR – grupa producentów rolnych; w literaturze występuje równieŜ określenie grupa marketin-

gowa, grupa producencka, zrzeszenia rolników. 
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organizacji tego rynku. Większość zboŜa jest produkowana i konsumowana w go-
spodarstwach drobnych, 1–5 ha i nie jest wprowadzana na rynek. Drobni rolnicy nie 
potrafią organizować się w grupy producentów rolnych i wprowadzać na rynek jed-
nolite większe partie zboŜa, które byłyby akceptowane przez przemysł i handel. 
Producenci ziarna zbóŜ i nasion roślin oleistych mogą tworzyć grupy osobne dla 
kaŜdego z tych produktów lub grupy łączone dla obu produktów. Jest to rozwiąza-
nie przyjazne szczególnie dla duŜych producentów ziarna zbóŜ i nasion roślin ole-
istych11. 

Województwo zachodniopomorskie ma potencjał odnoszący się do areału upra-
wy, gdyŜ jest to 29,68 ha przypadające na gospodarstwo rolne. Powierzchnia uŜyt-
ków rolnych to 942 575 ha. Liczba gospodarstw rolnych powyŜej 10 ha stanowi 
16 565, 15 ha i więcej to 11 825 oraz liczba gospodarstw rolnych powyŜej 20 ha – 
935912. Na rysunku 3 przedstawiono grupy według branŜ. 
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Rys. 3. Podział GPR według branŜ w województwie zachodniopomorskim 

Źródło: opracowanie na podstawie informacji uzyskanych z Krajowej Rady Spółdzielczości, 
styczeń 2010. 

Zdecydowanymi liderami w tworzeniu grup producentów zboŜa i rzepaku są 
województwa: dolnośląskie, opolskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie, 
w których osiągnięte ostatnio tempo tworzenia kilkunastu grup w ciągu roku moŜe 
się utrzymać przez kilka następnych lat. Do grona tego moŜe dołączyć wojewódz-

                                                                 
11 Organizowanie się rolników w grupy producentów rolnych głównym sposobem na podniesienie 

konkurencyjności gospodarstw rolnych – ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej, Poradnik 
informacyjno-szkoleniowy, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskiej, Warszawa, październik 2010. 

12 Opracowanie na podstawie danych Krajowej Rady Spółdzielczości oraz Charakterystyka gospo-
darstw rolnych w 2007 r., GUS. 
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two pomorskie i warmińsko-mazurskie, jeśli rolnicy z tych regionów otrzymają 
pomoc doradczą i prawną. 

Perspektywy rozwoju grup producenckich do 2013 roku 

Ostatni wzrost cen Ŝywności i rekordowe obroty na światowych giełdach towa-
rowych to nie przypadek. BranŜa rolno-spoŜywcza w Polsce ma przed sobą bardzo 
dobre perspektywy. Na tej podstawie moŜna wyszczególnić kilka powodów takiej 
sytuacji. Po pierwsze, poziom światowych zapasów zbóŜ, który kiedyś wystarczał 
średnio na dziewięć miesięcy, obniŜył się ostatnio do niespełna stu dni. Według 
prognoz wydaje się mało prawdopodobne, by sytuacja miała się znacząco poprawić 
w przyszłości z uwagi na stale rosnący popyt na zboŜa. Napędza go szybki wzrost 
światowej populacji ludzi i jednoczesny niebezpieczny spadek przypadającej na 
głowę powierzchni upraw rolnych (obecnie 0,21ha)13. 

Najwięcej grup do końca 2007 r. – 104 – zostało utworzonych przez producen-
tów ziarna zbóŜ i/lub nasion roślin oleistych14. Producenci trzody chlewnej zorgani-
zowali się dotychczas w 62 GPR, co stanowi 25% wszystkich grup; 26 grup utwo-
rzyli do końca 2007 r. producenci drobiu, co stanowiło wówczas 10% wszystkich 
GPR. W rejestrach marszałków znajduje sie jeszcze 13 spośród 22 grup producen-
tów owoców i warzyw powstałych do 30 kwietnia 2004 r., tj. do momentu wejścia 
Polski do UE. Obecnie urzędy marszałkowskie prowadzą odrębne rejestry tych 
grup. Z innych organizujących się producentów naleŜy wymienić jeszcze producen-
tów tytoniu – 11 GPR, mleka 9 GPR i ziemniaków 7 GPR. W pozostałych produk-
tach liczby tworzonych grup nie przekraczają 1% ogółu. Na 29 produktów, dla 
których mogą być zawiązywane GPR, w 11 z nich nie powstała dotychczas ani 
jedna15. 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego jest 18 powiatów i 114 gmin  
o rolniczym charakterze, w których są duŜe, towarowe gospodarstwa, natomiast nie 
ma grup producentów rolnych i jak na razie niewielu producentów zrzeszonych  
w grupy. Jest wystarczający potencjał do zakładania grup nie tylko zboŜowych  
i rzepakowych, lecz takŜe producentów trzody i bydła. O powstawaniu nowych 
grup mogą zadecydować wzorce płynące juŜ z istniejących grup producentów rol-
nych oraz prowadzenie szkoleń z zakresu powstawania takich grup. Zakładając 
dotychczasowe tempo powstawania grup producentów rolnych w województwie, 
moŜna sądzić, Ŝe rocznie powstanie ok. 6 grup. Do końca 2013 r. liczba grup po-

                                                                 
13 W. Szczepaniak, Polscy rolnicy będą miliarderami. Nadchodzą złote czasy dla branŜy rolno-spo-

Ŝywczej, „Puls Biznesu” 2011, nr 70, s. 6. 
14 Gospodarstwa rolne w odniesieniu do zboŜa i nasion roślin oleistych mają moŜliwość integrować 

się w trzy moŜliwe grupy producenckie: po pierwsze, ziarna zbóŜ; po drugie, nasion oleistych i po trze-
cie, ziarna zbóŜ i nasion roślin oleistych. 

15 Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych do roku 2013… 
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winna przekroczyć 50. Powstawanie nowych grup będzie zaleŜało w duŜym stopniu 
od liderów, od świadomości rolników, Ŝe chcą wspólnie gospodarować oraz wspar-
cia finansowego państwa. Przyjmuje sie, Ŝe formami wybieranymi przez grupy 
producentów rolnych w zachodniopomorskiem będą spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, a drugiej kolejności spółdzielnie. 
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Summary 
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A KONKURENCYJNO ŚĆ ORGANIZACJI  

 

 

 

Streszczenie  

ZłoŜone, turbulentne i wymagające otoczenie wywołuje potrzebę adekwatnej adaptacji i re-
strukturyzacji organizacji. Niezbędne staje się systematyczne jej doskonalenie i dostosowywanie 
do zachodzących zmian. Takie postępowanie stanowi szansę na zwiększenie innowacyjności oraz 
efektywne doskonalenie działań w organizacji, co daje moŜliwość pozyskania przewagi konku-
rencyjnej na rynku. W artykule autor ukazuje wpływ kapitału relacyjnego na konkurencyjność  
i jakość funkcjonowania organizacji.  

Wprowadzenie 

Organizacje działające w gospodarce rynkowej są uzaleŜnione w znacznym 
stopniu od otoczenia, które nie pozostaje bez wpływu na odnoszone przez nie suk-
cesy i poraŜki, poziom realizacji zamierzonych celów. Chcąc przetrwać okresy kry-
zysów i rozwijać się, muszą mieć zdolność do konkurowania, która w znacznej 
mierze uzaleŜniona jest od zgromadzonych zasobów i umiejętności oraz sposobu 
wykorzystywania ich w określonym miejscu i czasie1. Istotą konkurencyjności staje 
się wytworzenie siły, która motywuje do osiągania „takich samych rezultatów 
mniejszymi nakładami lub lepszych rezultatów przy wykorzystaniu takich samych 
nakładów”2. Powszechnie uznaje się, Ŝe organizacje powinny systematycznie  
i kompleksowo rozwijać czynniki mające wpływ na poziom ich konkurencyjności, 
gdyŜ takie działanie moŜe pomóc zachować im przewagę konkurencyjną w dłuŜ-
szym okresie3. Wydaje się, Ŝe źródłem jej wypracowania moŜe stać się umiejętność 

                                                                 
1 B. Stępień, M. Sulikowska-Formowicz, Metody pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Go-

spodarka Narodowa” 2004, nr 5, s. 44. 
2 World Competitiveness Report, World Economic Forum, Geneva 1994, s. 18; J. Macias, Konkuren-

cyjność – strategiczny wymiar efektywności przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 2010 nr 5, s. 4. 
3 J. Rokita, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005, s. 57–59. 
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wykorzystania (kształtowania) kapitału relacyjnego. Chcąc skutecznie funkcjono-
wać w dzisiejszym otoczeniu, organizacja musi umieć nawiązywać relacje z partne-
rami, aby móc prawidłowo zidentyfikować, a następnie dynamicznie odpowiadać 
na róŜnego rodzaju bodźce. Istotne staje się zdobycie umiejętności pozwalających 
na wyzwolenie innowacyjności i uwzględnienie odmienności róŜnych przedsię-
wzięć wynikających z aktualnych relacji z partnerami w biznesie i otoczeniem, co 
pozwala na systematyczne doskonalenie realizowanej strategii przez elastyczne 
wprowadzanie zmian4. Zatem sukces organizacji w znacznym stopniu jest uzaleŜ-
niony od zrozumienia i zaspokojenia potrzeb (oczekiwań) zainteresowanych stron, 
do których naleŜy zaliczyć m.in. klientów zewnętrznych i wewnętrznych (pracow-
ników), właścicieli, inwestorów, dostawców i społeczeństwo (społeczność i środo-
wisko, na które organizacja lub jej produkty mają wpływ)5.  

Istotny staje się proces doboru obszarów badania, kryteriów i mierników po-
zwalających na dokonanie analizy i oceny jakości kapitału relacyjnego. Takie dzia-
łanie sprzyja doskonaleniu jakości relacji organizacji z jej otoczeniem, przez co 
usprawnia istniejący system zarządzania. To od jakości, prawidłowości relacji po-
między dwoma lub więcej obiektami uzaleŜniony jest sukces organizacji. Umiejęt-
ność kształtowania zdolności relacyjnej traktuje się jako czynnik mający bezpo-
średni wpływ na poziom jej doskonałości, co warunkuje wzrost jej wartości. Umie-
jętność organizacyjnego uczenia się daje szansę na optymalizację relacji z otocze-
niem, co zwiększa jej zdolności adaptacyjne. To wiedza i umiejętności stanowią 
strategiczne czynniki rozwoju i sukcesu organizacji w gospodarce globalnej, stano-
wiąc podstawę dla zachowania efektywności relacji nawiązanych z interesariusza-
mi, warunkujących wzrost konkurencyjności organizacji.  

Pojęcie kapitału relacyjnego 

W ekonomii klasycznej kapitał rozumiany jest jako zapas zasobów wykorzy-
stywanych w procesie wytwarzania produktów (uznawany za jeden z trzech czyn-
ników produkcji obok ziemi i pracy). Definiując go, moŜna przyjąć, Ŝe stanowi 
całkowity wkład (materialny, niematerialny, ludzki), który zostaje wniesiony do 
systemu produkcyjnego. Według Słownika języka polskiego kapitał naleŜy rozumieć 
jako ogół rzeczy, które zostały wytworzone i posiadany majątek6, natomiast relacja 
to związek, zaleŜność pomiędzy dwoma lub więcej obiektami. Relacje moŜna uznać 
za zasób niematerialny, będący efektem istniejącej kultury, postaw i zachowań, 
który w znacznej mierze decyduje o jakości współpracy pomiędzy przynajmniej 

                                                                 
4 J.S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak, Zarządzanie w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2008,  

s. 11. 
5 E. Krodkiewska-Skoczylas, G. Garlicka, Zarządzanie relacjami z klientami, w: Klient w organiza-

cji zarządzanej przez jakość, red. T. Sikora, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006. 
6 Słownik języka polskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 90. 
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dwoma podmiotami. Ich celem jest wykorzystanie potencjału, którym dysponują 
połączone strony. Istotne, by cechowało je wzajemne zrozumienie, zaufanie, lojal-
ność, sprawiedliwość, poniewaŜ wówczas sukces (korzyść) mogą odnieść zaintere-
sowani. Pozwala to na zwiększenie sprawności zarządzania, gdyŜ wiąŜe się z na-
wiązaniem współpracy (partnerstwa), wytworzeniem aktywnego związku pomiędzy 
wewnętrznymi strukturami organizacji.  

Zatem kapitał relacyjny naleŜy rozumieć jako kapitał zewnętrzny, potencjał 
przedsiębiorstwa wynikający z jakości, wartości niematerialnych aktywów rynko-
wych (marki, relacji, kontraktów, umów, np. licencyjnych)7. Jego strukturę tworzy 
potencjał klientów (np. ich liczba, poziom zaufania, lojalności, jakość relacji, kana-
ły dystrybucyjne) oraz relacje z pozostałymi interesariuszami, do których naleŜy 
zaliczyć przede wszystkim: akcjonariuszy, pracowników, dostawców, rząd, społe-
czeństwo lokalne, media czy grupy interesów. Wobec tego kapitał relacyjny moŜna 
rozumieć jako sieć powiązań z otoczeniem, których celem jest dąŜenie do zdoby-
wania wiedzy pozwalającej na ograniczenie kosztów transakcyjnych i ponoszonego 
ryzyka w procesie podejmowania decyzji, oszczędność czasu i wzrost innowacyj-
ności (nowe produkty, rozwiązania technologiczne, zarządcze i organizacyjne8) 
zwiększającej elastyczność i adaptowalność organizacji9.  

Optymalizacja relacji z partnerami w biznesie umoŜliwia wypracowanie prze-
wagi konkurencyjnej bazującej na uczeniu się, co skutecznie moŜe wesprzeć proces 
ciągłego i kompleksowego doskonalenia koncepcji działania organizacji. Spraw-
ność wdroŜenia nowych rozwiązań warunkujących przetrwanie i rozwój wymaga 
zmian w zachowaniach ludzkich czy organizacyjnych. Dzisiaj powszechne staje się 
nawiązywanie relacji, tworzenie sieci powiązań pomiędzy partnerami w biznesie, 
polegające na realizacji wspólnie wyznaczonego celu, uwzględniające interesy 
wszystkich zainteresowanych. Nawiązanie współpracy (porozumienia) umoŜliwia 
uzyskanie (wypracowanie) efektu synergii10. MoŜliwe staje się to, gdy zostanie 
stworzona sieć współpracy, którą cechuje dobra komunikacja i zaufanie, a strony są 
skłonne wnieść do współpracy swoje wyróŜniające (kluczowe) kompetencje, co 
umoŜliwia efektywniejsze zwiększenie wartości dodanej. Pozwala to na sprawny 
przebieg wzajemnych relacji i skuteczny przepływ informacji (wiedzy) pomiędzy 
partnerami.  

                                                                 
7 I. Mendyk, Kapitał relacyjny w identyfikowaniu luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa, w: Polskie 

firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, red. A. Sitko-Lutek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2007. 

8 J. Penc, Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Pla-
cet, Warszawa 1999, s. 141. 

9 E. Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicz-
nej, Wrocław 2004, s. 201. 

10 M. StrzyŜewska, Współpraca konkurentów w grupie polskich małych i średnich przedsiębiorstw, 
„Problemy Zarządzania” 2008, nr 2, s. 72–73. 
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Kapitał relacyjny jako element kapitału intelektualnego 

W okresie tak dynamicznych i złoŜonych zmian otoczenia niezbędne staje się 
wypracowanie zdolności warunkujących szybkie dotarcie do wiarygodnych infor-
macji, zdobycia wiedzy, która stanowi efekt twórczych moŜliwości człowieka, sta-
jąc się podstawowym źródłem wartości dodanej i przewagi konkurencyjnej organi-
zacji. Zatem niewystarczające wydaje się angaŜowanie w procesie wytwórczym 
jedynie aktywów materialnych będących w posiadaniu organizacji. Obok kapitału 
finansowego (płynna forma o charakterze inwestycyjnym), rzeczowego (budynki, 
maszyny, wyposaŜenie) naleŜy wyróŜnić kapitał intelektualny, którego optymaliza-
cja stanowi dla przedsiębiorstwa podstawę jego przetrwania i rozwoju. Niezbędne 
staje się kształtowanie, a następne optymalne wykorzystanie kapitału intelektualne-
go i zdobycie „wiedzy mającej moŜliwość przekształcenia się w wartość” 11.  

Dziś powszechnie uwaŜa się, Ŝe kapitał intelektualny to efekt połączenia wła-
sności intelektualnej organizacji, zidentyfikowanych w niej procesów, kultury i wy-
stępujących relacji12. Zatem moŜna wyróŜnić trzy jego formy: kapitał ludzki, struk-
turalny i relacyjny13. W skład kapitału ludzkiego naleŜy zaliczyć: wiedzę, kompe-
tencje, postawy i zachowania, stan zdrowia i motywacji wewnętrznej, skłonność do 
dzielenia się doświadczeniem Ŝyciowym, przestrzegania i tworzenia wartości (np. 
angaŜowania się w realizację prac rozwojowych). W kapitale organizacyjnym wy-
róŜnia się m.in. istniejącą strukturę, procedury, instrukcje, infrastrukturę (rozumianą 
jako: dokumentacja, bazy danych, schematy, patenty, znaki towarowe, prawa do 
wzorów i autorskie, koncepcje, modele, rysunki, projekty, procesy biznesowe, tech-
nologia, kultura organizacyjna). Te dwie formy kapitału przyczyniają się do two-
rzenia kapitału relacyjnego, który nie jest „w wystarczającym stopniu doceniony ja-
ko waŜne narzędzie poprawy wartości i rozwoju strategicznego przedsiębiorstwa”14. 

Wpływ kapitału relacyjnego na konkurencyjność organizacji 

W XXI wieku istnieje konieczność realizowania celów organizacji w turbulent-
nych (zmiennych, złoŜonych) warunkach otoczenia ekonomicznego, na co istotny 
wpływ mają: zmiany koniunktury, klimatu gospodarczego; spadek: tempa wzrostu 
gospodarczego, popytu, produkcji, wzrost inflacji, ograniczenia w dostępie do kre-
dytów czy spadek: inwestycji, eksportu, rozporządzalnego dochodu osobistego, 
nieustabilizowanie skłonności do zakupów. W takich warunkach organizacja, chcąc 
                                                                 

11 A. Sopińska, Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelek-
tualnego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 104. 

12 J. Fitz-Enz, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 23–
24. 

13 S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy intere-
sariuszy, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006, s. 87. 

14 E. Skrzypek, Kapitał relacji jako element kapitału intelektualnego, w: Kapitał relacyjny w nowo-
czesnej gospodarce, red. M. Cisek, Studio Emka, Warszawa 2009, s. 25. 
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istnieć i rozwijać się, musi być konkurencyjna. Zatem aby zachować konkurencyj-
ność, naleŜy zaakceptować zasady nowej ekonomii, którą charakteryzuje stopniowe 
zmniejszanie wartości tradycyjnych czynników produkcji, takich jak ziemia czy 
środki trwałe i nadanie duŜego znaczenia zarządzaniu: zmianami, informacją, wie-
dzą, kapitałem intelektualnym, w skład którego zalicza się kapitał relacyjny. Nowa 
ekonomia preferuje innowacyjne produkty i organizacje, w których nastąpiła profe-
sjonalizacja zarządzania będąca efektem optymalnego ukształtowania wymaganych 
kompetencji ludzi i jej samej (integracja kompetencji z róŜnych dziedzin). Dla za-
chowania sprawności realizacji obranych celów niezbędne staje się wspomaganie 
nowoczesnymi rozwiązaniami techniki (informatyzowanie, automatyzowanie, me-
chanizowanie) procesów zarządzania i produkcji. DąŜąc do wypracowania przewagi 
konkurencyjnej, zachowania zdolności rozwojowej, nie moŜna zapomnieć o kom-
pleksowości i systematyczności w adaptowaniu, wykorzystywaniu i rozwijaniu 
wiedzy, co powinno skutecznie wesprzeć zachowanie otwartości w procesie komu-
nikowania się (wymianie myśli), nadawanie znaczenia normom kulturowym, za-
chowanie skłonności do poznawania, akceptowania i szanowania międzynarodo-
wych i narodowych wartości.  

Organizacje, chcąc pozostać konkurencyjnymi, muszą mieć potencjał i instru-
menty konkurencyjne, które umoŜliwi ą wypracowanie przewagi warunkującej za-
chowanie dobrej pozycji na rynku. Dla zachowania jej w dłuŜszym okresie nie-
zbędne staje się wypracowanie zdolności wyróŜniającej – posiadanie zasobów wy-
jątkowych, których nie mają lub nie potrafią wykorzystać inni (stanowią własność – 
umiejętność charakterystyczną dla konkretnej organizacji). Wydaje się, Ŝe za taką 
moŜna uznać zdolność nawiązywania relacji, która w znacznym stopniu decyduje  
o architekturze (powiązania wewnątrz organizacji i zdolność nawiązywania kontak-
tów z otoczeniem), reputacji (odczucia związane z organizacją) i umiejętnościach 
wdraŜania innowacji15. Gospodarkę rynkową cechuje skłonność i konieczność 
kompleksowego zaspokajania potrzeb klienta, który w produkcie poszukuje inno-
wacyjnej wartości dodanej, stąd skracanie cyklu (wzrost tempa) wdraŜania nowości, 
innowacji technologicznych staje się rzeczą normalną. Odkrycia naukowców skła-
niają organizację do akceptowania nowych typów struktur oraz innowacyjnych 
działań zarządczych, zwiększając poziom akceptacji dla zmiany stosowanych tech-
nologii. Zaplecza naukowo-badawcze dąŜą do wyeliminowania negatywnego 
wpływu działań organizacji na człowieka i środowisko naturalne, co moŜe stanowić 
o moŜliwości wypracowania przewagi konkurencyjnej.  

Decydujące dla zapewnienia zdolności rozwojowej organizacji staje się: co sta-
nowi źródło przewagi konkurencyjnej i jak ona została osiągnięta. W okresie, gdy 
duŜe znaczenie przywiązuje się do koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, 
                                                                 

15 J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996, s. 29–32. 
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zasad zrównowaŜonego i trwałego rozwoju niezbędne staje się dąŜenie do zoptyma-
lizowania relacji z otoczeniem, od którego w znacznym stopniu uzaleŜniona jest 
skuteczność rozwoju organizacji. W procesie wypracowywania przewagi konku-
rencyjnej dla realizowanych celów trzeba uzyskać akceptację społeczności lokalnej. 
MoŜliwe staje się to po zaspokojeniu jej potrzeb. Niemniej aby stało się to realne, 
naleŜy dąŜyć do rozpoznania, a następnie uzyskania kompromisu i zaakceptowania 
punktu widzenia otoczenia. Do kryteriów pozwalających na dokonanie oceny rela-
cji pomiędzy organizacją a jej bezpośrednim otoczeniem i zidentyfikowania przy-
czyn ewentualnych nieporozumień moŜna zaliczyć dokonanie oceny16: 

– działań organizacji jako jednostki odpowiedzialnej za funkcjonowanie i po-
moc w rozwoju bezpośredniego otoczenia, poprzez: wyrównywanie szans 
regionalnych, kształtowanie relacji z władzami, oddziaływanie na lokalną  
i narodową gospodarkę; 

– poziomu przestrzegania przez organizację zasad etyki, jakości udzielania 
informacji mających wpływ na bezpieczeństwo społeczeństwa, zaangaŜo-
wania w proces kształtowania jakości Ŝycia społeczności lokalnej (rozwój 
edukacji, kultury, sportu, opieki społecznej); 

– poziomu optymalizacji przebiegu działalności wytwórczej (minimalizacja 
ryzyka zagroŜenia utraty zdrowia człowieka – wypadkowości, zapewnienie 
komfortu Ŝycia przez minimalizację poziomu: hałasu, uciąŜliwego zapa-
chu, emisji zanieczyszczeń i substancji toksycznych do otoczenia); 

– zaangaŜowania organizacji w działania związane z ochroną zasobów natu-
ralnych i ograniczaniem szkodliwego wpływu: wykorzystywanych przez 
nią środków transportu, prowadzonej działalności (oszczędność zuŜywane-
go gazu, wody, energii elektrycznej), powstałych odpadów i opakowań na 
środowisko naturalne. 

Zatem wydaje się, Ŝe szansą na wypracowanie przewagi konkurencyjnej jest 
efektywne zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. Powszechne 
staje się dąŜenie do optymalizacji powiązań (zaleŜności) pomiędzy techniką, tech-
nologią, stworzonymi warunkami pracy i moŜliwościami człowieka. MoŜliwe jest 
to dzięki zmianom, jakie zaszły w świadomości człowieka (zwiększenie znaczenia 
edukacji, szkolenia, ochrony zdrowia, standardów pracy) i rozwojowi gospodarki, 
czego konsekwencją staje się transformacja tradycyjnych wartości ekonomicznych, 
bezpieczeństwa w kierunku wartości wyŜszego rzędu takich jak satysfakcja czy 
moŜliwość samorealizacji. Wzrost kwalifikacji, kompetencji, znaczenia jakości 
poziomu Ŝycia sprawił, Ŝe człowiek przestaje być obojętny na problemy otoczenia, 
w tym środowiska naturalnego. Powszechnie wspiera się programy ekologiczne, 
zarządzanie odpadami czy stosowanie recyklingu. Globalizacja i internacjonalizacja 
                                                                 

16 Opracowano na podstawie materiałów PNJ (Polska Nagroda Jakości). 
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zwiększają moŜliwość akceptacji zachodzących zmian w stylu Ŝycia, wzorcach 
spoŜycia, zwiększają potrzebę wolności i rozwoju. Przed organizacjami stoi wiele 
wyzwań, którym muszą sprostać, aby zachować zdolność rozwojową. Obrazuje to, 
jak trudne dla organizacji staje się zdobycie umiejętności wypracowywania przewa-
gi konkurencyjnej. Chcąc znaleźć efektywne sposoby zwiększania swojej konku-
rencyjności, naleŜy skutecznie i sprawnie zarządzać własnymi zasobami. Dzisiaj 
duŜego znaczenia nabiera zdolność kształtowania i wykorzystania kapitału intelek-
tualnego, którego niekwestionowanym składnikiem jest kapitał relacyjny. 

Klient a kapitał relacyjny organizacji 

Termin kapitał relacyjny najczęściej odnoszony jest do określenia relacji orga-
nizacji z jej zewnętrznymi partnerami. NaleŜy rozpatrywać go przede wszystkim  
w odniesieniu do relacji międzyludzkich, umiejętności organizacji w zakresie kre-
owania i utrzymywania związków pomiędzy ludźmi, od których później w znacz-
nym stopniu uzaleŜniona jest jakość powiązań pomiędzy organizacjami. Takie po-
stępowanie powinno prowadzić do znaczącej poprawy wyników ekonomicznych  
i społecznych. Dlatego niezwykle istotne wydaje się optymalizowanie relacji  
z klientami, które uznaje się za „podstawowy element decydujący o skuteczności  
i efektywności organizacji, gdyŜ są trudne do skopiowania i zastąpienia innymi 
zasobami17”.  

Dzisiaj niewystarczające jest poprzestawanie na zaspokajaniu bieŜących po-
trzeb klientów. NaleŜy zdobyć umiejętności pozwalające na zidentyfikowanie ich 
przyszłych oczekiwań, a następnie nawiązanie współpracy. Dzięki temu organizacja 
moŜe utrzymywać starych i pozyskiwać nowych klientów, co świadczy o uzyskaniu 
produktu zadawalającego odbiorcę (pozyskaniu jego lojalności). Istotne staje się, 
aby producent i odbiorca mieli wspólne cele, poniewaŜ sprzyja to ich wzajemnej 
współpracy, co przyczynia się do wzrostu wartości firmy. Organizacyjne uczenie 
się skutecznie wspiera proces podejmowania decyzji mających wpływ na kształto-
wanie relacji z klientem zewnętrznym organizacji oraz zarządzania nimi. Zaanga-
Ŝowanie klientów w proces projektowania produktu zwiększa moŜliwość realizacji 
ich wymagań w zakresie: sprzedaŜy, marketingu, produkcji, finansów, badań i roz-
woju. Takie działanie to szansa na optymalizację jakości produktu.  

Skutkiem niewłaściwie podjętych decyzji jest negatywny wpływ na osiągane 
wyniki finansowe i konkurencyjność organizacji. Klient moŜe zostać obarczony 
kosztami nieodpowiedniej jakości nabytego produktu wynikającej z niskiej jakości 
zarządzania, co moŜe doprowadzić do zerwania dotychczasowej współpracy. We-
dług J. Banka18 to on stanowi serce i jest głównym celem biznesu, powinien być 

                                                                 
17 E. Skrzypek, Kapitał relacji…, s. 24. 
18 J. Bank, Zarządzanie przez jakość, Gebethner i Ska, Warszawa 1997, s. 18. 
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postrzegany jako współtwórca poziomu jakości produktu (oferowana jakość musi 
sprostać jego wymaganiom teraz i w przyszłości). Producent musi zdawać sobie 
sprawę z faktu, Ŝe w gospodarce rynkowej to on uzaleŜniony jest od klienta, a nie 
odwrotnie. Dziś klient zainteresowany jest nie tylko jakością finalną produktu, lecz 
takŜe często bierze udział w procesie projektowania jakości wyrobów i usług. Do 
wybranych kryteriów oceny organizacji przez klienta moŜna zaliczyć m.in.19: 
1. Ogólny wizerunek organizacji – dąŜenie do optymalizacji procesu wymiany 

informacji (proces komunikacji), elastycznego zaspokojenia oczekiwań klien-
tów (systematyczność i kompleksowość reakcji organizacji na zidentyfikowane 
potrzeby). 

2. Proces wytwórczy – optymalizacja procesu wytwórczego. DąŜenie, aby stoso-
waną technologię charakteryzowały: optymalizacja jakości, innowacyjność  
i ekologiczność (ocena jakości oddziaływania procesu wytwórczego, a następ-
nie produktu na człowieka i środowisko). 

3. SprzedaŜ – ocena jakości procesu obsługi, w skład którego naleŜy zaliczyć: 
ocenę zachowania pracownika, jego zaangaŜowania, poziomu wiedzy z zakresu 
optymalizacji eksploatacji produktu oraz komunikatywność wydawanych in-
strukcji i dokumentacji technicznej produktu, czy ocenę estetyki pomieszczeń 
biurowych. 

4. Usługi posprzedaŜne – ocena: jakości udzielonej pomocy w zakresie postępo-
wania z uszkodzonym produktem, reakcji na reklamacje, uwagi i spostrzeŜenia 
klienta związane z nieprawidłowościami w trakcie eksploatacji produktu. 
W pełni racjonalne wydają się spostrzeŜenia Deminga, cytowane przez F. Wier-

semana: „Nie przywiązuj się do swego wyrobu lecz do swego klienta” 20. Ciesz się, 
kiedy jest niezadowolony i oczekuje od ciebie innowacyjności, poniewaŜ czyni cię 
to silniejszym i sprawniejszym. To od poziomu jakości produktu, obsługi klienta, 
umiejętności poznania motywów jego postępowania, optymalizacji kosztów, termi-
nu realizacji zamówień, uzaleŜniony jest los producenta. Istotne staje się, aby pro-
dukt cechowała innowacyjna wartość dodana, która jest cenna dla klienta. Elementy 
filozofii TQM wbudowane w nowe podejście do znormalizowanych systemów 
jakości przyczyniły się do głębszego postrzegania norm.  

Dokonana w 2000 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną no-
welizacja norm ISO serii 9000 wprowadziła zmiany w postrzeganiu klientów orga-
nizacji. Uznała, Ŝe istotny wpływ mają badania ich satysfakcji, gdyŜ zrozumienie 
ich potrzeb pozwala na utrzymanie lub umocnienie istniejących relacji, co zwiększa 
szansę na wzmocnienie pozycji organizacji na rynku. Dlatego orientacja na klienta 
stanowi nadrzędny cel systemów zarządzania jakością. Istotne staje się, aby naczel-

                                                                 
19 Opracowano na podstawie materiałów PNJ. 
20 F. Wiersman, Integracja z klientem, Oficyna Wydawnicza Logos, Warszawa 1997, s. 144. 
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ne kierownictwo zidentyfikowało wymagania klienta i sprawdziło, czy zostały pod-
jęte odpowiednie działania umoŜliwiające ich jak najlepsze spełnienie. Zatem nale-
Ŝy ustalić wymagania dotyczące produktu, następnie dokonać przeglądu wymagań 
dotyczących wyrobów oraz określić, czy wszystkie są naleŜycie uwzględnione i nie 
odbiegają od tych zawartych w umowie. W normach zostały przedstawione zasady 
komunikowania się z klientem w zakresie informacji o produkcie, ofercie, zlece-
niach czy informacji zwrotnej. Zobowiązuje się organizację do przeprowadzania 
badań zadowolenia klienta, monitorowania jego satysfakcji, ustalenia metod uzy-
skania wiarygodnych wyników, wykorzystania i oceny informacji dotyczących 
zadowolenia klienta21. Takie postępowanie stanowi szansę na optymalizację jakości 
kapitału klienta, który jest równy sumie zdyskontowanych przepływów gotówko-
wych, jakie organizacja uzyska dzięki nawiązanym relacjom z klientami. Wartość 
kapitału klienta ma więc istotny wpływ na wartość organizacji22. 

Proces kształtowania kapitału relacyjnego 

Globalizacja, kryzys gospodarczy niosą wiele zmian (szans, okazji, zagroŜeń), 
do których musi dostosować się organizacja. Dlatego niezwykle istotne staje się, 
aby w tym celu wykorzystać wszystkie zasoby, umiejętności. Źródłem przewagi 
konkurencyjnej organizacji mogą stać się relacje partnerskie, związki z otoczeniem, 
które w znacznym stopniu decydują o sprawności tworzenia wartości. Optymaliza-
cja relacji to efekt pewnego rodzaju ewolucji, który został zapoczątkowany powta-
rzalnymi transakcjami opartymi na lojalności wobec źródła zakupu i zaufania zwią-
zanego z pozytywnym wizerunkiem danego partnera23, z czasem przekształcające 
się w długoterminowe powiązania regulowane umowami. Często zadowolenie  
z realizacji postanowień w nich zawartych prowadzi do podjęcia współpracy, która 
z czasem moŜe przerodzić się w ścisłe stosunki partnerskie, bazujące na synergicz-
nym wykorzystaniu swych silnych stron, takich jak posiadane zdolności, zasoby 
czy pozycja rynkowa. Wzajemna synergia wspomaga w osiąganiu wzajemnych 
korzyści, wzmacnia występujące relacje tworząc tzw. wartość związku24. W tym 
celu naleŜy dąŜyć do optymalizacji warunków, aby stworzyć moŜliwość maksy-
malnego wykorzystania potencjału. Sukces tych działań w znacznym stopniu uza-
leŜniony jest od jakości i stopnia wykorzystania potencjału strategicznego organiza-
cji oraz instrumentów wewnątrzorganizacyjnych i narzędzi zarządczych, których 
zadaniem jest ukształtowanie, wdroŜenie w praktykę gospodarczą i doskonalenie 

                                                                 
21 E. Skrzypek, Klient jako współtwórca poziomu jakości w organizacji, w: Klient w organizacji…,  

s. 97–98. 
22 E. Skrzypek, Kapitał relacji…, s. 26. 
23 A. Olczak, M. Urbaniak, Marketing B2B w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2006. 
24 M. Urbaniak, Budowanie relacji z klientami przez przedsiębiorstwa posiadające certyfikat systemu 

zarządzania, w: Klient w organizacji… 
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rozwiązań warunkujących rozwój organizacji. O ich wartości decyduje przydatność 
w procesie wypracowywania przewagi konkurencyjnej. Dlatego istotne staje się 
opracowanie koncepcji działania, która zwiększy szanse na efektywne doskonalenie 
i wykorzystanie kapitału relacyjnego organizacji. Kształtowanie jakości kapitału 
relacyjnego składa się z dwóch etapów:  

– procesu identyfikacji istniejących relacji (kapitału relacyjnego) i ocena ich 
wpływu na konkurencyjność organizacji; 

– procesu tworzenia, wdraŜania i doskonalenia obranej strategii. 
W pierwszym etapie wyróŜnia się następujące działania: 

1. Proces identyfikacji: kluczowych potrzeb przedsiębiorstwa, oczekiwań i wza-
jemnie występujących relacji: 
– ocena intensywności i rozległości kontaktów, ich wpływu na funkcjonowa-

nie organizacji, stopnia wykorzystania nawiązanych relacji; 
– określenie relacji pomiędzy jednostkami mającymi wpływ na wewnętrzne 

funkcjonowanie organizacji (pracownicy, akcjonariusze, właściciele) i ja-
kości ich powiązań z otoczeniem; 

– określenie relacji pomiędzy interesariuszami organizacji, do których zali-
cza się np. klientów zewnętrznych, kooperantów, dostawców, konkuren-
tów; 

– określenie relacji pomiędzy organizacją a społeczeństwem, w którym funk-
cjonuje. 

2. Określenie wpływu kapitału relacyjnego na konkurencyjność organizacji. Oce-
na wpływu kapitału relacyjnego na: rozpoznawalność i siłę marki, wycenę ryn-
kową organizacji, zdolność wypracowywania wartości dodanej, skalę działania, 
mobilność organizacji, poziom ograniczania kosztów, np. poprzez wyelimino-
wanie kosztów złej jakości czy moŜliwość ograniczenia własnych inwestycji, 
np. w badania naukowe, które są ponoszone w celu wyspecjalizowania organi-
zacji (moŜliwość zakupu nowoczesnych technologii, maszyn), wzrost elastycz-
ności działań, doskonalenie zidentyfikowanych w organizacji procesów mają-
cych wpływ na jakość produktu i funkcjonowania organizacji. 
W drugim etapie podejmuje się zaś następujące kroki: 

1. Sformułowanie nowej (udoskonalenie starej) strategii, dobór metod, zasobów 
umoŜliwiających wypracowanie przewagi konkurencyjnej organizacji. Wdro-
Ŝenie koncepcji wiąŜe się z pozyskiwaniem określonych zasobów, kompetencji, 
narzędzi pozwalających na ukształtowanie i kompleksowe wykorzystanie kapi-
tału w dostosowaniu organizacji do turbulencji otoczenia. Utrzymanie przewagi 
w dłuŜszym okresie staje się moŜliwe, gdy organizacja dysponuje zasobami 
(elastycznymi, specyficznymi dla danej organizacji, rzadkimi), do których nie 
moŜe dotrzeć (nie moŜe ich skopiować) konkurencja. 
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2. Realizacja strategii (wdraŜanie nowych rozwiązań, monitoring poziomu 
satysfakcji oraz identyfikowanie nowych oczekiwań i moŜliwości 
nawiązywania relacji). 

3. Pomiar (oszacowanie) wartości kapitału relacyjnego i określenie jego wpływu 
na jakość funkcjonowania organizacji. Sporządzenie raportu w celu określenia 
wartości elementów kapitału relacyjnego, które zostały zidentyfikowane  
w organizacji, co pozwala na monitorowanie i korygowanie działań mających 
wpływ na jakość kapitału relacyjnego i konkurencyjność organizacji. 

4. Dalsze doskonalenie działań optymalizujących jakość kapitału relacyjnego oraz 
maksymalizujących jego wykorzystanie w procesie kształtowania konkuren-
cyjności organizacji. 
W Ŝywotnym interesie przedsiębiorstwa jest intensywny rozwój powstałych re-

lacji, co jest moŜliwe dzięki skutecznemu sformułowaniu i wdroŜeniu strategii oraz 
stałej weryfikacji jej efektów przez systematyczne jej doskonalenie mające na celu 
maksymalizowanie wartości organizacji. Proces realizacji strategii powinien być 
monitorowany, istnieje więc potrzeba systematycznego pomiaru dokonań przedsię-
biorstwa, co stanowi drogę do wprowadzenia usprawnień i innowacji utrwalających 
wzajemne relacje. O rozwoju organizacji w znacznym stopniu decyduje umiejęt-
ność zidentyfikowania strategicznych dla wypracowania przewagi konkurencyjnej 
elementów kapitału relacyjnego, jego pomiaru (oszacowania), racjonalnego wyko-
rzystania i doskonalenia. Słabe elementy systemu mogą przyczynić się do znaczą-
cego obniŜenia jakości, dlatego tak istotne jest precyzyjnie ich wskazanie, co zna-
cząco ułatwia dokonanie pomiaru istniejącego poziomu relacji. Zdaniem P. Drucke-
ra, jeŜeli firma mierzy swoje osiągnięcia tymi samymi starymi sposobami, akceptu-
je i umacnia stary sposób realizacji25. Taka postawa pomaga kształtować zarządza-
nie rozumiane jako „kategorię nawiązującą do rzeczowych i ludzkich czynników 
organizacji, a w konsekwencji do relacji i synergii między nimi”26. Dzisiaj nie nale-
Ŝy poprzestawać na starych źródłach przewagi konkurencyjnej, naleŜy dąŜyć do 
odkrywania nowych, zatem i stare metody pomiaru często okazują się niewystar-
czające. 

Podsumowanie 

Organizacja to „system otwarty – prowadzący wymianę energii i informacji  
z otoczeniem”27, który aby zapewnić sobie szansę na przetrwanie i rozwój, musi 
dokonywać stałej wymiany z otoczeniem. O jakości jego funkcjonowania w znacz-
nej mierze decydują czynniki techniczne, ekonomiczne, psychologiczne oraz socjo-
                                                                 

25 P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2001, s. 185. 
26 J.S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak, Zarządzanie w przedsiębiorstwie…, s. 11. 
27 A.K. Koźmiński, A.M. Zawiślak, Pewność i gra. Wstęp do zachowań organizacyjnych, PWE, 

Warszawa 1982, s. 57. 
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logiczne, które wywierają istotny wpływ na proces przetwarzania wejść (materiały, 
kapitał, energia, personel, informacje itd.) w procesie transformacji (wytwarzania) 
w wyjścia (produkty – wyroby i usługi oraz odpady)28. Chcąc zwiększyć skutecz-
ność i efektywność tego uporządkowanego społeczno-technicznego systemu, przed 
którym zostały postawione do zrealizowania określone cele i zadania, naleŜy  
w świadomy i metodyczny sposób kształtować relacje organizacji. Kapitał relacyj-
ny, tworzenie sieci – wzajemnie korzystnych powiązań (w tym biznesowych), 
zwiększa moŜliwość wymiany informacji, co ułatwia np. dostęp organizacji do 
poszukiwanych zasobów, kompetencji, które w określonym miejscu i czasie mają 
określoną wartość, mogąc decydować o wypracowaniu przewagi konkurencyjnej. 
Jego istotą jest tworzenie relacji pomiędzy organizacją i jej interesariuszami pozwa-
lającymi na kształtowanie jej wizerunku, tworzenie sieci relacji (szczególnego za-
sobu), zdobywanie wiedzy (pozwalającej na określenie nie tylko aktualnych, lecz 
takŜe przyszłych potrzeb i wzajemnych oczekiwań) warunkującej wzrost integracji, 
wiarygodności i wzajemnego zaufania (przekonania co do wiarygodności partnera), 
co powinno znaleźć korzystne odzwierciedlenie w sprzedaŜy i wysokości odnoto-
wywanego zysku.  

 
RELATION CAPITAL VERSUS ORGANISATION COMPETITIVENES S 

 
Summary 

 
Complex, turbulent and demanding surrounding causes the need of adequate adaptation and 

restructuring of an organization. It is essential for an organization to improve it systematically and 
adapt to happening changes. Such a procedure makes the chance of increasing of innovativeness 
and effective improvement of organizational activity higher. This gives the possibility to gain 
market competitiveness. In the paper there is the presentation of the influence of relation capital 
on competitiveness and the quality of organizational functioning.  

                                                                 
28 Z. Jasiński, Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 15. 
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Streszczenie  

Czynniki zewnętrze, a wśród nich te o charakterze ekologicznym mają wielki wpływ na 
konkurencyjność przedsiębiorstw i ich produktów. Obecność naturalnych i ekologicznych pro-
duktów kosmetycznych na rynku polskim stała się faktem. Najistotniejszym problemem jest ich 
wyodrębnienie spośród wielkiej masy produktów konwencjonalnych. Pomóc w tym mają dwa 
stworzone standardy COSMOS i NaTrue. Wielu nieuczciwych producentów uŜywa nieetycznych 
metod greenwashing, próbując kształtować w ten sposób konkurencyjność swoich produktów na 
rynku. Jedynie wzrost świadomości ekologicznej konsumentów moŜe ich chronić przed tymi 
praktykami. 

Wstęp 

Czynniki ekonomiczne, demograficzne, a przede wszystkim społeczno-kultu-
rowe wpływają na ciągle zmieniające się potrzeby nabywców. Odpowiedzią produ-
centów są innowacje na etapie projektowania wyrobu, jego wytwarzania i zorien-
towanie się na pojedynczego konsumenta. W przypadku konsumentów ciągły 
wzrost poziomu wykształcenia, wzrost świadomości oraz dochodów powodują 
poszukiwanie produktów spełniających zupełnie odmienne potrzeby konsumentów, 
tj. poczucie ich wyŜszej jakości czy ekologiczności. Coraz mniej decyzji zakupo-
wych podejmuje się na podstawie rzeczywistych cech produktu, duŜy wpływ na 
zachowanie konsumenta na rynku mają proekologicznie ukierunkowane przekazy 
marketingowe, partnerskie relacje sprzedawców z klientami – marketing relacyjny. 
Satysfakcja klienta stała się głównym celem marketingu, zaraz po zaspokajaniu 
potrzeb i oczekiwań klientów oraz dostarczeniu im rzeczywistych dóbr i usług. Przy 
wyborze produktów kosmetycznych bardzo często mamy do czynienia z manifesta-
cją odrębności, kreowaniem własnego wizerunku oraz wyraŜaniem pozycji spo-
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łecznej. Poszczególne przedsiębiorstwa mają zróŜnicowany wpływ na środowisko 
naturalne, ale czynnik ekologiczny coraz intensywniej kształtuje poziom ich konku-
rencyjności. Sytuacja, o której mowa, wynika z dojrzewającej świadomości spo-
łecznej dotyczącej ochrony środowiska naturalnego1. W latach 90. ubiegłego stule-
cia w krajach wysokorozwiniętych zaobserwowano spadek zbytu towarów (spo-
Ŝywczych i środków czystości), które nie zawierały informacji o nieszkodliwości 
dla środowiska2. 

Pojawił się nowy trend w projektowaniu produktów łączący róŜnego rodzaju 
innowacje zarówno te ekstremalne, jak i te inkrementalne z ochroną środowiska.  

Ekoprojektowanie 

Ekoprojektowanie produktu (w tym kosmetycznego) jest myśleniem o środowi-
sku w całym Ŝyciu produktu: od jego wymyślenia, wydobycia, zbioru niezbędnych 
surowców do wytworzenia gotowego produktu. Design for Environment (DfE) 
dąŜy do zbliŜenia dwóch róŜnych funkcji: rozwoju produktu i zarządzania środowi-
skowego3. Według Z. Foltynowicza i współautorów projektowanie proekologiczne 
polega na zaprojektowaniu takiego wyrobu, który umoŜliwia racjonalne wykorzy-
stanie surowców, materiałów, wody i energii podczas wszystkich etapów cyklu 
Ŝycia produktu, recykling po uŜyciu przy jednoczesnym zmniejszeniu zagroŜenia 
dla środowiska naturalnego i ludzi4.  

Ekoprojektowanie pozwala na wzrost wartości oraz jakości produktu, jego 
większe rozpoznawanie na rynku, a co za tym idzie – wzrost popytu. Otrzymany  
w taki sposób produkt spełnia wymagania klientów zarówno pod względem ekolo-
gicznym, jakościowym, jak i mentalnym.  

WdroŜenie projektowania ekologicznego w praktyce, w opinii autorki, jest 
moŜliwe w przypadku produkcji ekologicznych produktów kosmetycznych, dla 
których cały cykl Ŝycia produktu jest znany ze względu na kontrolowanie upraw, 
hodowli, zbioru naturalnego oraz wszystkich następnych etapów produkcji. 

Rynek ekologicznych produktów kosmetycznych 

Rynek produktów ekologicznych z roku na rok generuje coraz większe zyski. 
Istnienie ekologicznych produktów kosmetycznych na półkach sklepowych stało się 
                                                                 

1 H. Adamkiewicz-Drwiłło, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej 
gospodarki, Dom Organizatora, Toruń 2010, s. 265. 

2 J. Penc, Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie – systemowe działanie, Placet, Warszawa 
1997. 

3 Implementing Design for Environment, Digital Equipment Corporation and Massachusetts Institute 
of Technology, Program on Technology, Business and Environment, Digital Corporation, March 1997, 
http://www.p2pays.org/ref/23/22627.pdf. 

4 Z. Foltynowicz, M. Wilk, A. Lewandowska, Zasady proekologicznego projektowania wyrobów 
(DfE), w: Zarządzanie produktem – wyzwanie przyszłości, red. J. Kall, B. Sojkin, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej, Poznań 2006, s. 167–175. 
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faktem. Bardzo długo były to produkty o nieskomplikowanej recepturze, tj. olejki 
do ciała, problemy stwarzało wytworzenie produktów o bardziej skomplikowanym 
składzie, tj. kremy, balsamy. Dziś wyprodukowanie kolorowych kosmetyków do 
makijaŜu wyłącznie na bazie naturalnych i ekologicznych surowców stało się juŜ 
moŜliwe. 

Szacowana wartość rynku kosmetyków naturalnych w Europie w 2010 r. prze-
kroczy 2 mld euro. NajpręŜniej rozwija się rynek kosmetyków naturalnych i ekolo-
gicznych we Francji i Niemczech, generuje on ponad 70% sprzedaŜy ogółem.  
W Niemczech oraz w Austrii kosmetyki naturalne mają ponad 4–5% udziału  
w sprzedaŜy kosmetyków5. 

Rynek naturalnych i ekologicznych produktów kosmetycznych jest rozdrobnio-
ny, bardzo wysoki udział mają w nim produkty marek własnych, tj. Weleda, Dr 
Hauschka i Lavera. DuŜe koncerny równieŜ są zainteresowane produktami ekolo-
gicznymi, o czym świadczyć mogą przejęcia takich marek, jak Aveda (Estée Lau-
der), The Body Shop, Sanoflore (koncern L’Oréal) oraz tworzenie ekologicznych  
i naturalnych linii kosmetyków 

Certyfikacja ekologicznych produktów kosmetycznych 

Zarówno w ustawie z 30 marca 2001 r. o kosmetykach, jak i Dyrektywie Ko-
smetycznej 76/768/WE – aktach prawnych definiujących bardzo szeroko pojęcie 
produktu kosmetycznego nie ma definicji ekologicznego ani naturalnego produktu 
kosmetycznego. RóŜnorodne interpretacje tych pojęć kreowane z jednej strony 
przez producentów surowców – składników kosmetyków, samych produktów ko-
smetycznych, z drugiej przez jednostki certyfikujące doprowadziły do wyodrębnie-
nia się dwóch standardów dotyczących zarówno składników, jak i produktów natu-
ralnych oraz ekologicznych. 

Europejskie jednostki certyfikujące produkcję i produkty ekologiczne (ECO-
CERT, Soil Association, ICEA, Cosmebio, Bioforum) doprowadziły do opracowa-
nia jednolitych standardów dotyczących ekologicznych surowców i produktów 
kosmetycznych o nazwie COSMOS (Cosmetics Organic Standards). Zasady CO-
SMOS obowiązujące od stycznia 2010 r. pozwalają na dalsze prowadzenie procesu 
certyfikacji przez jednostki zrzeszone, lecz na wspólnych zasadach. Standard CO-
SMOS dotyczy produktów naturalnych i ekologicznych, ich pochodzenia, jakości  
i pochodzenia poszczególnych składników, składu wyrobu gotowego, przechowy-
wania, produkcji, opakowania, zarządzania środowiskowego, oznakowania oraz 
inspekcji, kontroli i certyfikacji6.  
                                                                 

5 European Market For Natural Cosmetics (2009 Edition), http://www.organicmonitor.com/ 
100260.htm (maj 2010). 

6 COSMOS – standard Cosmetics organic and natural standard – Final, January 2010, 
http://www.cosmos-standard.org/docs/COSMOS-standard-final-jan-10.pdf (maj 2010). 
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Drugim standardem jest NaTrue stworzony w roku 2007 przez Europejskie 
Ugrupowanie Interesów Producentów Kosmetyków Naturalnych i Organicznych 
(EEIG – European Economic Interesting Grouping) zrzeszające firmy kosmetyczne: 
Laverana, Logocos, Primavera, Santaverde, Wala i Weleda. W ramach standardu 
NaTrue stworzono listy pozytywne substancji naturalnych, ich pochodnych i sub-
stancji identycznych z naturalnymi, opisano dopuszczalne metody i procesy wytwa-
rzania, określono minimalne ilości składników naturalnych w produktach natural-
nych i ekologicznych, maksymalne ilości składników pochodnych i identycznych  
z naturalnymi oraz warunki pakowania i jakości materiałów opakowaniowych7. 

Twórcy tych standardów uwaŜają, Ŝe ich ujednolicenie daje wiele korzyści: dla 
konsumenta (jasne kryteria certyfikacji, jednolitość oznakowania wyróŜniająca 
produkty na rynku), dla producenta (stworzenie moŜliwości certyfikowania kaŜdego 
rodzaju kosmetyku), dla gospodarki – promocję polityki zrównowaŜonego rozwoju 
i konsumpcji i co za tym idzie – zwiększenie stosowania certyfikowanych surow-
ców – produktów rolnictwa ekologicznego8. 

Tylko od decyzji producenta kosmetyków zaleŜy poddanie się certyfikacji. Ko-
smetyki ekologiczne muszą być odpowiednio oznakowane, aby odróŜniać się od 
produktów konwencjonalnych. Nie moŜna uŜywać określenia ekologiczny w przy-
padku produktów niecertyfikowanych, nie wolno doprowadzać do nieporozumień  
i skojarzeń z ekologicznym pochodzeniem produktu bądź jego składników. Ma to 
na celu ochronę interesów producenta i konsumenta. Na opakowaniu podać naleŜy 
jednostkę certyfikującą – jej nazwę, kod lub logo.  

Składniki ekologiczne moŜna wykazać jedynie na liście INCI poprzez dodanie 
zwrotu: „z rolnictwa ekologicznego” lub podobnego, uŜywając tej samej czcionki 
jak dla całej listy INCI. W przypadku kosmetyków ekologicznych składniki ekolo-
giczne powinny stanowić 95–100% składników ogółem. Jednostki certyfikujące 
COSMOS i NaTrue nieco inaczej proponują znakować swoje produkty, zwłaszcza 
jeŜeli chodzi o kosmetyki naturalne i ekologiczne. COSMOS wyróŜnia dwa logo 
COSMOS ORGANIC i COSMOS NATURAL, równieŜ kosmetyki certyfikowane 
według NaTrue są opatrzone znakiem odpowiednim dla danego poziomu certyfi-
kacji.  

Opakowanie ekologicznych produktów kosmetycznych 

Opakowanie produktów kosmetycznych przestało juŜ słuŜyć wyłącznie opako-
waniu zawartości, jego forma oraz informacje i oznakowania na nim zawarte speł-
niają obecnie funkcję: informacyjną, a przede wszystkim marketingową. W przy-
                                                                 

7 NaTrue Label: requirements to be met by natural and organic cosmetics, http://www.natrue.org/ 
fileadmin/natrue/downloads/Criteria_EN_1.8.pdf (maj 2010). 

8 M. Siekierski, Certyfikowanie kosmetyków naturalnych w 2009 r. – ujednolicone standardy CO-
SMOS a wymagania NaTrue, SOFW Journal-Pl, incl. IPSCC, „Wiadomości PTK” 2009, nr 2, s. 12–22. 
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padku kosmetyków, szczególnie tych uznawanych za luksusowe, stało się ono to-
warem samo w sobie i jak wynika z badań, moŜe wartościowo stanowić nawet do 
30% wartości całego produktu.  

Ustawa o kosmetykach z 30 marca 2001 r. reguluje zachowania producentów 
na rynku kosmetyków, określa wymagania dotyczące ich składu, prawidłowego 
oznakowania (informacje o produkcie, producencie, składzie produktu i terminie 
trwałości) oraz warunków obrotu. Czytelne i zrozumiałe oznakowanie kosmetyków 
jest bardzo istotne dla właściwego i bezpiecznego z nich korzystania. Gotowe ko-
smetyki naturalne, ekologiczne powinny być zapakowane w opakowania równieŜ 
przyjazne środowisku, ekonomiczne, ergonomiczne i podatne na ponowne przetwo-
rzenie. Opakowania kosmetyków naturalnych, ekologicznych powinny charaktery-
zować się następującymi cechami: 

– rozmiar opakowania powinien być zredukowany do niezbędnego mini-
mum, tak aby nie zmniejszając pojemności, maksymalnie ograniczyć zuŜy-
cie materiałów potrzebnych do jego wyprodukowania; 

– do wytworzenia takiego opakowania wykorzystywać naleŜy papier z certy-
fikatem FSC (Systemu Certyfikacji Kontroli Pochodzenia Produktu oraz 
Gospodarki Leśnej), papier mało przetworzony, podlegający szybko biode-
gradacji; 

– wykorzystywane powinny być do opakowania słoiczki wyprodukowane  
z jednorodnego tworzywa, dobrze poddającego się recyclingowi bądź ze 
szkła; 

– naleŜy zrezygnować ze zbędnych zdobień, nadruków na opakowaniu, które 
uniemoŜliwiają szybką biodegradację; 

– opakowania te powinny ze względów estetycznych być proste w formie; 
– w przypadku atestu lub znaku jednostki certyfikującej na opakowaniu po-

winien być on jasno i czytelnie przedstawiony dla łatwiejszej identyfikacji 
produktu9. 

W przypadku produktów kosmetycznych bardzo istotnym narzędziem marke-
tingowym jest reklama, która przekazuje informacje o produkcie i jego walorach, 
„tworzy popyt podstawowy, ma takŜe nakłaniać do zakupu, czyli tworzyć popyt na 
ściśle określoną markę produktu oraz utrwalać, czyli przypominać o istnieniu pro-
duktu”10 oraz promować samo ulepszone opakowanie.  

 

                                                                 
9 J. Newerli-Guz, Znakowanie kosmetyków naturalnych i ekologicznych w aspekcie kształtowania 

proekologicznych postaw konsumenckich, w: Wybrane problemy jakości kosmetyków i wyrobów chemii 
gospodarczej, red. M. Sułek, R. Zieliński, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2010, s. 22–36. 

10 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Wyd. Gebethner i Ska, War-
szawa 1999, s. 574. 
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Zielony marketing i greenwashing 

Jednym ze społecznie zaangaŜowanych form marketingu jest zielony marketing 
– green marketing, którego efektem są środowiskowo przyjazne produkty oferowa-
ne konsumentom. Sabina Zaremba zjawisko zielonego marketingu określa jako 
rozbudzenie świadomości ekologicznej u konsumentów dotychczas niezaintereso-
wanych ochroną środowiska na rzecz nowych zachowań społecznych i wyborów 
konsumpcyjnych, uwzględniających potrzeby ekologii11. Z historycznego punktu 
widzenia pierwsze kosmetyki były w całości pochodzenia naturalnego, potem bar-
dzo długo ich szczególnego (skutecznego) działania dopatrywano się w rozwoju 
technologii i przemysłu, powrót do natury jest trendem stosunkowo nowym. WaŜną 
rzeczą dla proekologicznie nastawionego konsumenta stała się łatwość odróŜnienia 
produktów naturalnych, ekologicznych od ich konwencjonalnych odpowiedników 
oraz pewność, Ŝe naprawdę pochodzą one z ekologicznego źródła.  

Ekologicznie zaprojektowany produkt kosmetyczny odpowiednio opakowany 
moŜe być produktem „wysoce” ekologicznym, ale nie musi. RównieŜ w branŜy 
kosmetycznej pojawiło się narzędzie marketingowe, jakim jest greenwashing.  

Greenwashing, uznawany za nieetyczne narzędzie marketingowe, jest naduŜy-
waniem haseł proekologicznych w stosunku do produktów, które wcale ekologiczne 
czy prośrodowiskowe nie są. Pojęcie to wymyślono w Stanach Zjednoczonych  
i nazwano tak praktyki nieuczciwego uŜywania haseł ekologicznych, wykorzystują-
cych nastawionego proekologicznie klienta, który jest skłonny zapłacić więcej za 
ekologiczny odpowiednik produktu konwencjonalnego. W przypadku produktów 
kosmetycznych zjawisko greenwashingu bardzo często dotyczy formy prezentowa-
nia produktu – głównie jego opakowania jako ekologicznego, odwracając uwagę 
konsumentów od pochodzenia składników czy przejścia procesu certyfikacji skład-
ników i produktu jako całości. 

Badania własne 

Przeprowadzono badania ankietowe wśród stu respondentek – studentek kos-
metologii i towaroznawstwa, które powinny mieć szeroką wiedzę teoretyczną  
i praktyczną z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, zachowawczej i ogólnej wiedzy 
towaroznawczej o kosmetykach, w tym naturalnych i ekologicznych. Badanie doty-
czyło sprawdzenia rozpoznawalności kosmetyków naturalnych, oceny ich popular-
ności na tle znajomości i stosowania kosmetyków konwencjonalnych, znajomości 
pojęcia greenwashing oraz postrzegania ekologicznych produktów kosmetycznych. 
Narzędziem badawczym był stworzony z 12 pytań anonimowy kwestionariusz an-

                                                                 
11 S. Zaremba, Marketing ekologiczny, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 84. 
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kietowy. Pytania w nim zawarte, otwarte i zamknięte, następowały po sobie w lo-
gicznej kolejności i były zrozumiałe dla respondentów. 

Jak wynika z badań, ankietowane były skłonne kupować ekologiczne produkty 
kosmetyczne ze względu na ich walory uŜytkowe i deklarowały chęć do płacenia za 
nie więcej niŜ za produkty konwencjonalne (82% badanych). Kupienie konkretnego 
ekologicznego produktu kosmetycznego zadeklarowało 68% ankietowanych. 

Na pytanie, co daje konsumentom pewność, Ŝe kosmetyki, które kupują, są fak-
tycznie kosmetykami naturalnymi, ekologicznymi, ankietowane wskazały: skład, 
certyfikaty i oznaczenia; 74% respondentek wskazało na skład kosmetyków jako na 
najistotniejszą cechę decydującą o jakości i pochodzeniu produktu. Konsumentki 
nie potrafiły odróŜnić produktów naturalnych od ekologicznych, tylko 20% bada-
nych wiedziało, Ŝe róŜni je system certyfikacji. 

Badane respondentki kupujące kosmetyki ekologiczne kierują się przy ich wy-
borze bardzo zróŜnicowanymi argumentami. W kwestionariuszu poproszono o ich 
wymienienie, uzyskane odpowiedzi przedstawiono w tabeli 1 według liczby wska-
zań, pozostałe odpowiedzi były pojedyncze.  

Tabela 1 

Powody, dla których respondentki kupują i uŜywają ekologiczne produkty kosmetyczne 

Ekologiczne produkty kosme-
tyczne 

Udział ilościowy 
odpowiedzi 

Nie powodują u mnie alergii 18 
Dają pewność bezpieczeństwa 
kupowanego kosmetyku 

12 

Są skuteczniejsze od kosmetyków 
konwencjonalnych  

6 

Cenię produkty ekologiczne  5 
Są trendy 4 
Wspieram działania proekologiczne 3 

Źródło: badania własne. 

Jak wynika z badań, konsumentki zdecydowanie częściej przy zakupie produk-
tów kosmetycznych pochodzenia ekologicznego kierują się ich walorami uŜytko-
wymi – niewywoływanieam alergii, bezpieczeństwem. WyŜszą ich skuteczność 
wskazało tylko sześć respondentek włącznie w czterech przypadkach ze wskaza-
niem konkretnego kosmetyku nazwy oraz producenta. Powody „ekologiczne” wy-
boru tego rodzaju produktów były zdecydowanie mniej istotne. Pojawiły się cztery 
odpowiedzi, w których respondentki uŜywające kosmetyków ekologicznych wska-
zały na modę, panowanie trendu na stosowanie kosmetyków ekologicznych i natu-
ralnych. 

Pojęcie greenwashing było znane 26% badanym, a z nich 75% potrafiło je wła-
ściwie zdefiniować. Wszystkie respondentki spotkały się zaś z reklamą i innymi 
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środkami przekazu marketingowego wykorzystującymi określenia: ekologiczny, 
naturalny, przyjazny dla środowiska, złoŜony ze składników naturalnych, lepszy od 
innych (w rozumieniu od produktów innych producentów). Ankietowane nie potra-
fiły właściwie wskazać producentów naturalnych i ekologicznych produktów ko-
smetycznych, uwaŜając za nie te firmy, które reklamują się właśnie w ww. sposób, 
a nie mają Ŝadnego atestu pozwalającego potwierdzić ich ekologiczny charakter. Co 
więcej, sześciu na dwudziestu jeden wskazanych przez respondentki producentów 
kosmetyków znalazło się na opublikowanej w listopadzie 2009 r. przez Fundację 
Pro-Test tzw. czarnej liście kosmetyków zawierających składniki pochodzenia syn-
tetycznego, szkodliwe dla człowieka12.  

W Stanach Zjednoczonych uruchomiona została dla konsumentów strona inter-
netowa Greenwashing Index, na której podaje się informacje, który produkt i jego 
reklama wprowadza w błąd kupujących, sugerując prośrodowiskowe działania pro-
ducenta i ekologiczne pochodzenie produktu. 

Prawie 40% respondentek nigdy nie spotkało się z przedstawionymi przez an-
kietera nazwami jednostek certyfikujących, pomimo Ŝe wskazywały na świadomy 
wybór i zakup kosmetyków naturalnych i ekologicznych.  

Podsumowanie 

Unijne uregulowania prawne mają na celu ochronę producentów i nabywców 
produktów kosmetycznych. RównieŜ na tym rynku obserwuje się nieuczciwe prak-
tyki mające na celu podkreślanie proekologicznego charakteru produktu. Najistot-
niejsze w przeciwdziałaniu im powinno być kreowanie świadomości ekologicznej 
kupujących poprzez pogłębianie ich wiedzy na temat produktów pochodzenia eko-
logicznego. 

Większość działań proekologicznych zwiększa koszty prowadzonej przez 
przedsiębiorstwa działalności. Jednocześnie w związku z pogłębianiem się świado-
mości konsumenta przedsiębiorstwa stają przed koniecznością sprostania wymo-
gom rynku. Jest juŜ faktem, Ŝe przedsiębiorstwa mogące zaoferować swoim klien-
tom produkty spełniające wspomniane wymogi stają się konkurencyjne na danym 
rynku13.  

Walory ekologiczne produktów kosmetycznych stały się czynnikiem w sposób 
bardzo istotny decydującym o wyborze tego, a nie innego produktu, dlatego produ-
cenci będą musieli podjąć trud certyfikacji swoich produktów, chcąc zdobyć zaufa-
nie i wierność klientów. 

Konsumenci identyfikują ekologiczność produktu jako jego zaletę, ale nie wie-
dzą do końca, co ją potwierdza. Świadomość ekologiczna konsumentek kosmety-

                                                                 
12 Lista kosmetyków, „Pro-Test” 2009, nr 11 (93). 
13 H. Adamkiewicz-Drwiłło, Konkurencyjność przedsiębiorstw…, s. 282. 
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ków ekologicznych i naturalnych jest na zróŜnicowanym poziomie i powinna być 
ciągle kształtowana. Ma to juŜ miejsce poprzez akcje promocyjne Unii Europej-
skiej, samych producentów oraz organizacji pozarządowych. 
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Streszczenie  

Przemiany w orientacji marketingowej, które są obserwowane na wielu rynkach, objęły rów-
nieŜ obszar szkolnictwa wyŜszego. Zmiany te dotyczą nie tylko stopniowego uznawania i wpro-
wadzania marketingu do szkół wyŜszych, lecz takŜe roli marketingu i stosowanych instrumentów. 
W Polsce szczególnie intensywnie wykorzystują marketing uczelnie niepubliczne, chociaŜ uczel-
nie publiczne niejednokrotnie im nie ustępują. Przemiany te dotyczą poszukiwania sposobów 
pozycjonowania szkół wyŜszych, tendencji do stosowania zintegrowanej komunikacji marketin-
gowej, a szerzej zintegrowanego marketingu, wykorzystywania niestandardowych mediów  
i działań oraz stosowania działań budujących długotrwałe relacje z róŜnymi grupami interesa-
riuszy. 

Początki marketingu w szkołach wyŜszych 

Marketing w szkołach wyŜszych wyrósł na gruncie podstawowych załoŜeń  
i zastosowań marketingu na innych rynkach. W początkowych etapach zwykle był 
utoŜsamiany z promocją, dalej stopniowo wprowadzano segmentację i badania 
marketingowe oraz pozycjonowanie1. DuŜy wpływ na koncepcję marketingu  
w szkołach wyŜszych miała analogia, którą poczyniono w Stanach Zjednoczonych, 
porównując sytuację w słuŜbie zdrowia i na rynku edukacyjnym. W latach 80. do-
strzeŜono bowiem pewne podobieństwa pomiędzy niekorzystnymi tendencjami na 
rynku usług medycznych i w edukacji na poziomie wyŜszym oraz opory ze strony 
osób uczestniczących w świadczeniu tych usług co do zasadności stosowania in-
strumentów rynkowego oddziaływania, wiąŜących się z wpływem ich na reputację 
środowiska medycznego i akademickiego. PoniewaŜ jednak przyjęcie marketingo-
wego punktu widzenia i zastosowanie właściwych narzędzi umoŜliwiło słuŜbie 
zdrowia przetrwanie, a potem równieŜ dalszy rozwój, marketing zaczął być stop-

                                                                 
1 H. Hall, Marketing w szkolnictwie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 46. 
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niowo wprowadzany do szkół wyŜszych. Powstały pierwsze publikacje na ten te-
mat, a od 1988 r. zaczęto organizować cykliczną juŜ konferencję na temat marke-
tingu w szkolnictwie wyŜszym. 

W Polsce potrzeba szerszego wprowadzenia marketingu do uczelni pojawiła się 
wraz z reformą szkolnictwa wyŜszego na początku lat 90. ubiegłego stulecia. Po-
czątkowo bardziej widoczne były działania marketingowe nowo powstających 
szkół wyŜszych. Musiały one nie tylko zaistnieć w świadomości otoczenia jako 
uczelnie, lecz takŜe prowadzić działania informujące o zachodzących zmianach  
i roli uczelni prywatnych na rynku edukacyjnym. Istniejące w tym czasie uczelnie 
państwowe o wielowiekowej historii, będące ostoją tradycji, wartości, a takŜe insty-
tucjami stabilnymi doświadczały skutków zwiększonego zainteresowania wykształ-
ceniem na poziomie wyŜszym, co w efekcie koncentrowało ich wysiłki bardziej na 
zapewnieniu moŜliwości pokrycia zwiększonego zapotrzebowania niŜ na aktywnym 
funkcjonowaniu na rynku. Jednocześnie ład akademicki oparty na autonomii i sa-
morządności i pojawiające się liczne dyskusje co do zasadności wprowadzania 
marketingu do szkół wyŜszych tworzyły swego rodzaju bariery przy wdraŜaniu 
orientacji marketingowej w wielu szkołach wyŜszych. Nie oznacza to, Ŝe w ogóle 
nie wykorzystywano Ŝadnych instrumentów marketingowych, rola marketingu była 
jednak ograniczona głównie do działań promocyjnych. Zwykle były to informatory 
czy serwis na stronie internetowej uczelni. Zakres, intensywność i jakość tych dzia-
łań róŜniły się jednak znacząco. Stopniowo rola marketingu się zwiększała. Do-
strzeŜono potrzebę prowadzenia badań marketingowych, których przedmiotem 
zwykle była konkurencja (zakres oferty i tam, gdzie studia były płatne, równieŜ 
wysokość czesnego). Rzadziej przedmiotem badań były potrzeby i oczekiwania 
kandydatów na studia. Niektóre szkoły wyŜsze zainteresowały się prowadzeniem 
segmentacji. Zaczęły powstawać rozwiązania organizacyjne, które umoŜliwiały 
realizację tak zdefiniowanej roli marketingu w uczelniach. Główne wysiłki pionów 
marketingowych w szkołach wyŜszych koncentrowały się jednak na procesach 
rekrutacyjnych, a marketing traktowano bardziej jako funkcję, której celem było 
pozyskanie odpowiedniej liczby nowych studentów. Takie pojmowanie roli marke-
tingu utrzymuje się w wielu szkołach wyŜszych jeszcze dzisiaj. 

Wyzwania stojące przed marketingiem szkół wyŜszych 

Wiek XXI przyniósł zmiany w otoczeniu szkół wyŜszych i zmiany w nich sa-
mych. Objęły swoim zasięgiem nie tylko rynek polski, lecz takŜe praktycznie cały 
świat. Szkoły wyŜsze stanęły przed wyzwaniami, które wynikają m.in. z: 

– przemian w sposobach finansowania edukacji na poziomie wyŜszym (ogra-
niczenie roli państwa w finansowaniu szkół wyŜszych i zmniejszające się 
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przychody z czesnego wywołały konieczność poszukiwania innych źródeł, 
np. funduszy prywatnych); 

– procesów globalizacji, które zwiększają mobilność zarówno młodych ludzi 
chcących się kształcić, jak i kadry naukowej; umoŜliwiają i ułatwiają do-
stęp do uczelni w róŜnych krajach, a takŜe wymuszają procesy internacjo-
nalizacji procesów kształcenia; 

– niekorzystnych przemian demograficznych, mających miejsce w krajach 
wysoko rozwiniętych i Polsce (zmniejszająca się gwałtownie liczba osób  
w wieku 19 lat nie będzie wystarczająco rekompensowana rosnącym do-
tychczas wskaźnikiem skolaryzacji); 

– postępu technologicznego mającego wpływ zarówno na funkcjonowanie 
szkół wyŜszych (wprowadzanie zintegrowanych systemów zarządzania), 
sam proces kształcenia (wykorzystywanie nowoczesnych środków dydak-
tycznych, rozwój kształcenia w formie e-learningu), jak i komunikację  
z otoczeniem; 

– przemian w potrzebach i oczekiwaniach samych kandydatów na studia czy 
studentów (upowszechnienie wykształcenia wyŜszego, nastawienie do pro-
cesu kształcenia, sposoby pozyskiwania wiedzy i poziom kandydatów na 
studia, oczekiwania wobec uczelni i przyszłej pracy, a takŜe zmiany w sty-
lu Ŝycia); 

– zmian przepisów prawnych regulujących zakres autonomii i samorządno-
ści, a co za tym idzie – funkcjonowanie szkół wyŜszych (w Polsce ustawa 
Prawo o szkolnictwie wyŜszym i jej nowelizacje); 

– nasilenia się konkurencji na rynku szkół wyŜszych (wzrost liczby szkół 
wyŜszych, procesy rozwoju terytorialnego, procesy łączenia się i przejmo-
wania szkół wyŜszych, a takŜe intensyfikacja działań rynkowych uczelni). 

Wszystkie te wyzwania zwiększyły zainteresowanie działaniami marketingo-
wymi, wpłynęły na dobór instrumentów rynkowego oddziaływania, a częściowo 
takŜe na zmianę jego postrzegania. 

W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej 

Szkoły wyŜsze konkurują na rynku nie tylko o kandydatów na studia, lecz takŜe 
o środki finansowe na badania i kształcenie oraz o kadrę naukowo-dydaktyczną. 
Budują przewagę, bazując na dotychczasowym potencjale, moŜliwościach i umie-
jętnościach sprostania wymaganiom konkurencyjnego rynku. JeŜeli rozpatrywać 
potencjał i moŜliwości konkurowania, to często w uprzywilejowanej sytuacji są 
uczelnie publiczne, działające od wielu lat, o uznanym dorobku, zapleczu i łatwiej-
szym dostępie do środków finansowych umoŜliwiających kształcenie na wielu 
kosztochłonnych kierunkach. Uczelnie niepubliczne natomiast, mając z reguły krót-



GraŜyna Nowaczyk 414

szą historię i ograniczony dostęp do środków publicznych (np. finansujących kształ-
cenie w trybie stacjonarnym), podejmują liczne działania słuŜące budowaniu pozy-
cji na rynku. Szkoły te częściej czują potrzebę podejmowania działań marketingo-
wych i mają teŜ często kadrę, która potrafi sprostać wymaganiom konkurencyjnego 
rynku.  

Mimo pewnego jeszcze sceptycyzmu co do stosowania marketingu w niektó-
rych szkołach wyŜszych w ostatnich latach moŜna zaobserwować wyraźną tenden-
cję do wzrostu zainteresowania i roli marketingu w tych instytucjach. Szkoły wyŜ-
sze uznały potrzebę zintegrowanej komunikacji, która słuŜy w duŜej mierze wyróŜ-
nieniu się na rynku. Procesy te mają budować i umacniać świadomość oraz postrze-
ganie marki uczelni na konkurencyjnym rynku. Marka szkoły wyŜszej to nic innego 
jak suma wraŜeń, emocji, doświadczeń i faktów, które organizacja wykreowała  
w świadomości społecznej2. Uczelnie z tradycjami opierają często swoje działania 
na uniwersalnych, uznanych wartościach, takich jak np. prawda, rzetelność, szacu-
nek czy zrozumienie. Te wartości komunikują zwykle w misji czy w innych regula-
cjach (np. Akademicki Kodeks Wartości przyjęty w 2003 r. przez Senat Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego). Nie zawsze jednak wykorzystują je w procesie budowy marki 
uczelni. Szkoły niepubliczne natomiast w procesie budowy marki raczej wykorzy-
stują nieco inne wyróŜniki.  

Szkoły wyŜsze często próbują budować swoją markę i wyróŜniać się na rynku 
poprzez jakość, szeroką ofertę edukacyjną czy cenę. Zdecydowanie lepsze rezultaty 
daje wykorzystanie takich atrybutów, które odnoszą się do bycia pierwszym, za-
właszczenia atrybutu, przywództwa, tradycji, specjalizacji, preferencji klientów, 
technologii, najnowszych osiągnięć czy popularności3. Występują w Polsce przy-
kłady szkół wyŜszych, które próbują się wyróŜniać, stosując takie wyróŜniki: 

– Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – „Naj-
lepszy uniwersytet medyczny”, 

– Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – „Najlepsza uczelnia biz-
nesowa”, 

– Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej w Warszawie – „Najlepsza niepu-
bliczna uczelnia humanistyczna w Polsce”, 

– WyŜsza Szkoła Bankowa w Poznaniu – „Uczelnia nr 1 w Wielkopolsce”, 
– Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – „Jedyna nie-

publiczna uczelnia akademicka w regionie”, 

                                                                 
2 P. Lisiecki, Po pierwsze wyróŜnij się!, „Nowe śycie Gospodarcze” 2005, nr 13, s. 25. 
3 A. Kulig, P. Lisiecki, WyróŜnić się, ale czym? Strategie marketingowe szkół wyŜszych, w: Marke-

ting w szkole wyŜszej. Przemiany w orientacji marketingowej, red G. Nowaczyk, D. Sobolewski, Wyd. 
WyŜszej Szkoły Bankowej, Poznań 2011, s. 287–292. 
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– WyŜsza Szkoła Logistyki w Poznaniu – „Pierwsza w Polsce uczelnia logi-
styczna”, 

– Collegium Civitas w Warszawie– „Studia społeczne i polityczne pod pa-
tronatem Polskiej Akademii Nauk”, 

– Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – „Edukacja nowej generacji”, 
– WyŜsza Szkoła Biznesu NLU w Nowym Sączu – „Uczelnia nieograniczo-

nych moŜliwości”, 
– Szkoła WyŜsza im. Bogdana Jańskiego w Warszawie – „Uczelnia z duszą  

i sercem”, 
– Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – „Uczelnia z pasją”, 
– Politechnika Poznańska – „Wiedza dla gospodarki”, 
– Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – „Dyplom AGH gwarancją 

dobrej pracy”, 
– WyŜsza Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – „Uczelnia dobrych 

perspektyw”, 
– Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Krośnie – „Uczelnia na miejscu”. 
Znalezienie takiego wyróŜnika, który będzie podstawą pozycjonowania uczelni 

jest trudne, daje jednak szanse trwałego zaistnienia szkoły wyŜszej w otoczeniu  
i zdobycia przewagi konkurencyjnej. Ten wyróŜnik moŜe stanowić punkt wyjścia 
koncepcji zintegrowanego marketingu, która nabiera znaczenia na rynku amerykań-
skim, a jej załoŜenia są stopniowo przenoszone równieŜ na polski rynek eduka-
cyjny.  

Koncepcja zintegrowanego marketingu 

Z badania przeprowadzonego przez T. Hayesa metodą delficką z ekspertami 
zajmującymi się marketingiem w szkołach wyŜszych w praktyce (prorektorzy ds. 
marketingu na uczelniach), konsultantami z branŜy oraz naukowcami prowadzący-
mi badania w tym zakresie wynika, Ŝe marketing w szkolnictwie wyŜszym będzie 
stopniowo ewoluował, przyjmując w przyszłości charakter bardziej strategiczny. 
Funkcja marketingowa będzie łączona z planowaniem strategicznym, a nadzór nad 
nimi będzie spoczywał w rękach najwyŜszych władz uczelni (prorektora). Konse-
kwencją takiego podejścia do roli marketingu w szkole wyŜszej będzie zintegrowa-
ny marketing4.  

Koncepcja zintegrowanego marketingu uznaje konieczność dostosowania pod-
stawowych zasad marketingu szkół wyŜszych do realiów i potrzeb świata akade-
mickiego. Oferuje strategie pozwalające na zidentyfikowanie mocnych stron uczel-
ni, ukierunkowuje ich działania na odpowiednich studentów i umoŜliwia dobór 
optymalnego zestawu nowych narzędzi komunikacji, w którym bardzo waŜną funk-
                                                                 

4 T. Hayes, Przyszłość marketingu w szkołach wyŜszych, w: Marketing w szkole wyŜszej…, s. 132. 
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cję pełnią elektroniczne, interaktywne instrumenty komunikacji globalnej. Ponadto 
zintegrowany marketing obejmuje równieŜ zmiany organizacyjne i związaną z nimi 
koordynację działań marketingowych poszczególnych wydziałów, aby cała uczelnia 
zmierzała w jednym i tym samym kierunku5.  

Przykładem szkoły wyŜszej, która stosuje koncepcję zintegrowanego marketin-
gu, moŜe być Uniwersytet DePaul w Chicago. Wszystkie jego cechy komunikowa-
ne w misji (tradycyjny, miejski, oparty na wartościach, kompleksowy, dostępny, 
konkurencyjny i zorientowany na nauczanie) są podstawą zintegrowanego marke-
tingu, a kompleksowa strategia marki DePaul oraz jej pozycjonowania jest przysto-
sowana do potrzeb całego Uniwersytetu i zrozumiała dla grup docelowych. W 
związku  
z tym zintegrowany marketing jest podstawą do opracowania planów rocznych dla 
całej Uczelni i poszczególnych szkół, a wszystkie plany strategiczne muszą być 
oparte na analizach i badaniach6. Korzyści z wdraŜania zintegrowanego marketingu, 
jakie zostały zidentyfikowane w Uniwersytecie, to: 

− generowanie samoistnego zainteresowania, 
− zapewnienie wyŜszych wskaźników konwersji (osoby zainteresowane � 

zapytania � zgłoszenia � przyjęcia � osoby zakwalifikowane), 
− pomoc w utrzymaniu studentów, 
− tworzenie długofalowego potencjału, 
− budowanie lojalności wobec Uniwersytetu7. 
Koncepcja zintegrowanego marketingu w szkołach wyŜszych kładzie duŜy na-

cisk na wcześniejsze wyraźne zdefiniowanie wspomnianych juŜ wyróŜników marki 
uczelni i przygotowanie komunikatu, który będzie stanowił podstawę pozycjono-
wania szkoły wyŜszej i dawał przewagę konkurencyjną. Ten kierunek rozwoju 
marketingu bazuje na działaniach ukierunkowanych na budowanie relacji i to za-
równo z kandydatami na studia, aktualnymi studentami, absolwentami, jak i ze śro-
dowiskiem lokalnym czy ponadlokalnym, w tym w szczególności z pracodawcami 
czy władzami lokalnymi. Zintegrowane zostają teŜ narzędzia z obszaru PR i rekla-
my dzięki załoŜeniu, Ŝe najlepsze rezultaty osiąga się korzystając ze wszystkich 
dostępnych narzędzi komunikacyjnych jednocześnie8.  

Ta tendencja w orientacji marketingowej uczelni zaczyna się równieŜ pojawiać 
w Polsce. Pierwsze przejawy takiego podejścia do marketingu moŜna dostrzec  

                                                                 
5 L.D. Lauer, Internacjonalizacja szkolnictwa wyŜszego. Implikacje dla marketingu, w: Marketing  

w szkole wyŜszej…, s. 16. 
6 L.V. Ryan, Marketing szkół wyŜszych o profilu biznesowym z perspektywy amerykańskiej, w: Mar-

ketingowe zarządzanie szkołą wyŜszą, red. G. Nowaczyk, P. Lisiecki, Wyd. WyŜszej Szkoły Bankowej, 
Poznań 2006, s. 81. 

7 Ibidem, s. 81 
8 L.D. Lauer, Internacjonalizacja szkolnictwa…, s. 16. 
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w działaniach niektórych szkół wyŜszych budujących relacje z róŜnymi grupami 
interesariuszy. Najwięcej aktywności szkół wyŜszych moŜna zaobserwować w sfe-
rze budowania relacji z kandydatami na studia, a zatem nadal w sferze rekrutacji. 
Budowa relacji odbywa się poprzez stałą komunikację z kandydatami na studia. 
Szkoły wyŜsze często organizują wizyty swoich studentów w szkołach średnich, 
prowadzą w swoich budynkach bądź w siedzibach szkół średnich wykłady dla 
uczniów tychŜe szkół, organizują konkursy dla młodzieŜy. Takie działania słuŜą nie 
tylko zaistnieniu uczelni w świadomości młodych ludzi czy budowaniu marki szko-
ły wyŜszej, lecz takŜe są pretekstem do nawiązania z nimi kontaktu. Poziom znajo-
mości uczelni i jej postrzeganie wpływa na poziom zainteresowania jej ofertą edu-
kacyjną, a to z kolei daje moŜliwości stałej komunikacji z kandydatami, przy wyko-
rzystaniu skuteczniejszych instrumentów. Tradycyjne instrumenty komunikacji  
z kandydatami na studia (np. prasa, ulotki czy informatory) stopniowo są wypierane 
przez nowoczesne, elektroniczne media, choć i tu widać wyraźne zmiany. JuŜ nie 
wystarczy dobrze przygotowana strona internetowa, dobrze pozycjonowana. Szkoły 
wyŜsze wykorzystują coraz częściej nowe moŜliwości, które daje Internet, np. 
umieszczają w sieci filmy informujące o róŜnych działaniach uczelni, wykorzystują 
portale społecznościowe do budowania relacji z młodymi ludźmi, a studenci tworzą 
wideoklipy, które prezentują brać studencką ich uczelni (lipdub). Te same instru-
menty są potem wykorzystywane do kontaktów ze studentami i absolwentami. Za-
kres i intensywność prowadzonej komunikacji z kandydatami na studia wpływa na 
poziom zapisów. 

Ciekawym przykładem budowania relacji z najmłodszymi jest Ekonomiczny 
Uniwersytet Dziecięcy prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierun-
ków Ekonomicznych we współpracy z takimi partnerami, jak Szkoła Główna Han-
dlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet  
w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Urząd Miasta Bełcha-
tów. Takie działania sprawdziły się w innych branŜach usługowych (np. rynek 
usług bankowych). Dzięki nim marka uczelni budowana jest wśród najmłodszych, 
co długofalowo przynosi pozytywne efekty.  

Niektóre szkoły wyŜsze odwołują się teŜ do kształcenia ustawicznego i przygo-
towują oferty dla ludzi w róŜnym wieku, oferty, które często mają za zadanie nie 
tyle kształcenie, ile popularyzowanie wiedzy (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku lub 
Uniwersytet KaŜdego Wieku).  

W budowaniu relacji szkół wyŜszych z aktualnymi studentami dominują dzia-
łania oparte na szerzej lub węŜej pojętych programach lojalnościowych. Programy 
te zwykle bazują na cenie (zwolnienie z wybranych opłat, np. wpisowe przy korzy-
staniu z kolejnych form kształcenia, zniŜki czy nawet całkowite zwolnienie z cze-
snego). Mniej uświadamiana jest konieczność budowania relacji w trakcie samego 
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procesu kształcenia. Szkoły wyŜsze przykładają duŜą wagę do procesów kształce-
nia, ich jakości, zgodności ze standardami, doboru osób prowadzących zajęcia. 
Programy studiów są zwykle dokładnie dostosowane do wspomnianych obligato-
ryjnych standardów kształcenia, co skutkuje tym, Ŝe uczelnie kształcące na tym 
samym kierunku się nie wyróŜniają. Trochę lepiej wygląda sytuacja w zakresie 
oferowanych specjalności, chociaŜ i tu istnieje duŜe podobieństwo ofert, szczegól-
nie na najbardziej popularnych kierunkach kształcenia. Trzeba zatem znaleźć inne 
jeszcze sposoby budowania relacji ze studentami. Mogą to być np. zajęcia prowa-
dzone w ciekawy sposób, wykłady z ekspertami z danej branŜy, partnerskie podej-
ście do studentów, ciekawe zajęcia dodatkowe, moŜliwości realizacji zainteresowań 
i pasji, nowoczesne wyposaŜenie, a nawet dobrze ułoŜony plan zajęć. Relacje  
z aktualnymi studentami i absolwentami dają, wspomniane wcześniej korzyści  
w postaci większej lojalności studentów, którzy przechodząc na kolejne etapy 
kształcenia, będą ponownie korzystać z oferty edukacyjnej ukończonej uczelni. 
Takie działania budują długofalowy potencjał uczelni. 

Koncepcja zintegrowanego marketingu zakłada znalezienie tego, co dla obsłu-
giwanego rynku docelowego stanowi wartość, i podjęcie działań słuŜących zorien-
towaniu całej uczelni na zaspokajanie zidentyfikowanych oczekiwań. Musi zatem 
nastąpić koordynacja wszystkich procesów w uczelni, od rekrutacji przez procesy 
kształcenia i prowadzenia badań, do procesów pomocniczych. Uczelnia powinna 
jednoznacznie komunikować tę wartość, a komunikat powinien stanowić zobowią-
zanie, za którego realizację odpowiedzialni są wszyscy. 
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STRATEGIA ROZWOJU MORSKIEGO PORTU  
POLICE W LATACH 2010–2020 

 

 

 

Streszczenie  

W niniejszym artykule przedstawiono strategię, która jest podstawą do opracowania i reali-
zacji przedsięwzięć rozwojowych na terenie portu w Policach. Kluczowym elementem jest spre-
cyzowanie kierunków rozwoju firmy w przyszłości. NaleŜy takŜe odpowiednio zestawić reko-
mendacje i działania, które pozwolą na sprawne funkcjonowanie tego podmiotu na rynku Pomo-
rza Zachodniego. Wszystko to sprawi, Ŝe rozwój polskiej gospodarki jest równoznaczny ze 
zwiększaniem roli przeładunków drobnicowych i masowych w polskich portach morskich, w tym 
takŜe w porcie w Policach. 

Zadania, funkcje i zmiany w funkcjonowaniu portu Police 

Port Police składa się czterech komplementarnych terminali portowych: termi-
nal Morski, Barkowy, Mijanka i Gunia. Port Police jest piątym pod względem wiel-
kości przeładunków portem morskim w Polsce. Zgodnie z nomenklaturą wprowa-
dzoną przez ustawę o portach i przystaniach morskich zaliczany jest do portów nie-
mających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej.  

W porcie dominowała dotychczas funkcja transportowa realizowana przede 
wszystkim na potrzeby Zakładów Chemicznych „Police” (funkcja portu zakłado-
wego). Port wyspecjalizował się w przeładunkach towarów masowych, takich jak 
fosforyty, apatyty, ruda ilmenitowa, sól potasowa, nawozy, amoniak i kwas siarko-
wy. W wielkości przeładunków dominują fosforyty na wejściu (ok. 50% całości 
przeładunków) oraz nawozy na wyjściu (ok. 30% całości przeładunków).  

W ciągu swojej blisko 35-letniej działalności Port Police znacząco zwiększył  
w ostatnich latach wielkość przeładunków. W rekordowych latach (1997, 1998) 
obsłuŜono prawie 3 mln ton ładunków masowych. Wielkość przeładunków porto-
wych w poszczególnych okresach była odzwierciedleniem stanu koniunktury go-
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spodarczej, szczególnie w branŜy nawozowej i rolniczej. Wśród głównych etapów 
rozwoju obrotów portowych w Policach moŜna wymienić: 

a) 1971–1974 – budowa zakładu i portu ZCh „Police”, stopniowy wzrost 
przeładunków do ok. 1,35 mln ton rocznie; 

b) 1974–1989 – stabilizacja przeładunków na poziomie 1,5 mln ton rocznie  
z gwałtownym załamaniem gospodarki w latach 1980–1982, związanym  
z kryzysem społeczno-gospodarczym; 

c) 1989–1994 – pierwszy etap transformacji w Polsce, wprowadzenie gospo-
darki wolnorynkowej i ograniczenie eksportu; 

d) 1995–1998 – okres koniunktury gospodarczej, wysokiej dynamiki wzrostu 
zarówno w produkcji na rynek krajowy, jak i na eksport; 

e) 1999–2001 – okres dekoniunktury w światowym przemyśle chemicznym, 
w ZCh „Police” nastąpił spadek opłacalności produkcji nawozów na eks-
port; 

f) 2010– okres ponownego stopniowego wzrostu przeładunków portowych.  

Perspektywy rozwoju przemysłu chemicznego 

W ostatnich latach w światowym przemyśle chemicznym z ogromną dynamiką 
zachodzą procesy konsolidacji i koncentracji produkcji oraz globalizacji firm i ryn-
ków chemikaliów. JuŜ w latach 90. XX wieku dał się odnotować proces istotnych 
zmian dokonywanych przez koncerny poprzez m.in. transfer technologii oraz kapi-
tału w kierunku rynków wschodzących, dysponujących źródłami taniego surowca  
i siły roboczej, takich jak kraje arabskie oraz kraje Dalekiego Wschodu, Ameryki 
Łacińskiej i Południowej. Jednocześnie wśród producentów wystąpiły tendencje do 
wzbogacenia własnych struktur wytwórczych o procesy głębokiego przetwórstwa 
chemikaliów bazowych (amoniak, metanol, olefiny i BTK) do produktów o znacz-
nie wyŜszej wartości dodanej i walorach handlowych (głównie pochodne organicz-
ne, tworzywa sztuczne, kauczuki, polimery konstrukcyjne). 

Analiza działalności przemysłowej w obszarze przemysłu chemicznego wyka-
zuje istnienie róŜnego typu trendów związanych ze sferami działalności finansowej 
i rynkowej, technicznej i technologicznej czy reakcji na zmieniające się potrzeby  
i modele konsumpcji. Do najistotniejszych czynników, które juŜ wywarły i nadal 
będą miały decydujący wpływ na przyszłościowe zmiany w strukturze wytwórczej 
oraz rynkach surowców i produktów chemicznych w skali globalnej, naleŜą: 

– globalizacja firm i rynków chemicznych, koncentracja zdolności produk-
cyjnych, zwiększenie udziału wydatków na prace badawczo-rozwojowe 
(B+R); 

– wzrost znaczenia głębokiego przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego;  
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– szybszy rozwój branŜ o wielostopniowych etapach przetwarzania chemika-
liów podstawowych w wyspecjalizowane produkty organiczne o duŜej 
wartości dodanej; 

– wysoki stopień nasycenia większości rynków chemikaliów; 

– upadek „strategii antyimportowych” w warunkach zmiany rynków na 
„otwarte”; 

– zmiany w traktowaniu problemu ekologicznego (polityka zrównowaŜonego 
rozwoju), ograniczanie skutków środowiskowych „u źródła”, tzn. w stoso-
wanych technologiach; 

– konieczność odbudowy i restrukturyzacji branŜ i rynków chemicznych po 
okresie dekoniunktury 1997–1999. 

Wśród analityków branŜy chemicznej panuje dość duŜa zgodność poglądów na 
wielkość firm zdolnych do przetrwania w warunkach globalizacji i koncentracji 
produkcji. Ogólnie ocenia się, Ŝe w ciągu najbliŜszych pięciu lat firmy chemiczne, 
których wartość sprzedaŜy osiąga „tylko” 1–2 mld dolarów rocznie, będą postrze-
gane jako zbyt małe dla efektywnej konkurencji na rynkach światowych. W tabeli 1 
przedstawiono produkcję przemysłu chemicznego w latach 1981–2010. 

Tabela1 

Prognoza rocznego wzrostu światowej produkcji sektora chemicznego – ujęcie branŜowe (%) 

Lata 1981–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010 
PKB – świat 2,6 3,1 3,7 3,8 – 4,3 3,6 – 4,2 
Chemikalia nieorga-
niczne 

0,5 1,0 1,5 1,0 – 1,5 0,5 – 1,5 

Nawozy i agroche-
mikalia 

2,0 1,5 1,5 1,0 – 1,5 1,0 – 1,5 

Petrochemikalia 4,0 4,0 4,5 4,0 – 5,0 4,0 – 4,5 
Koksochemia 1,0 0,5 –0,5 –0,5 –0,5 – 0,0 

Źródło: dane Ministerstwa Gospodarki RP. 

Szczególny przypadek zahamowania rozwoju w podsektorze koksochemii 
(spadek w latach 1996–2000; zastój przewidywany jest do roku 2010) spowodowa-
ny jest zachodzącymi w światowym przemyśle procesami konsolidacji i restruktu-
ryzacji przemysłu stalowego, zmniejszaniem stopnia uzysku surowców koksoche-
micznych (smoła, benzol), restrykcjami w ochronie środowiska (problem α-benzo-
pirenu), wyparciem z rynku niektórych produktów koksochemicznych przez petro-
chemiczne (naftalen, Ŝywice nienasycone, toluen, ksyleny).  

Prognoza ta dość wyraźnie wskazuje na orientację produkcji na podsektor wy-
twarzający produkty organiczne (w równym stopniu podstawowe chemikalia orga-
niczne i ich pochodne).  
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W związku z powyŜszym do 2010 r. według Ministerstwa Gospodarki wskaza-
ne byłoby co roku wygenerować ze źródeł pozabudŜetowych co najmniej 4 mld zł 
na potrzeby krajowego przemysłu chemicznego. 

Dla porównania w krajach UE w latach 1995–1999 przeciętne roczne nakłady 
inwestycyjne w przemyśle chemicznym wynosiły: Hiszpania 1,5 mld dolarów, 
Francja 3,4 mld dolarów, Niemcy 6,9 mld dolarów. Propozycja inwestowania w ro-
zwój bazy petrochemicznej podyktowana jest obserwowanymi tendencjami w go-
spodarce światowej; ze względu na rosnący na świecie udział ropy przeznaczonej 
do przetwórstwa chemicznego w stosunku do ilości zuŜywanej celem wytwarzania 
paliw i olejów. W latach 70. ubiegłego wieku udział ten wynosił 3–5%, w latach 90. 
osiągnął poziom 6–9%, a w okresie 2001–2010 wzrósł do 12–18%. 

Obecny stan przemysłu chemicznego w Polsce, podobnie jak w krajach Europy 
Zachodniej, jest czynnikiem determinującym poziom nowoczesności i rozwoju 
całego systemu gospodarczo-społecznego państwa. W Polsce przemysł ten od wielu 
lat jest niedoinwestowany. Wszystkie podstawowe wskaźniki stopnia „chemizacji” 
gospodarki, szczególnie wielkość produkcji w przeliczeniu na głowę mieszkańca 
oraz udział wartości wytwarzanych chemikaliów w wartości całej produkcji prze-
mysłowej kraju, są jednymi z najniŜszych nie tylko w porównaniu do innych krajów 
Unii Europejskiej, lecz takŜe większości państw Europy Środkowo-Wschodniej 
(ECW). 

Przemysł chemiczny w Polsce moŜe być jednym z najbardziej rentownych 
działów przetwórstwa przemysłowego. W uzasadnionym zakresie naleŜy prowadzić 
właściwą politykę kapitałowo-własnościową (m.in. prywatyzację, poszukiwania 
inwestorów strategicznych), która zapewni dalszy napływ środków finansowych  
z tego przemysłu dla budŜetu państwa, jednak nie likwidując elementów oddziały-
wania centrum administracyjnego kraju na istotne uwarunkowania funkcjonowania 
tego strategicznego dla gospodarki państwa przemysłu. Podobne elementy wpły-
wów zachowały sobie wszystkie kraje europejskie. Wspomniane procesy prywaty-
zacyjne winny w decydujący sposób polegać na angaŜowaniu strategicznych inwe-
storów kapitałowych zainteresowanych dalszym rozwojem i unowocześnieniem 
krajowego przemysłu chemicznego.  

W krajach wysoko rozwiniętych trwa systematyczny rozwój przemysłu che-
micznego ze średnim tempem wzrostu produkcji o ok. 3% rocznie. Przemysł w Pol-
sce musi dokonać w krótkim czasie przyspieszonego rozwoju. PowyŜsze dotyczy 
szczególnie rozbudowy w Polsce bazy produkcji podstawowych półproduktów 
petrochemicznych, decydujących o stanie i rozwoju innych branŜ przemysłowych. 

Podstawowe znaczenie dla otoczenia portu polickiego mają ZCh „Police” SA. 
Są one jedną z największych firm chemicznych w Polsce, zaliczanych do grupy 
podmiotów tzw. Wielkiej Syntezy Chemicznej. Spółka jest głównym w Polsce pro-
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ducentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych dla rolnictwa i jedynym  
w naszym kraju wytwórcą bieli tytanowej (dwutlenku tytanu), która znajduje zasto-
sowanie jako komponent produktów wytwarzanych w róŜnych branŜach przemysłu 
(przemysł farb i lakierów, tworzyw sztucznych, ceramiczny, lekki). 

Kombinat wytwarza róŜne rodzaje nawozów mineralnych, biel tytanową, a tak-
Ŝe substancje chemiczne stanowiące komponenty lub półprodukty do dalszego prze-
twórstwa w róŜnych branŜach przemysłu i gospodarki. Gama produktów obejmuje 
ok. 60 pozycji asortymentowych wyrobów wytwarzanych w ramach trzech głów-
nych grup: 

– nawozy mineralne (wieloskładnikowe i azotowe), 

– biel tytanowa, 

– chemikalia. 
Zakłady Chemiczne „Police” SA działają na europejskim rynku wyrobów che-

micznych o charakterze masowym. Produkcja podstawowa w Spółce odbywa się  
w ramach trzech zakładów produkcyjnych: Zakładu Bieli Tytanowej, Zakładu Fos-
forowego i Zakładu Azotowego. 

Zakład Fosforowy ZCh „Police” SA jest największym i najnowocześniejszym 
producentem nawozów fosforowych i wieloskładnikowych w Polsce. Jakość pro-
duktów oferowanych przez ten zakład, stosowana technologia produkcji oraz do-
godna lokalizacja w pobliŜu portu morskiego powodują, Ŝe jako jedyny polski pro-
ducent jest istotnym eksporterem nawozów fosforowych. Zakład Fosforowy ZCh 
„Police” SA planuje przeprowadzić restrukturyzację swojej działalności zmierzają-
cą przede wszystkim w kierunku: 

– unowocześnienia i poszerzenia asortymentu produktów, 

– obniŜki kosztów wytworzenia. 
Pierwszemu z wyŜej wymienionych celów ma słuŜyć planowana modernizacja 

istniejącej linii produkcji nawozu DAP w celu zwiększenia zdolności produkcji no-
woczesnych i atrakcyjnych rynkowo nawozów typu NPK kosztem mniej rentowne-
go nawozu typu DAP. Stworzy się moŜliwość elastycznego reagowania na potrzeby 
rynku. Realizacja drugiego celu – redukcji kosztów wytworzenia nawozów – będzie 
moŜliwa dzięki planowanej inwestycji umoŜliwiającej dywersyfikację zaopatrzenia 
w podstawowy półprodukt do produkcji nawozów – kwas fosforowy. Druga z tych 
inwestycji ma takŜe istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska. 

Zmiany w handlu zagranicznym i ich związek z nowymi zadaniami portu  
Police 

Ze względu na obserwowany trend wzrostowy obrotów polskiego handlu za-
granicznego w dziedzinie towarów wysoko przetworzonych i dóbr finalnych naleŜy 
spodziewać się stabilnego wzrostu wielkości przeładunków tych grup towarowych 



Józef Perenc 424

w polskich portach. Postępująca modernizacja polskiej gospodarki, ukierunkowana 
na zwiększenie efektywności gospodarowania w branŜach, których produktami są 
dobra finalne powszechnego uŜytku, spełniające światowe standardy uŜytkowe, 
powoduje zwiększenie potrzeb transportowych w dziedzinie konteneryzacji, prze-
wozów ro-ro i promowych. 

Polska, chcąc odgrywać istotną rolę w gospodarce Zjednoczonej Europy, jest 
zmuszona dywersyfikować swoją ofertę eksportową przez zwiększenie udziału dóbr 
finalnych o wysokim stopniu przetworzenia. Jednocześnie, rozwój tego sektora 
gospodarowania wywołuje konieczność zwiększenia importu półproduktów i wy-
robów gotowych, które będą uŜyte w procesie dalszego przetwarzania.  

Wszystko to sprawia, Ŝe rozwój polskiej gospodarki jest równoznaczny ze 
zwiększaniem roli przeładunków drobnicowych w polskich portach morskich. Pro-
gnozowany wzrost przeładunków drobnicowych jest równieŜ szansą na dywersyfi-
kację działalności przeładunkowej portu w Policach. Prognoza przeładunków drob-
nicy w roku 2015 w polskich portach morskich szacowana jest na 15–19 mln ton, 
wobec 11 mln ton w roku 2000, z czego ok. 7–9 mln ton przypadać będzie na porty 
ujścia Odry. Prawie 48% ładunków drobnicowych przeładowanych w polskich 
portach w roku 2000 dotyczyło systemu transportu multimodalnego. W roku 2015 
w tym systemie przeładowywanych ma być prawie 56% ogółu drobnicy. 

Dla portów aglomeracji szczecińskiej przewiduje się stabilny wzrost przeła-
dunków drobnicowych w systemie transportu multimodalnego (tab. 2). 

Tabela 2 

Prognoza przeładunków w systemie transportu multimodalnego dla portów aglomeracji 
szczecińskiej (w tys. ton) 

Wyszczególnienie Rok 2000 – wykonanie Rok 2015 – prognoza 
Kontenery 192,0 600–1200 
Ro-ro i promowe 1 815,1 3 000 
Ogółem 2 007,1 3 600 – 4200 

Źródło: S. Szwankowski, Polskie porty morskie w systemie połączeń multimodalnych na Bałtyku, 
w: Polska śegluga Liniowa i Promowa 2003, red. H. Salmonowicz, Fundacja na rzecz 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 26. 

Sektorem polskiej gospodarki, który odznacza się jednym z największych po-
tencjałów eksportowych, jest szeroko pojęta obróbka drewna, a w szczególności 
przemysł meblarski. Wyroby tego sektora będą odgrywały coraz większą rolę  
w przeładunkach drobnicowych, w tym teŜ w zespole portowym Szczecin i Świno-
ujście. 
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Małe porty morskie i ich szanse 

Zasadnicze znaczenie dla wykształcenia się sfery zarządzania w polskich por-
tach morskich miało wejście w Ŝycie postanowień Ustawy o portach i przystaniach 
morskich z grudnia 1996 r. (zwaną dalej „Ustawą”). Pomimo róŜnic w poglądach 
na temat przyszłego kształtu organizacji zarządzania polskimi portami morskimi 
istniała zgodność co do tego, Ŝe sprawa ta wymaga specjalnego uregulowania, od-
powiednim aktem prawnym.  

Zadania, jakie Ustawa nałoŜyła na podmiot zarządzający, są związane z reali-
zacją jego głównej funkcji – gospodarza terenów portowych. Obejmują one: 

– zarządzanie gruntami i infrastrukturą portową, 

– prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portów, 

– budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej, 

– świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, 

– zapewnienie odbioru i unieszkodliwiania odpadów i pozostałości ładunko-
wych ze statków, 

– pozyskiwanie dla portu nowych terenów pod dalszy rozwój infrastruktury 
transportowej.  

JeŜeli chodzi o realizację ostatniego z wymienionych zadań, ustawodawca do-
datkowo przyznał podmiotowi zarządzającemu prawo pierwokupu przy sprzedaŜy 
lub przeniesieniu uŜytkowania wieczystego (oddaniu w uŜytkowanie wieczyste) 
gruntów połoŜonych w granicach portu (w przypadku jego niewykorzystania prawo 
pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa). Jest to niewątpliwie rozwiązanie, któ-
re ma przynajmniej częściowo zrekompensować fakt, Ŝe na terenach w granicach 
poszczególnych portów zostali uwłaszczeni ich dotychczasowi uŜytkownicy. 

W art. 8 Ustawy portowej ustalono rodzaje opłat portowych za uŜytkowanie in-
frastruktury portowej, do których zaliczono: 

a) opłatę tonaŜową pobieraną za wejście statku do portu i wyjście statku  
z portu, przejście statku tranzytem przez obszar portu, umoŜliwienie odbio-
ru i unieszkodliwiania odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków, 
która nie moŜe być wyŜsza niŜ 1,10 euro za 1 GT; 

b) opłatę przystaniową pobieraną za korzystanie przez statek z nabrzeŜa lub 
przystani, która nie moŜe być wyŜsza niŜ 0,17 euro za 1 GT; 

c) opłatę pasaŜerską pobieraną za zejście pasaŜera na ląd albo za wejście pa-
saŜera na statek, która nie moŜe wyŜsza niŜ 1,74 euro za 1 pasaŜera. 

Przy czym wymienione opłaty1 pobiera podmiot zarządzający portem.  
 
                                                                 

1 Z wyjątkiem opłaty przystaniowej od obiektów infrastruktury portowej, które nie są zarządzane 
przez podmiot zarządzający portem, pobieranej przez podmiot będący właścicielem tych obiektów. 
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Kierunki rozwoju portu w Policach (w perspektywie do 2020 roku) 

W tabeli 3 przedstawiono analizę SWOT dla Morskiego Portu Police, akcentu-
jąc jego atuty i słabości oraz szanse i zagroŜenia. Jest ona podstawą do wyznaczania 
kierunków rozwoju portu. 

Tabela 3 

Analiza SWOT dla Morskiego Portu Police 

Mocne strony Słabe strony 
1. Wysoka jakoś świadczonych usług 
2. Poprzez ścisłą współpracę z ZCh „Police” Spółka 

zarządzająca bazuje na znanej i pozytywnie koja-
rzonej marce jej głównego udziałowca 

3. Znacząca pozycja na rynku usług transportowych 
4. DuŜy potencjał w rozwoju ze względu na posiadane 

tereny 
5. NiezaleŜność kapitałowa Spółki zarządzającej 
6. Lokalizacja poza granicami miasta Police 
7. MoŜliwość korzystania z istotnych mediów poprzez 

ZCh „Police” 
8. Spółka ma zapewnioną obsługę przeładunków 

wynikającą ze współpracy z ZCh „Police” 
9. Pozytywne zaangaŜowanie Gminy Police w Spółce 

zarządzającej portem 
10. Stworzenie nowych moŜliwości w obsłudze innych 

przeładunków niŜ dotychczas poprzez wybudowę 
planowanego Terminalu Chemicznego do składo-
wania paliw płynnych 

11. Komplementarność w stosunku do portów morskich 
w Szczecinie i Świnoujściu 

12. Port Police, jako piąty port w Polsce pod względem 
wielkości przeładunków, stanowi kompleks porto-
wy wykorzystujący moŜliwość obsługi przeładun-
ków zarówno poprzez transport wodny śródlądowy 
i morski, a takŜe obsługując statki typu rzeczno-
morskiego 

13. Szeroka oferta przeładunkowa, realizowana z wyko-
rzystaniem wszystkich Terminali znajdujących się 
na terenie portu 

1. Konieczność poniesienia znaczących 
nakładów na rozwój terenów porto-
wych 

2. Konieczność przewozu masy ładun-
kowej przez miasto Szczecin 

3. Słabo rozbudowana infrastruktura 
transportowa (brak bocznic kolejo-
wych i ograniczony dostęp do trans-
portu drogowego oraz brak dróg we-
wnętrznych) 

4. Posiadane urządzenia pozwalają je-
dynie na jednostronny charakter ob-
sługi przeładunkowej (nabrzeŜa spe-
cjalistyczne powodujące utrudnienia 
dywersyfikacyjne), W porcie występu-
je wąska specjalizacja terminali, ogra-
niczająca w istotny sposób moŜliwości 
pełnego wykorzystania zdolności 
przeładunkowych nabrzeŜy 

5. Zdolność przeładunkowa nie pozwala 
na obsługę w szerokim zakresie in-
nych niŜ ZCh „Police” firm 

6. Wysokie koszty przeładunków ze 
względu na istniejące taśmociągi nale-
Ŝące do ZCh „Police” oraz nie w pełni 
odpowiedniego zagospodarowanych 
terenów 

7. Obsługa przeładunków dotyczy przede 
wszystkim surowców i produktów 
charakteryzujących się sezonowością 

8. Ze względu na powiązanie z ZCh 
„Police” SA, marka jest utoŜsamiana 
z produkcją nawozów chemicznych 

Szanse ZagroŜenia 
1. ZMPP, jako jednostka niezaleŜna moŜe pozyskać 

środki z Europejskich Funduszy, w tym z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionu (ERDF) 

2. Wzrost liczby transportowanych ładunków wy-
nikający z poprawy infrastruktury transportowej 
o szerokim znaczeniu, przekształcenie zaplecza 
oraz ogólny wzrost gospodarczy w regionie 

3. Zgromadzenie bogatej bazy klientów ze względu 
na powiązania z ZCh „Police” oraz współpracę  
z Infraparkiem 

1. DuŜy wpływ inwestycji infrastruktu-
ralnych na zaplecze logistyczne i po-
prawę dostępności transportowej do 
portu Police 

2. WciąŜ rosnąca konkurencja dotycząca 
przede wszystkim innych portów uj-
ścia Odry oraz wchodzących na rynek 
przedsiębiorstw, które dotąd nie zaj-
mowały się logistyką i usługami por-
towymi 
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4. Budowanie strategii kompleksowej obsługi 
klientów 

5. Bliskie połoŜenie względem Berlina 
6. MoŜliwość uzyskania dogodnego połączenia  

z siecią niemieckich autostrad poprzez tzw. Za-
chodnie Obejście Szczecina 

7. MPP jest jednym z portów Pomorza Zachodnie-
go połoŜonych na przecięciu głównych europej-
skich szlaków transportowych, stanowiących 
najdogodniejsze połączenie zarówno między Eu-
ropą Środkowo-Wschodnią a Skandynawią, jak 
równieŜ pomiędzy Europą Zachodnią i Wschod-
nią 

8. Poprzez swoje połoŜenie geograficzne Port Poli-
ce stanowi doskonałe miejsce do stworzenia bazy 
przeładunkowej materiałów niebezpiecznych  
i uciąŜliwych wraz z centrum logistycznym przy 
transporcie tych materiałów 

9. Powstanie Polickiego Parku Przemysłowego2 na 
obszarze 150 ha uzbrojonego gruntu w infra-
strukturę techniczną i transportową. Tego typu 
posunięcie ma wpłynąć i wpływa na pozyskiwa-
nie inwestorów zainteresowanych inwestycjami 
na terenach portu oraz PPP 

10. Na podstawie porozumienia z Gminą Police 
firmy inwestujące na terenach portu otrzymają 
preferencyjne warunki podatkowe 

11. Planowana realizacja rozwoju infrastruktury 
transportowej województwa zachodniopomor-
skiego, która została przyjęta w dokumentach 
Sejmiku Wojewódzkiego 

12. Wprowadzenie korzystnej nowelizacji Ustawy  
o portach i przystaniach portowych, na postawie 
której port w Policach staje się portem o podsta-
wowym znaczeniu dla gospodarki narodowej 

13. Efektywne wprowadzenie opracowanej strategii 
rozwoju portu Police 

14. Realizacja planu budowy obwodnicy, czyli tzw. 
Zachodniej Obwodnicy Szczecina i Polic oraz 
przeprawy Police–Święta 

15. Powiązanie z głównym udziałowcem wpływa na 
współpracę ze spółkami usługowymi, działają-
cymi na terenie ZCh „Police” SA oraz zatrudnia-
jącymi ok. 1 tys. pracowników. 

16. MoŜliwe pewne zwiększenie przeładunków dla 
firm zewnętrznych, nie wymagających nakładów 
inwestycyjnych. 

3. Utrudnienia wynikające z politycz-
nych wpływów na wzrost kosztów 
związanych ze zmianą poziomu do-
staw gazu z Rosji do Polski 

4. MoŜliwość wystąpienia rozbieŜności 
w realizacji Strategii między zarzą-
dem ZCh „Police” SA a ZMPP 

5. Rynek portów Pomorza Zachodniego 
cechuje się słabą pozycją marketin-
gową 

6. MoŜliwość wystąpienia ograniczeń 
inwestycyjnych ze względu na przepi-
sy o ochronie środowiska i program 
rządowy „Natura 2000” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentu Biznes plan dla Portu Polickiego. 

                                                                 
2 Park jest zarządzany przez Infrapark Police Sp. z o.o. 
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Wśród zadań waŜnych dla dalszego dynamicznego rozwoju portu Police w la-
tach 2010–2020 naleŜy wymienić: 
1. Rozszerzenie dotychczasowej oferty usługowej portu w kierunku:  

– obsługi ładunków (masowych suchych i płynnych, drobnicowych) dotąd 
niewystępujących w polickim porcie; 

– zwiększenia przeładunków realizowanych dotąd jedynie na potrzeby  
ZCh „Police”; 

– rozwoju innych funkcji gospodarczych współczesnych portów morskich 
(przemysłowej, handlowej, dystrybucyjno-logistycznej); 

– zapewnienia usług wysokiej jakości odpowiadających uznanym standar-
dom międzynarodowym. 

2. Stworzenie konkurencyjnych warunków dzierŜawy gruntów i infrastruktury 
portowej oraz obsługi ładunków i środków transportu na terenie portu: 

– konkurencyjność w aspekcie jakościowym, związana z posiadaniem nowo-
czesnego potencjału do obsługi ładunków i środków transportu; 

– konkurencyjność w aspekcie cenowym, zakładająca weryfikację taryf por-
towych w kierunku dostosowania ich do poziomu stawek w portach konku-
rencyjnych, stworzenie proinwestycyjnego systemu opłat za dzierŜawę 
gruntów; 

– konkurencyjność w aspekcie czasowym, uwzględniająca zminima-
lizowanie czasu obsługi statków i barek w porcie.  

3. Zastosowanie narzędzi finansowych i marketingowych sprzyjających rozwojo-
wi działalności gospodarczej na terenach portowych: 

– dywersyfikacja źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w por-
cie (wewnętrznych i zewnętrznych); 

– strategia cenowa; 

– strategia propopytowa; 

– strategia promocji. 
4. Zintegrowanie portu Police w ramach lądowo-morskich łańcuchów transporto-

wych: 

– niwelowanie przez port wszelkich róŜnic technicznych, organizacyjnych  
i ekonomicznych występujących między lądową a morską częścią łańcucha 
transportowego; 

– poprawa dostępności transportowej poszczególnych terminali na terenie 
portu. 

Szczególna rola w realizacji wspomnianych zadań przypada Zarządowi Mor-
skiego Portu Police Sp. z o.o. 
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Wnioski  

Spośród uwarunkowań zewnętrznych mających kluczowe znaczenie dla rozwo-
ju polickiego portu, a jednocześnie mogących słuŜyć za kryteria wariantowego 
podejścia do planowania jego rozwoju, do najwaŜniejszych naleŜą: 

– kontynuacja realizacji całego odcinka drogi ekspresowej S-3 od Gorzowa 
Wlkp. do autostrady A2 i później do granicy z Czechami; 

– wdroŜenie programu uŜeglugowienia Odry (np. według programu Odra 
2006); 

– modernizacja głównych linii kolejowych łączących port Police z zaple-
czem; 

– poprawa parametrów technicznych toru wodnego z Zatoki Pomorskiej do 
Polic; 

– umoŜliwienie wejścia kapitałowego do ZCh „Police” inwestora strategicz-
nego, który dokapitalizuje zakłady i stworzy dalsze szanse na rozwój firmy 
do 2020 r. i dalej. 

 
STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF PORT  

OF POLICE IN THE YEARS 2010–2020 
 

Summary 
 

The paper presents a strategy which is the basis for the development and implementation of 
development projects in the port of Police. A key element is to specify the direction of the 
company's direction of development in the future. There should also be compiled 
recommendations and actions that will allow for the smooth functioning of this entity in the West 
Pomerania market. The Polish economy development is tantamount to increasing the role of 
general cargo and bulk cargo handling in Polish sea ports, including the port of Police. 
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ZNACZENIE FORM ZATRUDNIENIA  
W FUNKCJONOWANIU PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

 

Streszczenie  

W artykule dokonano charakterystyki form zatrudnienia stosowanych przez polskie przed-
siębiorstwa oraz przedstawiono proces zmian w obszarze modelu zatrudnienia. Przedstawiono 
czynniki dla których dotychczasowe standardowe zatrudnienie jest wciąŜ stosowane przez przed-
siębiorców, jak równieŜ powody jego ograniczenia, co przeciwstawiono niestandardowym for-
mom zatrudnienia.  

Wprowadzenie 

Przemiany ustrojowe w Polsce pod koniec XX wieku oraz wejście do Unii Eu-
ropejskiej przyczyniły się do otwarcia gospodarki naszego kraju na procesy globali-
zacyjne i zwiększenia znaczenia czynników zewnętrznych mających wpływ na 
funkcjonowanie i konkurencyjność rodzimych przedsiębiorstw. Tym samym doszło 
do zwiększenia zainteresowania ze strony przedsiębiorców niestandardowymi for-
mami zatrudnienia. Turbulentność otoczenia sprawia, Ŝe przedsiębiorstwa, aby 
podołać konkurencyjności, są zmuszone do zwiększania elastyczności takŜe w ob-
szarze zatrudnienia. Dotychczasowa forma zatrudnienia długookresowego zaczyna 
być powoli zastępowana przez elastyczność kadrową zarówno w zakresie czasu, jak 
i charakteru pracy. 

Artykuł odnosi się do badania form zatrudnienia występujących w grupie 
przedsiębiorstw sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, które naleŜą do 
grona podmiotów najbardziej wraŜliwych na wszelkiego rodzaju zmiany w gospo-
darce. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie roli niestandardowych form 
zatrudnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw oraz wskazanie czynników kształ-
tujących preferencje polskich przedsiębiorstw w tym zakresie. Artykuł oprócz pod-
stawy teoretycznej wprowadzającej do omawianego zagadnienia zawiera wyniki 
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badań empirycznych przeprowadzonych metodą ankietową na grupie 177 przedsię-
biorców w listopadzie 2010 r.  

Standardowe i niestandardowe formy zatrudnienia  

Na przestrzeni wielu lat w ramach zachodzących procesów rozwoju gospo-
darczego doszło do wyodrębnienia się formy zatrudnienia, która w literaturze 
przedmiotu uznawana jest za klasyczną lub teŜ standardową formę zaleŜności eko-
nomiczno-organizacyjnej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Cechy charakte-
rystyczne, które odróŜniają ten typ współpracy nawiązanej w ramach stosunku pra-
cy od pozostałych form zatrudnienia, to1: 

– umowa o pracę na czas nieokreślony, 

– ośmiogodzinny dzień pracy, 

– stałe godziny pracy, 

– podporządkowanie pracownicze, 

– wykonywanie pracy na ryzyko pracodawcy w określonym miejscu.  
Ze względu na to, Ŝe niestandardowa forma zatrudnienia nie ma definicji praw-

nej, oznacza, Ŝe nie istnieje Ŝaden akt ani przepis prawny opisujący występowanie 
tego typu pojęcia. Z tego teŜ powodu nie podlega rygorom kodeksu pracy. Jednak  
w literaturze przedmiotu przyjmuje się, Ŝe kaŜda praca, nieodpowiadająca powyŜ-
szej charakterystyce regulującej nawiązanie stosunku pracy, lecz wykonywana przy 
zastosowaniu innej podstawy prawnej jest uznawana jako zatrudnienie niestandar-
dowe2.  

Takie podejście równieŜ zastosowano w niniejszej pracy, wyodrębniając nastę-
pujące formy zatrudnienia elastycznego, które zostało wykorzystane w części: 
1. Terminowe umowy o pracę: 

a) umowa na czas określony; 
b) umowa na czas wykonywania określonej pracy; 
c) umowa na okres próbny; 
d) umowa na czas zastępstwa pracownika; 
e) umowa sezonowa. 

2. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy – stosowane w odniesieniu do 
podejmujących pracę absolwentów lub osób w wieku przedemerytalnym oraz 

                                                                 
1 M. Król, Elastyczne zatrudnienie nowym wyzwaniem dla organizacji, w: Człowiek i praca w zmie-

niającej się organizacji, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu nr 43, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009, s. 481. 

2 Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce, 
red. Z. Dziubiński, M. Kowalewski,WyŜsza Szkoła Zarządzania Personelem, Warszawa 2008, s. 13. 
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matek wychowujących małe dzieci. Strony umawiają się na dowolny wymiar 
etatu, lecz nieprzekraczający jego pełnego wymiaru3. 

3. Zatrudnienie w elastycznych godzinach czasu pracy: 
a) zadaniowy czas pracy – w tym systemie pracownik sam planuje czas pracy, 

a efektem pracy ma być wykonane przez niego konkretne zadanie, dlatego 
nie musi pozostawać on w zakładzie pracy w określonych godzinach; 

b) skrócony tydzień pracy – poprzez skrócenie liczby dni w tygodniu pracy 
dopuszcza się przedłuŜenie dobowego wymiaru czasu pracy do maksymal-
nie 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym jednego mie-
siąca; 

c) praca weekendowa – praca jest świadczona wyłącznie w okresie od piątku 
do niedzieli oraz w święta, z maksymalnym dopuszczeniem wydłuŜenia 
dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin w okresie rozliczeniowym4. 

4. Leasing pracowniczy (wynajęcie pracownika) – firma za pośrednictwem agen-
cji pracy tymczasowej wynajmuje pracownika tylko do konkretnego zadania na 
określony czas. Przedsiębiorstwo podpisuje umowę z agencją pracy, która re-
krutuje i wynagradza pracowników oraz podpisuje z nimi umowy; a nie z tym-
Ŝe pracownikiem5.  

5. Umowy cywilnoprawne: umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna. 
6. Praca nakładcza (praca chałupnicza) – osoba fizyczna zobowiązuje się do wy-

twarzania rzeczy lub innych części z materiałów powierzonych przez nakładcę. 
Wykonawca sam ustala sobie czas i sposób pracy, nie podlegając kontroli na-
kładcy6. 

7. Telepraca. 
8. Praca na wezwanie – pracownik w tej formie pracy moŜe zostać wezwany  

w kaŜdym momencie przez pracodawcę do jej świadczenia, realizując zadania 
odpowiednio do zapotrzebowania tegoŜ pracodawcy7. 

9. Job sharing (dzielenie stanowiska pracy) – jedno stanowisko pracy pełnowy-
miarowej jest dzielone przez dwóch lub więcej pracowników, co przekłada się 

                                                                 
3 J. Górska, Alternatywne formy zatrudnienia – moŜliwości i ograniczenia, w: Dylematy zatrudnienia 

w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską, red. J. Orczyk, Zeszyty Naukowe 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 6, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001, s. 177. 

4 Badanie czynników warunkujących…, s. 19–20. 
5 T. Kopczyński, Elastyczne formy zatrudnienia, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Po-

znaniu nr 48, Poznań 2004, s. 100. 
6 Badanie czynników warunkujących…, s. 22–25. 
7 E. Kryńska, Elastyczność zatrudnienia w Polsce i w Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa” 

2001, nr 1–2, s. 77. 
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odpowiednio na proporcjonalny podział wynagrodzenia oraz pozostałych 
świadczeń między nimi8. 

10. Work sharing – czasowe obniŜenie czasu pracy i wysokości wynagrodzeń pra-
cowników w wyniku pogorszonej kondycji przedsiębiorstwa celem zapobieŜenia 
redukcji personelu9. 

11. Job rotation (rotacja zatrudnienia) – pracownicy przechodzą przez kolejne sta-
nowiska pracy w przedsiębiorstwie, co skutkuje rozwojem indywidualnych 
umiejętności i doświadczenia pracownika, a takŜe podnoszeniem poziomu jego 
kwalifikacji10. 

12. Korzystanie z pracownika samozatrudnionego. 

Kierunek zmian modelu i form zatrudnienia 

W kontekście przyszłościowego modelu zatrudnienia opartego na elastyczności 
zatrudnienia naleŜy dokonać wyodrębnienia trzech grup pracowniczych składają-
cych się na system organizacyjny przedsiębiorstwa o strukturze trójlistnej koniczy-
ny, zaprezentowanego przez Charlesa Handy’ego. 

Do najwaŜniejszej, aczkolwiek najmniej licznej grupy naleŜą dobrze opłacani 
pracownicy o wysokich kwalifikacjach zawodowych, stanowiący o istocie przed-
siębiorstwa i jego sprawnym funkcjonowaniu. NaleŜą do kluczowych pracowników 
przedsiębiorstwa, stąd teŜ skupiają w swoich szeregach kierownictwo najwyŜszego 
szczebla oraz pracowników o istotnym znaczeniu dla organizacji. Cechą charakte-
rystyczną tej grupy, określanej jako tzw. trzon zatrudnienia, jest elastyczność funk-
cjonalna oraz nawiązany z pracodawcą stosunek pracy na czas nieokreślony. 

W drugiej grupie znajdują się pracownicy dysponujący umiejętnościami łatwo 
dostępnymi na rynku pracy. Wykonują rutynowe czynności w ramach danego 
przedsiębiorstwa, zatem ich znalezienie nie wymaga wysokich nakładów pienięŜ-
nych ani czasu. Są mniej istotni dla organizacji, dlatego wiąŜą ich umowy o krótkim 
horyzoncie czasu. Ta grupa charakteryzuje się elastycznością ilościową, płacową  
i czasową. 

Pracownicy peryferyjni tworzący ostatni „liść” naleŜą do niestabilnej części za-
trudnionych, zmiennej w czasie, dostosowywanej do bieŜącego zapotrzebowania 
przedsiębiorstwa. Przyjmowani w okresach zwiększonego zapotrzebowania na 
pracę. Są to pracownicy o niskich kwalifikacjach, objęci elastycznością ilościową, 
płacową i czasową oraz funkcjonalną11. W procesie zachodzących zmian następuje 

                                                                 
8 M. Szylko-Skoczny, Elastyczne formy zatrudnienia – korzyści i zagroŜenia społeczne, Zeszyty Na-

ukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 6, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001, s. 161. 
9 Badanie czynników warunkujących…, s. 29–30. 
10 Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na prace w Polsce, red. E. Kryńska, 

IPiSS, Warszawa 2003, s. 137. 
11 K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 146–147. 
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równieŜ zwiększenie kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwem a pracownikami 
zewnętrznymi, którzy zajmują się wyspecjalizowanym zakresem prac. Przedsię-
biorcy dzięki zlecaniu tego typu prac na zewnątrz obniŜają poziom kosztów pra-
cowniczych i realizacji uprawnień wynikających ze stosunku pracy (urlopy macie-
rzyńskie i chorobowe), jak teŜ koszty szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych pracownika.  

NaleŜy jednakŜe pamiętać, Ŝe ten trend jest dość powolny, na co wskazują za-
chowania przedsiębiorców oraz wyniki badań przedstawione w kolejnych częściach 
niniejszego artykułu. WciąŜ w głównej mierze przekonanie pracodawców o potrze-
bie zatrudnienia pracowników na podstawie standardowej formy dominuje w mode-
lu zatrudnienia występującym w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  

Obserwowany proces zmian w zakresie modelu i form zatrudnienia sygnalizo-
wany przez przedsiębiorców sektora MSP znajduje odzwierciedlenie w danych 
Głównego Urzędu Statystycznego publikowanych w „Kwartalnej informacji o ryn-
ku pracy” ( rys. 1).  
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Rys. 1. Pracownicy najemni zatrudnieni na czas nieokreślony i określony w latach 2005–2010 

Źródło: Monitoring rynku pracy. Kwartalna informacja o rynku pracy, GUS, Warszawa 2008; 
Monitoring rynku pracy. Kwartalna informacja o rynku pracy, GUS, Warszawa 2011. 

Na podstawie zebranych przez GUS danych moŜna stwierdzić, Ŝe w latach 
2005–2010 w Polsce stopniowo rosła liczba pracowników najemnych zatrudnio-
nych na czas określony, zaś udział zatrudnionych na tej podstawie do ogółu liczby 
pracujących (przy rosnącej ich wartości) pozostaje na tym samym poziomie 20%. 
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Przedmiot i metodyka badań 

Celem przeprowadzonych badań była diagnoza form zatrudnienia stosowanych 
w sektorze MSP. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokonano oceny najczę-
ściej stosowanych form zatrudnienia ze wskazaniem czynników kształtujących 
preferencje wyboru danej formy zatrudnienia wraz z określeniem moŜliwości ich 
stosowania przez przedsiębiorców. Zwrócono takŜe uwagę na elementy wpływające 
na relacje pomiędzy pracodawcami a pracownikami z punktu widzenia przedsię-
biorców. 

W wyniku przeprowadzonych badań w listopadzie 2010 r. w losowo dobranej 
próbie badawczej uczestniczyło 177 przedsiębiorstw prywatnych naleŜących do 
sektora MSP, co jest przedmiotem dalszej analizy. W pozyskiwaniu materiału źró-
dłowego jako technikę badawczą wykorzystano metodę ankietową. 

W badanej próbie znajdują się podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie 
czterech województw z obszaru południowo-wschodniej Polski (woj. małopolskie, 
podkarpackie, śląskie, lubelskie), zróŜnicowanych pod względem wielkości miej-
scowości ze względu na liczbę mieszkańców. Największą grupę stanowiły podmio-
ty funkcjonujące w miejscowościach o liczbie mieszkańców do 5 tys., a takŜe po-
wyŜej 500 tys., odpowiednio 23,73% i 22,03% (tj. 42 i 39 przedsiębiorstw).  

Podział przedsiębiorstw ze względu na liczbę osób zatrudnionych jest zbliŜony 
do podziału występującego w całym sektorze MSP na obszarze kraju, gdzie najlicz-
niejszą grupę stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Podmioty zatrudniające do 10 pra-
cowników stanowiły 57,63% badanej próby, przedsiębiorstwa małe – 30,51%, 
średnie – 11,86%.  

Zdecydowana większość przedsiębiorstw, które są przedmiotem badania, zosta-
ło załoŜonych po transformacji ustrojowej w Polsce (w roku 1989), nie przekracza-
jąc tym samym 20 lat funkcjonowania na rynku, stanowiąc łącznie 89,82% próby,  
a w 98% wiek badanych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie przekracza 
25 lat.  

Uwzględniając formę prawną, zauwaŜono, Ŝe największy udział mają podmioty 
zarejestrowane jako: jednoosobowa działalność gospodarcza (65,54% – 116), spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością (17,51% – 31) i spółka cywilna (9,04% – 16). 
W grupie mikroprzedsiębiorstw zdecydowana większość to przedsiębiorstwa jed-
noosobowe (84,31% – 86), natomiast w gronie przedsiębiorstw zatrudniających 
poniŜej 250 pracowników (średnich) przewagę stanowiła spółka kapitałowa prawa 
handlowego; sp. z o.o., którą jako formę prawną wskazało 66,67% podmiotów. 

Ze względu na sektor działalności próba miała charakter heterogeniczny, obej-
mując w większości przedsiębiorstwa sektora produkcyjnego i usługowego (11,30% 
i 87,57%), a takŜe 2 podmioty zaliczane według PKD do rolnictwa. Największy 
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udział stanowiły podmioty reprezentujące handel hurtowy i detaliczny, budownic-
two, przemysł oraz pozostałą działalność usługową. 

Interpretacja wyników 

W badanej grupie przedsiębiorców zdecydowana większość (74,58%) deklaru-
je, Ŝe w okresie 2005–2009 stosowała standardową formę zatrudnienia pracowni-
ków w postaci umowy na czas nieokreślony. W porównaniu z rokiem 2010 równieŜ 
trzech na czterech ankietowanych wyraziło się twierdząco w zakresie stosowania tej 
formy zatrudnienia. Potwierdza to ogólną tendencję występującą w polskich przed-
siębiorstwach zbieŜną z opiniami pracodawców oraz oczekiwaniami pracowników 
w stosunku do form zatrudnienia, jakie chcieliby, aby ich łączyły w zakresie wyko-
nywanej pracy. W tabeli 1 przedstawiono powody, dla których przedsiębiorcy 
wciąŜ chętnie stosują standardową formę zatrudnienia oraz czynniki, które przy-
czyniają się do ograniczenia tego zatrudnienia. 

Tabela 1 

Powody stosowania i ograniczenia zatrudnienia standardowego przez przedsiębiorców 

Powody stosowania zatrudnienia standar-
dowego 

Powody ograniczenia zatrudnienia stan-
dardowego 

stabilność miejsca pracy dla pracownika 
większa lojalność i związanie pracownika  
z firmą 
lepsza wydajność pracownika 
najlepsza dla pracownika ochrona stosunku 
pracy 
lepsze relacje na płaszczyźnie pracodawca-
pracownik 
zatrzymanie wykwalifikowanej kadry 
lepsza kontrola pracownika 
stałe godziny otwarcia firmy 
zaufanie dla sprawdzonych pracowników 
większa motywacja pracownika 

wysokie koszty zatrudnienia 
swobodna moŜliwość regulacji poziomu 
zatrudnienia w zaleŜności od potrzeb 
słabe dostosowanie czasu pracy zatrudnione-
go do jego potrzeb 
zwiększenie wydajności i efektywności pra-
cownika 
trudności w rozwiązaniu umowy z pracowni-
kiem 
zwiększenie motywacji pracownika 
kryzys gospodarczy 
brak chęci do podnoszenia kwalifikacji przez 
pracowników 
zwiększenie konkurencyjności przedsiębior-
stwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

Spośród grupy dwudziestu zróŜnicowanych pod róŜnym względem, niestandar-
dowych form zatrudnienia jako najczęściej występującą w latach 2005–2009 w ba-
danej próbie przedsiębiorstw wskazano umowę na czas określony (61,02%) oraz 
umowę na okres próbny (41,81%). 

Do grupy elastycznych form zatrudnienia najczęściej stosowanych przez przed-
siębiorców w badanym okresie czasu zalicza się takŜe: 

– umowę zlecenia, 
– zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
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– umowę o dzieło, 
– pracę weekendową. 

Podobne wartości (± 2%) dla wskazanych form zatrudnienia uzyskano dla roku 
2010. Szczegółowe wartości stosowanych przez przedsiębiorców form standardo-
wych i elastycznych przy uwzględnieniu kryterium wielkości podmiotów gospodar-
czych w badanych okresach zawarto w tabeli 2.  

Tabela 2 

Formy zatrudnienia stosowane przez przedsiębiorstwa w latach 2005–2009 i 2010 roku 

Lp Formy zatrudnienia 

Przedsiębiorstwa stosujące daną formę zatrudnienia w % 

w latach 2005–2009 w 2010 roku 

mikro małe średnie razem mikro małe średnie razem 

1 
Umowa na czas nieokre-
ślony 

70,59 75,93 90,48 74,58 72,55 83,33 66,67 75,14 

2 Umowa na czas określony 58,82 61,11 71,43 61,02 56,86 77,78 61,90 63,84 

3 
Umowa na czas wykony-
wania określonej pracy 

9,80 5,56 9,52 8,47 9,80 11,11 – 9,04 

4 Umowa na okres próbny 35,29 46,30 61,90 41,81 30,39 48,15 57,14 38,98 

5 
Umowa na czas zastępstwa 
pracownika 

7,84 11,11 14,29 9,60 8,82 12,96 9,52 10,17 

6 Umowa sezonowa 8,82 5,56 – 6,78 8,82 3,70 – 6,21 
7 Zadaniowy czas pracy 7,84 14,81 4,76 9,60 7,84 14,81 4,76 9,60 
8 Skrócony tydzień pracy 1,96 3,70 4,76 2,82 1,96 7,41 9,52 4,52 
9 Praca weekendowa 11,76 14,81 9,52 12,43 10,78 11,11 9,52 10,73 
10 Umowa zlecenie 26,47 24,07 42,86 27,68 30,39 31,48 33,33 31,07 
11 Umowa o dzieło 12,75 7,41 38,10 14,12 12,75 11,11 33,33 14,69 
12 Umowa agencyjna – – 9,52 1,13 – – 4,76 0,56 

13 
Zatrudnienie w niepeł-
nym wymiarze czasu pra-
cy 

15,69 18,52 38,10 19,21 15,69 22,22 23,81 18,64 

14 
Praca nakładcza (praca 
chałupnicza) 

0,98 – – 0,56 0,98 – – 0,56 

15 Telepraca 1,96 3,70 4,76 2,82 1,96 3,70 9,52 3,39 
16 Leasing pracownika 0,98 – – 0,56 – – 4,76 0,56 

17 
Praca na wezwanie (na 
Ŝądanie) 

3,92 3,70 – 3,39 2,94 3,70 – 2,82 

18 
Korzystanie z pracownika 
samozatrudnionego 

6,86 5,56 19,05 7,91 8,82 7,41 4,76 7,91 

19 Rotacja stanowiska pracy 2,94 7,41 9,52 5,08 3,92 9,26 4,76 5,65 

20 Dzielenie stanowiska pracy  5,88 9,26 4,76 6,78 6,86 9,26 9,52 7,91 

21 
Czasowe obniŜenie czasu 
pracy i wysokości wyna-
grodzenia 

2,94 3,70 – 2,82 1,96 5,56 9,52 3,95 

* Stylem pogrubionym zaznaczono formy zatrudnienia najczęściej stosowane przez przedsiębiorców. 
** Kolorem oznaczono dodatnią zmianę wartości stosowania danej formy zatrudnienia w roku 2010  

w stosunku do wartości w okresie 2005–2009. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 
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Przedsiębiorstwa średnie ze względu na w miarę ugruntowaną pozycję rynkową 
oraz moŜliwości kapitałowe i rozwojowe wykazują duŜo większe zainteresowanie  
i chęć stosowania elastycznych form zatrudnienia pracowników w stosunku do 
mikro i małych przedsiębiorstw, których działania w tym zakresie wciąŜ pozostają 
na niskim poziomie. Równocześnie świadomość funkcjonowania innych niŜ stan-
dardowa forma zatrudnienia pracowników w gronie przedsiębiorstw średnich jest 
duŜo wyŜsza niŜ podmiotów zatrudniających mniejszą liczbę pracowników. Jed-
nakŜe pomimo ograniczonej wiedzy na temat form niestandardowych średnio 28% 
przedsiębiorców zamierza zwiększyć w okresie od jednego roku do trzech lat udział 
elastycznych form zatrudnienia na obszarze swoich podmiotów gospodarczych, 
którymi kierują (tab. 3).  

Tabela 3 

Udział przedsiębiorstw planujących zwiększenie elastycznych form zatrudnienia (w %) 

Czy planowane jest zwiększenie elastycznych 
form zatrudnienia w przedsiębiorstwie mikro  małe  średnie  razem  

Tak, w trakcie najbliŜszego roku 8,82 9,26 4,76 8,47 
Tak, w trakcie najbliŜszych 3 lat 18,63 14,81 38,10 19,77 
Nie planuję 72,55 75,93 57,14 71,75 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

Wśród czynników sprzyjających rozszerzeniu stosowania elastycznych form 
zatrudnienia przedsiębiorcy wskazują na:  

– obniŜenie kosztów zatrudnienia, 

– moŜliwość dostosowania zatrudnienia do aktualnych potrzeb przedsiębior-
stwa, 

– lepsze dostosowanie czasu pracy zatrudnionego do jego sytuacji osobistej 
lub rodzinnej, 

– zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, 

– zwiększenie efektywności pracownika, 

– elastyczne godziny pracy, 

– sezonowość popytu, 

– większą swobodę w przyjmowaniu i zwalnianiu pracowników.  
Natomiast do grupy czynników skutkujących niskim poziomem stosowania 

form elastycznych według ankietowanych naleŜy zaliczyć: 

– nieznajomość lub słabą znajomość elastycznych form zatrudnienia, 

– negatywne nastawienie pracowników do tego typu form zatrudnienia, 

– niskie kwalifikacje pracowników, 

– obawę pracowników przed utratą pracy (brak poczucia stabilności), 
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– duŜą rotację personelu, 

– słabe relacje między pracodawcą a pracownikiem, 

– małe zaangaŜowanie pracowników w pracę, 

– ograniczony dostęp do świadczeń pracowniczych dla osób zatrudnionych, 

– ograniczone moŜliwości monitorowania pracy pracownika. 
Przedsiębiorcy biorący udział w badaniu wskazali, jaki procent ogółu pracow-

ników ich firmy jest zatrudnionych z zastosowaniem danej formy zatrudnienia. 
Umowa na czas nieokreślony jako najczęściej występująca w Polsce w badanej 
grupie podmiotów była stosowana w ponad 52% firm wobec ponad połowy zatrud-
nionych w nich pracowników. Z umowy na czas określony, naleŜącej do najbardziej 
popularnej z grona umów niestandardowych, korzystało 45% przedsiębiorców do 
zatrudnienia nie więcej jak połowy pracowników. Umowa na okres próbny w blisko 
27% podmiotów jest wykorzystywana przy obsadzaniu maksymalnie 10% kadry 
pracowniczej, z czego aŜ 70% średnich przedsiębiorstw korzysta z tej formy za-
trudnienia na takim poziomie. Pozostałe najbardziej popularne formy zatrudnienia 
niestandardowego, do których zalicza się umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz 
zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, są stosowane w firmach na po-
ziomie 11–20%, jednak tylko w odniesieniu do zaledwie 10% zatrudnionych w tych 
podmiotach. Przedsiębiorstwa średnie wyróŜniają się spośród pozostałych firm 
stopniem zatrudnienia na tym poziomie pracowników, gdyŜ uzyskują wartości od 
34–43%. Dokładne dane zbiorcze dotyczące badanych przedsiębiorstw sektora 
MSP zostały zaprezentowane w tabeli 4. 

Tabela 4 

Udział badanych przedsiębiorstw, w których odpowiedni procent ogółu pracowników  
jest zatrudnionych przy uŜyciu danej formy zatrudnienia 

Lp. Formy zatrudnienia 

Procent przedsiębiorstw w których odpowiedni procent 
ogółu pracowników jest zatrudnionych przy uŜyciu danej 

formy zatrudnienia 
1–10% 10–25% 25–50% 50–75% 75–100% 

1 Umowa na czas nieokreślony 10,17 3,95 14,69 21,47 30,5 

2 Umowa na czas określony 14,68 16,95 15,82 7,91 10,16 

3 
Umowa na czas wykonywania 
określonej pracy 

7,34 2,26 0,56 – – 

4 Umowa na okres próbny 26,55 10,17 3,39 – 0,56 

5 
Umowa na czas zastępstwa 
pracownika 

10,73 1,13 – – – 

6 Umowa sezonowa 1,69 1,69 1,13 0,56 0,56 
7 Zadaniowy czas pracy 7,91 0,56 2,26 – – 
8 Skrócony tydzień pracy 2,25 2,26 0,56 – – 
9 Praca weekendowa 7,34 2,82 0,56 – – 
10 Umowa zlecenie 19,77 6,21 5,08 1,69 1,13 
11 Umowa o dzieło 10,73 2,26 2,26 0,56 0,56 
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12 Umowa agencyjna 1,69 – 0,56 – – 

13 
Zatrudnienie w niepełnym 
wymiarze czasu pracy 

18,07 2,82 0,56 0,56 – 

14 
Praca nakładcza (praca cha-
łupnicza) 

0,56 0,56 – – – 

15 Telepraca 3,39 0,56 – – – 

16 Leasing pracownika 1,69 – – – – 

17 
Praca na wezwanie (na Ŝąda-
nie) 

2,26 0,56 –  – 

18 
Korzystanie z pracownika 
samozatrudnionego 

6,21 1,69 1,69 0,56 – 

19 Rotacja stanowiska pracy 2,82 2,26 0,56 0,56 – 

20 Dzielenie stanowiska pracy  7,34 0,56 – – – 

21 
Czasowe obniŜenie czasu 
pracy i wysokości wynagro-
dzenia 

3,39 0,56 – – – 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

Podsumowanie  

Zmiany w zakresie form zatrudnienia są bezpośrednio powiązane z oczekiwa-
niami przedsiębiorcy-pracodawcy wobec pracownika wynikającymi z jego kompe-
tencji zawodowych i umiejętności, jakimi dysponuje. Przekłada się to na wprowa-
dzenie tzw. koncepcji uczenia się przez całe Ŝycie, pozwalającej dostosowywać 
wiedzę i kompetencje pracownika do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Właści-
ciele firm, zdając sobie z tego sprawę, realizują dla swoich pracowników szkolenia 
doskonalące, ponosząc w zdecydowanej większości całkowity ich koszt. 

ZauwaŜony przez Charlesa Handy’ego kierunek zmian w modelu zatrudnienia 
pracowników, określany „modelem trójlistnej koniczyny”, pokazuje zmniejszający 
się udział pracowników stałych w gronie wszystkich zatrudnionych na rzecz pra-
cowników peryferyjnych oraz większej współpracy pracowników zewnętrznych. 
Polskie przedsiębiorstwa wciąŜ w większości opierają się na modelu, w którym 
dominuje rola pracowników stałych z bezterminową umową o pracę. JednakŜe 
przeprowadzone badania pokazują, Ŝe polscy przedsiębiorcy dostrzegają potrzebę 
zwiększenia elastycznych form zatrudnienia w najbliŜszym czasie, do czego starają 
się powoli dąŜyć. Nie moŜna oczekiwać, Ŝe stanie się to w ciągu nawet najbliŜszych 
dziesięciu lat, zwaŜywszy, Ŝe funkcjonujemy w gospodarce wolnorynkowej zaled-
wie od lat dwudziestu, aczkolwiek naleŜy podkreślić zaangaŜowanie po stronie 
przedsiębiorców w tym zakresie i chęć dokonania zmian. 

Przedstawiona w artykule problematyka form zatrudnienia stosowanych w pol-
skich przedsiębiorstwach sektora MSP jest istotnym zagadnieniem z punktu widze-
nia zarządzania podmiotami gospodarczymi i kreowania ich dalszego rozwoju. Przy 
uwzględnieniu czynników odgrywających istotną rolę przy wprowadzaniu oraz 
ograniczaniu form zatrudnienia w odniesieniu do klasycznego stosunku pracy kwe-
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stia stosowanych przez przedsiębiorców form zatrudnienia, zwłaszcza niestandar-
dowych, powinna być poszerzona o szczegółowe badania oraz monitorowana  
w kolejnych okresach.  
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CZYNNIKI WPŁYWAJ ĄCE NA WIARYGODNOŚĆ  
PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH NA RYNKACH B2C 
 

 

 

Streszczenie  

Budowanie wiarygodności podmiotów jest  istotnym czynnikiem procesu zwiększania efek-
tywności procesu wymiany. Problem wiarygodności powiązany jest z nurtem w marketingu opar-
tym na budowaniu trwałych relacji z nabywcami. Jednym z czynników wpływającym na trwałość 
tych relacji jest wiarygodność, której efektem moŜe być wzajemne zaufanie stron transakcji.  
W opracowaniu zwrócono m.in. uwagę na zagadnienie wiarygodności, problem zaufania nabyw-
ców w stosunku do firm handlowych, które jako typ relacji B2C charakteryzują się niesymetrycz-
nością, wyróŜniono etapy decyzyjne w procesie podnoszenia wiarygodności na rynku B2C oraz 
czynniki wpływające na wiarygodności firm handlowych. Zwrócono równieŜ uwagę na reputację 
firmy jako szczególny rodzaj inwestycji umoŜliwiającej pozyskiwanie zaufania oraz wszystkich 
pozytywnych elementów, które się z nim wiąŜą. 

Wstęp 

W ostatnim okresie problem wiarygodności przedsiębiorstw stał się istotnym 
tematem dyskusji i rozwaŜań wśród ekonomistów oraz innych grup społecznych  
i opiniotwórczych. MoŜna równieŜ zaobserwować, Ŝe problem ten stał się przed-
miotem dyskusji politycznych i waŜnym elementem debaty publicznej. Szczególnie 
było to zauwaŜalne przy okazji omawiania zjawisk leŜących u podstaw obecnego 
kryzysu światowego, którego konsekwencją jest powszechnie obserwowany spadek 
wiarygodności, a co za tym idzie – zaufania do wielu instytucji nie tylko z tzw. 
sfery biznesu. NaleŜy przy tym zaznaczyć, Ŝe od wielu lat problematyka wiarygod-
ności i zaufania pojawia się w wielu nurtach oraz koncepcjach ekonomicznych  
i społecznych.  

Wychodząc od teorii wymiany społecznej, poprzez koncepcję CSR po ewolucję 
koncepcji marketingowej w kierunku marketingu relacyjnego, moŜna dostrzec duŜy 
udział wątków dotyczących aspektu wiarygodności i zaufania w relacjach pomiędzy 
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stronami procesów transakcyjnych. Nie bez powodu równieŜ rozwijany od wielu lat 
nurt instytucjonalny opiera swoje dokonania na analizie procesów instytucjonal-
nych, w których z jednej strony waŜną rolę odgrywają czynniki tworzące tzw. śro-
dowisko instytucjonalne, a z drugiej strony czynniki wpływające na efektywność 
procesów wymiany. Jakość środowiska instytucjonalnego, do którego oprócz insty-
tucji formalnych moŜna zaliczyć instytucje nieformalne (np. zwyczaje), tworzy 
wielopłaszczyznowy ład instytucjonalny oparty na relacjach pomiędzy uczestnika-
mi szerokiego procesu wymiany. Wielu przedstawicieli i propagatorów nurtu insty-
tucjonalnego podkreśla duŜe znaczenie potrzeby budowania wiarygodności i zaufa-
nia w procesie instytucjonalnym. Upatrują oni w tym obszarze głównego źródła 
nieefektywności wielu rynków. Wspomniany brak zaufania i niska wiarygodność 
powoduje ich zadaniem zwiększone koszty transakcyjne, a tym samym straty eko-
nomiczne. Problem ten dotyczy nie tylko spadku zaufania, np. jednych instytucji 
finansowych do innych. Jego skala na rynkach B2C ma znacznie większe konse-
kwencje, gdyŜ dotyczy procesów konsumpcji i skali popytu pierwotnego.  

W niniejszym artykule podjęto próbę określenia czynników, które wpływają  
w sposób bezpośredni lub pośredni na budowanie w opinii klientów obrazu firmy 
wiarygodnej. Nakreślono równieŜ istotę i znaczenie reputacji jako waloru, który 
występując obok wiarygodności, wpływa na zaufanie stron na rynku B2C, umoŜli-
wiając funkcjonowanie i rozwój na konkurencyjnym rynku.  

Wiarygodność jako zasób informacyjny 

Procesy wymiany dotyczą transferów rzeczowych i zasobów informacyjnych 
stron wymiany. Według ekonomistów reprezentujących podejście instytucjonalne 
(np. O. Williamsona) powyŜsze transfery powodują powstawanie kosztów produk-
cji oraz kosztów transakcyjnych. Przez koszty produkcji naleŜy rozumieć wszelkie 
koszty powstałe w wyniku zastosowanych technologii i metod wytwarzania w sfe-
rze gospodarczej, m.in. koszty produkcji, transportu, magazynowania, przesyłania  
informacji itp., natomiast koszty transakcyjne obejmują koszty związane z przygo-
towaniem, realizacją i zabezpieczeniem transakcji. Zalicza się do nich np. koszty 
poszukiwania informacji, przygotowania umów, koszty ustanowienia zabezpieczeń 
oraz ewentualnych sankcji zawartych w umowach, koszty negocjacji, wysokość 
tzw. sunk costs itp. Koszty transakcyjne dzieli się na koszty przed i po transakcji. 
Przy niskich kosztach przed transakcją istnieje zagroŜenie powstania wysokich 
kosztów po niej, np. pobieŜne sprawdzenie dostawcy i nawiązanie z nim współpra-
cy moŜe skutkować problemami w trakcie realizacji kontraktu, np. opóźnienie do-
staw, zastrzeŜenia do jakości towarów itp. MoŜe powodować równieŜ dalekosięŜne 
konsekwencje wynikające z zerwania umowy, np. konieczność poszukiwania no-
wego dostawcy, utrata własnych klientów itp. Powstawanie i wysokość kosztów 
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transakcyjnych zaleŜy od kilku podstawowych czynników i cech transakcji, mia-
nowicie: specyficzności zasobów, częstotliwości transakcji i niepewności behawio-
ralnej. Niepewność behawioralna wynika z zachowań, postaw oraz motywów stron 
transakcji. Przyjmuje się przy tym załoŜenie o naturalnej skłonności stron do za-
chowań oportunistycznych, zakładających chęć oszukania, zatajenia lub deformacji 
informacji w procesie wymiany. Ma to wpływ na powstawanie na rynku asymetrii 
informacji pomiędzy uczestnikami wymiany. Dodatkowy wpływ na jej wielkość ma 
ograniczona zdolność podmiotów do pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania  
i właściwej interpretacji informacji. W procesach transakcyjnych kluczowe znacze-
nie ma zarówno specyficzność zasobów, jak i inwestycje w specyficzne aktywa1, 
tj.: 

– specyficzność połoŜenia (lokalizacja), 

– specyficzność fizyczna, 

– specyficzność zasobów ludzkich (wiedza i doświadczenie), 

– specyficzność marki, 

– specyficzność przeznaczenia aktywów, 

– specyficzność czasowa2.  
Specyficzność zasobów ze względu na tzw. sunk costs powoduje zjawisko 

oportunizmu i wyŜsze koszty transakcyjne. MoŜe ono ulec zmniejszeniu przy więk-
szej częstotliwości transakcji, której efektem jest zmniejszenie asymetrii informacji 
i obniŜenie kosztów. Pomimo zjawiska oportunizmu podmioty wymiany inwestują 
w specyficzne aktywa, które w załoŜeniu powinny przynieść ich zwrot w większym 
wymiarze niŜ konkurencji.  

Na konkurencyjnym rynku, gdzie wraz ze wzrostem liczby transakcji obserwu-
je się asymetrię informacji, istotnego znaczenia nabiera zaufanie. MoŜna powie-
dzieć, Ŝe naleŜy do głównych czynników determinujących decyzje podejmowane 
przez konsumentów na rynku. Zaufanie pomiędzy stronami  transakcji (tj. nabywca 
– firma) umoŜliwia pokonanie ewentualnych wątpliwości, przeszkód, niedogodno-
ści, a przede wszystkim ograniczenie ryzyka, które zawsze towarzyszy transakcji 
handlowej. NaleŜy podkreślić, Ŝe nabywcy samodzielnie powtórzą wybór/zakup 
towarów lub usług, jeśli w przeszłości byli z niego zadowoleni. Jeśli nie, skorzysta-
ją z rekomendacji innych (np. bliskich). Według A. Falkowskiego i T. Tyszki dąŜe-
nie do ograniczenia ryzyka jest wieloaspektowe, gdyŜ np. niepewność nabywcy 
dotycząca zobowiązań, usług serwisowych itp. obejmuje ryzyko funkcjonalne, zaś 
nieadekwatność ceny, ewentualnych ukrytych kosztów dotyczy ryzyka finansowe-

                                                                 
1 Specyficzność aktywów oznacza trudność lub brak moŜliwości znalezienia dla tych aktywów in-

nych, alternatywnych zastosowań. Specyficzność aktywów oznacza równieŜ ryzyko tzw. sunk costs. 
2 O.E. Williamson, Comparative Economic Organization, The Analysis of Diskrete Struktura Alter-

natives, „Administrative Science Quartely” 1991, Vol. 36, No. 2, s. 281. 
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go. Ryzyko niepoŜądanych skutków ubocznych wiąŜe się z obawą o szkodliwe 
efekty uŜywania produktu, natomiast ryzyko psychologiczne obejmuje niepewność 
związaną z osobistą satysfakcją z produktu3. 

Zaufanie nabywców w stosunku do firm handlowych jest typem relacji biznes – 
konsument, które charakteryzuje niesymetryczność. Swego rodzaju zaburzenie 
relacji, brak równowagi między stronami transakcji wynika m.in. z tego, Ŝe dla 
nabywcy (tj. jednostki, strony słabszej) partnerem jest firma/instytucja wraz ze swo-
ją organizacją, przewagą finansową, techniczną, informacyjną itp. Z uwagi na 
wspomnianą wyŜej niesymetryczność, zaufanie nabywcy oraz jego subiektywne 
przekonanie, Ŝe firma nie wykorzysta w sposób nieuprawniony swojej przewagi, 
stanowi istotny czynnik wpływający na wybory dokonywane przez nabywców na 
rynku. Buduje takŜe niewątpliwie wiarygodność firmy. NaleŜy podkreślić, Ŝe pro-
blem wiarygodności powiązany jest z nurtem w marketingu opartym na budowaniu 
trwałych relacji z nabywcami. Jednym z czynników wpływającym na trwałość tych 
relacji jest wiarygodność, której efektem moŜe być zaufanie stron do siebie. 

Wiarygodność jest cechą podmiotu, który zabiega o zaufanie drugiej strony. 
Zaufanie z kolei jest płaszczyzną budowania trwałych relacji i obniŜenia kosztów 
transakcyjnych. Procesy wymiany dokonujące się w powszechnym klimacie zaufa-
nia powodują większą efektywność rynków, gospodarek czy państw. Zaufanie jest 
elementem tzw. kapitału społecznego4. Jest postrzegane równieŜ przez pryzmat 
innych korzyści, do których zalicza się np.:  

– redukcję kosztów transakcyjnych, 

– wpływ na koordynację w ramach organizacji, 

– motywację do decyzji, 

– uruchamianie twórczego myślenia, 

– zachęcanie do uczestnictwa w transakcjach, 

– promowanie wymiany informacji, 

– podtrzymywanie istnienia rynków, 

– zwiększanie zdolności firmy do przetrwania sytuacji kryzysowych, 

– budowanie sieci współpracy i spójności społecznej,  

– budowanie kultury obywatelskiej i demokracji5. 
Budowanie wiarygodności podmiotów wymiany jest istotnym czynnikiem pro-

cesu zwiększania efektywności procesu wymiany. W budowaniu oraz podnoszeniu 

                                                                 
3 Szerzej: A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2001. 
4 Szerzej: F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa–Wrocław 1997. 
5 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w orga-

nizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007, s. 31. 
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wiarygodności przez przedsiębiorstwa na rynku B2C moŜna wyróŜnić kilka etapów 
decyzyjnych: 
1. Pojawienie się przesłanek i bodźców wskazujących na konieczność budowa-

nia/podnoszenia wiarygodności. 
2. Zebranie i przetworzenie niezbędnych informacji wewnętrznych i zewnętrz-

nych przedsiębiorstwa. 
3. Określenie celów oraz identyfikacja narzędzi i działań. 
4. Ocena wielkości nakładów, kosztów i spodziewanych efektów. 
5. Podjęcie decyzji i uruchomienie procesu budowania/podnoszenia wiarygod-

ności. 
6. Komunikacja i monitoring procesu budowy/podnoszenia wiarygodności oraz 

badanie poziomu zaufania u nabywców (kontrahentów). 
Przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów gospodarki (równieŜ w handlu) funk-

cjonują na rynku w otoczeniu innych firm, konkurentów, partnerów, urzędów, 
klientów itp. Wszystkie podmioty z bliŜszego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa 
postrzegają jego toŜsamość przez pryzmat oferowanych towarów, usług, artykułów, 
logo itp. Marka firmy to obietnica (gwarancja) określonych wartości czy funkcji, 
natomiast reputacja to spełnienie tej obietnicy. Reputację przedsiębiorstwa tworzy 
zarówno ocena przedsiębiorstwa przez jego członków (pracowników), jak i ocena 
interesariuszy. NaleŜy przy tym dodać, Ŝe proces odbywa się w sposób ciągły i pro-
wadzi w konsekwencji do tego, Ŝe kaŜdy podmiot w otoczeniu przedsiębiorstwa 
kreuje sobie jego wizerunek6. Wizerunek przedsiębiorstwa w oczach jego partne-
rów rynkowych, klientów jest uzaleŜniony ściśle od ich subiektywnej oceny,  
w związku z czym najczęściej jest niejednolity, a to w konsekwencji niejednokrot-
nie wpływa negatywnie na jego reputację. Fakt zdobycia silnej lub słabej reputacji 
jest o tyle istotny, Ŝe na konkurencyjnym rynku dobra reputacja daje firmie silny 
oręŜ do walki, np. o nowe rynki, większe udziały w rynkach, nowych klientów, 
wzmacnia zaufanie u klientów juŜ pozyskanych itp. NaleŜy podkreślić, Ŝe istnieje 
ścisły związek reputacji z zaufaniem – reputacja wprost determinuje zaufanie lub 
jego brak, czyli nieufność. Często przedsiębiorstwo, które cieszy się dobrą reputa-
cją, określane jest mianem „cieszącego się zaufaniem”, natomiast przy słabej repu-
tacji określane jest jako „przedsiębiorstwo niegodne zaufania”7.  

Czynniki wpływaj ące na wiarygodność przedsiębiorstw handlowych 

Przedsiębiorstwa handlowe jako strona transakcji spełniają oczekiwania i prefe-
rencje nabywców określone przez pryzmat róŜnych czynników – nie tylko w zakre-
                                                                 

6 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem  
w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowania, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009,  
s. 180–181. 

7 Ibidem, s. 186. 
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sie dostępnej oferty handlowej. Z kolei nabywcy zdecydowanie róŜnią się pomiędzy 
sobą m.in. rodzajem i strukturą zgłaszanych potrzeb, zakresem (kompleksowością) 
realizowanych zakupów, tj. część klientów kupuje wszystkie produkty określonej 
kategorii w danej placówce handlowej, inni wybierają określony obiekt ze względu 
na konkretną potrzebę. RóŜnią się ponadto wolumenem oraz częstotliwością reali-
zowanych jednorazowo zakupów, w związku z czym firmy handlowe grupują ich 
przez pryzmat realizowanych obrotów (część klientów „przynosi” firmie większe 
zyski, część mniejsze).  

Przedsiębiorstwa obok zaspokajania wspomnianych powyŜej oczekiwań i pre-
ferencji swoim działaniem, inicjowanymi przedsięwzięciami pozyskują klientów 
oraz budują wiarygodność jako partnera transakcji. Wydaje się, Ŝe swego rodzaju 
dylematem wszystkich firm działających w wymiarze biznesowym na konkuren-
cyjnym rynku (w tym równieŜ w sferze handlu) jest wybór orientacji/nastawienia 
prowadzonej działalności pomiędzy orientacją na produkt lub na klienta. RóŜnica 
pomiędzy ww. orientacjami polega na tym, Ŝe zasadą w podejściu zorientowanym 
na produkt jest sprzedawanie produktu wszystkim, którzy chcą go kupić (koncen-
tracja na potrzebach i problemach klientów uniwersalnych). Orientacja na produkt 
obejmuje tym samym przedsięwzięcia umoŜliwiające znalezienie jak największej 
liczby nabywców, natomiast konkretne potrzeby klientów zazwyczaj nie są brane 
pod uwagę. MoŜe to powodować niejednokrotnie niezadowolenie klientów, nawet 
ich odejście. Z kolei podstawowa zasada w podejściu zorientowanym na klienta 
polega na świadczeniu usług spersonalizowanych, uwzględniających potrzeby in-
dywidualnych klientów. Orientacja na klienta obejmuje przedsięwzięcia, w których 
przedmiotem kaŜdego działania marketingowego jest indywidualny klient, kaŜdemu 
klientowi z osobna poświęca się więcej czasu, przywiązuje wagę do jego potrzeb 
itp. Ma to niewątpliwie wymiar biznesowy, poniewaŜ buduje cenny, pozytywny 
wizerunek firmy8. RóŜnice charakterystyczne dla opisanych powyŜej orientacji 
przedstawiono w tabeli 1.  

Uwzględnianie spersonalizowanych potrzeb, tak istotne w podejściu zoriento-
wanym na klienta, obejmuje działania pogłębiające więzi z klientami w celu uzy-
skania ich lojalności. Proces tworzenia i umacniania relacji, stała komunikacja  
z klientami obejmuje zakres marketingu partnerskiego. NaleŜy podkreślić, Ŝe za 
pomocą dobrze zaplanowanej i realizowanej koncepcji marketingu partnerskiego 
przedsiębiorstwo moŜe uzyskać korzyści, m.in. satysfakcję i lojalność klientów, 
wzrost dochodów oraz wiarygodność.  

 
 
 

                                                                 
8 V. Kumar, Zarządzanie wartością klienta, Wyd. Profesjonalne PWN, Warszawa 2010, s. 198–202. 
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Tabela 1 

Podejście zorientowane na produkt oraz zorientowane na klienta 

Kwestia dot. określone-
go podejścia/orientacji 

Zorientowanie na produkt Zorientowanie na klienta 

Główna zasada podejścia Sprzedawać produkty wszyst-
kim chcącym kupić 

PołoŜenie nacisku na obsługę 
klienta; Decyzje podejmowane 
są na poziomie klienta 

Sposób działalności Zorientowany na transakcje Zorientowany na relacje 
Promocja produktu Podkreślanie zalet produktu Podkreślanie korzyści związa-

nych z zaspokojeniem indywi-
dualnych potrzeb przy udziale 
produktu 

Cel strategiczny Rozwój nowych produktów, 
wzrost udziału w rynku 

Rozwój relacji z klientami, zysk 
uzyskiwany dzięki lojalności 
klientów 

Pomiar wyników Liczba nowych produktów, 
zyskowność zorientowana na 
produkt 

Satysfakcja klientów, wartość 
Ŝyciowa (CLV) 

Kryterium zarządzania Portfel produktów Portfel klientów 
Podejście do sprzedaŜy SprzedaŜ konkretnego produk-

tu maksymalnej liczbie klien-
tów 

SprzedaŜ maksymalnej liczby 
produktów konkretnemu klien-
towi 

Źródło: Shah i in., The Path to Customer Centricity, „Journal of Service Research” 2006, No. 9 
(2), za: V. Kumar, Zarządzanie wartością klienta, Wyd. Profesjonalne PWN, Warszawa 
2010, s. 201.  

Budowanie wiarygodności przedsiębiorstwa, spełnianie wszystkich obietnic 
składanych partnerom rynkowym (np. nabywcom) tworzy reputację firmy odpo-
wiedzialnej, która dba m.in. o jakość produktu, obsługę, komunikację i współpracę 
z klientami. Reputacja to rodzaj inwestycji, która umoŜliwia pozyskiwanie zaufania 
i wszystkich pozytywnych elementów, które się z nim wiąŜą. Posiadanie zaś zaufa-
nia innych (np. klientów) jest cenne samo w sobie, ale pozwala równieŜ na większą 
spontaniczność i innowacyjność. NaleŜy podkreślić, Ŝe jest to proces długotrwały  
i niełatwy. Reputację buduje się długo, konsekwentnie spełniając oczekiwania in-
nych, nawet gdyby wydawało się, Ŝe w danym momencie jest to niekorzystne. Jed-
nak ponosząc koszty, doznając wyrzeczeń i trudu, w konsekwencji, gdy zdobędzie 
się dobrą reputację zdobywa się cenne dobro9. Kreując pozytywny wizerunek i bu-
dując reputację, przedsiębiorstwa podejmują decyzje związane z realizacją określo-
nych inwestycji, których zwrot jest oczekiwany w postaci sprzedaŜy.  

Do czynników, które determinują pozytywne postrzeganie przedsiębiorstwa 
przez klientów oraz kreują obraz firmy wiarygodnej, zalicza się: 

                                                                 
9 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2007, s. 172–173. 
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– sprzedaŜ dóbr, świadczenie usług w sposób profesjonalny, solidny, dokład-
ny i terminowy; 

– natychmiastową reakcję na sygnalizowane problemy klientów; 

– nieodpłatne świadczenie wszechstronnej pomocy klientom; 

– profesjonalizm, kompetencje, umiejętności personelu; 

– pozytywny kontakt z klientami (tj. uprzejmość, uczciwość,  indywidualne 
traktowanie klientów); 

– dostrzeganie, zrozumienie, wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów; 

– komunikatywność, tj. wykorzystywanie języka zrozumiałego dla klientów, 
umiejętność słuchania; 

– elementy identyfikacji wizualnej (tj. symbol firmowy, druki firmowe, po-
jazdy i ubiór personelu); 

– odpowiedni wygląd budynków oraz ich wyposaŜenie10. 
Budowanie wiarygodności oraz obopólnych, pozytywnych relacji pomiędzy 

stronami na rynku B2C umoŜliwiają następujące czynniki/działania: 

– dobra, rzetelna wymiana informacji pomiędzy przedsiębiorstwem handlo-
wym a nabywcami; 

– relacje pomiędzy stronami (firma–klient), które opierają się na zaufaniu 

– systematyczna poprawa jakości obsługi; 

– stabilność cen; 

– tworzenie wartości poprzez działania, którymi cechuje się orientacja na 
klienta; 

– jednolity, czytelny i zrozumiały dla stron sposób przekazywania infor-
macji. 

Wizerunek przedsiębiorstwa handlowego, który niewątpliwie przekłada się na 
jego reputację, jest postrzegany nie tylko przez pryzmat narzędzi marketingowych, 
np. merchandisingu, lecz takŜe obejmuje działania na rzecz szeroko pojętego oto-
czenia społecznego. Współcześnie staje się bowiem standardem np. właściwe ozna-
kowanie towarów, unikanie niedozwolonych praktyk „quasi-promocyjnych” czy 
oferowanie produktów pełnowartościowych, tj. np. nieprzeterminowanych. Nato-
miast coraz więcej przedsiębiorstw handlowych w swoich działaniach powaŜnie 
bierze pod uwagę problem społecznej odpowiedzialności (CSR). NaleŜy dodać, Ŝe 
poza zobowiązaniami wynikającymi ze społecznej odpowiedzialności biznesu 
(CSR) na reputację mają wpływ: 

– dbałość o przestrzeganie praw konsumentów,  

– przestrzeganie kodeksu etycznego, 

                                                                 
10 R. Furtak, Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003, s. 136. 
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– wyciąganie wniosków z formułowanych przez klientów opinii o dob-
rach/usługach, 

– działania proekologiczne11. 
Z punktu widzenia przedsiębiorstwa handlowego budowanie obrazu firmy wia-

rygodnej, a tym samym pozyskiwanie zaufania konsumentów moŜe przyczynić się 
oraz wspomóc uzyskanie  przewagi konkurencyjnej na rynku. Z drugiej strony war-
to pamiętać, Ŝe nie naleŜy pozyskanego zaufania nadwyręŜać i wykorzystywać, 
gdyŜ tego typu działania w konsekwencji uniemoŜliwiają osiągnięcie sukcesu oraz 
mocnej pozycji rynkowej. 

Zakończenie 

Podjęte w artykule rozwaŜania pozwalają na sformułowanie wniosku, Ŝe na 
współczesnym rynku pozytywne postrzeganie przedsiębiorstwa handlowego przez 
klientów ma bardzo istotne znaczenie. Wiarygodność przedsiębiorstwa, spełnianie 
wszystkich obietnic składanych partnerom rynkowym (np. nabywcom) tworzy re-
putację firmy odpowiedzialnej. Dobra reputacja firmy to rodzaj inwestycji, która 
umoŜliwia pozyskiwanie zaufania. Tak, jak trudno odbudować nadwyręŜone zaufa-
nie, równie trudno zmienić obraz złej, nadszarpniętej reputacji, w związku z czym 
tylko umiejętne budowanie w świadomości partnerów rynkowych pozytywnego 
wymiaru tych czynników umoŜliwia funkcjonowanie i rozwój na konkurencyjnym 
rynku.  
 

FACTORS AFFECTING THE RELIABILITY  
OF TRADING COMPANY ON B2C MARKETS  

 
Summary 

 
Building the credibility of actors is an important factor in the process of increasing the 

efficiency of the exchange process. The problem of credibility is linked to the trend in marketing 
based on building lasting relationships with buyers. One of the factors influencing the 
sustainability of these relationships is credibility, which may result in self-confidence of parties to 
the transaction. The study pays, inter alia, attention to the issue of credibility, a problem of 
confidence of buyers in relation to trading companies, which, as the poles of B2C relations is 
characterized by asymmetry, highlights decision points in the process of improving the reliability 
of the B2C market and the factors affecting the reliability of trading companies. There is also 
noted the company's reputation as a special type of investment trust and to enable acquisition of 
all the positive elements that bind to it. 

                                                                 
11 W.M., Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem  

w przedsiębiorstwie…, s. 183. 
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OTOCZENIE JAKO ŹRÓDŁO RYZYKA  
W DZIAŁALNO ŚCI PRZEDSIĘBIORSTW HOTELARSKICH 
 

 

 

Streszczenie  

Celem artykułu jest próba identyfikacji głównych źródeł ryzyka, związanych ze zmiennością 
otoczenia, w działalności przedsiębiorstw hotelarskich. Artykuł składa się z dwóch części meryto-
rycznych oraz wstępu i zakończenia. W pierwszej części opracowania szczegółowo omówiono 
istotę i rodzaje ryzyka, w drugiej zaś otoczenie przedsiębiorstwa hotelarskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem czynników mikro- i makroekonomicznych, w kontekście ryzyka jego funkcjo-
nowania. 

Wstęp 

Współczesne podmioty gospodarcze funkcjonują w warunkach charakteryzują-
cych się znaczną nieokreślonością ze względu na narastającą złoŜoność i dynamikę 
zmian zachodzących w otoczeniu. Otoczenie przedsiębiorstwa to skomplikowany 
system wielu zmiennych zewnętrznych, które tworzą okoliczności jego działania. 
Wpływa ono wielostronnie na przedsiębiorstwo – dostarcza mu zasobów, jest od-
biorcą dostarczanych przez nie produktów, jak równieŜ stanowi źródło ryzyka  
w działalności gospodarczej. Celem artykułu jest próba identyfikacji głównych 
źródeł ryzyka, zwłaszcza w kontekście zmienności otoczenia, w działalności przed-
siębiorstw hotelarskich. Jest to istotne w kontekście tworzenia wartości dla klienta. 
Umiejętność identyfikacji źródeł ryzyka i właściwa jego kontrola podejmowania 
mogą stać się stymulatorami innowacyjności i rozwoju przedsiębiorstwa.  

Istota i rodzaje ryzyka 

Ryzyko jest niełatwym do zrozumienia pojęciem i wiele kontrowersji łączy się 
zarówno z próbami jego określenia, jak i pomiaru. Jest to konsekwencją przede 
wszystkim tego, Ŝe ryzyko stanowi kombinację wielu zmiennych czynników i dla-
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tego trudno jest sformułować jedną wyczerpującą definicję. Przez wieki rozwoju 
społeczeństw pojęcie „ryzyko” ewoluowało: od utoŜsamiania go z fatum (losem), 
nieubłaganą siłą wyznaczającą bieg zdarzeń, po postrzeganie go jako zjawisko, któ-
re moŜna rozpoznać, zmierzyć, i kontrolować.  

Niemieckojęzyczni ekonomiści ograniczają treść pojęcia ryzyka do negatywne-
go stanu faktycznego, traktując ryzyko jako niebezpieczeństwo – moŜliwość wystą-
pienia wydarzenia szkodzącego1. Z takim podejściem moŜna się takŜe spotkać  
w polskiej literaturze, np.  według Słownika współczesnego języka polskiego ryzyko 
naleŜy rozumieć jako „moŜliwość niepowodzenia, poraŜki, straty; przedsięwzięcie, 
którego wynik jest niepewny”2. Ryzyko „to działanie, które wiąŜe się z pewnym 
niebezpieczeństwem i moŜe przynieść niekorzystne lub niepoŜądane skutki”3. 

Amerykańscy autorzy rozszerzają pojęcie ryzyka, biorąc pod uwagę takŜe jego 
pozytywne działanie, czyli obok wystąpienia straty – moŜliwość wystąpienia korzy-
ści4. 

W polskiej literaturze na dwa aspekty ryzyka wskazywał m.in. W. Grzybow-
ski5, według którego „ryzyko groŜąc ewentualnością powstania odchylenia ujemne-
go – straty gospodarczej musi równocześnie stwarzać szansę zwiększenia korzyści 
ponad stan przewidywanej równowagi lub co najmniej osiągnięcia tej równowagi”6. 
Jeśli podejmujemy trudne zadanie, to naraŜając się na niebezpieczeństwo niepowo-
dzenia, mamy nadzieję, Ŝe go unikniemy. Ryzyko wynika z faktu niepełnej znajo-
mości warunków działania, a w rezultacie równieŜ końcowego efektu tego działa-
nia, który moŜe ukształtować się tak poniŜej, jak powyŜej wielkości planowanej. 
Grzybowski traktuje ryzyko jako funkcję niepewności. Ryzyko nie występuje sa-
moistnie, gdyŜ jest skutkiem niepewności, która zawsze mu towarzyszy. Niepew-
ność jest pojęciem szerszym od ryzyka, poniewaŜ obejmuje równieŜ zjawiska  
i sytuacje, w których ryzyko wystąpić nie musi. 

Podobnie jak w przypadku samej definicji ryzyka, w literaturze nie istnieje jed-
na wyczerpująca systematyzacja ryzyka. Przyczyn takiej sytuacji upatrywać naleŜy 

                                                                 
1 Zob. B. Brühwiler, Risk Management – eine Aufgabe der Unternehmensführung, Paul Haubt Ver-

lag, Stuttgart 1980, s. 40; F. Philipp, Risiko und Risikopolitik, C.E. Porschel Verlag, Stuttgart 1967,  
s. 13; W. Mellwig, Anpassungsfähigkeit und Ungewissheitstheorie, Paul Siebeck Verlag, Tübingen 
1972, s. 50. 

2 Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Wyd. SMS, Kraków 2000, t. 4, s. 257. 
3 Słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Warszawa 2007, t. 4, s. 537. 
4 G.N. Crockford, An Introduction to Risk Management, Woodward-Fanlkner, Cambrige 1980, s. 18–

21; C.A. Williams, R.M. Heins, Risk Management and Insurance, Me Graw-Hill Publishing, New York 
1989, s. 21–23; E.J. Vaughan, RiskManagement, John Wiley & Sons, Inc. New York 1997, s. 30–40.  

5 Podobny pogląd reprezentują S. Nahotko, Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Ofi-
cyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Warszawa 2001; R. Borkowski, Cywilizacja 
ryzyka, w: Cywilizacja. Technika. Ekologia, Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 200l.  

6 W. Grzybowski, Ryzyko w procesie podejmowania decyzji, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, Lublin 1976, s. 25–26. 
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w bogactwie i róŜnorodności rodzajów ryzyka oraz celów, dla których dany podział 
jest dokonywany. Najczęściej wymieniane w literaturze rodzaje ryzyka to7: 

a) ryzyko właściwe, subiektywne i obiektywne, 
b) ryzyko systematyczne i specyficzne, 
c) ryzyko czyste i spekulacyjne, 
d) ryzyko makrogospodarcze, mezogospodarcze oraz mikrogospodarcze, 
e) ryzyko egzogeniczne i endogeniczne. 
Zaznaczyć naleŜy, Ŝe nie są to podziały rozłączne, lecz komplementarne, wza-

jemnie się przenikające.  
Wśród wielu spotykanych w literaturze sposobów klasyfikacji najbardziej 

ogólny wyróŜnia ryzyko: właściwe, subiektywne i obiektywne. Ryzyko właściwe 
jest wynikiem działania prawa wielkich liczb i odnosi się głównie do zjawisk  
o charakterze katastroficznym (np. powodzie, poŜary, huragany, trzęsienia ziemi)8. 
Ryzyko subiektywne związane jest z niedoskonałością człowieka, wynika z jego 
indywidualnej (subiektywnej) oceny moŜliwości wystąpienia określonych zjawisk 
(np. błędne oszacowanie stopnia wykorzystania zdolności usługowej obiektu, przy-
jęcie nierealnego poziomu rotacji naleŜności). Ryzyko obiektywne zaś związane 
jest z absolutnym brakiem moŜliwości przewidzenia rozwoju niektórych zjawisk  
i nie zaleŜy od indywidualnych ocen i stanu wiedzy9.  

Posługując się kryterium moŜliwości kontrolowania źródła, ryzyko moŜna dzie-
lić na systematyczne (ciągłe) i specyficzne. Ryzyko systematyczne (określane takŜe 
jako niezaleŜne, niedywersyfikowalne, stałe) nie podlega kontroli podmiotu, który 
jest w jego zasięgu, nie moŜe być wyeliminowane; związane jest z siłami przyrody 
(np. zmiany pogody) oraz warunkami makroekonomicznymi (np. przepisami po-
datkowymi, inflacją, wysokością stóp procentowych, kursami walut). Z kolei ryzy-
ko specyficzne (nazywane zaleŜnym, dywersyfikowalnym, zmiennym) moŜe być 
przynajmniej częściowo kontrolowane i wyeliminowane przez dany podmiot, gdyŜ 
obejmuje obszar jego funkcjonowania; jego źródłem są czynniki mezo- i makrogo-
spodarcze (np. działania konkurencji, kontrahentów, sposób zarządzania firmą, 
kwalifikacje kadry).  

Tradycyjnie w literaturze dokonuje się podziału na ryzyko czyste i ryzyko spe-
kulacyjne10. Podział ten jest konsekwencją wyodrębnienia alternatyw i kryterium 

                                                                 
7 C.A. Williams Jr., M.L. Smith, P.C. Young, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 2002, s. 31–32; M. Kuchlewska, Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka 
przedsiębiorstw, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003, s. 46–80; Ryzyko w rachunkowości, red. 
A. Karmańska, Difin, Warszawa 2008, s. 23–62. 

8 M. Bednarska, Zarządzanie ryzykiem w działalności hotelu, Praca doktorska, Uniwersytet Ekono-
miczny w Poznaniu, Poznań 2005, s. 24. 

9 A. Williams Jr., M.L. Smith, P.C. Young, Zarządzanie ryzykiem…, s. 31–32. 
10 A.H. Mowbray, R.H. Blanchard, C.A Williams Jr., Insurance, McGraw-Hill Book Co., New York 

1969, s. 24–29; C.A Williams Jr., M.L. Smith, P.C. Young, Zarządzanie ryzykiem…, s. 31–32. 
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rodzaju skutków materializacji ryzyka. Następstwem realizacji ryzyka czystego jest 
tylko i wyłącznie strata. Ryzyko spekulacyjne (dynamiczne) ma charakter syme-
tryczny; następstwem jego realizacji moŜe być zarówno strata, jak i korzyść. Biorąc 
pod uwagę zasięg oddziaływania następstw realizacji, moŜna wyszczególnić ryzyko 
makrogospodarcze, na które składa się ryzyko w skali kraju; mezogospodarcze, 
obejmujące ryzyko regionu i sektora; mikrogospodarcze (indywidualne), dotyczące 
konkretnego podmiotu.  

Kryterium lokalizacji źródła prowadzi do wyróŜnienia ryzyka wewnętrznego  
i zewnętrznego. Pierwsze wywołane jest przez czynniki endogeniczne (np. działania 
pracowników, jakość produktu, system zarządzania przedsiębiorstwem) i zawsze 
ma charakter specyficzny. Drugie determinowane jest przez czynniki egzogeniczne, 
siły otoczenia dalszego i bliŜszego, takie jak sytuacja polityczna, koniunktura go-
spodarcza, środowisko naturalne, zmiany legislacyjne, technologiczne, społeczne 
demograficzne, a takŜe istniejący i potencjalni konkurenci, dostawcy i odbiorcy. 

Otoczenie przedsiębiorstwa hotelarskiego a ryzyko jego funkcjonowania 

W ramach otoczenia przedsiębiorstwa najczęściej wyróŜnia się makrootoczenie 
(otoczenie dalsze, ogólne) i mikrootoczenie (otoczenie bliŜsze, bezpośrednie, ope-
racyjne)11.  

Na makrootoczenie przedsiębiorstwa hotelarskiego składa się zespół warun-
ków, w jakich funkcjonuje podmiot, wynikający z jego działania w określonym 
kraju i regionie, w określonej strefie klimatycznej, w danym układzie politycznym, 
prawnym, systemowym itp. Jest to zespół czynników niekontrolowanych i nieza-
leŜnych od podmiotu, tworzący dla niego określone moŜliwości rynkowe, jak rów-
nieŜ stanowiący pewne zagroŜenia, warunkując przez to jego funkcjonowanie12. Dla 
działalności obiektu hotelarskiego istotne jest ryzyko tkwiące w otoczeniu ekono-
micznym, społeczno-demograficznym i przyrodniczym. 

Najbardziej oczywistym przykładem wpływu makrootoczenia na przedsiębior-
stwa hotelowe jest oddziaływanie państwa na sektor turystyczny (zarówno na po-
daŜ, jak i na popyt) przez róŜne narzędzia formalnoprawne. Oddziaływanie to od-
bywa się nie tylko poprzez akty prawne dotyczące samej turystyki13. Jest to dzie-
                                                                 

11 W literaturze moŜna znaleźć róŜne sposoby klasyfikowania jego elementów, np. M. Bednarczyk 
wyróŜnia dodatkowo mezootoczenie (otoczenie regionalne), które obejmuje czynniki oddziałujące na 
przedsiębiorstwa w układzie regionalnym. Autorka traktuje ten poziom jako warstwę pośrednią,  
w której występuje przenoszenie się wpływów makrootoczenia na mikrootoczenie przedsiębiorstw. Za: 
M. Bednarczyk, Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Wyd. Naukowe PWN, War-
szawa 2001, s. 46–49. 

12 Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, red. G. Gołembski, PWE, Warszawa 
2007, s. 66. 

13 Są to m.in. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, z późniejszymi zmianami, DzU 
2010, nr 106, poz. 672; Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie 
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w którym świadczone są usługi hotelarskie z późniejszymi 
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dzina interdyscyplinarna, wiąŜe się z róŜnymi sferami Ŝycia gospodarczego i spo-
łecznego, toteŜ ostateczny kształt rynku turystycznego jest wypadkową funkcjono-
wania i regulacji wielu dziedzin ludzkiej aktywności. Polityka turystyczna państwa 
obejmuje określanie celów społeczno-ekonomicznych i środków realizacji słuŜą-
cych rozwojowi turystyki i gospodarki turystycznej i jednocześnie stymulujących 
interakcje między gospodarką turystyczną a innymi sektorami z jej otoczenia. 
Wpływ na turystykę odbywa się m.in. za pośrednictwem polityki inwestycyjnej ze 
względu na duŜe znaczenie infrastruktury ogólnej dla turystyki oraz kapitałochłon-
ny i importochłonny charakter inwestycji turystycznych. Inne przejawy wpływu 
państwa to:  

– kształtowanie konsumpcji; 
– aktywizacja gospodarcza regionów (sporządzanie planów rozwoju turysty-

ki i umieszczanie ich w ogólnych planach rozwoju społeczno-gospodar-
czego państwa, równieŜ z punktu widzenia moŜliwości pozyskiwania do-
datkowych funduszy na działalność); 

– polityka społeczna (głównie ustawodawstwo socjalne – płatne urlopy, obo-
wiązujący czas pracy, polityka rodzinna, system emerytalny, działania 
sprzyjające podnoszeniu świadomości turystycznej społeczeństwa itp.); 

– polityka zagraniczna (np. obowiązek wizowy lub jego zniesienie, umowy  
o małym ruchu granicznym, stosowane w turystyce cła i tzw. zielone linie 
dla turystów przekraczających granicę bez towarów do oclenia, dwu- i wie-
lostronne umowy międzynarodowe o wymianie turystycznej i in.)14.  

NajwaŜniejszym elementem otoczenia ekonomicznego przedsiębiorstw hotelo-
wych na poziomie makro jest ogólny rozwój gospodarczy kraju, który przekłada się 
na zamoŜność społeczeństwa, a tym samym na poziom wydatków ludności i struk-
turę konsumpcji. Ryzyko popytowe ma charakter spekulacyjny i oznacza moŜli-
wość wystąpienia odchyleń popytu rzeczywistego od przyjętego w załoŜeniach. 
Ryzyko to odgrywa pierwszoplanową rolę w branŜy hotelarskiej z uwagi na fluktu-
acje popytu turystycznego15, które w połączeniu ze specyficzną strukturą kosztów 
powodują znaczące wahania poziomu wyniku finansowego. 

Na wielkość popytu na usługi danego hotelu ma m.in. wpływ rodzaj i natęŜenie 
działań obecnych i potencjalnych konkurentów, dlatego kolejnym rodzajem ryzyka 

                                                                                                                                                             

zmianami, DzU z 2004, nr 188, poz. 1945 oraz DzU 2006, nr 5, poz. 29. Szerzej na temat aktów praw-
nych dotyczących turystyki, w tym hotelarstwa: J. Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji, Difin, 
Warszawa 2007. 

14 M. Dachniewska, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego, Oficyna Wy-
dawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 138. 

15 Szerzej na temat determinant popytu turystycznego: A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. 
Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003, s. 69–92. 
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rynkowego, które powinno być przedmiotem szczególnego zainteresowania, jest 
ryzyko konkurencji – rozumiane jako moŜliwość osiągnięcia efektów innych niŜ 
załoŜone wskutek aktywności podmiotów rywalizujących o te same segmenty od-
biorców. Fluktuacja popytu ma wpływ na osiągane przychody zarówno w skali 
rocznej, jak i tygodniowej, a nawet w skali jednej doby (głównie w działalności 
gastronomicznej). Jej przyczyną są nie tylko uwarunkowania klimatyczne, lecz 
takŜe udział obiektu w obsłudze krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego, 
charakter lokalnych walorów turystycznych, organizacja roku szkolnego (przerwy 
w nauce), rozkład dni wolnych od pracy. Wiele spośród wymienionych czynników 
nie ma istotnego znaczenia z punktu widzenia innych rodzajów działalności usłu-
gowej. Wahania popytu i jednocześnie nieelastyczna podaŜ usług obiektów hotelo-
wych narzucają na tę grupę przedsiębiorstw szczególne wymagania w zakresie 
oddziaływania na poziom przychodów. Wymaga to innowacyjności działań marke-
tingowych i specyficznej polityki cenowej, a takŜe stosowania nowoczesnych me-
tod organizacji pracy. Wpływa teŜ na rosnącą popularność systemów franchisingo-
wych w hotelarstwie i szczególne znaczenie przydawane wydajności pracy.  

Inny waŜny czynnik makroekonomiczny wpływający na turystykę to stopa in-
flacji, która moŜe doprowadzić do destabilizacji gospodarki, zwiększenia stóp pro-
centowych (koszt kredytów) i wahań kursowych (co jest szczególnie waŜne w przy-
padku importu na potrzeby turystyki lub w odniesieniu do turystyki zagranicznej – 
przyjazdowej i wyjazdowej). Równie waŜna jest dostępność kredytów (związana 
m.in. z poziomem stopy inflacji) oraz poziom rozwoju rynku kapitałowego w da-
nym kraju.  

Niskie ceny kredytów stymulują zarówno rozwój popytu, jak i podaŜy tury-
stycznej. Po stronie popytu warunkują one nierzadko uczestnictwo wybranych grup 
konsumentów w ruchu turystycznym, po stronie podaŜy – m.in. wielkość i jakość 
podaŜy usług hotelowych. Niestety, dostępność kredytów dla branŜy hotelowej 
(szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest niewielka ze względu na 
znaczne ryzyko związane ze szczególną strukturą kosztów, nieregularnością docho-
dów (fluktuacjami popytu przekładającymi się na wahania poziomu sprzedaŜy)  
i długim okresem zwrotu inwestycji turystycznych.  

Istotnym czynnikiem makroekonomicznym jest polityka podatkowa państwa,  
a dokładnie współczynnik przejrzystości, przewidywalności, fiskalne nastawienie 
probiznesowe. Wszystko to ma fundamentalne znaczenie zarówno dla komfortu 
prowadzenia biznesu, jak i samej jego istoty. Analizując czynniki ekonomiczne 
makrootoczenia, naleŜy uwzględnić równieŜ róŜnego typu powiązania istniejące 
między gospodarkami róŜnych państw. Szczególne znaczenie mają w tym przypad-
ku procesy integracji, zwłaszcza w ramach UE, które tworzą zewnętrzne warunki 
działania m.in. dla przedsiębiorstw turystycznych. Turystyka jako zjawisko spo-
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łeczno-gospodarcze i przestrzenne nie moŜe przecieŜ ograniczać się do terytorium 
jednego tylko państwa.  

Kolejną grupę czynników otoczenia przedsiębiorstwa hotelarskiego stanowią 
czynniki społeczno-demograficzne. Mają one wpływ zarówno na charakter popytu 
turystycznego, jak i charakter podaŜy. NajwaŜniejsze czynniki społeczno-demo-
graficzne oddziałujące na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw hotelowych to:  

– struktura wiekowa społeczeństwa; 
– tempo starzenia się społeczeństwa (konieczność dostosowania oferty do 

wymagań klientów w starszym wieku); 
– poziom wykształcenia, wpływający m.in. na aktywność turystyczną społe-

czeństwa; 
– rozmieszczenie przestrzenne ludności; 
– struktura zawodowa społeczeństwa (odzwierciedlająca poziom dochodów, 

wykształcenia, determinująca wybór oferty, często wywołująca tzw. efekt 
demonstracji); 

– społeczna akceptacja nowego sposobu wykonywania pracy i zawodu (płyn-
ność czasu przeznaczonego na pracę, wypoczynek i kształcenie, zwiększo-
na rola indywidualnej motywacji w podejmowaniu pracy, zaangaŜowaniu  
i wydajności, substytucja pieniądza przez czas wolny, wzrost znaczenia 
miejsca pracy w Ŝyciu człowieka); 

– wzrost udziału kobiet czynnych zawodowo; 
– wielkość i struktura gospodarstw domowych (wpływ liczebności rodziny 

na aktywność turystyczną, wpływ wieku dzieci na rozkład popytu turysty-
cznego w skali roku, zwiększanie się udziału jednoosobowych gospodarstw 
domowych).  

Ostatnią grupą czynników makrootoczenia mających wpływ na ryzyko działal-
ności przedsiębiorstw hotelarskich stanowią elementy przyrodnicze. Przedsiębior-
stwo hotelarskie jest trwale osadzone w otoczeniu przyrodniczym, tj. pobiera z nie-
go niezbędne dla swej działalności zasoby oraz wydala produkt uboczny, prowa-
dząc do jego zanieczyszczenia. W przypadku przedsiębiorstw hotelarskich znacze-
nie środowiska naturalnego wzrasta ze względu na rangę walorów przyrodniczych 
w gospodarce turystycznej. Ryzyko przyrodnicze wiąŜe się głównie z działaniem sił 
przyrody, zwłaszcza Ŝywiołów (np. powodzie, trzęsienia ziemi, huragany), które 
poza tym Ŝe mogą zagraŜać majątkowi przedsiębiorstwa, wpływają takŜe na popyt 
turystyczny, przy czym doświadczenia pokazują, Ŝe skutki destabilizacji w postaci 
mniejszego napływu podróŜnych odczuwa nie tylko region bezpośrednio dotknięty 
kataklizmem, lecz takŜe obszary sąsiednie. Podobne skutki (choć na mniejszą skalę) 
moŜe wywołać załamanie pogody. śywioły i zmienność aury nie wyczerpują ryzy-
ka wywołanego funkcjonowaniem w otoczeniu przyrodniczym. Wielkość popytu na 
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usługi hotelu zaleŜy m.in. od atrakcyjności turystycznej obszaru recepcji, ta z kolei 
determinowana jest w znacznej mierze przez walory przyrodnicze. Realne zagroŜe-
nie dla środowiska staje się zatem takŜe ryzykiem dla hotelu.  

Na mikrootoczenie przedsiębiorstwa hotelarskiego składa się zespół czynni-
ków, które w mniejszym lub większym stopniu moŜna kontrolować i w pewien spo-
sób są one zaleŜne od przedsiębiorstwa. W zakresie mikrootoczenia waŜnym ele-
mentem oddziałującym na funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelowego jest do-
stępność i jakość czynnika pracy. Wynika to zarówno z pracochłonności tej branŜy, 
jak i dominującego znaczenia elementu niematerialnego (usługowego) w strukturze 
produktu przedsiębiorstwa hotelowego.  

Dominującą własnością produktu oferowanego przez przedsiębiorstwa hotelar-
skie jest przewaga niematerialnych komponentów. Czynnościowy charakter usługi 
sprawia, Ŝe zachowanie i predyspozycje pracowników obsługujących klientów mają 
decydujący wpływ na uŜyteczność finalnego produktu, gdyŜ personel biorący 
udział w procesie świadczenia usługi postrzegany jest jako jego integralna część. 
Powoduje to rosnące znaczenie ryzyka, które wyraŜa niebezpieczeństwo zachwiania 
pozycji firmy spowodowane niewłaściwymi postawami i zachowaniami pracowni-
ków, a przez to dostarczeniem produktu o jakości nieodpowiadającej oczekiwaniom 
nabywcy16.  

Próby mechanizacji i informatyzacji pracy w hotelarstwie dotyczą głównie tych 
zadań i czynności, które nie mają bezpośredniego znaczenia dla usługobiorcy tury-
stycznego (rozwiązania informatyczne i/lub technologiczne w gastronomii, pracach 
porządkowych, administracji i zarządzaniu, rozwiązania teleinformatyczne). Wyjąt-
kiem są internetowe systemy rezerwacji. Kontakt usługowy pozostaje nieodmiennie 
elementem atrakcyjności (jakości) usług hotelowych i jego eliminacja ma sens tylko 
w ściśle określonych przypadkach (np. strategia zuboŜania produktu stosowana 
przez hotele klasy ekonomicznej). Mimo Ŝe z punktu widzenia ponoszonych kosz-
tów czynnik pracy jest znaczącym obciąŜeniem dla obiektu hotelowego17, ostatecz-
na jakość jego produktu zaleŜy m.in. od liczby personelu, jego fachowości, pozio-
mu kwalifikacji, empatii i doświadczenia.  

Nabywca usługi moŜe być naraŜony na kontakty z pracownikami, których sta-
rania nie spełniają kryteriów nienagannej obsługi. Nierozdzielność usługi (czyli 
jednoczesność jej świadczenia i konsumpcji) powoduje, Ŝe „kontrola jakości”  
w wielu przypadkach dokonywana jest przez gości – a wtedy za późno juŜ na ko-
rektę. Reakcja na błąd nie zniweluje przykrych odczuć klienta ani poniesionych 
                                                                 

16 M. Kachniewska, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa 2002, s. 21.  
17 W gastronomii (w ramach obsługi kelnerskiej) stosuje się rozmaite zabiegi pozwalające ograni-

czyć ten koszt, przy zachowaniu zadowolenia gości. Typowym przykładem jest bufet („szwedzki stół”), 
który pozwala ograniczyć liczbę obsługi, rekompensując gościom ewentualne niedogodności poczu-
ciem większej swobody, moŜliwości doboru jakości i ilości potraw.  
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kosztów. Jakość produktu usługowego wypracowywana jest we wszystkich fazach 
jego powstawania, co wymaga istnienia w przedsiębiorstwie zdefiniowanych i opa-
nowanych przebiegów postępowania. Do ich opisu i niezawodnego funkcjonowania 
potrzebny jest system zapewniający realizację ustalonych kryteriów jakości, okre-
ślany mianem systemu jakości. W tym kierunku podąŜają zresztą zazwyczaj obiekty 
hotelowe i gastronomiczne – szczególnie te o najwyŜszym standardzie, które funk-
cjonują na podstawie szczegółowo opisanych standardów wyposaŜenia i obsługi.  
Z punktu widzenia jakości kontaktu usługowego szczególne znaczenie naleŜy przy-
pisać opracowaniu schematów (procedur) postępowania w określonych sytuacjach 
(np. przebieg rozmowy telefonicznej, podawanie do stołu, procedura meldowania 
gości itp.).  

Wskazane rodzaje ryzyka (ryzyko jakości i personalne) łączą się bezpośrednio 
z ryzykiem utraty reputacji, gdyŜ jakość oferty i działania personelu są jednym  
z głównych elementów budujących wizerunek przedsiębiorstwa.  

Zakończenie 

Źródła ryzyka w działalności przedsiębiorstwa mogą mieć charakter zewnętrz-
ny lub wewnętrzny – zaleŜnie od tego, w jakim stopniu poddają się kontroli organi-
zacji. Niepewność cechująca otoczenie współczesnych przedsiębiorstw wynika  
z braku moŜliwości pełnej identyfikacji czynników determinujących przebieg pro-
cesów decyzyjnych oraz określenia ich wpływu na osiągane wyniki. Turbulencje 
dotyczą wszystkich wymiarów otoczenia i sprawiają, Ŝe kaŜde przedsięwzięcie 
gospodarcze obarczone jest ryzykiem.  

Ograniczaniu ryzyka przedsiębiorstw słuŜy podejmowanie działań bezpośred-
nio skierowanych na jego źródła. MoŜliwości przedsiębiorstw w tym zakresie są 
bardzo zróŜnicowane i ściśle powiązane z identyfikacją i oceną ryzyka. Trzeba 
sobie jednak zdawać sprawę z tego, Ŝe nie ma metod całkowicie wykluczających 
ryzyko. Wskazane jest jednak podjęcie próby zarządzania nim, aby oddalić perspe-
ktywę niepowodzenia, straty, a przybliŜyć perspektywę sukcesu, czyli zysku. 
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Summary 
 

The aim of the paper is to identify the main sources of risk, associated with changes of 
environment, in activities of hotel’s companies. The paper consists of two substantial parts, as 
well as introduction and conclusion. In the first part of the paper the essence and type of risks are 
in detail presented, in the second part - environment of hotels, with particular emphasis on micro- 
and macroeconomics’ factors, in the context of their operation. 
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Streszczenie  

Artykuł ma na celu przedstawienie sytuacji na rynku telewizji naziemnej w Polsce i zwróce-
nie uwagi na charakter organizacji rynku, który ogranicza jego szybką integrację z innymi ryn-
kami medialnymi, a zwłaszcza z dynamicznie rozwijającymi się rynkami teleinformatycznymi. 
Trwałość pozycji na rynku telewizji naziemnej ma miejsce od wielu lat, a zmiany moŜe wymusić 
cyfryzacja telewizji naziemnej. Daje ona szansę na wprowadzenie w tym samym zakresie często-
tliwości (dotychczas zajmowanym przez kilka kanałów) kilkudziesięciu kanałów, z których kaŜdy 
moŜe być przeznaczony dla innego nadawcy.  

Wprowadzenie 

Jednym z głównych rynków mediów jest rynek radiowo-telewizyjny. Jego 
szczególność polega na tym, Ŝe to właśnie telewizja i radio są najbardziej opinio-
twórczymi środkami przekazu. Wynika to z formy przekazu, kosztów uŜytkowania 
mediów i dostępności do mediów w Polsce i w innych krajach. W artykule zostanie 
przedstawiona sytuacja na rynku telewizji naziemnej w Polsce i zwrócona uwaga na 
charakter organizacji rynku, który ogranicza jego szybką integrację z innymi ryn-
kami medialnymi, a zwłaszcza z rynkami teleinformatycznymi. 

Istota mass mediów 

Termin „mass media” utworzono dodając do łacińskiego słowa media (środki) 
określenie mass (masowe) dla podkreślenia, Ŝe ich główną rolą jest masowość pro-
dukcji i odbioru. Marshall McLuhan stwierdza: „mass media – w nazwie tej nie 
chodzi o liczbę uŜytkowników środka przekazu, a o to, Ŝe wszyscy oni w tym sa-
mym czasie uczestniczą w odbiorze informacji”1. 

                                                                 
1 M. McLuhan, Zrozumieć media. PrzedłuŜenia człowieka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 

Warszawa 2004, s. 17. 
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Wśród tradycyjnie wyróŜnianych mediów masowych to telewizja okazała się 
medium najbardziej wpływowym i opiniotwórczym w społeczeństwach rozwinię-
tych. Wynika to z wielu zalet, które ma ona dla odbiorcy, takich jak przekaz dźwię-
ku i obrazu, walory rozrywkowe, moŜliwość stwarzania sytuacji dramatycznych, 
szybkość przekazu informacji itp. 

Człowiek ukształtowany w okresie dominacji słowa pisanego określany jest 
przez niektórych badaczy mediów jako „obywatel”. Media elektroniczne powodują, 
Ŝe zasady i wartości, którymi kierował się obywatel, ulegają zmianom. Człowiek 
mediów elektronicznych to tzw. nomada, który migruje nie tylko w przestrzeni  
fizycznej, lecz takŜe w świecie wyobraźni, emocji itp. RozróŜnienie pomiędzy war-
tościami reprezentowanymi przez „obywatela” i „nomadę” zaprezentowano w ta 
beli 1.  

Tabela 1 

Zmiana wartości i nastawienia umysłu człowieka wraz ze zmianami mediów masowych 

Człowiek epoki druku (słowa pisanego) – 
obywatel 

Człowiek epoki elektronicznych środków 
przekazu – nomada 

budować 
doświadczenie 
autorytet 
szczęście 
literatura 
heteroseksualny 
cywilizacja 
wola 
prawda jako pasja 
pokój 
osiągnięcie 
nauka 
wątpliwość 
dramat 
historia 
debata 
Ŝona 
sztuka 
rolnictwo 
polityka 

wędrować 
niewinność 
władza 
przyjemność 
dziennikarstwo 
polimorficzny 
barbarzyństwo 
pragnienie 
pasja jako prawda 
wojna 
sława 
magia 
pewność 
pornografia 
legenda 
przemoc 
dziwka 
marzenia 
bandytyzm 
proroctwo 

Źródło: L.H. Lewis, za: M. McLuhan, Zrozumieć media. PrzedłuŜenia człowieka. Wydawnictwa 
Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 26–27. 

Im media masowe bardziej się rozwijają, tym osiągają większy wpływ na od-
biorców. Konkurencja na rynku mediów, w tym na rynku telewizyjnym, to ko-
nieczność walki o odbiorcę (widza) i reklamodawców oraz sponsorów.  
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Organizacja rynku telewizji naziemnej 

Rynek telewizji naziemnej naleŜy do najbardziej regulowanych rynków w go-
spodarce. Najczęściej motywowano to względami technicznymi, a na plan pierwszy 
wysuwano fakt, Ŝe w nadawaniu naziemnym wykorzystuje się ograniczone pasmo 
częstotliwości, które naleŜy jak najefektywniej zagospodarować. Jednak dla wielu 
państw szczególne znaczenie miała kontrola mediów ze względu na przekaz infor-
macyjny i jego znaczenie dla kształtowania stosunków politycznych w państwie. To 
telewizja jako najbardziej popularne medium informacyjne stała się narzędziem 
oddziaływania na opinię publiczną. Telewizja wspiera, a nawet w całości kreuje 
męŜów stanu, ofiary i poszkodowanych, bohaterów i przegranych. Szczególne miej-
sce zajmuje w budowaniu i obalaniu autorytetów. Dlatego chęć wpływu na przekaz 
telewizyjny chcą mieć wszyscy sprawujący władzę, a wolność wypowiedzi w tym 
najpopularniejszym z mediów jest przedmiotem obrony i/lub ataku niemal wszyst-
kich sił politycznych i społecznych w państwie. Te przesłanki znaczenia mediów 
powodują, Ŝe rynek telewizyjny oprócz zwykłych ograniczeń technicznych, organi-
zacyjnych i ekonomicznych jest tak szczególnie regulowany w państwach europej-
skich, w tym w Polsce. Dlatego stosuje się wobec niego szczególne rozwiązania 
legislacyjne, które obejmują w szczególności: 

− przepisy prawne w zakresie treści programów (m.in. misja mediów, zawar-
tość programowa), 

− organizację i działanie organów regulacyjnych rynku telewizyjnego, 
− funkcjonowanie nadawców publicznych, 
− wchodzenie na rynek i działalność nadawców komercyjnych, 
− finansowanie działalności mediów publicznych, 
− finansowanie działalności nadawców komercyjnych, 
− kontrolę nad działalnością nadawców telewizyjnych. 
Wpływ interesu społecznego i politycznego działalności telewizyjnej jest na ty-

le duŜy, Ŝe interesy ekonomiczne są często podporządkowane celom ogólnym, co 
skutkuje znacznymi ograniczeniami działalności. 

Przepisy prawne ściśle regulują, jakie obowiązki ciąŜą na nadawcy programu. 
Nadawca publiczny musi realizować tzw. misję publiczną2, a dopiero w dalszej 
kolejności moŜe kierować się rachunkiem ekonomicznym przy nadawaniu progra-
mu telewizyjnego. Operatorzy komercyjni mają większą swobodę w zakresie nada-

                                                                 
2 Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, DzU 1993, nr 7, poz. 34 

(z późn. zm.): publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując na zasadach określo-
nych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróŜnicowane programy i inne 
usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się plurali-
zmem, bezstronnością, wywaŜeniem i niezaleŜnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integral-
nością przekazu. 
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wania programu, ale muszą podobnie jak telewizja publiczna zachować proporcje 
źródeł pochodzenia programu, a zwłaszcza audycji wyprodukowanych przez pod-
mioty europejskie lub w koprodukcji z podmiotami europejskimi3. 

Zakres, szczegółowość i kontrola realizacji regulacji rynku telewizji naziemnej 
jest znacznie bardziej obszerna niŜ innych mediów elektronicznych, a zwłaszcza 
regulacje dotyczące rynków teleinformatycznych. Spontaniczność powstawania 
przedsięwzięć na rynku teleinformatycznym, zmiana profilów działalności i ofero-
wanych treści są na rynku telewizyjnym bardzo utrudnione. 

Szczególne miejsce na rynku zajmuje jego regulator, którym w Polsce jest Kra-
jowa Rada Radiofonii i Telewizji (rys. 1).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Organy regulacyjne na rynku telewizyjnym w Polsce 

Źródło: opracowanie własne. 

Jest to podmiot o długim czasie trwania kadencji (6 lat), co ma uniezaleŜnić go 
od wpływów politycznych. Pełni funkcje: dopuszczającą nadawców do rynku, kon-
trolne wobec nadawców, dysponenta środków z opłat abonamentowych; deleguje 
przewaŜającą liczbę członków do rad nadzorczych w publicznych spółkach medial-
nych (TVP, PR, regionalne spółki PR). Podmiot ten ma zagwarantowaną swobodę 
działania nawet w Konstytucji RP. Inne podmioty polityczne i regulacyjne mają 
znacznie mniejszy wpływ na funkcjonowanie rynku mediów (telewizyjnego i ra-
diowego). Urząd Komunikacji Elektronicznej pełni funkcję podmiotu pośredniczą-
cego w udostępnianiu wolnych częstotliwości. 

                                                                 
3 Przepisy ustawy o radiofonii i telewizji regulują m.in. ilość czasu dla audycji pochodzących od 

producentów krajowych, europejskich i innych zagranicznych producentów oraz ilość czasu przezna-
czonego dla tzw. producentów niezaleŜnych od nadawcy. 
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fonii i Telewizji 
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nikacji Elektronicznej 

Nadawcy: publiczni, społeczni, komercyjni 
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Nadawca publiczny ma w Polsce uprzywilejowaną pozycję w zakresie nadawa-
nia programów drogą naziemną, poniewaŜ dla swoich trzech programów ma pierw-
szeństwo w zakresie zagwarantowania przydziału częstotliwości, co daje mu zna-
czącą przewagę nad konkurentami rynkowymi. Dzięki temu zasięg odbioru telewi-
zji publicznej jest największy w kraju. W zamian za to na nadawcy publicznym 
ciąŜą obowiązki związane z misją, w tym m.in. zagwarantowanie prawa do swo-
bodnej wypowiedzi podmiotom politycznym, a zwłaszcza naczelnym organom wła-
dzy oraz organizacjom społecznym, w tym związkom zawodowym. Jednocześnie 
prawo gwarantuje nadawcom publicznym dodatkowe finansowanie z wpływów  
z opłaty abonamentowej, co ma rekompensować koszty realizacji nałoŜonych obo-
wiązków4. Na innych rynkach mediów elektronicznych nadawca publiczny działa 
samodzielnie, co powoduje, Ŝe w e-biznesie nie ma tak silnej pozycji jak na pod-
stawowym rynku. 

Nadawcy komercyjni na rynku telewizji naziemnej mogą pojawiać się wyłącz-
nie wtedy, gdy otrzymają koncesję na nadawanie programu wydaną przez organ 
regulacyjny. To organ regulacyjny decyduje o liczbie i zakresie wydawanych kon-
cesji na nadawanie programu telewizyjnego. Powoduje to, Ŝe liczba nadawców od 
lat jest ściśle ograniczona do kilku podmiotów (Polsat, TVN, TV 4, TV Puls). Za-
sięg i status nadawców komercyjnych przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2 

Dostępność programów nadawców komercyjnych w telewizji naziemnej w Polsce 

Nadawca Zasięg (procent mieszkańców Polski 
mogących odbierać sygnał stacji) Status nadawcy 

Polsat 85,6 nadawca ogólnopolski 
TVN 47,1 nadawca ponadregionalny 
TV4 26,7 nadawca ponadregionalny 
TV Puls 25,1 nadawca ponadregionalny 

Źródło: opracowano na podstawie Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji 
w 2008 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2009, s. 42. 

Tak duŜe ograniczenia w moŜliwości nadawania programu powodują, Ŝe wielu 
nadawców naziemnych poszukuje kanałów dystrybucji dla swoich programów  
w sieciach satelitarnych i kablowych. Na koniec 2008 r. Polsat dysponował sze-
ścioma koncesjami do nadawania dodatkowych programów w tych sieciach, a gru-
pa ITI (nadająca TVN) aŜ czternastoma koncesjami na nadawanie programów. 
Nawet nadawca publiczny miał cztery koncesje na nadawanie programów w sie-
ciach satelitarnych i kablowych. W sieciach satelitarnych i kablowych rozwija się 
znacznie większa liczba nadawców telewizyjnych, z których największą jest grupa 

                                                                 
4 Finansowanie nadawcy publicznego jest opisane w dalszej części artykułu. 
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CANAL+. Na rynkach mediów elektronicznych najbardziej istotną pozycję ma 
Grupa ITI, która sprawuje kontrolę nad portalem Onet.pl. 

Ścisłe limitowanie dostępu do częstotliwości (warunkowane najczęściej warun-
kami technicznymi) spowodowało zastój na polskim rynku telewizyjnym po stronie 
podaŜy. Szansą na wzmoŜenie konkurencji jest jedynie cyfryzacja naziemnej tele-
wizji, która umoŜliwi działalność kilkudziesięciu nadawcom/programom na rynku 
polskim. Wzrost liczby powszechnie dostępnych programów moŜe przynieść nastę-
pujące skutki: 

a) wzrost obiektywności mediów lub ukierunkowanie sposobu widzenia świa-
ta, co będzie zaleŜeć od tego jak niezaleŜni będą nadawcy w nowej sytuacji 
rynkowej; 

b) pojawienie się programów lub audycji skierowanych do ambitniejszej wi-
downi lub programów skierowanych do mniej wymagających widzów, co 
zaleŜeć będzie od tego, na jakie fragmenty (segmenty) podzieli się widow-
nia. 

Rozwój techniczny telewizji naziemnej i konwersja z nadawania analogowego 
do nadawania cyfrowego jest waŜny z kilku powodów: 

− prawne uregulowanie dopuszczania i działalności podmiotów na rynku na-
ziemnej telewizji cyfrowej; 

− techniczne rozwiązania i standardy zastosowane w naziemnej telewizji cy-
frowej, które powinny funkcjonować przez kilkanaście lub nawet kilka-
dziesiąt lat; 

− społeczne skutki pojawienia się znacznie większej liczby programów 
nadawanych drogą naziemną; 

− ekonomiczne skutki dla nadawców publicznych i komercyjnych, obecnych 
i przyszłych związane z wdroŜeniem systemu, ale i nieuchronną fragmenta-
ryzacją widowni; 

− pojawienie się nowych usług, które odmienią tradycyjne pojmowanie tele-
wizji. 

Wprowadzenie telewizji cyfrowej słuŜy realizacji kilku podstawowych celów: 
a) zapewnieniu odbiorcom bogatszej oferty programów i usług; 
b) uzyskaniu „dywidendy cyfrowej”, w wyniku procesu konwersji część wid-

ma częstotliwości zostanie zwolniona; 
c) stworzenia warunków infrastrukturalnych dla rozwoju społeczeństwa in-

formacyjnego; 
d) przyspieszenia rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. 
Usługi dodatkowe moŜliwe do świadczenia w sieciach naziemnej telewizji cy-

frowej to usługi: 
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− związane bezpośrednio z programem radiowo-telewizyjnym: pay-per-view 
(PPV), telewizja na Ŝądanie (VoD), kody rodzicielskie; 

− towarzyszące: elektroniczny przewodnik po kanałach (EPG), system do-
stępu warunkowego (CAS) – uzaleŜnia dostęp do transmisji radiowych i te-
lewizyjnych od opłacania abonamentu lub dokonania innego rodzaju wcze-
śniejszej autoryzacji; 

− usługi niezaleŜne: bankowe, handel elektroniczny, poczta elektroniczna, 
dostęp do Internetu, gry elektroniczne, interaktywne materiały edukacyjne 
itp.; 

− pozostałe wdraŜane w dalszym etapie cyfryzacji: usługi publiczne, naucza-
nie na odległość itp. 

Ponadto naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) moŜe zapewnić dostęp do:  
e-rządu, e-zdrowia, e-edukacji, e-handlu itp.  

Z konwersją cyfrową związane są przede wszystkim następujące koszty: 
a) cyfryzacji produkcji (w większości juŜ poniesione przez nadawców); 
b) z zakupem linii produkcyjnych na potrzeby telewizji wysokiej rozdzielczo-

ści HDTV (większość duŜych nadawców w Polsce juŜ ma takie linie, ale  
w ograniczonej liczbie); 

c) podwójnej emisji (analogowej i cyfrowej) w okresach przejściowych; 
d) modernizacji urządzeń nadawczych; 
e) promocji naziemnej telewizji cyfrowej; 
f) zakupem urządzeń końcowych. 
Korzyści zaś z konwersji cyfrowej to: 
– obniŜenie kosztów nadawców związanych z transmisją programów po 

okresie przejściowym, 
– obniŜenie opłat koncesyjnych, 
– oŜywienie rynku RTV, 
– powstanie nowych miejsc pracy, 
– dywidenda cyfrowa, 
– zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu, 
– postęp w budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na 

wiedzy. 
NaleŜy wziąć jednak pod uwagę, Ŝe wielu nadawców poniosło określone na-

kłady na wejście do systemów satelitarnych i kablowych i nie są zbytnio zaintere-
sowani rozwojem cyfrowej telewizji naziemnej, która jest szczegółowo regulowana 
przez prawo. Segmenty telewizji nadawanej drogą satelitarną i kablową notują nie-
mal corocznie wzrost udziału w widowni w stosunku do telewizji naziemnej, co 
przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Udział w rynku telewizyjnym programów telewizji naziemnej oraz programów telewizji 

kablowej i satelitarnej (w ujęciu łącznym w latach 2002–2009) 

Źródło: Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2009 roku, Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2010, s. 123. 

Finansowanie działalności mediów publicznych jest problemem dla kaŜdego 
kraju, który ustanowił takiego nadawcę. Najczęściej pobierana jest danina publicz-
na, która ma finansować działalność nadawcy publicznego i gwarantować jego 
niezaleŜność od innych funduszy i decydentów. W Polsce taką daniną na media 
publiczne jest abonament radiowo-telewizyjny. Skłonność uŜytkowników telewizji 
publicznej do opłacania abonamentu w Polsce jest bardzo niska i stale maleje, po-
niewaŜ nie ma dość sprawnych procedur ściągania niezapłaconego abonamentu. 
Wpływ z abonamentu w latach 1994–2009 przedstawiono na rysunku 3. 
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Rys. 3. Wpływy z opłat abonamentowych w Polsce w latach 1994–2009 (mln zł) 

Źródło: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 roku, Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2010, s. 104. 
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Telewizja publiczna w Polsce ma dodatkowe duŜe źródło finansowania, jakim 
są opłaty za nadawanie reklam telewizyjnych. Nadawcy komercyjni korzystają 
głównie z dochodów z rynku reklam, sponsoringu i funduszy własnych. Warunki 
techniczne ograniczające wydawanie koncesji, uprzywilejowanie wynikające z za-
siedzenia na rynku, dwa źródła finansowania sprawiają, Ŝe Telewizja Polska utrzy-
muje dominującą pozycję na krajowym rynku telewizyjnym. Udziały w rynku tele-
wizyjnym przedstawiono na rysunku 4. 
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Rys. 4. Udział w rynku telewizyjnym podmiotów telewizji naziemnej, kablowej i satelitarnej  

w 2009 roku. 

Źródło: Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2009 roku, Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2010, s. 121. 

Taki podział rynku powoduje, Ŝe to właśnie nadawca publiczny ma największe 
moŜliwości działania na innych rynkach informacyjnych, ale poniewaŜ został po-
wołany przede wszystkim do realizacji misji mediów publicznych, jego działalność 
na nowych rynkach jest ograniczona. 

Zakończenie 

Petryfikacja pozycji na rynku telewizji naziemnej ma miejsce od wielu lat,  
a zmiany moŜe wymusić cyfryzacja telewizji naziemnej. Daje ona szansę na wpro-
wadzenie w tym samym zakresie częstotliwości kilkudziesięciu kanałów, z których 
kaŜdy moŜe być przeznaczony dla innego nadawcy. Organ regulacyjny będzie mu-
siał dopuścić do rynku znacznie większą liczbę podmiotów. Jedynym problemem 
moŜe być zainteresowanie nadawców obecnością w telewizji naziemnej. Wielu na-
dawców jest obecnych w sieciach kablowych i satelitarnych. Dlatego zainteresowa-
nie rozwojem naziemnej telewizji cyfrowej dotychczasowych nadawców moŜe być 
ograniczone, ale stwarza to moŜliwości wejścia na rynek nowym podmiotom, co 
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powinno zintensyfikować konkurencję na rynku. Brak zmian w liberalizacji przepi-
sów na rynku telewizji naziemnej spowoduje, Ŝe większość podmiotów dla sprosta-
nia wymogom regulacyjnym będzie pozostawać poza głównymi nurtami rynków  
e-biznesowych albo będzie prowadzić drugą odrębną działalność biznesową, odpo-
wiadającą dynamice rozwoju i wymogom e-biznesu. 
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Streszczenie  

W opracowaniu zwrócono uwagę, na podstawie literatury przedmiotu, na tendencje zmian  
w zachowaniach współczesnego konsumenta. Zagadnienia te zostały wzbogacone o wyniki badań 
ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Tarnobrzega. Przeprowadzona analiza 
teoretyczna pozwala stwierdzić, Ŝe zmiany w otoczeniu konsumenta są bodźcem do poszukiwania 
nowych sposobów realizacji transakcji zakupowych. Z kolei wyniki badań empirycznych wskazu-
ją na wzrost zainteresowania konsumentów handlem wysyłkowym. 

Wstęp 

Wiedza o zachowaniu konsumenta i czynnikach je kształtujących jest jedną  
z głównych dziedzin stanowiących przedmiot zainteresowań marketingu. Informa-
cje z tego zakresu stanowią podstawę do określenia programu polityki sprzedaŜy. 
Umiejętne wykorzystanie odpowiednich bodźców oddziałujących na konsumenta 
pozwala wpływać i kształtować jego zachowania, co jest ostatecznym celem dzia-
łalności marketingowej. Ta wiedza jest dla przedsiębiorstw takŜe źródłem inspira-
cji, pozwala weryfikować podjęte decyzje marketingowe we wszystkich fazach 
kształtowania oferty rynkowej. 

Konsument jest bardzo wymagający i ma duŜą moŜliwość wyboru na współ-
czesnym rynku, sam decyduje o tym, co, ile i gdzie kupi. Dotarcie z ofertą do takie-
go konsumenta jest kluczem do sukcesu, stąd teŜ coraz więcej firm poszukuje nie-
materialnych, symbolicznych wartości związanych z ich produktem, aby tym spo-
sobem zachęcić klienta do jego kupna. Zaopatrywanie konsumentów w towary 
moŜe odbywać się w róŜnych formach, od tradycyjnej sprzedaŜy w punktach sprze-
daŜy detalicznej przez sprzedaŜ z automatów, akwizycyjną lub wysyłkową. Handel 
wysyłkowy umoŜliwia wygodne robienie zakupów z domu i stał się modny.  
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Szybki rozwój technologii, globalizacja działalności gospodarczej oraz nasila-
jąca się konkurencja sprawiają, Ŝe sprzedaŜ i umiejętności utrzymania relacji  
z klientami są waŜniejsze niŜ kiedykolwiek wcześniej. Wiedza o potrzebach i po-
stępowaniu konsumenta w procesie ich zaspokajania warunkuje zatem osiągnięcie 
sukcesu w działalności marketingowej, toteŜ zachodzące zmiany rynkowe wymu-
szają na menedŜerach zdobywanie i potwierdzanie w praktycznej działalności 
swych umiejętności handlowych oraz kompetencji marketingowych, pozwalających 
na efektywne prowadzenie handlu na rynku wewnętrznym i międzynarodowym. Ta 
wiedza jest koniecznym warunkiem efektywnego działania w gospodarce rynkowej 
i odnoszenia sukcesów w konkurencyjnej grze rynkowej. 

Celem opracowania jest identyfikacja postaw konsumentów wobec handlu wy-
syłkowego jako kanału otrzymywania ofert zakupu róŜnych produktów przy pomo-
cy katalogu, telefonu, Internetu czy telewizji i zamawiania ich w systemie wysył-
kowym. Na tle rozwaŜań teoretycznych ukazano wyniki badań ankietowych prze-
prowadzonych w 2010 r. wśród mieszkańców Tarnobrzega. Liczebność próby  
wynosiła 120 respondentów, dobranych na zasadzie doboru nielosowego – kwoto-
wego. 

Nowe trendy w zachowaniach rynkowych konsumentów 

We współczesnych rozwiniętych gospodarkach obserwuje się procesy, których 
efektem jest upodabnianie się i jednoczesne róŜnicowanie zachowań konsumentów. 
Zmiany w zachowaniach przyjmują charakter pewnych trendów – nasilają się  
w pewnych środowiskach, przenikają do innych grup, ulegają modyfikacjom, z cza-
sem zanikają. NajwaŜniejsze z funkcjonujących w krajach wysokorozwiniętych 
trendów, które zaistniały takŜe w Polsce, to globalizacja i etnocentryzm konsu-
mencki, homogenizacja i heterogenizacja konsumpcji, dekonsumpcja i serwicyza-
cja, domocentryzm oraz zmiana kierunków ruchów konsumenckich. 

Globalizacja konsumpcji stanowi długotrwały proces upodabniania i przenika-
nia wzorów konsumpcji w skali ponadnarodowej1. Jej efektem jest tworzenie się 
tzw. globalnej kultury konsumenckiej. Konsumenci naleŜący do tej kultury łączą  
i potrafią skojarzyć te same pojęcia i wartości z pewnymi miejscami, ludźmi i rze-
czami. W podobny sposób postrzegają określone symbole, marki, zachowania, do-
świadczenia czy postawy. 

Globalizacja zachowań konsumentów zachodzi za pośrednictwem tzw. kultury 
współczesnej, która odwołuje się do kilku podstawowych wartości takich jak2: 

– podmiot jednostkowy, 

                                                                 
1 J. Woś, Zachowania konsumentów – teoria i praktyka, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 

2004, s. 96. 
2 E. Bogalska-Martin, Konsumenci epoki postnowoczesności w analizach autorów francuskich,  

w: Konsument–Przedsiębiorstwo–Przestrzeń, CBiE Akademii Ekonomicznej, Katowice 1998, s. 105. 
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– orientacja „na działanie” w przeciwieństwie do orientacji „na istnienie”, 
– reifikacja czasu za pośrednictwem myślenia ekonomicznego „czas to pie-

niądz”, 
– orientacja na przyszłość i spadek zainteresowania przeszłością, a równo-

cześnie frustracja związana z niewielkim rozmiarem „teraźniejszości”. 
Funkcjonowanie konsumentów zgodnie z kulturą nowoczesną jest silnie zróŜ-

nicowane w zaleŜności od grup wiekowych oraz w odniesieniu do wartości kultury 
narodowej, przywiązania do tej kultury, wartości. Zjawisko globalizacji konsumpcji 
jest róŜnie oceniane: podkreśla się, Ŝe uniwersalizacja produktów po prostu ułatwia 
Ŝycie, przyczynia się do rozwoju turystyki i migracji. Jednak hamuje równieŜ roz-
wój kultur lokalnych, lokalnych produktów, sposobów konsumpcji, co zubaŜa nie 
tylko region, lecz takŜe cały świat. 

Trendem w duŜej mierze przeciwnym globalizacji jest etnocentryzm konsu-
mencki. Etnocentryzm w odniesieniu do zachowań konsumenckich polega na prze-
konaniu podzielanym przez nabywców o powinności i moralności kupowania arty-
kułów pochodzenia krajowego. Etnocentrycznie zorientowani konsumenci, dokonu-
jąc zakupu produktów krajowych, kierują się nie tyle względami ekonomicznymi 
czy czynnikami emocjonalnymi, ile względami moralnymi. Zdecydowanie wyróŜ-
niają produkty krajowe i odrzucają produkty „obce” ze względu na przekonanie, Ŝe 
ich zakup i konsumpcja jest niewłaściwa i niemoralna3. 

Omówione tendencje w konsumpcji są najszerszym i najbardziej złoŜonym 
przejawem zmian zachodzących w postawach i zakupach nabywców. Nakładanie 
się wielu przyczyn wzajemnie się wzmacniających lub znoszących powoduje poja-
wianie się takich tendencji zachowań, jak równoczesne występowanie zjawiska 
homogenizacji i heterogenizacji konsumpcji. Głównymi czynnikami homogenizacji 
(ujednolicenia) konsumpcji są: 

− procesy globalizacji gospodarki oraz konsumpcji i tworzenie tzw. globalnej 
kultury konsumpcyjnej, 

− przesuwanie i zacieranie róŜnic w fazach Ŝycia ludzkiego oraz emancypa-
cja ekonomiczna ludzi starszych, 

− upodabnianie się stylów Ŝycia róŜnych grup wiekowych i społecznych.  
Istotnym spośród czynników przyczyniających się do wzrostu homogenizacji 

konsumpcji jest wydłuŜanie się ludzkiego Ŝycia, poszczególnych jego faz oraz za-
cieranie się róŜnic między nimi. Homogenizacji sprzyja detradycjonalizacja kon-
sumpcji, czyli zmniejszenie roli lokalnych, rodzinnych czy zawodowych tradycji. 
Detradycjonalizacja moŜe równieŜ przynosić efekty zupełnie odmienne: moŜe róŜ-

                                                                 
3 A. Szromnik, Etnocentryzm konsumencki – istota i uwarunkowania rozwoju, „Marketing i Rynek” 

1998, nr 11, s. 9. 
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nicować konsumpcję, czyli prowadzić do jej heterogenizacji, której sprzyjają4: 
− rozwój demokracji i poszerzenie zakresu swobód obywatelskich, 
− zanikanie wielkich ideologii, 
− indywidualizacja stylów Ŝycia i tworzenie się subkultur, 
− wzrost mobilności ludzi i środków konsumpcji, 
− wzrost etnocentryzmu, 
− zmiany w technologii produkcji i dystrybucji, 
− rozwój i upowszechnianie Internetu. 
Od kilku lat w rozwiniętych gospodarkach rynkowych obserwuje się nową ten-

dencję w zachowaniach konsumentów polegającą na ograniczeniu dotychczasowej 
konsumpcji. Zjawisko to zostało określone mianem dekonsumpcji, moŜna ją rozpa-
trywać w trzech wymiarach5: 

a) ograniczenie konsumpcji ze względu na wzrost niepewności sytuacji 
współczesnych gospodarstw domowych, 

b) ograniczenie konsumpcji w sferze materialnej na rzecz niematerialnej, 
c) ograniczenie konsumpcji w celu jej racjonalizacji. 
Kolejnym charakterystycznym zjawiskiem we współczesnych społeczeństwach 

jest domocentryzm. Jego rozwój umoŜliwił postęp technologiczny, a zwłaszcza 
rozpowszechnienie się Internetu, dzięki któremu bez opuszczania domu moŜna 
dokonywać zakupów, operacji bankowych, studiować czy nawet pracować. Polep-
szenie się warunków mieszkaniowych i warunków ekonomicznych rodzin, z kolei 
spowodowało, Ŝe moŜliwe stało się wyposaŜenie mieszkań w sprzęt zapewniający 
dostęp do kultury, informacji, pracy. Rozwojowi domocentryzmu sprzyja postępu-
jąca indywidualizacja stylów Ŝycia oraz ucieczka w prywatność. Powoduje to, Ŝe 
spora część konsumentów, zwłaszcza kobiet, osób niepełnosprawnych, starszych 
moŜe podejmować róŜnego rodzaju aktywności, nie rezygnując z wychowywania 
dzieci, unikając kolejek w sklepach itd. Staje się jasne, Ŝe coraz więcej konsumen-
tów usiłuje zaspokajać swoje potrzeby kulturalne, rekreacyjne bez wychodzenia  
z domu. Stąd wyposaŜenie mieszkań nie tylko w sprzęt komputerowy czy teleko-
munikacyjny, lecz takŜe zestawy domowego kina, siłownie itp. Ten aspekt domo-
centryzmu dotyczy jednak ograniczonej liczby osób. Coraz powszechniejsze jest 
bowiem ograniczenie roli rodziny. Młodzi ludzie bardzo szybko się usamodzielnia-
ją, osoby starsze uzaleŜniają się od potomków. Kurczy się więc okres tworzenia 
wielopokoleniowej rodziny. Później zawierane są związki małŜeńskie, rośnie liczba 
gospodarstw jednoosobowych, co powoduje, Ŝe ludzie odgradzają się od innych,  
a to ma wpływ na indywidualizację procesu podejmowania decyzji. 

                                                                 
4 Cz. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002, s. 136–137. 
5 J. Woś, Zachowania konsumentów…, s. 111. 



Wpływ przeobraŜeń w sferze konsumpcji na rozwój handlu… 477

Innym obserwowalnym zjawiskiem w rozwiniętych krajach Europy jest zmiana 
kierunków działania ruchów konsumenckich. Istnieje przeświadczenie, Ŝe prowa-
dzona polityka konsumencka w Unii Europejskiej, oparta na „Strategii polityki 
konsumenckiej UE na lata 2007–2013”6, doprowadziła do sytuacji, w której kon-
sument nie potrzebuje juŜ specjalnej ochrony, potrzebna mu jest jednak wiedza  
o przysługujących mu prawach i moŜliwościach jego współdecydowania o warun-
kach produkcji, handlu i utylizacji odpadów.  

Zmiany w otoczeniu konsumenta są bodźcem do poszukiwania nowych sposo-
bów działania lub/i modyfikacji dotychczasowych oraz otwierają moŜliwości do 
zdobywania nowych doświadczeń. PrzeobraŜenia społeczne i gospodarcze ostatnie-
go dziesięciolecia odcisnęły piętno na kształcie i funkcjonowaniu rynku konsump-
cyjnego w Polsce. Z rynku niedoborów zmienił się on w rynek nasycony, na którym 
priorytetowego znaczenia nabrało dąŜenie do dostarczania podmiotom tego rynku 
pełnej satysfakcji z dokonywanych wyborów konsumpcyjnych. Bogaty i róŜnorod-
ny pod względem oferty rynek stworzył nabywcom moŜliwość odrobienia kon-
sumpcyjnych zaległości. Sytuacja ta zmieniła zachowania i postawy rynkowe na-
bywców. 

Charakterystyka rozwoju handlu wysyłkowego w Polsce 

SprzedaŜ wysyłkowa to jedna z form sprzedaŜy detalicznej. Kupujący dokonuje 
transakcji, składając zamówienie drogą pocztową, telefonicznie lub przez Internet. 
Wyboru towaru lub usługi dokonuje się na podstawie katalogu, przysłanego do 
klienta bądź teŜ za pośrednictwem strony internetowej. W katalogu moŜna umieścić 
wyjątkowo duŜo informacji na temat firmy i jej oferty. Typowy układ katalogu, 
polegający na prostej prezentacji poszczególnych produktów i ich cen, podnosi sto-
pień jego wiarygodności dla klienta, choć zwykle nie ma w nim miejsca na skupie-
nie się na wybranej grupie ofert lub grupie nabywców. W związku z tym wysyłka 
lub rozdawnictwo katalogów stanowi często podstawę do przeprowadzenia bardziej 
ukierunkowanych kampanii pocztowych lub telemarketingowych. Zawarte w kata-
logach oferty promocyjne mają często duŜy wpływ na decyzje zakupu. Wybrany 
towar z katalogu dostarczany jest za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. 
Zapłata następuje w formie przedpłaty (przelewem bankowym lub przy uŜyciu 
karty płatniczej), pobrania lub z odroczonym terminem płatności7. 

Przełom cywilizacyjno-komunikacyjny, jaki nastąpił na początku lat 90. XX 
wieku, został wywołany zmianami technologii informacyjno-telekomunikacyjnych. 
Powstanie nowego typu społeczeństwa, tzw. społeczeństwa informacyjnego, zasto-

                                                                 
6 Szerzej: Strategia polityki konsumenckiej UE na lata 2007–2013, Luksemburg 2007, 

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/doc/cps_0713_pl.pdf. 
7 M. Stone, A. Bond, E. Blake, Marketing bezpośredni i interaktywny, PWE, Warszawa 2006, s. 271. 
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sowanie nowych form porozumiewania się oraz udoskonalanie procesów wymiany 
towarów i usług spowodował powstanie nowej formy handlu, którą jest handel 
internetowy8. To właśnie handel internetowy jest główną formą handlu wysyłkowe-
go dominującą w Polsce. 

Handel elektroniczny, określany terminem e-commerce, polega na prowadzeniu 
sprzedaŜy detalicznej za pośrednictwem sieci. Najprostszą formą e-commerce są 
serwisy ogłoszeniowe, natomiast najpopularniejszą – sklepy internetowe, czyli 
serwis WWW umoŜliwiający przeglądanie, wybór i zakup towarów. Nad tradycyj-
nymi placówkami handlowymi górują one szybkim dostępem do nieograniczonej 
ilości informacji, popartych zdjęciami lub multimedialnymi prezentacjami produk-
tów, moŜliwością wyboru najbardziej dogodnej dla klienta formy płatności oraz 
często niŜszymi cenami niŜ w tradycyjnych sklepach. Innym rozwiązaniem zdoby-
wającym coraz większą popularność są pasaŜe handlowe, czyli miejsca, gdzie zgru-
powana jest oferta wielu sklepów oraz aukcje internetowe, gdzie odbywają się 
transakcje oparte na licytacjach kupowanych dóbr i usług. 

Rozwój handlu przez Internet stworzył nowe moŜliwości zarówno kupującym 
jak i sprzedającym. Pierwszym dał moŜliwość swobodnego i nieograniczonego 
dokonywania zakupów, dowolnego wyboru spośród ofert, drugim – zdobycie 
ogromnej ilości informacji o klientach oraz usprawnienie procesów organizacyj-
nych i kontaktów handlowych. 

Sklepy internetowe, starając się przyciągnąć klientów na wiele sposobów, 
oprócz duŜego wyboru asortymentu oferują wiele towarów w promocyjnych ce-
nach, organizują stałe, zmieniające się co pewien okres promocje na konkretne 
towary lub grupy towarów. Część sklepów proponuje pokrycie kosztów przesyłki. 
Dzięki nowym technologiom witryny sklepowe oferują zaawansowane moŜliwości 
personalizacji, czyli dostosowania wyglądu strony do indywidualnych preferencji 
odwiedzającego. 

W Polsce pierwszy sklep internetowy został uruchomiony na początku 1996 r. 
przez warszawską firmę Terent, lecz szybko zakończył swoją działalność. Do dziś 
funkcjonuje jednak najdłuŜej prowadząca sprzedaŜ przez Internet księgarnia Nepo, 
która aktywnie działa w sieci od 1994 r. 

Szersze korzystanie ze sklepów internetowych stało się moŜliwe dzięki znacz-
nemu upowszechnieniu się komputerów i dostępu do Internetu. Rozwój handlu 
internetowego w Polsce jest zauwaŜalny od 2000 r. Według GUS, w 2009 r. kom-
puter osobisty miało 66,1% gospodarstw domowych, w tym z dostępem do Interne-
tu – ponad 58%. Według badań firmy Gemius w roku 2008 liczba polskich inter-
nautów osiągnęła poziom niemal 16 mln osób i wzrosła w stosunku do roku po-
przedniego o 13%. Rosnąca liczba internautów przekłada się równieŜ na rosnącą 
                                                                 

8 A. Małachowski, Wprowadzenie do i-handlu, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006, s. 22. 
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popularność e-handlu. Wartość e-handlu w Polsce w 2009 r. oszacowana przez 
SMB oscyluje w okolicach 13–13,2 mld zł. W tej kwocie znajduje się sprzedaŜ 
realizowana za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Allegro.pl w wielkości 6 mld zł. 
W 2009 r. wartość sprzedaŜy sklepów internetowych wyniosła w sumie 9,5 mld zł, 
natomiast liczba wszystkich zamówień jest bliska 40 mln. 

Liderem wzrostu liczby sklepów w roku 2009 była branŜa artykułów dziecię-
cych oraz odzieŜowa. W skali dwóch lat największe wzrosty populacji zanotowały 
branŜa Delikatesy oraz Dom&Ogród. Sklepy ze staŜem poniŜej 2 lat stanowią 
50,9% ogółu sklepów internetowych w Polsce. Szczególnym zainteresowaniem 
sklepów stricte internetowych cieszą się branŜe Prezenty&Akcesoria, Zdro-
wie&Uroda oraz KsiąŜki&Multimedia. Wśród sklepów, które mogą się pochwalić 
długim staŜem (powyŜej 5 lat), dominują sklepy prowadzące równieŜ sprzedaŜ  
w placówkach stacjonarnych (63,2%). Absolutna większość polskich sklepów in-
ternetowych (83,8%) to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób; 71,9% 
przedsiębiorców zadeklarowało, Ŝe prowadzi tylko jeden sklep internetowy9. 

BranŜa e-commerce w Polsce rozwija się intensywnie. Prawdopodobnie wzrost 
nie będzie juŜ tak gwałtowny jak w latach ubiegłych, jednak ma szanse kształtować 
się pozytywnie dzięki większej skali obrotów. W 2007 r. przyrost obrotów polskie-
go sektora wyniósł 50%. Rok 2008 upłynął pod znakiem 36% wzrostu wartości 
rynku. Z danych Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego wynika, Ŝe wartość 
polskiego rynku handlu internetowego wzrosła w 2009 r. o 20%. Potwierdza to tezę 
o stabilizowaniu się polskiego rynku10. 

Atrakcyjno ść handlu wysyłkowego w opinii respondentów 

Konsument jako uczestnik rynku podejmuje działania, których celem jest za-
spokajanie wcześniej wybranych potrzeb konsumpcyjnych. Wszystkie wybory i de-
cyzje dokonywane są w określonych warunkach społecznych, kulturowych i ekono-
micznych tworzących tzw. otoczenie konsumenta. 

Konsumenci znajdują się w rzeczywistości, w której wzrasta bogactwo dóbr 
konsumpcyjnych oraz oferowanych usług na szeroko pojętym rynku. Tu napotykają 
rosnący problem wyboru związany z chęcią maksymalnego zwiększenia własnej 
satysfakcji przy wykorzystaniu róŜnych moŜliwości finansowych. Dlatego konsu-
menci zmieniają swoje postępowanie związane z dokonywaniem wyborów w kwe-
stii zakupów. Te zmiany zachodzące w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej wy-
muszają niejako na firmach zmianę relacji z klientami. Obecnie nie sam fakt zawar-
cia transakcji jest istotny, lecz liczy się zbudowanie trwałej więzi z nabywcą. Ta 
więź powinna mieć za podstawę wzajemne zaufanie, wiarygodność i zadowolenie. 

                                                                 
9 Raport e-handel 2009, www.sklepy24.pl/2akupy/raport_e-handel_2009. 
10 Raport e-commerce w Polsce, www.slideshare.net/press123/raport-ecommerce-w-polsce. 
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Fundamentem takich działań jest dokładne poznanie klientów oraz zrozumienie ich 
zmieniających się potrzeb, oczekiwań i zachowań. Kiedy przedsiębiorstwo zna i ro-
zumie swojego klienta, potrafi przewidzieć i zaspokoić jego potrzeby. W ten sposób 
firma staje się doradcą klienta, a jego potrzeby zarówno te materialne, jak i te  
o charakterze socjologicznym i emocjonalnym muszą być zaspokajane komplekso-
wo. Klient powinien być traktowany jak inwestycja, która jest źródłem długofalo-
wych korzyści. Aby to osiągnąć, nie wystarczy zdobywać nowych klientów, ale 
zadbać o utrzymanie dotychczasowych. Wiedza o sposobach i motywach zachowań 
konsumenta pomaga go zrozumieć, dlatego ma bardzo duŜe znaczenie. 

W okresie transformacji gospodarczej modyfikacji zostały poddane zachowania 
nabywcze konsumentów. Przede wszystkim zmienił się sposób dokonywania zaku-
pów. Konsument w warunkach rozwoju sieci handlowej, pełnej i ciągłej podaŜy 
dóbr i usług moŜe dokonywać najkorzystniejszych z jego punktu widzenia wybo-
rów nie tylko produktów, lecz takŜe miejsc zakupu. Zmiany w sferze handlu otwo-
rzyły przed nabywcami nowe moŜliwości wyboru zarówno miejsca zakupu, jak  
i środków zaspokajania potrzeb (dóbr i usług). 

Postępująca informatyzacja wielu sektorów, coraz większa łatwość dostępu  
i moŜliwości wykorzystania najnowszych technologii oraz Internetu powodują 
stopniowe upowszechnianie się handlu elektronicznego w Polsce, a co za tym idzie 
– handlu wysyłkowego. O potencjale, który drzemie w tym segmencie, świadczą 
odpowiedzi na pytanie o zamiar realizacji zakupów poprzez handel wysyłkowy  
w najbliŜszej przyszłości. Rezultaty badań zaprezentowano na rysunku 1. 
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Rys. 1. Planowana częstotliwość kupowania 

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych. 

Wyniki badań pozwalają stwierdzić, Ŝe co trzeci badany przyznaje, Ŝe zamierza 
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korzystać z handlu wysyłkowego częściej niŜ obecnie, zaś połowa – tak samo czę-
sto. Blisko co dziesiąty ankietowany jest niezdecydowany co do przyszłości reali-
zacji zakupów przy pomocy handlu wysyłkowego, natomiast rzadsze zakupy dekla-
ruje 5% badanych, a tylko 3% ankietowanych nie zamierza juŜ więcej dokonywać 
zakupów w ten sposób. 

Proces postępowania konsumenta jest nieustannym procesem doświadczenia  
i uczenia się, czyli wyciągania wniosków z doświadczeń. Konsumenci poznają 
produkty w dwojaki sposób: bezpośrednio, przez własne doświadczenie, oraz po-
średnio, przez informacje otrzymane od sprzedawców, opinie kolegów, przyjaciół, 
krewnych oraz reklamę. 

W odpowiedzi na pytanie: „Skąd dowiedział/a się Pan/i o moŜliwości dokony-
wania zakupów za pośrednictwem katalogów, Intemetu czy telezakupów?” – pra-
wie połowa badanych odpowiedziała „od znajomych”, natomiast niespełna co trze-
cia osoba stwierdziła, Ŝe o moŜliwości robienia zakupów wysyłkowych dowiedziała 
się ze stron internetowych. Niewiele ponad 1/5 osób wśród ankietowanych opowie-
działo się za pozostałymi mediami, a tylko nieliczni stwierdzili, Ŝe dowiedzieli się  
z innych źródeł niŜ podane w kwestionariuszu. Graficzną prezentację danych przed-
stawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Źródła informacji o moŜliwości dokonywania zakupów poprzez handel wysyłkowy 

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych. 

W dalszej części badania empirycznego zainteresowano się tym, co najbardziej 
zachęca do robienia zakupów za pośrednictwem handlu wysyłkowego. Przeprowa-
dzona analiza pozwala na stwierdzenie, Ŝe do korzystania z zakupów wysyłkowych 
zachęca przede wszystkim znaczna wygoda – stwierdziło tak 32% respondentów. 
Równie istotna dla ankietowanych jest moŜliwość złoŜenia zamówienia o kaŜdej 
porze. Natomiast na oszczędność czasu wskazał prawie co piąty badany. W następ-
nej kolejności wymieniano: dostawę prosto do domu, niŜszą cenę towarów i usług, 
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a takŜe dokładną informację o produktach. Natomiast tylko 2% badanych opowie-
działa się za większym asortymentem niŜ w sklepach tradycyjnych. Rezultaty 
przedstawionego badania zaprezentowano w tabeli 1. 

Tabela 1 

Czynniki wpływające na korzystanie z handlu wysyłkowego (w %) 

Lp. Wyszczególnienie Ogółem 
Ze względu na wiek 

15–25 26–35 35–45 46–55 >55 

1 Znaczna wygoda 32,0 13,0 9,0 10,0 – – 
2 MoŜliwość złoŜenia zmówienia o kaŜdej porze 30,0 9,0 15,0 6,0 – – 
3 Oszczędność czasu 17,0 9,0 6,0 – 2,0 - 
4 Dostawa prosto do domu 11,0 3,0 4,0 2,0 1,0 1,0 
5 NiŜsza cena towarów i usług 5,0 2,0 – 3,0 – – 
6 Dokładna informacja o produktach 3,0 1,0 2,0 – – – 
7 Większy asortyment niŜ w sklepach tradycyjnych 2,0 1,0 1,0 – – – 

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych. 

Rozpatrując powyŜsze wyniki ze względu na wiek, moŜna zaobserwować, Ŝe 
osoby z drugiego przedziału wiekowego najbardziej do zakupów zachęca moŜli-
wość złoŜenia zamówienia o kaŜdej porze. Natomiast osoby najmłodsze wśród 
ankietowanych stwierdzili, Ŝe zachęca ich przede wszystkim znaczna wygoda jak 
równieŜ moŜliwość złoŜenia zamówienia o kaŜdej porze i oszczędność czasu. Nie-
wielki odsetek badanych opowiedział się za dokładną informacja o produktach oraz 
większym asortymentem niŜ w sklepach tradycyjnych. 

Kolejnym zagadnieniem badawczym było określenie, z których podstawowych 
form handlu wysyłkowego mieszkańcy Tarnobrzega korzystają najczęściej. Wyniki 
zaprezentowano w tabeli 2. 

Tabela 2 

Formy korzystania z handlu wysyłkowego (w %) 

Lp. Wyszczególnienie Ogółem 
Ze względu na płeć 
kobieta męŜczyzna 

1 Sklep wysyłkowy 15 10 5 
2 Sklep internetowy 76 36 40 
3 Telezakupy 9 7 2 

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych. 

Na podstawie danych zawartych w tabeli moŜna zauwaŜyć, Ŝe spośród ankie-
towanych 3/4, dokonując zakupu, wybiera sklep internetowy. Analizując badane 
zjawisko ze względu na płeć, zauwaŜa się, Ŝe wśród osób, które korzystają z tej 
formy handlu, przewaŜają męŜczyźni – stanowią 40% badanych. Natomiast co dzie-
siąta kobieta, robiąc zakupy, wybiera sklep wysyłkowy, który plasuje się na drugiej 
pozycji, a tylko niewielki odsetek badanych wybiera  telezakupy i teŜ są to głównie 
panie. 
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Mieszkańców Tarnobrzega poproszono równieŜ o wyraŜenie opinii, czy doko-
nywanie zakupów w ramach handlu wysyłkowego jest dla nich lepszym rozwiąza-
niem niŜ tradycyjne formy sprzedaŜy. Wyniki przestawiono na rysunku 3. 
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Rys. 3. RóŜnica między zakupami wysyłkowymi a tradycyjnymi 

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych. 

Według analizy udzielanych przez respondentów odpowiedzi moŜna stwier-
dzić, Ŝe 2/5 ankietowanych nie ma zdania na ten temat. Tyle samo badanych uwaŜa, 
Ŝe zakupy wysyłkowe nie są lepszym rozwiązaniem. Natomiast więcej niŜ połowa 
badanych osób ma przeciwne zdanie. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, polski handel wysyłkowy ma szansę na 
dalszy rozwój. Mimo tych optymistycznych prognoz przedsiębiorcy powinni jesz-
cze lepiej zadbać o jakość oferowanych usług i cenową konkurencyjność asorty-
mentu. Niebagatelny wpływ na plany zakupowe klientów mają bowiem warunki 
oferowane przez polskie sklepy i aukcje internetowe. 

Podsumowanie 

Funkcjonowanie placówek handlowych zdeterminowane jest w znacznym 
stopniu zmianami zachodzącymi w otoczeniu, w związku z czym zmuszone są one 
do bieŜącego dostosowywania swoich profili konkurencji do przemian na rynkach. 
Innowacyjny charakter róŜnorodnych form i metod sprzedaŜy jest odpowiedzią na 
ujawniające się na rynku zróŜnicowanie preferencji nabywców co do czasu i miej-
sca dokonywania zakupu, wyboru asortymentu, jakości i ceny towaru, zakresu 
usług towarzyszących sprzedaŜy towarów itd. Od lat 90. XX wieku moŜna zauwa-
Ŝyć w Polsce zdecydowaną ekspansję największych europejskich i światowych sieci 
handlowych, rozwój wielkopowierzchniowych placówek handlu detalicznego jak 
równieŜ handlu wysyłkowego, a w szczególności handlu przez Internet. Spowodo-
wane jest to rozwojem gospodarki, postępującą globalizacją, a takŜe duŜym poten-
cjałem rynku. 
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MoŜna stwierdzić, Ŝe do rozwoju handlu wysyłkowego w Polsce przyczyniły 
się niskie bariery wejścia na rynek, duŜy potencjał i chłonność rynku na tego typu 
sklepy, wzrost poziomu Ŝycia społeczeństwa, zmiana nawyków konsumentów co do 
miejsca i czasu dokonywania zakupów, zmiana preferencji konsumentów przy wy-
borze asortymentu, jakości i ceny towaru oraz zakresu usług towarzyszących sprze-
daŜy towarów. W konsekwencji rozwoju gospodarczego polscy konsumenci stali 
się bardziej wymagający i chętnie podąŜają za światowymi trendami i nowościami, 
co stanowi szansę dla nowatorskich pomysłów inwestycyjnych. 

Na podstawie badań ankietowych, przeprowadzonych na rynku tarnobrzeskim, 
dotyczących atrakcyjności i popularności handlu wysyłkowego oraz perspektyw 
jego rozwoju, moŜna stwierdzić, Ŝe największy wpływ na podjęcie decyzji o zaku-
pach wysyłkowych ma znaczna wygoda. 

Z ofert firm prowadzących sprzedaŜ wysyłkową najczęściej korzystają młodzi 
ludzie, którzy preferują zakupy przy pomocy Internetu. Ponadto większość bada-
nych deklaruje chęć realizacji procesów zakupowych, w ramach handlu wysyłko-
wego. 

Handel za pośrednictwem Internetu rozwinął się na szeroką skalę dość niedaw-
no, jednak rola, jaką zaczął odgrywać w gospodarce, jest imponująca. Internet, 
postrzegany jako komercyjne narzędzie ułatwiające dotarcie z ofertą do klienta, 
okazał się jednym z największych fenomenów zaistniałych w biznesie i niesie za 
sobą ogromny potencjał gospodarczy. SprzedaŜ w sieci nie jest juŜ tylko kaprysem 
ani przyszłością. To konieczność, która dzieje się dziś. 

 
INFLUENCE OF TRANSFORMATIONS IN THE SPHERE  

OF CONSUMPTION ON THE DEVELOPMENT OF MAIL-ORDER  
BUSINESS ON THE EXAMPLE OF TARNOBRZEG CITIZENS  

 
Summary 

 
The study devotes attention, on the basis of literature of the subject, to trends in the changes 

in behavior of contemporary consumers. These aspects have been enriched by the results of sur-
vey research conducted among the citizens of Tarnobrzeg. A theoretical analysis allows claiming 
that the changes within the environment of a consumer function as a stimulant to seek new ways 
of executing purchasing transactions. Moreover, empirical studies reveal that there is an increase 
in mail-order business..  
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Streszczenie  

Momenty prawdy są koncepcją pomagającą lepiej zrozumieć złoŜoną interakcję klienta  
z usługodawcą. Niniejszy artykuł rozwija to zagadnienie. Oprócz dyskusji samej koncepcji, która 
nie jest szeroko znana, stawia się za cel ocenę, czy momenty prawdy są właściwym przybliŜe-
niem jakości usług, a takŜe jakie są źródła ich powstawania. Przeprowadzono badania empiryczne 
polegające na identyfikacji momentów prawdy w dwóch branŜach usługowych, przebadano 52 
respondentów, wskutek czego zarejestrowano 277 momentów prawdy. Przeprowadzone studia 
dowodzą, Ŝe momenty prawdy rzeczywiście pozwalają na ocenę jakości usług w kategoriach 
ilościowych i jakościowych, ale wyłącznie w odniesieniu do afektywnej sfery postrzegania klien-
tów.  

Wstęp 

Niematerialny i interaktywny charakter produktów usługowych sprawia, Ŝe są 
one obszarem badań nad złoŜoną naturą relacji konsumenta zaangaŜowanego we 
współprodukowanie produktu usługowego z systemem usług. Jedną z koncepcji, 
jakie w tym obszarze występują, są momenty prawdy. Jest to koncepcja, która nie 
jest szeroko znana, ma natomiast silny wydźwięk praktyczny, a jednocześnie nie-
wiele opracowań dających wyczerpujący i przekrojowy pogląd na nią. Dlatego teŜ 
stawia się cel w postaci doprecyzowania, czym są momenty prawdy oraz jakie są 
ich podstawowe uwarunkowania, w szczególności zaś ich źródła. Przede wszystkim 
zaś przeprowadzona zostanie ocena, czy momenty prawdy dostarczają trafnej oceny 
jakości usług. W literaturze przedmiotu brak jest bowiem szerszych studiów empi-
rycznych nad momentami prawdy. 

Momenty prawdy 

Tematyka momentów prawdy w badaniu relacji klientów a system świadczenia 
usług ma szczególne znaczenie. W literaturze anglojęzycznej koncepcja ta ma dość 
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szeroki wydźwięk w publikacjach o charakterze praktycznym, przede wszystkim ze 
względu na to, Ŝe jest to bardzo ciekawa i oddziałująca na wyobraźnię konceptuali-
zacja relacji system usług – klienci. Momenty prawdy stały się popularne wraz  
z publikacją bestselleru Iana Carlzona1, a dalsze ich badanie i rozwijanie skupione 
było przede wszystkim na praktycznych ujęciach w duchu poradników do obsługi 
klientów. Niewiele jest natomiast akademickich badań nad momentami prawdy  
w usługach, chociaŜ podkreślić naleŜy, Ŝe momenty prawdy są wyraźnie akcento-
wane przez uznane światowe autorytety zajmujące się usługami, jak Christian  
Grönroos2. W literaturze polskiej koncepcja momentów prawdy nie jest szerzej 
dyskutowana. A samo określenie „momenty prawdy” kojarzy się, poza kręgiem 
specjalistów, przede wszystkim z kontrowersyjnym teleturniejem. Niemniej tema-
tykę momentów prawdy uznaje się za na tyle waŜną i atrakcyjną z praktycznego 
punktu widzenia, aby dokonać w niniejszej pracy skrótowego przeglądu literatury  
z tego zakresu oraz zaprezentować wyniki przeprowadzonych badań empirycznych. 

Na początku naleŜy postawić podstawowe pytanie: czym są owe momenty 
prawdy? Momenty prawdy mają miejsce w jakimkolwiek czasie, gdy klient wcho-
dzi w kontakt z jakimkolwiek aspektem biznesu, moŜe to mieć miejsce nawet na 
odległość; momenty prawdy mają miejsce, kiedy klient ma moŜliwość powziąć 
przekonanie o danym biznesie3. Mogą występować jedynie dwa rodzaje momentów 
prawdy: albo momenty magii, albo momenty nędzy. Ian Carlzon podkreśla jednak 
przede wszystkim znaczenie czynnika ludzkiego w powstawaniu momentów praw-
dy, jego zdaniem klienci nie kojarzą linii lotniczych SAS, którymi Carlzon kiero-
wał, jako zespołu aktywów materialnych, ale przede wszystkim, dostrzegają jakość 
interakcji z pracownikami, którzy mają z nimi bezpośredni kontakt. Pisząc, czym są 
momenty prawdy, wskazuje, Ŝe rocznie 10 mln klientów ma kontakt średnio z pię-
cioma osobami z firmy SAS, a średnio czas kontaktu trwa około piętnastu sekund 
za kaŜdym razem. I właśnie te 50 mln momentów prawdy rocznie ostatecznie decy-
duje, czy SAS odniesie sukces, czy poraŜkę jako firma4. 

Ian Ryder z Hewlett Packard pod pojęciem „moment prawdy” rozumie jaki-
kolwiek punkt kontaktu w organizacji, w którym klient albo potencjalny klient 
wchodzi w kontakt z marką tej organizacji5. Ujęcie to jest zbieŜne z wyŜej nadmie-
nionym, ale podkreśla markę firmy jako odniesienie dla momentów prawdy.  

Inni autorzy dodają, Ŝe momenty prawdy są dobrą metaforą granic pomiędzy 
firmą a jej klientami. To, co się dzieje w momentach prawdy, ma znaczenie zasad-

                                                                 
1 I. Carlzon, Moments of Truth, Ballinger Publishing Company, Cambridge, Massachusetts 1987. 
2 C. Grönroos, Service Management and Marketing, John Wiley & Sons, West Sussex 2007. 
3 R. Weber, Can you manage the „Moments of Truth”?, „Trailer/Body Builder” 2004, April, s. 64. 
4 I. Carlzon, Moments of Truth…, s. 3. 
5 I. Ryder, Moments of Truth Management. Delivering Brand Values Through People, „Strategic 

Communication Management” 1998, February/March, s. 16. 



Momenty prawdy jako sposób oceny jakości usług 487

nicze, są to doświadczenia zakupowe, doświadczenia usługowe, doświadczenia 
usług dodatkowych a takŜe doświadczenia rozmów telefonicznych6. W literaturze 
moŜna znaleźć teŜ komentarze do nadmienionej juŜ ksiąŜki Iana Carlzona. Zdaniem 
autorów, ksiąŜka ta nie byłaby tak popularna gdyby prezentowała tylko zbiór opo-
wiadań o tym, jak traktować swoich pracowników w usługach, aby oni z kolei trak-
towali klientów firmy jak istoty ludzkie, ale ksiąŜka ta mówi raczej, jak takie trak-
towanie pracowników i klientów usług prowadzi do większego udziału w rynku  
i większych zysków firmy7. Podkreśla to znaczenie momentów prawdy jako pewnej 
koncepcji zarządzania marketingowego z duŜym zogniskowaniem praktycznym. 

Tematyka momentów prawdy moŜe wydawać się przebrzmiała, ksiąŜka Carl-
zona została bowiem opublikowana juŜ jakiś czas temu, tj. pod koniec lat 80. ubie-
głego stulecia. Jednak w ostatnich latach światowej klasy firmy zwracają uwagę na 
powracające znaczenie momentów prawdy w usługach. Zdaniem ekspertów z firmy 
McKinsey, w pogoni za utrzymaniem klientów wiele firm usługowych zainwesto-
wało bardzo duŜe ilości środków w tradycyjne programy lojalnościowe, w techno-
logiczne wsparcie systemów CRM, a takŜe w ogólną poprawę jakości usług, przy 
czym większość tych inicjatyw zakończyła się rozczarowaniem8. Potwierdzają to 
badania menedŜerów, według których tylko 10% programów wdroŜenia CRM za-
kończyło się oczekiwanymi rezultatami9. Dlaczego się tak właśnie dzieje? OtóŜ 
według nadmienionej firmy to, co zostało pominięte, to właśnie „iskra”, jaka po-
wstaje pomiędzy klientem a personelem obsługi bezpośredniej. Ta właśnie iskra 
pozwala na przemienienie sceptycznych klientów w lojalnych i jednocześnie zaan-
gaŜowanych orędowników marki10. 

Nadmieniona iskra ma szansę wyzwolić się właśnie w momentach prawdy. 
Momenty prawdy są tu rozumiane przede wszystkim w sensie emocjonalnym i do-
tyczą takich sytuacji, jak zgubiona karta kredytowa, odwołany lot, uszkodzone 
ubranie czy porada inwestycyjna, kiedy klienci mocno angaŜują swoje emocje. 
Doskonała usługa w takich momentach prawdy wymaga reaktywnej obsługi ze 
strony personelu, obsługi, która przedłoŜy potrzeby emocjonalne klienta nad wszel-
kie procedury obowiązujące w firmie11. Analizy McKinseya prowadzą do inteligen-
cji emocjonalnej personelu obsługi bezpośredniej klientów jako kluczowego czyn-

                                                                 
6 J. Sutter, Moments of Truth: Defining the Boundary between an Organization and Its Customers, 

„Information Strategy: The Executive’s Journal” 2004, Winter, s. 18. 
7 K.J. Blois, Carlzon’s Moments of Truth – A Critical Appraisal, „International Journal of Service 

Industry Management” 1992, Vol. 3, No 3, s. 5. 
8 M. Beaujean, J. Davidson, S. Madge, The 'moment of truth' in customer service, „McKinsey Quar-

terly” 2006, Iss. 1, s. 63. 
9 W. Bard, J. Harrington, E. Kinikin, J. Ragsdale, Evaluation of Top Enterprise CRM Software Ven-

dors Across 177 Criteria, Forrester Research, 2005. 
10 M. Beaujean, J. Davidson, S. Madge, The 'moment of truth'…, s. 63. 
11 Ibidem. 
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nika tworzenia pozytywnych momentów prawdy w usługach. Przykładowo Bank of 
America zatrudnił wielu pracowników z doświadczeniem w sklepach delikateso-
wych i butikach odzieŜowych niemających wcale doświadczenia w bankowości. 
Pracownicy ci mieli za zadanie nauczyć bank, na czym polega prawdziwa obsługa 
klienta, a nie traktowanie klienta „zza biurka”, jak to ma często miejsce w usługach 
bankowych. 

Lojalność klientów jako bardzo waŜna konsekwencja momentów prawdy jest 
teŜ podnoszona przez innych autorów. Wspomniany juŜ autor z Hewlett Packard 
wskazuje na następującą zaleŜność w przedsiębiorstwie: lojalność klientów – bierze 
się z momentów prawdy – dzięki temu dostarczana jest wartość marki – a dzieje się 
to wszystko przez ludzi12. Przedstawiona zaleŜność prezentuje mechanizm przyczy-
nowo-skutkowy pomiędzy kluczowymi miarami wyników firmy w sposób nieco 
uproszczony, ale jest to kolejny głos podkreślający znaczenie momentów prawdy 
jako źródła lojalności klientów. 

Momenty prawdy są takŜe dyskutowane jako podstawowe źródło reklamy szep-
tanej usług. Grönroos uŜywa pojęcia momenty prawdy w kontekście komunikacji 
firmy z jej klientami oraz jako podstawowy składnik interakcji klienta z usługą.  
W interakcji klienta z usługą podstawowe znaczenie mają cztery składniki: 

− klient zaangaŜowany w proces świadczenia usługi, 
− personel bezpośredniej obsługi klientów, 
− systemy i procedury usługodawcy,  
− zasoby fizyczne i wyposaŜenie13. 
To właśnie te składniki wpływające na interakcje mają potencjał generowania 

momentów prawdy, stanowią one tzw. interakcyjną część procesu produkcji usług. 
Momenty prawdy przez doświadczenia, jakie wywołują w kliencie, prowadzą do 
informowania innych osób o usłudze i doświadczonych momentach prawdy. Mo-
menty prawdy są więc podstawowym źródłem reklamy szeptanej. 

Jak się tworzą i gdzie mają źródła momenty prawdy, stanowi bardzo interesują-
ce zagadnienie, rozpoznając je, organizacja zwiększa swoje szanse na ich celowe 
kształtowanie. Oprócz wyŜej wskazanych czterech składników interaktywnej sfery 
usług w literaturze moŜna znaleźć jeszcze bardziej szczegółowe wskazówki odno-
śnie do typowych miejsc, gdzie tworzą się najczęściej moment prawdy. Są to prze-
de wszystkim: 

− pierwszy kontakt,  
− rozwiązywanie problemów, jakie wystąpiły w związku z produktem, 
− pierwsze uŜycie, 

                                                                 
12 I. Ryder, Moments of Truth…, s. 17. 
13 C. Grönroos, Service Management…, s. 365. 
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− serwis w trakcie uŜytkowania, 
− kolejne zakupy, 
− rekomendacje dla innych osób14. 
Przytoczyć teŜ naleŜy stwierdzenia znanego amerykańskiego trenera zajmują-

cego się obsługą bezpośrednią klientów Shepa Hykena. Podkreślając, Ŝe momenty 
prawdy mają fundamentalne znaczenie dla budowania lojalności klientów, Hyken 
proponuje wiele róŜnych sposobów słuŜących budowaniu momentów prawdy dla 
osiągnięcia silniejszych relacji z klientami. Jako przykładowe moŜna wymienić: 
1. NaleŜy zadbać przede wszystkim o właściwe pierwsze wraŜenie wywołane  

w kliencie. Zdaniem Hykena, dbając o pierwszy moment, nadajemy stosowny 
ton całej interakcji. Liczy się to, w jaki sposób wejdziemy na spotkanie, w jaki 
pozdrowimy kogoś, co mówi język ciała oraz wyraz twarzy. 

2. Obsługując klientów, naleŜy wykazać entuzjazm. Personel powinien wy-
konywać swoją pracę z entuzjazmem, ale to nie oznacza, Ŝe naleŜy epatować 
emocjami; naleŜy natomiast robić wszystko z autentyczną radością i pasją15. 

3. NaleŜy zadbać o wywołanie w kliencie efektu miłego zaskoczenia (tzw. efekt 
„wow”). Hyken zaleca nieskupianie się na drogich niespodziankach dla klien-
tów, moŜe to być bowiem absolutnie niematerialna niespodzianka, jak przykła-
dowo zwykły telefon z podziękowaniami za skorzystanie z usług. 

4. Usatysfakcjonowany klient jest niebezpieczny. Niebezpieczeństwo polega na 
tym, Ŝe mimo usatysfakcjonowania klient moŜe odejść do innego usługodawcy, 
cytowane przez Hykena badania wskazują, Ŝe wielu usatysfakcjonowanych 
klientów odchodzi od firm do innych. Dlatego usługodawca powinien starać się 
zachwycić klienta, gdyŜ tylko wówczas zatrzyma go na dłuŜej. Klient powinien 
doświadczać momentów magii16. 
Oprócz wymienionych moŜna znaleźć jeszcze więcej środków prowadzących 

do powstawania momentów prawdy. Propozycje płynące od trenerów sprzedaŜy  
i obsługi bezpośredniej wskazują o przekonaniu o względnej łatwości tworzenia 
momentów prawdy przez organizację. Oprócz wyŜej przedyskutowanego znaczenia 
momentów prawdy są jeszcze inne spojrzenia na to zagadnienie. 

Pierwszy i drugi moment prawdy 

Ciekawym ujęciem jest wyróŜnienie pierwszego i drugiego momentu prawdy. 
Według M. Lofgrena kupowane wyroby są czymś więcej niŜ tylko pudełkami, bu-
telkami, puszkami albo słoikami. Wszelkie produkty zawierają bowiem zarówno 
elementy materialne, jak i elementy niematerialne, wobec tego konsumpcji wyro-

                                                                 
14 B. Keogh, Moments of Truth, „Apply” 2004, January, Vol. 4, Iss. 1, s. 14. 
15 R. Weber, Can you manage…, s. 64. 
16 www.hyken.com (12.02.2011). 
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bów i usług nie naleŜy traktować jako dwóch rozdzielnych spraw. Według tego 
autora naleŜy zarówno konsumpcję wyrobów, jak i usług analizować jako dwa od-
dzielne kroki: pierwszy moment prawdy i drugi moment prawdy17. 

Pierwszy moment prawdy wiąŜe się z bezpośrednią decyzją o dokonaniu zaku-
pu w punkcie zakupu produktu i jest to tzw. milczący sprzedawca. Chodzi tu o rolę 
opakowania produktu jako czynnika przyciągającego uwagę klienta i sprawiające-
go, Ŝe spośród wielu produktów klient wybiera właśnie ten, a nie inny18. Badania 
dowodzą bowiem, Ŝe ok. 73% produktów jest kupowanych na podstawie decyzji 
podjętych w punkcie ich sprzedaŜy19. Po zakupie produkt jest konsumowany i wła-
śnie na tym etapie powstaje drugi moment prawdy, chociaŜ tu wystąpić mogą wie-
lokrotne momenty prawdy. Drugi moment prawdy jest procesem polegającym na 
uŜyciu produktu, na jego obsłudze oraz rzeczywistej konsumpcji20. 

Propozycja dwóch momentów prawdy, pierwszego i drugiego, na pierwszy rzut 
oka znacznie róŜni się od ujęcia zaproponowanego przez Carlzona. Przede wszyst-
kim próbuje ująć sprawę momentów prawdy w sposób uniwersalny, tj. w odniesie-
niu do usług i wyrobów. Natomiast to, w jaki sposób autorzy prezentują tę koncep-
cję, wskazuje przede wszystkim na logikę właściwą wyrobom. ZauwaŜmy, Ŝe 
pierwszy moment prawdy powstaje w chwili wyboru pomiędzy kilkoma produkta-
mi, co ma miejsce przykładowo w sklepie, zauwaŜyć tu takŜe naleŜy, Ŝe rzadko 
mamy moŜliwość wybierania usług, jednocześnie porównując wiele z nich w jed-
nym miejscu. Tak więc koncepcja pierwszego i drugiego momentu prawdy jest 
zdecydowanie skoncentrowana na wyrobie, chociaŜ bezwzględnie zgodzić się nale-
Ŝy z rosnącym znaczeniem elementów usługowych w produktach. 

Skonkludować naleŜy, Ŝe koncepcja pierwszego i drugiego momentu prawdy 
jest jednak pewnym rozciągnięciem koncepcji momentów prawdy z usług na logikę 
wyrobów, i jest to niewątpliwa wartość dodana. Szczególnie moment pierwszy, 
który jest pomocny w objaśnianiu decyzji podejmowanych przez klientów w punk-
tach handlowych21. Podkreśla się tym samym znaczenie momentów prawdy przed-
zakupowych oraz momentów prawdy w obiekcie handlowym. 

 

                                                                 
17 M. Lofgren, Winning at the first and second moments of truth: an exploratory study, „Managing 

Service Quality” 2005, Vol. 15, No. 1, s. 103. 
18 M. Lofgren, L. Witell, A. Gustafsson, Customer satisfaction in the first and second moments of 

truth, „Journal of Product & Brand Management” 2008, Vol. 17, Iss. 7, s. 463. 
19 R. Rettie, C. Brewer, The verbal and visual components of package design, „Journal of Product & 
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Metoda badań 

Do badań przyjęto dwa sektory usługowe, jeden z nich to usługi edukacyjne,  
w szczególności zaś kształcenie językowe, a drugi to usługi naprawcze samocho-
dowe. Zarówno w przypadku jednych i drugich usług przyjęto usługi, które są po-
strzegane na rynku jako bardzo wysokiej jakości, a jednocześnie usługi świadczone 
przez firmy o charakterze sieciowym. Usługi językowe były reprezentowane przez 
jedną z najstarszych i największych ogólnokrajowych sieci kształcenia językowego, 
a usługi motoryzacyjne przez jednego z autoryzowanych dealerów marki samocho-
dowej o światowej renomie. W kaŜdym z obiektów usługowych ankieter, po 
uprzednim wyjaśnieniu celu badań, przeprowadzał wywiad bezpośredni z klienta-
mi, zadając im pytania o momenty prawdy. Pytania o momenty prawdy kontynu-
owano aŜ do ich wyczerpania, tj. gdy respondent stwierdził, Ŝe nie pamięta juŜ wię-
cej momentów prawdy. W wywiadach uŜyto stwierdzenia „chwile prawdy”, aby nie 
nieść ewentualnych perioratywnych skojarzeń, a takŜe w nadziei lepszego zrozu-
mienia sensu badań przez respondentów. KaŜdy moment prawdy oceniono w skali 
Likerta od 1 do 7. Na skali wystąpiło takŜe neutralne „4”, poniewaŜ podczas przy-
gotowania do badań uznano, Ŝe moŜe wystąpić sytuacja, kiedy klient nabiera prze-
konania, jaka jest usługa i jest to dla niego waŜne, ale nie jest to nacechowane ani 
pozytywnie, ani teŜ negatywnie. Ocena tego zabiegu zostanie dokonana na etapie 
dyskusji wyników. W tabeli 1 przedstawiono podstawowe pytanie o momenty 
prawdy, jakie było zadawane w trakcie przeprowadzonych badań22. 

Tabela 1 

Pytanie o moment prawdy 

1. Proszę wskazać chwilę prawdy, gdy wyraźnie odczuł Pan/i, Ŝe to była chwila, która 
pokazała prawdę o … (usłudze) … firmy … 

(zapisać chwilę prawdy jednym zdaniem) 
Proszę ocenić tę chwilę prawdy w skali od 1 do 7, 1 – bardzo negatywna,  

7 – bardzo pozytywna, a 4 – trudna do wartościowania 
1 2 3 4 5 6 7 

bardzo 
negatywna 

negatyw-
na 

raczej nega-
tywna 

trudno 
ocenić 

raczej pozy-
tywna 

pozy-
tywna 

bardzo 
pozytywna 

Źródło: opracowanie własne. 

W badaniu wzięło udział 52 respondentów po 26 z kaŜdej badanej usługi. Jak 
wspomniano, kaŜdy z respondentów wymieniał momenty prawdy, aŜ uznał, Ŝe 
zostały wyczerpane, w sumie więc zebrano 277 momentów prawdy, z czego  
w usługach językowych było ich 143, a w usługach motoryzacyjnych 134. 

                                                                 
22 Autor składa podziękowania członkom koła naukowego Formacja, w szczególności P. Wysockie-

mu i R. Zalewskiemu za pomoc w przeprowadzeniu wywiadów w placówkach usługowych. 
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Momenty prawdy w badanych usługach 

Zebrane wyniki badań w postaci momentów prawdy wraz z ich punktową oce-
ną zostały poddane analizie i próbie podzielenia na kategorie. Metodyka pomiaru 
incydentów krytycznych, która wykazuje wiele podobieństw z przeprowadzanym tu 
pomiarem, zaleca, aby w heurystyczny sposób łączyć zebrane incydenty na podsta-
wie ich podobieństwa i w taki sposób wyłaniać kategorie. Natomiast tu zastosowa-
no nieco inne podeście ze względu na postawiony cel badawczy. OtóŜ przede 
wszystkim uwzględniono występowanie bezpośredniego kontaktu z personelem 
usługodawcy jako czynnika powodującego momenty prawdy, chodziło o zweryfi-
kowanie, czy rzeczywiście fundamentalne znaczenie ma personel obsługowy, co 
wyraźnie jest postulowane przez Carlzona i wielu innych autorów. Ponadto przy 
ustalaniu kategorii wzięto pod uwagę podstawową wiedzę o jakości usług, jaką 
oferuje dostępna literatura. 

Według Ch. Grönroosa są dwie składowe tworzące jakości usług – jest to ja-
kość techniczna i jakość funkcjonalna23. Jakość techniczna jest rozumiana jako wyj-
ście procesu świadczenia usługi, które ma namacalny charakter, i jest to raczej tech-
niczny aspekt. Natomiast to, „w jaki sposób?” klient otrzymuje wynik techniczny, 
stanowi o tzw. jakości funkcjonalnej. Jakość funkcjonalna jest zawarta w sposobie 
wyraŜania usługi przez organizację. Z kolei U.L. Lehtinen i J.R. Lehtinen proponu-
ją trzy wymiary jakości usług, są to: jakość materialna, jakość interakcyjna i jakość 
firmowa24. Jakość materialna jest jakością elementów materialnych, jakie wchodzą 
w skład produktu usługowego; są to materialne składniki samego produktu oraz 
materiale wsparcie usługi jak środowisko, w którym usługa jest realizowana oraz 
narzędzia wykorzystywane przy jej realizacji. Autorzy stwierdzają, Ŝe czasami 
materialne składniki usługi mogą prawie w ogóle nie istnieć, jak w przypadku szko-
ły tańca albo usługi konsultingowej. Jakość interakcyjna wiąŜe się z interakcją, jaka 
zachodzi pomiędzy klientem a elementami organizacji, które mają z nim kontakt. 
Są dwa elementy, które wchodzą w bezpośrednią interakcję z klientem: osoby i wy-
posaŜenie. Bazując więc na wiedzy literaturowej oraz przeglądzie treści zebranych 
momentów prawdy, proponuje się cztery kategorie rozróŜniające pomiędzy sobą 
monety prawdy: 

− momenty powodowane kontaktem z personelem usługodawcy (będzie to 
część jakości funkcjonalnej oraz interakcyjnej), 

                                                                 
23 Ch. Grönroos, A Service Quality Model and its Marketing Implication, „European Journal of Mar-

keting” 1984, Vol. 18, No. 4, s. 36–43. 
24 U.L. Lehtinen, J.R. Lehtinen, Two Approaches to Service Quality Dimensions, „The Service In-

dustries Journal” 1991, Vol. 11, No. 3, s. 288. 
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− momenty wynikłe ze sposobu zorganizowania systemu świadczenia usługi 
(podobnie jak poprzednio będzie to w części jakość funkcjonalna i interak-
cyjna), 

− momenty prawdy powiązane z warunkami materialnymi świadczenia usłu-
gi (jakość materialna),  

− momenty jako skutek wyniku usługi, czyli jakości technicznej w ww. ro-
zumieniu. 

Kwalifikowanie do nadmienionych czterech kategorii przysparzało nieraz trud-
ności. W przypadkach wątpliwych przypisywano moment do danej kategorii na 
podstawie przewaŜającego w ocenie badacza źródła jego powstania. Dodać naleŜy, 
Ŝe nie wystąpiły momenty prawdy, które wynikałyby z jakości firmowej badanych 
usług. Liczby momentów prawdy w poszczególnych kategoriach zaprezentowano  
w tabeli 2. 

Tabela 2 

Kategoryzacja momentów prawdy 

 Kursy j ęzykowe Usługi motoryzacyjne 

Personel 63 44% 40 30% 

Organizacja systemu usługi 54 38% 71 53% 

Materialne warunki świad-
czenia usługi 

25 17% 8 6% 

Wynik usługi 1 1% 15 11% 

Razem 143 100% 134 100% 

Źródło: opracowanie własne. 

W usługach kursów językowych dominują momenty prawdy, które są powo-
dowane interakcją klientów z personelem świadczącym usługę, jest to 44% wszyst-
kich momentów prawdy, jakie wystąpiły w tych usługach. ZauwaŜalne jest, Ŝe mo-
menty prawdy pochodzą z kontaktu z róŜnego typu personelem usługodawcy. 
Kształcenie językowe polega na kontaktach przede wszystkim z osobą lub osobami 
zajmującymi się bezpośrednio przekazywaniem wiedzy i umiejętności, tj. lektora-
mi. MoŜna by się więc spodziewać, Ŝe zdecydowana większość momentów prawdy 
będzie powodowana kontaktami z lektorami. Kontakty te, według przeprowadzo-
nych badań, powodują liczne momenty prawdy, ale w duŜej liczbie występują teŜ 
inne kontakty. W kategorii „kontakt z personelem” są zarówno momenty prawdy 
„sposób prowadzenia zajęć przez lektora” (kursy językowe), jak i „podczas telefo-
nowania do obsługi natychmiast udzielone zostały wszystkie informacje” (kursy 
językowe) czy „ciągły uśmiech ze strony obsługi” (kursy językowe). Obserwacja ta 
prowadzi do wniosku, Ŝe kluczowe znaczenie dla momentów prawdy mają krótkie 
epizody spotkań klienta z personelem. Obserwacja ta idzie w parze z głównymi 
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myślami Carlzona, który momenty prawdy dostrzega właśnie w krótkich (15 sekun-
dowych) kontaktach klienta z personelem. Podobnie Hyken wyraźnie podkreśla 
znaczenie pierwszych chwil kontaktu z klientem. 

W usługach motoryzacyjnych kontakt z personelem powoduje jedynie 30% ca-
łości momentów prawdy. Są to przykładowo takie momenty, jak „fachowe rady co  
i jak z eksploatacją samochodu” (usługi motoryzacyjne); „powaŜne traktowanie 
klienta” (usługi motoryzacyjne); „dobry kontakt telefoniczny, oddzwonienie” 
(usługi motoryzacyjne). Momenty prawdy dotyczą róŜnych kontaktów, tj. kontak-
tów z doradcami, kontaktów z mechanikami, rozmów telefonicznych. Podkreślić 
naleŜy, Ŝe interakcje klient – personel w usłudze motoryzacyjnej są jednak dość 
krótkie. Zarówno w usługach motoryzacyjnych, jak i w językowych momenty 
prawdy związane z personelem bezpośredniej obsługi stanowią mniej niŜ połowę 
wszystkich zidentyfikowanych momentów. Pokazuje to, Ŝe owszem, personel ob-
sługi bezpośredniej ma duŜe znaczenie, ale nie moŜna sprawy powstawania mo-
mentów prawdy sprowadzać jedynie do personelu. Tak więc przeprowadzone bada-
nia dowodzą jednak innego rozłoŜenia akcentów co do źródeł momentów prawdy 
od postulowanego przez Iana Carlzona. 

Z przeprowadzonych badań wyłania się bardzo duŜe znaczenie organizacji sys-
temu obsługi. Do tej kategorii zakwalifikowano wszystkie momenty prawdy wywo-
łane tym, „w jaki sposób?” jest świadczona usługa, oczywiście za wyjątkiem wy-
wołanych kontaktem bezpośrednim klienta z personelem. W usługach motoryzacyj-
nych ponad połowa momentów prawdy jest wywołana systemem świadczenia 
usług, w kursach językowych niespełna 40%. W tej kategorii znajdują się przykła-
dowo następujące momenty prawdy: „kilka razy kursy zostały odwołane z przyczyn 
technicznych, które nie zostały wyjaśnione” (kursy językowe); „dogodne ustalanie 
czasu, moŜna przyjechać i się umówić” (usługi motoryzacyjne); „naprawa szybko  
i tego samego dnia” (usługi motoryzacyjne). Do tej kategorii włączono takŜe nie-
liczne momenty prawdy związane z ceną usługi, jak przykładowo „w cenę kursu nie 
wliczono podręczników, za które później trzeba było sporo zapłacić” (kursy języ-
kowe). MoŜna więc sformułować na podstawie przeprowadzonych badań wniosek, 
Ŝe momenty prawdy są powodowane w duŜej mierze przez system organizacyjny 
obsługi klientów. 

Mniejsze znaczenie w wywoływaniu momentów prawdy mają warunki mate-
rialne, w których jest świadczona usługa. Jednak wyraźnie większy wpływ czynni-
ków materialnych odnotowuje się w usługach kursów językowych niŜ motoryza-
cyjnych. Usługi edukacyjne, według tego, jak podaje literatura, charakteryzują się 
duŜą niematerialnością, ale mimo to warunki materialne mają tu większy wpływ niŜ 
w usługach z większym udziałem aspektu materialnego – jak warsztat usługowy. 
Dochodzimy tu do dość waŜnej obserwacji nie podkreślanej zazwyczaj w literaturze 
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przedmiotu. OtóŜ mimo Ŝe sedno usługi ma charakter niematerialny, to warunki jej 
dostarczania mogą być dość waŜne z punktu widzenia jakości usługi i powodować 
niemałą liczbę momentów prawdy. Klient spędza relatywnie duŜo czasu w obiek-
tach świadczenia usług edukacyjnych, dlatego teŜ warunki materialne, w których 
przebywa, mają duŜe znaczenie. 

W przypadku kategorii „wynik usługi” bardzo czytelnie objawia się kolejna 
róŜnica pomiędzy dwoma badanymi rodzajami usług. W usługach naprawczych łat-
wiej jest dostrzec wynik usługi, tj. klient bardzo często widzi natychmiast po ode-
braniu auta z serwisu nową jakość funkcjonowania swojego pojazdu. Dlatego teŜ  
w tym obszarze ma źródła dość duŜa część momentów prawdy. Usługi edukacyjne 
natomiast są zdecydowanie bardziej zogniskowane na procesie niŜ na ich wyniku. 
Nie zawsze klienci usług edukacyjnych są w stanie w krótkim czasie obiektywnie 
ocenić wynik takiej usługi, czyli swoje postępy w umiejętnościach językowych. 
Nawet jeśli ocena taka ma miejsce, to – jak widać – nie ma ona zasadniczego wpły-
wu na powstawanie momentów prawdy. Wydaje się, Ŝe objaśnienie tkwi w tym, Ŝe 
ocena taka ma charakter przede wszystkim kognitywny. MoŜna więc wnosić, Ŝe 
obszar rozumowy człowieka nie jest sferą momentów prawdy. W takim razie zaob-
serwowana tak mała liczba momentów prawdy związanych z wynikiem usług kur-
sów językowych (tylko jeden) wspiera jednak głosy z literatury nadmieniające emo-
cjonalny charakter momentów prawdy.  

Momenty prawdy podzielono na momenty magii i momenty nędzy na podsta-
wie ocen w skali przydzielonych przez respondentów. W usługach językowych 104 
momenty prawdy były momentami pozytywnymi, czyli momentami magii, co sta-
nowi 73% wszystkich momentów prawdy w tych usługach. W usługach motoryza-
cyjnych natomiast 116 momentów to momenty magii, co stanowi 87% wszystkich 
momentów prawdy. Jak nadmieniono, przy omawianiu metody badań, do oceny 
momentów prawdy zastosowano 7-stopniową skalę Liketa ze środkową oceną neu-
tralną „trudno ocenić” (4). Przyświecało temu załoŜenie, Ŝe mogą wystąpić momen-
ty prawdy, które będzie trudno zakwalifikować respondentom jako „magia” albo teŜ 
„nędza”. Po przeprowadzeniu badań okazało się, Ŝe takich momentów jest niezwy-
kle mało, są dwa w usługach motoryzacyjnych oraz sześć w usługach kursów języ-
kowych. Szczegółowa analiza treści tych momentów prawdy pozwala stwierdzić, Ŝe 
wszystkie one mają ewidentny wydźwięk negatywny, są to przykładowo „niewy-
godne krzesła” (kusy językowe) czy „wystąpiły problemy z przeniesieniem się do 
innej grupy słuchaczy” (kursy językowe). Po głębszej analizie wszystkie momenty 
ocenione na 4 zakwalifikować naleŜy jako momenty nędzy. Fakt nadania im takiej 
oceny przez respondentów tłumaczyć naleŜy ich niewielkim znaczeniem dla nich. 
Tym samym dochodzimy do wniosku, Ŝe nie moŜna mówić o neutralnych momen-
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tach prawdy, ale jedynie o momentach magii i nędzy, co jest zgodne z załoŜeniami 
sformułowanymi przez Iana Carlzona i kontynuatorów. 

Wnioski końcowe 

Momenty prawdy jako koncepcja pomagająca zrozumieć i opisać złoŜoną rela-
cję usługodawca – klient w trakcie świadczenia usługi wydaje się bardzo warto-
ściowa. Ponadto, jak wynika z literatury, ma ona takŜe zastosowanie w prezentacji 
wyrobów w placówkach handlowych. Momenty prawdy wpisują się w podstawowe 
wymiary jakości usług, jakie proponuje się w literaturze. Zidentyfikowanie i zlicze-
nie momentów prawdy w usłudze daje dwie zasadnicze korzyści: po pierwsze, daje 
wskaźnik ilościowy w postaci odsetka momentów magii, który moŜe być traktowa-
ny jako pewien wskaźnik jakości usługi; po drugie, dostarcza jakościowej informa-
cji o źródłach zadowolenia i niezadowolenia klientów, które mogą być na wiele 
sposobów wykorzystane przez organizację w doskonaleniu świadczonych usług. 
Momenty prawdy mogą być w sposób celowy kształtowane przez organizację,  
a projektowanie takich doświadczeń klientów ma przed sobą szerokie perspektywy. 
Przegląd literatury przedmiotu oraz przeprowadzone badania wskazują, Ŝe momen-
ty prawdy opisują jakość postrzeganą klientów, ale tylko w zakresie jej afektywne-
go postrzegania. 
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Streszczenie  

Pozycja przedsiębiorstwa na rynku oraz osiągnięcie celów jest w duŜej mierze uzaleŜnione 
od generowania innowacyjnych rozwiązań oraz ustanowienia właściwych relacji z otoczeniem,  
w których równieŜ działania marketingowe są istotnym czynnikiem budowania przewagi konku-
rencyjnej. Identyfikacja powiązań pomiędzy uczestnikami oraz opanowanie zarządzania nimi 
moŜe stanowić podstawę przewagi rynkowej. NaleŜy jednak dodać, Ŝe źródłem przewagi powin-
ny być przede wszystkim innowacyjne rozwiązania na płaszczyźnie związanej z produktem, 
procesem czy organizacją, stwarzające stabilną podstawę do rozwoju oraz pozwalające na ustabi-
lizowanie pozycji rynkowej. Przedsiębiorstwo (głównie ze sfery MSP) w procesie gospodarowa-
nia powinno zwrócić szczególną uwagę na relacje biznesowe z organizacjami funkcjonującymi  
w ewoluującym otoczeniu. Sposób jego powiązań oraz moŜliwość wykorzystania zewnętrznych 
zasobów organizacji daje sposobność bezpośredniego kształtowania przestrzeni gospodarczej  
i zwiększa prawdopodobieństwo realizacji własnych celów. 

Wprowadzenie 

Działania marketingowe w (szczególności marketing wewnętrzny) oraz ich im-
plikacje w kontekście budowania relacji w przedsiębiorstwie i pomiędzy przedsię-
biorstwami (np. typu: Business Marketing Relationships BMRs, Interpersonal Com-
mercial Relationships ICRs, Business to Consumer B2C) jest czynnikiem, który po-
woduje identyfikowanie się pracowników z organizacją gospodarczą oraz jej dzia-
łaniami na zewnątrz. Jest to czynnik, który pomaga we wprowadzeniu zmian inno-
wacyjnych, a w szczególności wpływa na zrozumienie tych działań w poszczegól-
nych warstwach, gdzie generowana jest innowacyjność. RównieŜ nieoceniony 
wpływ działań marketingowych moŜna zaobserwować w kontekście działań inte-
gracyjnych przedsiębiorstw. W celu pełniejszego zrozumienia istoty tych działań 
wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz podniesienie jego zdolno-
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ści do konkurowania przeprowadzono badania kwestionariuszowe, które zrealizo-
wano w sezonie jesienno-zimowym 2010 r. na  próbie 156 przedsiębiorstwach MSP 
w województwie podkarpackim, zastosowano dobór losowy warstwowy niepropor-
cjonalny. Małe przedsiębiorstwa dodatkowo podzielono na przedsiębiorstwa mikro 
zgodnie z obowiązującą w UE nomenklaturą do 9 małe; 10 do 49 średnie; 50 do 
249 zatrudnionych osób w celu zidentyfikowania róŜnic w sposobie akceptacji in-
nowacyjnych działań oraz integracji pomiędzy przedsiębiorstwami.  

Biznesowe i marketingowe relacje w procesach integracyjnych podmiotów 
gospodarczych  

Istotę oraz znaczenie powiązań przedsiębiorstw w procesie dostarczania warto-
ści na rynek zobrazowano na rysunku 1.  

 

Rys. 1. Klasyfikacja i połączenia w marketingu 

Źródło: D. Iacobucci, J.D. Hibbard, Toward an encompassing theory of business marketing rela-
tionships (BMRS) and interpersonal commercial relationships (ICRS): An empirical ge-
neralization, „Journal of Interactive Marketing” 1999, Vol. 13, Iss. 3, Summer, s. 16. 

Pokazano sposób powiązań, którego skutkiem jest lepsze zaspokojenie potrzeb 
rynkowych przez podmioty biorące udział w procesach gospodarowania, czyli spo-
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sób obsługi konsumenta determinuje struktury i charakter powiązań marketingo-
wych. Wychodząc od definicji logistycznej obsługi konsumenta, naleŜy zaznaczyć, 
Ŝe musi to być nierozerwalnie związane z elementami takimi jak niezawodność, 
czas, wygoda czy sposób komunikacji. Powinno równieŜ brać się pod uwagę koszty 
dla przedsiębiorstwa, stąd sama integracja działań z innymi przedsiębiorstwami 
determinowana jest głównie tym czynnikiem. 

Na obsługę klienta składają się głównie elementy występujące przed świadcze-
niem produktu, czynności i parametry związane z samym momentem świadczenia 
oraz po świadczeniu produktu1.  

Jak wynika z rysunku, róŜne segmenty rynku w sposób niejednorodny wchodzą 
w interakcje z sobą oraz otoczeniem biznesowym, stąd moŜna je klasyfikować na 
pewnym poziomie ogólności jako Business Marketing Relationships BMRs, Inter-
personal Commercial Relationships ICRs, Business to Consumer B2C, w zaleŜności 
od przesunięcia akcentów (związanych z komunikacją oraz budowaniem dłuŜszych 
relacji) w kierunku konsumenta czy biznesu.  

Przedstawione na rysunku trzy główne grupy powiązań są wprowadzeniem do 
całego zakresu form relacji rynkowych pomiędzy uczestnikami rynku. Głównym 
zadaniem tworzenia powiązań typu Business Marketing Relationships jest ustano-
wienie i eksploracja długookresowych relacji powodujących, Ŝe przedsiębiorstwa 
współpracują ściśle, co wymaga duŜej koordynacji i integracji działań. Natomiast 
charakteryzując kontakty typu Interpersonal Commercial Relationships, naleŜy 
podkreślić szczególną rolę, jaką odgrywa jakość ustanowionych relacji. Niemniej 
jednak ustanowione relacje mogą równieŜ charakteryzować się bardzo silnymi po-
wiązaniami. Kontakty typu Business to Consumer są bardzo istotnym elementem 
gry rynkowej, naleŜy podkreślić, Ŝe przede wszystkim znajomość przez konsumenta 
dóbr oraz usług oferowanych przez przedsiębiorstwo sprzyja procesowi budowania 
relacji, moŜna nawet zaryzykować stwierdzenie, Ŝe konsument ustanawia relację  
z branŜą. Jednak takie ujmowanie rzeczywistości polegające na braniu, przy wzię-
ciu pod uwagę tylko dwóch elementów relacji: jakość i bliskość współpracy oraz 
współzaleŜność przedsiębiorstw, jest zbyt ryzykowne. 

Analizując wcześniejsze rodzaje relacji rynkowych, naleŜy nadmienić, Ŝe struk-
tura powstałych wiązań jest bardzo złoŜona, poniewaŜ kaŜda firma jest połączona 
przez sieć interakcji z dostawcami, dystrybutorami, konsumentami oraz grupą 
sprzyjających jej rozwojowi uczestników gry rynkowej2. NaleŜy podkreślić, Ŝe 
zjawisko koordynacji działań jest bezpośrednio związane ze sferą czynnościową 
                                                                 

1 G. Rosa, A. Smalec, Zarządzanie i planowanie marketingowe – wybrane problemy, Wyd. Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 69. 

2 D. Iacobucci, J.D. Hibbard, Toward an encompassing theory of business marketing relationships 
(BMRS) and interpersonal commercial relationships (ICRS): An empirical generalization, „Journal of 
Interactive Marketing” 1999, Vol. 13, Iss. 3, s. 15. 



Bogdan Wierzbiński 500

(przepływem) działalności gospodarczej, natomiast zjawisko kooperacji przede 
wszystkim jest związane ze sferą tworzenia relacji biznesowych3. Stworzona sieć 
powiązań składa się z systemu węzłów oraz ich powiązań. Węzłami tymi mogą być 
firmy, działy, ludzie, zasady, maszyny lub węzły wiedzy4. Zrozumienie istoty funk-
cjonowania systemu i jego elementów jest czynnikiem koniecznym do prawidłowe-
go funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu. Coraz większa liczba przedsię-
biorców zdaje sobie sprawę z takiego stanu rzeczy. Rzadziej funkcjonuje pogląd, Ŝe 
wystarczy produkować, częściej odbywa się to juŜ na zasadach marketingowych – 
pierwszą czynnością powinno być rozpoznanie rynku, jego potrzeb, a przede 
wszystkim rozpoznanie relacji, które tym rynkiem rządzą, co w wielu przypadkach 
warunkuje sukces organizacji. Integrując swoją organizację z innymi przedsiębior-
stwami, naleŜy jednak mieć na uwadze jej autonomiczność i moŜliwość stanowienia 
o sobie w sieci zaleŜności, niemniej kluczowym problemem wydaje się moŜliwość 
realizacji celów i pozostawanie konkurencyjnym. 

Akceptacja zmian a wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań  

Współczesne przedsiębiorstwa powinny zwrócić szczególną uwagę na swoją 
pozycję konkurencyjną w środowisku nacechowanym ciągłymi zmianami, które 
warunkują szczególnie istotne decyzje w róŜnych obszarach działalności przedsię-
biorstwa. Głównie w sferze operacyjno-rozwojowej, w której czynnikiem popra-
wiającym pozycję powinna być innowacyjność działań zaleŜna od indywidualnej 
kreatywności, operacjonalizacji funkcji przedsiębiorstwa oraz architektury firmy  
i zewnętrznych powiązań5. Stosując pewne uproszczenie, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe naj-
waŜniejsze obszary które bezpośrednio powodują zmianę pozycji konkurencyjnej 
na rynku, to przede wszystkim obszar związany z produktem, a decyzje mają istot-
ny (widoczny) wpływ na postrzeganie go przez rynek. Jednocześnie sam proces 
wytwórczy, którego skutkiem jest produkt, jego jakość oraz postrzegane przez kon-
sumenta korzyści, a takŜe obszar struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i sposo-
bu współpracy z jednostkami otoczenia, moŜe stać się bardzo istotnym czynnikiem 
podniesienia konkurencyjności (rys. 2, tab. 1). Równoczesność wprowadzanych 
zmian w danym okresie powinna być sprowadzona do minimum, poniewaŜ nastę-
powałoby nieracjonalne rozproszenie zasobów oraz zbyt ryzykowne obarczanie 
wszystkich szczebli zarządzania w przedsiębiorstwie rozległymi zadaniami koordy-
nacji przebiegu zmian.  

 

                                                                 
3 V. Belaya, J.H. Hanf, The two sides of power in business-to-business relationships: implications for 

supply chain Management, „Marketing Review” 2009, s. 363. 
4 D. Iacobucci, Interactive Marketing and the meganet: networks of networks, „Journal of Interactive 

Marketing” 1998, Vol. 12, s. 11. 
5 P. Trott, Innowation management and new product development, Prentice Hall, Essex 2008, s. 9. 
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Rys. 2. PołoŜenie przedsiębiorstwa w przestrzeni zmian 

Źródło: W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, War-
szawa 2005, s. 29. 

Tabela 1 

Macierz  zmian innowacyjnych w warstwie  produktu (P) 

X22 – zmiany w produkcie, 
powodując obniŜenie kosz-
tu, przyczyniają się jedno-
cześnie do podniesienia 
jakości produktu; są najbar-
dziej oczekiwanymi, lecz 
moŜliwości uzyskania takie-
go efektu są rzadkie 

X12 – zmiana nie wpływa na 
bezpośredni koszt jednostko-
wy wytworzenia produktu, ale 
powoduje podwyŜszenie 
określonych nośników jakości 
produktu np. własności pro-
duktu 

X32 – zamierzonemu 
wzrostowi jakości pro-
duktu na ogół towarzyszy 
przyrost kosztu 

X21 – zmiany w konstrukcji 
i zestawie stosowanych ma-
teriałów powodują obniŜe-
nie kosztu bez wpływu na 
jakość produktu. Efekt ten 
umoŜliwia obniŜenie ceny 
sprzedaŜy 

X11 – bezpośredni koszt jed-
nostkowy nie ulega zmianie; 
zmiana nie wpływa na bezpo-
średni koszt jednostkowy 
wytworzenia produktu oraz na 
jakość produktu odbieraną 
przez nabywcę 

X31 – wzrost kosztu bez 
wpływu na jakość. Na 
ogół zmiany tego rodzaju 
nie są swobodnie inicjo-
wane przez firmę 

X23 – zmiany produktu 
wpływają na równoczesne 
obniŜenie kosztu i jakości  

X13 – zmiana nie wpływa na 
bezpośredni koszt jednostko-
wy wytworzenia produktu, ale 
powoduje obniŜenie jakości; 
firma zamierza zaprzestać 
wytwarzania określonego 
modelu produktu) 

X33 – sytuacja, w której 
doszło do podwyŜszenia 
kosztu i obniŜenia jako-
ści, moŜe wynikać z nie-
właściwego przygotowa-
nia i wprowadzenia zmia-
ny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Świtalski, Innowacje…, s. 29–31. 

Minimalizacja liczby przedsięwzięć wprowadzających zmiany w wyróŜnionych 
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przedsięwzięcie (wprowadzona zmiana w produkcie w wielu przypadkach powodu-
je zmianę w procesie). 

Rozumienie innowacji pozostaje nierozpoznane oraz nierozwinięte, jako rezul-
tat badań nie przynosi zarówno jednoznacznych, jak i jednakowych rozwiązań6. 
Zmiana w którymkolwiek z obszarów skutkuje przejściem z jednego połoŜenia 
przedsiębiorstwa w danym obszarze do innego, które charakteryzuje się odmien-
nymi parametrami. Analizowane kierunki zmian w kaŜdym obszarze moŜna więc 
rozpatrywać jako zmiany połoŜenia przedsiębiorstwa w dwuwymiarowym układzie 
współrzędnych, przy czym punkt w środku układu współrzędnych odpowiada obec-
nemu połoŜeniu7. 

Warunkiem rynkowego sukcesu produktu jest jego zdolność do zaspokojenia 
określonych potrzeb. Z tej przyczyny w marketingu produkt rozumiany jest jako 
nierozerwalne zestawienie róŜnych cech i wartości, materialnych i niematerialnych, 
które dopiero jako kompleks (zbiór korzyści) mogą zaspokajać potrzeby odbiorców 
dla nabywcy8. RównieŜ marka jako jeden z waŜniejszych atrybutów produktu jest 
traktowana w sposób szczególny, wpływa ona bowiem na decyzje dotyczące pozo-
stałych elementów marketingu mix. Marka stanowi (na wszystkich jej poziomach 
pierwszym rodzajowym, oczekiwanym, poszerzonym, potencjalnym9) dla konsu-
mentów swego rodzaju ułatwienie postrzegania substytucyjnych produktów na 
rynku (jest istotnym elementem w procesie pozycjonowania). Zwiększająca się 
moŜliwość zaspokojenia potrzeby poprzez róŜne substytucyjne produkty powodo-
wać moŜe osłabienie ich siły10.  

Firmy identyfikują działania, poszukując nowych produktów i rozwijając te, 
które oferują przewagę nad konkurencją. W centrum tego zainteresowania jest wie-
dza przenikająca wszystkie funkcje związane z rozwojem nowego produktu11. 

Jak wynika z badań, zmiany innowacyjne o charakterze produktowym są bar-
dzo istotnym elementem podnoszącym zdolność do konkurowania na współcze-
snym rynku, niestety charakteryzującym się skróceniem cyklu Ŝycia produktów, co 
powoduje działanie w środowisku podlegającym ciągłej presji zmiany i niepewno-
ści wynikającej z kierunku zmiany. 

W tabeli 2 scharakteryzowano inną płaszczyznę, na której dokonuje się inno-
wacji procesowych oraz zbiór moŜliwych efektów wynikających z tych działań.  

                                                                 
6 W.J. Bigoness, W.D. Perreault, A conceptual paradigm and approach for the study of innovators, 

„Academy of Management Journal” 1981, s. 24. 
7 W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, 

s. 26. 
8 Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2006, s. 95. 
9 J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa, 2001, s. 12–14. 
10 J. Altkorn Strategia marki, PWE, Warszawa, 1999, s. 12. 
11 R.J. Slotegraaf, K. Atuahene-Gima, Product Development Team Stability and New Product Advan-

tage: The Role of Decision-Making Processes, „Journal of Marketing; 2011, Jan, Vol. 75, Iss. 1, s. 96. 
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Tabela 2 

Macierz zmian innowacyjnych w procesach wytwórczych (W) 

X22 – realnie rzadko moŜli-
we jest zaprojektowanie 
zmiany przynoszącej jedno-
cześnie redukcję kosztu  
i wzrost jakości. Zdarza się 
jednak, Ŝe adaptacja odkry-
cia lub wynalazku albo 
zastosowanie zupełnie no-
wych urządzeń w procesie 
wytwórczym powoduje taki 
właśnie efekt 

X12 – zmiana (pocho-
dząca np. z realizacji ra-
cjonalizatorskich) po-
woduje beznakładowy 
przyrost jakości produk-
tu; jest najczęściej wyni-
kiem usprawnień sposo-
bu wykonywania opera-
cji 

X32 – zmiany motywowane chę-
cią podwyŜszenia jakości pro-
duktu wymagają niekiedy zaak-
ceptowania większego kosztu 
wytwarzania. Aby uzyskać ulep-
szony produkt, konieczne jest za-
stosowanie lepszych i droŜszych 
urządzeń produkcyjnych lub 
przedłuŜenie czasu operacji wy-
twórczych 

X21 – uzyskanie redukcji 
kosztu wytworzenia bez 
obniŜenia jakości jest czę-
stym motywem wprowadza-
nia zmian w przedsię-
biorstwach poddanych pre-
sjom konkurencji cenowej 
na rynku 

X11 – zmiana nie wpływa 
ani na koszty, ani na ja-
kość. Zmiana taka moŜe 
polegać na wprowadze-
niu ulepszeń zmniejsza-
jących uciąŜliwość pracy 
lub poprawiających śro-
dowisko pracy 

X31 – wzrost kosztu nieprzyno-
szący zmiany jakości moŜe być 
wymuszony okolicznościami 
zewnętrznymi. Na ogół zmiany 
tego rodzaju wynikają z potrze-
by spełnienia norm bezpieczeń-
stwa i higieny pracy itp.  

X23 – obniŜenie kosztu mo-
Ŝe być skutkiem rezygnacji 
z dotychczas utrzymywane-
go standardu jakości pro-
duktu. Wynikający stąd 
spadek jakości moŜe wiązać 
się z zamiarem zaprzestania 
wytwarzania określonego 
modelu produktu 

X13 – obniŜenie jakości 
bez obniŜki kosztu nie 
wynika z intencji decy-
dentów, lecz moŜe pow-
stać jako rezultat źle 
zaprojektowanego lub 
zrealizowanego przed-
sięwzięcia 

X33 – pogorszenie jakości pro-
duktu przy jednoczesnym wzro-
ście kosztu jednostkowego nie 
moŜe być wynikiem świadomej 
decyzji, moŜe to być wynikiem 
niewłaściwego przygotowania  
i przeprowadzenia zmiany albo 
niekorzystnych warunków  
w otoczeniu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Świtalski, Innowacje…, s. 31–32. 

Jednym z trudniejszych wyzwań stojących przed polską gospodarką jest ko-
nieczność rozumienia innowacji w jej szerszym sensie, przede wszystkim jako 
wszelkiego rodzaju transferu wiedzy, który ma pomóc w poprawie warunków 
sprzyjających zwiększaniu konkurencyjności w dłuŜszej perspektywie zaś w sensie 
wąskim powinien być skupiony na działaniach z zakresu badań i rozwoju12.  

W tabeli 3 scharakteryzowano działania związane ze zmianami innowacyjnymi 
w obszarze samej organizacji i powiązań z otoczeniem w procesie budowania 
przewagi konkurencyjnej. 

 
 
 
 

                                                                 
12 Organisation for Economic Co-operation and Development, 2008, OECD Territorial Reviews: 

Poland 2008 (raport), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 124.  
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Tabela 3 

Macierz zmian innowacyjnych w strukturze organizacyjnej  
i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (S) 

X22 – zmiana przynosi reduk-
cję kosztów stałych i poprawę 
sprawności funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. W przeszło-
ści. Zmiany tego typu powo-
dują znaczne obniŜki kosztów 
stałych. Wzrost sprawności 
przedsiębiorstwa oraz błędnie 
realizowanych zleceń i zamó-
wień klientów 

X12 – ten rodzaj zmiany 
organizacyjnej z zamierze-
nia ma przynieść poprawę  
w sprawności funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa. MoŜe 
polegać na ścisłej współpra-
cy z klientami lub na stwo-
rzeniu warunków do bar-
dziej efektywnej współpracy 
między pracownikami lub 
działami 

X32 – wprowadzona zmiana na-
leŜy do programu działań roz-
wojowych przedsiębiorstwa  
i ma przynieść wzrost sprzeda-
Ŝy, obniŜenie bezpośrednich 
jednostkowych kosztów wy-
twarzania, przyczynić się do 
lepszego rozpoznawania przez 
nabywców firmy, umocnić 
prestiŜ oraz konkurencyjność 
przedsiębiorstwa 

X21 – zmiana tego rodzaju nie 
powoduje poprawy sprawno-
ści funkcjonowania przedsię-
biorstwa. Zamawianie usług  
w firmach zewnętrznych moŜe 
obniŜyć koszty stałe, ale po-
woduje wzrost kosztów bezpo-
średnich 

X11 – zmiana nie modyfi-
kuje bieŜącej sprawności 
funkcjonowania zarządu i ad-
ministracji przedsiębiorstwa, 
lecz moŜe wynikać z reorga-
nizacji działów i przesunięć  
w ich ramach 

X31 – zmiana wymuszona głó-
wnie znacznym rozszerzeniem 
skali operacji lub okoliczno-
ściami niezaleŜnymi od firmy, 
w którym wzrost kosztów nie 
odbija się bezpośrednio na 
sprawności funkcjonowania 

X23  – zmiana jest związana z 
obniŜeniem sprawności ope-
racyjnej i zarządczej firmy. 
Spadek zaś sprawności moŜe 
być niezamierzonym lub 
wręcz nieoczekiwanym skut-
kiem wprowadzonej zmiany 
(np. obniŜki kosztów stałych) 

X13 – zmiana o tym nigdy 
nie jest wsparta bodźcami 
ukierunkowanymi na obni-
Ŝenie sprawności firmy. 
MoŜe być efektem błędnej 
decyzji (np. kadrowej) lub 
niepowodzenia spowodo-
wanego przyjęciem niewła-
ściwych załoŜeń 

X33 – zmiana tego typu, podo-
bnie jak inne zmiany powo-
dujące wzrost kosztów i spadek 
poziomu jakości (produktu  
i procesu), nie bierze się ze 
świadomej intencji autorów 
zmiany. MoŜe być natomiast 
wynikiem złego przygotowa-
nia projektu i realizacji całego 
zamierzenia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Świtalski, Innowacje…, s. 32–35. 

MoŜna sformułować tezę, Ŝe problem wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań 
w przedsiębiorstwach mających nawiązać do poprawy konkurencyjności (poprzez 
działanie, które zawsze obarczone jest kosztem i ryzykiem) jest nierozerwalnie 
związany ze zmianą. Natomiast zjawisko to na ogół nie jest w  najwyŜszym stopniu 
akceptowane przez podsystem społeczny organizacji gospodarczej (tzn. innowacyj-
ne zmiany strategicznych bądź operacyjnych celów, które mogą w konsekwencji 
doprowadzić do poprawy konkurencyjności, nie zawsze są akceptowane przez za-
łogę). Jest to równoznaczne z obniŜką jakości usług lub dóbr i to bez względu na 
płaszczyznę, w której odbywa się główna innowacja w procesie poprawy pozycji 
przedsiębiorstwa na rynku. NaleŜy jednak dodać, Ŝe samo zjawisko innowacyjności 
jest bardzo oczekiwane na rynku i ma pozytywne implikacje zarówno dla przedsię-
biorstw, gdzie działania zmierzają w kierunku obniŜenia kosztów działalności  
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i zwiększenia korzyści dla uŜytkownika produktu. RównieŜ trzeba nadmienić, Ŝe 
bardzo waŜna jest moŜliwość ciągłego kreowania przez przedsiębiorstwa akcepto-
walnej wartości dla konsumentów w procesie zakupu. 

Działania integracyjne a strategia wdraŜania innowacji w procesie podnosze-
nia konkurencyjności  

W związku z potrzebą utrzymania konkurencyjności europejskie przedsiębior-
stwa sfery SME powinny być zaangaŜowane w proces generowania innowacji, 
włączając proces innowacji produkcji. W 2007 r. przeprowadzono badania wśród 
przedsiębiorstw europejskich sfer SME we wszystkich sektorach, respondenci spre-
cyzowali, Ŝe najlepszą drogą do zwiększenia konkurencyjności działań na rynku  
w najbliŜszych latach będzie odbywać się poprzez innowacyjność produktową. 
Jednak podkreślili, Ŝe główną grupą czynników ograniczającą proces innowacyjno-
ści w ogóle jest przede wszystkim problem z dotarciem do kapitału innego niŜ stopa 
procentowa (interest rate). Następny czynnik to zbyt drogi kapitał ludzki, a takŜe 
brak wykwalifikowanej siły roboczej i co najciekawsze, brak zainteresowania rynku 
innowacjami13. Natomiast jak wynika z badań wśród polskich przedsiębiorców, 
głównymi barierami związanymi z niskim poziomem przedsiębiorczości gospodar-
czej oraz innowacyjnością są przede wszystkim zbyt wysokie pozapłacowe koszty 
pracy, zbyt wysokie podatki od działalności gospodarczej. WaŜną barierą, nad któ-
rej usunięciem naleŜy pracować, jest nieelastyczne prawo pracy, procedury admini-
stracyjne podnoszące koszty działania przedsiębiorstw i ograniczające ich moŜliwo-
ści rozwoju, brak moŜliwości stosowania elastycznych form zatrudnienia oraz stan 
infrastruktury i wreszcie brak wykwalifikowanych pracowników (bariera, która po-
jawiła się niedawno)14. W ostatnich dekadach nastąpiły bardzo gwałtowne zmiany 
w globalnej konkurencji, zmiany te dokonują się w postindustrialnej przestrzeni 
generującej niejednoznaczność oraz paradoksy. Natomiast przyszłość będzie chara-
kteryzowała się bezprecedensowym poziomem zróŜnicowania, pozyskiwaniem 
wiedzy oraz turbulencjami czy niepokojami15. 

Poddając analizie przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacyjne rozwiąza-
nia (tab. 4) w województwie podkarpackim w sektorze MSP, naleŜy zwrócić uwagę 
na przedsiębiorstwa mikro zatrudniające do 9 osób, które nie dysponując znaczą-
cym kapitałem rozwojowym, są zmuszone do aktywnego poszukiwania nowator-

                                                                 
13 S.A. van Hall, C. van Leeuwen, E.E. Lengton, R.W.H. van der Linden, European Business Envi-

ronment, Doing Business in the UE, Ed. Frans J.L. Somers, Noordhof Uitgevers, Groningen 2010,  
s. 196. 

14 M. Starczewska-Krzysztoszek, Konkurencyjność sektora MSP 2008, PKPP Lewiatan, Warszawa 
2008, s. 21–22 

15 R.S. Achrol, Evolution of the Marketing Organization: New Forms for Turbulent Environments, 
„Journal of Marketing” 1991, Vol. 55, October, s. 26. 
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skich rozwiązań i wdraŜania ich w procesie najefektywniejszego wykorzystania 
dostępnych zasobów celem uzyskania przewagi konkurencyjnej. 

Tabela 4 

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań a wielkość przedsiębiorstwa 

Działania innowacyjne Mikro do 9 osób Małe do 49 osób Średnie 50 do 249 osób 
Liczba 

brak działań 
16 4 3 

Procent z kolumny 21,62 8,70 8,33 
Liczba 

procesowe 
7 15 11 

Procent z kolumny 9,46 32,61 30,56 
Liczba 

produktowe 
28 19 12 

Procent z kolumny 37,84 41,30 33,33 
Liczba 

marketingowe 
15 4 4 

Procent z kolumny 20,27 8,70 11,11 
Liczba 

organizacyjne 
8 4 6 

Procent z kolumny 10,81 8,70 16,67 
Liczba 

ogół 
74 46 36 

Procent z kolumny 100,00 100,00 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Jak wynika z badań, najbardziej popularną formą wprowadzania innowacji jest 
innowacja produktowa (mikro przedsiębiorstwa w 37,84%, a średnie 33,33% 
wprowadziły ten rodzaj innowacji), nacisk jest połoŜony na ulepszenie bądź wpro-
wadzenie nowego produktu będącego podstawą przewagi nad konkurencją. Naj-
większe znaczenie ma ta kategoria innowacji dla przedsiębiorstw małych zatrudnia-
jących do 49 pracowników, aŜ 41,30% zdeklarowało, Ŝe wprowadzili na rynek 
nowy produkt bądź znacząco zmodernizowali juŜ aktualnie produkowany. We 
wszystkich kategoriach przedsiębiorstwa wskazały, Ŝe jest to najbardziej poŜądana 
zmiana na mapie potencjalnych prac, moŜna powiedzieć rozwojowych w kontek-
ście poprawy swojej pozycji rynkowej. Analizując zebrany materiał, naleŜy zauwa-
Ŝyć, Ŝe 20,27% przedsiębiorstw mikro wprowadziło innowację marketingową (czyli 
np. wprowadzenie zasadniczo nowego opakowania; pierwsze zastosowanie licen-
cjonowania produktów; pierwsze zastosowanie specjalnej oferty sklepu, która jest 
dostępna tylko dla właścicieli karty lojalnościowej; wprowadzenie zasadniczo no-
wego symbolu marki produktów, które firma zamierza umieścić na nowym rynku). 
Jest to skutkiem aktywnego penetrowania i poszukiwania rozwiązań powiązanych  
z aktywną polityką oddziaływania na rynku konsumenta i sposobami jego zaanga-
Ŝowania w proces zakupowy. Zastanawiający jest fakt, Ŝe w kategorii małych (do 
49 zatrudnionych) i średnich (do 249 osób) – odpowiednio 8,70%; 16,67% – istnie-
je dosyć niewielki odsetek przedsiębiorstw wprowadzających innowacje marketin-
gowe, które są równie istotne w procesie budowania przewagi jak produktowe cie-
szące się największym powodzeniem wśród firm. Szczególnie jest widoczne to na 
tle szybko zmieniającego się rynku konsumenta, permanentnie poszukującego no-
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wych doznań, które mogą zostać zaspokojone działaniami marketingowymi i sta-
nowić o powaŜnym wkładzie w budowaniu przewagi. Dosyć charakterystyczne, 
szczególnie w grupie mikro (10,81%) oraz małych (8,70%) przedsiębiorstw, są 
wskazania dotyczące stosowania innowacji organizacyjnych (np. zmian w dotych-
czasowych działaniach firmy, organizacji zewnętrznych relacji z otoczeniem, zmian 
w zarządzaniu, połączeniach z innymi przedsiębiorstwami). Wydawać by się mo-
gło, Ŝe jest to obszar działań bardzo atrakcyjny pozwalający dotrzeć do nowych 
zasobów poprzez odpowiednio zorganizowane i eksplorowane relacje. Lepiej sytu-
acja przedstawia się w przedsiębiorstwach średnich do 249 zatrudnionych, gdzie 
16,67% przedsiębiorców zwróciło się w kierunku innowacji organizacyjnych, które 
pozwalają stosunkowo szybko i przy niewielkich nakładach osiągnąć przewagę 
rynkową. Analizując zgromadzony materiał, naleŜy podkreślić, Ŝe stopień wdraŜa-
nia innowacji przedstawia się interesująco w kontekście wieku firmy (tab. 5).  

Tabela 5 

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań a rok załoŜenia firmy 

Wprowadzone innowacje Wiek firmy 
do 1995 

Wiek firmy 
1996<=2000 

Wiek firmy 
2001<=2005 

Wiek firmy 
2006 <=2010 

Liczba brak działań 9 8 3 3 
Procent z kolumny 11,69 22,22 12,50 15,79 
Liczba procesowe 19 8 5 1 
Procent z kolumny 24,68 22,22 20,83 5,26 
Liczba produktowe 30 10 8 11 
Procent z kolumny 38,96 27,78 33,33 57,89 
Liczba marketingowe 13 6 4 0 
Procent z kolumny 16,88 16,67 16,67 0,00 
Liczba organizacyjne 6 4 4 4 
Procent z kolumny 7,79 11,11 16,67 21,05 
Liczba ogół 77 36 24 19 
Procent z kolumny 100,00 100,00 100,00 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

MoŜna załoŜyć, Ŝe rok powstania  przedsiębiorstwa powinien być skorelowany 
z podejściem do wprowadzania nowości (innowacji). Po przetrwaniu newralgiczne-
go okresu tuŜ po załoŜeniu przedsiębiorstwa powinien zacząć się okres większego 
zaangaŜowania w generowanie lepszych jakościowo produktów oraz wprowadzenie 
nowatorskich rozwiązań. Okazuje się bowiem, Ŝe o ile typowa, najbardziej popular-
na forma innowacji produktowej nie jest zaskoczeniem, o tyle interesujący moŜe 
być fakt, Ŝe 57,89% w grupie przedsiębiorstw najmłodszych wprowadziło innowa-
cję produktową. Wśród najdłuŜej funkcjonujących  przedsiębiorstw objętych bada-
niem taką deklarację złoŜyło 38,96% firm. RównieŜ w grupie firm najmłodszych 
moŜna zaobserwować, Ŝe 21,05% populacji przedsiębiorstw wdroŜyło innowacje 
organizacyjne. Jest to najwyŜszy odsetek przedsiębiorstw w tej kategorii, moŜe być 
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to związane bezpośrednio z tym, Ŝe w województwie podkarpackim bardzo silnie 
rozwija się mała i średnia przedsiębiorczość, a szczególnie w branŜach IT, przemy-
słu lotniczego oraz przetwórstwa rolno-spoŜywczego. Największe znaczenie ma 
przemysł lotniczy (szczególnie jeŜeli rozpatruje się go w kontekście „Doliny Lotni-
czej”) oraz branŜa IT – w ostatniej dekadzie moŜna było odnotować duŜy progres 
(biorąc pod uwagę rozwój chociaŜby Asseco Poland). Na rynek dostali się młodzi 
ambitni przedsiębiorcy, w duŜej części mający juŜ doświadczenie zagraniczne, 
którzy przede wszystkim juŜ w czasie studiów pracowali nad nowymi rozwiąza-
niami produktowymi (dotyczy to w szczególności absolwentów uczelni technicz-
nych), potrafiący wykorzystywać moŜliwości, jakie daje praca w sieci relacji po-
między podmiotami, i jaki ma to wpływ m.in. w procesie wykorzystania dostęp-
nych zasobów innych organizacji gospodarczych, takich jak np. dostępność know-
how czy zgromadzonych innych zasobów tych przedsiębiorstw.  

Poddając analizie obszary działalności w przedsiębiorstwie, które uległy po-
prawie według właścicieli przedsiębiorstw (tab. 6) to na szczególną uwagę zasługu-
je fakt, Ŝe 64,86% przedsiębiorstw w grupie mikro uznało, Ŝe proces integracji miał 
bardzo pozytywny wpływ w obniŜeniu kosztów działalności przedsiębiorstwa. Za-
pewne miało to związek z wykorzystaniem zasobów organizacji o bardziej ustabili-
zowanej pozycji zazwyczaj większych, mających większe moŜliwości rozwojowe, 
natomiast w grupie przedsiębiorstw średnich największy był odsetek wypowiedzi 
(58,33%) stwierdzających, Ŝe kooperacja, integracja działalności gospodarczej nie 
miała bezpośredniego wpływu na obniŜenie kosztów prowadzonej działalności. 
MoŜna konstatować, Ŝe integratorem na rynku są właściwie te przedsiębiorstwa,  
a główną korzyść mają jedynie mikro i małe firmy. MoŜe mieć to równieŜ związek 
z lokalnym zasięgiem tych organizacji i brakiem w najbliŜszym otoczeniu przedsię-
biorstw charakteryzującym się duŜym potencjałem przejmujących rolę lidera. Za-
stanawiający jest fakt, Ŝe wśród mikroprzedsiębiorstw 82,43% firm nie zdeklarowa-
ło jakiegokolwiek wpływu na poprawę swojej sieci dystrybucyjnej przez wspólne 
działania, natomiast 52,70% przedsiębiorstw w tej grupie zdeklarowało, Ŝe znaczą-
co poprawiła się sytuacja odnośnie do łatwiejszego dostępu do informacji oraz jej 
szybszego przekazu. Sytuacja taka miała równieŜ miejsce w grupie przedsiębiorstw 
średnich, przedsiębiorcy zgodnie potwierdzili to w 58,33%, czyli są w tej grupie 
firm, jednak korzyści wynikające z koordynacji i przekazywania informacji będącej 
jednym ze znaczących zasobów mających pozytywny wpływ na poprawę konku-
rencyjności. 

Ciekawie przedstawia się sytuacja we wszystkich badanych grupach przedsię-
biorstw w kontekście wpływu koordynacji oraz integracji na osiągnięcie korzyści 
skali, gdzie w granicach ok. 70% respondentów zdeklarowało, Ŝe takie działania nie 
mają wpływu na to zjawisko. 
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Tabela 6 

Proszę zaznaczyć, obszary w przedsiębiorstwie, które uległy poprawie z kontekście  
integracji działań z innymi podmiotami w procesie gospodarowania 

Wyszczególnienie Mikro do 
9 osób 

Małe 10 
do 49 osób 

Średnie 50 
do 249 

Wiersz 
razem 

Brak wpływu: obniŜenie kosztów działal-
ności 26 23 21 

 

Procent z kolumny 35,14 50,00 58,33  
Istotny wpływ: obniŜenie kosztów działal-
ności 48 23 15 

 

Procent z kolumny 64,86 50,00 41,67  
Razem 74 46 36 156 
Procent z tabeli 47,44 29,49 23,08 100,00 
Brak wpływu:  rozwój sieci dystrybucyjnej 61 27 23  
Procent z kolumny 82,43 58,70 63,89  
Istotny wpływ: rozwój sieci dystrybucyj-
nej 13 19 13 

 

Procent z kolumny 17,57 41,30 36,11  

Razem 74 46 36 156 
Procent z tabeli 47,44 29,49 23,08 100,00 
Brak wpływu: osiągnięcie korzyści skali  55 31 27  
Procent z kolumny 74,32 67,39 75,00  
Istotny wpływ: osiągnięcie korzyści 19 15 9  
Procent z kolumny 25,68 32,61 25,00  
Razem 74 46 36 156 
Procent z tabeli 47,44 29,49 23,08 100,00 
Brak wpływu: łatwiejszy sposób pozyska-
nia i przekazywania informacji 35 23 15 

 

Procent z kolumny 47,30 50,00 41,67  
Istotny wpływ: łatwiejszy sposób pozy-
skania i przekazywania informacji 39 23 21 

 

Procent z kolumny 52,70 50,00 58,33  
Razem 74 46 36 156 
Procent z tabeli 47,44 29,49 23,08 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe badane przedsiębiorstwa nie upatrują swojej 
szansy w dąŜeniu do integracji działań z innymi przedsiębiorstwami, z którymi 
przychodzi im działać na rynku. Wzajemna niechęć, brak zaufania powoduje, Ŝe 
proces pełnego zaangaŜowania i wykorzystania pojawiających się moŜliwości  
w kontekście wspólnych działań jest jeszcze bardzo odległy, ale wraz z rozwojem 
procesów konkurencji oraz niebezpieczeństw generowanych przez otoczenie przed-
siębiorstwa będą musiały upatrywać swojej szansy poprzez działania kooperacyjne, 
integracyjne z innymi podmiotami rynku. 
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Wnioski 

Wprowadzanie innowacyjnych działań w przedsiębiorstwie, które pozwoliłyby 
poprawić pozycję konkurencyjną bądź utrzymać dotychczas wypracowanej wypra-
cowaną, jest istotnym czynnikiem sukcesu. Innowacyjność jako funkcja przedsię-
biorczości nacechowana nowymi rozwiązaniami, objawiająca się na wielu obsza-
rach jest bardzo poŜądaną cechą na współczesnym rynku. Bez względu na płasz-
czyznę, w której odbywa się główna innowacyjna zmiana, zawsze będzie powodo-
wać pewne obawy, o czym zdają się zapominać analizujący ten problem, a jest to 
jeden z najpowaŜniejszych czynników wprowadzający ograniczenia w moŜliwości 
realizacji strategii. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na moŜliwości podniesienia 
konkurencyjności, szczególnie na płaszczyźnie kooperacji bądź integracji działal-
ności, jest to zmiana o charakterze organizacyjnym w procesie przekazywania war-
tości na rynek. Okazuje się jednak, Ŝe jest to bardzo „niebezpieczna przestrzeń”, 
której nie postrzega się  jednoznacznie pozytywnie, co wynika z badań. Przestrzeń, 
która mogłaby wpływać na powodzenie wszystkich uczestników wykorzystujących 
pewne synergiczne moŜliwości rozwoju, staje się złem koniecznym w konsekwen-
cji wyczerpania się innych moŜliwości dających rozwój produktu czy procesu.  
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Summary 

 
The functioning of the company in today's competitive environment is largely dependent on 

developing innovative solutions and establishing appropriate relations with the environment in 
which marketing activities are also an important factor in building a competitive advantage. The 
identification of relations between participants and gaining the ability to manage them can consti-
tute the basis of market advantage. It should be noted, that the source of advantage should be 
primarily at the level of product, process or organizational innovation, creating a stable basis for 
development and allowing stabilizing market position. The company (mainly from the sphere of 
SMEs) should pay special attention to business relationships in the process of management. The 
method of their relationship and the possibility of use of external resource provides an opportuni-
ty to directly shape economic space, and increases the likelihood of achieving their goals. 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 661                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 73                  2011 
 

 

 

 

dr BEATA ZATWARNICKA-MADURA 
Politechnika Rzeszowska 
 

 

 

 

RÓWNOŚĆ PŁCI W ASPEKCIE  
SPOŁECZNO-EKONOMICZNYM W UNII EUROPEJSKIEJ 
 

 

 

Streszczenie  

W artykule zaprezentowano badania przeprowadzone przez BCG, które m.in. słuŜyły pomia-
rowi poziomu równości płci w 22 krajach. W rezultacie tych badań firma BCG stworzyła Wo-
men’s Word Index (WWI). Drugą część artykułu stanowi analiza równości kobiet i męŜczyzn  
w Unii Europejskiej oraz identyfikacja działań podejmowanych na rzecz równości płci. W artyku-
le wskazano na związek między równością płci a ekonomią.  

Wstęp 

Coraz częściej podkreśla się znaczenie równości płci dla wzrostu gospodarcze-
go. Równość kobiet i męŜczyzn jest podstawowym prawem i fundamentalną zasadą 
Unii Europejskiej. Celem Unii jest dąŜenie we wszystkich podejmowanych przez 
nią działaniach do równości kobiet i męŜczyzn. Równość ta oraz zakaz dyskrymi-
nacji ze względu na płeć zapisane są w Karcie Praw Podstawowych. Osoby 
odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki mają moŜliwość wdraŜania 
środków polityki, które wpłyną na zwiększenie równości płci w społeczeństwie i na 
rynku pracy w przyszłości.  

Światowy Indeks Kobiet BCG 

W 2008 r. firma Boston Consulting Group (BCG) przeprowadziła wywiady  
z kobietami dotyczące ich zwyczajów codziennych, trudności i sukcesów. W bada-
niu wzięło udział 12 tys. kobiet z 22 krajów świata (nie było wśród nich Polski). 
Kobiety odpowiadały na pytania związane z ich Ŝyciem, pracą zawodową, docho-
dami, zwyczajami zakupowymi, nadziejami i obawami1. 

                                                                 
1 M.J. Silverstein, K. Sayre, Women want more, How to capture your share of the word’s largest, 

fastest-growing market, Boston Consulting Group, HarperCollins Publishers, New York 2009, s. 3–6. 
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W szczególności badania słuŜyły pomiarowi poziomu równości płci w róŜnych 
krajach. Rezultatem tego był Women’s Word Index (WWI) – Światowy Indeks 
Kobiet. UŜywając danych z wielu źródeł, WWI analizuje prawie kaŜdy aspekt Ŝycia 
kobiet, udoskonala istniejące indeksy przez włączenie kategorii i badań uzupełnia-
jących, które następnie rozszerzają bazy wiedzy, szczególnie w odniesieniu do rela-
cji między krajową kondycją ekonomiczną a równością płci. Indeks podzielono na 
osiem kategorii: edukacja, zaangaŜowanie polityczne, zaangaŜowanie ekonomiczne, 
zdrowie i samopoczucie, wsparcie dla rodzin, udział w obowiązkach domowych, 
wpływ reklamy i poziom stresu (tab. 1). Dla kaŜdego z 22 krajów zmierzono pozy-
cję kobiet – w domu i w społeczeństwie, uŜywając 10 ukierunkowanych miar, za-
wierających m.in. kontrolę wydatków, dochód z pracy, płatny urlop wychowawczy, 
przewidywaną długość Ŝycia. Miary zostały następnie uśrednione, kaŜdy kraj mógł 
uzyskać wynik pomiędzy 1 a 1002. 

Tabela 1 

Światowy Indeks Kobiet BCG (The BCG Women’s Word Index – WWI) 

Opis Kategorie Wskaźniki 
Światowy Indeks Kobiet BCG jest 
indeksem mierzącym równość płci 
na całym świecie 
Indeks zawiera miary, które są is-
totne dla Ŝycia kobiet, ich uczest-
nictwa w Ŝyciu społecznym oraz 
moŜliwości 
Indeks jest średnią waŜoną: 10 
wskaźników reprezentujących 8 ka-
tegorii. Waga odzwierciedla 
względną istotność kaŜdego z pa-
rametrów wyjaśniając związek po-
między krajową kondycją ekono-
miczną, zdrowiem a równością płci 
WWI poprawia istniejące indeksy 
przez włączenie waŜnych mierni-
ków globalnych, zastrzeŜonych 
badań BCG wśród kobiet: 

– udział w obowiązkach domo-
wych 

– wpływ reklamy 
– pozytywne nastawienie do Ŝy-

cia 

1. Edukacja  Procent kobiet podejmujących 
studia wyŜsze 

2. ZaangaŜowanie poli-
tyczne 

Udział kobiet w polityce 

3. ZaangaŜowanie ekono-
miczne 

Dochód z pracy kobiet 
Udział kobiet na stanowiskach 
zawodowych i technicznych 

4. Zdrowie i samopoczucie Śmiertelność podczas porodu 
Długość Ŝycia 

5. Wsparcie dla rodzin Płatny urlop macierzyński 
6. Udział w obowiązkach 
domowych 

Udział w podziale obowiązków 
z partnerem (sprzątanie, zakupy, 
opieka nad dzieckiem, zwierza-
kiem, domem, pralnia, admini-
stracja, przygotowanie posił-
ków) 

7. Wpływ reklamy Średni udział wydatków kontro-
lowanych przez kobiety w gos-
podarstwach domowych (w %) 

8. Stres Procent kobiet zgłaszających, Ŝe 
poziom stresu jest zgodny z ich 
oczekiwaniami 

Źródło: opracowano na podstawie: M.J. Silverstein, K. Sayre, Women want more, How to capture 
your share of the word’s largest, fastest-growing market, Boston Consulting Group, 
HarperCollins Publishers, New York 2009, s. 205. 

Światowy Indeks Kobiet dostarczył informacji co do roli, jaką odgrywają ko-
biety w róŜnych krajach i kulturach. Ujawnił równieŜ korelację pomiędzy dobroby-

                                                                 
2 Ibidem, s. 204. 
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tem kraju a dobrobytem kobiet. Wykorzystując indeks, np. odkryto, Ŝe wprowadze-
nie urlopu wychowawczego dla kobiet oraz bardzo dobrej opieki zdrowotnej mogło 
prawdopodobnie znacząco zwiększyć produkt krajowy brutto. 

Światowy Indeks Kobiet wykazuje równieŜ silną korelację z dochodami w 22 
badanych krajach. NajwaŜniejszymi elementami są: dostęp do edukacji, profesjo-
nalne wykształcenie, które prowadzi do specjalistycznych stanowisk, dostęp do 
opieki zdrowotnej, płatny urlop wychowawczy, dzielenie obowiązków domowych  
z męŜczyznami. Wysoka pozycja Szwecji w rankingu (tab. 2) jest spowodowana 
stosunkiem 1,55 kobiet do męŜczyzn podejmujących studia wyŜsze, niskim pozio-
mem stresu, przewidywaną długością Ŝycia do 83 roku oraz tym, Ŝe połowę miejsc 
w Parlamencie zajmują kobiety i tym, Ŝe obejmują one 51% stanowisk profesjonal-
nych i technicznych. Dla kontrastu, w Indiach jest o 30% mniej kandydatów – ko-
biet na studia niŜ męŜczyzn. Występuje najwyŜsza na świecie śmiertelność podczas 
porodu, a przewidywana długość Ŝycia to 65 lat. Kobiety w Indiach zarabiają 31% 
tego co męŜczyźni, mają tylko 9% miejsc w Parlamencie i obejmują 21% stanowisk 
profesjonalnych i technicznych. 

Tabela 2 
Fakty dotyczące indeksu równości płci 
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Szwecja 1 70 1,55 3 32,0 64,9 82,7 30,7 48 0,81  47,3 51 

Dania 2 69 1,39 3 44,2 71,3 80,1 25,1 47 0,73  36,9 53 

Norwegia 3 68 1,54 7 40,2 69,6 82,2 28,4 43 0,77  37,9 50 

Finlandia 4 64 1,21 7 34,0 70,5 82,0 32,3 15 0,71  42,0 55 

Holandia 5 61 1,08 6 44,1 67,4 81,4 32,9 16 0,64  36,0 50 

Australia 6 61 1,25 4 37,0 71,8 83,3 33,0 0 0,70  28,3 56 

Niemcy 7 60 1,00 4 47,2 72,7 81,8 25,6 14 0,58  30,6 50 

Hiszpania 8 59 1,22 4 39,8 56,8 83,8 26,1 16 0,50  30,5 48 
Stany Zjedno-
czone 9 58 1,40 11 35,2 72,8 80,4 29,0 0 0,63  16,3 56 
Wielka 
Brytania 10 57 1,39 8 35,0 66,1 81,2 25,7 18 0,66  19,3 47 

Kanada 11 57 1,36 7 36,3 67,2 82,6 29,7 8 0,64  24,3 56 

Francja 12 57 1,29 8 32,5 66,8 83,7 31,8 20 0,64  13,9 47 

Włochy 13 56 1,36 3 27,3 58,6 83,2 17,9 16 0,47  16,1 46 
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Japonia 14 53 0,89 6 32,8 61,7 85,7 20,5 8 0,45  11,1 46 

Rosja 15 51 1,36 28 31,2 60,1 72,1 30,1 20 0,62  8,0 65 

Meksyk 16 43 0,99 60 34,7 58,1 78,0 19,4 12 0,39  21,5 42 

Chiny 17 42 0,95 45 29,9 44,3 74,3 18,5 13 0,64  20,3 52 

Brazylia 18 40 1,32 110 24,7 57,6 75,5 16,6 17 0,58  9,3 52 
Arabia Sau-
dyjska 19 39 1,47 18 45,7 33,0 74,6 26,8 8 0,16  0,0 6 

Turcja 20 39 0,74 44 30,4 46,1 73,9 17,6 8 0,35  4,4 32 

Egipt 21 32 0,55 130 35,6 38,0 73,0 12,4 7 0,23  3,8 30 

Indie 22 30 0,7 450 24,3 42,5 65,3 22,8 12 0,31  9,0 21 

   Wskaźniki w zaleŜności od malejącej wagi 

Waga w WWI (%) 15 15 14 13 12 10 10 5 4 2 

Źródło: M.J. Silverstein, K. Sayre, Women want more…, s. 207. 

Wysokie pozycje państw skandynawskich ze względu na równość płci podkre-
śla takŜe Światowe Forum Ekonomiczne. W raporcie Forum uwzględniono stosunki 
panujące w sferze polityki, edukacji, zatrudnienia i zdrowia w 134 krajach świata. 
Raport wskazuje na największą równość płci w Islandii i pozostałych krajach skan-
dynawskich. Polska w tym zestawieniu zajęła 47. pozycję, przegrywając m.in.  
z Mozambikiem, Sri Lanką i Filipinami. Na końcu tego zestawienia znalazły się 
Pakistan, Czad i Jemen3. 

Równość kobiet i męŜczyzn w Unii Europejskiej 

Unia Europejska kładzie duŜy nacisk na działania mające na celu równość płci. 
KaŜdego roku Komisja Europejska na posiedzeniu Rady Europejskiej składa spra-
wozdanie z postępów w dziedzinie równości płci w państwach członkowskich. Unia 
Europejska znacząco przyczyniła się do awansu kobiet i poprawy Ŝycia kobiet  
i męŜczyzn przez obszerny zbiór prawodawstwa w zakresie równego traktowania 
oraz wyraźnego włączenia kwestii płci do poszczególnych obszarów polityki  
i instrumentów UE. Ze sprawozdania w 2010 r. wynika, Ŝe istnieje pozytywna 
tendencja w rozwoju społeczeństwa i rynku pracy bardziej zgodnego z zasadą 
równości płci, nadal utrzymuje się jednak nierówność płci, głównie na niekorzyść 
kobiet. Panujący kryzys gospodarczy wzbudził obawy, Ŝe osiągnięcia w zakresie 
równości płci są zagroŜone oraz Ŝe skutki recesji w większym stopniu odcisną się 
na sytuacji kobiet. Pogorszenie koniunktury gospodarczej moŜe być wykorzy-
stywane jako powód do ograniczenia lub zlikwidowania środków na rzecz równości 

                                                                 
3 Polska przegrywa z Mozambikiem w rankingu równości płci, http://kobieta.wp.pl/kat,65524,title, 

Polska-przegrywa-z-Mozambikiem-w-rankingu-rownosci-plci,wid,12748310,wiadomosc.html. 
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płci, a analiza działań krajowych podejmowanych w odpowiedzi na kryzys po-
twierdza takie zagroŜenie4. 

Z całą pewnością naleŜy zgodzić się ze stwierdzeniami zawartymi we wspom-
nianym sprawozdaniu, Ŝe „zwalczanie nierówności płci utrzymujących się we 
wszystkich sferach Ŝycia społecznego stanowi długoterminowe wyzwanie, ponie-
waŜ obejmuje zmiany strukturalne i zmiany zachowania oraz ponowne zdefi-
niowanie ról kobiet i męŜczyzn. Postępy następują powoli, a róŜnice w traktowaniu 
kobiet i męŜczyzn utrzymują się w odniesieniu do stopy zatrudnienia, płac, godzin 
pracy, odpowiedzialnych stanowisk, podziału obowiązków związanych z opieką 
nad dziećmi i obowiązków domowych oraz zagroŜenia ubóstwem”5. 

W UE inwestycje w zatrudnienie i ekonomiczną niezaleŜność kobiet oraz  
w środki na rzecz równowagi między Ŝyciem zawodowym i prywatnym kobiet  
i męŜczyzn okazały się opłacalne dla rozwoju gospodarczego i społecznego. W cią-
gu ostatniej dekady stopa zatrudnienia kobiet wzrosła o 7,1%, osiągając w 2008 r. 
poziom 59,1%. Poziom ten róŜni się jednak w poszczególnych państwach człon-
kowskich i wynosi od poniŜej 40% do powyŜej 70%. Średnia róŜnica między stopą 
zatrudnienia kobiet i męŜczyzn zmniejszyła się z 18,2 punktów w 1998 r. do 13,7% 
w 2008 r. Tę pozytywną tendencję przerwał kryzys gospodarczy6. 

Poziom wykształcenia wśród kobiet zwiększył się w ostatnich latach, a liczba 
kobiet wśród absolwentów szkół wyŜszych jest większa niŜ męŜczyzn (59% kobiet 
wśród absolwentów we wszystkich dziedzinach w UE w 2006 r.). RóŜnice statusu 
płci utrzymują się jednak w wyborze dziedziny studiów, zwłaszcza na wydziałach 
inŜynierskich (zaledwie 18% to absolwentki) oraz matematycznych (20%). Głęboko 
zakorzenione stereotypy ograniczają kobietom i męŜczyznom wybór kierunku stu-
diów i rodzaju kariery, utrwalając segregację płciową na rynku pracy7. Kobiety 
nadal przewaŜają w tradycyjnie „kobiecych” i często gorzej wynagradzanych sekto-
rach (usługi zdrowotne i usługi w zakresie opieki, edukacja itp.), zajmują teŜ mniej 
odpowiedzialne stanowiska we wszystkich sferach społecznych. Często pojawia-
jącymi się barierami w uczestniczeniu kobiet w rynku pracy lub podjęciu pracy  
w pełnym wymiarze czasu pracy jest brak dostępu do usług w zakresie opieki dla 
osób wymagających opieki (dzieci, osoby niepełnosprawne, osoby starsze), odpo-
wiednich systemów urlopowych i elastycznych form zatrudnienia dla obu płci. Ko-

                                                                 
4 Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Równość kobiet i męŜczyzn – rok 2010, Komisja 
Europejska 18.12.2009, s. 3. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0694: 
FIN:PL:PDF. 

5 Ibidem, s. 3–4. 
6 Ibidem, s. 4. 
7 M. Ksieniewicz, Czy równość płci istnieje?, http://kobieta.wp.pl/kat,26339,page,10,title,Czy-

rownosc-plci-istnieje,wid,11815727,wiadomosc.html. 
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biety nadal zarabiają średnio o 17,4% mniej niŜ męŜczyźni (w przeliczeniu na prze-
pracowaną godzinę) i liczba ta nie ulega zmianie. 

MęŜczyźni zachowują zdecydowaną przewagę liczebną na odpowiedzialnych 
stanowiskach, mimo Ŝe coraz więcej kobiet zdobywa wysokie kwalifikacje. Doty-
czy to zarówno sfery polityki, jak i działalności gospodarczej, zwłaszcza na naj-
wyŜszym szczeblu. W ostatnich latach liczba kobiet w UE na kierowniczych sta-
nowiskach (dyrektorzy i prezesi zarządu oraz szefowie przedsiębiorstw) utrzymuje 
się na stałym poziomie, sięgając przeciętnie 30%. Udział kobiet sprawujących 
funkcję prezesa zarządu głównych spółek w skali UE to zaledwie 3% i tylko jedna 
na dziesięć osób, pełniących funkcję członków zarządu przedsiębiorstwa, jest ko-
bietą. Wśród najwyŜszych struktur decyzyjnych krajowych banków centralnych  
w UE jest zaledwie 16% kobiet. Dane te mogą zaskakiwać, tym bardziej Ŝe istnieje 
przewaga liczebna kobiet wśród absolwentów studiów w dziedzinie biznesu, admi-
nistracji i prawa8. 

W 2010 r. Komisja Europejska opublikowała równieŜ inną analizę pt. Men and 
gender equality, w której podkreślono ciągłe istnienie zawodów stereotypowo przy-
pisywanych do określonej płci. W dokumencie poruszono równieŜ róŜnice w wyna-
grodzeniu kobiet i męŜczyzn i znaczne obciąŜenie kobiet obowiązkami domowymi. 
Z badań wynika, Ŝe we wszystkich krajach Unii Europejskiej średni czas, jaki za-
trudniona kobieta poświęca na obowiązki domowe, jest trzykrotnie dłuŜszy niŜ czas 
poświęcany przez zatrudnionych męŜczyzn. W poszczególnych krajach UE zaob-
serwowano jednak duŜe róŜnice w tym zakresie. Najmniejsza róŜnica w podziale 
obowiązków między kobietami a męŜczyznami występuje w Szwecji, gdzie kobiety 
są obciąŜone tylko 70 minut dziennie więcej niŜ męŜczyźni. Najmniej czasu na 
obowiązki domowe poświęcają męŜczyźni w Hiszpanii, Włoszech oraz Polsce, 
gdzie kobiety przeznaczają ponad 2 godziny czasu więcej od nich na gotowanie, 
opiekę nad dziećmi itp.9 

W badaniu zaprezentowanym przez Komisję Europejską zwrócono równieŜ 
uwagę na fakt, Ŝe męŜczyźni zatrudnieni w zawodach stereotypowo przypisanych 
kobietom doświadczają efektu „szklanych ruchomych schodów”, co oznacza, Ŝe 
bardzo łatwo awansują. Z kolei kobiety pracujące w zawodach, które z reguły przy-
pisane są męŜczyznom, doświadczają efektu „szklanego sufitu”, czyli barier  
w awansie. 

 

 

                                                                 
8 Ibidem. 
9 P. Bogacz, Równość szans kobiet i męŜczyzn na rynku pracy, www.twojaeuropa.pl/2303/rownosc-

szans-kobiet-i-mezczyzn-na-rynku-pracy. 
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Działania na rzecz równości płci 

Według M. Smitha i F. Bettio „równość płci jest nie tylko kwestią róŜno-
rodności i sprawiedliwości społecznej, ale takŜe warunkiem wstępnym do osiąg-
nięcia celów trwałego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, konkurencyjności  
i spójności społecznej. Inwestowanie w politykę na rzecz równości płci procentuje 
poprzez wyŜsze stopy zatrudnienia kobiet, wyŜszy udział kobiet w PKB, dochody 
podatkowe i trwałe wskaźniki dzietności”10. W sprawozdaniu Komisji Europejskiej 
podkreśla się, Ŝe waŜne jest, aby równość płci nadal była podstawowym elementem 
strategii UE 2020, poniewaŜ równość kobiet i męŜczyzn sprawdziła się jako trwałe 
rozwiązanie w przypadku dawnych i nowych wyzwań. Komisja we wspomnianym 
dokumencie zwraca się do Rady Europejskiej o nakłonienie państw członkowskich 
do bezzwłocznego ustosunkowania się do wyzwań zarysowanych w sprawozdaniu, 
a w szczególności do11: 

a) wzmocnienia wymiaru płci we wszystkich częściach strategii UE 2020,  
w tym skuteczniejszego wykorzystania uwzględniania aspektu płci oraz 
określonych działań i celów na rzecz równości płci w ramach europejskiej 
strategii zatrudnienia;  

b) niwelowania zróŜnicowania płacy ze względu na płeć za pomocą specjal-
nych strategii łączących wszystkie dostępne instrumenty;  

c) zapewnienia, Ŝe zróŜnicowanie w zarządach spółek giełdowych będzie 
sprzyjało zrównowaŜonemu i długoterminowemu środowisku decyzyjnemu 
oraz Ŝe kobiety będą zachęcane do podejmowania wyzwania polegającego 
na zasiadaniu w zarządach spółek giełdowych; 

d) poprawy środków pozwalających godzić Ŝycie zawodowe z prywatnym 
zarówno kobietom, jak i męŜczyznom, w tym urlopów rodzinnych, usług 
opieki i elastycznych form zatrudnienia, oraz wspieranie równowagi w po-
dziale obowiązków prywatnych i rodzinnych, aby ułatwić zatrudnienie  
w pełnym wymiarze czasu pracy zarówno kobietom, jak i męŜczyznom; 

e) intensyfikacji wysiłków mających na celu zapobieganie przemocy ze 
względu na płeć oraz zwalczanie jej; 

f) zapewnienia, Ŝe polityka uwzględnia kobiety znajdujące się w szczególnie 
trudnych sytuacjach, np. kobiety w niepewnej sytuacji zawodowej, pracu-
jące starsze kobiety, samotni rodzice, kobiety niepełnosprawne, kobiety 
naleŜące do środowisk migracyjnych lub mniejszości etnicznych i kobiety 
romskie;  

                                                                 
10 M. Smith, F. Bettio, Analysis Note: The economic case for gender equality, EGGE 2008, za: Spra-

wozdanie Komisji dla Rady…, s. 7. 
11 Sprawozdanie Komisji dla Rady…, s. 12. 
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g) zapewnienia, Ŝe perspektywa płci jest uwzględniana w rozwiązaniach doty-
czących recesji gospodarczej na szczeblach europejskim i krajowych, ma-
jąc na uwadze zróŜnicowany wpływ kryzysu na kobiety i męŜczyzn; 

h) odnowienia zobowiązania podjętego przez państwa członkowskie w ra-
mach europejskiego paktu na rzecz równości płci oraz wzmocnienia part-
nerstwa i synergii między instytucjami europejskimi, partnerami społe-
cznymi i społeczeństwem obywatelskim. 

By niwelować róŜnice w podziale obowiązków między kobietami a męŜczy-
znami, w niektórych krajach zaczęto promować zmiany w typowym postrzeganiu 
modelu rodziny – przez poszerzenie udziału męŜczyzn w opiece nad dziećmi. Jako 
pierwsze podjęły działania w tym zakresie kraje nordyckie, które zaczęły promować 
urlopy ojcowskie i elastyczne formy zatrudnienia dla męŜczyzn, by mieli oni więcej 
czasu na zajmowanie się dziećmi12. 

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane są projekty, 
które mają na celu wyrównanie szans obu płci na rynku pracy i ograniczenie stereo-
typowego postrzegania płci. Do tego typu projektów moŜna zaliczyć m.in.13:  

– projekty rozwijające aktywność ekonomiczną kobiet i męŜczyzn – wspie-
ranie przedsiębiorczości, 

– zwiększanie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi i osobami zaleŜ-
nymi, 

– wspieranie zwiększenia zatrudnienia kobiet i męŜczyzn, 
– działania podnoszące kwalifikacje zawodowe kobiet oraz męŜczyzn (szcze-

gólnie pomoc kobietom w powrocie na rynek pracy po urlopach macie-
rzyńskim czy wychowawczym). 

Zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) kaŜdy projekt  
z zakresu wsparcia dla osób powinien zawierać diagnozę uwzględniającą sytuację 
kobiet i męŜczyzn w danym obszarze wsparcia oraz ocenę wpływu na sytuację płci, 
której wyniki staną się podstawą do organizacji projektu w zakresie doboru działań 
i instrumentów wspierających (usługi towarzyszące, np. transportowe, opiekuńcze, 
zapewnienie udziału asystentów, trenerów i inne) umoŜliwiających grupom dys-
kryminowanym uczestnictwo w projekcie. W celu zagwarantowania przestrzegania 
horyzontalnej zasady równości szans w projektach od 1 kwietnia 2009 r. przy oce-
nie wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL wprowadzony został „standard mi-
nimum” realizacji równości szans. Standard minimum ma formę listy sprawdzają-

                                                                 
12 Men and gender equality, Analiza opublikowana przez Komisję Europejską, www.efs.gov.pl/ 

Documents/gender.pdf. 
13 P. Bogacz, Równość szans kobiet… 



Równość płci w aspekcie społeczno-ekonomicznym… 519

cej, która zawiera sześć pytań. Aby uznać projekt za zgodny z zasadami równości 
szans, co najmniej dwie odpowiedzi muszą być twierdzące14. 

Na początku 2011 r. rozpoczęła się w Polsce kampania, która ma na celu pro-
mocję zasady równości szans kobiet i męŜczyzn na rynku pracy w kontekście dzia-
łań wspieranych przez Program Kapitał Ludzki. W kampanii wykorzystano spot 
reklamowy przedstawiający rozmowę kwalifikacyjną, podczas której męŜczyźnie 
zadaje się nietypowe pytania o jego Ŝycie osobiste, np. o zamiar posiadania dzieci. 
Celem filmiku jest zwrócenie uwagi na niestosowność tego typu pytań bez względu 
na to, czy zadawane są męŜczyznom czy kobietom. Spot jest efektem konkursu dla 
młodych twórców zorganizowanego przez Departament Zarządzania Europejskim 
Funduszem Społecznym w 2010 r. Spot reklamowy moŜna zobaczyć w telewizji, 
kinach i Internecie, a cała kampania będzie trwać do końca 2011 r.15 

Przejawem zmian pewnych stereotypów jest akcja „Dziewczyny na politechni-
ki”, która przekształciła się juŜ w cykliczną imprezę obejmującą cały kraj. Jej celem 
jest zachęcenie uczennic szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania studiów 
inŜynierskich, zwłaszcza na kierunkach technicznych. Wiele kierunków technicz-
nych otwiera dostęp do międzynarodowego rynku pracy. Akcja „Dziewczyny na 
politechniki” jest oparta na wzorcu niemieckim. W Niemczech zainaugurowano 
równieŜ „Dzień Chłopca”, w celu zachęcania chłopców do podejmowania zawodów 
tradycyjnie uznawanych za kobiece16. 

Gender mainstreaming 

Unia Europejska stworzyła koncepcję dąŜącą do wprowadzenia równości płci 
do głównego nurtu polityki i działań. Koncepcja ta określana jest jako gender main-
streaming. Jest to jedna z polityk społecznych UE, która mówi o tym, Ŝe konieczne 
jest patrzenie na róŜne działania pod kątem tego, jaki mają wpływ na daną płeć. 
Jednym z przykładów jest działanie mające na celu wyrównanie reprezentacji ko-
biet i męŜczyzn w gremiach politycznych czy gospodarczych w taki sposób, Ŝeby 
kaŜda z grup miała realny wpływ na zachodzące zmiany. 

Koncepcję gender mainstreaming po raz pierwszy zapisano w 1995 r. w Pekinie 
podczas konferencji ONZ, kiedy uchwalono tzw. Platformę Działania. Dokument 
ten ratyfikowało blisko 190 państw.  

W latach 90. Unia Europejska podjęła się wielu inicjatyw wpisujących się  
w koncepcję gender mainstreaming: dyrektyw w sprawie równego traktowania 

                                                                 
14 Realizacja horyzontalnej zasady równości płci w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, mate-

riały z seminarium pt. „Kobiety w badaniach rynku pracy”, zorganizowanego przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie w ramach projektu „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy”, Rzeszów 2010. 

15 Ibidem. 
16 M. Ksieniewicz, Czy równość… 
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kobiet i męŜczyzn czy ramowych programów na rzecz równości płci17. Początek 
XXI wieku charakteryzuje się znacznym spowolnieniem polityki równości płci, 
przede wszystkim na skutek rozszerzenia UE do 27 państw. Do kluczowych czyn-
ników hamujących wdraŜanie gender mainstreaming naleŜały: brak atmosfery do 
debaty i woli politycznej, redukcja środków finansowych.  

Obecnie równość kobiet i męŜczyzn jest jednym z pięciu obszarów działania 
programu PROGRESS na lata 2007–2013. Program ten współdziała z Europejskim 
Funduszem Społecznym, a jego budŜet wyniósł 743,25 mln euro. W Wilnie  
21 czerwca 2010 r. otworzono Instytut ds. Równości Kobiet i MęŜczyzn. Do zadań 
tej nowej agendy UE naleŜą: udostępnianie wiedzy specjalistycznej, poprawa wie-
dzy z zakresu równości płci i uwraŜliwianie społeczeństwa na te kwestie. Pracę 
Komisji Europejskiej wspiera utworzony juŜ w 1981 r. Komitet Doradczy ds. Rów-
ności Szans Kobiet i MęŜczyzn, który moŜe kierować do KE opinie na tematy zwią-
zane z promowaniem równych szans w UE. W jego skład wchodzą przedstawiciele 
państw członkowskich, partnerów społecznych na poziomie UE oraz organizacji 
pozarządowych. Natomiast w Parlamencie Europejskim funkcjonuje Komisja Praw 
Kobiet i Równych szans18. 

Dane wskazują na to, Ŝe równość płci opłaca się nie tylko państwu, lecz takŜe 
przedsiębiorstwom. Jednak realizacja gender mainstreaming wyłącznie na poziomie 
instytucjonalnym nie doprowadzi do zamierzonych celów. Konieczna jest mobiliza-
cja społeczna i ogromne zaangaŜowanie osób stojących na czele wielu instytucji. 

 
GENDER EQUALITY IN SOCIO-ECONOMIC ASPECTS IN THE EU  

 
Summary 

 
In the paper there is presented the research conducted by BCG which aimed at measuring the 

gender equity in 22 countries. As a result of this research the company established Women's 
World Index (WWI). The second part of the paper is the equity analysis of women and men in 
European Union and the identification of activities connected with gender equity. In the paper it is 
shown the connection between the gender equity and economy. 

 

                                                                 
17 Szerzej: A.G. Dijkstra, J. Plantega, Ekonomia i płeć, Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europej-

skiej, GWP, Gdańsk 2003. 
18 I. Krzemińska, Gender Mainstreaming w UE, czyli o polityce równości płci. http://www.twoja 

europa.pl/1894/gender-mainstreaming-w-ue-czyli-o-polityce-rownosci-plci. 
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Streszczenie  

Podstawowym celem pracy jest ukazanie problematyki konkurencyjności przedsiębiorstwa 
na tle osiąganych wyników ekonomicznych w okresie dynamicznych zmian rynkowych w latach 
2007–2009. Analizując aktywność organizacji we wspomnianym okresie, starano się wskazać 
mechanizmy, jakie Zarządy Zakładów wykorzystywały celem osiągnięcia przewagi konkurencyj-
nej. Materiał badawczy uwzględnia zagroŜenia, jakie niesie aktywność konkurencji, groźbę uŜy-
cia substytutów,  potencjał rynku na którym funkcjonuje przedsiębiorstwo  i postawę konsumen-
tów. Materiały źródłowe zostały zaczerpnięte ze sprawozdań zarządu z działalności za lata 2007–
2009. 

Konkurencyjność przedsiębiorstwa 

Zagadnienie konkurencyjności przedsiębiorstw naleŜy do grupy najwaŜniej-
szych zagadnień dotyczących funkcjonowania współczesnych organizacji. To klu-
czowe zagadnienie okazuje się szczególnie waŜne w związku z gwałtownym wzro-
stem tempa wyścigu technologicznego, globalizacji i liberalizacji zasad handlu. 
Przedsiębiorstwa, aby istnieć, muszą wykazywać się konkurencyjnością w stosunku 
do pozostałych organizacji działających z reguły na tym samym rynku.  

Sformułowanie konkurencyjność w dalszej części artykułu będzie odnosić się 
głównie do określonego poziomu prowadzonej analizy. PobieŜna analiza literatury 
przedmiotu dostarcza juŜ na samym początku kilku ciekawych definicji konkuren-
cyjności. A.J. Abbas twierdzi, Ŝe jest to zdolność do innowacyjności i elastyczno-
ści, przejawiająca się w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej, W. Bieńkowski anali-
zowane zjawisko definiuje jako zdolność do sprostania konkurencji wynikającej  
z akceptacji wyborów przedsiębiorstwa, M. Gorynia, uwaŜa, Ŝe jest to umiejętność 
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konkurowania, tzn. przetrwania i działania w konkurencyjnym otoczeniu,  
a M.J. Stankiewicz stwierdza, Ŝe jest to zdolność do sprawnego (tj. skutecznego  
i korzystnego) realizowania celów przedsiębiorstwa na rynkowej arenie konkuren-
cyjnej1. Zrozumienie potrzeb i zachowań klientów moŜe okazać się niewystarczają-
ce, aby przedsiębiorstwa uniknęły powaŜnych zaburzeń w sferze przychodów  
w związku z prowadzoną działalnością.  

Okres dynamicznych zmian rynkowych (lata 2007–2009) jest czasem szczegól-
nej aktywności konkurencji krajowej i światowej. Deregulacja w zasadach handlu 
pomiędzy gospodarkami nasila ten proces. Dotyczy to równieŜ rynku surowców 
(zwłaszcza po pojawieniu się Chin jako dostawcy, a ostatnio konsumenta). Monito-
rowanie przez przedsiębiorstwo działalności konkurencji moŜe stanowić przykład 
skutecznego działania, celem którego moŜe być zdobycie, a następnie utrzymanie 
własnej konkurencyjności. Zdobycie informacji o konkurentach, prowadzonych 
przez nich pracach badawczo-rozwojowych, treści rozmów handlowych z klientami 
(w tym z dotychczasowymi dystrybutorami) moŜe okazać się kluczowym zagadnie-
niem w opracowaniu strategii w krótkiej i długiej perspektywie. Wiedza odnośnie 
do jakości oferowanych wyrobów konkurencji (w omawianym przypadku chodzi  
o produkty koncernów działających w wymiarze globalnym), występujących za-
miennikach, oferowanego poziomu cen i stosowanych kanałów dystrybucji jest 
kluczowym zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięcia w działaniach organizacji. 
Wiedza przedsiębiorstwa musi dotyczyć nie tylko tego, kto jest konkurentem (kon-
kurencją), lecz takŜe tego, jaka jest strategia rynkowa przeciwnika, jakie wyznaczył 
sobie cele, jakie są jego mocne i słabe strony oraz jak standardowo reaguje na 
bodźce płynące z rynku. Plany marketingowe związane z uzyskiwaniem przewagi 
konkurencyjnej  organizacji muszą opierać się „na wszechstronnym rozpoznaniu 
bieŜącego i przewidywanego układu czynników określających rynkową sytuację 
przedsiębiorstwa”2.  

W przypadku Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” SA moŜna mówić  
o szerszej perspektywie, którą R. Niestrój nazywa polem efektywności przedsię-
biorstwa3. Omawiane przedsiębiorstwo (ZCh „Organika-Sarzyna” SA) operuje na 

                                                                 
1 Ph. Kotler, Marketing, Felberg SJW, Warszawa 1999, s. 206. 
2 R. Niestrój pole rynkowej aktywności przedsiębiorstwa zdefiniował jako punkt wyjścia dalszych 

analiz przez omówienie obszaru nazwanego „rynkiem przedsiębiorstwa” wymieniając trzy wymiary: 
przedmiotowy, podmiotowy i przestrzenny. Za: Podstawy marketingu, red. J.Altkorn, Instytut Marke-
tingu, Kraków 2003, s. 375. 

3 R. Niestrój zauwaŜył „… jeśli oferta obejmuje produkty, pomiędzy którymi nie występują bezpo-
średnie zaleŜności (zaspokajające róŜne potrzeby lub oferowano zasadniczo róŜniącym się kategoriom 
nabywców), to wówczas nie ma moŜliwości zdefiniowania jednolitej płaszczyzny odniesienia dla oceny 
rynkowej sytuacji firmy. Przedsiębiorstwo takie działa równolegle na wielu rynkach. Łącznie tworzą 
one określony obszar który moŜemy nazwać polem rynkowej aktywności przedsiębiorstwa”. Za: Pod-
stawy marketingu… 
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odmiennych rynkach, poniewaŜ jest jedyną na świecie firmą skoncentrowaną na 
produkcji i sprzedaŜy środków ochrony roślin, Ŝywic epoksydowych i Ŝywic polie-
strowych wytwarzanych w jednym zakładzie i sprzedawanych z jednego miejsca. 
Specyfika organizacji, lokalizacja, forma własności przedsiębiorstwa i oferowane 
produkty wskazują jako najistotniejsze spojrzenie na konkurencyjność organizacji  
z punktu widzenia substytucyjności produktów. Podziału konkurencji na podstawie 
tego mianownika dokonał Ph. Kotler, wymieniając cztery rodzaje konkurencji4: 

a) konkurencja w ramach marki (brand competition) – konkurentami są 
przedsiębiorstwa oferujące zbliŜone produkty i obsługę techniczną w zbli-
Ŝonej cenie, w omawianym przypadku, konkurentami mogą być dystrybu-
torzy, którzy w swojej ofercie oprócz wyrobów z Nowej Sarzyny oferują 
produkty konkurencyjne; 

b) konkurencja w ramach gałęzi (industry competition) – szerzej postrzegana 
konkurencja, w tym przedsiębiorstwa wytwarzające takie same rodzaje 
produktów, w tym przypadku konkurentami Zakładów są wszystkie che-
miczne koncerny światowe lub ich firmy córki działające na rynku; 

c) konkurencja w ramach formy produktu (form competition) – firmy, których 
wyroby słuŜą temu samemu celowi, w tym wypadku konkurentami Zakła-
dów są  np. producenci oferujący wyroby adresowane na rynek rolny, za-
wierające inne substancje aktywne, w stosowaniu dające podobne efekty 
końcowe; 

d) ogólna konkurencja (generic competition) – szerokie spojrzenie na konku-
rencję, w tym wypadku mogą nimi być przedsiębiorstwa oferujące podob-
ne systemy do tych produkowanych w Zakładach. 

W opracowaniu strategii marketingowej niezbędna jest wiedza o konsumencie, 
sposobach jego postępowania i preferencjach zakupowych5 (w przypadku omawia-
nego przedsiębiorstwa docelową grupę klientów stanowią przetwórcy tworzyw 
sztucznych, uŜytkownicy Ŝywic poliestrowych i Ŝywic epoksydowych, a takŜe środ-
ków ochrony roślin) i dystrybutorzy, z którymi podpisano umowy określające ramy 
wzajemnej współpracy. Plany marketingowe muszą obejmować nie tylko pozyski-
wanie i współpracę z dotychczasowymi konsumentami, lecz takŜe promować dzia-
łania zmierzające do wyprzedzenia konkurencji stosującej podobne strategie działa-
nia. Wybór efektywnej strategii konkurencyjnej musi opierać się na prawidłowej 
ocenie istotnych czynników, które decydują o wyborze przez klienta składanej mu 
oferty6.  
                                                                 

4 Ph. Kotler, Marketing…, s. 206. 
5 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, War-

szawa 1996, s. 119. 
6 Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2003, s. 169.  
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Rynek tworzyw sztucznych i środków ochrony roślin jest rynkiem mającym 
ciągle ogromny potencjał rozwojowy, charakteryzujący się tym, Ŝe marka i renoma 
firmy nie stanowią podstawowego kryterium wyboru – w Polsce z reguły jest to 
cena (kryterium ceny stanowi warunek wyboru oferty w procesie przetargowym). 
To zjawisko jest niebezpieczne, poniewaŜ nasz kraj w dalszym ciągu jest na etapie 
dostosowawczym do wymogów i uregulowań obowiązujących w Unii Europejskiej. 
Polskie przedsiębiorstwa z reguły nie są przygotowane do nowej jakościowo sytu-
acji w walce o klienta na wysoce konkurencyjnym rynku7.  

Umiejętność przystosowania się przedsiębiorstwa do wymagań rynkowych za-
leŜy głównie od kultury organizacyjnej, zdolności organizacji do skutecznego za-
rządzania oraz od zgromadzonych zasobów materialnych i niematerialnych. KaŜde 
przedsiębiorstwo operujące na wolnym rynku, funkcjonując w jego otoczeniu, zaw-
sze pozostaje pod jego wpływem8. Umiejętne wykorzystanie cech konkurencyjności 
przedsiębiorstwa w opracowywaniu strategii marketingowych celem uzyskania 
przewagi nad pozostałymi dostawcami, w formie skutecznych kampanii promują-
cych produkty i podejmowanie działań inwestycyjnych ukierunkowanych na nowo-
czesne technologie, moŜna traktować jako wyraz pozytywnych tendencji w racjona-
lizacji zachowań rynkowych omawianej organizacji.  

Artykuł stanowi próbę spojrzenia, w jaki sposób Zakłady Chemiczne „Organi-
ka-Sarzyna” SA, jedne z największych polskich przedsiębiorstw, budują swoją 
pozycję rynkową, wykorzystując mocne strony. Autor artykułu w swoich analizach 
skoncentrował się na latach 2007–2009, poniewaŜ w omawianym okresie wystąpiło 
kilka niekorzystnych zjawisk mających wpływ na uzyskiwane przez przedsiębior-
stwo wyniki ekonomiczne. W artykule przybliŜono historię powstania Zakładów, 
krótkiej analizie poddano obecną sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa  
z uwzględnieniem zagadnień związanych z tematyką artykułu, a takŜe przybliŜono 
konkretne działania podejmowane przez Zarząd, których celem jest budowa konku-
rencyjności przedsiębiorstwa.  

Konkurencyjność przedsiębiorstwa – pomiary 

Pomiar konkurencyjności przedsiębiorstwa polega na określeniu pozycji orga-
nizacji w stosunku do pozostałych uczestników rynku z uwzględnieniem takich 
elementów, jak konkurencyjność oferty i ocena kondycji finansowej przedsiębior-
stwa, zwłaszcza w odniesieniu do firm stanowiących konkurencję bezpośrednią. 
Najpopularniejsze, tradycyjne koncepcje konkurencyjności odnoszą się do podsta-
wowych, rynkowych czynników konkurencyjności, kładąc nacisk na analizę jakości 
                                                                 

7 H. Bąk, Wspieranie międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w: Polskie 
przedsiębiorstwa wobec standardów europejskich, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospo-
darki Narodowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, s. 130.  

8 Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 80. 
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produktów, kosztów wytwarzania, stosowanej strategii marketingowej i analizie 
pozycji rynkowej firmy. Zdzisław Pierścionek zwraca uwagę w koncepcjach trady-
cyjnych na zasadniczą rolę w czynnikach konkurencyjności na rynku kosztów, 
jakości, róŜnicowaniu ofert i skuteczności promocji9. W nowocześniejszych kon-
cepcjach do głosu dochodzą wcześniej pomijane elementy w ocenie organizacji w 
postaci zagadnień innowacyjności, przedsiębiorczości i alianse. Na szczególną 
uwagę zasługuje podejście koncentrujące się na dwóch pierwszych elementach 
(innowacyjności i przedsiębiorczości), a czytelnego podziału dokonał M. Porter, 
wskazując na konkurowanie przez restrukturyzację (konkurowanie kosztowe z re-
dukcją zatrudnienia, produktów oraz rynków) i przedsiębiorczą koncepcję konku-
rencyjności (opracowy-wanie i wdraŜanie innowacji, kreowanie grupy nowych 
klientów, nowych rynków, odnajdywanie nisz rynkowych itd.)10. Opracowano kilka 
metod pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa, do najwaŜniejszych moŜna 
zaliczyć: 

a) koncepcja Caridi oparta na analizie kilku grup, a w tym jakości oferty, in-
nowacyjności przedsiębiorstwa, obsłudze klienta, kosztach funkcjonowania 
i elastyczności produkcji oraz wprowadzaniu nowych rozwiązań na rynek; 

b) koncepcja Gorynii oparta na analizie rentowności relatywnej, poziomie 
kosztów funkcjonowania, udziału w rynku, wyróŜniających się cech pro-
duktów, marce producenta, lojalności nabywców i kosztów ich utrzymania, 
ryzyku pojawienia się zamienników; 

c) koncepcja Pietrzaka oparta na analizie dwóch mierników: rentowności 
sprzedaŜy i dynamiki przychodów ze sprzedaŜy; 

d) koncepcja Stankiewicza najbardziej klasyczna z dotychczas prezentowa-
nych, oparta na analizie udziału rynkowego organizacji, kondycji finanso-
wej, satysfakcji konsumenta i jego lojalności.  

PoniewaŜ analiza zachowania rynkowego badanego przedsiębiorstwa nie nosi 
cech ataku na konkurentów, dynamizacji rynku, wyjść z rynku oraz zajmowania 
nowych obszarów tak charakterystycznych dla przedsiębiorstw preferujących uzy-
skiwanie przewagi konkurencyjnej, a wręcz kreowania sekwencji krótkookreso-
wych przewag konkurencyjnych, autor opracowania postanowił skoncentrować się 
na tradycyjnym modelu oceny konkurencyjności organizacji, skupiając się na: 

– poziomie realizowanych przez przedsiębiorstwo korzyści (stąd analiza wy-
ników ekonomicznych za lata 2007–2009); 

                                                                 
9 Z. Pierścionek, Koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 2005, nr 9, 

s. 7. 
10 M. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 46. 
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– adaptacji rynkowej do rzeczywistych potrzeb jako odpowiedź na sygnały 
płynące z otoczenia rynkowego (oferowanie klientom wyróŜniających się 
produktów); 

– umiejętności konkurowania w walce o preferencje konsumentów; 
– efektywnej realizacji załoŜonych celów organizacji11.  

Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” SA – historia i teraźniejszość 

Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” SA w Nowej Sarzynie powstały jako 
jeden z wielu elementów szerszego projektu, który do historii przeszedł pod nazwą  
Centralny Okręg Przemysłowy12. W marcu 1938 r. rozpoczęto intensywne prace 
budowlano-montaŜowe, które umoŜliwiły w 1939 r. zakończenie prób rozrucho-
wych instalacji13. Pierwszą powojenną inwestycją było uruchomienie instalacji 
nitrozwiązków (1954), a w połowie lat 60. produkcja substancji technicznej MCPA 
i jej form uŜytkowych do ochrony roślin. Okres ten był dla Zakładów szczególnie 
udany, poniewaŜ  zmodernizowano instalację do produkcji chwastoksu, rozpoczęto 
formulacje nowych rodzajów środków ochrony roślin, znacznie wzrosła produkcja 
Ŝywic poliestrowych, uruchomiono produkcję preparatów silikonowych i rozsze-
rzono asortyment Ŝywic epoksydowych14. Sukcesem zakończyły się prace związane 
z włączeniem do ruchu nowych instalacji fungicydowych, środków zwilŜalnych, 
preparatów „flow” oraz innych form uŜytkowych siarkolu.  

W programie rozwojowym Zakładów w latach 90. dokonano modernizacji sze-
regu instalacji, zwiększono zdolności produkcyjne, zwiększono asortyment produ-
kowanych środków ochrony roślin, a takŜe oddano do uŜytku nowoczesną instalację 
MCPA. Wszystkie te działania były moŜliwe dzięki zachowaniu ciągłości zarzą-
dzania i realizacji dalekosięŜnych celów gospodarczych w ramach spójnego organi-
zmu gospodarczego15. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zmodernizowano instalacje 
Ŝywic poliestrowych i epoksydowych, a takŜe uruchomiono produkcję MCPA płat-
kowanego, unowocześniono linie konfekcyjne, ciągle prowadząc  prace studialne 
nad nowymi formami uŜytkowymi preparatów dla rolnictwa.  

W zakresie działalności dotyczącej tworzyw sztucznych zrealizowano m.in. 
zwiększenie zdolności produkcyjnej nienasyconych Ŝywic poliestrowych, rozsze-
                                                                 

11 Taki schemat postrzegania konkurencyjności zaproponował M. Moroz, Konkurencyjność przed-
siębiorstwa – pojęcia i pomiar, „Gospodarka Narodowa” 2003, nr 9, s. 40.  

12 Historia polskiego przemysłu tworzyw sztucznych i materiałów wybuchowych, „Stowarzyszenie 
InŜynierów i Techników Przemysłu Chemicznego” t. 6, s. 205. 

13 J. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Wyd. 
KsiąŜka i Wiedza, Warszawa 1985, s. 349. 

14 W. Piłat, Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna”, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość – wizy-
tówka Zakładów, „Chemik” 1987, nr 4, s. 101.  

15 Wywiad z dyr. W. Piłatem: „Byłem natomiast przeciwnikiem prywatyzowania się za pośrednic-
twem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Typowano nas do nich dwukrotnie, ale doszliśmy do 
wniosku, Ŝe nie jest to Ŝaden interes”. Za: K. Urbanek, Lider ekologii, „Nowiny” z 04.08.1999.  
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rzono paletę produkowanych Ŝelkotów, znacząco zmodernizowano instalację do 
produkcji Ŝywic epoksydowych podstawowych i wysokocząsteczkowych (orygi-
nalne rozwiązania zgłoszone do ochrony patentowej), a takŜe produkcję flodurów. 
Realizowane są prace technologiczne w zakresie wyrobów specjalistycznych na 
bazie Ŝywic fenolowych (modyfikacja kauczukami i Ŝywicami epoksydowymi, 
dalsze przetwórstwo w kierunku epoksynowolaków). Poszerzając gamę wyrobów, 
zawsze starano się poprawiać jakość wyrobów, zwiększać wydajność i zmniejszać 
bilans zanieczyszczeń, emisji do atmosfery, stosując technologie niskościekowe  
i procesy energooszczędne.  

Pierwszego stycznia 2001 r. Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” w Nowej 
Sarzynie na mocy aktu komercjalizacji zostały przekształcone przez Ministra Skar-
bu Państwa w jednoosobową spółkę skarbu państwa, sankcjonując równocześnie 
przeprowadzony proces restrukturyzacji własnościowej, organizacyjnej i kadrowej. 
Piętnastego września 2005 r. Nafta Polska SA zarejestrowała podwyŜszony kapitał 
w postaci 80% akcji ZCH „Organika-Sarzyna” SA. Data ta oznaczała utratę statusu 
jednoosobowej spółki Skarbu Państwa przez ZCh „Organika-Sarzyna” SA,  
a 20 grudnia 2006 r. weszła w Ŝycie umowa sprzedaŜy 80% akcji Zakładów Che-
micznych „Organika-Sarzyna” SA na rzecz inwestora Ciech SA. W czerwcu 2010 r. 
zakończono nabycie części akcji pracowniczych, w wyniku czego udział procento-
wy Ciech SA w kapitale zakładowym Spółki osiągnął 93,05%. Realizacja tych 
działań pozwala Zakładom od lat utrzymywać tendencję wzrostową w osiąganym 
poziomie obrotów, zysku, rentowności, płynności i obrotu kapitałem16.  

W ramach reorganizacji strukturalnej w latach 90. po wydzieleniu wydziałów 
pomocniczych utworzone zostały spółki prawa handlowego z udziałem ZCh „Orga-
nika-Sarzyna” SA17. PodłoŜem ich powstania było wyodrębnienie zadań i funkcji 
niezwiązanych bezpośrednio z produkcją chemiczną, wspólne inwestowanie z sa-
morządem lokalnym, instytutami naukowo-badawczymi lub połączenia kapitało-
we18. W kaŜdym przypadku kierowano się kryterium wspólnoty interesów i moŜli-

                                                                 
16 J. Kida, M. Śliwa-Balawajder, Jesteśmy jedną rodziną, Informator Gospodarczy Nowa Sarzyna  

z 29.04.1994, s. 1. 
17 Szerzej na temat zadań stawianych ówczesnemu kierownictwu przedsiębiorstwa wypowiedział się 

długoletni dyrektor, a następnie pozostający na kontrakcie menedŜerskim zawartym z Ministerstwem 
Skarbu Władysław Piłat: „Realizując kompleksowy program restrukturyzacji będący bezpośrednim 
przygotowaniem do komercjalizacji i prywatyzacji, Zakład opracowuje i modyfikuje strategie produk-
cyjne (optymalizacja i racjonalizacja głównej działalności produkcyjnej, poszukiwania nisz rynkowych) 
i zarządzania (zmiany w strukturze organizacyjnej – wyodrębnienie samodzielnych zakładów produk-
cyjnych, tworzenie nowych podmiotów-spółek”. Za: W. Piłat: W Zakładach Chemicznych „Organika- 
-Sarzyna", „Chemik” 1999, nr 10, s. 277. 

18 Podjęte ówczesne działania restrukturyzacyjne w ZCh „Organika-Sarzyna” SA wpisywały się  
w powszechny klimat zmian własnościowych obserwowany w Polsce. Szerzej: H. Januszek, J. Sikora, 
Socjologia pracy, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1996, s. 186.  
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wościami rozwojowymi danej spółki w otoczeniu gospodarczym19. Na obecny pro-
fil produkcyjny Zakładów składają się: substancje aktywne i środki ochrony roślin, 
Ŝywice epoksydowe Epidian®, utwardzacze Ŝywic, nienasycone Ŝywice poliestro-
we Polimal®, nasycone Ŝywice poliestrowe, Ŝywice fenolowo-formaldehydowe, 
utwardzacze mas formierskich Flodur® i inne. Podstawowa działalność produkcyj-
na jest uzupełniana prowadzeniem formulacji, konfekcjonowaniem wyrobów dla 
współpracujących operatorów SOR i dystrybucja środków chemicznych, które uzu-
pełniają działalność produkcyjną.  

Ocena pozycji rynkowej omawianego przedsiębiorstwa – realizowane korzyści 

Na przychody ZCh „Organika-Sarzyna” SA wpływa wiele czynników ze-
wnętrznych, do których jako najwaŜniejsze naleŜy zaliczyć aktywność konkurencji 
reprezentowanej przez koncerny działające na skalę globalną. Kolejnymi czynni-
kami mającym wpływ na przychody Zakładu są róŜnice kursów walutowych i ceny 
podstawowych surowców (Zakłady uzaleŜnione są od dostawców, którzy w wielu 
wypadkach wykorzystują monopolistyczne pozycje rynkowe). W tabeli 1 zaprezen-
towano wybrane elementy bilansu oraz rachunku zysków i strat ZCh „Organika-
Sarzyna” SA, zaś w tabeli 2 podstawowe wskaźniki finansowe za lata 2007–2009. 

Tabela 1 

Wybrane elementy bilansu oraz rachunku zysków i strat ZCh „Organika-Sarzyna” SA 

Lp. Wyszczególnienie 2007 2008 
Dynamika 

zmian 
2007/2008 

2009 
Dynami-
ka zmian 
2008/2009 

1 Przychody netto  
ze sprzedaŜy 

427 489,4 385 967,6 90,3% 367 347,9 95,2% 

2 Koszty sprzedanych 
produktów, towarów, 
materiałów 

339 000,8 325 711,1 96,1% 327 855,2 100,7 

3 Zysk (strata) netto 44 661,7 17 678,0 39,6% 7 861,8 46,8% 
4 NaleŜności 56 425,9 54 349,7 96,3 97 519,8% 179,4% 
5 Zobowiązania  

krótkoterminowe 
66 940,3 80 539,4 120,3 111 001,6 137,8% 

6 Stopa zadłuŜenia, zo-
bowiązania długo-
terminowe +krótko-
terminowe/Aktywa 

25,0% 22,5% 110,7% 31,8% 126,5% 

Źródło: Sprawozdanie Zarządu Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” SA za lata 2007–
2009. 

                                                                 
19 Szerzej o sposobach sprawowania władzy w przedsiębiorstwie: wywiad z dyr. W. Piłatem: „Nie 

ukrywam, Ŝe poza innymi czynnikami, to właśnie zdolność przewidywania, którą dotąd wykazywało 
się całe kierownictwo naszego Zakładu, sprawiła, Ŝe uniknęliśmy jak dotąd znaczących dramatów  
i udaje się nam utrzymać Zakład od wielu lat w dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej” Za:  
R. Przepióra, Sarzyna – przyczółek Unii Europejskiej w województwie podkarpackim, „Welcome to 
Rzeszów and Podkarpacie” 1999, nr 4, s. 2. 
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Tabela 2 

Wybrane wskaźniki odnoszące się do sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa  
w latach 2007–2009 (w %) 

Lp. Wyszczególnienie 2007 2008 
Dynamika 

zmian 
2007/2008 

2009 
Dynamika 

zmian 
2008/2009 

1 Wskaźnik rentowności sprzedaŜy, 
zysk ze sprzedaŜy / przychody  

9,7 4,8 49,9 0,7 14 

2 Wskaźnik rentowności sprzedaŜy 
netto, zysk netto / przychody ze 
sprzedaŜy 

10,4 4,4 43,8 2,1 49,1 

3 Wskaźnik rentowności netto kapi-
tału własnego, zysk netto / kapitał 
własny 

23,8 8,4 23,8 3,8 45 

4 Wskaźnik płynności bieŜącej, 
majątek obrotowy / zobowiązania 
krótkoterminowe 

2,42 1,98 81,7 1,65 83,7 

5 Wskaźnik udziałów kapitałów 
własnych w finansowaniu majątku, 
kapitał własny / aktywa 

63,2 61,8 97,8 59 95,4 

Źródło: Sprawozdanie Zarządu Zakładów… 

W swoim sprawozdaniu Zarząd Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” 
SA uznał gorsze wyniki ekonomiczne uzyskane w roku 2009 za dobry rezultat, 
poniewaŜ udało się zakończyć rok obrachunkowy z dodatnim wynikiem, pomimo 
niekorzystnych warunków, w jakich funkcjonowała Spółka (ogólnoświatowy kry-
zys gospodarczy) – „biorąc pod uwagę obecną koniunkturę zarówno w kraju, jak  
i na świecie, wyniki osiągnięte za 2009 r. świadczą o dobrej kondycji firmy”20.  
W porównaniu do roku 2007, który był w dotychczasowej historii Zakładów jed-
nym z najlepszych pod względem uzyskiwanych wyników ekonomicznych, w roku 
2009 zanotowano zmniejszenie przychodu przedsiębiorstwa o 60 141,5 tys. zł, co 
stanowi spadek o 14,1%. Niekorzystne symptomy w strukturze sprzedaŜy zanoto-
wano juŜ w 2008 r., co moŜe wiązać się z brakiem ciągłości zarządzania przedsię-
biorstwem i zmianami w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej. Szczególnie gwał-
townie spadł poziom osiągniętego zysku netto w porównaniu do okresu początko-
wego w prowadzonej analizie (2007). W 2009 r. ZCh „Organika-Sarzyna” SA za-
notowały zysk netto w wysokości 7 861,8 tys. zł i był to spadek o 82% w porówna-
niu do 2007 r. Równolegle z gorszymi przychodami organizacji i osiągniętym zy-
skiem netto, w Zakładach gwałtownie wzrósł poziom zobowiązań krótkotermino-
wych związanych z zakupami surowców i materiałów dla potrzeb bieŜącej produk-
cji, z 66 940 tys. zł do poziomu 111 001,6 tys. zł – wzrost o 65,8%.  

                                                                 
20 Sprawozdanie Zarządu Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” SA za rok 2009, s. 9. 
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Wykorzystując sytuację ekonomiczną panującą w UE i na świecie, a takŜe po-
stawę konkurencji, dotychczasowi klienci Zakładów świadomie zaczęli wydłuŜać 
terminy spłaty zobowiązań w stosunku do przedsiębiorstwa. Wzrost poziomu na-
leŜności na koniec 2009 r. wyniósł 97 519,8 tys. zł i był o ponad 41 000 tys. zł wyŜ-
szy od poziomu zobowiązań z 2007 r. Słabsze wyniki zaowocowały szybką utratą 
rentowności sprzedaŜy wyrobów i usług (zysk ze sprzedaŜy/przychody), w 2007 r. 
wskaźnik ten osiągnął poziom 9,7%, a po dwóch latach zaledwie 0,7%, prawie  
14-krotny spadek. Wskaźnik płynności bieŜącej za rok 2009 wyniósł 1,65, co 
świadczy o tym, Ŝe w warunkach wewnętrznych Zakłady zachowują zdolność do 
utrzymania majątku w pełnej sprawności (zrealizowane plany remontowe i moder-
nizacyjne), a takŜe w warunkach zewnętrznych terminowo realizują zobowiązania 
podatkowe, celne, wobec ZUS oraz partnerów handlowych. Przedstawione dane 
dotyczące sytuacji ekonomicznej wskazują na silne trendy spadkowe podstawo-
wych wskaźników ekonomicznych, wywołane głównie światowym kryzysem go-
spodarczym i brakiem ciągłości w zarządzaniu organizacją. PoniewaŜ ostateczny 
wynik finansowy ZCh „Organika-Sarzyna” SA (zysk netto) pomimo trwającego 
kryzysu ekonomicznego jest dodatni, świadczy to o utrzymującej się dobrej kondy-
cji finansowej organizacji i odpowiednio wysokim poziomie realizowanych przez 
przedsiębiorstwo korzyści.  

Oferowanie klientom wyróŜniających się produktów 

W Zakładach Chemicznych „Organika-Sarzyna” SA prowadzono w 2009 r. 
wiele prac inwestycyjnych, czego efektem było zwiększenie wielkości produkcji  
środków ochrony roślin (SOR), Ŝywic epoksydowych i Ŝywic poliestrowych. Aby 
sprostać wymaganiom klientów, prowadzono szereg prac badawczo-wdroŜe-
niowych. Celem tych prac było zbliŜanie się do wymagań klientów przez moderni-
zację obecnych wyrobów i uruchamianie produkcji substancji oczekiwanych na 
rynku. W roku 2009 Wydział śywic Poliestrowych sfinalizował prace związane  
z wdroŜeniem do produkcji grubych laminatów 1059, zakończył modyfikacje zasto-
sowań Polimalu 109 AWTP, Polimal 10137B dla grupy Novol, Polimal 1603S dla 
górnictwa, Ŝywice izoftalowe Polimal 122-2, 123, 123-2, Ŝywice ortoftalowe Poli-
mal 1094AWTP-2, 100 AWTP-2 i 123-2, Ŝywice ortoftalowe konstrukcyjne i wiele 
innych.  

W Zakładzie śywic Epoksydowych tylko w ostatnim okresie prowadzono pra-
ce związane z wdroŜeniem produkcji Modofenu RP-1, pianką górniczą, opracowa-
no technologię Nowolaku S120D, Ŝywice krezolowe Modofen S, całą linię nowych 
utwardzaczy poliamidowych PA 115 i PA115X70, Ŝywicę o zwiększonej lepkości 
Epidian 033A i wiele innych. Zakład Środków Ochrony Roślin w 2009 r. zajmował 
się przygotowaniem dokumentacji rejestracyjnych dla karbendazymu substancji 
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aktywnej do zapraw nasiennych, MCPA i MCPP substancji aktywnej dla wyrobów 
Chwastox, siarki jako substancji aktywnej, a takŜe uczestniczył w pracach stowa-
rzyszenia Task Force zrzeszającego producentów form uŜytkowych WP i WG. 
Pracownicy Zakładu uczestniczyli w pracach związanych z projektowaniem nowo-
czesnej instalacji produkcyjnej MCPA, MCPP-P, technologii otrzymania glifosatu, 
MCPP-P 600SL i wiele innych.  

Celem, jaki został załoŜony do zrealizowania w Zakładach, jest zadowolenie 
klienta, który nie zawsze będzie korzystał ze sprawdzonych rozwiązań, często po-
szukując dodatkowych korzyści (obniŜenie kosztów materiałowych, zmniejszenie 
pracochłonności, zmniejszenie emisji do środowiska szkodliwych substancji itd.). 
Zaprezentowane działania zrealizowane tylko w 2009 r. upowaŜniają do stwierdze-
nia, Ŝe obecny Zarząd w Sarzynie zrealizował załoŜone cele w kwestii badań  
i wdroŜeń, tym samym zbliŜając się do oczekiwań klientów. 

Umiejętność konkurowania a skuteczność rynkowa organizacji 

Rynek wyrobów chemicznych jest rynkiem nowoczesnych technologii. Współ-
cześnie realizowane badania i wdroŜenia rozwiązań produkcyjnych angaŜują 
ogromne środki finansowe. KaŜdy błąd w systemach produkcyjnych i sprzedaŜo-
wych skutkuje ogromnymi stratami. Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” SA 
nie ustrzegły się błędu w 2007 r. Zła i nieprzemyślana decyzja ówczesnego Zarządu 
spowodowała załamanie się sprzedaŜy Ŝywic epoksydowych, oprócz środków 
ochrony roślin podstawowej grupy produktowej.  

Analiza systemu sprzedaŜy wyrobów i usług za lata 2007–2009 wskazuje na 
stabilność rynku polskiego. W omawianym okresie odnotowano spadek sprzedaŜy  
o 12 293 tys. zł. Ten stosunkowo niewielki ubytek  w wielkości sprzedaŜy (o 3,8%) 
znacząco odbiega od wyników osiąganych w eksporcie. Autor opracowania uznał 
za wartościowe wskazanie danych liczbowych, obrazujących skalę tego zjawiska 
(tab. 3).  

Tabela 3 

Informacja o zmianach rynków zbytu za lata 2007, 2008, 2009 

Wartość sprzedaŜy netto w tys. zł 
Produkty i usługi 

2007 2008 2009 
Kraj 322 162,0 312 844 309 869 
Eksport 81 012,8 56 025 39 458 
  w tym Unia Europejska  65 193,0 48 251 26 154 
Kraje europejskie pozostające poza strukturami ue 2 731,8 3 859 7 652 
Pozostałe kraje 13 088,0 3 915 5 652 

Źródło: Sprawozdanie Zarządu Zakładów… 
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W porównaniu do okresu początkowego (rok 2007) Zakłady na koniec 2009 r. 
odnotowały gwałtowny spadek eksportu swoich towarów i usług. Przychód z tej 
działalności zmniejszył się o 41 554 tys. zł – spadek o 48,7% z powodu  zmiany 
sposobu dystrybucji. W 2007 r. podjęto próbę intensyfikacji sprzedaŜy bezpośred-
niej. Zerwano wieloletnie kontrakty z dotychczasowymi dystrybutorami, ale z po-
wodu błędów w przygotowaniu, kampania nie osiągnęła zamierzonych celów. 
SprzedaŜ i promocja wyrobów na rynku krajowym odbywała się w tym czasie na 
dotychczasowych zasadach, a spowolnienie gospodarcze w Polsce wywołało nie-
znaczne wahania wielkości sprzedaŜy. 

Błąd w systemie sprzedaŜy i promocji wyrobów z 2007 r. przeniósł się na wy-
niki eksportu w latach 2008 i 2009 i moŜna go uznać za brak lojalności poprzednie-
go Zarządu Zakładów w stosunku do dotychczasowych dystrybutorów. Przedsta-
wione działania w latach poprzednich są ilustracją, jak nieprzemyślane kampanie 
związane ze sprzedaŜą wyrobów i usług mogą osłabić zdolność konkurowania 
przedsiębiorstwa na wysoce wymagającym rynku chemicznym i zmniejszyć sku-
teczność rynkową organizacji. 

Skuteczna realizacja celów przedsiębiorstwa  – innowacyjność organizacji 

W 2009 r. ZCh „Organika-Sarzyna” SA na cele inwestycyjne przeznaczyły 
kwotę 15 505,2 tys. zł  (tab. 4) – głównie na modernizację węzła produkcyjnego  
w Zakładzie śywic Poliestrowych, oddając do uŜytku Dopalacz Techniczny Odga-
zów. Ponadto zakończono prace projektowe zmierzające do rozpoczęcia inwestycji 
Instalacji Produkcji Kwasu MCPA, która w swoich załoŜeniach ma osiągać zdol-
ność produkcyjną na poziomie 6 tys. ton wyrobów rocznie. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe 
tego typu inwestycje są realizowane od 2007 r. Przez ostatnie trzy lata w wyniku 
inwestycji w infrastrukturę produkcyjną podniesiono zdolności wytwórcze Ŝywic 
poliestrowych do 20 tys. ton, a epoksydowych do 30 tys. ton rocznie.  

Tabela 4 

Zestawienie planowanych nakładów inwestycyjnych na lata 2009–2010 

Wyszczególnienie 
Poniesione nakłady 

inwestycyjne w 2009 r. 
w tys. zł 

Planowane nakłady 
inwestycyjne w 2010 r. 

w tys. zł 
Rozwojowe 15 500 20 865 
Modernizacyjno-odtwórcze 3 824 2 600 
Proekologiczne 1 150 1 400 
Zakupy gotowych dóbr, dokumentacja 3 695 3 400 
Prace badawczo-rozwojowe 3 353 1 000 
Badania 1 314 688 
Razem 28 836 29 953 

Źródło: Sprawozdanie Zarządu Zakładów… 
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Z przedstawionych danych wynika, Ŝe obecny Zarząd uznał realizację projek-
tów rozwojowych za kluczowe w prowadzonej działalności. Zwiększenie nakła-
dów, dzięki którym będzie moŜliwy dalszy rozwój przedsiębiorstwa, jest widoczny  
z roku na rok. W 2009 r. nakłady te osiągnęły 15 500 tys. zł, co stanowiło wówczas 
4,2% przychodu Spółki. W roku 2010 nakłady te wzrosły do poziomu 20 865 tys. 
zł, co oznacza wzrost wielkości budŜetu przeznaczonego na działalność rozwojową 
o 34,5%. Zwiększeniu uległy równieŜ nakłady na inwestycje, w porównaniu do 
2009 r. o 1117 tys. zł. wzrost o 3,9%. Plany rozwojowe zakładały w 2010 r. budowę 
nowych instalacji na podstawie nowych rozwiązań technologicznych zmniejszają-
cych uciąŜliwość produkcji dla środowiska i zmniejszenie kosztów wytwarzania 
przez racjonalizację procesów, w efekcie czego moŜliwe było otrzymanie nowych 
wyrobów wzbogacając ofertę. Kluczowym projektem jest rozpoczęta budowa pro-
totypowej instalacji odkrezolowania masy pokondensacyjnej w produkcji MCPA. 
Ta nowoczesna, na wskroś innowacyjna instalacja moŜe być uznana za dąŜenie 
Zarządu Zakładów do uzyskania przewagi konkurencyjnej nad pozostałymi uczest-
nikami rynku, jest dowodem jak wysoko w grupie celów  znajduje się podnoszenie 
konkurencyjności organizacji. Dodatkowo w 2010 r. zrealizowano 38 projektów 
rozwojowych, których analiza została pominięta w tym artykule w związku z ogra-
niczeniami edytorskimi.  

Zakończenie 

Źródła przewagi konkurencyjnej tkwią w przedsiębiorstwie – zaleŜą od zatrud-
nionych, rozmiar przewagi natomiast koresponduje z wielkością dysproporcji po-
między przedsiębiorstwami działającymi w tym samym otoczeniu. Zakłady Che-
miczne „Organika-Sarzyna” SA w ocenie autora są przedsiębiorstwem wykazują-
cym cechy organizacji konkurencyjnej pomimo specyficznego portfela produktów 
(tworzywa sztuczne i środki ochrony roślin). Zdaniem autora, moŜna sformułować 
kilka wniosków końcowych: 
1. Ciągłe podnoszenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa, głównie 

przez działalność rozwojową, jest traktowane przez Zarząd Zakładów za sposób 
utrwalania pozycji rynkowej. 

2. Utrzymywanie dystansu konkurencyjnego w stosunku do pozostałych uczestni-
ków gry rynkowej przez dywersyfikację portfela produktów ma za zadanie 
utrwalenie tego zjawiska. 

3. O konkurencyjności przedsiębiorstwa decyduje to, na ile jego oferta jest konku-
rencyjna w stosunku do pozostałych dostawców. 
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COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE PERIOD  
OF DYNAMIC MARKET CHANGES ON THE EXAMPLE  
OF CHEMICAL PLANTS “ORGANIKA-SARZYNA” SA 

 
Summary 

 
The major objective of this paper is to present the issue of enterprises’ competitiveness 

against achieved economic results in the period of dynamic market changes in the years 2007–
2009. Having analysed an organization’s activity in the said period an attempt has been made to 
focus on mechanisms used by Management Boards of plants in order to achieve competitive 
advantage. The choice of research material refers to dangers of competitiveness, risk of substi-
tutes’ application as well as market potential and consumption basis. Resource materials origi-
nated from the rapports of management board concerning their activity in the years 2007–2009. 
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STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW  
W OTOCZENIU RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 

 

 

 

Streszczenie  

Wobec wzrostu znaczenia rynków wschodzących w gospodarce światowej istotna wydaje się 
identyfikacja strategii działania w otoczeniu, w którym zarówno kontekst instytucjonalny prowa-
dzenia działalności, jak i oczekiwania nabywców są często krańcowo odmienne od warunków 
występujących na rynkach rozwiniętych. Przedsiębiorstwa międzynarodowe aspirujące do wyj-
ścia poza segment globalny na rynkach wschodzących powinny zrewidować swój model działania 
i dostosować strategie do potrzeb tych grup nabywców, które zwracają szczególną uwagę na 
stosunek korzyści do ceny. Inspiracji w innowacyjnych rozwiązaniach kosztowych oraz obejściu 
bądź wypełnieniu istniejących luk instytucjonalnych moŜna poszukiwać w strategiach lokalnych 
liderów, od początku funkcjonowania przyzwyczajonych do konieczności omijania przeszkód  
i poszukiwania kreatywnych rozwiązań. 

Wprowadzenie 

Tematyka rynków wschodzących wzbudza zainteresowanie naukowców i ba-
daczy mniej więcej od lat 90. ubiegłego wieku. WiąŜe się to przede wszystkim  
z otwarciem się tych rynków na globalną konkurencję i ich rosnącym znaczeniem  
w światowej gospodarce. Jak podaje Światowy Raport Inwestycyjny, w 2008 r. 
firmy transnarodowe wywodzące się z rynków wschodzących i rozwijających się 
stanowiły ponad 1/4 największych firm świata (dla porównania w 1992 r. było to 
jedynie 8%1). Z kolei według szacunków The Economist w ciągu kolejnych kilku 
lat zachodnie koncerny wiąŜą ok. 70% światowego wzrostu gospodarczego z ryn-
kami wschodzącymi (w tym 40% tylko z rynkiem Chin oraz Indii)2. W ogólnym 
                                                                 

1 Investing in a low-carbon economy, World Investment Report, United Nations Publications, 2010. 
NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe inne rankingi, jak np. te tworzone przez Financial Times czy Fortune, podają 
jeszcze większy udział przedsiębiorstw z rynków wschodzących i rozwijających się wśród najwięk-
szych firm świata. 

2 The world turned upside down. A special report on innovation in emerging markets, „The Econo-
mist” 2010, 15 April. 
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rozrachunku ostatniego kryzysu finansowego to właśnie rynki wschodzące będą 
odpowiadać za większą część światowej produkcji, niŜ miało to miejsce przed kry-
zysem3. Na tym tle istotna wydaje się identyfikacja strategii działania na tych ryn-
kach zarówno stosowanych przez lokalne przedsiębiorstwa, jak i duŜe międzynaro-
dowe koncerny. Jeszcze do niedawna bowiem przewaga firm Triady nad firmami  
z rynków wschodzących była niepodwaŜalna. Korporacje międzynarodowe  
o ugruntowanej pozycji, będąc w posiadaniu globalnie rozpoznawalnych marek, 
efektywnych procesów tworzenia innowacji, zaawansowanych technologii oraz 
imponujących zasobów finansowych i kadrowych, miały wszelkie podstawy, aby 
szybko pokonać lokalnych rywali i opanować rynki większości produktów. W prak-
tyce okazało się jednak, Ŝe korzyści te często nie wystarczają w zetknięciu ze słabo 
rozwiniętym bądź niezrozumiałym kontekstem instytucjonalnym prowadzenia dzia-
łalności i wynikającą z tego koniecznością przebudowania modelu działania oraz 
rozwojem zupełnie nowych produktów, dostosowanych do odmiennych oczekiwań 
nabywców. 

Pojęcie „rynki wschodzące”, lub jak chcą inni „wyłaniające się”, odnosi się do 
krajów znajdujących się w fazie przejścia od gospodarki rozwijającej się do rozwi-
niętej gospodarki rynkowej. Początkowo wiązane z częścią krajów rozwijających 
się z Azji i Ameryki Łacińskiej, w późniejszym czasie objęło równieŜ kraje byłego 
bloku socjalistycznego (które określa się mianem gospodarek transformacji, ang. 
transition economies) oraz niektóre z krajów rozwiniętych, niemające rozwiniętego 
rynku kapitałowego4. Obecnie nie jest w pełni jasne, które rynki naleŜałoby sklasy-
fikować jako „wschodzące”. Choć określenia tego uŜywa się powszechnie, stoso-
wane są bardzo róŜne jego definicje, a kraje klasyfikowane jako rynki wschodzące 
róŜnią się w zaleŜności od instytucji, która sporządza taką klasyfikację5. Dokonując 
syntezy dostępnych definicji, moŜna stwierdzić, Ŝe rynki wschodzące to takie, które 
od lat 80. ubiegłego wieku osiągnęły znaczny poziom uprzemysłowienia i restruktu-

                                                                 
3 A.P. Raman, The new frontiers, „Harvard Business Review”, July–August 2009, s. 131. 
4 Z. Sevic, A puzzle of emerging markets: A systemic surprisingability, „Managerial Finance” 2005, 

Vol. 31, No 12, s. 1. 
5 Klasyfikacji krajów na rozwinięte, wschodzące i rozwijające się dokonuje wiele instytucji, przede 

wszystkim finansowych, w celu określenia ryzyka inwestycyjnego. Przykładem moŜe być Międzynaro-
dowy Fundusz Walutowy, Londyńska Giełda, bank Morgan Stanley, ISI Emerging Markets i inne. 
Indeks rynków wschodzących stworzony przez bank Morgan Stanley (MSCI EM) zawiera obecnie 21 
krajów. Są to: Brazylia, Chile, Chiny, Kolumbia, Republika Czeska, Egipt, Węgry, Indie, Indonezja, 
Korea, Malezja, Meksyk, Maroko, Peru, Filipiny, Polska, Rosja, Republika Południowej Afryki, Taj-
wan, Tajlandia oraz Turcja. Indeks został zmodyfikowany w maju 2010 r. Wcześniej na liście MSCI 
EM znajdowały się równieŜ takie kraje jak Argentyna, Izrael, Jordania i Pakistan. Zob. www.msci.com/ 
products/indices/tools/. Jednocześnie według najnowszego raportu ONZ o rozwoju „Human Deve-
lopment Index” Polska, Czechy i Węgry zostały zaliczone do państw wysoko rozwiniętych. NaleŜy 
jednak podkreślić, Ŝe za podstawę porównań indeks ten przyjmuje produkt krajowy brutto na jednego 
mieszkańca, a ten jest  mało wraŜliwy na analizę jakościową i nie przekłada się automatycznie np. na 
poziom edukacji czy dostęp do opieki zdrowotnej. Zob. www.hdr.undp.org/en/statistics/. 
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ryzacji, charakteryzują się gwałtownym wzrostem gospodarczym oraz wysokim 
poziomem inwestycji. Mimo Ŝe kategoria „rynki wschodzące” nie jest jednoznacz-
na, a grupa krajów wchodzących w jej skład – niejednorodna i zmieniająca się  
w czasie, moŜliwe jest wyodrębnienie pewnych wspólnych cech, charakteryzują-
cych te kraje, jak relatywnie wysoki wzrost gospodarczy przy niskim dochodzie na 
jednego mieszkańca, duŜe zróŜnicowanie dochodów, wysoki poziom emigracji do 
krajów rozwiniętych, słabo rozwinięta infrastruktura oraz uciąŜliwe luki instytucjo-
nalne.  

W ostatnich latach upowszechniły się nowe terminy dla określenia niektórych, 
największych rynków wschodzących jak BRIC6 (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) 
oraz BEMs – duŜe rynki wschodzące (ang. Big Emerging Markets7). Z kolei FTSE 
(Financial Times Stock Exchange) co roku dokonuje klasyfikacji krajów na rozwi-
nięte, wschodzące zaawansowane, wschodzące drugorzędne oraz graniczne (do-
stępne dla zagranicznych inwestorów, ale nieposiadające wystarczającej kapitaliza-
cji i płynności, Ŝeby uznać je za rynki wschodzące). NaleŜy równieŜ pamiętać, Ŝe 
„rynki wschodzące” są kategorią dynamiczną. Wiele rynków uznawanych za 
wschodzące jakiś czas temu, jak np. Hong Kong, Arabia Saudyjska czy Południowa 
Korea, obecnie zalicza się juŜ niekiedy do rynków rozwiniętych. MoŜliwe jest rów-
nieŜ odwrotne zjawisko: gospodarki, które znajdowały się w fazie „wyłaniania się” 
ich rynków, mogą cofnąć się w tym procesie. Dotyczy to przede wszystkim państw 
uwikłanych w konflikty polityczne bądź militarne, jak w przypadku Haiti, Kolumbii 
czy Zimbabwe8.  

Wyzwania otoczenia na rynkach wschodzących 

Otoczenie rynków wschodzących jest bardzo niejednorodne. Rynki te charakte-
ryzuje znaczne zróŜnicowane w zakresie wielkości, potencjału ludnościowego  
i ekonomicznego, uwarunkowań kulturowych czy moŜliwości odgrywania określo-
nej roli politycznej. Niemniej jednak wspólną cechą otoczenia na tych rynkach,  
w róŜnym stopniu, jest niski rozwój w zakresie funkcjonowania instytucji wspiera-
jących prowadzenie działalności gospodarczej. Zjawisko to, określone mianem 
„luki instytucjonalnej9”, moŜe oznaczać przykładowo brak wyspecjalizowanych 

                                                                 
6 Skrót BRIC sformułował w 2001 r. Jim O’Neill, główny ekonomista banku inwestycyjnego Gold-

man Sachs. 
7 Według klasyfikacji Departamentu Handlu USA z 1993 r. określenie zastosowano w stosunku do 

Chin, Indonezji, Indii, Korei Południowej, Meksyku, Argentyny, Brazylii, Polski, Turcji oraz RPA. 
Określenie to przyjęło się i jest obecnie dość często uŜywane.  

8 G. Kołodko, Globalization and catching up in emerging market economies, Discussion Paper No. 
2002/51, UNU/WIDER, Helsinki 2002. 

9 Pojęcie „luki instytucjonalnej” (ang. institutional void) zostało wprowadzone przez T. Khanna  
i K. Palepu w 1997 r. dla określenia braku odpowiednich instytucji, powołanych do wspierania działal-
ności gospodarczej, wynikającego z niskiego poziomu rozwoju rynku. Za: T. Khanna, K.G. Palepu, 
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pośredników bądź wysokiej klasy specjalistów z zakresu badania rynku, brak okre-
ślonych kanałów dystrybucji, nierozwiniętą kulturę uŜywania kart kredytowych, 
słabe mechanizmy zabezpieczające wykonanie umów czy problemy infrastruktural-
ne (np. ograniczona przepustowość łączy telekomunikacyjnych, słabo rozwinięte 
usługi pocztowe).  

Równocześnie wielu specjalistów i badaczy apeluje, aby nie wpadać w pułapkę, 
jaką jest przyjmowanie wobec rynków wschodzących punktu widzenia „mniej roz-
winiętego rynku”, zakładającego, Ŝe rynek taki znajduje się po prostu na wcześniej-
szym etapie ścieŜki rozwoju, którą podąŜały wcześniej kraje rozwinięte10. NaleŜy 
więc oczekiwać, Ŝe zarówno stosowane modele działania, jak i propozycja wartości 
firm międzynarodowych w pewnym horyzoncie czasowym okaŜe się atrakcyjna. 
Takie podejście naleŜy uznać za uproszczone i zazwyczaj nieskuteczne. Rozumo-
wanie w kategoriach opóźnienia w stosunku do krajów rozwiniętych lub upodob-
niania się do nich jest błędne, gdyŜ rynki wschodzące są po prostu inne. Jedną  
z waŜniejszych ich cech jest przeskakiwanie określonych faz rozwoju ekonomicz-
nego, technicznego czy infrastrukturalnego. I tak, pozostając w tyle pod pewnymi 
względami, pod innymi wyprzedzają kraje rozwinięte. Tak jest w przypadku uŜy-
wania telefonii komórkowej do płatności czy infrastruktury telekomunikacyjnej  
w ogóle, która – na przykład w Chinach –  jest lepsza i nowsza niŜ w większości 
stanów USA.  

Kolejną pułapką, w jaką często wpadają firmy międzynarodowe rozpoczynają-
ce działalność na rynkach wschodzących, jest załoŜenie, Ŝe tamtejsi konsumenci są 
spragnieni globalnych marek i skwapliwie skorzystają z pojawiającej się moŜliwo-
ści ich zakupu. Tymczasem, jak wskazują badania11, przeciętny konsument w Chi-
nach czy Indiach, niemający na co dzień kontaktu z markami globalnymi i silnie 
związany z lokalnymi produktami, nie będzie skłonny płacić wyŜszej ceny za mar-
ki, których wartość do niego nie przemawia. Dysponując ograniczonym budŜetem, 
będzie natomiast zwracał większą uwagę na stosunek korzyści do ceny. Oczywi-
ście, produkty markowe znajdą nabywców wśród najbogatszych segmentów popu-
lacji, jednakŜe rzeczywisty potencjał rynku nie zostanie wtedy wykorzystany. Zde-

                                                                                                                                                             

Why focused strategies May be wrong for emerging markets, „Harvard Business Review” July–August 
1997, s. 41. 

10 Zob. m.in. D.A. Arnold, J.Q. Quelch, New strategies in emerging markets, „Sloan Management 
Review” Fall 1998, s. 9; A. Inkpen, K. Ramaswamy, End of the multinational: Emerging markets 
redraw the picture, „Journal of Business Strategy” 2007, Vol. 28, No 5, s. 10; A.K. Bhattacharya,  
D.C. Michael, How local companies keep multinationals at bay, „Harvard Business Review”, March 
2008, s. 86; M.W. Johnson, H. Nair, New business models in emerging markets, „Harvard Business 
Review”, January–February 2011, s. 89. 

11 A. Inkpen, K. Ramaswamy, End of the multinational…, s. 9–10. 
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cydowana większość populacji na rynkach wschodzących zajmuje bowiem podsta-
wę piramidy ekonomicznej.  

Koncepcję BOP (ang. Bottom of the Pyramid) wprowadził C.K. Prahalad12. Za-
uwaŜył on, Ŝe szczyt piramidy społeczno-ekonomicznej, do którego kieruje swoje 
działania większość przedsiębiorstw, zajmuje stosunkowo niewielu ludzi (75–100 
mln), natomiast w podstawie piramidy lokuje się natomiast 4 mld ludzi Ŝyjących za 
mniej niŜ dwa dolary dziennie. Punktem wyjścia w rozwaŜaniach Prahalada jest 
pytanie, jak zmieni się struktura rynku, jeśli zacznie się dostrzegać w najbiedniej-
szych warstwach populacji elastycznych i kreatywnych przedsiębiorców oraz świa-
domych konsumentów. Twórca globalnej piramidy ekonomicznej uwaŜa, Ŝe otwie-
ra się wówczas zupełnie nowa perspektywa i wachlarz niewykorzystanych dotąd 
moŜliwości. Wystarczy zmienić sposób, w jaki firmy postrzegają najbiedniejsze 
rejony świata, aby odkryć w nich nową, niezagospodarowaną przestrzeń rynkową. 
Wbrew panującym powszechnie przekonaniom, Prahalad uwaŜa, Ŝe potencjał BOP 
jest olbrzymi i to właśnie najniŜszy poziom globalnej piramidy ekonomicznej jest 
najbardziej dynamicznym i najszybciej rozwijającym się nowym rynkiem.  

Oprócz segmentu globalnego i BOP firmy mogą równieŜ podjąć decyzję o skie-
rowaniu oferty do klasy średniej i chociaŜ dochód na osobę jest znacznie niŜszy  
w większości krajów klasyfikowanych jako rynki wschodzące niŜ w przypadku ryn-
ków rozwiniętych, to jego poziom wzrasta, czemu towarzyszy wzrost znaczenia 
klasy średniej z jej rosnącymi aspiracjami ekonomicznymi13. Jednocześnie wybór 
tego segmentu nie oznacza konieczności wykreowania nowego popytu. Często 
potrzeby tej części rynku są w niewystarczającym stopniu zaspokajane przez istnie-
jące, dostępne cenowo rozwiązania; z kolei tej grupy konsumentów nie stać nawet 
na najtańszą ofertę z górnych segmentów rynku. Stwarza to moŜliwość wykreowa-
nia całkowicie nowego produktu specjalnie na potrzeby tego segmentu, tak jak to 
miało miejsce chociaŜby w przypadku modelu Nano firmy Tata w Indiach. Na ogół 
firmy międzynarodowe zdają sobie sprawę z konieczności zapewnienia, poza seg-
mentem globalnym, oferty atrakcyjnej cenowo na rynkach wschodzących. Zamiast 
jednak doskonalić techniki redukcji kosztów firmy te powinny wypracować zdolno-
ści innowacyjnego gospodarowania kosztami, by móc oferować klientom „więcej 
za mniej”14, a takŜe dąŜyć do poznania rzeczywistych potrzeb lokalnej ludności.   

 

                                                                 
12 C.K. Prahalad, The fortune at the bottom of the pyramid, Wharton School Publishing, New Jersey 

2005, s. 1–10. 
13 Zgodnie z prognozami Goldman Sachs populacja ludzi zarabiających rocznie między 6 a 30 tys. 

dolarów wzrasta o 70 mln rocznie. Zob. The expanding middle: The exploding world middle class and 
falling global inequality, Goldman Sachs, „Global Economic Papers” 2008, No 170, July 7. 

14 P.J. Williamson, M. Zeng, Value for money strategies for recessionary times, „Harvard Business 
Review”, March 2009, s. 68–69. 
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Strategie firm lokalnych oraz ich międzynarodowych konkurentów na rynkach 
wschodzących 

Badania strategii i modeli biznesu firm działających na rynkach wschodzących 
przeprowadzili m.in. T. Khanna i K. Palepu15. Wskazują oni na kilka istotnych 
przyczyn, dlaczego firmy lokalne są w stanie skutecznie konkurować z międzyna-
rodowymi koncernami na rodzimym rynku oraz zneutralizować ich przewagę w za-
kresie marki, dostępu do kapitału i nowoczesnych technologii. Po pierwsze, firmy 
międzynarodowe, decydując się na działalność na rynkach wschodzących, muszą 
zmierzyć się z taką samą luką instytucjonalną, jaka utrudnia działalność firmom 
lokalnym. W praktyce moŜe oznaczać to utrudnienia w pozyskaniu wiarygodnej 
informacji rynkowej wynikające z braku lub niedoboru profesjonalnych agencji 
badawczych, niepewność w zakresie polityki zatrudnienia (problemy z wyszuka-
niem i pozyskaniem wysokiej klasy specjalistów) czy słabo rozwiniętą infrastruktu-
rę fizyczną (porty, drogi, telekomunikacja). Koncerny międzynarodowe funkcjonu-
jące zazwyczaj w gospodarkach o dobrze rozwiniętej infrastrukturze mają z reguły 
większe problemy z przystosowaniem się do tego typu barier strukturalnych niŜ 
firmy lokalne, od początku funkcjonowania przyzwyczajone do konieczności omi-
jania przeszkód i poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Ciekawego przykładu  
w tym zakresie dostarcza chiński rynek gier wideo, na którym globalni liderzy jak 
Microsoft, Nintendo czy Sony nie byli w stanie zdobyć silnej pozycji ze względu na 
powszechność piractwa komputerowego w zakresie oprogramowania. Natomiast 
chińska firma Shanda, działająca w tej branŜy od 2001 r., osiągnęła gigantyczny 
sukces wprowadzając gry RPG przeznaczone dla wielu graczy, tzw. MMORPG 
(ang. massively multiplayer online role playing game). Podstawą tych produktów 
jest udział w wirtualnej akcji bardzo wielu uczestników łączących się za pośrednic-
twem serwera producenta. Opłatę wnosi się z góry, zakupując w sklepach specjalne 
karty typu prepaid, zawierające numer uprawniający do udziału w grze przez okre-
ślony czas16. Jest to równoczesnie przykład skutecznego radzenia sobie z luką insty-
tucjonalną w postaci braku kultury uŜywania kart kredytowych. Natomiast piraci 
komputerowi mogą jedynie skopiować płytę z grą, jednak nigdy nie będą w stanie 
podłączyć się do serwera producenta, tym samym ograniczono moŜliwość roz-
grywki do stawiania pirackich serwerów, bez Ŝadnej opieki technicznej, na bardzo 
małą skalę, co praktycznie całkowicie eliminuje sens całej gry. Kolejny przykład 
moŜna zaczerpnąć z rynku indyjskiego, gdzie wobec braku niezawodnego dostępu 
do Internetu, bezuŜyteczne okazują się systemy obsługi klienta online. Jednak dzię-

                                                                 
15 Badania objęły 134 firmy na dziesięciu rynkach wschodzących: Argentyny, Brazylii, Chile, Chin, 

Indii, Indonezji, Meksyku, Polski, RPA i Turcji. Za: T. Khanna, K.G. Palepu, Emerging giants. Build-
ing world-class companies in developing countries, „Harvard Business Review”, October 2006, s. 62. 

16 A.K. Bhattacharya, D.C. Michael, How local companies…, s. 90. 
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ki bezprzewodowym sieciom telekomunikacyjnym i popularności telefonów ko-
mórkowych moŜna oferować pomoc nawet klientom z terenów wiejskich, przy 
uŜyciu wiadomości tekstowych oraz internetowych portali komórkowych17. 

Po drugie, T. Khanna i K. Palepu zwracają uwagę na fakt, Ŝe podobnie jak ich 
międzynarodowi konkurenci, równieŜ wiodące firmy lokalne z rynków wschodzą-
cych mają moŜliwość pozyskiwania kapitału z rynków rozwiniętych. Osiągnąwszy 
określoną pozycję na rynku rodzimym, mogą wchodzić na zagraniczne giełdy pa-
pierów wartościowych, a takŜe czerpać z zasobów światowego rynku pracy. Z kolei 
moŜliwości w zakresie podniesienia kwalifikacji menedŜerów tych firm stwarzają 
szkoły biznesu z USA czy Europy Zachodniej rozwijające własne programy eduka-
cyjne w tych krajach. Sprawą mogącą mieć decydujące znaczenie w zdobyciu 
przewagi konkurencyjnej przez firmy lokalne jest podejście w zakresie dostosowy-
wania dóbr i usług oraz strategii działania do warunków na rynkach wschodzących. 
Firmy lokalne dysponują dogłębną wiedzą na temat klientów ze swoich krajów. 
Znają upodobania ludzi w róŜnych regionach, a nawet miastach, z uwzględnieniem 
poziomu zarobków, grupy wiekowej i płci. Poruszają się pewnie po lokalnym rynku 
surowców, komponentów i produktów gotowych. Dzięki temu mogą oferować 
klientom towary w pewnym stopniu zindywidualizowane, bez ponoszenia wysokich 
kosztów. Lokalni liderzy mają oferty dopasowane do kilku nisz rynkowych i dys-
ponują wiedzą o tym, jak efektywnie wytwarzać wiele róŜnorodnych dóbr i usług. 
Natomiast międzynarodowe korporacje bronią się przed dostosowaniem swoich 
strategii do specyfiki kaŜdego rozwijającego się rynku, na jakim funkcjonują. Wy-
chodzą bowiem z załoŜenia, Ŝe modyfikowanie oferty i przekazu marketingowego 
w taki sposób, by odpowiadały lokalnym upodobaniom – zwłaszcza w sytuacji, gdy 
szanse rynkowe w tych krajach są skromne lub obarczone duŜym ryzykiem – to 
przedsięwzięcie kosztowne i kłopotliwe18.  

Jednym z ciekawszych przykładów adaptacji produktu do lokalnych warunków 
jest strategia indyjskiej firmy CavinKare. Produkty tej firmy, w tym flagowy szam-
pon o marce Chic, są kierowane do konsumentów o niskich dochodach, głównie  
z terenów wiejskich. Nowatorstwo firmy polegało na edukacji konsumentów, któ-
rzy do mycia włosów uŜywali przede wszystkim mydła, oraz na pakowaniu szam-
ponu w saszetki jednorazowego uŜytku, aby moŜna go było łatwo przechowywać  
i stosować, a rozmiar opakowania umoŜliwiał zakup wielu Hindusom, którzy nie 
zarabiali wystarczająco duŜo, by kupować szampon w duŜych butelkach, a poza 
tym uwaŜali go za kosztowną ekstrawagancję. Kiedy firma CavinKare odniosła 
sukces, równieŜ zagraniczne firmy, jak Hindustan Unilever czy Procter & Gamble, 

                                                                 
17 Ibidem, s. 86. 
18 T. Khanna, K.G. Palepu, Why focused strategies…, s. 63. 
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walczące o dominację na indyjskim rynku kosmetyków do pielęgnacji włosów, 
zaczęły oferować szampon w saszetkach.  

Z kolei firma Haier stała się liderem rynku AGD w Chinach, mimo konkurencji 
ze strony takich gigantów jak GE, Electrolux czy Whirpool, głównie dzięki temu, 
Ŝe potrafiła zaoferować produkty dopasowane do potrzeb chińskich konsumentów. 
Na przykład, wiedząc, Ŝe szczególnie wilgotny klimat panujący w takich chińskich 
miastach Szanghaj i Shenzen zmusza mieszkańców do częstej zmiany ubrań, skon-
struowała małą pralkę przeznaczoną do prania pojedynczych zestawów garderoby. 
Model ten zuŜywał mniej prądu i wody niŜ zwykła pralka, zdobywając popularność 
wśród mieszkańców miast połoŜonych na wybrzeŜu Chin. Umiejętność opracowy-
wania produktów przeznaczonych dla małych segmentów rynku stała się bardzo 
powaŜnym atutem firmy Haier na rynkach zagranicznych. W 2005 r. agencja bada-
nia rynku Euromonitor International podała, Ŝe firma Haier opanowała 26% amery-
kańskiego rynku minilodówek, jakie spotyka się w akademikach i hotelach oraz 
połowę rynku tanich chłodziarek do wina19.  

Podbijając rynki rozwinięte, wschodzący giganci z reguły unikają bezpośred-
niego konkurowania z firmami zagranicznymi, by koncentrować się na niszach, 
które pozwalają im wykorzystać swoje mocne strony. Interesujących przykładów 
firm, które aspirują do zdobycia globalnej pozycji w niszowym segmencie, dostar-
cza rynek polski. Gigantem w swojej klasie, który juŜ moŜe pochwalić się tytułem 
światowego lidera w bardzo specjalistycznej branŜy, jest firma HTL Strefa – produ-
cent i eksporter wyrobów medycznych i jednocześnie największy na świecie produ-
cent tzw. bezpiecznych nakłuwaczy i lancetów personalnych stosowanych do po-
bierania krwi. Przychody firmy w 2008 r. wyniosły 142 mln złotych, ale ich wzrost 
to 77%. Produkty firmy mają aŜ 50-procentowy udział w światowym rynku20. Inny 
przykład to spółka Fakro, drugi na świecie pod względem wielkości producent 
okien dachowych, który szacuje obecnie swój udział w globalnym rynku na pozio-
mie 15%21. Jedną ze składowych międzynarodowego sukcesu polskich firm jest 
często atrakcyjna relacja jakości produktów do ceny. Dotyczy to wielu sektorów, 
jak np. przemysł spoŜywczy czy meblowy. Jednak przykłady takich firm jak Fakro 
czy HTL pokazują, Ŝe w światowej czołówce znajdą się tylko ci lokalni producenci, 
którzy znacząco przewyŜszą standardy swojej branŜy22. 

Powszechne jest przekonanie, Ŝe firmy z rynków wschodzących w osiąganiu 
przewagi konkurencyjnej w przewaŜającym stopniu polegają na dostępie do taniej 
siły roboczej i zasobach naturalnych. Jak pokazują wyniki badań nad kluczowymi 

                                                                 
19 Ibidem, s. 65. 
20 www.htl-strefa.pl. 
21 www.fakro.pl. 
22 Ł. Wiewiórkowski, Polscy giganci, „Harvard Business Review Polska”, kwiecień 2009, s. 77. 
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czynnikami sukcesu 25 światowej klasy firm pochodzących z rynków wschodzą-
cych, stanowisko takie wymaga pewnej rewizji. Kluczowe czynniki decydujące  
o sukcesie badanych firm były następujące (w nawiasie podano liczbę firm, która 
wymieniła dany czynnik)23: 

– relatywnie wczesne wejście na ścieŜkę internacjonalizacji, głównie w for-
mie eksportu (21), 

– nieustające skupianie się na ponadprzeciętnym wykonaniu i jakości (20),  
– połoŜenie nacisku na technologię i design (15), 
– wynalezienie nowatorskiego modelu działania w branŜy (13), 
– umiejętność dostrzeŜenia niszy pominiętej przez uznanych graczy rynko-

wych (12), 
– dostęp do taniego kapitału intelektualnego (12), 
– stosowanie przemyślanej strategii przejęć (11), 
– szybkie wprowadzanie innowacji na rynek (9), 
– umacnianie własnych marek (7), 
– zastosowany model organizacyjno-logistyczny (6), 
– dostęp do zasobów naturalnych (4), 
– tania siła robocza (4). 
W przypadku wiodących firm z rynków wschodzących24 o sukcesie na rynku 

decyduje przede wszystkim zdolność do niekonwencjonalnego myślenia oraz adap-
tacji do zmieniających się warunków otoczenia. Na pierwszym miejscu listy znala-
zła się silna orientacja eksportowa; nie oznacza to jednak, Ŝe wejście firm takich jak 
np. Hyundai na rynek amerykański było od początku uwieńczone sukcesem25. Po-
nadto wielu gigantów z rynków wschodzących zdaje sobie sprawę, Ŝe epoka imita-
cji technologii z Zachodu dobiegła końca i jeŜeli chcą stać się liczącą się firmą  
w skali globalnej muszą zainwestować we własne centra badań i rozwoju, tworzyć 
własne projekty i przeobrazić się z imitatorów w innowatorów. Antoine van Agt-
mael wspomina równieŜ o piętnie „made in China”, czy „made in India”, jednocze-
śnie jednak przywołuje przykład produktów japońskich, które kiedyś równieŜ koja-
rzyły się w USA z tanimi i tandetnymi wyrobami.  

Wiele innych przykładów lokalnych firm, które działając na wschodzących 
rynkach, zdołało obronić swoją pozycję, a nawet pokonać globalnych gigantów  
w ostrej walce konkurencyjnej, prezentuje A.K. Bhattacharya i D.C. Michael  
z firmy Boston Consulting Group. W toku badań, które autorzy przeprowadzili na 
firmach – liderach z Brazylii, Chin, Indii, Indonezji, Malezji, Meksyku, Polski, 
                                                                 

23 A. Agtmael, The emerging markets century: how a new breed of world-class companies is overtak-
ing the world, Free Press, 2007, s. 46–47. 

24 Wśród badanych firm znalazły się m.in. Embraer, Infosys, Ranbaxy czy Lenovo.  
25 Na rynku amerykańskim początkowo samochody marki Hyundai spotkały się z ostrą krytyką 

związaną z niską jakością oferowanych aut. 
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Rosji, Słowacji i Tajlandii, upatrują oni sukces badanych firm w kilku wspólnych 
elementach, z których łącznie te firmy stosowały przynajmniej cztery. Krajowi 
liderzy dostosowują swoje produkty do potrzeb miejscowych klientów i na począt-
ku sięgają po korzyści ekonomii zakresu. Poza tym opracowują model biznesowy 
umoŜliwiający pokonywanie przeszkód typowych dla danego rynku i niejako przy 
okazji zdobywają przewagę konkurencyjną. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe na te dwa czynni-
ki zwrócili uwagę wcześniej równieŜ T. Khanna i K. Palepu. Wbrew powszechnym 
przekonaniom dobra i usługi krajowych liderów często wykorzystują najnowsze 
rozwiązania technologiczne. Ponadto firmy te umieją wykorzystywać tanią siłę 
roboczą i we własnym zakresie szkolą pracowników, dzięki czemu nie mają kłopo-
tów ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry. Krajowi liderzy szybko sięgają po 
korzyści skali i rozszerzają działalność na cały kraj, zanim zdołają im zagrozić 
regionalni rywale. Ostatnim elementem wyróŜnionym przez A.K. Bhattacharya  
i D.C.Michaela jest inwestowanie w najlepszych, doświadczonych menedŜerów, 
którzy niejednokrotnie wcześniej pracowali dla międzynarodowych korporacji. 
śaden z tych elementów z osobna nie jest przełomowy, ale zdaniem autorów, razem 
mogą zadecydować o zdobyciu przewagi konkurencyjnej, co w omawianej publika-
cji zilustrowano m.in. na przykładzie największego w Chinach internetowego biura 
podróŜy Ctrip26. 

Doświadczenia z rynków macierzystych, na których firmy lokalne muszą radzić 
sobie z działaniem w warunkach niepewności i gwałtownych przemian polityczno- 
-ekonomicznych oraz występowaniem uciąŜliwych luk instytucjonalnych, przyczy-
niają się do powstawania kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań biznesowych, 
które mogą być, po dokonaniu odpowiedniej adaptacji, wykorzystywane równieŜ za 
granicą. Przodujące firmy lokalne coraz częściej konkurują bowiem jakością, inno-
wacyjnością i lepszym dostosowaniem produktu do oczekiwań rynku, a nie tylko 
niŜszą ceną czy bardziej rozwiniętą siecią dystrybucji. Znajomość lokalnych uwa-
runkowań oraz elastyczność w zakresie stosowanego modelu biznesu sprawia, Ŝe 
firmy te są w stanie z powodzeniem konkurować na rynku lokalnym, a nawet mię-
dzynarodowym z silnymi, międzynarodowymi koncernami. Przypadki, kiedy mię-
dzynarodowe korporacje nie zdołały wejść na wschodzące rynki lub musiały się  
z nich wycofać, nie stanowią obecnie sytuacji wyjątkowych27.  

Z kolei korporacje międzynarodowe prowadzące działalność na rynkach 
wschodzących muszą na poziomie operacyjnym zmierzyć się z uwarunkowaniami  
i problemami, które z reguły nie występują na rynkach rozwiniętych. Obecnie za-

                                                                 
26 A.K. Bhattacharya, D.C. Michael, How local companies…, s. 86. 
27 Przykładowo eBay pojawił się w Polsce w kwietniu 2005 r. i nie zdołał zagrozić pozycji Allegro. 

eBay.pl skupił się na handlu międzynarodowym: w ponad 90% transakcji zawieranych za pomocą 
serwisu kupujący lub sprzedający znajduje się poza granicami Polski. 
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tem coraz częściej postuluje się, aby poszukiwały inspiracji w rozwiązaniach sto-
sowanych przez liderów rynków wschodzących, czy wręcz te rozwiązania naślado-
wały, a rynki wschodzące określa się mianem „pełnoprawnych uczestników proce-
su organizacyjnego uczenia się i źródłem nowej wiedzy”28. Do przeszłości naleŜy 
sytuacja gdy przepływy w zakresie kapitału, metod zarządzania, know-how, wiedzy, 
innowacji itp. miały charakter jednokierunkowy: od firm międzynarodowych, do-
konujących ekspansji na rynkach wschodzących, do firm lokalnych. 

Jak wskazują T. Khanna i K. Palupu w najnowszej ksiąŜce Jak wygrywać na 
rynkach wschodzących, firmy międzynarodowe mają kilka opcji strategicznych do 
wyboru, w zaleŜności od tego, do którego ze wspomnianych wcześniej segmentów 
rynku skierują swoją ofertę. Są to: 

– przeniesienie bądź adaptacja modelu biznesowego stosowanego na rynkach 
rozwiniętych, 

– działanie na własną rękę lub współpraca z firmą lokalną, 
– zaakceptowanie danego kontekstu rynkowego lub podjęcie próby jego 

zmiany. 
Firmy międzynarodowe mogą zastosować model biznesu w niezmienionej lub 

nieznacznie zmodyfikowanej postaci, wykorzystując swoją przewagę w postaci glo-
balnej marki, wizerunku, know-how, moŜliwości finansowych itp. JednakŜe w ten 
sposób ograniczają się do oferty dla globalnego segmentu na danym rynku, który 
postrzega te cechy jako istotne. I choć doświadczenie w obsłudze tego segmentu 
daje im naturalną przewagę wobec firm lokalnych, na większości rynków wscho-
dzących segment ten jest relatywnie niewielki. Z kolei obsługa pozostałych seg-
mentów wymaga adaptacji oferty produktowej i przebudowania systemów dystry-
bucji, tak aby umoŜliwiały dotarcie do odbiorców spoza duŜych ośrodków miej-
skich. Przede wszystkim jednak konieczna jest identyfikacja tych segmentów. Nie 
jest to łatwe, gdyŜ do ich wyróŜnienia potrzebna jest wiedzą, którą trudno zdobyć  
w obliczu braku wyspecjalizowanych agencji badawczych. MoŜliwym rozwiąza-
niem jest skorzystanie z wiedzy lokalnych przedsiębiorstw, tworząc joint venture, 
alians bądź innego rodzaju współpracę. Takie rozwiązanie jest szczególnie wskaza-
ne w przypadku, kiedy dystans kulturowy pomiędzy rodzimym rynkiem firmy za-
granicznej a rynkiem wschodzącym jest duŜy, a firma ta musi poznać subtelne za-
sady poruszania się w obcej kulturze, czyli przyswoić sobie tzw. wiedzę milczącą29. 

                                                                 
28 M.B. Teagarden, Emerging market competition in a globalizing world, „Thunderbird International 

Business Review” 2008, Vol. 50, No. 3, May–June, s. 144. 
29 Wiedza milcząca (ang. tacit knowledge) jest to wiedza domyślna, nieskodyfikowana, subiektywna, 

zawarta w doświadczeniu jednostek i grup w przedsiębiorstwie oraz jego otoczeniu i jest nierozerwalnie 
związana z tymi jednostkami i grupami (spersonifikowana). Wiedza milcząca jest wykorzystywana  
w codziennych działaniach i jej istoty nie moŜna do końca określić, przez co jej formalizacja i przeka-
zywanie innym osobom jest bardzo utrudnione. 
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Zazwyczaj wsparcie ze strony instytucji działających na tych rynkach w sposób 
formalny jest niewystarczające, a największe znaczenie mają te instytucje niefor-
malne, o których nie sposób zdobyć informacji inaczej, jak tylko poprzez kontakty 
z lokalnymi partnerami. Wreszcie w obliczu szczególnie trudnego kontekstu insty-
tucjonalnego na danym rynku, firmy międzynarodowe mogą próbować wypełnić 
luki jak np. firma General Motors w Chinach, która w 2004 r. załoŜyła pierwsze  
w kraju joint venture zapewniające obsługę kredytów motoryzacyjnych (GMAC- 
-SAIC Automotive Finance Co., Ltd.). 
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Streszczenie  

Autorka przedstawia przemysł motoryzacyjny w zmieniającym się otoczeniu ekonomicz-
nym, polityczno-prawnym i społecznym. MoŜna tutaj m.in. wskazać na zmiany w przemyśle 
motoryzacyjnym, które oddziaływały na samą branŜę, gospodarkę, społeczeństwo. W ostatnich 
kilkudziesięciu latach przemysł ten dostosowywał się do regulacji prawnych, do zmian społecz-
nych czy gospodarczych. 

Mało kto w 1895 r. w USA pomyślał, Ŝe wyprodukowanie czterech samocho-
dów osobowych daje początek nowej erze w dziejach ludzkości. Czterdzieści lat 
później w 1938 r. wyprodukowano juŜ 3 mln 100 tys. samochodów osobowych1,  
a w 2007 r. z fabryk wyjechało ponad 72 mln pojazdów2. Jednak końcowe lata XX 
wieku przynoszą wiele zmian nie tylko w przemyśle samochodów osobowych na 
świecie, lecz takŜe w bardzo szeroko pojętym jego mikro- i makrootoczeniu. 

Mikrootoczenie przedsiębiorstwa obejmuje czynniki z bezpośredniego otocze-
nia firmy – czynniki wpływające na moŜliwości funkcjonowania na rynku. Do mi-
krootoczenia zalicza się przede wszystkim przedsiębiorstwo, dostawców, pośredni-
ków, konkurentów, nabywców i tzw. społeczności. Przez społeczności rozumiemy 
róŜnego rodzaju grupy interesów, które chcą potencjalnie lub aktualnie wpływać na 
działania przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia własnych celów. Dostawcy – nawet 
najbardziej uznane firmy samochodowe świata – coraz częściej otwierają zakłady 
produkujące części i podzespoły w krajach trzeciego świata. Powodowało to 
ogromne oszczędności na kosztach płacowych, ale często odbijało się na jakości 
produktu.  

                                                                 
1 Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 1963, s. 533. 
2 Ł. Bąk, Dlaczego nie upadną koncerny samochodowe, „Wprost” 2009, nr 6, s. 49. 
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Trzeba powiedzieć, Ŝe w ciągu ostatnich dwudziestu lat rynek samochodów 
osobowych jest coraz mniej konkurencyjny, a coraz więcej na nim współpracy, np. 
silnik 1.6 Renault był i jest stosowany w wielu innych samochodach takich jak 
Nissan, Mazda czy Daewoo. Na tej samej linii produkcyjnej produkuje się silniki do 
modelu Fiat Punto i Opel Corsa. Turbodiesle Fiata są stosowane takŜe w samocho-
dach Saab, a takich sytuacji moŜna by wyliczać wiele. 

Walkę o nabywcę oddano w ręce specjalistów od marketingu i reklamy. Poja-
wił się nowy nośnik przekazu reklamy, jakim jest Internet. Jeśli chodzi o nabywcę 
to rośnie rola zakupów na kredyt. Często w róŜnych krajach grupy interesów (spo-
łeczności) wymuszają określone działania i zachowania. Liczy się interes firmy, 
choć czasem cel jest słuszny. Do historii przeszła sprawa sprzed kilkunastu lat  
w Polsce, kiedy poseł pewnej partii będący właścicielem firmy, która produkowała 
urządzenia głośnomówiące do telefonów, przeforsował zakaz uŜywania telefonów 
komórkowych podczas jazdy przez kierowców bez tych urządzeń. Dla tego posła 
waŜny był przede wszystkim zysk firmy, a nie bezpieczeństwo kierowców – to był 
tylko pretekst. 

Makrootoczenie przedsiębiorstwa to przede wszystkim czynniki ekonomiczne, 
demograficzne, naturalne, techniczno-technologiczne, polityczno-prawne oraz spo-
łeczno-kulturowe3. Czynniki ekonomiczne to głównie dochody, struktura cen, kosz-
ty kredytu. DuŜe znaczenie mają równieŜ bezrobocie i dochody ludności pracującej. 
Czynniki naturalne zaś to przede wszystkim zasoby naturalne i problem kurczenia 
się zasobów ropy naftowej, co wraz zawirowaniami politycznymi wywindowało 
cenę baryłki do ponad 100 dolarów w niektórych okresach. 

Czynniki demograficzne to liczebność  społeczeństwa, struktura wiekowa, za-
wodowa, np. w przypadku Polski stale w róŜnych okresach przebywa za granicą 2–
4 mln obywateli Rzeczypospolitej, przytłaczająca  większość z nich kupuje samo-
chody poza granicami Polski. Czynniki społeczno-kulturowe w przypadku polskie-
go przemysłu samochodów osobowych odgrywają rolę niewielką, natomiast zna-
czącą w przypadku USA. 

Działanie czynników prawnych przejawia się w tym, Ŝe władze państwa ustala-
ją prawo, które wpływa na rynek i przemysł samochodów osobowych, np. wprowa-
dzenie normy czystości spalin Euro 5, regulacje dotyczące dozwolonej prędkości. 
Czynniki technologiczne w jakimś sensie wiąŜą się z tymi czynnikami, gdyŜ regu-
lacje prawne, podobnie jak zmiany na rynku, wymuszają zmiany w technice i tech-
nologii produkcji, ale równieŜ przemysł samochodowy zapoczątkował dwie „rewo-
lucje”. W pierwszej połowie XX wieku była to produkcja taśmowa, a w drugiej 
połowie produkcja „odchudzona”. Autorka poniŜej poświęci im nieco miejsca. 

                                                                 
3 Szerzej np. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, 

PWE, Warszawa 2002, s. 188–209. 
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Na początku XX wieku Henry Ford wprowadził na skalę światową produkcję 
masową. Wbrew temu, co się powszechnie myśli, Ford nie był pierwszy – początki 
produkcji masowej to pierwsze lata XIX stulecia w USA. Artykułem pierwszej 
potrzeby były wówczas rewolwery (opanowywanie kontynentu). Popyt na nie był 
tak duŜy, Ŝe zabrakło wykwalifikowanych rusznikarzy do ich produkcji. Produko-
wane pistolety miały wiele wymienialnych części, które moŜna było robić w sposób 
masowy. Około sto lat później Henry Ford połączył w jedną całość: wymienialne 
części, minutowy podział procesu produkcyjnego, złoŜone, drogie i wyspecjalizo-
wane wyposaŜenie, ruchomą taśmę produkcyjną, wysoko wyszkolonych i wyspe-
cjalizowanych pracowników projektujących produkt oraz kierujących procesem 
produkcyjnym. I na koniec wielu niewykwalifikowanych lub nisko kwalifikowa-
nych pracowników, którzy wykonywali najprostsze, ale zaplanowane co do naj-
drobniejszych szczegółów cząstkowe czynności. Efektem tego był produkt maso-
wy. 

Produkcja masowa oznacza wytwarzanie ogromnej ilości produktów, wystan-
daryzowanych na potrzeby wielkiego, a zaskakująco mało zróŜnicowanego co do 
potrzeb rynku. Mało tego, to właśnie produkcja masowa czyniła ten rynek jeszcze 
bardziej ujednolicony. Produkcja masowa oznaczała teŜ wysoką wydajność pracy  
i wysokie zarobki zarówno wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracow-
ników (słynna pięciodolarowa dniówka u Forda). Wysoka wydajność pracy i wyso-
kie zarobki umoŜliwiały coraz szerszym kręgom społeczeństwa zakup coraz więk-
szej liczby tanich produktów o niespotykanie dotąd wysokiej jakości. Większość 
tych produktów była przedtem dostępna tylko dla ludzi bogatych. 

Produkcja masowa miała prawie same zalety. Wygrała wojnę, wygrała pokój, 
topiła konflikty społeczne w rosnącym napływie dóbr konsumpcyjnych. Była naj-
większym systemem produkcyjnym w historii świata. Miała jednak kilka słabych 
stron, z których najwaŜniejszą była mała elastyczność. Produkty wyrabiane masowo 
nie mogły być łatwo zmieniane. To, co początkowo stanowiło o sile produkcji ma-
sowej – bardzo długie serie produktów – z czasem stawało się jej problemem. Dla 
przykładu moŜna podać, Ŝe w 1955 r. wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych 
ok. 7 mln pojazdów, ale ok. 80% tych samochodów było odmianami  tylko sześciu 
modeli. I to było właśnie źródłem drugiej „rewolucji” – tego, co dziś nazywa się 
produkcją masową o duŜej elastyczności lub produkcją o szybkim cyklu bądź pro-
dukcją odchudzoną (te pojęcia autorka w artykule będzie stosować zamiennie). 

W ostatnich dwudziestu latach przestano produkować samochody gaźnikowe,  
pojawiły się modele z wtryskiem paliwa, a w przypadku  silników dieslowskich – 
bardzo ekonomiczne turbodiesle. Pojawiła się nowa branŜa (która się dynamicznie 
rozwija) – tunning – polegająca na róŜnego rodzaju usprawnieniach. 
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Przedsiębiorstwo produkujące samochody osobowe w pierwszej dekadzie XXI 
wieku wciąŜ ulega wielu zmianom. ChociaŜ dalej dominuje produkcja masowa, na 
coraz większą skalę wprowadza się produkcję odchudzoną. Tam, gdzie nie moŜna 
według menedŜerów wprowadzić produkcji odchudzonej, wprowadza się jej pewne 
elementy, np. JIT – just in time. Polega to na tym, Ŝe w firmie zmniejsza się lub 
likwiduje zapasy, co powoduje spadek kosztów o kilka lub kilkanaście procent. 
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest moŜliwe, gdyŜ materiały, półprodukty itp. 
trafiają bezpośrednio na linię produkcyjną. O ile w tradycyjnym przedsiębiorstwie 
zapasy zapewniały produkcję na kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt dni, o tyle  
w systemach produkcji odchudzonej przedsiębiorstwo ma zapasy na kilka lub kil-
kanaście godzin produkcji. 

Produkcja odchudzona rozpoczęła się w latach 70. w Japonii, w firmie samo-
chodowej Toyota. Za twórców produkcji odchudzonej uwaŜa się Eiji Toyodę i Taii-
chi Ohno. Ci ludzie chcieli produkować coraz więcej, coraz bardziej róŜnorodnych 
modeli samochodów. Mieli mało pieniędzy, a i rynek japoński w tamtym czasie nie 
naleŜał do największych. W tamtym czasie, jeśli chciało się produkować róŜne 
modele samochodów, trzeba było mieć do kaŜdego modelu odrębną linię produk-
cyjną. Fabryki amerykańskie czy niemieckie uŜywały wielkich pras tłoczących do 
wykonywania poszczególnych części, Toyoda zamiast tego wypracował sposoby 
wymiany (zresztą bardzo szybkiej) samej części tłoczącej. Zmiana części tłoczącej 
trwała minuty, ale umoŜliwiała wykonywanie krótszych serii produkcyjnych i rady-
kalne oszczędności kapitału. Nie bez znaczenia był fakt, Ŝe wprowadzono taką 
organizację produkcji, która zmniejszała lub wręcz likwidowała zapasy (just in 
time). Po wprowadzeniu tego do produkcji dokonano zadziwiającego odkrycia – po 
dodaniu wszystkich kosztów pośrednich okazało się, Ŝe w przypadku produkowa-
nych metodą wymiany części tłoczącej krótkich serii koszt jednostkowy jest znacz-
nie niŜszy niŜ wówczas, gdy całe wyposaŜenie jest przygotowane jednorazowo dla 
wytworzenia bardzo długiej serii. Jednak uzyskanie tych oszczędności wymagało 
rewolucyjnego podejścia do pracowników – musiano przenieść kompetencję i od-
powiedzialność do pracowników bezpośrednio przy taśmie produkcyjnej. Kierow-
nictwo firmy japońskiej w pełni ufało swoim pracownikom. 

W zachodnich koncernach samochodowych nawet dziś prawo do zatrzymywa-
nia taśmy produkcyjnej ma jedna, dwie, czasem trzy osoby. W przedsiębiorstwie 
japońskim prawo do zatrzymania taśmy produkcyjnej miał kaŜdy pracownik, który 
zauwaŜył określone błędy. Efektem wprowadzenia tego systemu było to, Ŝe pewne 
modele Toyoty z napędem na koła przednie klient mógł, jeŜeli chciał, zamówić  
z napędem na koła tylne lub 4 x 4. Nie trzeba dodawać, Ŝe w latach 70., 80 i 90. 
samochody Toyoty stanowiły teŜ wzorzec nowoczesności i niezawodności. 
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W japońskim przemyśle motoryzacyjnym wypracowano równieŜ pewne rewo-
lucyjne metody produkcji i zarządzania jak zero defects, Total Quality Management 
(TQM) i kilka innych. Zgodnie z badaniami MIT, w firmie Toyota w latach 80.  
i 90. prawie nie było specjalnych stanowisk przy końcu linii montaŜowych, na któ-
rych naprawiano by usterki w samochodach schodzących z taśmy. W tym samym 
czasie, zgodnie z badaniami MIT, przeciętna amerykańska lub europejska fabryka 
samochodów przeznaczała tylko na te czynności ok. 20% powierzchni roboczej, 
naprawy pochłaniały ok. 25% całości czasu pracy. 

Obecnie nieco miejsca autorka poświęci rozwaŜaniom ilościowym. Jak wspo-
mniano wcześniej w 1895 r. wyprodukowano pierwsze cztery samochody. W nieca-
łe dwadzieścia lat później, w 1914 r. aŜ 569 tys. opuściło fabryki i warsztaty. Przed 
II wojną światową w 1938 r. na świecie wyprodukowano 3 mln 100 tys. aut (tab. 1). 
Dla porównania: w tym czasie Polska wyprodukowała 1900 samochodów, Japonia 
tylko 1800, a Związek Radziecki 27 tys. 

Tabela 1 

Główni producenci samochodów  w 1938 roku 

Kraj  Liczba wyprodukowanych  
samochodów 

USA 2mln 20 tys.  
Wielka Brytania 341 000 
Niemcy 205 000 
Francja 182 000 
Kanada 124 000 
Włochy 39 000 

Źródło: Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 1963, s. 533. 

Druga wojna światowa wymusiła na producentach udoskonalenie istniejących 
modeli i powstanie całkiem nowych konstrukcji. PołoŜono nacisk na zwiększenie 
parametrów technicznych i uŜytkowych. Znacznie poprawiono niezawodność i łat-
wość naprawy samochodu. Wydatne środki rządowe ułatwiały firmom zarówno 
procesy konstrukcyjne, jak i produkcyjne. 

Po II wojnie światowej w przemyśle samochodowym powstała bardzo ciekawa 
sytuacja. Dysponował on ciekawymi konstrukcjami, wykwalifikowaną siłą roboczą 
i znacznymi mocami wytwórczymi (strona podaŜowa rynku). Co było po stronie 
popytowej rynku? Były miliony ludzi Ŝyjących w zniszczonych krajach (poza USA 
i Kanadą). Ci ludzie chcieli pracować, zarabiać pieniądze i (między innymi) kupo-
wać samochody. I tak się stało w następnych latach. W wyniku zmian politycznych 
i decyzji rządowych rozwinięte kraje Europy Zachodniej, Kanada, Australia, Nowa 
Zelandia i Japonia zaczęły realizować w praktyce model państwa dobrobytu (welfa-
re state). Wprowadzono bezpłatną opiekę medyczną, zwiększono w sposób znaczą-
cy dostęp do wykształcenia na wszystkich szczeblach, wprowadzono tanie budow-
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nictwo socjalne, wyŜsze emerytury i wyŜsze zasiłki dla bezrobotnych. Państwo  
i związki zawodowe wraz ze wzrostem wydajności pracy wymuszały na pracodaw-
cach wyŜsze płace. Stworzono równieŜ korzystny tak dla banków, jak dla konsu-
mentów system kredytowy. Spowodowało to w ciągu kilku lat powstanie i znaczący 
wzrost funduszu swobodnej decyzji konsumenta. Efektem tego wszystkiego był 
stały wzrost produkcji i co za tym idzie – wzrost sprzedaŜy samochodów. 

W 1956 r. wyprodukowano na świecie około 9 mln samochodów (tab. 2). Pol-
ska w 1956 r. wyprodukowała 5800 samochodów, Japonia 32 100, Związek Ra-
dziecki 98 tys. 

Tabela 2 

Produkcja samochodów na świecie w 1956 roku 

Kraj Liczba wyprodukowanych  
samochodów 

USA 5 816 000 
RFN 912 000 
Wielka Brytania 708 000 
Francja  649 000 
Kanada 374 000 
Włochy 280 000 

Źródło: Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 1963, s. 533. 

Lata 60. XX wieku to dalszy wzrost produkcji i sprzedaŜy samochodów oso-
bowych (tab. 3). Polityka gospodarcza i model państwa dobrobytu wybrane po  
II wojnie światowej w pełni ukazywały swoje zalety. W 1968 r. świat wyproduko-
wał 21 mln 710 tys. samochodów osobowych, Polska wyprodukowała 39 tys. sa-
mochodów osobowych, a ZSRR 280 tys. 

Tabela 3 

Produkcja samochodów na świecie w 1968 roku 

Kraj Liczba wyprodukowanych samochodów 
USA 8 822 000 
RFN 2 862 000 
Japonia 2 056 000 
Francja  1 833 000 
Wielka Brytania 1 816 000 
Włochy 1 545 000 

Źródło: Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 1973, s. 662. 

Lata 70. XX wieku to z jednej strony okres dalszego wzrostu produkcji i sprze-
daŜy samochodów osobowych, a z drugiej znacznego przewartościowania myślenia 
o samochodzie osobowym. W drugiej połowie lat 70. przekroczono liczbę 32 mln 
wyprodukowanych samochodów osobowych. Zaczęto zwracać większą uwagę na 
ekonomię zuŜycia paliwa i emisję szkodliwych substancji do atmosfery. DuŜo miej-
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sca poświęca się równieŜ bezpieczeństwu pasaŜerów. Państwowe regulacje prawne 
wymuszają powszechne instalowanie pasów bezpieczeństwa i ich uŜywanie. Kwe-
stie związane z ekonomią zuŜycia paliwa wynikły równieŜ ze zmian, które zaszły  
w ekonomicznym i politycznym otoczeniu przemysłu samochodowego. Pierwszy 
kryzys naftowy uświadomił producentom i nabywcom samochodów, przede 
wszystkim w USA (bo, niestety, tam było to najbardziej konieczne), Ŝe nie jest 
moŜliwe kontynuowanie dotychczasowego modelu produkcji samochodów osobo-
wych. O ile w Europie i w Japonii dominowały auta o małym i średnim litraŜu 
1000–1500 cm3, spalające średnio ok. 10 l na 100 km, o tyle w USA przeciętny 
samochód spalał ok. 25–30 l benzyny na 100 km. Znaczący udział w ogólnej liczbie 
samochodów uŜytkowanych w USA miały tzw. muscule cars. Były to auta  
o wzmacnianych fabrycznie ośmiocylindrowych silnikach, o bardzo duŜej pojem-
ności, nawet powyŜej 5–6 tys. cm3, osiągające moc nierzadko powyŜej 500 KM, ale 
i spalające 50–70 litrów benzyny na 100 km. Rząd USA, zdając sobie sprawę  
z uzaleŜnienia kraju od importu ropy, wprowadził wiele regulacji, które miały do-
prowadzić do zmniejszenia zuŜycia paliwa przez samochody. Jedną z nich było 
ograniczenie prędkości maksymalnej na autostradach do 55 mil na godzinę  
(88 km/h). Wielu ekspertów stwierdzało, Ŝe powinno się postąpić inaczej, przede 
wszystkim zmienić strukturę produkcji aut osobowych, zwiększyć produkcję tych  
o mniejszych lub małych silnikach. 

Ilustrację omawianych zagadnień zaprezentowano w tabeli 4. Fabryki opuściło 
32 mln 470 tys. pojazdów osobowych. Polska w 1977 r. wyprodukowała 294 tys. 
aut osobowych, a ZSRR 1 mln 280 tys.  

Tabela 4 

Produkcja samochodów osobowych na świecie w 1977 roku 

Kraj Liczba wyprodukowanych samochodów 
USA 10 709 000  
Japonia 5 424 000  
RFN 3 792 000  
Francja  3 564 000  
Włochy 1 452 000  
Wielka Brytania  1 320 000  

Źródło: Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 1979, s. 502. 

Lata 80. i 90. XX wieku to okres dalszego nacisku na kwestie ekologiczne  
i bezpieczeństwa. Samochody są coraz bezpieczniejsze i w przypadku popularnych 
modeli coraz bardziej ekonomiczne. W latach 90. na coraz większą skalę wprowa-
dza się wtrysk paliwa w silnikach benzynowych. Kończy się produkcja samocho-
dów gaźnikowych i co za tym idzie – znika benzyna ołowiowa. W przypadku sa-
mochodów z silnikiem Diesla odchodzą do lamusa tzw. diesle wolnossące – bardzo 
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trwałe i mało wraŜliwe na jakość paliwa, ale mało zrywne i wolne. Zastępowane 
były silnikami turbinowymi (turbodiesel), bardzo ekonomicznymi (4–5 l paliwa na 
trasie), zrywnymi i szybkimi, ale mniej trwałymi i bardzo wraŜliwymi na złą jakość 
paliwa dieslowskiego. 

W 1985 roku wyprodukowano na świecie 31 mln 971 tys. samochodów oso-
bowych (tab. 5), w Polsce 283 tys. pojazdów. Bardzo ciekawie przedstawiała się 
sytuacja w Związku Radzieckim, który wyprodukował 1 mln 165 tys. aut, pokonu-
jąc tym samym Kanadę (1mln 75 tys.), Wielką Brytanię (1 mln 48 tys.). 

Tabela 5 

Produkcja samochodów osobowych na świecie w 1985 roku 

Kraj Liczba wyprodukowanych samochodów 
USA 8 002 000  
Japonia 7 647 000  
RFN 4 375 000  
Francja  2 631 000  
Włochy 1 384 000  
Hiszpania  1 220 000  

Źródło: Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 1996, s. 647. 

W latach 90. XX wieku produkcja (1995) samochodów osobowych na świecie 
wynosiła 37 mln 600 tys., Polska w 1995 r. wyprodukowała 366 tys. aut osobo-
wych. Rosja przeŜywająca wtedy czas tzw. Jelcynowskiej Smuty wyprodukowała 
zaledwie 835 tys. samochodów osobowych. Pojawił się nowy gracz – Korea Połu-
dniowa, która z produkcją 1 mln 999 tys. zdystansowała takie dotychczasowe potę-
gi jak Wielka Brytania (1 mln 532 tys.), Włochy (1 mln 422 tys.), Kanada (1 mln 
150 tys.) (tab. 6). 

Tabela 6 

Produkcja samochodów osobowych na świecie w 1995 roku 

Kraj Liczba wyprodukowanych samochodów 
Japonia 7 611 000  
USA 6 310 000  
RFN 4 536 000  
Francja 3 148 000  
Hiszpania 2 221 000  
Republika Korei (Korea Płd.) 1 999 000 

Źródło: Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 1998, s. 654. 

Patrząc na produkcję samochodów osobowych w ostatnich kilkudziesięciu la-
tach, moŜna zauwaŜyć, Ŝe pewne procesy, które najpierw miały miejsce w USA, 
powtarzały się potem w innych krajach. Początkowo w Stanach Zjednoczonych 
było bardzo wielu producentów samochodów osobowych. Kiedyś znane marki, 
takie jak Buick, Pontiac czy Oldsmobile, zostały przejęte przez General Motors 
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(GM), inne, jak Studabaker czy Packard, zniknęły zupełnie. Dziś produkcję samo-
chodów w USA tworzy Wielka Trójka: Ford, General Motors i Chrysler oraz pro-
ducenci zagraniczni mający fabryki w USA, np. Toyota, Honda czy BMW. 

Podobna sytuacja miała miejsce w innych krajach, np. w Niemczech. Kiedyś 
oprócz znanych dzisiaj marek istniało wiele innych, np. Auto Union, Horch, NSU, 
DKW. Dzisiaj niemieccy producenci samochodów osobowych to grupa VW (Audi, 
VW), Porsche, BMW i Mercedes. Ford reprezentuje kapitał amerykański, podobnie 
niemiecka kiedyś firma Adam Opel od wielu lat jest własnością amerykańską 
(GM). W tabeli 7 przedstawiono sytuację w zakresie produkcji samochodów  
w 2008 r. 

Tabela 7 

Kraje produkujące najwięcej aut w 2008 roku 

Kraj Liczba wyprodukowanych aut  
Japonia  11 596 327 
USA 10 780 729 
Chiny 8 882 456 
Niemcy 8 213 460 
Korea Płd. 4 086 308 
Francja  3 015 854 
Brazylia 2 970 818 
Hiszpania 2 889 703 
Kanada 2 578 238 
Indie 2 306 768 

Źródło: A. Grzeszak, Samochodem na księŜyc, „Polityka” 2009, nr 3, s. 37. 

Kiedy spojrzy się na przedstawione w poprzednich tabelach dane ilustrujące 
produkcję samochodów osobowych od okresu przed II wojną światową do roku 
2000, moŜna zauwaŜyć, Ŝe światowy przemysł samochodów osobowych stanowił 
elitarny klub USA, Kanady, Niemiec, Francji i Włoch. Z czasem, po II wojnie świa-
towej, do tego klubu dołączyły Japonia, następnie Związek Radziecki, Hiszpania,  
w 90. latach Korea Płd. i obecnie dołączają Chiny. Mimo róŜnych zmian naleŜy 
podkreślić, Ŝe z róŜnych powodów, nie tylko gospodarczych, lecz takŜe pozagospo-
darczych, wielu krajom nie udało się rozwinąć własnego przemysłu motoryzacyj-
nego. Na przykład Jugosławia próbowała rozwijać konstrukcję samochodu Zastawa 
na bazie włoskiego Fiata, Bułgaria starała się współpracować z Renault i z Mo-
skwiczem – teŜ bez rezultatów. Znaczące liczby samochodów produkują niektóre 
kraje, jednak fabryki są własnością zagranicznych koncernów: Czechy (VW), Pol-
ska (Fiat), Turcja (Fiat, Renault, Toyota). 

Ostatnią część rozwaŜań o produkcji samochodów osobowych autorka poświęci 
sprawom związanym z eksportem i importem wyprodukowanych samochodów (tab. 
8). MoŜna powiedzieć, Ŝe zgodnie z wewnątrzgałęziową teorią handlu większość 
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producentów samochodów, np. RFN, Francja czy Włochy, eksportowało ok. 40–
60% swojej produkcji, importowało zaś ok. 30–35%. Natomiast najmniejszym eks-
porterem były USA, które eksportowały zaledwie 7,6% swojej produkcji, a impor-
towały aŜ 56,4% (dane dla 1986 roku). Co ciekawe, dane te niewiele zmieniły się  
w ciągu dwudziestu lat, gdyŜ pod koniec lat 60. eksportowały 4% swojej produkcji 
samochodów osobowych, RFN 57%, a Francja 48%4. 

Tabela 8 

Produkcja, eksport i import samochodów osobowych w wybranych krajach w 1986 roku 

Kraj Produkcja 
mln szt. 

Eksport 
mln szt. 

Eksport jako % 
produkcji 

Import 
mln szt. 

Import jako %  
produkcji 

USA 7,8 0,6 7,69 4,4 56,4 
Japonia 7,8 4,4 56,4 0,07 0,89 
RFN 4,3 2,6 60,5 1,3 30 
Francja 2,7 1,5 55,6 1,0 37 
Włochy 1,6 0,6 37,5 0,8 50 
Hiszpania 1,2 0,7 58 0,1 8,3 
W. Brytania 1,0 0,2 20 1,1 110 

Źródło: J. Bossak, E. Kawecka-Wyrzykowska, M. Tomala, Stany Zjednoczone, EWG, Japonia – 
współpraca i rywalizacja, PWE, Warszawa 1987, s. 25. 

Jeśli chodzi o import, to Japonia przez kilkadziesiąt lat świadomie, za pomocą 
narzędzi taryfowych i pozataryfowych nie dopuszczała samochodów zagranicznych 
(czyli konkurencji) na swój rynek. Pozwoliło jej to na „wychowanie” własnego 
nowoczesnego przemysłu. W podobny sposób postępowała Korea Południowa, 
która równieŜ przez kilkadziesiąt lat dopuszczała import zagranicznych samocho-
dów na poziomie poniŜej 1%. Dziś przemysł samochodów osobowych zarówno  
w Japonii, jak i Korei Południowej to światowa czołówka. 

Jak widać, przemysł motoryzacyjny stanowi w kilku krajach jedną z najbardziej 
znaczących gałęzi gospodarki. Pamiętać naleŜy, Ŝe jedno miejsce pracy w przemy-
śle samochodowym tworzy kilka do kilkunastu miejsc pracy w gospodarce kraju.  

PoniŜej autorka omówiła wpływ czynników otoczenia dalszego na przemysł 
samochodów osobowych. Scharakteryzowała czynniki naturalne, czynniki ekono-
miczne, czynniki demograficzne, czynniki prawne i czynniki technologiczne. 

Czynniki naturalne to wszystkie sprawy związane z zasobami ropy naftowej  
i łupków bitumicznych, które są źródłem ropy naftowej. Rozmieszczenie złóŜ ropy 
naftowej i łupków bitumicznych jest znane i wiadomo, Ŝe ceny ropy zaleŜą nie 
tylko od kwestii gospodarczych (koszt poszukiwań, koszt wydobycia, koszt trans-
portu, koszt przerobu itd.), lecz takŜe od czynników politycznych (wojny, rewolucje 
itp.). Mówiąc o czynnikach naturalnych, trzeba powiedzieć nieco o alternatywnych 
źródłach paliw płynnych. Coraz głośniej mówi się o biopaliwach. DuŜe doświad-
                                                                 

4 J. Barbag, Geografia ekonomiczna Stanów Zjednoczonych i Kanady, PWE, Warszawa 1974, s. 90. 
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czenia w tej dziedzinie ma Brazylia, gdzie de facto od wielu lat motoryzacja opiera 
się na biopaliwach. Ciekawą rzeczą jest to, Ŝe prawie nie mówi się o benzynie syn-
tetycznej, a przecieŜ juŜ w czasie II wojny światowej produkowały ją hitlerowskie 
Niemcy i słuŜyła ona do napędzania samochodów i samolotów. 

Czynniki ekonomiczne to przede wszystkim: 
a) dochody – w rozwiniętych krajach świata mamy do czynienia ze stagnacją 

lub spadkiem dochodów w większości państw, powoduje to wzrost zna-
czenia zakupów na kredyt; skoro mamy do czynienia z zakupami na kre-
dyt, rośnie rola polityki pienięŜnej, a w jej ramach polityki stopy procen-
towej, która decyduje o koszcie kredytu; 

b) w większości krajów następuje coraz większa polaryzacja dochodów; zna-
cząco zmniejsza się grupa ludzi o dochodach średnich, rośnie zaś grupa lu-
dzi o dochodach wysokich i bardzo wysokich (w niewielkim stopniu)  
i grupa ludzi o dochodach bardzo niskich (w ogromnym stopniu); 

c) zatrudnienie i bezrobocie – pod uwagę naleŜy wziąć przenoszenie produk-
cji do krajów o niskim koszcie pracy, poniewaŜ dzieje się tak zarówno  
w przypadku przemysłu samochodów osobowych, jak i innych rodzajów 
przemysłu; moŜe dojść do sytuacji, Ŝe kraj zostanie pozbawiony przemy-
słu, zmieni się więc struktura gospodarki i powstanie bezrobocie struktu-
ralne; tak stało się w niektórych rejonach USA, np. rejon Apallachów (hut-
nictwo) czy rejon Detroit (przemysł samochodowy)5, 

d) pomoc państwa (pomoc publiczna) dla zagroŜonych gałęzi przemysłu; rząd 
amerykański zawsze słynął z podejścia pragmatycznego, a nie ideologicz-
nego. 

Kiedy zaczął się kryzys w 2007 r., największe banki i firmy samochodowe były 
zagroŜone bankructwem, wówczas rząd amerykański zasilił te firmy kilkudziesię-
ciomiliardową pomocą. W efekcie nie tylko uratowano miejsca pracy, lecz takŜe 
firmy GM i Chrysler z roku na rok zmniejszyły stratę i w 2010 r. zaczęły przynosić 
zyski (tab. 9). NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe z jednej strony działanie rządu przyniosło za-
mierzone efekty, a z drugiej prysnął mit o USA jako kraju o skrajnie liberalnej go-
spodarce, gdzie rząd nie miesza się do tego, co robią przedsiębiorcy. 

W rozwiniętych krajach mamy do czynienia ze starzeniem się społeczeństw. 
Niestety, wydłuŜenie się Ŝycia nie przekłada się na większą aktywność starszych 
osób na rynku samochodowym. RównieŜ zmiany w stylu Ŝycia oraz spadek docho-
dów mogą tworzyć w przyszłości coraz gorszą sytuację, szczególnie w segmencie 
samochodów nowych, samochodów wyŜszej klasy i luksusowych. W przypadku 

                                                                 
5 P. Mason, Finansowy kataklizm. Koniec wieku chciwości,Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra-

ków 2010, s. 1–28, 97–116; J. Hardy, Nowy polski kapitalizm, Wyd. Prasa i KsiąŜka, Warszawa 2010, 
s. 175–244. 
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rynku polskiego, warto zauwaŜyć, Ŝe kilka milionów osób przebywa stale za grani-
cą w celach zarobkowych – ci ludzie raczej nie będą kupować samochodów w Pol-
sce. Poza  tym konsumenci w Polsce preferują zakup kilkuletnich samochodów 
uŜywanych za granicą niŜ nowych w kraju. Trzeba dodać, Ŝe te nawyki konsu-
menckie w bardzo duŜym stopniu ukształtowała nie błędna, ale nierozsądna polity-
ka polskich dealerów w poprzednich latach. 

Tabela 9 

Pomoc rządu USA dla GM, Chryslera i Forda 

 General Motors Chrysler Ford 
Pomoc rządowa  50 mld 15,2 mld nie występowali 
Ile zwrócono 23,1 mld 0 nie dotyczy 
Zysk/strata 2008 –30,9 mld –16,8 mld –14,6 mld 
Zysk/strata 2009 –4,3 mld –3,8 mld 2,7 mld 
Zysk/strata 2010  1,6–2,4 mld ok. 1mld 8 mld 
Marki, których  
się pozbyło 

Saturn, Saab, Hummer,  
Pontiac 

 Volvo, Mazda, Jaguar, 
Land Rover, AstonMartin 

Marki, które  
zostały 

Chevrolet, GMC Cadillac, 
Opel Vauxhall, Holden Buick 

Chrysler, 
Dodge Jeep 

Ford, Lincoln 

Źródło: K. Kapiszewski, Detroit wstaje z kolan, „Przegląd” 2011, nr 5, s. 29. 

Wiele krajów w coraz większym stopniu stara się poprzez regulacje prawne re-
gulować prędkości maksymalne na drogach, ale w coraz większym stopniu regula-
cje prawne wymuszają równieŜ określone parametry konstrukcyjne i techniczne. Na 
przykład w niektórych krajach za kilka lat wszystkie samochody tam sprzedawane 
będą musiały mieć takŜe urządzenia w silnikach, które same rozpoznają rodzaj 
paliwa – czy jest to benzyna, czy biopaliwo – i automatycznie ustawiają parametry 
silnika. 

Śledząc rozwój przemysłu motoryzacyjnego, moŜna zauwaŜyć, jak często na 
pozór małe zmiany, innowacje czy wynalazki po pewnym czasie zmieniały oblicze 
tego przemysłu. O ile w początkowych latach to przemysł zmieniał siebie, gospo-
darkę, społeczeństwo i państwo, o tyle w ostatnich kilkudziesięciu latach to raczej 
on dostosowywał się do regulacji prawnych, zmian społecznych czy gospodar-
czych. W następnych latach najciekawsze rzeczy będą działy się na rynkach dwóch 
liczących ponad miliard mieszkańców krajów – Chin i Indii. 
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Streszczenie  

Problemem przedsiębiorstw funkcjonujących w sferze handlu jest silna konkurencja w wa-
runkach zagęszczania się przestrzeni rynkowej, nasilająca się przewaga podaŜy nad popytem na 
poszczególnych rynkach towarów i usług, szybkie zmiany w preferencjach konsumentów, coraz 
częstsze pojawianie się nowych firm szybko zdobywających kluczowe pozycje na rynku i ko-
nieczność szybkiej reakcji na zachodzące zmiany w otoczeniu. Powtarzające się cykliczne okresy 
dobrej i złej koniunktury zwiększają niepewność i ryzyko – które wprawdzie jest nierozerwalnie 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale wobec nieprzewidywalnej przyszłości  
i czynników, jakie ją kształtują – utrudniające zarządzanie firmą handlową. W tej sytuacji rośnie 
znaczenie umiejętności ograniczania ryzyka przy zastosowaniu odpowiednich strategii. Celem 
niniejszego artykułu jest nie tyle opis wykorzystywanych strategii, ile przedstawienie postaw 
małych firm handlowych oraz sieci wobec zarządzania firmą w warunkach szybko zmieniającego 
się otoczenia i narastającej niepewności.  

Postawy wobec zarządzania firmą w warunkach szybko zmieniającego się  
otoczenia 

Przygotowanie strategii, szczególnie długookresowej, wymaga zgromadzenia 
przez firmę wielu informacji dotyczących czynników kształtujących otoczenie 
przedsiębiorstwa w przyszłości, w tym obejmujących postępowanie konsumentów  
i konkurentów, ale takŜe znajomości atutów i słabości własnej firmy. Z badań Insty-
tutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur nad funkcjonowaniem przedsię-
biorstw handlowych wynika, Ŝe zakres i jakość zdobytych informacji rynkowych 
przez sieci handlowe i małe niezaleŜne firmy róŜnią się zasadniczo. Małe firmy 
handlowe są zdecydowanie niedoinformowane zarówno o aktualnej sytuacji na 
rynku, jak i kształtowaniu się popytu na towary i usługi w okresach przyszłych.  
W porównaniu z firmami duŜymi wyraŜają na ogół mniej optymistyczny pogląd 
dotyczący kształtowania się koniunktury gospodarczej, wysokości popytu czy natę-
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Ŝenia konkurencji w krótkookresowej i długookresowej perspektywie. Potwierdzają 
to opinie przedstawicieli sieci handlowych i niezaleŜnego handlu dotyczące kształ-
towania się rynku w 2011 i 2012 r.1 Reprezentujący firmy sieciowe wyraŜają na 
ogół pogląd, Ŝe w 2011 r.: 

– wystąpi wzrost sprzedaŜy, nawet o 8–10%, choć dostrzegają, Ŝe czynni-
kiem hamującym popyt na towary i usługi moŜe być wzrost bezrobocia na 
rynku pracy i słaby wzrost płac; 

– moŜna spodziewać się wzrostu inwestycji handlowych, pozwalających po-
prawić swój udział w rynku.  

Natomiast przedstawiciele małych firm handlowych uwaŜają, Ŝe koniunktura 
gospodarcza w 2011 r. będzie niekorzystna dla niezaleŜnego handlu. Przewidują 
upadek wielu małych firm detalicznych i hurtowych, które – ich zdaniem – nie po-
radzą sobie z konkurencją ze strony sieci handlowych uzyskujących korzyści skali. 
Praktyka w sferze handlu potwierdza, Ŝe efekt skali jest jednym z głównych czyn-
ników poprawiających zarówno wskaźniki finansowe, jak i operacyjne. 

Odmienne stanowiska dwóch grup przedsiębiorstw handlowych w sprawie 
kształtowania się rynku w przyszłości znajdują potwierdzenie w postawach wobec 
prowadzenia biznesu oraz formułowaniu kierunków rozwoju firm (strategie rozwo-
ju firm). Do najczęściej wyraŜanych przez przedsiębiorstwa postaw wobec prowa-
dzenia biznesu w okresie spadku koniunktury naleŜały2: 
1. Państwo oraz inne instytucje publiczne powinny bardziej wspierać przedsię-

biorstwa w czasach kryzysu – firmy średnie i duŜe podawały 3,6 punktów  
w skali 5-stopniowej, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie się nie zgadzam”;  
a w przypadku małych firm wskaźnik ten wynosił 3,7. 

2. Patrzę z optymizmem w przyszłość i wierzę, Ŝe niedługo sytuacja kryzysowa 
się skończy – ze wskaźnikami odpowiednio: 3,5; 3,7. 

3. To jak moja firma funkcjonuje w czasach kryzysu, zaleŜy wyłącznie od działań 
podejmowanych wewnątrz firmy – 3,2 i 3,4. 

4. Kryzys moŜna wykorzystać jako dobrą okazję do poszukiwań nowych szans 
rozwoju – 3,5 i 3,3. 

5. Spisanie celów i załoŜeń funkcjonowania firmy utrudniałoby efektywne zarzą-
dzanie nią w czasach kryzysu – 2,7 i 2,8. 

6. W czasach kryzysu firma powinna się nastawić na przetrwanie i nie wprowa-
dzać Ŝadnych inwestycji – 2,6 i 3,0. 

                                                                 
1 Pewniki i niewiadome. Prognozy na 2011 rok, „Detal Dzisiaj” 2011, nr 1, s. 12–13. 
2 W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaut, D. Szubert, Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw 

w czasach kryzysu, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 163. 
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7. Jestem tak skoncentrowany/a na obecnej sytuacji firmy, Ŝe nie mam nawet 
czasu myśleć o jej dalszym rozwoju – 2,6 i 2,8. 
Małe niezaleŜne firmy handlowe postulują większe zaangaŜowanie się państwa 

we wspieranie przedsiębiorstw w okresie kryzysu i słabej koniunktury gospodar-
czej. Postawa taka wynika po części z braku satysfakcji z działania instytucji wspie-
rających rozwój małych firm, ale jest teŜ wynikiem braku świadomości istnienia  
i moŜliwości korzystania z takiego wsparcia. Warto przy tym podkreślić, Ŝe więk-
szość badanych małych firm wysoko ocenia skuteczność własnych działań. UwaŜa, 
Ŝe zadowalająca sytuacja firmy w czasie spadku koniunktury jest wyłącznie zasługą 
działań jej właścicieli lub kierownictwa. 

Z badań IBRKK wynika, Ŝe relatywnie duŜo małych firm stara się przeczekać 
trudny okres, elastycznie dostosowując się do zmian w otoczeniu. Są to firmy, które 
na ogół nie działają według wcześniej przygotowanej strategii i nie traktują okresu 
spadku koniunktury jako wyzwania dla firmy. Większość małych firm działa  
w myśl strategii definiowanej jako strategia pasywna (przeczekanie trudnego okre-
su). Jednak jest teŜ grupa małych przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących 
według strategii adaptacyjnej, będącej procesem ciągłego dostosowywania się do 
zmian na rynku. Jest to reakcja na bieŜące problemy firmy, a przede wszystkim 
poszukiwanie moŜliwości poprawy pozycji firmy poprzez zastosowanie oryginal-
nych rozwiązań, w tym opartych na innowacjach organizacyjnych i technologicz-
nych (innowacyjne strategie rozwoju). 

Zwolennikami strategii aktywnych, innowacyjnych – w przypadku których 
skutki podjętych działań są w duŜej mierze nieprzewidywalne i gdzie występuje 
większe ryzyko – są raczej średnie i duŜe firmy. Podobnie chętniej wprowadzają 
innowacyjne zmiany przedsiębiorstwa o szerokim profilu działania niŜ wyspecjali-
zowane, bardziej regionalnie działające niŜ funkcjonujące wyłącznie na rynkach 
lokalnych. TakŜe zwolennikami planowania działań są raczej średniej wielkości 
firmy i duŜe sieci handlowe. Przyczyny takiej sytuacji prawdopodobnie wynikają  
z istotnych róŜnic w skali działania i rzeczowych oraz finansowych zasobach firmy, 
a przede wszystkim w ich zasobach intelektualnych (dysponowanie pracownikami  
o wyŜszych umiejętnościach i lepiej motywowanych), stanowiących niezwykle 
korzystne uwarunkowanie dla rozwoju firm średniej wielkości i duŜych. 

Strategie sieci handlowych 

Szanse rozwoju firmy w okresie kryzysu i słabszej koniunktury dostrzegają ra-
czej większe firmy handlowe, w tym szczególnie sieciowe. Postrzegają je jako moŜ-
liwość: 

– rozwinięcia formatów sklepu oferujących produkty tańsze, na które klienci 
zgłaszają większy popyt w okresie słabej koniunktury, 
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– wykorzystania technologii informacyjnych dla zwiększenia efektywności 
działania, 

– wzrostu udziału firmy w rynku poprzez fuzje i przejęcia, 
– budowy wizerunku firmy poprzez zaangaŜowanie w róŜnego typu akcje 

społeczne, które „ocieplają” obraz firmy. 
Przykładem strategii, która sprawdziła się w okresie spadku koniunktury, jest 

rozwój sklepów dyskontowych. To strategia bazująca na przywództwie cenowym, 
przy czym w ostatnich 2–3 latach reakcje nabywców zmusiły sieci sklepów dyskon-
towych do zwracania większej uwagi na relacje ceny i jakości oferowanych produk-
tów. Wyrazem zmian w tym zakresie jest rozszerzenie w ofercie produktów mar-
kowych oraz rozwój marek własnych i prace nad poprawą ich wizerunku. SłuŜy to 
swoistemu tworzeniu bliskości psychologicznej między klientami i siecią (moja 
sieć). Czynnikiem, który równieŜ wpływa na sukces strategii niskich cen, jest 
przywiązywanie duŜej uwagi do procesowego niskokosztowego zarządzania sprze-
daŜą, wspartą globalnymi programami zakupowymi, gwarantującymi zakładany 
poziom marŜy przy agresywnej polityce cen. Przykładem firmy stosującej strategię 
niskiej ceny jest portugalski koncern, właściciel sieci dyskontowej Biedronka, która 
w okresie spadku koniunktury wyróŜnia się intensywnymi inwestycjami w rozwój 
ilościowy sklepów dyskontowych oraz działania podnoszące ich efektywność.  

Stymulatorem zmian w niektórych sieciach handlowych w okresie kryzysu sta-
ły się inwestycje w nowoczesne technologie informacyjne. Wprawdzie są one juŜ 
powszechnie dostępnym i zunifikowanym zasobem i nie przesądzają o konkuren-
cyjności oraz innowacyjności firmy, ale niektóre sieci handlowe poprawiły swoją 
pozycję rynkową w wyniku dostosowania technologii informacyjnej do konkret-
nych potrzeb przedsiębiorstwa, a nie z samego faktu ich wykorzystywania. Przykła-
dem systemu informacyjnego „skrojonego na miarę” jest REGO, zastosowany  
w Grupie Handlowej Emperia i nadzorowany przez firmę zewnętrzną świadczącą 
usługi z zakresu technologii informacyjnych. Efektem REGO jest załoŜenie dla 
kaŜdego sklepu naleŜącego do sieci kartoteki kategorii asortymentowych, z pokaza-
niem ich znaczenia dla wielkości sprzedaŜy. W ten sposób technologie informacyj-
ne: 

– pozwalają elastycznie kształtować asortyment w kaŜdym punkcie sprzeda-
Ŝy, co zapewnia najwyŜszą moŜliwą sprzedaŜ z metra kwadratowego po-
wierzchni handlowej; 

– same nie obciąŜają budŜetu firmy.  
Pozytywnym zjawiskiem jest, Ŝe w okresie słabej koniunktury rośnie świado-

mość potrzeby szybkiego reagowania, elastyczności i kreatywności we wprowadza-
niu zmian w funkcjonowaniu firmy. Według D’Aventi, profesora zarządzania stra-
tegicznego w Tuck Business School na Uniwersytecie w Dartmouth, pierwszym 
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krokiem dla uruchamiania takich działań jest uświadomienie, Ŝe przewaga firmy nie 
jest na zawsze i nie jest do łatwego utrzymania przez długi okres. Takie podejście  
w biznesie oznacza tzw. świadomościowe budowanie przewagi, czyli otworzenie 
się firmy na nowe moŜliwości. Obserwacja firm, które odniosły sukces, wskazuje, 
Ŝe skuteczne okazywało się: 

– agresywne inwestowanie, 
– wprowadzanie innowacji, 
– partnerstwo strategiczne. 
Przykładem agresywnego inwestowania, które wzmacnia korzyści i pomnaŜa 

przewagę konkurencyjną juŜ istniejącą, jest firma Wal-Mart, która wprowadziła 
wzorcowy i bardzo skuteczny System Zarządzania Personelem, który doprowadził 
do wysokiej efektywności działania firmy. Na polskim rynku przykładem inten-
sywnych inwestycji w okresie słabnącej koniunktury i wprowadzania innowacji jest 
firma „Piotr i Paweł” rozwijająca sieć supermarketów delikatesowych oferujących 
wyroby, których w innych placówkach handlowych klient nie znajdzie, przy jedno-
czesnym zachowaniu szerokiej oferty produktów masowych. Działania, które  
w przypadku sieci „Piotr i Paweł” okazały się skuteczne, są związane z: 

– rozwijaniem kategorii produktów, które wpisują się w modę na zdrowy styl 
Ŝycia i certyfikowaną Ŝywność; 

– elastycznością w kreowaniu oferty cenowej (rozszerzenie w okresie spadku 
koniunktury oferty o średni poziom cen); 

– szeroką ofertą produktów markowych (wysoka gwarantowana jakość); 
– podwyŜszeniem poziomu jakości obsługi (meble, klimat handlowy) akcep-

towanej przez wyŜsze grupy dochodowe gospodarstw domowych; sieć 
sprzedaje nie tylko towary, lecz takŜe styl Ŝycia; 

– moŜliwością zakupów równieŜ przez Internet. 
Strategią wykorzystywaną przez firmy sieciowe w okresie słabej koniunktury 

gospodarczej jest partnerstwo strategiczne. Dobry przykład w tym zakresie to umo-
wa połączenia Grupy Dystrybucyjnej Tradis naleŜącej do Emperii z Eurocash,  
w wyniku czego powstanie największy w Polsce dystrybutor markowych artyku-
łów. Współpraca Grupy Dystrybucyjnej Tradis z Eurocash pozwoli Emperii skon-
centrować się na rozwoju biznesu detalicznego oraz wzmocni pozycję negocjacyjną 
spółek i zagwarantuje lepsze warunki handlowe dla klientów. MoŜna się spodzie-
wać, Ŝe duŜa skala działania umoŜliwi firmom franchisingowym oraz niezaleŜnym 
firmom detalicznym bycie bardziej konkurencyjnymi wobec sieci hipermarketów, 
supermarketów i sklepów dyskontowych. Małe firmy detaliczne mają szansę uzy-
skać: 

– niŜszy poziom cen dzięki wzmocnieniu pozycji Eurocash wobec producen-
tów i uzyskiwaniu korzyści skali przy zakupach; 
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– obniŜkę kosztów, wynikającą nie tylko z optymalizacji dostaw, lecz takŜe  
z negocjacji z dostawcami usług okołobiznesowych, takich jak energia, 
ubezpieczenia, materiały eksploatacyjne, urządzenia sklepowe; 

– profesjonalne wspomaganie marketingowe; 
– większe moŜliwości inwestycyjne3. 
W okresie spadku koniunktury procesy fuzji i przejęć napotykają szczególnie 

sprzyjające warunki rozwoju. Wzrost powierzchni sprzedaŜy w handlu w korelacji  
z osłabionym popytem powoduje bowiem spadki wskaźników finansowych skle-
pów, a koncentracja firm wpływa pozytywnie na strukturę sfery handlu, porządku-
jąc ją. Przejmowane jednostki handlowe są weryfikowane pod kątem ich efektyw-
ności, a standaryzacja poszczególnych procesów handlowych stanowi szansę na 
rozwój tych firm. 

Strategie małych niezaleŜnych firm handlowych 

Wyniki badań nad funkcjonowaniem małych niezaleŜnych firm handlowych 
wskazują, Ŝe małym firmom brak często zarówno świadomości potrzeby, jak  
i umiejętności opracowywania strategii rozwojowych. Problematyka bieŜącej dzia-
łalności tak silnie wypełnia czas małym firmom handlowym, Ŝe nie zostaje go dla 
przygotowania działań w perspektywie krótkookresowej, a tym bardziej długookre-
sowej. W efekcie funkcjonują one najczęściej bez strategii, próbując elastycznie 
dostosowywać się do zmian i korzystać z rozwiązań, które sprawdziły się na rynku. 
Jednak nie zawsze naśladownictwo rozwiązań, szczególnie pochodzących z duŜych 
przedsiębiorstw, sprawdza się w małych firmach.  

Praktyka wskazuje, Ŝe silna konkurencja w sferze handlu powoduje odchodze-
nie małych firm od strategii prostego naśladownictwa do działań polegających na 
aktywnym dostosowywaniu się do nowych warunków. Decyzje adaptacyjne są po-
dejmowane z reguły małymi krokami. Na początku formułuje się cele, których mo-
Ŝliwość realizacji jest konfrontowana z pojawiającymi się szansami i zagroŜeniami. 
Adaptacja polega na dostosowaniu się do otoczenia i uruchomieniu działań w samej 
firmie, które doprowadzają do zmniejszenia kosztów i wyŜszej efektywności. 

Działania dostosowawcze przybierają róŜne formy. Z czasem okazuje się, Ŝe są 
to strategie: 

– wyróŜnienia firmy na rynku, 
– działania w niszy rynkowej (strategia unikania konkurencji), 
– integracji. 
W grupie małych firm handlowych na uwagę zasługują firmy rodzinne. Z ba-

dań IBRKK wynika, Ŝe poprzez wykorzystywanie potencjału rodziny oraz duŜą 

                                                                 
3 R. Boruc, Fuzja na szczycie szansą dla niezaleŜnych detalistów, „Poradnik Handlowca” 2011, nr 2, 

s. 20, 22, 24. 
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elastyczność działań, jakie daje im niewielkie zatrudnienie, mają zdolność szybkich 
reakcji na wyzwania rynku. Ich siłą jest teŜ determinacja trwania na rynku. Przy 
ogromnym zaangaŜowaniu w utrzymanie firmy obiecująca jest dla nich strategia 
rozwoju przez innowacje, choć z punktu widzenia moŜliwości inwestycyjnych tych 
firm nie jest to strategia łatwa. Dla przetrwania przedsiębiorstwa na rynku istotne są 
równieŜ umiejętności i kompetencje pracowników, które pozwalałyby na skuteczne 
poszukiwanie, tworzenie i wykorzystywanie przewag konkurencyjnych firm ro-
dzinnych. Dotyczy to zarówno drobnych przewag, jak i tych strategicznych4. 

Przejawem podejmowania prób wyróŜnienia firmy handlowej na rynku jest 
specjalizacja asortymentowa. Przykładem takiej strategii jest: 

a) sieć Benedicite prowadzona przez tynieckich benedyktynów, która ma  
w ofercie tradycyjne wyroby o charakterze zdrowotnym i leczniczym, spo-
rządzane na bazie zakonnych receptur o wielowiekowej tradycji;  

b) rodzinna firma cukiernicza Hildebrand, która podjęła produkcję luksuso-
wych ręcznie malowanych figurek czekoladowych, nawiązujących do 
szwajcarskich czy belgijskich mistrzów czekolady; rozwój sklepów specja-
lizujących się w oferowaniu wyrobów pochodzących z określonych krajów 
bądź regionów nie tylko w Europie5; 

c) „Fajkowy sklep” z Radzymina z ofertą ok. 600 wyrobów tytoniowych, 
gdzie marŜe sięgają od kilku do kilkudziesięciu procent. 

W celu zwiększenia swojej konkurencyjności firmy handlowe małej skali po-
winny lepiej wykorzystywać własne atuty, do których zalicza się m.in. relatywnie 
dobrą znajomość lokalnego rynku wynikającą z nabytych doświadczeń w trakcie 
wieloletniego działania w polskich uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych, 
moŜliwość dostosowania oferty asortymentowej do oczekiwań niewielkiej grupy 
stałych klientów oraz świadczenie unikatowych usług, a takŜe moŜliwość daleko 
idącej specjalizacji oferty. Firmy handlowe małej skali powinny mieć na względzie 
przede wszystkim zasadę „dobra jakość za rozsądną cenę”. Klienci, płacąc wyŜszą 
cenę, oczekują „wartości dodatkowej” – dodatkowych korzyści, jak np. lepszej 
obsługi wzbogaconej o świadczenia serwisowe. 

Z badań IBRKK wynika, Ŝe coraz częściej wykorzystywaną strategią rozwoju 
małych firm handlowych staje się integracja. Dla małych firm detalicznych szansą 
są zarówno procesy integracji zachodzące w sferze detalu, jak i hurtu, gdyŜ otwiera-
ją one drogę dla rozwiązań wzmacniających pozycję małych firm handlowych. 
Przykładem moŜe być powstanie Polskiej Grupy Drogeryjnej jako efekt fuzji kilku 
                                                                 

4 A. Kujawińska, E. Więcek-Janka, Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzin-
nych, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkuren-
cyjnym rynku, red. G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz, Zeszyty Naukowe nr 595, Ekonomiczne Problemy 
Usług nr 55, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 59–67. 

5 Smaki Toskanii, „Supermarket Polska” 2007, nr 1. 
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spółek dystrybucyjnych w branŜy kosmetyków, detergentów i artykułów higienicz-
nych. Konsolidacja pozwala na6: 

– kategoryzację małych firm i dostosowanie ich oferty i działań marketingo-
wych do poszczególnych grup klientów, 

– wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w komunikacji pomiędzy partne-
rami (e-hurt, telemarketing), 

– uzyskiwanie korzyści z efektywnego zaplecza logistycznego i operacyjne-
go. 

W tabeli 1 przedstawiono korzyści wspólnych przedsięwzięć marketingowych 
zintegrowanych przedsiębiorstw. 

Tabela 1 

Korzyści wspólnych przedsięwzięć marketingowych zintegrowanych przedsiębiorstw 

Korzy ści  Opis 
Wynikające z dostępu do 
informacji i profesjonal-
nych analiz 

Dostęp do informacji marketingowej, profesjonalne przygotowanie 
planów marketingowych stwarzają szanse na wybór skuteczniej-
szych strategii rozwoju oraz profesjonalne wykorzystywanie narzę-
dzi marketingu 

Wynikające z wdraŜania 
nowoczesnej technologii 
informatycznej  

Wykorzystywanie coraz doskonalszego sprzętu i zatrudnianie wyso-
kiej klasy specjalistów pozwalające na szybkie rozwiązywanie po-
jawiających się dylematów, a takŜe korzystanie z profesjonalnie 
przygotowanych analiz i prognoz 

Wynikające z profesjo-
nalnego zastosowania 
narzędzi marketingo-
wych 

Pokonana zostaje bariera kosztów, wydajności, wiedzy i technologii 
związanych z projektowaniem, organizacją i realizacją przedsię-
wzięć marketingowych 

Wynikające z łagodzenia 
ujemnych stron globali-
zacji 

Przedsiębiorstwa są lepiej przygotowane do działania w dynamicz-
nie zmieniającym się otoczeniu oraz do ewentualnego wchodzenia 
na nowe rynki (segmenty rynku, rynki geograficzne) 

Źródło: opracowano na podstawie: J. Piwowar, Wspólne przedsięwzięcia marketingowe przedsię-
biorstw polskich i zagranicznych w obszarze Unii Europejskiej, w: Polski konsument  
i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, red. J. Karwowski, Uniwersytet 
Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2005. 

Korzystne zmiany wynikające z procesów integracji polegają na: 
– wspólnym doskonaleniu logistyki dostaw, czemu słuŜy wykorzystywanie 

nowoczesnych technologii informacyjnych i łączenie systemów informa-
tycznych przedsiębiorstw dla racjonalizacji gospodarki zapasami i optyma-
lizacji kosztów w poszczególnych firmach oraz w całym łańcuchu dostaw 
towarów na rynek; 

– pełniejszej wymianie informacji rynkowych pomiędzy partnerami, co po-
zwala na konkurowanie między poszczególnymi kanałami dystrybucji,  

                                                                 
6 Stworzyć alternatywę dla rynkowych gigantów, „Poradnik Handlowca” 2011, nr 2, s. 10, 12. 
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a nie konkurowanie przedsiębiorstw w ramach tego samego kanału dystry-
bucji; 

– rozwijaniu wspólnych działań marketingowych, które pozwalają na wyŜszą 
skuteczność działania partnerów biznesowych.  

NiezaleŜnie od przyjętych generalnych kierunków rozwoju firmy, funkcjono-
wanie w warunkach chwiejnej koniunktury i szybkich zmian na rynku wymusza 
stosowanie przez małe przedsiębiorstwa handlowe wielu róŜnych instrumentów 
konkurowania. Coraz więcej uwagi małe niezaleŜne firmy handlowe poświęcają 
na7: 

– zacieśnianie kontaktów z klientami, szczególnie lojalnymi, gdyŜ to oni po-
zwalają firmie na realizację stałej części obrotów, które w okresie spadku 
koniunktury zmniejszają się; niektóre firmy decydują się nawet na urucha-
mianie programów lojalnościowych modyfikowanych stosownie do reakcji 
klientów; 

– elastyczne dostosowywanie oferty nawet do zindywidualizowanych po-
trzeb klientów (zakup i sprzedaŜ na indywidualne zamówienie); 

– wykorzystanie Internetu jako kanału do kontaktów z klientem, narzędzia 
reklamy oraz miejsca przekazywania informacji o firmie (dotyczy szcze-
gólnie firm działających w niszy, oferujących specjalistyczne produkty); 

– próby konkurowania ceną dóbr lub usług poprzez odpowiednią politykę 
marŜ; 

– kreowanie dobrego wizerunku i renomy firmy; budowanie więzi klienta  
z marką firmy handlowej związane jest w warunkach turbulentnego otocze-
nia ze spadkiem lojalności klientów i potrzebą wykreowania takiego wize-
runku przedsiębiorstwa, który będzie się dobrze wpasowywał w potrzeby 
związane z elementami realizowanego stylu Ŝycia konsumentów.  

Czynniki, które właściciele małych firm detalicznych powinni brać pod uwagę 
przy kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa są na tyle zróŜnicowane, Ŝe ich 
wykorzystanie daje firmom spore moŜliwości wyróŜnienia się spośród konkuren-
tów. Budowie oryginalnych strategii funkcjonowania małych firm detalicznych 
mogą sprzyjać: 

– zmiany w cenionych przez konsumentów wartościach i zachowaniach. 
– zmiany w postępowaniu klientów przy zakupie towarów i usług (tab. 2). 

 
                                                                 

7 K. Mazurek-Łopacińska, Kierunki działań marketingowych przedsiębiorstw w obliczu kryzysu,  
w: Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu. Księga jubileuszowa z okazji 80. rocznicy uro-
dzin prof. zw. dr. hab. Mariana StruŜyckiego, red. A. Skowronek-Mielczarek, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2010, s. 236–237; M. Zastempowski, Instrumenty konkurowania stosowane przez 
MSP w dobie kryzysu finansowego, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zacho-
wania podmiotów na konkurencyjnym rynku…, s. 145–152. 
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Tabela 2 

Zmiany w postępowaniu klientów przy zakupie towarów i usług 

Tradycyjne podejście konsumenta  
do zakupów 

Nowoczesne podejście konsumenta  
do zakupów 

Docenianie wartości pieniądza 
Docenianie jakości towarów i usług 
Oczekiwanie szerokiego wyboru towarów i usług 
Wygoda 
Korzystna relacja wartości do ceny towaru 

Docenianie zabawy 
Autentyczność 
Nastawienie na poznawanie, naukę 
Wzrost znaczenia czasu 
Docenianie jakości, w tym gotowość zapła-
cenia większych kwot za nowe luksusowe 
mar-ki, gdy wartość produktu jest łatwo 
rozróŜniana 
Docenianie „spokoju ducha” 

Źródło: opracowane na podstawie D. Fratila, Tradycyjne czy nowoczesne kanały dystrybucji – 
która forma zapewnia przewagę konkurencyjną, w: What’s going on in retailing?, Mate-
riały z VI Kongresu, Warszawa 8–9.06.2010. 

Cechy polskiego konsumenta, które małe firmy handlowe powinny brać pod 
uwagę przy formułowaniu koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa to8:  

– uznanie rodziny za najwyŜszą wartość; 
– rosnąca liczba osób starszych oraz malejąca – ludzi młodych; 
– cena – kluczowym czynnikiem wyboru podczas zakupów, ale równocze-

śnie gotowość zapłacenia wyŜszej ceny za artykuły luksusowe, markowe, 
gdy wartość produktu jest łatwo rozróŜniana; 

– przywiązywanie coraz większej uwagi do jakości i bezpieczeństwa produk-
tów; 

– rosnące zainteresowanie polskimi produktami Ŝywnościowymi; 
– rosnąca dbałość o kondycję i zdrowy tryb Ŝycia; 
– stosunkowo duŜa wraŜliwość na działania promocyjne, w tym o charakte-

rze ekonomicznym; 
– stosunkowo duŜe zainteresowanie nowościami. 

Podsumowanie 

DuŜa zmienność otoczenia wywołuje konieczność podejmowania przez przed-
siębiorstwa coraz szybszych działań, które są obarczone coraz większym ryzykiem. 
Jest to wynik dynamicznego rozwoju oferty towarów i usług oraz rosnącej nadwyŜ-
ki podaŜy nad popytem, nasilania się procesów globalizacji i konkurencji, zmian 
demograficznych, dywersyfikacji konsumentów i wielu jeszcze innych czynników. 
Wzrasta znaczenie – jak nigdy dotąd – dobrych pomysłów, inicjatyw i zdolności 

                                                                 
8 Opracowano na podstawie: D. Fratila, Tradycyjne czy nowoczesne kanały dystrybucji – która forma 

zapewnia przewagę konkurencyjną, w: What’s going on in retailing?, Materiały z VI Kongresu, War-
szawa, 8–9.06.2010. 
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przedsiębiorstwa do budowania dobrych relacji z partnerami biznesowymi i szyb-
kiej adaptacji do zmian rynkowych oraz wprowadzania innowacji. Jest to dość 
istotna zmiana w stosunku do sytuacji sprzed kilku lat, kiedy przedsiębiorcy kon-
centrowali się na optymalizacji zasobów i kosztów.  

Słabość funkcjonowania małych firm handlowych wynika nie tylko z ich zna-
cznie skromniejszych zasobów rzeczowych i finansowych, lecz takŜe z ciągle zbyt 
skromnego korzystania z doradztwa strategicznego. Jedynie 3% firm małych dekla-
ruje korzystanie z  takiego wsparcia. Według przedstawicieli mikro firm powody 
ograniczonej współpracy z tymi podmiotami wynikają z9: 

– braku świadomości istnienia instytucji wsparcia publicznego kierowanego 
do małych firm, 

– braku zaufania do zewnętrznego doradztwa, 
– niskiej oceny działań instytucji doradztwa („nie znają specyfiki branŜy”, 

„stosują gotowe rozwiązania, zamiast dostosowywać je do specyfiki MSP). 
Potrzebne są zatem intensywne działania informacyjne prezentujące przykłady 

dobrych praktyk oraz przykłady sukcesów małych firm handlowych, które skorzy-
stały z pomocy róŜnych instytucji wsparcia dla małych i średnich firm. Obiecują-
cym działaniem powinno być takŜe uświadamianie małym przedsiębiorcom zna-
czenia kapitału ludzkiego w budowie długookresowej konkurencyjności firmy, 
gdyŜ mali przedsiębiorcy wykazują często konserwatywne spojrzenie na problema-
tykę kapitału ludzkiego. Oczekują od pracowników standardowego zestawu cech 
(sumienny, pracowity, zdyscyplinowany, lojalny), a rzadziej poszukują pracowni-
ków twórczych, kreatywnych i samodzielnych. 

 
TRADE ENTERPRISES’ STRATEGIES  

IN THE PERIOD OF UNSTEADY BOOM 
 

Summary 
 
The problem for the enterprises operating in the trade sphere are: a strong competition under 

the conditions of ever growing market density, growing advantage of supply over demand in 
individual markets for goods and services, quick changes in consumers’ preferences, more and 
more frequent emergence of new companies quickly winning the key positions in the market and 
the need for a quick reaction to the occurring changes in the environment. The repeating cyclical 
periods of good and bad business situation increase uncertainty and risk, which, to be sure, is 
inseparably related to carrying out business activities but, in face of unforeseeable future and 
factors, which shape it, hinders trade company management. In this situation, there is growing 
importance of the capability to limit the risk with the use of relevant strategies. The objective of 
the paper is not so much description of the strategies used as presentation of attitudes of small 
commercial firms and chains towards company management under the conditions of quickly 
changing environment and growing uncertainty.  

                                                                 
9 W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaut, D. Szubert, Procesy inwestycyjne…, s. 71. 
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MARKETING MIĘDZYKULTUROWY  
A COUNTRY CLUSTER – UJĘCIE TEORETYCZNE 

 

 

 

Streszczenie  

Artykuł podejmuje rozwaŜania dotyczące zróŜnicowań kulturowych na rynkach międzyna-
rodowych. Omówiono zagadnienia związane z pojęciem marketingu międzykulturowego.  
W artykule poruszono problematykę wpływu zróŜnicowań kulturowych na standaryzację, dyfe-
rencjację, orientacje przedsiębiorstw, marketing i biznes na rynkach międzynarodowych. Ponadto 
przedstawiono  pojęcie i zakres marketingu międzykulturowego w działalności międzynarodowej 
przedsiębiorstw. Następnie zaprezentowano zróŜnicowane kręgi kulturowe (Country Cluster) na 
podstawie róŜnych teorii i modeli. W tym kontekście przedstawiono znaczenie identyfikacji  
Country Cluster dla marketingu międzykulturowego i biznesu międzynarodowego. 

Wprowadzenie  

Procesy globalizacji i internacjonalizacji lat 80. i 90. ubiegłego wieku przyczy-
niły się do wzrostu znaczenia elementów kulturowych w marketingu, zarządzaniu  
i biznesie międzynarodowym. Genezy internacjonalizacji i globalizacji naleŜy po-
szukiwać w obrębie trzech dynamicznie sprzęŜonych procesów: rozwoju technolo-
gicznego, działań politycznych i prawnych oraz przemian kulturowych1. Niniejszy 
artykuł jest poświęcony rozwaŜaniom dotyczącym przemian i zróŜnicowań mię-
dzykulturowych istotnych w procesach internacjonalizacji, europeizacji i globaliza-
cji. Podstawowym celem artykułu jest zaprezentowanie i omówienie kręgów kultu-
rowych (Country Cluster) zidentyfikowanych na podstawie teorii i badań między-
kulturowych, stosowanych w procesach internacjonalizacji.  

Pojęcie i zakres marketingu międzykulturowego 

ZróŜnicowania kulturowe między poszczególnymi krajami nabierają szczegól-
nego znaczenia w aspekcie internacjonalizacji, standaryzacji i globalizacji rynków. 
                                                                 

1 M. Gorynia, R. Owczarzak, Podstawy teorii internacjonalizacji i globalizacji działalności przed-
siębiorstw, „Gospodarka Narodowa” 2004, nr 1–2, s. 2. 
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Postawiona w 1986 r. przez T. Levitta2 teza o standaryzacji i globalizacji rynków 
przyczyniła się z jednej strony do stosowania standaryzowanych koncepcji marke-
tingowych, z drugiej zaś doprowadziła do zwiększenia uwagi na czynniki kulturo-
we, które wymagają stosowania adaptacji do rynków zagranicznych czy tez dyfe-
rencjacji. Zwłaszcza tezy J. Naisbitta na temat paradoksu globalizacji oraz tezy 
dotyczące oddalania się kultur stały się antytezą dla pojęcia globalizacji, standary-
zacji i przyczyniły się do wzrostu znaczenia dyferencjacji i elementów międzykul-
turowych w marketingu i biznesie na rynkach zagranicznych3. Wydaje się, Ŝe stan-
daryzacja umoŜliwia przedsiębiorstwom korzyści wynikające z oszczędności kosz-
tów przez ekonomię skali czy krzywą doświadczenia. Jednak wymaga się stosowa-
nia pewnego stopnia dyferencjacji ze względu na istniejące zróŜnicowania kulturo-
we pomiędzy społeczeństwami. W marketingu jest stosowana najczęściej w formie 
adaptacji procesów i programów marketingowych poprzez dostosowanie do krajo-
wych czy regionalnych zróŜnicowań kulturowych.  

Wobec powyŜszego wzrosła rola marketingu międzykulturowego, który moŜna 
określić jako dostosowanie koncepcji marketingowej i strategii do zróŜnicowań 
kulturowych na rynkach międzynarodowych wynikających z rytuałów, zwyczajów, 
tradycji, religi, języka, zachowań czy przyzwyczajeń. Marketing międzykulturowy 
obejmuje analizę, planowanie, koordynację i kontrolę wszystkich aktywności 
przedsiębiorstwa ukierunkowanych na rynki międzynarodowe uwzględniającą 
czynniki wpływu i uwarunkowania kulturowe, niezaleŜnie od wybranych form 
działalności zagranicznej4. Marketing ten bazuje na wcześniejszej analizie i zmniej-
szaniu barier kulturowych przez dostosowywanie koncepcji produktu do specyficz-
nych wymagań konsumentów Ŝyjących w danej strefie kulturowej5. J.C. Usunier  
i B. Walliser uwaŜają, Ŝe marketing międzykulturowy jest rozwiązaniem dla dyle-
matu między globalną konkurencją a nieglobalnym popytem, marketing międzykul-
turowy próbuje uwzględniać narodowe zróŜnicowania oraz wykorzystać wspólne 
narodowe cechy6. Ponadto moŜna uznać marketing międzykulturowy za naukę 
interdyscyplinarną, w której oprócz mikroekonomicznych teorii marketingu mię-
dzynarodowego są wykorzystywane inne dyscypliny, jak metody statystyczne, et-
nologia, antropologia, socjologia, psychologia czy komparatystyka prawnicza i po-

                                                                 
2 T. Levitt, The Globalization of Marktes, „Harvard Business Review” 1983, May–June, s. 92–102. 
3 Zob. J. Naisbitt, Global Paradox. The Bigger the World Economy, the More Powerful Its Smallest 

Players, William Morrow & Company, Inc., New York 1994. 
4 C. Mennicken, Interkulturelles Marketing. Wirkungszusammenhänge zwischen Kultur, Konsumver-

halten und Marketing, DUV, Wiesbaden 2000, s. 90. 
5 K. Mazurek-Łopacińska, Niektóre dylematy rozwoju marketingu globalnego, „Świat Marketingu” 

2001, nr 11, www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=602287. 
6 J.C. Usunier, B. Walliser, Interkulturelles Marketing, Gabler, Wiesbaden 1993, s. 128. 
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lityczna7. Wyjaśnienia wymaga rozgraniczenie pomiędzy marketingiem międzyna-
rodowym a marketingiem międzykulturowym. Zdaniem D. Lindnera, podstawowe 
zróŜnicowanie dotyczą tego, Ŝe punktem wyjścia marketingu międzynarodowego są 
kraje, a marketingu międzykulturowego – kultury8. Marketing międzykulturowy 
charakteryzuje się szczególnym znaczeniem analizy elementów otoczenia kulturo-
wego na rynkach docelowych w podejmowaniu decyzji marketingowych oraz moŜe 
przejawiać się w9: 

– odwoływaniu się do uniwersalnych, ponadnarodowych wartości kulturo-
wych, 

– ujednoliceniu działań marketingowych na rynkach róŜnych krajów w przy-
padku ich podobieństw kulturowych, 

– uwzględnieniu lokalnej specyfiki kulturowej rynków docelowych, 
– uwzględnieniu wewnętrznego zróŜnicowania kulturowego krajów (seg-

mentów kulturowych). 
Głównym celem marketingu międzykulturowego jest przygotowanie, prowa-

dzenie i kontrola działalności marketingowej na rynkach międzynarodowych przy 
uwzględnieniu istniejących zróŜnicowań kulturowych. Podstawowym zadaniem 
marketingu międzykulturowego jest identyfikacja, analiza i ocena istniejących 
zróŜnicowań kulturowych na rynkach międzynarodowych. Do czynników kulturo-
wych na rynkach zagranicznych moŜna zaliczyć m.in. rytuały, wartości, normy 
społeczne, język, świadomość narodową, religie, symbole, wartości społeczne, 
przyzwyczajenia, mentalność, zachowania. Identyfikacja zróŜnicowań kulturowych 
jest istotnym elementem działań marketingowych, poniewaŜ czynniki kulturowe 
wpływają na zachowania jednostek, grup społecznych, konsumentów, organizacji, 
przedsiębiorstw. Wpływ kultury moŜe przejawiać się w10: 

– przyjętym układzie wartości postaw preferencji; 
– hierarchii potrzeb jednostki, grupy społecznej; 
– systemie instytucji społecznych (organizacje, regulacje prawne i politycz-

ne, system kształcenia); 
– charakterze zwyczajów, tradycji, obrzędów; 
– rodzajach, cechach wzorców zachowań, w znaczeniu takich wartości, jak 

wierność, zaangaŜowanie, honor, godność, odwaga, skłonność do ryzyka; 
– znaczeniu przypisywanego róŜnym symbolom i kolorom. 

                                                                 
7 Ch. Emrich, Interkulturelles Marketing-Management: Erfolgsstrategien, Konzepte, Analysen, 2. 

Ueberarb. und erg. Aufl., DUV, Wiesbaden 2009, s. 392. 
8 D. Lindner, Interkulturelles Marketing: Grundlagen; Strategien; Chancen; Risiken, Verlag Dr. 

Müller, Sarbruecken 2004, s. 73. 
9 E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009, s. 68. 
10 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, War-

szawa 2003, s. 248. 
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Istniejące na rynkach zagranicznych zróŜnicowania kulturowe wymagałyby od 
przedsiębiorstw daleko idącej dyferencjacji koncepcji i strategii marketingowej. Ze 
względu zwłaszcza na stronę kosztową  międzynarodowej działalności gospodar-
czej, np. realizowaną poprzez ekonomię skali, która zmierza jeśli nie do standary-
zacji poprzez globalizację – to przynajmniej do łączenia podobnych kulturowo 
krajów, regionów czy społeczeństw w Country Cluster. Poziom standaryzacji  
w zidentyfikowanych Country Cluster oraz poziom dyferencjacji między Country 
Cluster jest wysoki. UmoŜliwia to przedsiębiorstwom w kręgach kulturowych sto-
sowanie ujednoliconych koncepcji, strategii i działań marketingowych. Homoge-
niczne kulturowo grupy krajów umoŜliwiają stosowanie standaryzowanych koncep-
cji marketingowych w zakresie procesów i w znacznym stopniu programów, np. 
standaryzowanych produktów i marki, zbliŜonych cen, dystrybucji czy polityki 
promocji. Przedsiębiorstwa mogą w wyróŜnionym kręgu kulturowym stosować 
orientację regiocentryczną poprzez działalność w formie strategii regionalnej rozu-
mianą jako jedną z orientacji zaproponowaną przez D.A. Heenana i H.V. Perlmutte-
ra11. Regionem w tym wypadku będzie Country Cluster, czyli grupa zbliŜonych 
kulturowo krajów, względem których jest stosowane ujednolicone zarządzanie, 
formy internacjonalizacji, strategie czy marketing, np. w kręgu łacińskiej Europy 
czy Azji Południowej według kręgów kulturowych modelu GLOBE. Orientacja 
regiocentryczna wynika z powiązania elementów orientacji policentrycznej (strate-
gii multinarodowej) z orientacją geocentryczną (strategii globalnej). Jej charaktery-
styczną cechą jest  wysoki stopień standaryzacji w regionie (wybranych krajach) 
oraz wysoki stopień dyferencjacji między regionami. MoŜna stwierdzić, Ŝe orienta-
cja regiocentryczna w marketingu międzykulturowym polega na stosowaniu standa-
ryzacji, globalizacji tak głębokiej, jak to kulturowo moŜliwe, i dyferencjacji na tyle, 
na ile to jest kulturowo konieczne. Wobec powyŜszego zadaniem marketingu mię-
dzykulturowego jest opracowanie kryteriów kulturowych umoŜliwiających podział 
regionów na zbliŜone kulturowo Country Cluster.  

W celu identyfikacji zbliŜonych kulturowo Country Cluster moŜna wykorzystać 
wyniki badań międzykulturowych, np. G. Hofstede’a czy modelu GLOBE. Ze 
względu na interdyscyplinarność pojęcia marketingu międzykulturowego posłuŜyć 
moŜna się równieŜ wynikami badań w innych dyscyplinach, np. socjologii, psycho-
logii, zarządzania, nauk politycznych (np. teoria S. Huntingtona). WaŜną rolę  
w stworzeniu kręgów kulturowych odgrywa identyfikacja wymiarów kultury, które 
mogą następnie posłuŜyć do podziału krajów lub społeczeństw na kręgi kulturowe. 
Interesujący wydaje się stosunek autorów badań międzykulturowych do kryteriów 
słuŜących identyfikacji zbliŜonych kulturowo krajów kręgów kulturowych. S. Ro-

                                                                 
11 Szczegółowe wyjaśnienie orientacji: D.A. Heenan, H.V. Perlmutter, Multinational organization 

development, Addison-Wesley, Reading, Mass.1979, s. 18–20.  
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nen i O. Shenkar duŜe znaczenie przywiązują w ramach tworzenia kręgów kulturo-
wych do bliskości geograficznej poszczególnych krajów oraz do języka którym 
posługują się poszczególne społeczeństwa12. Z kolei przeprowadzone przez L. Kol-
mana, N. Noorderhavena, G. Hofstede’a, E. Dienes badania w czterech krajach 
Europy Środkowej (Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech) – wydawałoby się 
znacznie zbliŜonych kulturowo – wskazują na znaczne zróŜnicowania w warto-
ściach kulturowych między tymi krajami, które są na tyle duŜe, Ŝe nie moŜna stwo-
rzyć z tych krajów jednego Country Cluster. Interesujące jest, Ŝe takie kraje jak 
Słowacja i Czechy róŜnią się znacznie w ramach tych badań w czterech z pięciu 
zastosowanych wymiarów kultury13. PowyŜsze przykłady wskazują, Ŝe w zaleŜno-
ści od zastosowanych kryteriów, metodologii badań, zidentyfikowanych wymiarów 
kultury stworzone kręgi kulturowe mogą się znacznie róŜnić w badaniach między-
kulturowych róŜnych autorów. W literaturze występuje wiele modeli i badań mię-
dzykulturowych umoŜliwiających identyfikację podobieństw lub zróŜnicowań kul-
turowych pomiędzy poszczególnymi społeczeństwami – stanowiących podstawę do 
tworzenia kręgów kulturowych ze zbliŜonych kulturowo krajów czy społeczeństw.  

Contry Cluster – typologia G. Hofstede’a 

Najbardziej znanym i często cytowanym badaniem międzykulturowym jest ty-
pologia kultury przedstawiona przez holenderskiego naukowca G. Hofstede’a, który  
przeprowadził badania w 50 krajach wśród pracowników koncernu IBM (ok. 116 
tys. respondentów) na roŜnych pozycjach organizacyjnych. Hofstede wyróŜnił pięć 
wymiarów kulturowych, które pozwalają na zidentyfikowanie i wyjaśnienie istnie-
jących zróŜnicowań kulturowych (orientacja długookresowa powstała w ramach 
jego współpracy z M. Bondem w latach 1991–1986)14. Na podstawie przeprowa-
dzonych badań autor ten wyróŜnił następujące wymiary kultury: dystans władzy; 
indywidualizm/kolektywizm; męskość/kobiecość; unikanie niepewności; orientacja 
długoterminowa. 

Przedstawione przez G. Hofstede’a wymiary kultury przedstawiające odmien-
ności lub podobieństwa kulturowe moŜna wykorzystać do zidentyfikowanie kultu-
rowo zbliŜonych krajów w grupy kulturowe (Country Cluster). W tym celu moŜna 
uwzględnić zarówno wszystkie wymiary kulturowe, jak i stworzyć Country Cluster 
na podstawie wybranych zmiennych. Na rysunku 1 zaprezentowano sześć kręgów 

                                                                 
12 S. Ronen, O. Shenkar, Clustering countries on attitudinal dimensions: A review and synthesis, 

„The Academy of Management Review” July 1985, s. 444. 
13 L. Kolman, N.G. Noorderhaven, G. Hofstede, E. Dienes, Cross-cultural differences in Central Eu-

rope, „Journal of Managerial Psychology” 2003, Vol. 18, Iss. 1, s. 86–87. 
14 Wyjaśnienie wymiarów kultury: G. Hofstede, Culture's Consequences – International Differences 

in Work Related Values, Newbury Park, London 1980; G. Hofstede, Culture's Consequences: compar-
ing values, behaviors, institutions, and organizations across nations, Sage, Thousand Oaks. Ca. 2001. 
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kulturowych oraz trzy niezaleŜne kraje zidentyfikowane ze względu na kobie-
cość/męskość oraz  unikanie niepewności. 

 

Rys. 1. Country Cluster ze względu na męskość/kobiecość i unikanie niepewności 

Źródło: G. Hofstede za: C. Emrich, Interkulturelles Marketing-Management: Erfolgsstrategien, 
Konzepte, Analysen, 2. Ueberarb. und erg. Aufl., DUV, Wiesbaden 2009, s. 97. 

Na rysunku 2 przedstawiono pięć kręgów kulturowych (Country Cluster) oraz 
jeden niezaleŜny kraj zidentyfikowane ze względu na męskość/kobiecość i dystans 
władzy według wyników badań G. Hofstede’a. Zaprezentowane przez niego wy-
miary międzykulturowe w poszczególnych krajach posłuŜyły innym badaczom na 
stworzenie modeli oraz do pogrupowania krajów w tzw. Country Cluster.  

J. Henry dokonał identyfikacji kręgów kulturowych na podstawie czterech wy-
miarów kultury G. Hofstede’a: męskość/kobiecość, indywidualizm/kolektywizm, 
dystans władzy i unikanie niepewności. Zaproponował pogrupowanie krajów w na-
stępujące osiem Country Cluster15: 

                                                                 
15 J. Henry, Creativity and Perception in Management, (The Open University 2001), Sage. London, 

Thousand Oaks 2002, s. 137. 
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a) bardziej rozwinięte kraje łacińskie – Argentyna, Brazylia, Belgia, Francja, 
Hiszpania; 

b) mniej rozwinięte kraje łacińskie – Chile, Kolumbia, Meksyk, Peru, Wene-
zuela, Jugosławia, Portugalia; 

c) bardziej rozwinięte kraje azjatyckie – Japonia; 
d) mniej rozwinięte kraje azjatyckie – Hong Kong, Indie, Filipiny, Singapur, 

Tajwan, Tajlandia; 
e) Bliski Wschód – Grecja, Turcja, Iran; 
f) germański – Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy, Izrael, RPA; 
g) angielski – Wielka Brytania, Irlandia, USA, Kanada, Australia, Nowa Ze-

landia; 
h) nordycki – Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Holandia. 

 

Rys. 2. Country Cluster ze względu na męskość/kobiecość i dystans władzy 

Źródło: G. Hofstede za: C. Emrich, Interkulturelles Marketing-Management…, s. 97. 

Typowymi Country Cluster według Henry’ego wydają się kraje kultury nor-
dyckiej, które charakteryzują się niskim stopniem dystansu władzy i niskim pozio-
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mem męskości/kobiecości, średnim indywidualizmu/kolektywizmu oraz niskim lub 
średnim unikania niepewności. Przeciwieństwem Country Cluster nordyckiego jest  
grupa bardziej rozwiniętych krajów łacińskich charakteryzująca się wysokim stop-
niem męskości/kobiecości, unikania niepewności i dystansu władzy oraz średnim 
indywidualizmu/kolektywizmu. Interesujący jest fakt, Ŝe Henry jako jeden z nie-
wielu autorów do jednego Country Cluster, czyli grupy mniej rozwiniętych krajów 
łacińskich, zaliczył zarówno kraje południowo-amerykańskie (Argentynę i Brazy-
lię), jak i kraje europejskie (Belgię, Francję i Hiszpanię). Podobnie nietypowa wy-
daje się grupa krajów Bliskiego Wschodu – do religijnie, językowo, politycznie  
i geograficznie odmiennego Iranu dołączyły kraje europejskie: Grecja i Turcja.  
W grupie krajów kultury germańskiej są obok właściwych dla tej kultury krajów 
(Niemcy, Austria, Szwajcaria) równieŜ tak nietypowe, jak Włochy, Izrael czy Re-
publika Południowej Afryki. 

Country Cluster – model GLOBE 

W początku lat 90. ubiegłego wieku pod kierunkiem R.J. House’a zostały za-
inicjonowane badania międzykulturowe pod nazwą GLOBE (The Global Leaders-
hip and Organizational Behavior Effectiveness), których celem było zebranie da-
nych empirycznych dotyczących wspólnych zaleŜności pomiędzy kulturą społe-
czeństwa, kulturą przedsiębiorstw oraz stylami zarządzania. Badania GLOBE nale-
Ŝą do jednych z najbardziej interesujących i kompleksowych badań międzykulturo-
wych, których przewaga względem innych tego typu badań wynika z ich metodolo-
gii. W badaniach GLOBE wyróŜniono dziewięć wymiarów kulturowych: unikanie 
niepewności (uncertainty avoidance); dystans władzy (power distance); kolekty-
wizm instytucjonalny (institutional collectivism); kolektywizm grupowy (in-group 
collectivism); równouprawnienie płci (gender egalitarianism); asertywność (asser-
tiveness); orientacja przyszłościowa (future orientation); orientacja zadaniowa (per-
formance orientation); orientacja humanitarna (humane orientation)16. W modelu 
GLOBE na podstawie przeprowadzonych badań i zaproponowanych wymiarów 
kultury, które częściowo bazują na wymiarach zaproponowanych przez G. Hofste-
de’a (np. unikanie niepewności, indywidualizm/kolektywizm), zostały zidentyfiko-
wane Country Cluster. W modelu GLOBE dokonano pogrupowania kultur społe-
czeństw według zbliŜonych do siebie cech w następujące kręgi kulturowe (Country 
Cluster)17: 

                                                                 
16 R.J. House, M. Javidan, Overview of Globe, w: Culture, Leadership, and Organizations: The 

GLOBE Study of 62 Societies, ed. R.J. House, P.J. Hanges, M. Javidan, P. Dorfman, V. Grupta, Sage, 
Thousand Oaks., Ca. 2004, s. 11–14; F.C. Brodbeck, Navigationshilfe für internationales Change 
Management. Erkenntnisse aus dem GLOBE Projekt, „OrganisationsEntwicklung” 2006, nr 3, s. 19. 

17 Zob. V. Gupta, P.J. Hanges, Regional and climate Clustering of Societal Cultures, w: Culture, 
Leadership, and Organizations…, s. 191; J.S. Chhokar, F.C. Brodbeck, R.J. House: Introduction,  
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a) kultura angielska – Australia, Kanady (tylko angielskojęzyczna), Anglia, 
Irlandia, Nowa Zelandia, RPA (białe społeczeństwo), USA; 

b) kultura nordycka – Dania, Finlandia, Szwecja; 
c) kultura Europy Wschodniej – Albania, Gruzja, Grecja, Węgry, Kazachstan, 

Polska, Rosja, Słowenia; 
d) kultura łacińskiej Europy– Francja, Izrael, Włochy, Portugalia, Hiszpania, 

Szwajcaria (francuskojęzyczna); 
e) kultura germańska – Austria, Niemcy, Holandia, Szwajcaria (niemieckoję-

zyczna); 
f) kultura Ameryki Łacińskiej – Argentyna, Boliwia, Brazylia, Kolumbia, 

Kostaryka, Ekwador, Salwador, Gwatemala, Meksyk, Wenezuela; 
g) kultura Bliskiego Wschodu – Egipt, Kuwejt, Maroko, Katar, Turcja (nie-

którzy autorzy uwzględniają w tym kręgu kulturowym równieŜ Arabię 
Saudyjską); 

h) kultura Azji Południowej – Indie, Indonezja, Iran, Malezja, Filipiny, Taj-
landia; 

i) Azja konfucjańska – Chiny, Hong Kong, Japonia, Singapur, Korea Połu-
dniowa, Tajwan; 

j) Afryka (poniŜej Sahary) – Namibia, Nigeria, RPA (czarne społeczeństwo), 
Zambia, Zimbabwe. 

Interesujące jest, Ŝe w modelu GLOBE wyróŜniono nie kultury krajów, lecz 
kultury społeczeństw (stanowi przewagę modelu w stosunku do innych badań mię-
dzykulturowych). Wobec powyŜszego zidentyfikowano następujące tzw. częściowe 
kultury: w Niemczech (znajdujące się w germańskim kręgu kulturowym), Szwajca-
rii (niemieckojęzyczna została zakwalifikowana do niemieckiego Country Cluster,  
a francuskojęzyczna do kręgu łacińskiej Europy) i Republice Południowej Afryki 
(białe społeczeństwo RPA przypisano do kręgu kultury angielskiej, a czarne społe-
czeństwo RPA zakwalifikowano do Country Cluster – afrykańskiego). 

Country Cluster według S. Ronena i O. Shenkara 

S. Ronen i O. Shenkar zaproponowali w 1985 r. kilka kręgów kulturowych18. 
Wynikły one z badania przez autorów dystansu kulturowego pomiędzy poszczegól-
nymi krajami na podstawie zachowań międzykulturowych pracowników przedsię-
biorstw. W ramach badań zostały ustalone zmienne (ukierunkowane na wykonywa-
na prace), które moŜna uwzględnić w czterech grupach: zadowolenie z pracy, zna-

                                                                                                                                                             

w: Culture and Leadership Across the World: The GLOBE Book of In-Depth Studies of 25 Societies, ed. 
F.C. Brodbeck, J.S. Chhokar, R.J. House, Lawrence Erlbaum Associates, New York 2007, s. 13. 

18 Szczegółowe wyjaśnienie: S. Ronen, O. Shenkar, Clustering countries on attitudinal dimensions: 
A review and synthesis, „The Academy of Management Review” July 1985, s. 435–454. 
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czenie celów pracy, zmienne dotyczące przedsiębiorstwa oraz zachowań między-
ludzkich i znaczenia pracy. Na podstawie porównań tych zmiennych między po-
szczególnymi krajami zostały stworzone zbliŜone kulturowo Country Cluster.  
S. Ronen i O. Shenkar zaproponowali następujące osiem kręgów kulturowych i je-
den Country Cluster niezaleŜny19: 

a) nordycki (Nordic) – Finlandia, Dania, Szwecja, Norwegia; 
b) germański (Germanic) – Niemcy, Austria, Szwajcaria; 
c) angielski (Anglo) – USA, Wielka Brytania, Irlandia, Australia, Nowa Ze-

landia, Kanada, RPA; 
d) łacińska Europa (Latin European) – Francja, Belgia, Włochy, Hiszpania, 

Portugalia; 
e) Ameryka Łacińska (Latin American) – Argentyna, Chile, Meksyk, Wene-

zuela, Peru, Kolumbia; 
f) Daleki Wschód (Far Eastern) – Singapur, Malezja, Hong Kong, Filipiny, 

Wietnam, Indonezja, Tajwan, Tajlandia; 
g) Bliski Wschód (Near Eastern) – Turcja, Iran, Grecja; 
h) arabski (Arab) – Bahrajn, Kuwejt, Oman, Arabia Saudyjska, Abu Dhabi, 

Zjednoczone Emiraty Arabskie; 
i) niezaleŜny (Independent) – Indie, Bazylia, Japonia, Izrael. 
Krytyka zaproponowanych przez S. Ronena i S. Shenkara kręgów kulturowych 

dotyczyła (podobnie jak badań G. Hofstede’a) tego, czy koncepcja ta przedstawia 
zróŜnicowania istniejące w stosunku do pracy i kultury pracy pomiędzy poszcze-
gólnymi krajami, czy zróŜnicowania kulturowe pomiędzy społeczeństwami  krajów.  
Podobnie dyskusyjne są zaproponowane przez autorów kręgi kulturowe – tzn. czy 
dotyczą one kręgów kulturowych społeczeństw, czy raczej pewnej kultury pracy, 
kultury przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Mimo pewnej krytyki 
zaproponowane przez Ronena i Shenkera kręgi kulturowe z pewnością są przydatne 
dla zarządzania międzynarodowego, marketingu międzykulturowego  
i badań międzykulturowych na rynkach międzynarodowych. 

Wybrane grupy kr ęgów kulturowych   

Samuel P. Huntington – wybitny amerykański politolog, przedstawił w 1993 r.  
w swoim artykule The Clash of Civilization teorię zderzenia cywilizacji dotyczącą 
tego, Ŝe religijne i kulturowe zróŜnicowania mogą być źródłem potencjalnych kon-
fliktów 20. Ponadto uwaŜał, Ŝe kultura i toŜsamość kulturowa, będąca w szerokim 
pojęciu toŜsamością cywilizacji, kształtuje wzorce potencjalnego konfliktu na świe-

                                                                 
19 Ibidem, s. 449. 
20 Szczegóły teorii: S.P. Huntington, Clash of Civilizations?, „Foreign Affairs” Summer 1993, Vol. 

72, No. 3, s. 22–49. 



Marketing międzykulturowy a Cuntry Cluster – ujęcie teoretyczne 583

cie. UwaŜał, Ŝe politykę międzynarodową będzie kształtować osiem głównych cy-
wilizacji, które moŜna uznać za klasyfikację Country Cluster w marketingu mię-
dzykulturowym czy biznesie międzynarodowym. Do tych cywilizacji (kręgów kul-
turowych) zaliczył21: 

a) zachodnią – m.in. kraje Europy Zachodniej i część Europy Środkowo-
Wschodniej, USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Papua – Nowa 
Gwinea, Surinam, Gujana Francuska; 

b) chińską – Chiny (bez Tybetu), Korea Południowa i Północna, Wietnam, 
Tajwan, Singapur; 

c) hinduistyczną – Indie, Nepal; 
d) prawosławną – Rosja, Ukraina, Białoruś, Rumunia, Mołdawia, Bułgaria, 

Macedonia, Serbia, Serbia, Cypr, Grecja; 
e) afrykańską – kraje afrykańskie oprócz północnej Afryki, tj. krajów z islam-

skiego kręgu kulturowego; 
f) islamską – m.in. kraje arabskie, Indonezja, Malezja, część Filipin, Albania, 

Iran, Pakistan, kraje byłego ZSRR połoŜone w Azji Środkowej, Bangladesz 
oraz część Indii, Komory, Malediwy; 

g) latynoamerykańską – Ameryka Środkowa i Południowa, Meksyk; 
h) japońską – Japonia; 
i) buddyjską – Bhutan, Tybet, Mongolia, Sri Lanka, Laos, KambodŜa, Taj-

landia. 
Znaczenie teorii cywilizacji Huntingtona dla marketingu międzykulturowego 

podkreśla fakt, Ŝe niektórzy autorzy, np. M.W. Pang22, uwzględniają podział kultur 
Huntingtona wśród podstawowych Country Cluster G. Hofstede’a czy model 
GLOBE.  

W ramach identyfikacji Country Cluster moŜna równieŜ, z pewnymi ogranicze-
niami, wykorzystać klasyfikację R. Gestelanda, który dokonał podziału kultur na: 
ekspresywne – powściągliwe, monochromatyczne – polichromatyczne, ceremonial-
ne – nieceremonialne oraz transakcyjne – partnerskie23. Pierwsza klasyfikacja kul-
turowa krajów dotyczy podziału ze względu na nastawienie do prowadzenia bizne-
su, w ramach których Gesteland wyróŜnił: kultury protransakcyjne – kraje skandy-
nawskie i inne germańskie kraje europejskie, kraje Ameryki Północnej, Australia, 
Nowa Zelandia; umiarkowanie protransakcyjne – Wielka Brytania, RPA, romańskie 
kraje europejskie, kraje środkowo- i wschodnioeuropejskie, Chile, południowa 
Brazylia, północny Meksyk, Hong Kong i Singapur; kultury propartnerskie – świat 

                                                                 
21 S.P. Huntington, The Clash of Civilizations, Simon & Schuster: New York 1996, s. 26.  
22 M.W. Peng, Global Business, Cincinnati: South-Western Cengage Learning 2009, s. 62–63. 
23 R.R. Gesteland, RóŜnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2000, s. 18–35, 46–87. 
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arabski, większość krajów afrykańskich, latynoamerykańskich i azjatyckich. Kolej-
ną klasyfikacją jest grupowanie kultur ze względu na znaczenie statusu i hierarchii 
w społeczeństwie: nieceremonialne – Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczo-
ne, Kanada, Dania, Norwegia, Islandia oraz ceremonialne – większość krajów eu-
ropejskich i azjatyckich, kraje basenu Morza Śródziemnego i świat arabski. Następ-
nym podziałem międzykulturowym jest usystematyzowanie na podstawie stosunku 
do czasu: kultury monochromiczne – nordyckie i inne germańskie kraje europej-
skie, kraje północnoamerykańskie, Japonia; umiarkowanie monochromiczne – Au-
stralia, Nowa Zelandia, Rosja i większość krajów wschodnioeuropejskich i połu-
dniowoeuropejskich, Singapur, Hong Kong, Tajwan, Chiny, Korea Południowa, 
RPA oraz polichromiczne – świat arabski, większość krajów afrykańskich, kraje 
latynoamerykańskie, kraje Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Gestele-
land dokonał równieŜ podziału społeczeństw na trzy grupy kultur ze względu na 
rolę zachowań niewerbalnych (zachowania dystansu w poszczególnych kulturach), 
np. poprzez kontakt wzrokowy, gestykulacje czy formy powitania rozmówców: 
kultury bardzo ekspresywne – romańskie kraje europejskie, inne kraje śródziemno-
morskie, kraje latynoamerykańskie; kultury zróŜnicowanej ekspresywności – Stany 
Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, kraje wschodnioeuropejskie, kraje 
południowoazjatyckie, kraje afrykańskie; kultury powściągliwe – kraje Azji 
Wschodniej i Południowo-Wschodniej, nordyckie i inne  germańskie kraje europej-
skie.  

Interesujący podział krajów europejskich w grupy kulturowe zaproponowali 
równieŜ C. Leeds, S.P. Kirkbride, J. Durcan. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe identyfikacja 
Country Cluster odbyła się na podstawie zaproponowanej klasyfikacji S. Ronera  
i O. Shenkara, w ramach której wyróŜnili w Europie następujące kręgi kulturowe24: 

a) skandynawski (Scandinavian) – Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania; 
b) północny (Northern – quasi Latin) – Belgia, Francja; 
c) angielski (Anglo) – Wielka Brytania, Irlandia; 
d) Bliski Wschód (Near Eastern) – Grecja, Turcja; 
e) germański (Germanic) – Niemcy, Szwajcaria, Austria; 
f) łaciński/śródziemnomorski (Latin/Mediterranean) – Hiszpania, Portugalia, 

Włoch). 
Specyficzną koncepcję podziału krajów europejskich (18 krajów) w Country 

Cluster przedstawili J.C. Usunier i P. Sissman. W przedstawionej przez nich typo-
logii niektóre kraje (Niemcy, Holandia, Luksemburg, Belgia, Francja, Włochy) 
zostały jednocześnie przypisane do dwóch lub trzech kręgów kulturowych. Badacze 

                                                                 
24 C. Leeds, S.P. Kirkbride, J. Durcan, The Cultural Context of Europe: A Tentative Mapping,  

w: Human Resource Management in Europe, ed. P. Kirkbride, Routledge, London 1994, s. 24. 
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wyróŜnili następujące cztery najbardziej zbliŜone kulturowo grupy krajów (Country 
Cluster) w Europie25: 

a) północnoeuropejski – Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, Holandia, 
Niemcy; 

b) angielsko-saksońska Europa – Wielka Brytania, Irlandia, Luksemburg, 
Belgia, Holandia, Niemcy; 

c) centralna Europa – Niemcy, Austria, Szwajcaria, Luksemburg, Belgia, 
Francja, Włochy; 

d) śródziemnomorska Europa – Grecja, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Fran-
cja. 

Zaprezentowane cztery grupy krajów moŜna uznać za tzw. podstawowe kręgi 
kulturowe w Europie. Uwzględnienie niektórych krajów w dwóch lub trzech krę-
gach kulturowych jest dyskusyjne. Jednak faktem jest, Ŝe w niektórych, głównie 
duŜych, krajach poszczególne regiony pozostają pod wpływem kulturowym innych 
niŜ podstawowe Country Cluster, np. północne Włochy (szczególnie południowy 
Tyrol) pozostają pod wpływem germańskiego kręgu kulturowego, północne Niem-
cy (np. Szlezwik-Holsztyn) pozostają, przynajmniej częściowo, pod wpływem  
Country Cluster – północnej Europy, francuska Alzacja i Lotaryngia jest pod 
wpływem germańskiego kręgu kulturowego. Wynika to z występujących pewnych 
róŜnic kulturowych (najczęściej historycznych, językowych czy religijnych)  
w obrębie jednego kraju, np. Niemcy Południowe i Północne, Flandria, Walonia czy 
region  niemieckojęzyczny w Belgii, Włochy Południowe i Północne. 

Klasyfikację na podstawie cech przywództwa modelu GLOBE w 22 krajach eu-
ropejskich zaproponował w 2000 r. F.C. Brodbeck wraz z innymi badaczami. Mo-
del GLOBE wyróŜnił następujące globalne cechy przywództwa: charyzmatyczną, 
opartą na wartościach (charismatic/value‐based leadership); orientacji zespołowej 
(team oriented); samoobrony (self-protective); partycypacji (participative); orienta-
cji humanitarnej (humane-oriented); autonomiczną (autonomous)26. To interesująca 
metodologia zastosowana do usystematyzowania Country Cluster. Wszystkie kraje 
europejskie (22 kraje) biorące udział w badaniu GLOBE zostały przydzielone do 
Country Cluster według klasyfikacji zaproponowanej przez S. Ronena i O. Shenke-
ra. Następnie dokonano pogrupowania w nowe Country Cluster ze względu na po-
dobne cechy przywództwa i w ostatnim etapie w dwa regiony: Europejczyków 
północno-zachodnich i Europejczyków południowo-wschodnich27. Region północ-

                                                                 
25 J.C. Usunier, P. Sissmann, L'interculturel au Service du Marketing, „Harvard-V Expansion” 1986, 

No. 40 (Spring), s. 85. 
26 J.S. Chhokar, F.C. Brodbeck, R.J. House, Methodology, w: Culture and Leadership Across the 

World…, s. 23. 
27 F.C. Brodbeck et. al, Cultural variation of leadership prototypes across 22 European countries,  

„Journal of Occupational and Organizational Psychology” 2000, No. 73, s. 12. 
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no-zachodni tworzą Country Cluster: nordycki (Szwecja, Finlandia, Dania, Holan-
dia), germański (Austria, Szwajcaria, Niemcy), angielski (Wielka Brytania, Irlan-
dia) oraz dwa kraje niezaleŜne (Czechy i Francja); do regionu południowej-
wschodniej Europy zaliczono Country Cluster łaciński (Włochy, Hiszpania, Portu-
galia, Węgry), centralny (Polska, Słowenia), Bliskiego Wschodu (Grecja, Turcja) 
oraz dwa kraje niezaleŜne (Rosja, Gruzja)28. Interesujące jest, Ŝe Country Cluster 
według cech przywództwa składają się z innych krajów/społeczeństw niŜ dokonane 
w modelu GLOBE usystematyzowanie według wymiarów kultury. W podziale ze 
względu na wymiary kultury GLOBE – Węgry naleŜą do Country Cluster wschod-
niego, w zróŜnicowaniu według cech przywództwa wchodzą w skład kręgu kultu-
rowego łacińskiego wraz z krajami południowej Europy.  

Zakończenie 

Konkludując, moŜna stwierdzić, Ŝe zidentyfikowane Country Cluster mogą zo-
stać wykorzystane w działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych  
w ramach marketingu międzykulturowego i biznesu międzynarodowego, umoŜli-
wiając stosowanie standaryzowanych koncepcji zarządzania czy marketingu w ra-
mach kręgów kulturowych. Zaproponowane Country Cluster są wykorzystane rów-
nieŜ w badaniach empirycznych prowadzonych na podstawie zaproponowanych 
przez badaczy międzykulturowych pogrupowaniach krajów w kręgi kulturowe. Wy-
daje się, Ŝe szczególne znaczenie w badaniach empirycznych mają Country Cluster 
zidentyfikowane przez G. Hofstede’a, S. Ronena i O. Shenkera oraz model GLO-
BE. 

 
CROSS-CULTURAL MARKETING AND COUNTRY CLUSTER –  

THEORETICAL DEPICTION   
 

Summary 
 

The paper raises deliberations concerning cultural diversities on the international markets. 
There have been discussed issues connected to conception of cross-cultural marketing. In the 
paper the problems of influence of cultural diversities on standardization/ differentiation, orienta-
tions of enterprises, marketing and business on international markets have been brought up. Fur-
thermore there are presented the conception and range of cross-cultural marketing in the interna-
tional activity of enterprises. Subsequently there have been presented diversified cultures (Coun-
try Cluster) based on the cross-cultural models and theories. The significance of identification 
with Country Cluster for international business and cross-cultural marketing has been presented in 
that framework.  

                                                                 
28 Ibidem, s. 15. 
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INTERNETOWE GIEŁDY TRANSPORTOWE  
W DZIAŁALNO ŚCI PRZEDSIĘBIORSTW TSL  

(TRANSPORT–SPEDYCJA–LOGISTYKA)  
 

 

Streszczenie  

Dynamiczny rozwój internetowych giełd transportowych w Polsce spowodowany został 
przez wysoki stopień nasycenia rynku przedsiębiorstwami transportowymi, które mając problemy 
z rosnącymi kosztami m.in. tradycyjnych sposobów poszukiwania klientów oraz koniecznością 
minimalizowania pustych przebiegów pojazdów, były zmuszone do poszukiwania rozwiązań 
dających moŜliwości obniŜenia kosztów działalności. Rozwój technologii informatycznych  
i Internetu stworzył podstawy do szybszej wymiany informacji, łatwiejszego nawiązywania kon-
taktów biznesowych oraz umoŜliwił dostęp równieŜ małym i średnim przedsiębiorstwom do 
szeroko rozumianego rynku usług transportowych, zwiększając ich szanse na powodzenia w pro-
wadzonej działalności. 

Wprowadzenie 

Wraz z rozwojem działalności transportowej, zwiększaniem liczby i odległości 
przewoŜonych ładunków dąŜy się do maksymalizacji wykorzystania środków trans-
portowych, w szczególności ograniczenia przebiegów pojazdów bez ładunków.  
W przeszłości, w Polsce w gospodarce centralnie zarządzanej, podstawowym czyn-
nikiem maksymalizacji wykorzystania pojazdów był niedobór potencjału przewo-
zowego – zuŜycie paliw i ochrona środowiska miały mniejsze znaczenie. Stosowa-
no wówczas przede wszystkim narzędzia administracyjne, polegające w przypadku 
przejazdu powrotnego bez ładunku na obowiązku zgłoszenia się przewoźnika do 
placówki spedycyjnej w celu pobrania ładunku lub potwierdzenia braku ładunku  
w danej relacji. Próbowano równieŜ wprowadzać ograniczenia dla transportu wła-
snego przedsiębiorstw nietransportowych w zakresie wykonywanych przewozów, 
wychodząc z załoŜenia, Ŝe przedsiębiorstwa transportowe o wiele lepiej wykorzy-
stują własny potencjał. Trudno obecnie oceniać skuteczność stosowanych wówczas 
narzędzi administracyjnych – najogólniej moŜna stwierdzić, Ŝe odnoszono się do 
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nich dość niechętnie, traktując je jako ograniczenie i utrudnienie w bieŜącej pracy 
podmiotu. Często teŜ wprowadzane nakazy były omijane, a wiele podmiotów uzy-
skiwało status mających szczególne znaczenie dla gospodarki, w rezultacie uzyski-
wało zwolnienia od stosowania obowiązujących przepisów. 

Internetowe giełdy transportu jako narzędzie optymalizacji kosztów trans-
portu 

Zagadnienie maksymalizacji wykorzystania potencjału przewozowego ma co-
raz większe znaczenie. Jest jednym ze sposobów rozdzielenia (decouplingu) wzro-
stu wielkości przewozów od wzrostu gospodarczego. Oczekuje się rezygnacji z eks-
ternsywnego rozwoju transportu, w którym wzrost wielkości przewozów wiąŜe się 
ze wzrostem wielkości ruchu na drogach, zwiększeniem zuŜycia paliw i emisją 
zanieczyszczeń. 

WdroŜenie rozwiązań poprawiających wykorzystanie pojazdów i zmniejszenie 
przejazdów bez ładunków stało się moŜliwe i to w warunkach zmniejszenia inge-
rencji administracji publicznej w tę działalność. Zrezygnowano z rozwiązań admi-
nistracyjnych, a potrzeby rynku wykreowały rozwiązania w postaci internetowych 
giełd transportowych, z których korzystają podmioty mające ładunki do przewie-
zienia, spedytorzy, przewoźnicy oraz inne firmy. 

Tradycyjnie działające przedsiębiorstwa spedycyjne jako ogniwo pośredniczące 
na rynku usług transportowych między podmiotami mającymi róŜnorodne ładunki 
do przewozu a przedsiębiorstwami transportowymi róŜnych gałęzi transportu i in-
nymi instytucjami oraz podmiotami wykonującymi usługi na rzecz przemieszcza-
nego ładunku, jako organizatorzy procesu transportowego, otrzymując zlecenie 
spedycyjne od klienta, musiały kaŜdorazowo analizować sytuację na rynku i podej-
mować decyzję na podstawie uzyskanych informacji na temat moŜliwości jego 
realizacji, czy dany proces transportowy moŜna wykonać zgodnie z oczekiwaniami 
klienta, czy teŜ konieczne będą zmiany zlecenia. Spedytor musiał być w stałym 
kontakcie z klientem oraz innymi podmiotami i na bieŜąco weryfikować uzgodnie-
nia w zaleŜności od zmiany sytuacji. Wymagało to czasu oraz ponoszenia kosztów 
związanych z kontaktowaniem się z klientem i podwykonawcami w celu przekazy-
wania informacji lub dodatkowych negocjacji. Ponadto chcąc być konkurencyjnym 
na rynku, spedytor musiał mieć odpowiednio duŜą sieć kontaktów z podwykonaw-
cami, aby oferować klientom moŜliwie szeroki wachlarz usług i zapewnić im kom-
pleksową obsługę potrzeb przewozowo-spedycyjnych na odpowiednim poziomie. 
Realizując usługi spedycyjne na rzecz obsługi międzynarodowego obrotu towaro-
wego, spedytor dodatkowo poszerzał kontakty o podmioty zagraniczne, które anga-
Ŝował do realizacji procesu transportowego, co takŜe nie było bez znaczenia dla 
kosztów komunikowania się z nimi, a róŜnice czasu związane z szerokością geogra-
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ficzną wydłuŜały w czasie przepływ informacji. Istotne znaczenie dla ich przepływu 
miała takŜe papierowa forma dokumentów wystawianych i przekazywanych mię-
dzy podmiotami w czasie realizacji procesu transportowego. Odpowiednie skoor-
dynowanie w czasie wszystkich realizowanych czynności w trakcie procesu trans-
portowego i prawidłowe zsynchronizowanie z nimi przepływu informacji i doku-
mentów wymagało od spedytora duŜej operatywności i sprawności działania. 

Zmiany rynkowe, jak m.in. procesy globalizacji i internalizacji, zwiększenie 
nacisku na jakość z punktu widzenia częstotliwości, terminowości i niezawodności 
dostaw, wzrost konkurencji, miały wpływ na poszukiwanie przez przedsiębiorstwa 
moŜliwości zwiększenia efektywności działania i szukania oszczędności. Jednocze-
śnie rozwój technologii informatycznych i Internetu stworzył narzędzia i instrumen-
ty, dzięki którym było moŜliwe przyspieszenie wymiany informacji i zmiana spo-
sobów komunikowania się między podmiotami uczestniczącymi w realizacji proce-
sów transportowych. 

Rozwój Internetu rozpoczął nowy etap w budowaniu relacji z klientami. Z jed-
nej strony dał klientom łatwy dostęp do informacji o firmach działających na rynku 
i moŜliwość nawiązania z nimi kontaktu. Z drugiej strony znacznie rozszerzył pole 
rynkowego działania firm. Nie ulega wątpliwości, Ŝe Internet tworzy świat, w któ-
rym nie ma zbędnego oczekiwania, informacja dociera w czasie rzeczywistym,  
a dostawa produktu czy realizacja usługi następuje w odpowiedzi na zgłoszony 
popyt. UŜytkownicy Internetu cenią sobie brak konieczności wychodzenia z domu 
czy biura, aby dokonać określonych zakupów. Im prostszy jest proces, tym wyŜszy 
poziom satysfakcji konsumentów. Sieć oferuje moŜliwości niewystępujące w in-
nych kanałach dystrybucji, m.in. całodobowy dostęp, informacje aktualizowane na 
bieŜąco, moŜliwość porównywania konkurencyjnych ofert, wsparcie ze strony fir-
my online, samoobsługę w wersji online, zindywidualizowaną ofertę1. 

Internet dzięki łatwej dostępności, światowemu zasięgowi i strukturze gwaran-
tującej ciągłość funkcjonowania i moŜliwość przesyłania informacji stanowi śro-
dowisko do zrealizowania nowych usług i udostępnianiu ich uŜytkownikom online. 
W ten sposób rozszerza się klasyczne wyobraŜenie o obsłudze klienta do interneto-
wej obsługi klienta. Internet daje moŜliwości kształtowania w zupełnie nowy spo-
sób relacji z klientem. Ten sposób to przede wszystkim odejście od traktowania 
klientów w kategoriach pewnych uśrednionych grup, a zwrócenie się w stronę in-
dywidualizacji kontaktu przez wykorzystanie zgromadzonych w bazach danych 
informacji o potrzebach i preferencjach kaŜdego z nich. O sprawności obsługi de-
cyduje w duŜej mierze dostęp do informacji zarówno bezpośrednio przez klientów, 
jak i pracowników firmy, których zadaniem jest udzielanie porad. 

                                                                 
1 Zob. J. Dyché, CRM – relacje z klientami, Helion, Gliwice 2002. 
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Powstanie giełd internetowych (elektronicznych) ułatwiło poszukiwanie partne-
rów biznesowych i dzięki otwartości Internetu stworzyło dostęp do nich nie tylko 
duŜym podmiotom, lecz takŜe małym i średnim przedsiębiorstwom, zwiększając 
moŜliwości korzystnej współpracy oraz stanowiąc nową jakość w kontaktach bizne-
sowych, które stały się bardziej elastyczne i kreowane w momencie wystąpienia 
określonej potrzeby. Rozwój Internetu rozpoczął nowy etap w działalności firm 
spedycyjnych. 

Podstawowe załoŜenia budowy i działania giełd internetowych są podobne do 
rozwiązań występujących w funkcjonowaniu sklepów internetowych czy aukcji. 
Obejmują one wykorzystywane w procesach biznesowych dokumenty oraz sposoby 
komunikowania się. W zakresie dokumentów występujących na giełdach interne-
towych przyjmuje się całkowitą eliminację dokumentów w wersji papierowej oraz 
zastąpienie ich dokumentami elektronicznymi, elektroniczne udostępnianie oraz 
elektroniczną wymianę tych dokumentów, a takŜe zakłada się elektroniczne pozy-
skiwanie informacji. W odniesieniu do komunikacji w ramach giełd internetowych 
dąŜy się do eliminacji tradycyjnych spotkań kontrahentów, organizowania spotkań 
wirtualnych z wykorzystaniem róŜnych sposobów komunikowania się, moŜliwie 
szerokiej automatyzacji komunikacji oraz kontaktowania się jednocześnie wielu 
uŜytkowników sieci2. 

Internetowe giełdy transportowe, wykorzystując technologie informatyczne, 
funkcjonują w postaci platform interaktywnych na rynku usług transportowych, łą-
cząc przedsiębiorstwa spedycyjne, przewozowe oraz przedsiębiorstwa produkcyjne 
i handlowe w trybie online i offline. Platformy te dają moŜliwość umieszczania 
szczegółowych informacji dotyczących ładunków, wolnych pojazdów, które mogą 
być wykorzystane do realizacji usług transportowych, oraz informacji o moŜliwości 
kontaktu z dysponentami. KaŜdy zainteresowany podmiot moŜe podać swoją ofertę 
o wolnej przestrzeni ładunkowej lub ładunkach. Dzięki platformom przedsiębior-
stwo mające wolny pojazd lub ładunek do przewiezienia, korzystając z wyszuki-
warki internetowej moŜe znaleźć odpowiadającą jego potrzebom ofertę. Platformy 
tego typu3: 

– usprawniają komunikację zewnętrzną firmy; 
– za ich pośrednictwem moŜna zarządzać wszystkimi ładunkami, kierować 

informacje na temat frachtów do konkretnych odbiorców; 
– mogą zostać wykorzystane do usprawnienia komunikacji z klientem, zbie-

rania zamówień transportowych; 
– umoŜliwiają dostęp do ogólnoeuropejskiego rynku frachtowego; 

                                                                 
2 Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2009, s. 331–332. 
3 Internetowe giełdy transportowe, www.logistykafirm.com/transport_art.php?did=1&aid=513&p=& 

cat=1&catname=. 
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– ułatwiają efektywny kontroling wszystkich dyspozytorów pracujących  
w systemie – dostęp do szczegółowych raportów; 

– oszczędzają czas pracy, bo system daje moŜliwości jednoczesnej komuni-
kacji z wieloma kontrahentami; 

– umoŜliwiają globalne zarządzanie frachtami – informacje o wszystkich ła-
dunkach znajdują się w jednym systemie. 

Na rynku funkcjonuje kilka giełd transportowych. Giełdy te róŜnią się od sie-
bie, ale mają jedną wspólną zasadę działania: oferują wolne ładunki i ładunki po-
wrotne, a takŜe wolne pojazdy. Niektóre z nich oprócz wymiany informacji o wol-
nych pojazdach i ładunkach oferują klientom równieŜ inne dodatkowe usługi, jak 
serwis informacji z branŜy logistycznej, aplikacje wspomagające zarządzanie 
przedsiębiorstwem transportowym czy róŜnego typu kalkulatory lub aplikacje do 
planowania tras. W oferowanych serwisach informacyjnych w postaci multimedial-
nych platform informacyjnych przeznaczonych dla pracowników branŜy TSL są po-
dawane i aktualizowane informacje z sektora transportowego z całej Europy doty-
czące4: 

– problemów na przejściach granicznych, 
– zmian w przepisach transportowych (winiety, pozwolenia), 
– nowych połączeń komunikacyjnych,  
– ciekawostek transportowych,  
– pomocy drogowej,  
– ubezpieczeń transportowych, 
– kart autostradowych,  
– organizacji i stowarzyszeń transportowych,  
– kart paliwowych,  
– parkingów,  
– leasingu pojazdów cięŜarowych. 
Korzystanie z internetowych giełd transportowych przyczynia się do oszczęd-

ności czasu jej uŜytkowników i ich środków finansowych dzięki dostępowi do scen-
tralizowanych baz danych i w rezultacie przyspiesza znalezienie korzystnych ofert 
transportowych w ramach giełd ładunków i giełd pojazdów. Giełda ładunków po-
zwala znaleźć ładunek do przewozu lub go zaoferować. Aby znaleźć interesujący 
ładunek, podmiot poszukujący moŜe wprowadzić interesujące go kryteria wyszuki-
wania (regiony wyjazdu i przyjazdu, informacje dotyczące poszukiwanego trans-
portu – data załadunku, masa maksymalna, długość itd.) i następnie przeglądać 
aktualne oferty, aŜ znajdzie tę najbardziej interesującą. Aby zaoferować określony 
ładunek do przewiezienia na giełdzie, oferent jest zobowiązany do umieszczenia 

                                                                 
4 www.logintrans.com.pl/trans-info.html. 
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informacji o ładunku, musi podać jego wymiar, wagę lub wymagany rodzaj pojaz-
du. Dodatkowo podaje: 

– rodzaj ładunku – najczęściej podaje się, czy ładunek jest neutralny, czy 
podlega przepisom ADR, ATP; 

– sposób załadunku z określeniem wymagań dotyczących naczepy; 
– liczbę miejsc, gdzie ładunek będzie załadowywany i rozładowywany; 
– uwagi dotyczące dodatkowego wyposaŜenia kierowcy; 
– wymagania dotyczące zabezpieczenia ładunku na pojeździe; 
– wymagania dotyczące czasu przewozu itp. 
Podobna zasada obowiązuje w odniesieniu do giełdy pojazdów, gdzie moŜna 

znaleźć oferty wolnych pojazdów według wybranych przez poszukującego kryte-
rium. Z giełd codziennie korzystają tysiące firm transportowych, zarówno małych 
przewoźników dysponujących jedną cięŜarówką, jak i flotami cięŜarówek liczącymi 
setki pojazdów. Szukając przewoźnika, wystarczy podać jedynie kryteria, które 
musi spełniać. Natychmiast wyświetla się wiele ofert na wolne cięŜarówki, dzięki 
czemu zawsze moŜna wybrać najlepszą. Po wybraniu oferty moŜna natychmiast 
skontaktować się z firmą przewozową i poznać szczegóły usługi. Z ofert na wolne 
cięŜarówki korzystają firmy spedycyjne oraz inne firmy zlecające ładunki. Aby za-
oferować własny potencjał przewozowy, podaje się informacje o wolnej przestrzeni 
ładunkowej, w jakim kraju i do jakiego kraju chce się tym pojazdem jechać. Ponad-
to oferent podaje informacje, jakim rodzajem zestawu dysponuje oraz dane kontak-
towe.  

Na polskim rynku usług transportowych funkcjonuje wiele internetowych giełd 
transportowych5 dostępnych dla przewoźników, spedytorów oraz przedsiębiorstw 
produkcyjnych i handlowych działających na terenie całej Europy zapewniających 
obsługę w wielu językach. 

Korzyści z funkcjonowania internetowych giełd transportu 

Z internetowych giełd transportowych korzystają zarówno przewoźnicy, jak  
i spedytorzy. Obu grupom uŜytkowników giełda oferuje indywidualny pakiet ko-
rzyści. NajwaŜniejszą jest stworzenie platformy dla swobodnej wymiany informacji 
pomiędzy przedsiębiorstwami transportowymi i spedycyjnymi, dzięki której nie 
tylko moŜna zlecać i zdobywać zlecenia, lecz takŜe budować kontakty i długotrwałe 
relacje w branŜy. 

Działalność przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych dzięki istnieniu in-
ternetowych giełd transportowych zmieniła swój wymiar. Nowoczesna technologia 
internetowa pozwala na szybki rozwój firm, redukcję kosztów i zwiększenie efek-

                                                                 
5 Przykładowe strony internetowe giełd transportowych: www.teleroute.pl/, www.timocom.pl, 

www.logintrans.com.pl, www.cargotruck.pl/, http://logipeo.pl/, www.benelog.pl. 
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tywności pracy dzięki dostępności do duŜej bazy ofert wolnych ładunków oraz firm 
zlecających transport. Równie istotne znaczenie ma dostęp do sprawdzonych i wia-
rygodnych informacji, moŜliwość szybkiej komunikacji pozwalającej na podejmo-
wanie decyzji dotyczących sprawnej organizacji realizacji procesu transportowego. 
Giełdy pozwalają w prosty sposób zaplanować transport na terenie całej Europy. 
Zapoznając się z profilami wybranych przewoźników, spedytorzy mogą ocenić 
jakość świadczonych przez nich usług oraz właściwie ocenić ich moŜliwości. Tem-
po pracy spedytora wymaga stosowania nowoczesnych technologii pozwalających 
pozyskiwać nowe frachty i nawiązywać nowe kontakty biznesowe. 

W zakresie dostępności do informacji o wolnych ładunkach i pojazdach oraz 
moŜliwości obniŜenia kosztów działalności moŜna wskazać m.in. następujące ko-
rzyści6: 

– szybkie wyszukiwanie wolnych pojazdów w całej Europie, 
– szybkie wyszukiwanie ładunków powrotnych, 
– szybka realizacja zleceń transportowych i frachtów, 
– szybkie nawiązywanie nowych kontaktów transportowych, 
– szybkie pozyskiwanie ciekawych zleceń transportowych, 
– redukcja kosztów transportu – mniej pustych przebiegów, 
– tańsze frachty – większa konkurencyjność, niŜsze stawki transportowe, 
– oszczędność czasu i kosztów pracy spedytorów, logistyków, 
– mniejsze koszty telefoniczne. 
NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę, Ŝe oprócz wskazanych korzyści podmioty ko-

rzystające z internetowych giełd transportowych mogą natrafić na problemy zwią-
zane z uzyskaniem zapłaty za wyświadczone usługi w przypadku pojawienia się 
ofert nieuczciwych kontrahentów. Dlatego istotnym zagadnieniem stało się zapew-
nienie bezpieczeństwa dla uŜytkowników giełdy. W tym celu internetowe giełdy 
transportowe coraz częściej podejmują działania mające na celu weryfikację finan-
sową zlecających ładunki, windykację dłuŜników transportowych, stworzenie moŜ-
liwości opiniowania i rekomendacji firm transportowych i spedycyjnych uczestni-
czących na danej giełdzie. 

Dla zabezpieczenia przed nieuczciwymi dłuŜnikami coraz więcej interneto-
wych giełd transportowych opracowuje własne lub korzysta z zewnętrznych syste-
mów windykacji naleŜności. To z kolei zwiększa liczbę podmiotów zainteresowa-
nych działaniem giełdy. Ponadto większość internetowych giełd transportowych 
stosuje procedurę autoryzacji nowego uŜytkownika, tak aby zapewnić wiarygodne 
środowisko biznesowe, w którym tylko profesjonaliści z branŜy oferujący usługi na 
odpowiednim poziomie jakości znajdują pole do działania. Proces weryfikacji 
klientów mający na celu zapewnienie bezpiecznych warunków dla prowadzenia 
                                                                 

6 www.logintrans.com.pl/transport.html. 
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transakcji polega najczęściej na przedstawieniu dokumentów o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej lub wpisie do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), dokumen-
tów takich jak REGON, NIP, licencja transportowa, ubezpieczenie przewoźnika lub 
ubezpieczenie spedytora, czas prowadzenia działalności itp. Wszystkie informacje 
dostarczone przez firmy są dokładnie sprawdzane na podstawie powszechnie do-
stępnych źródeł informacji oraz telefonicznie, a następnie dokonuje się akceptacji 
firmy lub nie. Często równieŜ internetowe giełdy transportowe tworzą katalogi 
firm, które zawierają rozbudowane informacji o uŜytkownikach danej giełdy doty-
czące profilu działania oraz oznaczenia poziomu wiarygodności.  

Internetowe giełdy transportowe oferują uŜytkownikom dodatkowe usługi  
w celu ułatwienia windykacji nieopłaconych faktur, kontaktując się z działem win-
dykacji udzielającym pomocy w uzyskaniu płatności lub usługi mediacji, aby po-
móc klientom w odzyskaniu naleŜności wynikłych z nieopłaconych faktur za zlece-
nia transportu ładunków znalezionych na giełdzie. 

Niektóre giełdy tworzą kodeksy etyczne, fora uŜytkowników, systemy wzajem-
nej oceny i komentarzy po zrealizowanych transakcjach, certyfikaty rzetelnego 
przewoźnika. System ocen i komentarzy jest prostym i skutecznym narzędziem, 
które pozwala uŜytkownikom na ocenę kontrahentów z punktu widzenia wypłacal-
ności i wiarygodności zleceniodawców, profesjonalizmu, terminowości oraz jakości 
wykonania usługi przez przewoźnika. Opinie innych uŜytkowników na temat firm 
zlecających ładunki lub przewoźników są niezastąpionym źródłem informacji – 
zwłaszcza jeśli z daną firmą podejmuje się współpracę po raz pierwszy. Na podsta-
wie wzajemnych ocen i komentarzy tworzy się teŜ rankingi, które są czynnikiem 
zapewniającym wysoką jakość biorących udział w licytacji nadawców ładunków  
i przewoźników, poniewaŜ przewoźnik, który otrzymał najgorszą ocenę, nie zostaje 
więcej dopuszczony do brania udziału w licytacji na zlecenie wydane przez danego 
nadawcę ładunków. Podstawą do uzyskania certyfikatu rzetelnego przewoźnika na 
giełdzie transportowej jest staŜ na rynku – co najmniej trzy lata, pozytywne referen-
cje od kontrahentów, pozytywne oceny zawartych transakcji, weryfikacja dokumen-
tów, licencji, ubezpieczeń, komplet informacji o firmie na giełdzie, nowoczesny 
tabor. 

Nie ulega wątpliwości, Ŝe internetowe giełdy transportowe stały się istotnym 
narzędziem ułatwiającym pracę spedytora związaną z organizacją procesów trans-
portowych, poniewaŜ współczesny spedytor jest podmiotem kompleksowo obsługu-
jącym uczestników wymiany towarowej, organizuje nie tylko sam przewóz róŜnymi 
gałęziami transportu, lecz takŜe wiele innych czynności, takich jak przeładunki, 
składowanie, dystrybucja, łącząc je w jeden łańcuch transportowy.  

Podsumowując, naleŜy stwierdzić, Ŝe podmioty korzystające z internetowych 
giełd transportowych oraz sami operatorzy giełd uzyskują korzyści: 
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– obniŜenie kosztów przewozów ładunków przez zleceniodawców (korzysta-
jąc z wolnego potencjału przewozowego, moŜna oczekiwać niŜszych sta-
wek za usługi przewozowe); 

– uzyskanie dodatkowych przychodów poprzez udostępnianie wolnych prze-
strzeni ładunkowych i zmniejszanie przebiegów bez ładunków; 

– uzyskanie przychodów przez operatorów prowadzących giełdy transporto-
we, od korzystających z giełdy, podmiotów zamieszczających reklamy, 
dodatkowej działalności związanych z prowadzeniem giełdy, np. porady 
prawne, windykacja naleŜności. 

Funkcjonowanie internetowych giełd transportowych jest przykładem, w któ-
rym nowe technologie, w szczególności technologie teleinformatyczne, mogą przy-
czynić się do poprawy efektywności funkcjonowania transportu. W szczególności 
na podkreślenie zasługuje fakt, Ŝe rozwiązanie nie wymaga jakiejkolwiek ingerencji 
administracji publicznej. Giełdy działają na zasadach rynkowych, są finansowane 
przez korzystających z usług. Ponadto nie występuje tu jeden operator, usługi 
świadczą róŜne portale, konkurując pomiędzy sobą. 

Podsumowanie 

Rozwój technologii informatycznych i wykorzystanie na szeroką skalę Interne-
tu w biznesie stworzyły podstawę dla rozwoju nowoczesnej komunikacji między 
podmiotami związanymi z procesami transportowymi. Dostępność informacji  
i szybkość ich przekazu zwiększają elastyczność działania podmiotów gospodar-
czych oraz umoŜliwiają szybsze reagowanie na potrzeby rynku. Przedsiębiorstwa 
korzystające z giełd transportowych mają na celu osiągnięcie korzyści ekonomicz-
nych, których wielkość uzaleŜniona jest często od czasu, w jakim mają być osią-
gnięte. 

 
THE ROLE OF THE INTERNET TRANSPORT SERVICE  

EXCHANGES IN TRANSPORT, FORWARDING & LOGISTICS  
COMPANY BUSINESSES 

 
Summary 

 
The fast development of internet transport service exchanges in Poland has been caused  

by the high number of transport companies on the market which, having problems dealing with 
the increasing costs of traditional ways of finding customers, along with the pressure to minimize 
the number of empty runs, have forced the companies to look for the solutions to lower operation 
costs. The information technologies development, primarily in the form of the internet, made fast 
information exchange possible and business contacts easier. Owing to that development, small 
and medium size enterprises gained access to the extensive market of transport services, thus 
increasing their chances of success in their business. 
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Streszczenie  

Celem niniejszego artykułu jest próba analizy strategii zarządzania portfelem marek wła-
snych na rynku FMCG przez wybrane sieci handlowe – Tesco, Real i Carrefour – działające  
w Polsce. W pierwszej części przedstawiono historię rozwoju marek własnych oraz systematyza-
cje stosowanych opcji strategicznych, które sieci handlowe mogą zastosować w odniesieniu do 
róŜnych rynków działania. W części drugiej zaprezentowano analizę czynników stymulujących 
rozwój marek własnych na róŜnych rynkach międzynarodowych. W ostatniej części artykułu 
zaprezentowano syntetyczną analizę struktury portfeli wykorzystywanych marek własnych bada-
nych sieci handlowych.  

Rozwój marek własnych  

Marki własne, według definicji sformułowanej przez Private Label Manufactu-
rers’ Association (PLMA), są „produktami obejmującymi wszystkie towary sprze-
dawane pod marką detalisty. Marką detalisty moŜe być nazwa własna detalisty lub 
nazwa stworzona wyłącznie przez detalistę. W pewnych przypadkach detalista mo-
Ŝe przynaleŜeć do grupy hurtowej, mającej marki dostępne tylko dla członków gru-
py”1. Definicja ta sugeruje, po pierwsze, Ŝe detalista mający marki własne, całkowi-
cie je kontroluje, podczas gdy wcześniej kontrolę taką sprawował producent. Po 
drugie, detalista ma wyłączne prawa do kontroli składu, struktury i formy produktu, 
co oznacza, Ŝe róŜni detaliści nie sprzedają identycznych produktów oznaczanych 
ich markami własnymi, co nie zawsze ma miejsce w przypadku sprzedaŜy marek 
producentów. Zatem rozwój marek własnych nie zmienia zasadniczo relacji pomię-
dzy producentami i detalistami, ale oddziałuje na konkurencję pomiędzy detalista-
mi, poniewaŜ marki własne stanowią dodatkowy sposób dyferencjacji pomiędzy 
nimi.  
                                                                 

1 Private label, http://www.plmainternational.com/en/private_label_en.htm. 
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Początków produktów oznaczonych markami własnymi sieci handlowych nale-
Ŝy szukać w końcu XIX wieku, kiedy sieć Sainsbury wprowadziła w 1869 r. pro-
dukty generyczne w kategorii produktów spoŜywczych, celem obniŜenia cen trady-
cyjnych produktów oznaczanych markami producentów. Produkty te ustępowały 
jakością produktom markowym, ale ich niska cena przyciągała konsumentów  
o równie niskim poziomie dochodu. Dzisiaj produkty generyczne stanowią ok. 30% 
sprzedaŜy marek własnych, a ich poziom cenowy jest o ok. 40% niŜszy od produk-
tów markowych. W czasie recesji niektóre z amerykańskich sieci handlowych 
wprowadziły do swojej oferty niskokosztowe alternatywy dla produktów oznacza-
nych markami narodowych producentów2. Dalszy rozwój marek własnych sieci 
handlowych został podjęty dopiero w 1976 r. przez Carrefour, który wylansował 
swoje „produits libres” – wolne produkty (produkty no name, „równie dobre, a tań-
sze”). Ogromna kampania reklamowa Carrefour, pod hasłem wolności dla konsu-
menta, otworzyła pole do ekspansji nowej kategorii produktów, konkurujących  
z produktami markowymi niską ceną, przy porównywalnej jakości. Rok po wpro-
wadzeniu wolne produkty stanowiły juŜ 3,5% obrotu sieci Carrefour. W następnych 
latach „wolne” produkty zostały wylansowane przez kolejne sieci handlowe3. 

Druga generacja marek własnych narodziła się w połowie lat 80. Sieci detalicz-
ne zaczęły tworzyć marki własne, starając się kopiować marki producentów w da-
nych kategoriach produktowych. Te imitacje marek producentów stanowiły ponad 
50% sprzedaŜy marek własnych i oferowały ceny niŜsze o 20–30% w porównaniu 
do głównych marek producentów. Celem tych produktów było dostarczenie warto-
ści przez oferowanie podobnych jakości produktów, ale o niŜszych cenach. Zdol-
ność sieci handlowej do oferowania alternatywnych pod względem wartości marek 
stanowiła kluczową strategię pozycjonowania dla sieci, komunikując jakość marki 
sieci i jej wartość celem pozyskania zaufania i lojalności konsumenta. Pierwszą 
marką wartości (value brand) była marka Tesco Value wprowadzona w 1995 r., 
dzisiaj pod tą marką sieć Tesco sprzedaje ponad 2000 produktów w kategoriach 
Ŝywnościowych i nieŜywnościowych. Za przykładem Tesco szybko podąŜyły inne 
sieci handlowe, tworząc własne linie produktów wartości, np. Sainsbury stworzył 
markę Essentials (później przekształconą w Basics), a Wal-Mart markę Coles Smart 
Buy4. 

Trzecia generacja produktów pod marką własną pojawiła się w końcu lat 90. 
PodąŜając za ewolucją rynku i zmieniającymi się zachowaniami konsumenckimi – 

                                                                 
2 K. Collins, D. Bone, Private label shopping trends in food and non-alcoholic beverages: Effectively 

targeting value conscious shoppers and understanding consumers’ attachment to food and drink 
brands, Datamonitor, New Consumer Insight Series, November 2008, s. 5. 

3 E. Cola, M. Dupuis, Le defi mondial du bas prix. Strategies pour les producteurs, les distributeurs, 
les pouvoirs publics, Publi-Union, Paris 1997, s. 130–133. 

4 K. Collins, D. Bone, Private label…, s. 6. 
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charakteryzującymi się wzrostem dochodu i wykształcenia konsumentów, poszuku-
jących wysokiej jakości produktów i skłonnych płacić wyŜsze ceny – sieci handlo-
we róŜnicowały asortyment marki własnej, opierając działania na innowacjach, 
wysokiej jakości, oraz wprowadzały kolejne linie produktów, ze średniej i wyŜszej 
półki cenowej, poszerzając gamę  swoich produktów w poszczególnych kategoriach 
produktowych. Rozwój produktów o wysokiej jakości składników, o lepszym sma-
ku, korzyściach prozdrowotnych (obniŜony poziom tłuszczu i soli) pomógł sieciom 
dotrzeć do konsumentów segmentu premium. Generacja marek własnych premium 
stanowiła ok. 20% sprzedaŜy marek własnych i oferowała ceny o 10–20% niŜsze  
w odniesieniu do głównych marek producentów. Ten rodzaj marek własnych zrede-
finiował percepcję tej kategorii marek, podkreślając jakość i dostosowanie wyłania-
jących się trendów konsumenckich w zakresie zdrowego odŜywiania i ekologii. 
Obecnie sieci rozwijają tę ofertę produktową, wprowadzając submarki odpowiada-
jące pojawiającym się trendom w postawach konsumentów, np. Ŝywność organicz-
na (jakość, zdrowie, środowisko), produkty dietetyczne (zdrowie, wellness) czy 
Ŝywność dla dzieci 5–10 lat5. W tabeli 1 przedstawiono róŜne opcje rozwoju marek 
własnych. 

Zaprezentowane rodzaje marek własnych wyznaczają jednocześnie portfel 
opcji strategicznych, jakimi mogą posługiwać się menedŜerowie detalicznych sieci 
handlowych. Jednocześnie stanowią one wyzwania dla zarządzających sieciami 
detalicznymi wynikające z faktu, Ŝe muszą zarządzać wielomarkowym portfolio 
zarówno marek producentów, jak i marek własnych. Dla kaŜdej ze swoich marek 
sieci detaliczne muszą określić ich pozycję w kategorii, dostosowując decyzje bran-
dingowe, cenowe, jakościowe, opakowaniowe, merchandisingowe i w zakresie 
komunikacji marketingowej. Analizując rozwój marek własnych, moŜna zauwaŜyć, 
Ŝe marki własne sieci handlowych rozpoczynały od bycia jedynie produktami gene-
rycznymi, potem stały się markami własnymi (private labels/own labels), obecnie 
stały się markami sieci handlowych (store brands), próbując stać się równieŜ mar-
kami innowacyjnymi (destination brands). Sieci handlowe zaczynały od wyróŜnie-
nia się za pomocą niskiej ceny i akceptowalnej jakości produktów, obecnie wpro-
wadziły nowe płaszczyzny róŜnicowania i pozycjonowania produktów, jak innowa-
cje, udoskonalone funkcjonalnie i estetycznie opakowania czy tworzenie osobowo-
ści marek sieci. Obecnie marki własne słuŜą sieciom detalicznym do budowania  
i utrzymywania wizerunku marki całej sieci, ich poprawa związana jest np. z wpro-
wadzeniem marek własnych premium (premium price private labels).  

 

                                                                 
5 Emerging consumer demand for premium foods and beverages in Canada: Literature review, Ip-

sos, Prepared for the Canadian Council of Grocery Distributors, Saint John, March 2008. 
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Tabela 1 

Opcje strategiczne rozwoju marek własnych 

STRATEGIA NISKIEJ CENY                                         STRATEGIA DYFERENCJACJI 

Produkty generyczne  
(no name/no frills) 

Produkty marki własnej 
sieci (own label) i/lub 
marki prywatnej sieci han-
dlowej (private labels) na-
śladujące produkty marek 
producentów – copycat 
brands 

Produkty marki 
własnej pre-
mium (premium 
store brands) 

Destynacyjne 
marki własne (de-
stination private 
labels)  

Produkty zastępujące 
codzienne produkty 
znanych marek; często 
niesygnowane nazwą 
sieci handlowe (no 
name/no frills), biało-
czarne opakowania  
z nazwami produktu, 
np. soki, mleko, chleb; 
często o najniŜszej 
cenie w danej kategorii 
– 20–50% poniŜej 
ceny lidera kategorii; 
stosowane zazwyczaj 
w podstawowych 
kategoriach produktów 

Marki noszące nazwę sie-
ci lub nazwy, których wła-
ścicielem jest sieć, o po-
równywalnej jakości i niŜ-
szej o 5–25% cenie niŜ 
marka lidera kategorii; 
stosowane w szerokich 
kategoriach z marką 
silnego lidera rynku  

Marki produk-
tów z wartością 
dodaną, zwięk-
szajace sprzedaŜ 
w kategorii, 
dyferencjujące 
sieci; zazwyczaj 
o róŜnych po-
ziomach ceno-
wych i specjali-
stycznych sub-
markach 

Marki oferujące 
konsumentom 
nowe lub unikalne, 
innowacyjne ko-
rzyści, dla których 
często nie ma 
alternatyw pośród 
marek producen-
tów. Ceny niŜsze  
o 20–50% od mar-
ki lidera kategorii, 
jeŜeli istnieje kate-
goria produktowa; 
marki destylacyjne 
tworzą zazwyczaj 
nową kategorię 
wymagającą zasto-
sowania podejścia 
Total Category 
Management  

Stanowią mniejszy udział w sprzedaŜy oraz nie wy-
magają duŜych nakładów czasowych i finansowych  

Stanowią większy udział w sprzedaŜy 
oraz wymagają duŜych nakładów cza-
sowych i finansowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie N. Kumar, J.B. Steenkamp, Private Label Strategy, 
Harvard Business School Press, Boston 2007, s. 27–28. 

Wzrost sprzedaŜy marek własnych na rynkach międzynarodowych 

Rozwój marek własnych następował w sposób ewolucyjny, a ich tempo rozwo-
ju było zróŜnicowane w zaleŜności od stopnia rozwoju systemów dystrybucji  
i obecności internacjonalizujących swoją działalność sieci handlowych. Analizując 
główne czynniki stymulujące rozwój marek własnych z punktu widzenia sieci han-
dlowych, do najwaŜniejszych stymulatorów moŜna zaliczyć6: 

– długookresową stagnację gospodarczą w Europie Zachodniej i USA,  

                                                                 
6 K. Lincoln, L. Thomassen, Private Label. Turning the retail brand threat into your biggest oppor-

tunity, Kogan Page, London 2008, s. 56. 
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– zwiększającą się jakość produktów oraz estetykę opakowań sygnowanych 
przez marki własne, 

– rosnącą koncentrację sieci detalicznych w Europie, 
– konieczność zwiększenia marŜ i korzystania z ekonomii skali, co zwiększa 

siłę negocjacyjną sieci detalistów, 
– zwiększającą się presję dyferencjacji sieci handlowych wobec siebie – 

marki własne jako główne narzędzia dyferencjacji i budowania lojalności 
kupujących, 

– konieczność podnoszenia konkurencyjności cenowej i wydajności koszto-
wej, 

– rosnącą innowacyjność marek własnych, 
– brak barier w rosnącej sile zakupowej sieci detalicznych, 
– konsolidację producentów z uwagi na słabnięcie marek producentów, 
– wzrost znaczenia globalnych i międzynarodowych sieci detalicznych, 
– wzrost roli regionalnych aliansów zakupowych celem zwiększenia ekono-

mii skali. 
Wszystkie czynniki w mniejszym lub większym stopniu oddziaływały i będą 

oddziaływać na dynamikę rozwoju marek własnych, choć wart odnotowania jest 
fakt, Ŝe równowaŜą się czynniki środowiskowe, związane z makro- i mikrootocze-
niem działania sieci handlowych, jak i czynniki endogenne, wynikające z rozwoju 
organizacyjnego samych sieci handlowych, systematycznie zwiększających zasoby 
oraz doskonalących swoje kompetencje, głównie w obszarze marketingu i zarzą-
dzania operacyjnego. WaŜnym elementem w analizie rozwoju marek własnych jest 
ich postępująca internacjonalizacja, związana przede wszystkim z ekspansją na 
rynki zagraniczne działających poprzednio w skali lokalnej sieci handlowych. 
Strukturę tej ekspansji zilustrowano w tabeli 2. 

Tabela 2 
Udziały rynkowe marek własnych w sprzedaŜy na rynkach globalnych 

 2000 2010 
Świat 14 30 
Europa Zachodnia 20 30 
Europa Środkowo-Wschodnia 1 7 
Ameryka Płn. 20 27 
Ameryka Płd. 3 9 
Afryka 6 8 
Australia 15 22 
Japonia 2 10 
Chiny 0,1 3 
Korea Płd. 0,5 2,6 
Malezja 0,3 2,3 

Źrodło: www.planetretail.net. 
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ZauwaŜa się ciągły wzrost udziałów marek własnych w sprzedaŜy detalicznej 
oraz dominującą rolę rynków Europy Zachodniej i Ameryki Północnej.W krajach 
rozwijających się, takich jak Chiny, Korea czy Malezja, penetracja marek własnych 
jest niska. Marki uznanych, głównie globalnych producentów są częściej prefero-
wane przez mieszkańców krajów rozwijających się, przede wszystkim z uwagi na 
ich funkcję statusową wśród konsumentów, których rosnące dochody skłaniają do 
preferowania tych marek. 

Inna sytuacja jest w krajach, gdzie wizerunek marek własnych w inny sposób 
wpływa na wizerunek własny konsumenta, jak w Wielkiej Brytanii czy Niemczech, 
gdzie penetracja marek własnych jest największa, co pokazano w tabeli 3. 

Tabela 3 

Penetracja marek własnych i wielkość sprzedaŜy w latach 2001–2011 w Europie 

 
2001 2006 2011 estymacja 2001 2006 2011 estymacja 

% penetracja sprzedaŜ wartościowo/mld USD 
Europa 19 24 18 186 263 324 
Francja 18 21 22 30 38 45 
Niemcy 17 26 31 38 62 79 
Włochy 14 14 14 16 17 19 
Holandia 18 21 22 6 8 9 
Hiszpania 15 22 25 13 23 31 
Szwecja 12 14 15 4 5 6 
Anglia 30 37 40 54 77 95 
Polska 6 11 15 bd bd bd 

Źródło: N. Kumar, J.B. Steenkamp, Private Label Strategy…, s. 16. 

Dane firmy Nielsen za 2009 r. wskazują na dalszy wzrost udziałów marek wła-
snych w czterech krajach o najwyŜszym poziomie penetracji marek własnych, do 
których naleŜą Szwajcaria – 46%, Wielka Brytania – 43%, Niemcy – 32%, Hiszpa-
nia – 31%, Słowacja – 30%, Austria – 28% i Francja – 28%7. PowyŜsze zestawienie 
pokazuje równieŜ wyraźną korelację pomiędzy udziałami marek własnych a stanem 
gospodarki. W przeszłości wyraźny wzrost zakupów marek własnych pojawiał się 
w okresie spowolnienia lub recesji gospodarczej i zmniejszał się w okresie poprawy 
stanu gospodarki, jednakŜe od kilku lat eksperci obserwują, Ŝe koniunktura gospo-
darcza w coraz mniejszym stopniu wpływa na powrót konsumentów do marek pro-
ducentów. Tego rodzaju zmiany wpływają równieŜ na relacje pomiędzy producen-
tami i sieciami detalicznymi, które znacząco zwiększają swoją siłę negocjacyjną  
i pozycję w relacji do dostawców. Dlatego wzrost udziałów marek własnych jest 
spodziewany we wszystkich kategoriach, ze szczególnym uwzględnieniem Ŝywno-
ści oraz rynków rozwijających się, jak Chiny, Brazylia czy Meksyk, co związane 

                                                                 
7 The Rise of the Value-Conscious Shopper, A Nielsen Global Private Label Report, The Nielsen 

Company March 2011, s. 3. 
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jest z ekspansją międzynarodowych sieci detalicznych. Wszystkie powyŜsze czyn-
niki niejako skazują sieci handlowe na dalszy wzrost udziałów zarówno ilościo-
wych, jak i wartościowych marek własnych w sprzedaŜy. Ponadto analizując proces 
ekspansji marek własnych, warto zwrócić uwagę na rolę sieci dyskontowych w ich 
rozwoju, których cechą wyróŜniającą jest oparcie konceptu własnej formuły głów-
nie na sprzedaŜy produktów pod własną marką, ich krótkie zestawienie wraz  
z udziałem marek własnych zaprezentowano w tabeli 4. 

Tabela 4 

Udziały marek własnych w sprzedaŜy sieciach dyskontowych w 2010 roku 

Nazwa sieci Udział marek własnych  
w sprzedaŜy wartościowo 

Udział marek własnych 
ilościowo 

Aldi 95 97 
Lidl/Kaufland 65 87 
Tesco 50 66 
Royal Ahold 48 64 
Wal-Mart 40 53 
Metro Group 35 47 
Intermarche 34 46 
Target 32 42 
Carrefour 25 34 
Kroger 24 33 
Rewe 25 33 
Costco 10 12 

Źródło: http://retailindustry.about.com/od/famousretailers/a/2010-Worlds-Larges-Discount-
Store.htm. 

Sieci takie jak Lidl (supermarkety), Kaufland (hipermarkety), obydwa naleŜące 
do Schwartz Group, Aldi czy Tesco oraz największa sieć detaliczna na świecie 
Wal-Mart,  jak widać z powyŜszego zestawienia, realizują ponad 50% swoich obro-
tów, sprzedając produkty oznaczone markami własnymi. 

Marki własne sieci handlowych w Polsce 

Według danych zawartych w raporcie firmy PMR w 2008 r. za największą 
część sprzedaŜy marek handlowych w Polsce odpowiadają sklepy dyskontowe,  
w których marki własne stanowią nawet 85% oferty. Badacze tej firmy szacują, Ŝe 
generują one prawie 66% obrotów całego rynku, w istotny sposób przyczyniając się 
do popularyzacji produktów marki własnej, zwłaszcza w mniejszych miejscowo-
ściach8. Z kolei zgodnie z szacunkami zawartymi w raporcie firmy Nielsen wartość 
polskiego rynku marek własnych w 2009 r. wyniosła 14%. Wysoka dynamika 
wzrostu była rezultatem szybkiego przyrostu wartości sprzedaŜy w hipermarketach 
i dyskontach, który odpowiednio wyniósł 34% i 31%, zaś sama dynamika wzrostu 

                                                                 
8 Prywatne marki detalistów w Polsce 2008, PMR Publications, Kraków 2008, s. 2. 
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wartości sprzedaŜy marek własnych w latach 2007–2009 wyniosła 2%9. Analizując 
przyczyny tego zjawiska moŜna wysunąć tezę, Ŝe do rozwoju rynku marek wła-
snych w 2009 r. niewątpliwie przyczyniło się spowolnienie gospodarcze, w wyniku 
którego polscy konsumenci, szukając oszczędności, częściej sięgają po tańsze towa-
ry, w tym produkty marek detalistów. Ponadto analiza danych raportu wskazuje, Ŝe 
dynamika wzrostu wartości sprzedaŜy marek własnych jest wyŜsza niŜ produktów 
brandowych na wszystkich analizowanych przez firmę Nielsen rynkach. Katego-
riami o najwyŜszym udziale marki własnej są m.in. nalewki, kawa mroŜona, herbata 
rozpuszczalna, ciasta gotowe, batony musli, frytki, pizza mroŜona, chałwa i sezam-
ki oraz mleko UHT. Jeśli chodzi o kategorie chemiczne, to do kategorii o najwyŜ-
szym udziale marki własnej zaliczają się ręczniki papierowe, odkamieniacze do 
pralek automatycznych, papier toaletowy, chusteczki higieniczne, płatki i waciki, 
chusteczki nawilŜane dla dzieci oraz pieluszki. 

Za dynamicznym rozwojem sprzedaŜy private labels stoi ponadto szybko ro-
snąca sieć sklepów dyskontowych, w których marki własne odpowiadają za naj-
większy spośród wszystkich kanałów udział w sprzedaŜy, przekraczający 60%.  
W 2009 r. przybyło w Polsce 230 nowych placówek tego formatu, podczas gdy rok 
wcześniej liczba ta wzrosła o 178. Za największy wzrost odpowiada sieć Biedronka, 
która rośnie w tempie 100–150 sklepów rocznie. Ponadto wzrost sprzedaŜy dyskon-
tów wiąŜe się z rosnącą ich popularnością przekładającą się na wzrost częstotliwo-
ści wizyt w placówkach. Dodatkowo dyskonty, cieszące się opinią sklepów z niŜ-
szymi niŜ gdzie indziej cenami, korzystały z dekoniunktury gospodarczej, która 
skłoniła większą liczbę osób do szukania oszczędności. Oprócz rozwoju ilościowe-
go nastąpił równieŜ postęp jakościowy w odniesieniu do poziomu jakościowego 
produktów sprzedawanych pod marką własną, co wynika z prób zagranicznych 
sieci handlowych adaptacji do potrzeb polskiego rynku gotowych i sprawdzonych 
rozwiązań w zakresie wprowadzania na rynek marek własnych, dostosowanych do 
oczekiwań róŜnych grup docelowych. Chcąc przeanalizować dokładniej opisane 
zjawisko, przeprowadzono analizę porównawczą trzech wybranych, międzynaro-
dowych sieci hipermarketów, której celem było określenie zakresu wprowadzenia 
na polski rynek róŜnych rodzajów marek własnych sprzedawanych przez tych deta-
listów na swoich rynkach krajowych. Wyniki tej analizy zaprezentowano w tabe-
lach 5–7. 

Struktura marek własnych sieci Tesco na polskim rynku wskazuje, Ŝe stara się 
ona zaadoptować do potrzeb polskich konsumentów całą gamę swoich marek wła-
snych, choć widoczne jest, Ŝe działania te są jeszcze ograniczone, ale ograniczenie 
to wynika ze specyfiki potrzeb i oczekiwań polskich konsumentów oraz poziomu 
dochodów polskich konsumentów. 
                                                                 

9 The Rise of the Value-Conscious Shopper…, s. 8. 
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Tabela 5 

Struktura marek własnych sieci TESCO 

TESCO Anglia Polska 
Tesco Finest  

(premium quality) – 
10% sprzedaŜy 

500 produktów; segment Pre-
mium – najwyŜsza jakość 

Tesco Finest – 170 produktów, głów-
nie przemysłowych 

Category Store Brands 
(subpremium quality) – 

10% sprzedaŜy 

Cheerokee (odzieŜ dla mło-
dzieŜy), Back to School 
(odzieŜ i akcesoria do szkoły), 
Florence & Fred (odzieŜ casual 
i smart dla kobiet),F&F 
(odzieŜ robocza i casual dla 
męŜczyzn), Tesco Kids (Ŝyw-
ność, artykuły toaletowe, 
ubrania dla dzieci) 

Około 1000 produktów 
F & F – odzieŜ, bielizna 

Tesco Standard  
(standard quality) – 

50% sprzedaŜy 

Liczne submarki jak: Tesco 
Organic, Fair Trade, Free 
Form, Healthy Living, Carb 
Control, Kids ; ogółem ponad 
3000 produktów; 60% sprze-
daŜy – jakość porównywalna  
z markami producentów 

Około 4500 produktów w liniach: 
Tesco Technika (sprzęt RTV/kom-
puterowy;  
Tesco Quick & Easy (dania gotowe) 
Tesco Pet Food (Ŝywność dla zwierząt) 
Selected for Tesco (wina) 
Tesco BIO (warzywa i owoce ekolo-
giczne) 
Milk Land – produkty nabiałowe,  
Tesco Organic – Ŝywność ekologiczna, 
Chłopskie Delicje – wędliny;  
Technika (art. RTV) 

Tesco Value  
(low price) –  

30% sprzedaŜy 

200 produktow – marka dys-
kontowa, generyczna 

Około 1000 produktów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.tesco.pl/produkty/. 

Tabela 6 

Struktura marek własnych sieci REAL 

REAL Niemcy Polska 

Real Selection 
Segment produktów premium o naj-
wyŜszej jakości w kategoriach food 
i non-food 

Wprowadzone w ograniczonym 
zakresie 

Real BIO 
Gama 200 produktów ekologicz-
nych 

Wprowadzone w ograniczonym 
zakresie 

Real Quality 

Gama ponad 2000 produktów w ka-
tegoriach food i non-food 

Obecnie ok. 1100 produktów Real 
Quality – wysoka jakość, cena 
niŜsza do 35%; na opakowaniach 
produktów spoŜywczych dane nt. 
dziennego spoŜycia danych skład-
ników odŜywczych 

TiP 

TiP – produkty spoŜywcze, droge-
ryjne i przemysłowe dające gwa-
rancję najniŜszej ceny – produkty 
generyczne 

TiP – produkty spoŜywcze, droge-
ryjne i przemysłowe dające gwa-
rancję najniŜszej ceny – produkty 
generyczne 

Źródlo: opracowanie własne na podstawie www.real.pl/marki-wlasne/marki-wlasne/. 
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Analiza struktury marek własnych sieci Real pokazuje, Ŝe ona równieŜ stara się 
dostosować do specyfiki polskiego rynku pełen zakres marek własnych, choć pro-
dukty segmentu Premium – Real Selection i Real Bio są wprowadzone w niewiel-
kim zakresie. Podobną strategię moŜna zaobserwować, analizując portfel marek 
własnych sieci Carrefour. 

Tabela 7 

Struktura marek własnych sieci CARREFOUR 

Carrefour Francja Polska 
Carrefour  
Selection 

Segment produktów premium Segment produktów premium, brak 
dokładnych danych 

Carrefour Agir 
Carrefour BIO 

Carrefour BIO: gama produktów ekolo-
gicznych, pochodzących z upraw ekolo-
gicznych, które wykluczają uŜycie środ-
ków wytworzonych lub przetworzonych 
przemysłowo, syntetycznych nawozów 
mineralnych, pestycydów, regulatorów 
wzrostu oraz sztucznych dodatków pa-
szowych 
Carrefour AGIR to produkty spoŜywcze 
wytworzone są na bazie soi, niskokalo-
ryczne, zawierają kwasy Omega-3, peł-
niące kluczową rolę w utrzymywaniu peł-
nej sprawności fizycznej i umysłowej 
(Agir Nutrition). W ofercie Agir znajdują 
się teŜ artykuły kosmetyczno-drogeryjne, 
tekstylia oraz produkty Agir Eco Planete, 
które są produktami niespoŜywczymi, 
stworzonymi z myślą o zmniejszeniu 
negatywnego wpływu na środowisko 

Carrefour BIO – brak dokładnych 
danych 

Carrefour 

Baby, Home, Light, Kids, Exotique Produkty marki własnej Carrefour 
są 20–40% tańsze od cen produk-
tów markowych. W asortymencie 
sieci znajduje się ponad 3500 pro-
duktów z submarkami: Carrefour 
Kid's, Carrefour Baby (art. dla dzie-
ci, Carrefour Home – art. gospodar-
stwa domowego, Carrefour Top 
Bike – art. do domu i ogrodu, pro-
dukty auto i majsterkowanie, akce-
soria rowerowe, Carrefour Top Life 
– art. sportowe  

Carrefour  
Discount 

400 produktów generycznych Nr 1 (Ŝywność, chemia, kosmetyki) 
BLUESKY (RTV i AGD); w ofer-
cie Carrefour jest blisko 1800 pro-
duktów generycznych 

Category Store 
brands 

TEX, Reflets de France, Les Cosmeti-
ques, Terre d'Italia, de Nuestra Tierra 

TEX, Reflets de France z Francji, 
Terre d'Italia z Włoch oraz de Nue-
stra Tierra z Hiszpanii (produkty 
świata) 

Źródlo: opracowanie własne na podstawie www.carrefour.pl/page/pl/tanie-promocje/produkty/ 
jakosc-carrefour/ 
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Dokonana analiza wskazuje, Ŝe na polskim rynku oprócz marek pierwszej ceny 
i średniego segmentu cenowego dostępne są we wszystkich analizowanych sieciach 
równieŜ marki własne premium. Produkty tego typu charakteryzują się wysoką 
jakością i ceną porównywalną z cenami głównych produktów markowych lub wyŜ-
szą oraz ciekawszymi i bardziej atrakcyjnymi niŜ w przypadku tańszych private 
labels opakowaniami. W tej chwili coraz więcej sieci handlowych jest w stanie 
zaoferować klientom produkty marek własnych co najmniej dwóch poziomów ce-
nowych i jakościowych. Marki własne w Polsce to juŜ nie tylko produkty najtańsze, 
w prostym opakowaniu. Coraz więcej produktów pozycjonowanych jest na średniej 
półce cenowej, w ramach której stanowią konkurencyjną cenowo alternatywę dla 
produktów markowych, jednocześnie nie ustępując im pod względem jakości.  
W większości sieci produkty te, pozycjonowane jako value for money są o 20–40% 
tańsze od ich markowych odpowiedników. Wśród sieci hipermarketów Tesco  
i Carrefour oferują marki własne pozycjonowane w najwyŜszym segmencie ceno-
wym. W Tesco produkty premium – sygnowane marką Tesco Finest – pojawiły się 
w 2007 r., obecnie linia ta obejmuje ok. 200 SKU (Stock Keeping Unit), głównie 
wśród artykułów przemysłowych, choć są one dostępne jedynie w wybranych hi-
permarketach, głównie w duŜych miastach. W ofercie Carrefour segment premium 
reprezentowany jest m.in. przez  importowane z Francji organiczne produkty pod 
marką Bio i Agir oraz wyroby kuchni francuskiej pod marką Reflets de France  
i asortyment Carrefour Selection.  

Zakończenie 

Podsumowując uwagi poczynione na podstawie zaprezentowanych danych, 
warto postawić pytanie, jakie będą kierunki rozwoju marek własnych w ich róŜnych 
formach na rynkach lokalnych, w tym równieŜ polskim. Zdaniem anonimowych 
ekspertów, do najwaŜniejszych kierunków zmian naleŜy zaliczyć10: 
1. Dalszy rozwój linii value for money, ale w postaci marek dyskontowych, które 

spowodują dalsze zmiany w strukturze cen. 
2. Wzrost sprzedaŜy w segmencie superpremium, który pomimo rozwoju linii 

produktowych value for money, będzie starał się przyciągać kupujących, szcze-
gólnie tych, którzy dokonują zakupów dań gotowych. 

3. Regionalizacja SKU. 
4. Pojawienie się marek kategorii (category brands), wprowadzających zupełnie 

nowe kategorie – przykład Tesco. 
5. Pojawienie się marek dla nisz, w których nieobecne są dotychczas marki pro-

ducentów. 
6. Licencjonowanie marek prywatnych (private label) sieci handlowych. 
                                                                 

10 http://privatelabelmag.com/issues/pl-nov-2010/global-analysis.cfm. 



Paweł Kowalski 608

7. Ujawnienie pochodzenia produktów celem rozproszenia sceptycyzmu konsu-
mentów co do jakości produktów marek własnych. 

8. Kontynuowanie budowania wizerunku i siły marek sieci handlowych zarówno 
online, jak i w tradycyjny sposób. 
Jak szybko będziemy mogli zaobserwować te zmiany na polskim rynku? Od-

powiedź na pytanie będzie z pewnością zaleŜała od dynamiki wzrostu całej gospo-
darki oraz postrzegania oferty marek własnych przez samych konsumentów, pod-
dawanych róŜnym działaniom przez sieci handlowe realizujące strategiczne cele na 
lokalnych, krajowych rynkach.  

Wydaje się, Ŝe rozwój marek własnych związany jest z przeformułowaniem ce-
lów brandingu  w marketingu producentów – zdecydowanie zmienia się rola marek 
producentów w zarządzaniu kategorią, szczególnie w kontekście rozwoju marek 
własnych (own/private labels) przez sieci handlowe, które zaczynają ograniczać 
udziały marek najwaŜniejszych producentów w poszczególnych kategoriach pro-
duktowych. Zaprezentowane spektrum pozycjonowania marek własnych oznacza, 
Ŝe jeŜeli producenci nie będą w stanie budować wartości swoich marek na bazie 
innowacji, zostaną szybko zepchnięci do roli dostawców produktów komplemen-
tarnych dla kompleksowej gamy marek własnych sieci handlowych. W związku  
z tym podstawowym wyzwaniem dla producentów jest zrozumienie strategii sieci 
detalicznych i dostosowanie działań w ramach zarządzania kategoriami produktów 
zgodnie z załoŜeniami strategii sieci handlowych.  
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Streszczenie  
Według instytucji i organizacji zajmujących się badaniem konkurencyjności gospodarek Re-

publika Czeska jest jednym z najlepiej ocenianych krajów, spośród tych, które przeszły drogę 
transformacji systemowej i stały się członkiem Unii Europejskiej. Twórcy rankingów konkuren-
cyjności mają świadomość wagi czynników mikroekonomicznych. Podkreślają, Ŝe zdolność 
gospodarki do trwałego rozwoju i podnoszenia poziomu Ŝycia ludności jest uzaleŜniona od kon-
kurencyjności w obszarze działalności biznesu. W opracowaniu podjęto próbę oceny wpływu 
sektora przedsiębiorstw na międzynarodową konkurencyjność czeskiej gospodarki. Z przeprowa-
dzonych analiz wynika, Ŝe kraj ten ma stosunkowo korzystne warunki do rozwoju przedsiębior-
czości – Czechy są bowiem krajem o ponadprzeciętnym poziomie wolności gospodarczej.  
Z badań przeprowadzonych przez Światowe Forum Ekonomiczne wynika, Ŝe obszar oceny, zwa-
ny „poziomem biznesu”, stanowi relatywną przewagę konkurencyjną Republiki Czeskiej. 

Wprowadzenie 

W literaturze przedmiotu pojęcie konkurencyjności uŜywane jest w odniesieniu 
do przedsiębiorstw, sektorów, regionów, państw, a takŜe organizacji ponadnarodo-
wych. O ile kategoria konkurencyjności przedsiębiorstw nie wzbudza większych 
kontrowersji, o tyle w odniesieniu do tworów terytorialnych, takich jak region czy 
państwo, pojawiają się powaŜne problemy z definicją. Sytuacja taka jest konse-
kwencją róŜnic w zakresie cech i celów przedsiębiorstw i państw oraz odmiennej 
natury ich konkurowania, co wynika w duŜej mierze z róŜnych strategii i instrumen-
tów osiągania swoich celów. Najogólniej mówiąc, głównym celem przedsiębior-
stwa jest przetrwanie na rynku i maksymalizacja zysku w długim okresie, natomiast 
dla państwa – gospodarki jako całości, istotne jest podnoszenie poziomu Ŝycia lud-
ności.  

Celem niniejszego opracowania jest próba oceny wpływu sektora biznesu na 
międzynarodową konkurencyjność czeskiej gospodarki. Głównym źródłem danych 
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i informacji były rankingi konkurencyjności publikowane przez Światowe Forum 
Ekonomiczne (World Economic Forum – WEF), prezentujące profile konkurencyj-
ne prawie 140 gospodarek oraz raporty The Heritage Foundation (HF), w których 
ocenia się konkurencyjność krajów w obszarze uwarunkowań działalności biznesu. 

Przedsiębiorstwa a konkurencyjność gospodarki – wybrane aspekty 

W wielu definicjach konkurencyjności gospodarek podkreśla się, Ŝe jest ona 
bardzo ściśle związana z konkurencyjnością funkcjonujących w nich przedsię-
biorstw1. Zdaniem M.E. Portera, jeśli załoŜy się, Ŝe zasadniczym celem państwa 
jest poprawa standardu Ŝycia społeczeństwa, to moŜe się ona dokonać jedynie dzię-
ki efektywności wykorzystania narodowych zasobów pracy i kapitału, a o tym prze-
sądzają wyniki osiągane przez firmy2. Przedsiębiorstwa powinny ciągle zwiększać 
efektywność istniejących sektorów przez wytwarzanie coraz to lepszych jakościo-
wo produktów, wprowadzanie do nich nowych, poŜądanych atrybutów, ulepszanie 
technologii oraz zwiększanie sprawności produkcji. W swoim modelu analizy kon-
kurencyjności gospodarczej Porter wskazuje, Ŝe na poziomie mikroekonomicznym 
o przewadze konkurencyjnej danego państwa decydują cztery grupy wzajemnie 
współzaleŜnych czynników:  

– czynniki produkcji (zasoby i infrastruktura), 
– charakter popytu krajowego, 
– sektory, gałęzie pokrewne i wspomagające, 
– strategie, struktura i rywalizacja firm3. 
Na istotną rolę przedsiębiorstw w budowaniu konkurencyjności gospodarki 

wskazują takŜe K. Esser, W. Hillebrand, D. Messner i J. Meyer-Stamer, którzy są 
zwolennikami pojęcia konkurencyjności systemowej4. WyróŜniają cztery poziomy 
analizy konkurencyjności mikro, mezo, makro i meta. Wszystkie te czynniki, które 
bezpośrednio łączą się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw to poziom mikro. Po-
ziom mezo stanowią struktury pomocnicze, które dopełniają działania podejmowa-
ne przez przedsiębiorstwa. Są to m.in. poszczególne polityki państwa, np. eduka-
                                                                 

1 Szeroki przegląd definicji konkurencyjności gospodarki zawierają m.in. prace: J. Bossak, W. Bień-
kowski, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na 
progu XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 30–44; J. Misala, Międzynarodowa 
zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Podstawy teoretyczne, Wyd. 
Politechniki Radomskiej, Radom 2007, s. 21–40. 

2 M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 198–199. 
3 M.E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York, 1990, s. 71–72, za: 

M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa 
w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 32. 

4 K. Esser, W. Hillebrand, D. Messner, J. Meyer-Stammer, Systemic Competitiveness – New Chal-
lenges to Business Politics, „Economics” 1999, Vol. 59, s. 62, za: K. śukrowska, Konkurencyjność 
systemowa w procesie transformacji. Przykład Polski, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie 
integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, Instytut Gospodarki Świa-
towej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2001, s. 174. 
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cyjna, handlowa itp. Polityka państwa kształtująca środowisko makroekonomiczne 
tworzy poziom makro, natomiast na poziomie meta analizowane są takie czynniki, 
jak zdolność społecznej integracji czy modele społeczno-gospodarcze oraz ich 
wpływ na rozwój gospodarczy. Pojęcie konkurencji systemowej uwzględnia ele-
menty ekonomii przemysłowej i innowacyjnej, jak równieŜ socjologię przemysło-
wą, w szczególności te jej elementy, które odnoszą się do aspektów instytucjonal-
nych współpracy.  

W dyskusjach na temat międzynarodowej konkurencyjności gospodarek poja-
wiają się czasem głosy, Ŝe to nie kraje są konkurentami w skali międzynarodowej, 
lecz przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na ich terenie5. Większość bada-
czy zajmujących się tą problematyką jest jednak zgodna, Ŝe „określona efektywność 
podmiotów gospodarczych niŜszego szczebla niŜ krajowy nie powstaje w próŜni” 6. 
J. Meyer-Stamer wyraźnie podkreśla, Ŝe konkurencyjność powstaje na poziomie 
przedsiębiorstw, ale jednocześnie nie umniejsza to roli czynników z poziomów 
meta, makro i mezokonkurencyjności7. 

Sektor przedsiębiorstw w wybranych raportach konkurencyjności gospodarek 

KaŜdego roku ukazują się raporty, w których próbuje się określić pozycję kon-
kurencyjną poszczególnych gospodarek. Do najbardziej znanych naleŜą rankingi 
publikowane przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum – 
WEF) oraz Międzynarodowy Instytut Rozwoju Zarządzania (International Mana-
gement Development – IMD). Obie instytucje konstruują własne, często dość 
skomplikowane modele, na podstawie których prowadzą badania. W ocenach po-
sługują się kompleksowymi miernikami, uwzględniającymi nawet kilkaset róŜnych 
czynników, które w mniejszym lub większym stopniu wpływają na konkurencyj-
ność badanych podmiotów. Metodologia oceny, jaką wykorzystują twórcy rankin-
gów konkurencyjności, nie jest wolna od krytyki. ZastrzeŜenia dotyczą w szczegól-
ności prac Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania8. Stąd w dalszej 
części pracy podstawowym źródłem danych i informacji będą raporty WEF9.  

                                                                 
5 Punktem wyjścia tej dyskusji stał się artykuł: P. Krugman, Competitiveness: A Dangerous Obses-

sion, „Foreign Affairs” 1994, Vol. 73, No. 2, s. 28–44. 
6 J. Misala, Międzynarodowa zdolność…, s. 41. 
7 J. Meyer-Stamer, Konkurencyjność systemowa, „Gospodarka Narodowa” 1996, nr 3, s. 3. 
8 Zarzuty dotyczą m.in. braku definicji podstawowych pojęć czy kategorii, braku rozróŜnienia mię-

dzy konkurencyjnością o charakterze wynikowym a zdolnością konkurencyjną, stosowania wskaźni-
ków kompozytowych, będących sumą słabości i silnych stron. Zob. J. Bossak, Teoria i metodologia. 
Krytyczna ocena stosowanych metod analizy, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola inno-
wacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. M.A. Weres, Oficyna Wydawnicza SGH, War-
szawa 2006, s. 260–261. 

9 Warto równieŜ zwrócić uwagę na fakt, Ŝe w rankingach IMD uwzględnia się znacznie mniejszą 
liczbę krajów. W raporcie z 2010 r. było to 58 gospodarek, podczas gdy w rankingu WEF 139. 
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Relatywnie najbardziej zaawansowaną koncepcję oceny konkurencyjności go-
spodarki stosuje Światowe Forum Ekonomiczne. Posługuje się ono nowoczesnym 
miernikiem – wskaźnikiem konkurencyjności globalnej (Global Competitiveness 
Index), który zawiera w sobie zarówno mikro-, jak i makroekonomiczne podstawy 
konkurencyjności gospodarki10. Metoda oceny według WEF opiera się na dwunastu 
filarach konkurencyjności, które zostały podzielone na trzy grupy. Owe trzy grupy 
filarów są traktowane przez Światowe Forum Ekonomiczne jako uzupełniające się 
wymiary konkurencyjności. Zalicza się do nich wymogi podstawowe (basic requ-
irements), stymulatory efektywności (efficiency enhancers) oraz innowacyjność  
i złoŜoność (innovation and sophistication factors). Poszczególne filary tworzące 
wyŜej wymienione wymiary konkurencyjności przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Filary konkurencyjności gospodarki według Światowego Forum Ekonomicznego 

Wymogi podstawowe 
(Basic requirements) 

Stymulatory efektywności  
(Efficiency enhancers) 

Innowacyjność i złoŜoność 
(Innovation and sophistica-

tion factors) 

Instytucje 
Infrastruktura 
Stabilność makroeko-
nomiczna 
Zdrowie i edukacja 
podstawowa 

Szkolnictwo wyŜsze i doskonale-
nie zawodowe 
Efektywność rynków dóbr 
Efektywność rynku pracy 
Rynki finansowe 
Zaawansowanie technologiczne 
Rozmiary rynku 

Poziom (złoŜoność) bizne-
su  
Innowacyjność 

Źródło: The Global Competitiveness Report 2010–2011, World Economic Forum, Geneva 2010, 
s. 9. 

Mając na uwadze cel niniejszej pracy, warto zwrócić uwagę na trzeci wymiar, 
który związany jest z koncepcją konkurencyjności biznesowej WEF. Według tej 
koncepcji produktywność gospodarki i dobrobyt społeczeństwa uzaleŜnione są 
głównie od trzech wzajemnie powiązanych obszarów: 

– mikroekonomicznego potencjału gospodarki (krajowego oraz filii zagra-
nicznych) w duŜej mierze będącego konsekwencją moŜliwości i zdolności 
firm do prowadzenia złoŜonych form swojej działalności (sophistication of 
companies); 

– jakości otoczenia biznesowego, w którym te przedsiębiorstwa funkcjonują; 

                                                                 
10 Uwzględnione we wskaźniku GCI elementy są agregowane przy zastosowaniu metody średniej 

waŜonej, co niewątpliwie stanowi o jego przewadze nad innymi miernikami. Szerzej na temat kon-
strukcji wskaźnika: The Global Competitiveness Report 2010–2011, World Economic Forum, Geneva 
2010, s. 12. 
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– poziomu rozwoju klastrów, które przynoszą wymierne korzyści ze współ-
pracy z pokrewnymi branŜami, kooperantami, poddostawcami czy instytu-
cjami11. 

W badaniach tych zwracano się do menedŜerów o oceny czynników determinu-
jących konkurencyjność ich firm w skali krajowej i międzynarodowej.  

Ocenę konkurencyjności gospodarek zawierają równieŜ raporty publikowane 
przez The Heritage Foundation (wspólnie z „Wall Street Journal”). Badanie HF 
nazywane jest badaniem wolności gospodarczej, jednakŜe w istocie sprowadza się 
do oceny konkurencyjności krajów w obszarze uwarunkowań działalności biznesu. 

Pod pojęciem wolności gospodarczej autorzy raportu rozumieją brak wymusza-
nia i ograniczania działalności produkcyjnej, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr  
i usług poza poziom niezbędny dla jej ochrony i podtrzymania12. Do pomiaru wol-
ności gospodarczej wykorzystują dziesięć następujących kategorii wolności: wol-
ność biznesową, handlową, podatkową, wielkość sektora publicznego, wolność 
monetarną, inwestycyjną, finansową, prawa własności, wolność od korupcji oraz 
wolność pracy13. W zaleŜności od przedziału, w jakim znajduje się indeks wolności 
gospodarczej, kraj jest zaliczany do jednej z pięciu następujących kategorii gospo-
darek:  

– kraje odznaczające się pełną wolnością gospodarczą (indeks wolności go-
spodarczej w przedziale 80–100 pkt.); 

– kraje, w których dominuje wolność gospodarcza (indeks przyjmuje warto-
ści z przedziału 70–79,9 pkt.); 

– kraje umiarkowanie wolne gospodarczo (indeks w przedziale 60– 
69,9 pkt.); 

– kraje, w których przewaŜa brak wolności gospodarczej (indeks z przedziału 
50–59,9 pkt.); 

– kraje, w których brakuje wolności gospodarczej (indeks w przedziale  
0–49,9 pkt.). 

Funkcjonowanie przedsiębiorstw a konkurencyjność czeskiej gospodarki  
w świetle wybranych rankingów międzynarodowych 

Według instytucji i organizacji monitorujących i oceniających gospodarki Re-
publika Czeska odznacza się stosunkowo wysokim poziomem konkurencyjności. 
Jest bowiem jedną z wyŜej notowanych gospodarek spośród tych, które przeszły 

                                                                 
11 E.M. Jagiełło, Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki, Wyd. Poltext, Warszawa 

2008, s. 45. 
12 2009 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Wa-

shington 2009, s. 11. 
13 Szerzej na temat istoty poszczególnych wolności gospodarczych, np. E.M. Jagiełło, Strategiczne 

budowanie…, s. 47–48. 
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drogę transformacji systemowej i stały się członkiem Unii Europejskiej. Z raportu 
WEF z 2010 r. wynika, Ŝe Republika Czeska jest 36. gospodarką na świecie.  
W rankingu IMD uplasowała się na 29. pozycji, natomiast według badania HF na 
34. (tab. 2). 

Tabela 2 

Pozycja Republiki Czeskiej w rankingach międzynarodowej konkurencyjności gospodarek we-
dług oceny Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), Międzynarodowego Instytutu Rozwoju 

Zarządzania (IMD) oraz The Heritage Foundation (HF) w latach 2007–2010 

Raport 
z roku 

Ranking 
WEF 

Liczba punktów 
(max=7) 

Ranking 
IMD 

Liczba 
punktów 

(max=100) 

Ranking 
HF 

Liczba 
punktów 

(max=100) 
2008 33 4,62 28 62,247 37 68,5 
2009 31 4,67 29 66,755 37 69,4 
2010 36 4,57 29 65,443 34 69,8 

* W raportach WEF i HF analizowano i oceniano konkurencyjność znacznie większej liczby krajów niŜ 
w pracach IMD. W raporcie z 2010 r. ranking WEF uwzględniał 139 gospodarek, HF – 183, natomiast IMD – 
58. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Global Competitiveness Report, za lata 2008–2010, 
World Economic Forum, Geneva; World Competitiveness Yearbook, za lata 2008–2010, 
International Management Development, Lausanne; Index of Economic Freedom, za lata 
2008–2010, The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Washington. 

Do czynników przyczyniających się w sposób istotny do podnoszenia konku-
rencyjności czeskiej gospodarki zalicza się przede wszystkim innowacje, które 
lokują ten kraj na 27. pozycji w świecie. WaŜne są równieŜ nakłady na działalność 
badawczo-rozwojową, a takŜe kształcenie na poziomie podstawowym i wyŜszym 
oraz doskonalenie zawodowe. Konkurencyjność czeskiej gospodarki mogłaby być 
wyŜsza, gdyby nie ograniczenia w niektórych z obszarów. Dotyczą one w szczegól-
ności infrastruktury oraz otoczenia instytucjonalnego. 

Obszar konkurencyjności, zwany poziomem biznesu, jest nieco lepiej oceniany 
niŜ cała gospodarka. Z raportu z 2010 r. wynika bowiem, Ŝe pozycja Republiki 
Czeskiej wyznaczona tym czynnikiem jest wyŜsza (o 2 miejsca) niŜ pozycja wy-
znaczona globalnym indeksem konkurencyjności GCI (tab. 3). W obrębie tego 
czynnika szczególnie korzystnie oceniane są jakość i liczba dostawców lokalnych 
(odpowiednio 17. i 22. pozycja w 2010 r.) oraz stopień delegowania władzy  
w przedsiębiorstwach (24. miejsce). Konkurencyjność czeskiej gospodarki zdecy-
dowanie ogranicza stopień kontroli zagranicznych kanałów dystrybucji. Czynnik 
ten lokuje Czechy na odległej 117. pozycji. Relatywnie niekorzystną pozycję kraj 
ten zajmuje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości opartej na klastrach oraz rozwo-
ju marketingu w przedsiębiorstwach (w obu przypadkach 41. pozycja w 2010 r.). 
Niezbyt dobrze jest równieŜ oceniany charakter przewagi konkurencyjnej czeskich 
przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych (42. pozycja w świecie wyznaczona tym 
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czynnikiem). Wiele czeskich firm funkcjonuje na rynkach zagranicznych, dzięki 
przewadze w zakresie kosztów produkcji, często będących konsekwencją niŜszych 
kosztów pracy lub teŜ dysponowania określonymi zasobami naturalnymi. Warto 
jednak podkreślić, Ŝe w tym zakresie następuje systematyczna poprawa, coraz wię-
cej jest bowiem przedsiębiorstw, które wyróŜniają się na rynku wyjątkowym (czę-
sto zawansowanym technologicznie) produktem czy procesem. 

Tabela 3 

Konkurencyjność międzynarodowa Republiki Czeskiej w obszarze „poziom biznesu”  
według Światowego Forum Ekonomicznego w latach 2007–2010 

Czynnik 2008 2009 2010 
Zmiana pozycji  

w rankingu w la-
tach 2008–2010 

filar 11 poziom biznesu 
4,8 
(29) 

4,8 
(25) 

4,5 
(34) 

spadek o 5 miejsc 

11.1 liczba dostawców lokalnych 
5,7 
(8) 

5,7 
(8) 

5,4 
(22) 

spadek o 14 miejsc 

11.2 jakość dostawców lokalnych 
5,4 
(21) 

5,6 
(15) 

5,4 
(17) 

awans o 4 miejsca 

11.3 poziom rozwoju klastrów 
4,0 
(35) 

4,1 
(34) 

4,0 
(41) 

spadek o 6 miejsc 

11.4 
charakter przewagi kompara-
tywnej 

3,7 
(48) 

3,9 
(35) 

3,8 
(42) 

awans o 6 miejsc 

11.5 łańcuchy wartości 
4,8 
(22) 

4,7 
(21) 

4,3 
(29) 

spadek o 7 miejsc 

11.06 
kontrola zagranicznych kana-
łów dystrybucji 

3,9 
(85) 

3,7 
(91) 

3,5 
(117) 

spadek o 32 miejsca 

11.07 złoŜoność procesu produkcji 
4,7 
(26) 

4,7 
(27) 

4,6 
(34) 

spadek o 8 miejsc 

11.08 zakres marketingu 
5,1 
(32) 

4,9 
(34) 

4,6 
(41) 

spadek o 9 miejsc 

11.09 delegowanie władzy 
4,4 
(46) 

4,4 
(32) 

4,3 
(24) 

awans o 22 miejsca 

Uwagi: Wskaźnik konkurencyjności przyjmuje wartości od 1 do 7; im wyŜszy wskaźnik, tym wyŜszy 
poziom konkurencyjności. W nawiasie podano miejsce Republiki Czeskiej w rankingu wyznaczone określo-
nym czynnikiem. 

Źródło: opracowanie na podstawie The Global Competitiveness Report za lata 2008–2010…  

Raporty The Heritage Foundation nie stanowią bezpośredniej oceny funkcjo-
nowania sfery biznesu w danym kraju, niemniej mogą być cennym źródłem infor-
macji na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w poszczegól-
nych krajach. Tak teŜ potraktowano je w niniejszym opracowaniu. Z raportów tych 
wynika, Ŝe Republika Czeska jest zaliczana do krajów charakteryzujących się 
znacznym stopniem wolności gospodarczej. W rankingu z 2010 r. kraj ten został 
sklasyfikowany na 34. pozycji na świecie. W stosunku do poprzednich dwóch lat 
nastąpił awans o trzy miejsca. Warto jednak podkreślić, Ŝe indeks wolności gospo-
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darczej Czech wynosił w ostatnich trzech latach prawie 70 pkt. (tab. 4), był więc 
blisko dolnej granicy przedziału skupiającego kraje o wyŜszym poziomie, w któ-
rych dominuje wolność gospodarcza.  

Tabela 4 

Indeks wolności gospodarczej Republiki Czeskiej według The Heritage Foundation  
w latach 2007–2010 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 Zmiana poziomu 
wolności 2008–2010 

Indeks wolności gospodarczej 68,5 69,4 69,8 wzrost 
Wolność biznesowa 63,9 65,1 65,5 wzrost 
Wolność handlowa 86,0 85,8 87,5 wzrost 
Wolność fiskalna 71,3 80,2 80,1 wzrost 
Wielkość sektora publicznego (wol-
ność od wydatków rządowych) 

45,6 43,0 45,6 bez zmian  

Wolność monetarna 80,3 79,7 75,6 spadek 
Wolność inwestycyjna 70,0 70.0 70,0 bez zmian 
Wolność finansowa  80,0 80.0 80,0 bez zmian 
Prawa własności 70,0 70,0 65,0 spadek 
Wolność od korupcji 48,0 52,0 52,0 wzrost 
Wolność pracy  70,2 67,8 76,4 wzrost 

Źródło: Index of Economic Freedom, za lata 2008–2010, The Heritage Foundation and Dow Jones 
& Company, Washington. 

Zdecydowanie najwyŜsze oceny Czechy osiągają w zakresie wolności handlo-
wej, co jest związane z faktem członkostwa w Unii Europejskiej i realizowaniem 
wspólnej polityki handlowej. W ciągu ostatnich trzech lat indeks wolności handlo-
wej wynosił od 85,8 do 87,5 pkt. Bardzo dobrze oceniana jest takŜe wolność fiskal-
na (80,1 pkt.). Czechy odznaczają się bowiem relatywnie niskim poziomem podat-
ków. Stawka podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiła  
w 2010 r. 15% od podstawy opodatkowania, natomiast od osób prawnych 19%.  
W Republice Czeskiej niŜsze są teŜ niŜ w wielu innych krajach Unii Europejskiej 
stawki podatku VAT. Stawka podstawowa wynosi bowiem 20%, a obniŜona, którą 
objęte są m.in. artykuły spoŜywcze, ksiąŜki, gazety i czasopisma oraz usługi w za-
kresie budowy mieszkań – 10%14. Dobre oceny przewaŜają takŜe w kwestii wolno-
ści finansowej, głównie z uwagi na rozwój sektora bankowego, który jest oceniany 
jako wysoce konkurencyjny. Rząd ma nadal pakiety większościowe w dwóch ban-
kach. Rynek kapitałowy jest stosunkowo mały, ale przejrzysty. Wolność monetarna, 
która jest miernikiem stabilności cen w połączeniu z oceną zakresu kontroli cen, 
została oceniona w Republice Czeskiej na poziomie podobnym do średniej Unii 
Europejskiej, m.in. z uwagi na implementację ogólnowspólnotowych dyrektyw. 

                                                                 
14 Szerzej na temat systemu podatkowego w Republice Czeskiej zob. Republika Czeska – przewodnik 

po rynku, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze, Praga 2010, s. 70–94. 
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Z raportów The Heritage Foundation wynika, Ŝe zdecydowanie najsłabiej oce-
nianą kategorią jest tzw. wolność od wydatków rządowych. W ramach tego wskaź-
nika są uwzględniane wszystkie rodzaje wydatków łącznie z tymi, które dotyczą 
konsumpcji, transferów i przedsiębiorstw publicznych. Republika Czeska nie jest 
jednak w tych ocenach odosobniona, poniewaŜ większość krajów europejskich 
charakteryzuje się niskim poziomem wolności od wydatków rządowych. Niskie 
oceny dotyczą równieŜ kategorii zwanej wolnością od korupcji. W ocenie korupcji 
The Heritage Foundation korzysta z indeksu percepcji korupcji (Corruption Percep-
tions Index – CPI) publikowanego przez Transparency International. Przyczyny 
korupcji w Republice Czeskiej mają według Transparency International charakter 
systemowy i są stosunkowo dobrze rozpoznane. NaleŜą do nich m.in. niejasność  
i niestabilność prawa, problemy z przejrzystością w działaniu administracji rządo-
wej i samorządowej oraz zbyt duŜa uznaniowość decyzji. 

Podsumowanie 

Wysoka pozycja w rankingach międzynarodowych sprzyja tworzeniu pozytyw-
nego wizerunku państwa i często przekłada się na wzrost atrakcyjności inwestycyj-
nej danego kraju, m.in. w tym celu są one tworzone. Rankingi mają dostarczyć od-
biorcy szybkiej, syntetycznej informacji o kondycji danej gospodarki w postaci 
konkretnej pozycji zajmowanej wśród kilkudziesięciu krajów. Jednocześnie warto 
zaznaczyć, Ŝe owe raporty, choć mają pewne mankamenty, pozwalają na głębszą 
analizę przyczyn, które zadecydowały o miejscu określonego kraju w rankingu. 

Republika Czeska jest krajem o względnie stabilnej gospodarce rynkowej.  
W 2010 r., Światowe Forum Ekonomiczne sklasyfikowało kraj ten na 36. pozycji  
w świecie (na 139 krajów podlegających ocenie). Korzystny wpływ na konkuren-
cyjność czeskiej gospodarki mają takie obszary, jak innowacje oraz nakłady na 
działalność badawczo-rozwojową, sprzyjający klimat dla napływu zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich, kształcenie na poziomie wyŜszym i zawodowym oraz 
doskonalenie zawodowe. Pozycja Republiki Czeskiej wyznaczona oceną obszaru 
zwanego poziomem biznesu lokuje ten kraj na 34. miejscu w świecie. 

Oceny The Heritage Foundation pokazują, Ŝe w Czechach istnieją stosunkowo 
dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Kraj ten odznacza się wysokim po-
ziomem wolności handlowej, fiskalnej i finansowej. Najsłabiej natomiast jest oce-
niana wolność od korupcji oraz wydatków rządowych. 
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FUNCTIONING OF COMPANIES AND INTERNATIONAL  
COMPETITIVENESS OF THE CZECH ECONOMY 

 
Summary 

 
According to institutions and organizations dealing with the research of economy competi-

tiveness, the Czech Republic is one of the best assessed countries, which passed the stage  
of system transformation and became a European Union member. Authors of competitiveness 
ratings are aware of the importance of micro-economy factors. They stress that the economy's 
ability for continual development as well as the enhancement of the people's level of life depends 
on the competitiveness in the area of business activity. In this study an attempt to assess the com-
panies' sector influence on the international competitiveness of the Czech economy has been 
pursued. Pursuant to conducted analyses, it is evident that this country has developed compara-
tively beneficial conditions for business expansion. Hence, the Czech Republic is a country  
of a superior level of freedom of establishment. From the evaluation carried out by the WEF, it 
appears that the area of assessment called “business sophistication” constitutes a relative competi-
tive advantage of the Czech Republic. 
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ZARZĄDZANIE REKLAM Ą W PRZEDSIĘBIORSTWIE – 
KONTEKST SKUTECZNOŚCI W DOBIE GLOBALIZACJI 

 

 

 

Streszczenie  

Prowadzenie działalności reklamowej naleŜy do najbardziej złoŜonych procesów zarząd-
czych. Wynika to z wielości czynników, które wywierają wpływ na strategię reklamową i kształ-
tują jej efekty. Jednym z nich są uwarunkowania związane z zachodzącymi we współczesnym 
świecie procesami globalizacji. Znajduje to odzwierciedlenie w ocenie skuteczności działań 
reklamowych podejmowanych przez podmioty pochodzące z róŜnych krajów. Celem opracowa-
nia jest przedstawienie róŜnic w efektach działań reklamowych prowadzonych przez przedsię-
biorstwa polskie i zagraniczne. Podstawą rozwaŜań są wyniki badań dotyczących procesów za-
rządzania działalnością reklamową przeprowadzonych wśród działających na polskim rynku 
przedsiębiorstw. 

Wprowadzenie 

Cechą charakterystyczną współczesnego rynku jest jego wysoka dynamika.  
W kaŜdym segmencie – czy to rozpatrywanym geograficznie, branŜowo, czy z pun-
ktu widzenia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego – obserwuje się ciągłe, 
wielokierunkowe, wzajemnie się splatające zmiany. Dotyczą one zachowań wszyst-
kich podmiotów, zarówno występujących po stronie podaŜy, jak i reprezentujących 
sferę popytową. W pierwszym przypadku kluczową rolę odgrywa przede wszyst-
kim intensyfikacja procesów konkurencji, wyraŜająca się w ilościowym wzroście 
rywalizujących ze sobą podmiotów, permanentnym zwiększaniem szerokości i głę-
bokości asortymentu oferowanych produktów oraz eskalacją działań marketingo-
wych zorientowanych na kształtowanie przewagi konkurencyjnej. W drugim obsza-
rze cechą szczególną są szybko postępujące zmiany wzorców konsumpcji, zwycza-
jów zakupowych lub przebiegu procesów decyzyjnych, co jest wynikiem m.in. 
zwiększającego się poziomu edukacji konsumenckiej, a takŜe zwiększonego dostę-
pu do coraz bogatszej oferty rynkowej. W obu tych obszarach istotną rolę odgrywa-



Robert Nowacki 620

ją uwarunkowania związane z rosnącym poziomem internacjonalizacji gospodarek 
wynikającym z ekspansji międzynarodowych korporacji z jednej i mobilności 
współczesnych konsumentów z drugiej strony. To wszystko tworzy korzystne wa-
runki do ewolucji działań marketingowych. W przypadku przedsiębiorstw prowa-
dzących działalność na rynkach międzynarodowych coraz częściej znajduje to od-
zwierciedlenie w przyjmowaniu koncepcji marketingu globalnego, którego podsta-
wą jest standaryzacja instrumentów marketingu mix wynikająca z przeświadczenia 
o unifikacji potrzeb i oczekiwań konsumentów w róŜnych krajach. Na poszczegól-
nych rynkach ścierają się one z podmiotami lokalnymi, które w działaniach marke-
tingowych opierają się na znajomości specyfiki rodzimych nabywców i dostoso-
wywaniu narzędzi marketingowych do ich preferencji.  

Ta rywalizacja o konsumenta widoczna jest równieŜ na płaszczyźnie działań 
reklamowych. Od początku lat 90. moŜna dostrzec na polskim rynku przekazy re-
klamowe, które są w całości przeniesione z innych krajów i opatrzone jedynie pol-
skim tłumaczeniem, coraz częściej teŜ zdarzają się przekazy emitowane w orygi-
nalnej wersji językowej. Pojawia się pytanie, czy taka koncepcja jest skuteczna, czy 
jest w stanie przekonać do siebie coraz bardziej wymagających nabywców i skłonić 
ich do działań zgodnych z intencją nadawcy w stopniu większym niŜ reklamy 
przedsiębiorstw polskich, bazujące na kulturowej bliskości i więzi z odbiorcami.  
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące opinii menedŜerów na temat 
skuteczności działań reklamowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa polskie 
i zagraniczne. Badania przeprowadzone zostały w 2009 r. na celowo dobranej, 
ogólnopolskiej próbie 608 przedsiębiorstw zróŜnicowanych pod względem wielko-
ści, branŜy działalności, lokalizacji i pochodzeniu kapitału w ramach grantu 
MNiSzW nr NN 112 258834 pt. „Reklama w procesach konkurencji na rynku pol-
skim”. Zastosowano przy tym metodę wywiadu bezpośredniego, a respondentami 
byli menedŜerowie odpowiedzialni za działalność reklamową przedsiębiorstwa1. 

Znaczenie reklamy w przedsiębiorstwie 

Reklama odgrywa we współczesnym świecie niezwykle istotną rolę. Wspo-
mniana juŜ intensyfikacja zjawisk konkurencyjnych skłania przedsiębiorstwa do 
poszukiwania dróg zwiększania konkurencyjności. Sama konkurencyjność jest 
najczęściej rozumiana jako zdolność do rywalizacji lub umiejętność konkurowania, 
czyli przetrwania i działania w konkurencyjnym otoczeniu, zorientowana na reali-
zację celów przedsiębiorstwa, ale teŜ rozpatrywana w kontekście ekonomiczno- 
-finansowym jako pozycja konkurencyjna zapewniająca zysk w długim okresie2. 
                                                                 

1 Wyniki tych badań są zaprezentowane w publikacji: Reklama w procesach konkurencji, red.  
R. Nowacki, M. StruŜycki, Difin, Warszawa 2011. 

2 Szersze spojrzenie na pojęcie konkurencyjności jest zawarte w pracy: Innowacyjność w zarządza-
niu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Nowacki, Difin, Warszawa 2010. 
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Bez względu na sposób rozumienia wśród czynników kształtujących konkurencyj-
ność przedsiębiorstwa wyróŜnić naleŜy instrumenty promocyjne. 

Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe reklama odgrywa wśród nich znaczącą 
rolę, choć nie wszystkie przedsiębiorstwa oceniają ją w ten sam sposób. Uwzględ-
niając zróŜnicowanie badanych podmiotów z punktu widzenia pochodzenia kapita-
łu3, moŜna zauwaŜyć, Ŝe przedsiębiorstwa polskie w znacznie większym stopniu 
uznają reklamę za instrument promocji najbardziej efektywny z punktu widzenia 
kształtowania konkurencyjności firmy – opinię taką podzielało ponad 40% bada-
nych podmiotów (rys. 1). Dwukrotnie mniej wskazań uzyskały następne w kolejno-
ści sprzedaŜ osobista i promocja sprzedaŜy. Z kolei przedsiębiorstwa zagraniczne 
wskazywały na reklamę wyraźnie rzadziej – tylko niespełna 27% uznało ją za naj-
efektywniejsze narzędzie promocyjne słuŜące kreowaniu konkurencyjności. Co 
bardzo istotne, nieco częściej opinię taką zadeklarowano w przypadku działań 
związanych z promocją sprzedaŜy (30,9%), prawie co piąta firma zagraniczna 
wskazała na marketing bezpośredni, rzadziej wymieniano natomiast sprzedaŜ oso-
bistą (tylko 13,4%). 
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21,3%

40,3%

9,3%

19,6%

30,9%
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
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przedsiębiorstwa zagraniczne

przedsiębiorstwa polskie

 

Rys. 1. Instrumenty promocji najefektywniejsze z punktu widzenia kształtowania konkurencyjno-
ści przedsiębiorstwa 

Źródło: badania własne, 2009. 

Pomimo pewnych róŜnic w ocenie miejsca reklamy w hierarchii instrumentów 
promocyjnych słuŜących kształtowaniu konkurencyjności badane podmioty raczej 
nie mają wątpliwości, Ŝe ma ona wpływ na zdolność do rynkowej rywalizacji  
                                                                 

3 W analizie wyników badania wyróŜniono dwie grupy przedsiębiorstw: o kapitale czysto polskim 
(określane jako polskie) oraz o kapitale zagranicznym lub mieszanym (określane umownie jako zagra-
niczne). 
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z innymi podmiotami. Pogląd taki podzieliło prawie 90% firm zagranicznych  
(w tym ponad połowa określiła ten wpływ jako istotny) oraz prawie 80% firm pol-
skich (z tego 44% określiło go jako duŜy). Wśród tych, którzy uznali reklamę za 
instrument niemający znaczenia dla kreowania konkurencyjności, znalazło się jedy-
nie 3,5% przedsiębiorstw polskich (rys. 2). 
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Rys. 2. Ocena wpływu reklamy na zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstwa 

Źródło: badania własne, 2009. 

Interesujących wniosków dostarcza analiza rozkładów odpowiedzi oceniają-
cych wypowiedzi zawarte w tabeli 1. Dotyczą one roli reklamy dla róŜnych obsza-
rów funkcjonowania przedsiębiorstwa: konkurowania na rynku, wspierania sprze-
daŜy produktów, kreowania wizerunku oraz zapewniania bytu rynkowego.  
W pierwszym obszarze uwidoczniła się większa świadomość przedsiębiorstw za-
granicznych – częściej niŜ polskie uznały one reklamę za waŜne narzędzie konku-
rencji (odsetki wskazań wyraŜających zgodność z danym stwierdzeniem odpowied-
nio na poziomie 78,3% oraz 68,7%) i przejaw zwiększonej konkurencji na rynku 
(75,2% oraz 67,1%).  

Na płaszczyźnie wspierania sprzedaŜy róŜnice wskaźników charakteryzujących 
wypowiedzi firm zagranicznych i polskich są znacznie mniejsze – podobny był 
poziom zgodności ze stwierdzeniami mówiącymi o konieczności aktywizowania 
sprzedaŜy działaniami reklamowymi lub odnoszącymi się do jakości reklamowa-
nych produktów. Jedynie w przypadku oceny informacyjnych walorów reklamy 
lekką przewagę uzyskały przedsiębiorstwa polskie – za najlepsze źródło informacji 
działania reklamowe uznało 66,2% z nich, podczas gdy w przypadku przedsię-
biorstw zagranicznych odsetek ten spadł poniŜej 60%. 

 



Zarządzanie reklamą w przedsiębiorstwie… 623

Tabela 1 

Opinie na temat roli reklamy w działalności przedsiębiorstwa (w % wskazań) 

Ocena 
 
Wypowiedź 

Zdecydowanie 
się nie zga-

dzam 

Raczej się 
nie zga-
dzam 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej się 
zgadzam 

Zdecydowa-
nie się zga-

dzam 
P Z P Z P Z P Z P Z 

Reklama jest dla 
kaŜdej firmy waŜ-
nym narzędziem 
konkurencji 

2,7 2,1 5,1 7,2 23,5 12,4 48,5 44,3 20,2 34,0 

Reklama jest prze-
jawem zwiększonej 
konkurencji na ryn-
ku 

4,3 4,1 6,3 2,1 22,3 18,6 46,4 51,5 20,7 23,7 

Reklama jest najlep-
szym sposobem po-
informowania na-
bywców o produk-
tach firmy 

3,3 2,1 5,3 9,3 25,2 28,9 38,4 36,1 27,8 23,7 

KaŜdy towar musi 
być reklamowany, 
by moŜna go było 
sprzedać 

8,0 7,2 22,7 18,6 29,4 33,0 30,3 34,0 9,6 7,2 

Towar dobry nie po-
trzebuje reklamy, by 
moŜna go było 
sprzedać 

7,4 5,2 25,6 30,9 38,9 36,1 20,0 23,7 8,0 4,1 

Reklamowane pro-
dukty charakteryzują 
się wysoką jakością 

7,2 5,2 12,5 13,4 48,5 46,4 23,5 25,8 8,2 9,3 

Reklamowane pro-
dukty są często  nis-
kiej jakości 

20,4 21,6 28,4 20,6 33,7 37,1 13,9 19,6 3,7 1,0 

Poziom reklamy de-
cyduje o wizerunku 
firmy 

3,7 2,1 9,2 11,3 30,3 22,7 38,2 39,2 18,6 24,7 

Reklamy pozwalają 
firmom wyróŜnić się 
na rynku 

2,9 1,0 4,5 7,2 20,2 10,3 48,5 58,8 23,9 22,7 

Reklama jest zbęd-
nym wydatkiem dla 
firm 

32,4 42,3 33,3 33,0 25,2 14,4 5,9 7,2 3,3 3,1 

Bez reklamy firma 
nie ma szans utrzy-
mać się na rynku 

6,7 7,2 22,1 20,6 35,4 24,7 27,8 36,1 8,0 11,3 

P – odpowiedzi przedsiębiorstw polskich. 
Z – odpowiedzi przedsiębiorstw zagranicznych. 

Źródło: badania własne, 2009. 

W obszarze aktywności związanej z kreowaniem wizerunku ponownie lekką 
przewagę uzyskały podmioty zagraniczne – 81,5% z nich zgodziło się ze stwier-
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dzeniem, Ŝe reklama pozwala firmom wyróŜnić się na rynku, podczas gdy w przy-
padku przedsiębiorstw polskich odsetek ten wyniósł 72,4%. Nieco mniejsza róŜnica 
dotyczyła zgodności z wypowiedzią mówiącą o tym, Ŝe poziom reklamy decyduje  
o wizerunku firmy, ale i w tym przypadku nieco większą skłonność akceptacji wy-
razili respondenci reprezentujący podmioty o kapitale zagranicznym (63,9% wobec 
56,8% w przypadku podmiotów o czysto polskim kapitale). 

Na zakończenie poddano ocenie dwie wypowiedzi odnoszące się do zasadności 
ponoszenia wydatków na działania reklamowe określanej m.in. przez pryzmat moŜ-
liwości utrzymania pozycji rynkowej. Zdecydowana większość przedsiębiorstw – 
65,7% w przypadku firm polskich i 75,3% firm zagranicznych – nie zgodziła się ze 
stwierdzeniem, Ŝe wydatki reklamowe są zbędnymi nakładami finansowymi. Przed-
siębiorcy dostrzegają zatem konieczność angaŜowania w działalność reklamową 
środków finansowych, choć jednocześnie nie zawsze daje im to gwarancję utrzy-
mania się na rynku. Odsetek podmiotów, które nie wyobraŜały sobie tego bez re-
klamy, nie przekroczył 50%, przy czym znacznie częściej przywiązanie do prowa-
dzenia akcji reklamowych dotyczyło firm z kapitałem zagranicznym (47,4% wobec 
35,8% firm polskich).  

Analiza wyników odnoszących się do określenia roli reklamy w przedsiębior-
stwie wskazuje na dość charakterystyczne tendencje. Przede wszystkim podkreślić 
naleŜy relatywnie wysoki poziom świadomości menedŜerów badanych przedsię-
biorstw odnośnie do relacji pomiędzy prowadzonymi przez firmę działaniami re-
klamowymi a jej konkurencyjnością. Wprawdzie wciąŜ jeszcze nieco większą wagę 
przywiązują do reklamy jako czynnika podnoszącego konkurencyjność przedsię-
biorstwa zagraniczne, jednak równieŜ w przypadku podmiotów polskich dostrzec 
naleŜy wzrost aktywności w tym zakresie. Charakterystyczną róŜnicą jest natomiast 
odmienność patrzenia na pole oddziaływania reklamy – w firmach polskich punkt 
cięŜkości kładziony jest na bezpośrednie wsparcie sprzedaŜy, a reklamę traktuje się 
w sposób bardzo jednorodny. Z kolei w przypadku firm zagranicznych jest ona 
ujmowana znacznie szerzej, nie tylko jako instrument aktywizujący krótkookresową 
sprzedaŜ, lecz takŜe jako inwestycja w przyszłą, prospektywną przewagę konkuren-
cyjną. Stąd znacznie większe znaczenie przypisywane jest reklamie wizerunkowej, 
której horyzont czasowy oddziaływania jest znacznie bardziej odległy, ale osiągane 
korzyści są trwalsze. 

Reklama globalna a reklama lokalna 

Na tle rozwaŜań dotyczących rosnącego znaczenia reklamy w kształtowaniu 
przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku naleŜy zadać pytanie dotyczące 
cech, jakimi powinna się odznaczać, by maksymalizować siłę swego oddziaływa-
nia. Jest to w szczególności istotne dla przedsiębiorstw, które wkraczając na rynki 
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zagraniczne, muszą podjąć decyzję o stopniu standaryzacji bądź indywidualizacji 
działań reklamowych.  

Pierwsza z tych strategii charakterystyczna jest dla organizacji określanych ja-
ko globalne. Zasięg ich działania wykracza poza granice poszczególnych krajów, 
siedziba jest trudna do jednoznacznej identyfikacji, a podstawą osiągania przewagi 
konkurencyjnej jest stosowanie zasad marketingu masowego. Podstawowe wy-
znaczniki tych przedsiębiorstw to pięć czynników: uczestnictwo w rynku global-
nym, dysponowanie globalnymi produktami, globalna lokalizacja działalności, 
globalne działania konkurencyjne, globalny marketing4. Przesłanką ich powstania 
jest odwoływanie się do Levittowskiej koncepcji jednorodnego, zunifikowanego 
rynku globalnego w zakresie gustów konsumenckich i preferencji produktowych5. 
Stosowane w ramach tej koncepcji procedury standaryzacji reklamy dotykają 
wszystkich etapów planowania strategii reklamowej: od wykreowania idei aŜ po 
procesy oceny skuteczności i efektywności. Skala tej standaryzacji moŜe być zróŜ-
nicowana. Dotyczy zarówno przebiegu całych procesów reklamowych róŜnych 
firm, jak i przebiegu kolejnych etapów jednego procesu realizowanego przez jedną 
firmę. W kontekście kreowania przekazów reklamowych za przejawy standaryzacji 
naleŜy uznać emitowanie tych samych przekazów reklamowych w jednej (oryginal-
nej) wersji językowej, a takŜe tłumaczonych na języki lokalne w sposób dokładny 
lub uwzględniających występowanie róŜnic idiomatycznych. 

Z kolei indywidualizacja reklamy polega na wprowadzaniu zmian w strategii 
reklamowej w wyniku przekonania o wyŜszej skuteczności przekazów dostosowy-
wanych do wymogów rynku lokalnego, głównie rozpatrywanych w kontekście 
oczekiwań i preferencji odbiorców. Jej przejawem jest modyfikacja przekazów pod 
kątem zmiany ilustracji, treści, konwencji, bohaterów, sposobów prezentacji lub 
tworzenie przekazów od początku, jedynie z zachowaniem tematu przewodniego6. 
Głównymi przesłankami przemawiającymi za indywidualizacją reklamy są róŜnice 
kulturowe, językowe, społeczne, ekonomiczne, infrastrukturalne, prawno-admini-
stracyjne występujące pomiędzy otoczeniem nadawcy a otoczeniem odbiorcy re-
klamy7.  

Reklama indywidualizowana jest więc bliska reklamie kreowanej przez przed-
siębiorstwa lokalne, tworzonej według podobnej koncepcji dostosowywania do 

                                                                 
4 Model funkcjonowania tego typu organizacji jest opisany dokładnie w wielu pozycjach literaturo-

wych, m.in. G.S. Yip, Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004. 
5 T. Levitt, The Globalizations of Market, „Harvard Business Review” 1983, May–Juni, s. 92–102, 

za: G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T, Purdie, Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg 
SJA, Warszawa 2001, s. 5. 

6 A. Kanso, R.A. Nelson, Advertising Localization Overshadows Standarization, „Journal of Adver-
tising Research” 2002, January–February. 

7 B. Toyne, P.G. Walters, Global Marketing Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1993,  
s. 542, za: E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004, s. 230. 
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preferencji docelowych odbiorców. W ramach działań podejmowanych przez firmy 
lokalne moŜna wyróŜnić dwa nurty konkurencji reklamowej z podmiotami zagra-
nicznymi: pierwszy związany jest z eksponowaniem wątku narodowego i kulturo-
wego dopasowania do nabywców, drugi polega na większej elastyczności w zakre-
sie podejmowania działań reklamowych dopasowanych do oczekiwań odbiorców 
(wykorzystywane media, środki i nośniki, czas i częstotliwość emisji)8. 

KaŜda z tych dwóch koncepcji charakteryzuje się pewnymi zaletami, kaŜda teŜ 
ma określone wady. Badania jednoznacznie wskazują, Ŝe większość przedsię-
biorstw (ponad 3/4) – bez róŜnicy, jeŜeli chodzi o pochodzenie kapitału – opowiada 
się za dostosowywaniem strategii reklamowej do specyfiki rynku docelowego  
(rys. 3). Daje to moŜliwość lepszego dostosowania się do preferencji potencjalnych 
nabywców. Warto bowiem pamiętać, Ŝe odnoszą się one nie tylko do samych pro-
duktów, lecz takŜe do działań towarzyszących ich sprzedaŜy. W obszarze szeroko 
pojmowanej komunikacji marketingowej preferencje te są niezwykle istotne – 
wskazują przede wszystkim na te aspekty, które zwiększają wraŜliwość odbiorcy na 
treść komunikatów, przyczyniając się do wzrostu ich zauwaŜalności, rozpoznawal-
ności, akceptacji i siły wpływu na zachowania nabywcze. 
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Rys. 3. Opinie na temat reklamy produktów i firm zagranicznych na rynku polskim 

Źródło: badania własne, 2009. 

Dominacja przekonania o wyŜszości reklamy indywidualizowanej nad standa-
ryzowaną sprawia, Ŝe strategie reklamowe firm zagranicznych (nawet tych określa-
nych ze względu na skalę i zakres działania jako globalne) upodobniają się do stra-

                                                                 
8 R. Nowacki, Zarządzanie reklamą jako przejaw dostosowywania się polskich przedsiębiorstwo wa-

runków globalizacji, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach spowolnienia 
gospodarczego, red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jarząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Fundacja Rozwoju 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 181. 
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tegii firm polskich. Coraz częściej firmy te rezygnują z uniwersalnych, sprawdzo-
nych w innych krajach schematów prowadzenia działalności reklamowej na rzecz 
typowo polskich idei mających źródło w polskiej tradycji. To odwoływanie się do 
specyfiki kulturowej jest powodowane m.in. rosnącym poziomem etnocentryzmu 
konsumenckiego – po okresie zafascynowania produktami i markami zagraniczny-
mi obserwuje się powrót do produktów i marek rodzimych, kojarzących się z pol-
skością, bliskością, naturalnością. Podobny trend dotyczy równieŜ postrzegania 
przekazów reklamowych – wartości utoŜsamiane z tym, co polskie, odbierane są 
lepiej, z większą przychylnością i chętniej uwzględniane są w procesie podejmowa-
nia decyzji niŜ te, które symbolizują odmienne kręgi kulturowe, być moŜe atrakcyj-
ne, ale jednak obce. 

Nie rozwijając wątku specyfiki kulturowej w kształtowaniu strategii reklamo-
wej, moŜna skupić się na ocenie poziomu działań reklamowych podejmowanych 
przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne. Badani menedŜerowie w większości 
nie dostrzegali zasadniczych róŜnic w poziomie ich strategii reklamowych (rys. 4).  
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Rys. 4. Porównanie poziomu reklamy firm zagranicznych i polskich 

Źródło: badania własne, 2009. 

Co charakterystyczne, nieco częściej pogląd taki podzielali respondenci wywo-
dzący się z podmiotów zagranicznych. Nieco ponad 9% badanych wskazało na 
wyŜszy poziom reklam firm polskich. Częściej za lepsze uznawane były reklamy 
podmiotów zagranicznych – tak odpowiedziało ponad 15% przedsiębiorstw pol-
skich i ponad 20% zagranicznych. Symptomatyczny jest fakt, Ŝe dość duŜą grupa 
badanych uchyliła się od jednoznacznej odpowiedzi na tak sformułowane pytanie, 
przy czym dwukrotnie częściej odpowiedzi wymijające dotyczyły przedstawicieli 
podmiotów polskich. Być moŜe w części ujawniła się niechęć do formułowania 
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opinii krytycznej w stosunku do swych działań, nawet w sytuacji świadomości ich 
niedoskonałości w porównaniu z działaniami zagranicznych konkurentów. 

Porównując skuteczność reklamy firm zagranicznych i polskich, naleŜy zwró-
cić jeszcze uwagę na ocenę wykorzystania reklamy standaryzowanej w kontekście 
podwyŜszania konkurencyjności względem przedsiębiorstw polskich (rys. 5). Uzy-
skane wyniki mogą nieco zaskakiwać, zwłaszcza w odniesieniu do omawianego 
wcześniej dostosowywania przekazów reklamowych do specyfiki rynku docelowe-
go. Pomimo generalnego przekonania o korzyściach indywidualizacji reklamy re-
spondenci wskazali, Ŝe stosowanie w Polsce reklamy globalnej (a więc standaryzo-
wanej) zwiększa konkurencyjność stosujących ją podmiotów względem firm pol-
skich. Opinię taką podzieliło ponad 40% przedsiębiorstw (w tym ok. 10% wskaza-
ło, Ŝe oznacza to zdecydowaną poprawę konkurencyjności), a zdanie odmienne 
charakteryzowało jedynie ok. 15% podmiotów. Wskaźniki procentowe są przy tym 
zbliŜone w obu kategoriach przedsiębiorstw – polskich i zagranicznych.  
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Rys. 5. Ocena wpływu reklamy globalnej na konkurencyjność stosujących ją przedsiębiorstw 
względem firm polskich 

Źródło: badania własne, 2009. 

Analiza relacji pomiędzy korzyściami stosowania reklamy globalnej i lokalnej 
na rynku polskim pokazała występowanie bardzo charakterystycznego zjawiska. 
Odnosi się ono do postrzegania jakości procesów reklamowych podejmowanych 
przez róŜne podmioty. Przyznanie w aspekcie kształtowania konkurencyjności wyŜ-
szości reklamom globalnym oznacza, Ŝe są one odbierane jako stojące na wyŜszym 
poziomie, w związku z tym ich siła oddziaływania jest większa, rekompensując tym 
samym (i to wyraźnie) niedostatki wynikające z uniwersalizmu i niedopasowania 
do wymogów polskich odbiorców. 
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Ocena skuteczności działań reklamowych  

Dotychczasowe rozwaŜania prowadzone były na poziomie ogólnym – dotyczy-
ły ocen i opinii odnoszących się do ogółu podmiotów prowadzących działalność 
reklamową. Dla zawęŜenia i zobiektywizowania analizowanych wątków poddano 
ocenie działania reklamowe podejmowane przez badane przedsiębiorstwa, odno-
sząc je przede wszystkim do działań bezpośrednich konkurentów, a równieŜ do 
innych podmiotów rynkowych. 

Na pierwszy plan wysuwa się porównanie efektywności strategii reklamowej 
badanych przedsiębiorstw ze strategiami reklamowymi bezpośrednich konkurentów 
(rys. 6). Dokonując tak określonej samooceny, przedsiębiorstwa zagraniczne  
w większości (56,7%) wskazały na istnienie podobieństwa (porównywalności) 
osiąganych efektów. Co piąte zadeklarowało w tym względzie przewagę nad kon-
kurentami. Przeciwne zdanie charakteryzowało niespełna co dziesiąty podmiot. 
Przedsiębiorstwa polskie oceniły na tym tle swoje działania reklamowe jako nieco 
gorsze. Dotyczyło to przede wszystkim wypowiedzi odnoszącej się do wyŜszego 
poziomu reklamy – odsetek wskazań był prawie trzykrotnie niŜszy niŜ w przypadku 
firm zagranicznych i wyniósł zaledwie 7%.  
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Rys. 6. Porównanie efektywności strategii reklamowej przedsiębiorstwa ze strategiami bezpo-
średnich konkurentów 

Źródło: badania własne, 2009. 

Mniejsze dysproporcje dotyczyły wypowiedzi wskazujących na ocenę strategii 
reklamowej na poziomie porównywalnym i niŜszym – w obu przypadkach odsetki 
były nieznacznie wyŜsze (60,7% oraz 11,0%). Zwraca równieŜ uwagę fakt, Ŝe me-
nedŜerowie polskich przedsiębiorstw wyraźnie częściej (21,3% wobec 14,4%) uni-
kali jednoznacznej oceny, zasłaniając się brakiem moŜliwości porównania. 
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Finalnym wątkiem analizy było określenie wpływu podejmowanych przez 
przedsiębiorstwo działań reklamowych na jego konkurencyjność z uwzględnieniem 
– jako punktu odniesienia – róŜnych kategorii podmiotów funkcjonujących w oto-
czeniu konkurencyjnym. W badaniu określono cztery wymiary takich porównań: 
wszystkie firmy działające na rynku, wszystkie firmy polskie, wszystkie firmy za-
graniczne oraz bezpośrednich konkurentów (tab. 2). 

Tabela 2 

Opinie na temat wpływu reklamy przedsiębiorstwa na jego konkurencyjność  
w porównaniu do innych firm na rynku (w %) 

Nasza reklama 
jest … 

 
 

Porównanie z … 

Zdecydo-
wanie mniej 
skuteczna 

Raczej 
mniej  

skuteczna 

Tak samo 
skuteczna 

Raczej 
bardziej 

skuteczna 

Zdecydowa-
nie bardziej 
skuteczna 

P Z P Z P Z P Z P Z 

Wszystkimi 
firmami na rynku 

3,1 1,0 13,7 11,3 67,3 49,5 11,5 30,9 4,3 7,2 

Wszystkimi 
firmami polskimi 

3,7 1,0 12,1 11,3 68,1 37,1 12,7 37,1 3,3 13,4 

Wszystkimi 
firmami zagra-
nicznymi 

12,3 10,3 26,0 14,4 52,3 51,5 6,8 21,6 2,5 2,1 

Bezpośrednimi 
konkurentami 

2,9 2,1 8,2 10,3 67,5 42,3 15,5 34,0 5,9 11,3 

P – odpowiedzi przedsiębiorstw polskich. 
Z – odpowiedzi przedsiębiorstw zagranicznych. 

Źródło: badania własne, 2009. 

Ogólnie naleŜy zauwaŜyć, Ŝe znacznie lepiej oceniły w tym kontekście swoje 
działania reklamowe firmy zagraniczne. We wszystkich czterech aspektach odsetki 
wskazań sugerujących większą skuteczność reklamy były wyŜsze (i to wyraźnie). 
Podobnie przedstawiała się sytuacja w odniesieniu do odpowiedzi wskazującej na 
zdecydowanie większą skuteczność – w tym przypadku zaobserwowano jeden wy-
jątek: firmy polskie nieco częściej zadeklarowały, Ŝe ich strategia reklamowa jest 
bardziej skuteczna w sferze podnoszenia konkurencyjności niŜ strategie firm zagra-
nicznych. Łącząc jednak oceny „raczej bardziej skuteczna” i „zdecydowanie bar-
dziej skuteczna”, moŜna stwierdzić, Ŝe przewaga firm zagranicznych wyniosła  
w analizowanych obszarach porównawczych: 

− w stosunku do wszystkich firm na rynku � plus 22,3% (dwuipółkrotnie 
więcej wskazań); 

− w stosunku do wszystkich firm polskich � plus 34,5% (trzykrotnie więcej 
wskazań); 

− w stosunku do wszystkich firm zagranicznych � plus 14,4% (dwuipół-
krotnie więcej wskazań); 



Zarządzanie reklamą w przedsiębiorstwie… 631

− w stosunku do bezpośrednich konkurentów � plus 23,9% (dwukrotnie 
więcej wskazań). 

Przedsiębiorstwa zagraniczne sporadycznie deklarowały, Ŝe ich strategie re-
klamowe charakteryzują się mniejszym wpływem na konkurencyjność niŜ w przy-
padku innych podmiotów, najczęściej dotyczyło to porównania z innymi firmami 
zagranicznymi (24,7% wskazań). Charakterystycznym zjawiskiem było teŜ udziela-
nie odpowiedzi „tak samo skuteczna” przez większość polskich przedsiębiorstw  
(w kaŜdym ujęciu porównawczym). Ponownie moŜna domniemywać, Ŝe mogło to 
wynikać z niechęci do udzielania odpowiedzi krytycznie oceniających własną dzia-
łalność reklamową.  

Podsumowanie  

Przedstawione rozwaŜania dotyczące oceny skuteczności procesów zarządzania 
działalnością reklamową w warunkach globalizacji nie wyczerpują istoty całej pro-
blematyki. Stanowią jedynie fragment mogący stać się przyczynkiem do dalszych 
badań i analiz, zwłaszcza w kontekście bardziej szczegółowego ujęcia przebiegu 
procesów reklamowych, a takŜe identyfikacji innych aspektów oceny skuteczności. 
Ten ogólny obraz wskazuje jednak na kilka charakterystycznych prawidłowości. 

Po pierwsze, zauwaŜalny jest wzrost świadomości menedŜerów odnośnie do 
znaczenia reklamy w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. 
Jest ona traktowana jako istotny instrument słuŜący podwyŜszaniu zdolności konku-
rencyjnych i kreowaniu przewagi rynkowej. Co waŜne, nie występują w tym zakre-
sie znaczące róŜnice pomiędzy poziomem świadomości kadry menedŜerskiej przed-
siębiorstw polskich i zagranicznych. W zasadzie moŜna się ich doszukać jedynie  
w sferze identyfikacji podstawowej funkcji reklamy – w firmach polskich częściej 
jest ona zorientowana na bezpośrednie wsparcie sprzedaŜy, w zagranicznych czę-
ściej ma charakter wizerunkowy. 

Po drugie, pomimo intensyfikacji procesów globalizacyjnych wyraźnie rysuje 
się trend wskazujący na wzrost znaczenia reklamy indywidualizowanej. Rosnący 
poziom świadomości konsumenckiej w połączeniu z odrębnością kulturową społe-
czeństwa polskiego w stosunku do społeczeństw stanowiących źródło ekspansji 
koncepcji reklamowych (głównie wchodzących w skład grup kulturowych anglosa-
skiej, germańskiej i latynoeuropejskiej)9 skłania do podejmowania procesów dosto-
sowawczych w całym obszarze działań marketingowych, z reklamą włącznie.  

Po trzecie, w dalszym ciągu zauwaŜalna jest siła oddziaływania reklamy glo-
balnej. Standaryzowane przekazy reklamowe, bazujące na doświadczeniach wynie-

                                                                 
9 Wyodrębnione na podstawie wymiarów określonych przez F. Trompenaarsa. Szerzej: R.M. Hod-

getts, F. Luthans, International Management. Culture, Strategy and Behaviour, Irwin McGraw-Hill, 
Boston 2000. 
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sionych z innych krajów, kreowane przez silne organizacje o wysokim stopniu roz-
poznawalności i zaufania społecznego, postrzegane są jako skuteczniejsze w aspek-
cie podwyŜszania konkurencyjności, choć w duŜej mierze ich siła tkwi w synergii 
oddziaływania wielu czynników związanych z ekspansją rynkową, takich jak kapi-
tał, marka, powszechna dostępność, uniwersalizm, transgraniczność. 

Po czwarte, działalność reklamowa przedsiębiorstw polskich nadal jest ocenia-
na jako mniej efektywna niŜ ich zagranicznych konkurentów. Dystans ten ulega 
zmniejszeniu, ale przewaga wciąŜ jest wyraźna, bez względu na to, czy mamy do 
czynienia z reklamą globalną, czy indywidualizacją działań reklamowych podej-
mowanych na polskim rynku przez podmioty działające w oparciu na kapitale za-
granicznym. Źródeł tej przewagi naleŜy doszukiwać się m.in. w znacznie bogat-
szych doświadczeniach i wiedzy o moŜliwościach wykorzystania nowoczesnych 
rozwiązań w dziedzinie reklamy, zarówno dotyczących technicznych aspektów 
tworzenia i emisji przekazów reklamowych, jak i kreowania ich idei, argumentacji, 
treści.  

 
ADVERTISING MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE –  
CONTEXT OF EFFICIENCY IN THE GLOBALISATION 

 
Summary 
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sults from multiplicity of factors, which exert their influence on the advertising strategy and shape 
its effects. One of them is a set of determinants related to the process of globalisation taking place 
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undertaken by entities coming from various countries. The objective of the elaboration is to pre-
sent differences in effects of advertising actions carried out by Polish and foreign enterprises.  
The grounds for deliberations are the results of research concerning the advertising activity proc-
ess management, carried out among enterprises operating in the Polish market. 
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FRANCHISING JAKO OPCJA ROZWOJU FIRMY–  
STRATEGIA CHAINS BUILDER I TURNKEY 

 

 

 

Streszczenie  

Dzisiejsze wysoce konkurencyjne otoczenie gospodarcze motywuje do szukania kooperacji  
z innymi podmiotami. Główną siłą sprawczą, która zmusza przedsiębiorców do współpracy z in-
nymi partnerami, jest fakt, Ŝe moŜliwości rozwoju nowych produktów oraz penetracja nowych 
rynków stały się zbyt kosztownym przedsięwzięciem do realizowania w pojedynkę. Dlatego 
popularność franchisingu wciąŜ rośnie. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, dlacze-
go część światowych sieci franchisingowych obecnych równieŜ w naszym kraju decyduje się 
mieć zarówno placówki własne, jak i jednostki franchisingowe. Autorka naświetliła ten problem 
na podstawie teorii agencji oraz strategii zaproponowanych przez Gillisa i Combsa.  

Wprowadzenie 

Główna decyzja, jaką musi podjąć wielu przedsiębiorców w branŜach handlo-
wych i usługowych, polega na tym, czy w ogóle, ewentualnie, jak często korzystać 
z franchisingu jako moŜliwości wzrostu. Franchising moŜe być rozpatrywany  
w róŜnych płaszczyznach: jako specyficzna forma dystrybucji towarów i usług; 
jako ciągła forma więzi ekonomicznych między podmiotami gospodarczymi; rodzaj 
formuły przedsiębiorstwa (na którą składają się: kompletna koncepcja przedsiębior-
stwa pozwalająca na osiąganie sukcesów na rynku, proces szkoleń, stała pomoc  
i doradztwo); jako forma współpracy samodzielnych podmiotów prawnych; jako 
element strategii marketingowej przedsiębiorstwa. 

Franchising jest istotnym składnikiem gospodarki na świecie i w Polsce. We-
dług badań Profit System w 2009 r. przychody z biznesu sieciowego sięgnęły  
72 mld zł, co odpowiada 7% polskiego PKB. Na krajowym rynku działa ponad 70 
systemów o kwocie inwestycji początkowej nieprzekraczającej 50 tys. zł, w tym 
przede wszystkim placówki bankowe, handlowe oraz usługowe. Rocznie inwestycje 
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franczyzobiorców przekraczają 1,5 mld zł1. Uwaga autorki tego opracowania zosta-
ła skupiona wokół jednej kwestii – czym spowodowany jest fakt, Ŝe część świato-
wych marek obecnych równieŜ w naszym kraju decyduje się mieć zarówno pla-
cówki własne, jak i jednostki franchisingowe2, podczas gdy inne decydują się oddać 
wszystko w ręce franczyzobiorców. W niniejszym artykule przedstawione zostaną 
równieŜ zagadnienia charakteryzujące strategie budowniczych sieci (Chain Buil-
ders) oraz „pod klucz” (Turnkey), wyróŜnione przez Gillisa i Combsa3, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wykorzystywanych zasobów. Następnie autorka skupiła 
się na przeanalizowaniu tego zagadnienia na bazie zagranicznych marek franchisin-
gowych istniejących na rynku polskim. Dokonano tego na podstawie analizy źródeł 
wtórnych dostępnych w raporcie Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych4. 

Franchising w teorii agencji 

Główną odpowiedzią z literatury jest teoria agencji przedstawiająca wybór 
między franchisingiem a swoją firmą jako kompromis pomiędzy kosztami związa-
nymi ze znalezieniem i monitorowaniem zachowań odpowiedniego w danym miej-
scu menedŜera a ryzykiem, Ŝe franczyzobiorca wykorzysta dobrą reputację załoŜy-
ciela sieci przez zaniedbywanie jakości. Aby wprowadzić na danym terenie swoją 
działalność franczyzodawca moŜe znaleźć wykwalifikowanego lokalnego menedŜe-
ra, przeszkolić go, rutynowo monitorować jego działania, aby upewnić się, Ŝe ten 
pracuje cięŜko i przestrzega standardowych procedur. W tych przypadkach, gdy 
placówka jest daleko albo praca wymaga wiedzy o lokalnym rynku (nieruchomości, 
regionalni dostawcy), monitoring z powodu licznych wizyt moŜe być kosztowny. 
Franchising pozwala załoŜycielowi sieci zredukować te koszty przez usytuowanie 
tam wysoko zmotywowanego menedŜera – właściciela danej placówki. Z drugiej 
strony franczyzobiorcy nie są bacznie obserwowani, co podnosi moŜliwość, Ŝe nie-
którzy z nich mogą opuszczać się w jakości przez brak wykwalifikowanej załogi, 
niedostateczne dbanie o sprzęt bądź uŜywanie składników niskiej jakości. W rezul-
tacie franczyzobiorca moŜe zniszczyć reputację załoŜyciela sieci5. 

                                                                 
1 Przychody franczyzy w 2009 roku, www.dlahandlu.pl/poradnik-handlowca/przychody-z-franczyzy-

w-2009-roku-na-poziomie-72-mld-zl,4679.html. 
2 Jako placówki własne traktowane są placówki spółki odpowiedzialnej za rozwój konceptu na pol-

skim rynku, bez względu na to, czy jest to spółka zaleŜna koncernu, joint venture czy masterfranczyzo-
biorca. Jednostki franczyzowe to zaś placówki naleŜące do niezaleŜnych polskich przedsiębiorców, 
którzy kupili licencję od spółki rozwijającej dany system w Polsce. 

3 W.E. Gillis, J.G. Combs, Franchisor strategy and firm performance: Making the most of strategic 
resource investments, „Business Horizons” 2009, No. 52, s. 553–561. 

4 W szczególności autorka opiera się na wynikach zamieszczonych w raporcie „Zagraniczne Sieci 
Franczyzowe w Polsce” w 2010 r., www.arss.com.pl/index.php?mode=publikacje&id=53; 
www.arss.com.pl/index.php?mode=publikacje&id=54. 

5 Dowodem tego typu mogą być badania przeprowadzone przez Michaela w 2000 r., z których wyni-
ka, Ŝe sieci franchisingowe z duŜą liczbą biorców mają niską średnią ocenę jakości; szerzej: S.C. Mi-
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Przedstawiciele stanowiska, Ŝe czynnikiem wyboru franchisingu jako sposobu 
rozwoju jest brak zasobów, uwaŜają, Ŝe firmy wybierają wzrost organiczny, ponie-
waŜ umoŜliwia on im uzyskanie wyŜszych stóp zwrotu z kapitału. Natomiast korzy-
ści skali i tempo wzrostu przemawiają za wyborem franchisingu jako sposobu roz-
woju. Zatem małe, dopiero rosnące firmy będą wykorzystywały franchising, do 
momentu, w którym uzyskają „masę krytyczną” niezbędną dla generowania korzy-
ści skali. Kiedy korzyści skali zostaną uzyskane, szybki wzrost nie jest juŜ koniecz-
ny i firmy mogą się skoncentrować na maksymalizacji dochodów kaŜdego ze skle-
pów. Z tego względu wykupują najbardziej rentowne placówki od franczyzobior-
ców i w konsekwencji „dojrzała firma” ma własne oddziały. Wczesne badania  
z tego zakresu potwierdzały, Ŝe występuje zmniejszenie liczby punktów franchisin-
gowych w duŜych firmach i w dojrzałych branŜach, niemniej jednak nie ma prze-
konujących dowodów na to, Ŝe w końcu firmy mają wyłącznie placówki własne6. 

Choć teoria agencji zrobiła wiele, aby pomóc zrozumieć dlaczego załoŜyciele 
sieci decydują się na tego typu działanie w danej sytuacji – franchising jest czymś 
więcej niŜ zwykłym kompromisem między rosnącymi kosztami monitoringu a ry-
zykiem kiepskiej jakości. Zagadką pozostaje, dlaczego niektóre sieci oddają fran-
czyzobiorcom wszystkie swoje placówki (choć przypuszczalnie te zlokalizowane 
blisko siedziby głównej firmy nie są kosztowne w monitorowaniu i równie dobrze 
mogłyby być w posiadaniu załoŜyciela sieci) oraz dlaczego niektóre marki posta-
nawiają na jednym terenie mieć część placówek na własność, a część oddać fran-
czyzobiorcom. 

Aby lepiej wyjaśnić zjawisko franchisingu i konsekwencje związane z jego 
podjęciem, przyjmuje się, Ŝe istnieją dwie fundamentalnie róŜne strategie, które 
słuŜą innym celom i muszą być wdraŜane przy uŜyciu innych zasobów. Wiele firm 
uŜywa mieszanki własnych placówek i tych oddanych dla franczyzobiorców – stra-
tegię tę nazywamy budowniczymi sieci (Chain Builders). Łączą one posiadanie 
własnych placówek, wspierając standaryzację z przedsiębiorczym duchem franchi-
singu, aby promować innowacje oraz zmiany na lepsze. Tego typu Ŝonglowanie 
standaryzacją i innowacjami wymaga zasobów, które poprawiają zaufanie oraz 
zachęcają do dzielenia się wiedzą. Druga grupa sieci wybiera tzw. strategię pod 
klucz (Turnkey); nie mają oni własnych placówek. Dla nich sukces leŜy w rozwija-
niu marki wraz z cennymi procedurami operacyjnymi, które mogą być powielane  
i sprzedawane. 

                                                                                                                                                             

chael, The effect of organizational form on quality: The case of franchising. „Journal of Economic 
Behavior & Organization” 2000, Vol. 43(3), s. 295–318. 

6 J. Combs, D. Ketchen,  Why Do Firms Use Franchising As an Entrepreneurial Strategy? A Meta-
analysis, „Journal of Management” 2003, Vol. 29(3), s. 443–465. 
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Porównanie strategii Chain Builders i Turnkey – teoria i praktyka 

Tradycyjne spojrzenie na franchising mówi, Ŝe kaŜdy placówka sieci jest albo 
placówką franchisingową, albo jest własnością firmy. W strategii budowania sieci 
franczyzodawca rośnie przez dodanie zarówno placówek franczyzowych, jak i pla-
cówek będących własnością firmy. Wielu franczyzodawców jednak nie ma Ŝadnych 
placówek firmowych. Spędzają czas, doskonaląc swój system operacyjny w jednym 
lub dwóch punktach. Po sfinalizowaniu tych punktów są one sprzedawane franczy-
zobiorcom, a sieć wzrasta wyłącznie poprzez sprzedaŜ licencji franchisingowych. 
ZałoŜyciel sieci koncentruje się na sprzedaŜy franczyzodawcy kompletnego zesta-
wu procedur operacyjnych „pod klucz”. Na przykład restauracja Subway w ciągu 
ośmiu lat doskonaliła swój system i ostatecznie przy 16 restauracjach będących 
własnością firmy rozpoczęto sprzedawanie licencji franchisingowych: Pod tą marką 
działa obecnie ponad 28 tys. placówek franczyzowych, ale nie ma juŜ Ŝadnych 
punktów będących własnością firmy. KaŜda z tych strategii – „budowniczy sieci”  
i „pod klucz” stanowi zasadniczo róŜne sposoby prowadzenia franchisingu. 

„Strategia budowniczego sieci” – prowadzenie franczyzy poprzez połączenie 
placówek odsprzedawanych pod licencje i będących w posiadaniu firmy, załoŜycie-
la sieci, ma sens dla utrzymania silnej reputacji marki przy pomocy standaryzacji, 
przy jednoczesnym korzystaniu z ducha przedsiębiorczości franczyzobiorców jako 
źródła innowacji i adaptacji lokalnych siedzib firmy. Franczyzodawca ma za zada-
nie stworzyć standardowe działania, które mogą równieŜ dostosować się do zmiany 
gustów i preferencji klientów lokalnych. Spółki naleŜące do placówek pomagają 
całemu systemowi w standaryzacji i kontroli jakości. W badaniu pięciu duŜych 
amerykańskich franczyzodawców fast foodów J.L. Bradach wyróŜnia cztery proce-
sy, których uŜywają załoŜyciele sieci do utrzymania standaryzacji7: 
1. Franczyzobiorcy mający wiele placówek zwykle naśladują strukturę organiza-

cyjną franczyzodawcy, która pomaga szerzyć jego kluczowe praktyki operacyj-
ne. 

2. Przekonanie franczyzobiorców do uczestnictwa w promocji i dokonywania 
inwestycji wymaga perswazji; placówki będące własnością firmy działają prze-
konująco, dostarczając dokumentów potrzebnych do wsparcia z punktu widze-
nia prowadzenia działalności; jeśli dane zadanie sprawdzi się w placówce wła-
snościowej sieci, pozostali franczyzobiorcy są bardziej skłonni do zaangaŜowa-
nia się w przedsięwzięcie. 

3. Strategia ta angaŜuje franczyzobiorców i pracowników–menedŜerów w przyja-
cielskiej rywalizacji, kaŜdy jest punktem odniesienia dla pozostałych; ponadto 

                                                                 
7 J.L.Bradach, Using the plural form in the management of restaurant chains, „Administrative 

Science Quarterly” 1997, No. 42(2), s. 276–303. 
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kiedy któryś franczyzobiorca odstaje od innych placówek sieci, własne lokale 
umoŜliwiają pokazanie mu, jak poprzez lepsze przestrzeganie sugerowanych 
procedur moŜe zwiększyć zyski. 

4. Wysoko wykwalifikowani pracownicy przyczyniają się do wzrostu standaryza-
cji franczyzobiorców, gdy są promowani na stanowiska konsultantów i zostają 
zatrudnieni np. przez franczyzobiorców mających duŜą liczbę placówek. 
Franczyzobiorcy, w próbach maksymalizacji zysków lokalnych, czasem opra-

cowują nowe dobra i usługi, na których mogłaby skorzystać cała sieć. Ze względu 
na inwestycje w placówki naleŜące do sieci i ich zaleŜność od rentowności tych 
placówek, budowniczy sieci mają silną motywację do pozostania w bliskiej łączno-
ści z franczyzobiorcami i dowiadywania się, jak sobie radzą. Zdobycie przychylno-
ści franczyzobiorców na proponowane promocje, nowe produkty i remonty urzą-
dzeń moŜe równieŜ zmierzać do poprawy jakości i obniŜenia kosztów takich starań. 
ZałoŜyciel sieci korzysta z systemu zestandaryzowanego w swojej istocie, a jedno-
cześnie elastycznego w miejscach, gdzie to potrzebne (lokalne rynki). 

Reasumując, budowniczy sieci stara się stworzyć i utrzymać doskonałą reputa-
cję marki, zapewniając tym samym wysoką jakość we wszystkich lokalizacjach. 
Wykorzystuje franchising do penetracji kulturowo odległych rynków, na których 
znalezienie i monitorowanie pracowników–menedŜerów jest kosztowne i korzyści 
wynikające z dostosowania lokalnego rynku byłyby największe. Jednak nawet po 
penetracji zakończonej sukcesem franczyzodawca wybiera wzrost poprzez zwięk-
szenie udziału własnych placówek ze względu na istotny wpływ takich placówek na 
standaryzację. Strategia budowania sieci sprawdza się najlepiej na rynkach, gdzie 
marka i standaryzacja są bardzo waŜne, takich jak restauracje, hotele i niektóre 
rodzaje sprzedaŜy detalicznej. W tym przypadku złe doświadczenia w jednym miej-
scu zakupu mogą odbić się echem na korzystaniu z produktów całej sieci w przy-
szłości. 

Operatorzy strategii „pod klucz” są dostarczycielami sprawdzonej marki i pro-
cedur operacyjnych. Oferują franczyzobiorcom reklamy krajowe, szkolenia i pro-
jekty dotyczące analizy rynku, prowadzenie dokumentacji itp. W przeciwieństwie 
do pierwszej strategii, strategia „pod klucz” moŜe zaakceptować duŜą zmienność 
wśród franczyzobiorców, poniewaŜ nie zainwestowali w ich własne punkty i róŜni-
ce między franczyzobiorcami mają mniej bezpośredni wpływ. Ich produkt to repu-
tacja marki i zestaw procedur operacyjnych, które po zastosowaniu pozwolą fran-
czyzobiorcom lepiej prosperować, niŜ mogliby to robić jako niezaleŜni przedsię-
biorcy. 

Wskazówki oraz okazjonalne wizyty załoŜyciela sieci – zazwyczaj raz lub dwa 
razy w roku – są nadal waŜne. Im bardziej wartościowe zestawy procedur operacyj-
nych, tym lepsze są wyniki franczyzobiorców. Z kolei franczyzobiorcy odnoszący 
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sukces przyciągają nowych chętnych do zakupu licencji. Kiedy któryś z biorców 
nie dostarczy obiecanej jakości, operator „pod klucz” szacuje, czy straty dla całej 
sieci w przypadku utraconej moŜliwości w stosunku do innych placówek są nie-
wielkie. W przeciwieństwie do budowniczego sieci, który musi kontrolować koszty 
w placówkach naleŜących do firmy, zwolennicy strategii „pod klucz” są bardziej 
zainteresowani gromadzeniem przychodów ze sprzedaŜy istniejących franczyzo-
biorców oraz zachęceniem nowych do przyłączenia się do systemu. Tak długo, jak 
ogólna jakość marki pozostaje dość wysoka, a korzyści z krajowych reklam  
i sprawdzone systemy operacyjne przewyŜszają utracone moŜliwości z obniŜonej 
jakości i zróŜnicowania dostarczanych usług lub dóbr, operator strategii „pod 
klucz” będzie sprzedawać koncesje, a istniejący franczyzobiorcy, którzy dostarczają 
wysokiej jakości usługi, będą nadal prosperować i uiszczać opłaty licencyjne.  
W sumie, ci operatorzy skoncentrowali się na budowaniu marki i zestawu procedur 
operacyjnych wyłącznie w celu sprzedaŜy moŜliwości biznesowych. Wspieranie 
relacji pomiędzy franczyzobiorcami do zwiększenia standaryzacji i dzielenia się 
innowacjami ma tu drugorzędne znaczenie 

Zasoby strategiczne a wybór strategii 

Wybór pomiędzy własnymi placówkami a jednostkami franchisingowymi od-
zwierciedla preferencje menedŜerów dotyczące zasobów konkurencyjnych. Mogą 
oni uzyskać przewagę konkurencyjną dopiero wówczas, gdy wykorzystają odpo-
wiednie zasoby dobrane do konkretnej strategii, co znacznie ułatwi proces jej im-
plementacji. Kiedy strategia jest dopasowana do zasobów, które pozwolą na osią-
gnięcie pełnego potencjału, wydajność przedsiębiorstwa powinna znacznie wzro-
snąć8. Zidentyfikowano trzy rodzaje zasobów, które mają znaczący wpływ na sku-
teczność działania danej strategii franchisingowej: 

a) skodyfikowane, podstawowe rutyny operacyjne – będące sercem kaŜdej li-
cencji opisują wszelkie aspekty, instruując, jak krok po kroku prowadzić 
dany biznes; 

b) zestaw procedur dotyczących dzielenia się wiedzą – który słuŜy do groma-
dzenia wszystkich innowacji i przykładów skutecznej lokalnej adaptacji  
u konkretnych franczyzobiorców, sprawdzania ich zastosowania w całej 
sieci, kodyfikacji i rozpowszechniania pośród pozostałych placówek; 

c) zaufanie między franczyzodawcą a franczyzobiorcą – ten specyficzny ro-
dzaj zasobów pomaga w procesie dzielenia się wiedzą oraz gdy dawca pró-
buje przekonać biorcę do konkretnych zmian (działania promocyjne, inne 
inwestycje) w jego dobrym interesie. 

                                                                 
8 W.E. Gillis, J.G. Combs, Franchisor strategy and firm performance: Making the most of strategic 

resource investments, „Business Horizons” 2009, No. 52, s. 553–561. 
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Na rysunku 1 pokazano, jak relacje między wybraną strategią franchisingową  
i wydajnością firmy są skorelowane z konkretnymi zasobami. Spodziewać się moŜ-
na, Ŝe zwolennicy strategii budowania sieci będą mieli lepsze wyniki przez opraco-
wanie procedur wymiany wiedzy i zaufanie.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Powiązania między strategią franchisedawcy, zasobami i wydajnością firmy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie W.E. Gillis , J.G. Combs, Franchisor strategy and firm 
performance: Making the most of strategic resource investments, „Business Horizons” 
2009, No. 52, s. 553–561. 

Zaufanie jest potrzebne, aby budowniczy sieci mogli przekonać franczyzobior-
ców do wprowadzenia nowych promocji, ulepszeń i przestrzegania procedur opera-
cyjnych sieci. Zbyt duŜy nacisk na działania proceduralne moŜe prowadzić do naru-
szenia struktur wymiany wiedzy i zaufania, które mają kluczowe znaczenie dla 
wysiłków zmierzających do nauczenia się czegoś od lokalnych franczyzobiorców 
oraz zachęcenia ich do przyjęcia zmieniających się praktyk działania. Natomiast 
operatorzy „pod klucz” będą się koncentrować na eksploatacji procedur bardziej niŜ 
na dzieleniu się wiedzą lub zaufaniu, poniewaŜ wraz z ich marką procedury opera-
cyjne są głównym przedmiotem sprzedaŜy nowym uczestnikom sieci. Im lepsze 
procedury operacyjne, tym generowane są większe zyski przez franczyzobiorców, 
tym więcej licencji  będzie sprzedawanych, a co za tym idzie – większe przychody 
zostaną wygenerowane dla właściciela marki.  

Przykłady strategii franchisingowych na rynku polskim 

Polski rynek jest szczególnie ciekawym przypadkiem, jeŜeli chodzi o podej-
mowanie strategii, gdyŜ jest zdominowany przez rodzinne firmy, które są w stanie 
lepiej dopasować się do polskich realiów rynku oraz moŜliwości inwestycyjnych 
polskich franczyzobiorców9. Mamy tu do czynienia głównie ze strategią budowni-
czych sieci, czyli jednoczesnym posiadaniem przez załoŜyciela sieci placówek wła-
snych, jak i tych franchisingowych. Udział zagranicznych sieci w całkowitej liczbie 

                                                                 
9 M. Święcka, Zagraniczna franczyza na polskim rynku, „HURT & DETAL” 2010, nr 11 (57),  

s. 60–61. 

Strategia     Zasoby strategiczne 

Budowniczy sieci 
(Chain Builder) 

Sieć „pod klucz”  
(Turnkey) 

– Procedury dotyczące dzie-
lenia się wiedzą 

– Zaufanie Wzrost 
wydajno-
ści firmy Podstawowe procedury ope-

racyjne  
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sieci franchisingowych działających na polskim rynku z roku na rok systematycznie 
maleje. W 2010 r. 110 zagranicznych marek stanowiło zaledwie 15% wszystkich 
systemów franchisingowych w Polsce10. 

W tabeli 1 znajduje się zestawienie uwzględniające 110 zagranicznych sieci 
franchisingowych, które mają w Polsce przynajmniej jedną placówkę mono-
markową11. W podziale branŜowym zostały wymienione kraje załoŜycielskie danej 
sieci z uwzględnieniem liczby marek, ich nazw oraz ogólnej liczby placówek 
umiejscowionych w naszym kraju. 

Tabela 1 

Zagraniczne marki franchisingowe w Polsce 

BranŜa Liczba sieci  
w danym kraju 

Marki 

Liczba placówek  
w Polsce 

łącznie 
w tym 

franczyza 

OdzieŜ  
i obuwie 

33 Triumph, Madonna, Levi's, Ecco, 
Cache Cache, Tally Weijl, Lee 

Cooper, Cross Jeanswear, Benet-
ton, Cipo & Baxx, Private Member, 

Pepe Jeans, Bagatt, Max Mara, 
Dept, Guess, Liu Jo, Penny Black, 

The Earth Collection, Patrizia 
Pepe, Wolford, Playboy, Cocci-

nelle, Pimko, Bandolera, Marella, 
Calvin Klein Jeans, Furla, Versace 

Collection, Felina, Francesco 
Biasia, Ice Iceberg, Red Valentino 

ok. 720 ok. 560 

Włochy 14 
USA 4 
Niemcy 3 
W. Brytania 2 
Dania  2 
Holandia 2 
Turcja   2 
Austria  1 
Francja 1 
Kanada 1 
Szwajcaria 1 

Gastronomia 

15 

Fornetti, McDonald's, Alois Dall-
mayr, Telepizza, Subway, Pizza 

Pai, Bistro Flunch, The Cheesecake 
Shop, Conieco (Kochloffel), Cof-
feeshop Company, John Bull Pub, 
Wayne's Coffee, United Chicken 

(Broaster Chicken), Belfrit, Gelato 
Magi 

ok. 900 ok. 595 

USA 3 
Niemcy 3 
Francja 2 
Węgry 1 
Hiszpania 1 
Australia 1 
W. Brytania 1 
Belgia 1 
Szwecja 1 
Austria 1 

Uroda, kosme-
tyki, biŜuteria 

11 Yves Rocher, No+Vello, Jean 
Louis David, Oliver Weber, Ca-
mille Albane, Bailine, Franck 

Provost, Frederic Moreno, Eric 
Stipa, Dyrberg/Kern, Say Interna-

tional 

193 110 

Francja 6 
Austria 2 
Hiszpania 1 
Norwegia 1 
Dania 1 

                                                                 
10 Zagraniczne sieci franczyzowe w Polsce, www.franczyzawpolsce.pl/raporty/raporty/2500-

zagraniczne-sieci-franczyzowe-w-polsce. 
11 W zestawieniu nie ujęto sieci rozwijających się przez masterfranchising gdyŜ w raporcie ARSS 

uwzględniono tylko systemy franczyzowe dostępne dla wszystkich potencjalnych inwestorów. Nie 
uwzględniono zaś sieci rozwijanych tutaj wyłącznie przez masterfranczyzobiorców jak np. KFC, Pizza 
Hut czy Burger King. 
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Usługi dla firm 

8 DGE Bruxelles, Office 1, Mail 
Boxes Etc., Leadership Manage-
ment International, Expense Re-

duction Analysts, Sandler Training, 
3e Developpement, Servicios 

Normativos 

83 74 

USA 5 
Hiszpania 2 
Francja 1 

Serwisy 
samochodowe, 

oponiarskie 

6 
Bosch Car Service, Point S, Pre-

mio, Driver Pirelli, First Stop 
Bridgestone, Euromaster 

584 529 
Francja 2 
Niemcy 2 
Włochy 1 
W. Brytania 1 

Edukacja 

6 Helen Doron, Yamaha Szkoła 
Muzyczna, Abrakadabra, Platu 

Korepetycje (Schülerhilfe), Soca-
tots, Mortimer English Club 

300 285 
Niemcy 3 
W. Brytania 2 
Japonia 1 

FMCG 

5 
Carrefour, Intermarché, Spar, 
Husse (karma dla zwierząt), E. 

Leclerc 
590 310 

Francja 3 
Holandia 1 
Szwecja 1 

Zdrowie 

5 
Mediq Apteka, Vision Express, 

Naturhouse, Lynx Optique, Allen 
Carr's Easyway To Stop Smoking 

ok. 450 ok. 105 
Francja 1 
Hiszpania 1 
Holandia 1 
W. Brytania 2 

WyposaŜenie 
wnętrz, art. dla 

domu 

4 
Bricomarché, Villeroy & Boch, 

Carre Blanc, BoConcept 
125 110 

Francja 2 
Niemcy 1 
Dania 1 

Stacje paliw 

3 

BP, Shell, Statoil 1100 340 
W. Brytania 1 
Holandia 1 
Norwegia 1 

Turystyka 
3 

TUI (marki TUI i Scan Holiday), 
Neckermann, Best Western 

128 74 Niemcy 2 
USA 1 

Nieruchomości 
3 

RE/MAX, Town & Country Haus, 
Century 1 

14 11 USA 2 
Niemcy 1 

Inne *  

8 

Borga, Portas, Modry Słoń, Coffee 
News, Kodak Express Digital 

Solutions, 5àSec, Cartridge World, 
InterCard 

365 252 

Szwecja i Niemcy 2 
Czechy i Kanada 2 
USA 1 
Szwajcaria 1 
Australia 1 
Szwecja 1 

Razem 110 sieci, 19 krajów ok. 5550 ok. 3355 

* Budownictwo (sprzedaŜ art.), wydawnictwa, usługi fotograficzne, pralnie, regeneracja kartridŜy, 
sprzedaŜ kartek okolicznościowych. 

Źródło: J. Cabaj-Bonicka, Zagraniczne sieci franczyzowe w Polsce, www.franczyzawpolsce.pl/ 
raporty/raporty/2500-zagraniczne-sieci-franczyzowe-w-polsce. 

Zagraniczne marki franchisingowe radzące sobie dobrze na polskim rynku po-
chodzą z licznych krajów, od Niemiec i Czech, usytuowanych stosunkowo blisko, 
po najdalsze zakątki geograficzne świata – Australię i Japonię. Na wyróŜnienie 
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zasługują szczególnie cztery kraje, których łączna liczba sieci rozwijających się  
w naszym kraju jest imponująca. Najlepiej radzą sobie marki pochodzące  z Francji 
– właściciele aŜ 19 sieci z powyŜszego zestawienia. Ich najbardziej znane i naj-
większe marki to Carrefour, Intermarché, 5àSec czy Yves Rocher. Stany Zjedno-
czone Ameryki Północnej mają ponad 10 sieci w naszym kraju. Klasyczne przykła-
dy to McDonald’s, Kodak czy Levi’s. Nasi zachodni sąsiedzi prowadzą w Polsce 
równieŜ ponad 10 duŜych sieci. RóŜnorodność branŜowa niemieckich marek jest 
szczególnie zauwaŜalna. MoŜna bowiem znaleźć przykłady od gastronomii (auto-
maty Alois Dallmayr) przez odzieŜ (Triumph), serwisy samochodowe (Bosh Car 
Service) po artykuły dla domu (Villeroy & Boch). Ostatnia grupa sieci z liczbą 15 
marek na krajowym rynku to Włochy. Przodują szczególnie w branŜy odzieŜowej,  
z największą i najbardziej znaną siecią Benetton.  

Patrząc na łączną liczbę prowadzonych placówek (3355), moŜna zauwaŜyć, Ŝe 
najbardziej znane zagraniczne marki swój sukces w naszym kraju zawdzięczają 
m.in. polskim franczyzobiorcom. Są teŜ takie sieci, jak Spar, Intermarché, Brico-
marché, Kodak Express czy Szkoły Muzyczne Yamaha, które rozwinęły się dzięki 
polskim niezaleŜnym przedsiębiorcom i nie mają u nas Ŝadnych placówek wła-
snych12 – marki te są w naszym kraju przedstawicielami opisanej wcześniej strategii 
„pod klucz”.  

W tabeli 2 zawarto zestawienie sieci  reprezentowanych przez najmocniejszych 
pod względem liczby placówek przedstawicieli franchisingowych marek zachod-
nich w Polsce z uwzględnieniem roku wstąpienia na krajowy rynek, liczbą placó-
wek oraz wybraną strategią . 

Tabela 2 

Przykłady strategii budowniczych sieci i „pod klucz” występujące na polskim rynku 

Marka 
Liczba placówek w Polsce Rok wej-

ścia do 
Polski 

Strategia 
łącznie 

w tym fran-
czyzowych 

BP 393 189 1995 BS 
Shell 384 91 1994 BS 
Carrefour 321 43 1997 BS 
Statoil 297 63 1991 BS 
Bosch Car Service 259 259 1991 PK 
McDonald's 243 103 1992 BS 
Kodak Express 
Digital Solutions 

166 166 bd PK 

Helen Doron 165 160 1999 BS 
Vision Express 160 30 1994 BS 
Intermarché 149 149 1997 PK 

                                                                 
12 M. Święcka, Zagraniczna franczyza…, s. 60–61. 
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Triumph ok. 130 bd bd BS 

Alois Dallmayr 
125 (liczba 
partnerów) 

125 2001 PK 

5àSec 110 10 1999 BS 
Yamaha Szkoła 
Muzyczna 

103 103 1992 PK 

Premio Opony 
Serwis 

86 86 2006 PK 

Naturhouse 81 72 2006 BS 
Yves Rocher 81 38 1990 BS 
Madonna 76 70 2008 BS 
Bricomarché 71 71 2000 PK 
Driver Pirelli ok. 70 ok. 70 2005 PK 
Ecco 64 44 lata 90. BS 
Spar 61 61 1997 PK 
Levi's ok. 60 ok. 60 1991 PK 

                  BS – strategia budowniczych sieci; PK – strategia „pod klucz”. 

Źródło: J. Cabaj-Bonicka, Zagraniczne sieci franczyzowe… 

Wiele zagranicznych marek poniosło klęskę, próbując wejść na polski rynek 
(m.in. REMA 1000, Burger King), z powodu niedostosowania oferty do polskiego 
rynku. Część miała trudności ze znalezieniem tutaj masterfranczyzobiorcy, który 
wziąłby na siebie zadanie budowy sieci. Z prowadzonych zestawień wynika jednak, 
Ŝe sukces odnieśli ci zagraniczni franczyzodawcy, którzy zdecydowali się na utwo-
rzenie w Polsce własnych spółek, a te z kolei zajęły się budową sieci, rozpoczyna-
jąc ją najpierw od placówek własnych, a dopiero po pewnym czasie franczyzo-
wych13. 

Podsumowanie 

Franczyzodawca, który chce odnieść sukces w praktyce gospodarczej, musi 
minimalizować koszty i tworzyć wartości w róŜny sposób, w zaleŜności od powzię-
tej strategii i zasobów strategicznych. Rozpoznanie dwóch fundamentalnie róŜnych 
strategii franczyzowych, z których kaŜda wymaga innych zasobów, by osiągnąć 
sukces, prowadzi do prostego wyjaśnienia zagadki, dlaczego niektóre firmy mogą 
oddać w licencji 100% punktów – nawet tych w pobliŜu siedziby głównej sieci – 
podczas gdy inne firmy rosną dzięki połączeniu placówek własnych i franczyzo-
wych. W artykule pokazano, w jaki sposób niektórzy franczyzodawcy rozwiązują 
problemy związane ze standaryzacją i innowacjami.  

 
 
 

                                                                 
13 Ibidem. 
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FRANCHISING AS A BUSINESS-DEVELOPMENT OPTION –  
CHAINS BUILDER I TURNKEY STRATEGY 

 
Summary 

 
Today's highly competitive economic environment motivates to seek cooperation with other 

entities. The main reason why companies are forced to cooperate with other partners is the fact 
that opportunities to develop new products and penetrate new markets have become too costly to 
carry out alone. Therefore, the popularity of the franchise continues to grow. The paper attempts 
to answer the question why some of the world's famous franchise network, existing in our country 
too, chooses to have both its own outlets and franchised units. The author highlight this problem 
based on the Theory of Agency and the strategies proposed by the Gills and Combs. 
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Streszczenie  

Zaobserwowano, Ŝe apteki niemieckie na większą skalę niŜ polskie rozszerzyły asortyment, 
co stanowiło gwarancję zyskowności i utrzymania na rynku. Polskie apteki restrykcyjnie prze-
strzegają prawa i tradycji i w bardzo niewielkim zakresie rozszerzają asortyment, choć regulacje 
prawne  przyczyniły się do zmniejszenia marŜ, a tym samym obniŜenia rentowności. Stąd moŜli-
wość wzorowania się na niemieckiej strategii poszerzania asortymentu gwarantującej moŜliwość 
realizacji misji ochrony zdrowia, a jednocześnie zyskowności działalności.  

Wstęp 

Rynek farmaceutyczny i apteczny naleŜy do silnie konkurencyjnych i zyskow-
nych na całym świecie. Ogólnie czynnikiem sukcesu jest rosnący popyt na leki, 
chęć utrzymania dobrego stanu zdrowia przez jak najdłuŜszy czas lub szybkiego 
powrotu do zdrowia. Jednak intensywny napływ kapitału do sektora spowodował na 
tyle duŜą konkurencję, Ŝe podmioty muszą walczyć o swoją pozycję za pomocą 
róŜnego rodzaju instrumentów przy jednoczesnym respektowaniu norm prawnych. 
Państwo stoi przed dylematem, na ile ingerować w działalność sektora i jakie dzia-
łania powinny zagwarantować bezpieczną farmakoterapię przy jednoczesnym za-
pewnieniu zyskowności podmiotom.  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu funkcjonowania aptek 
niemieckich i ocena moŜliwości adaptacji wybranych strategii (asortymentacji) na 
polskim rynku. Niemieckie doświadczenia, z racji bliskości połoŜenia względem 
Polski mogą stanowić waŜny punkt odniesienia dla polskiego Ministerstwa Zdro-
wia, samorządu aptekarskiego oraz samych właścicieli i kierowników aptek.  
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Inspiracją do napisania artykułu była obserwacja bezpośrednia (badania tere-
nowe niemieckiego rynku aptecznego) poparta badaniami wtórnymi oraz analiza 
porównawcza. 

Zarządzanie asortymentem w aptece 

Asortyment handlowy to celowo dobrany zbiór towarów i usług, oferowany  
w procesie sprzedaŜy1, którego celem jest jak najlepsze dostosowanie do potrzeb 
wybranej grupy nabywców. Podstawową zasadą polityki asortymentowej kaŜdego 
przedsiębiorstwa handlowego powinna być optymalizacja asortymentu oferowa-
nego nabywcom2. Pod pojęciem polityki asortymentowej rozumie się działania 
związane z doborem asortymentu zgodnym z załoŜeniami strategii funkcjonowania 
firmy handlowej i dostosowanej do popytu generowanego przez jednostkę hand-
lową. 

Istotą sektora handlowego jest to, Ŝe nie wytwarza się produktu, dlatego nie 
wpływa na opakowanie, postać leku, wielkość dawki, wielkość opakowania. Jed-
nostka handlowa moŜe decydować o doborze asortymentu, marki leku, dosto-
sowując go do wybranego docelowego rynku. Takie działanie jest moŜliwe tylko 
wówczas, gdy, po pierwsze, znana jest oferta rynkowa (po stronie podaŜy) i, po dru-
gie, gdy moŜna rozpoznać potrzeby rynku i na tej podstawie dokonać zamówień. 
Na indywidualny program asortymentowy silny wpływ będzie miało otoczenie, 
które ostatecznie wpłynie na wielkość i ilość zamówień3. Jeśli przeanalizujemy po-
wyŜszy problem w aspekcie leków etycznych, to przede wszystkim naleŜy 
uwzględnić zasięg działania apteki. Jeśli jest ulokowana blisko przychodni alergo-
logicznej, to prawdopodobnie duŜy odsetek całego asortymentu będą stanowiły leki 
antyalergiczne i leki im towarzyszące. W przypadku umieszczenia apteki blisko 
praktyki lekarza pierwszego kontaktu, w asortymencie znajdzie się wiele leków ety-
cznych, a takŜe OTC ordynowanych w typowych chorobach, najpopularniejszych 
wśród dzieci i dorosłych. W aptekach umiejscowionych w przedsiębiorstwach han-
dlowych, jak np. pasaŜach handlowych, hipermarketach, galeriach, centrach handlo-
wych, będzie moŜna wyeksponować ekskluzywne kosmetyki, nutraceutyki (suple-
menty diety). Leki etyczne będą stanowiły mniejsze znaczenie w strukturze asorty-
mentowej takiej apteki. Prawdopodobnie będą bardzo mało widoczne, a to za spra-
wą zagospodarowania powierzchni i ewentualnie samoobsługowej formy sprzeda-
Ŝy. DuŜa powierzchnia apteki, nowocześnie rozplanowana oraz atrakcyjne oświetle-
                                                                 

1 M. Sławińska, B. Urbanowska-Sojkin, Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem handlowym, 
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1997, s. 45. 

2 L. Witek, Merchandising w małych i duŜych firmach handlowych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 
2007, s. 168. 

3 Nawet przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach sieci mogą korzystać ze strategii firmy, posiłkując 
się wielkością i jakością towaru, w który będzie wyposaŜony sklep w pierwsze dni funkcjonowania, ale 
kolejne zamówienia będą realizowane na podstawie obserwacji indywidualnych.  
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nie spowoduje, Ŝe pacjent nie będzie kojarzył zakupów z kłopotem ze zdrowiem,  
a czymś relaksującym na wzór zakupów w sklepie kosmetycznym. Zatem tworzenie 
koncepcji asortymentowej naleŜy do strategicznych decyzji w aptece, obok lokali-
zacji, ceny i promocji. Dostosowanie ilościowe i markowe (producenckie) rodzaju 
towaru stanowi decyzje operacyjne, na podstawie bieŜącej analizy popytu i podaŜy, 
co będzie stanowiło ramy polityki asortymentowej, przez którą naleŜy rozumieć 
odpowiedni dobór szerokości i głębokości asortymentu.  

Szerokość asortymentu to parametr informujący o liczbie oferowanych grup 
róŜnych linii produktów, np. leki, kosmetyki, sprzęt medyczny, sprzęt sportowy, 
ksiąŜki o tematyce medycznej i rekreacyjnej, zabawki. Natomiast głębokość asorty-
mentu oznacza liczbę pozycji w linii produktu, np. ksiąŜki o tematyce zdrowotnej,  
o turystyce, rekreacji, dietetyce. To inaczej zestaw towarów zapewniający wybór 
marek, rozmiarów, kolorów, wzorów i cen w obrębie jednej grupy asortymen-
towej4. W literaturze przedmiotu5 apteka jest zakwalifikowana jako sklep specjali-
styczny (specjalista kategorii), charakteryzujący się wąskim, ale głębokim asorty-
mentem. Analizując na przestrzeni piętnastu lat (od połowy lat 90. do 2010 r.) 
strategię asortymentacji w polskich aptekach, jednoznacznie moŜna stwierdzić, Ŝe 
nastąpiło duŜe zróŜnicowanie wewnątrz branŜy pod względem szerokości asorty-
mentu. MoŜna odszukać takie (najczęściej) sieci aptek, w których znajduje się tylko 
podstawowy asortyment leków Rx z niezbyt duŜą ofertą leków OTC. Inna sieć,  
z jednolitą lokalizacją (np. w galeriach handlowych, na osiedlach mieszkaniowych, 
w aptekach o duŜym natęŜeniu ruchu) ma bardzo szeroki asortyment leków OTC, 
kosmetyków, zabawek, ksiąŜek o tematyce zdrowotnej, a zdecydowanie mniejszy 
leków Rx Takie zróŜnicowanie pozwala na klasyfikację wewnątrzbranŜową z pun-
ktu widzenia szerokości asortymentu. MoŜna wyróŜnić apteki: 

− specjalistyczne niszowe (np. ze sprzętem ortopedycznym); 
− specjalistyczne niszowe z lekami i środkami medycznymi oraz akcesoriami 

dla niemowlaków i dzieci; 
− punkty apteczne lub apteki o niewielkich obrotach z asortymentem szero-

kim, ale płytkim (np. linia kremów jednej firmy) asortymentem; 
− o duŜym natęŜeniu ruchu z asortymentem szerokim i głębokim, najczęściej 

wspieranym przez grupy zakupowe zorganizowane w sieć, które organizują 
proces logistyczny ułatwiający uzyskanie niskich marŜ6.  

                                                                 
4 L. Witek, Merchandising… 
5 Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, red. J. Szumilak, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2004, s. 51; J. Marak, Ekonomika handlu, Wyd. Continuo, Wrocław 2000, s. 100; M. Sullivan, 
D. Adcock, Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 216; U. KałąŜna-
Drewińska, B. Iwankiewicz-Rak, Marketing w handlu, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999, 
s. 88. 

6 Kształtowanie asortymentu odbywać się musi zawsze na podstawie prawa farmaceutycznego.  
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Ostatnia strategia asortymentacji w aptece determinuje poziom kosztów działal-
ności. Im szerszy i głębszy asortyment, tym teoretycznie obroty większe. Pamięta-
jąc o nierozłącznie towarzyszącej usłudze farmaceutycznej, naleŜy załoŜyć, Ŝe wła-
ściciel powinien szkolić pracowników, a jednocześnie zagwarantować wysoki po-
ziom usług, co oznacza, Ŝe liczba zatrudnionych musi być znacznie wyŜsza, by zag-
warantować czas na poradę i opiekę farmaceutyczną. W wielu polskich aptekach 
taka strategia jest stosowana, a zatrudnieni farmaceuci bardzo cenią sobie tak przy-
gotowane warunki pracy.  

Zarządzanie asortymentem w aptece odgrywa coraz większą rolę z racji coraz 
szerszej oferty producentów w postaci substytutów. Jedna substancja czynna, np. 
ibuprofenum7, ma kilkadziesiąt nazw handlowych leków. Pracownikom aptek trud-
no, po pierwsze, zapamiętać coraz to nowsze leki, a po drugie, dokonać wyboru 
spośród oferty hurtowni. Zachęcani instrumentami wspomagającymi proces sprze-
daŜy najczęściej wybierają asortyment najszybciej rotujący i z największą marŜą. 
Prowadzący zarządzanie marketingowe w aptekach starają się zamawiać leki zgod-
nie z potrzebami swoich pacjentów.  

Na przełomie XX i XXI wieku w Polsce pojawiła się i szybko rozwinęła nowa 
koncepcja wdraŜania marek własnych, najczęściej do sieci przedsiębiorstw handlo-
wych. Marka własna jest definiowana jako grupa towarów mających w swoich 
oznaczeniach nazwę i logo przedsiębiorstwa handlowego, w którym jest dystry-
buowana. Marka własna stanowi ok. 40% obrotów w sklepach wielkopowierz-
chniowych w Polsce z tendencją wzrostową. W Europie poziom akceptacji private 
label jest znacznie wyŜszy i sięga ok. 70%. Dla przedsiębiorstwa zaletą dyspo-
nowania marką własną jest znacznie niŜsza cena zakupu towaru, dzięki czemu 
moŜna obniŜyć cenę detaliczną, podnieść marŜę, kreować wizerunek sieci 
handlowej. 

Aby ekonomicznie zarządzać firmą handlową, naleŜy systematycznie badać 
rentowność towaru, którą definiuje się jako poziom opłacalności utrzymywania 
towaru na półce. MoŜna mierzyć wielkością marŜy jednego produktu, a takŜe wiel-
kością marŜy i rotacją towaru. Apteki mają nieco utrudnione zadanie zarządzania 
asortymentem z powodu konieczności utrzymania podstawowego asortymentu bez 

                                                                 
7 Ibuprofen – d, 1–2 – (4–Izobutilfenil) – propionic acid. – kwas propionowy, niesteroidowy lek 

przeciwzapalny (NLPZ). Na bazie tej substancji czynnej występują przykładowo następujące substytuty 
leków: Advil, lingval Bolinet, Bonifen, Bren, Brunifen, Brufen, Buran, dzieci Motrin, Deep Rilif, 
Dolgit, Ibupron, Ibusan, Ibutad, Ibuton, Ipren, Markofen, MIG 200, Motrin, Nurofen, Profen, Profinal, 
Reumafen, Solpafleks, Advil, Algofen, Anflagen, Artofen, Artril, Bonifen, Bren, Brufanic, Brufen, 
Bufigen, Burana, Motrin dzieci, Relief Deef, Dolgit, Ebufac, Iborufen, Ibumetin, Ibuprofen, Ibupron, 
Ibusan, Ibutad, Ibutop, Ipren, Lamidon, Marcofen, MIG 200, Mortifen, Motrin, Napacetin, Nobfen, 
Nuprin, Norofen, Paxofen, Profen, Profinal, Rebugen, Relcofen, Reumafen, Ruprin, Seclodin, 
Sendafen, Solpaflex i inne. Nie wszystkie z wymienionych znajdują się w sprzedaŜy krajowej.  
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względu na jego poziom rentowności8. Dotyczy to jednak statystycznie 50% 
asortymentu. Pozostały asortyment nie jest regulowany prawem farmaceutycznym  
i moŜna badać jego rentowność według: kategorii (kosmetyki, ksiąŜki, zabawki), 
producentów, fasunków, cen.  

Do zarządzania asortymentem moŜna stosować wskaźnik rentowności 
sprzedaŜy, który informuje o opłacalności sprzedaŜy. Jeśli jest wysoka, to oznacza, 
Ŝe sprzedaŜ jest opłacalna.  

WR SprzedaŜy = (Zysk * 100) / Przychód ze sprzedaŜy 
Wskaźnik rentowności sprzedaŜy informuje o tym, ile procent zysku osiągnęło 

przedsiębiorstwo z uzyskanego przychodu ze sprzedaŜy. WyŜszy poziom wskaź-
nika rentowności sprzedaŜy jest korzystny dla udziałowców i akcjonariuszy oraz 
opłacalny dla pracowników przedsiębiorstwa. ZaleŜy on od rodzaju przedsię-
biorstwa i od rotacji (jak szybko sprzedaje się towar, mierzony w dniach) asorty-
mentu. Rentowność jest wyŜsza, gdy towar szybciej rotuje i ma wyŜszą marŜę. 
Informuje o wielkości zysku osiągniętego ze sprzedaŜy towarów9.  

Właściciele aptek nie badają rentowności asortymentu (sensu stricte), zama-
wiają taki towar, który szybko rotuje, i taki, na który otrzymują najwyŜszą marŜę od 
hurtowni i producentów10. Optymalne zarządzanie asortymentu moŜna osiągnąć 
przez11: 

– duŜą rotację towarów, 
– dostosowanie asortymentu do potrzeb klientów – pacjentów, 
– generowanie popytu przez tworzenie kategoryzacji celem realizacji zaku-

pów komplementarnych przez klientów, 
– właściwą ekspozycję towaru, 
– utrzymywanie niskich kosztów magazynowania towarów12.  
Zatem o strategii asortymentacji moŜe decydować wiele elementów. W przy-

padku aptek decydującą rolę odgrywa jurysdykcja. Mając na uwadze, Ŝe rynek apte-
czny w Niemczech funkcjonuje w zbliŜonym otoczeniu rynkowym (prawo farma-
ceutyczne, liczba mieszkańców przypadająca na 1 aptekę) i ma dłuŜsze doświad-

                                                                 
8 Ustawa z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, DzU 2008, nr 45, poz. 271, nr 227, poz. 1505, 

nr 234, poz. 1570, z 2009, nr 18, poz. 97, nr 31, poz. 206, nr 92, poz. 753, nr 95, poz. 788, nr 98, poz. 
817. 

9 L. Witek, Merchandising… 
10 Informacje zgromadzone na podstawie przeprowadzonych wywiadów z pracownikami i właści-

cielami aptek w latach 2005–2010.  
11 J. Algermissen, Das Marketing der Handelsbetriebe, Physica-Verlag, Würzburg–Wien 1981,  

s. 109. 
12 Optymalne zarządzanie asortymentem w aptece jest istotne, gdyŜ apteka, w której brakuje towaru, 

systematycznie traci klientów. Natomiast angaŜowanie kapitału w towar wolno rotujący obniŜa poziom 
zyskowności apteki lub firmy prowadzącej apteki.  
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czenie funkcjonowania w gospodarce wolnorynkowej, autorki prześledziły politykę 
asortymentową niemieckich aptek.  

Charakterystyka niemieckiego i polskiego rynku aptecznego 

Wprowadzone w pierwszej dekadzie XXI wieku reformy zdrowia dość istotnie 
wpłynęły na funkcjonowanie niemieckich aptek13. W latach 2002–2008 liczba aptek 
nieznacznie rosła, a w 2009 r. spadła o 0,25 % (rys. 1). Na koniec 2009 r. było 
21 548 aptek. Na jedną przypadało 3800 mieszkańców. 
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Rys. 1. Liczba niemieckich aptek w latach 2001–2009 

Źródło: Entwicklung der Apothekenzahl, http://www.abda.de/zdf.html. 

W tym samym czasie identyczną sytuację zaobserwowano w Polsce: liczba 
aptek powoli rosła, po czym w 2009 r. po raz pierwszy zanotowano jej spadek. Na 
jedną aptekę przypada 3500 pacjentów (rys. 2).  

Dokonując analizy porównawczej obrotów w aptekach ogólnodostępnych  
w 2009 r. moŜna podać, Ŝe w Niemczech są one pięciokrotnie większe i wyniosły 
39,2 mld euro, zaś w Polsce 7,83 mld euro. Na statystyczną niemiecką aptekę przy-
pada ok. 1,8 mln euro, a na polską aptekę 440 tys. euro (kurs euro 4 zł)14. Średnia 
marŜa apteczna w Niemczech i w Polsce ok. 26% (dane za 2009 r.). MarŜa ustalana 
jest degresywnie – kwotowo lub procentowo15. Zyskowność aptek jest teŜ (obok 
wielkości obrotów) uzaleŜniona od wysokości kosztów – liczby zatrudnionego per-
sonelu, lokalizacji, gospodarką zapasami i innych kosztów ogólnych. Około 40% 
polskich i niemieckich aptek zysku nie generuje.  
                                                                 

13 M.in. właścicielem apteki moŜe być tylko farmaceuta, który moŜe mieć jedną aptekę i trzy filie.  
14 P. Kula, Grudzień 2009 – podsumowanie roku, „Aptekarz Polski” 2010, nr 41. 
15 Wysokość marŜy kształtuje się od 40% – przy cenie do 3,6 zł – do 16% przy cenie do 100 zł. 

PowyŜej 100 zł marŜa jest stała i wynosi 12 zł.  
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Rys. 2. Liczba mieszkańców przypadająca na 1 aptekę w wybranych krajach Europy w 2009 roku  

Źródło: Die Apotheke. Zahlen. Daten. Fakten 2009, Wyd. ABDA – Bundesvereinigung Deutscher 
Apothekerverbände, Berlin 2010, s. 13. 

Statystyczny Niemiec wydał na leki w 2009 r. 515 euro, w tym 463 euro na leki 
z przepisu lekarza, 52 euro na OTC (leki dostępne bez recepty lekarskiej, ang. over-
the-couter drugs). Przeciętne wydatki w Polsce w 2009 r. na leki Rx wyniosły  
439 zł, a na leki OTC 243 zł. Porównując rysunki 3 i 4, moŜna zauwaŜyć, Ŝe udział 
wydatków na leki OTC w wydatkach ogółem jest zdecydowanie wyŜszy w Polsce 
niŜ w Niemczech.  
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Rys. 3. Struktura sprzedaŜy leków Rx i OTC w Niemczech w latach 2008–2009 (w mld euro) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Umsatzstruktur in den Apotheken, http://www.apothe 
ker.de/fileadmin/user_upload/veeser/LAV/Apotheke/Zahlen-Daten-Fakten/72dpi_AB 
DA_ZDF-Broschuere_100x210.pdf; http://www.abda.de/fileadmin/assets/ZDF/PDF/ 
25_26.pdf. 
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Rys. 4. Struktura obrotów na polskim rynku aptecznym (w mln euro) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Kula, Grudzień 2009 – podsumowanie roku, 
„Aptekarz Polski” 2010, nr  41; P. Kula, Podsumowanie roku 2008 na rynku 
farmaceutycznym, „Aptekarz Polski” 2009, nr 1. 

Nie moŜna dokonać bezpośredniej analizy porównawczej konsumpcji bądź wy-
datków na leki Rx i OTC w Polsce i Niemczech (rys. 3–5), poniewaŜ oba kraje ma-
ją odrębne ceny leków, sposób finansowania zakupu i siłę nabywczą. MoŜna jedy-
nie wywnioskować, Ŝe dodatkowy asortyment, który nie jest regulowany prawem, 
moŜe mieć zdecydowanie wyŜszą marŜę (ksiąŜki o tematyce prozdrowotnej, środki 
ortopedyczne, kosmetyki antyalergiczne), co korzystnie wpływa na wynik finanso-
wy działalności. Według danych z 2009 r. w sumie apteki na asortymencie dodatko-
wym wygenerowały 3,7 mld euro, czyli jedna apteka wygenerowała 172 tys. euro 
dodatkowo (rys. 5)16. Na ile jednak jest to praktykowane i zgodne z prawem farma-
ceutycznym zarówno w Polsce, jak i w Niemczech?  
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Rys. 5. Struktura obrotu niemieckich aptek w 2009 roku (w mld euro) 

Źródło: Umsatzstruktur in den Apotheken, http://www.abda.de/zdf.html. 

                                                                 
16 Umsatzstruktur in den Apotheken, http://www.abda.de/zdf.html. 
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Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech podstawowym zadaniem apteki, jako 
podmiotu ochrony zdrowia, jest zapewnienie prawidłowego zaopatrzenia ludności 
w leki17. Coraz trudniej jest osiągnąć zysk jedynie ze sprzedaŜy lekarstw. Jedną  
z moŜliwości poprawienia rentowności apteki jest rozszerzenie i optymalizacja 
asortymentu tzw. dodatkowego. 

Uwarunkowania prawne zarządzania asortymentem  

W niemieckich aptekach ogólnodostępnych, na wydzielonych stoiskach, moŜna 
sprzedawać produkty dodatkowe, jeśli ich przechowywanie i sprzedaŜ nie prze-
szkadzają w podstawowej działalności apteki18. Jakie towary mogą znajdować się 
na półkach w aptece oprócz leków określa Apothekenbetriebsordnung (rozporza-
dzenie w sprawie funkcjonowania aptek). Według rozporządzenia towary apteczne 
to19: 

– wyroby medyczne; 
– środki, obiekty, nośniki informacji bezpośrednio lub pośrednio słuŜące 

ochronie i promowaniu zdrowia ludzi i zwierzat; 
– chemikalia, odczynniki, odczynniki do przeprowadzania testów, wyposa-

Ŝenie laboratoryjne; 
– środki zwalczające szkodniki, środki ochrony roślin; 
– środki stosowane w hodowli zwierząt.  
Tak sformuowany paragraf daje farmaceutom szerokie moŜliwosci interpretacji 

i pozostawia ostateczną odpowiedzialność za oferowany asortyment kierownikowi 
apteki. To on musi dokonać odpowiedniego doboru produktów, które szczególnie 
kwalifikują się do przywracenia, ochrony i promowania zdrowia oraz pielegnacji 
ciała. 

Na podstawie komentarza do rozporzadzenia w sprawie funkcjonowania aptek, 
które zostało opracowane przez prawników i farmaceutów20, moŜna domniemać, Ŝe 
do sprzedaŜy w aptece kwalifikują się produkty, równieŜ takie, których konsumpcja 
nie ma działania farmakologicznego, ale prozdrowotne. Problematyczne jest okre-
ślenie, z jaką intensywnoscią powinny wpływać na stan zdrowia, aby mogły zostać 
uznane za wyroby medyczne. 

W orzeczeniem sądu krajowego (Saarlaendische Oberlandesgericht) uznano, Ŝe 
tylko takie produkty mogą nazywać się „towarami aptecznymi”, których związek ze 
zdrowiem łatwy jest do określenia, a ich uŜytkowanie zgodne z przeznaczeniem 

                                                                 
17Gesetz über das Apothekenwesen (Apothekengesetz – ApoG) Erster Abschnitt §1. 
18 Verordnung über den Betrieb von Apotheken (Apothekenbetriebsordnung–ApBetrO), Zweiter 

Abschnitt, Der Betrieb von öffentlichen Apotheken, § 2, Punkt 4. 
19Verordnung über den Betrieb von Apotheken…, § 25, Punkt 1bis 5. 
20 W. Cyran, Ch. Rotta, Apothekenbetriebsordnung, Kommentar, in 2 Ordnern zur Fortsetzung, 

Deutscher Apotheker-Vlg. 2011. 
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podnosi stan zdrowia psychicznego lub fizycznego – nawet jeśli to nie jest jedyne 
ich przeznaczenie. Sama moŜliwość subiektywnej poprawy samopoczucia w Ŝaden 
sposób nie wystarcza, aby spełnić wymagania zawarte w paragrafie 25. Tak np. 
perfumy, w ujęciu prawa, nie są towarami medycznymi (werdykt sądu z Kraju Sa-
ary (Saarland) z 24 marca 2004), natomiast sąd w Naumburgu (wyrokiem z 9 grud-
nia 2005) uznał sprzedaŜ szalików jako dopuszczalną w aptece. Zdefiniowano sza-
lik jako część ubioru, spełniającą równieŜ zadanie medyczno-prewencyjne, chro-
niąc przed przeziębieniem. Sąd zaznaczył, Ŝe waŜnym elementem decydującym  
o pozytywnym rozpatrzeniu sprawy, był slogan reklamowy zawarty w ofercie apte-
ki: „ Ŝeby przeziębienie nie miało Ŝadnej szansy”. RównieŜ czapki, bielizna ociepla-
jąca z wełny angory, pantofle itp. podlegają pod tę kategorię (rys. 6). 

 

 

Rys. 6. Oferta internetowej apteki niemieckiej 

Źródło: http://www.besamex.de/product/WAERME-PANTOFFEL-Slippies-Gr-L-beige-Plush/ 
p_372140.html?fromSearch=true&prodId=372140& 

Nośniki informacji, tj. ksiąŜki, gazety, broszury, kasety wideo, DVD, CD itp., 
jeśli słuŜą ochronie i promocji zdrowia, mogą być takŜe bez obaw sprzedawane  
w aptece. Na rysunku 7 zaprezentowano przykład rozszerzenia działalności apteki  
o ofertę ksiąŜek o tematyce dotyczącej dziedziny zdrowia.  

Jednak sąd w Kolonii (wyrokiem z 10 kwietnia 2008) zakazał aptekarzowi eks-
ponowania w aptece katalogów biura podróŜy oferującego głównie wyjazdy zdro-
wotne. Przedstawicielka biura podróŜy podpisała umowę z apteką. Praktycznie był 
to czysty układ handlowy. W przypadku rezerwacji wycieczki czy wczasów za 
pośrednictwem tej apteki, miała ona otrzymywać prowizje od 5 do 10% od sprze-
danej oferty. Sąd uznał, Ŝe zostały naruszone przepisy zawarte w paragrafie 25 
rozporządzenia w sprawie funkcjonowania aptek oraz zasady konkurencji. „Waka-
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cje Zdrowotne” oferowane w aptece mogą wywołać mylące wraŜenie u zaintereso-
wanych stron. Osoba sprzedająca konkretny towar medyczny musi wykazać się 
specjalistyczną wiedzą  dotyczącą danej dziedziny. W tym przypadku te kryteria, 
zdaniem sądu, nie zostały spełnione21. 

 

 

Rys. 7. Cecilien Apotheke w Poczdamie 

Źródło: zdjęcie własne. 

Apteki mogą prowadzić obrót środkami spoŜywczymi, jeśli oprócz ogólnych 
celów Ŝywieniowych wykazują one właściwości zdrowotne. Mogą teŜ handlować 
produktami zaspokajającymi potrzeby Ŝywieniowe określonej grupy konsumentów 
(preparaty Ŝywnościowe dla niemowląt, diabetyków, sportowców itp.). Nasuwa się 
pytanie, czy soki owocowe i przyprawy  stosowane w kuchni spełniają wymagania 
ApBetrO (Apothekenbetriebsordnung22).  

Przy sprzedaŜy suplementów diety naleŜy przestrzegać zasad zawartych w roz-
porządzeniu o suplementach diety, które weszło w Ŝycie 28 maja 2004 r. (Nah-
rungserganzusmittelverordnung NemV), w szczególności dotyczących wykazu sub-
stancji uŜywanych do produkcji, wydawania (tylko w oryginalnych opakowaniach) 
oraz etykietowania. 

Kosmetyki, które mogą znajdować się na półkach aptecznych, to produkty za-
wierające składniki o potwierdzonym w wielu badaniach działaniu leczniczym, 
łagodzącym i poprawiającym stan skóry, dbające o nasze zdrowie i wygląd. Część  
z tych produktów w ogóle nie jest dostępna  w drogeriach. Na liście produktów 
niedopuszczonych do sprzedaŜy znajdują się kosmetyki kolorowe. RóŜnego rodzaju 

                                                                 
21 http://www.markenmagazin.de/lg-koln-gesundheitsreisen-aus-der-apotheke/. 
22 Rozporządzenie w sprawie funkcjonowania aptek. 
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podkłady, korektory pod oczy, cienie, pomadki itp., które znajdziemy w aptece, 
przeznaczone są dla osób z alergią, noszących soczewki, dla skóry wraŜliwej, wy-
magającej szczególnej pielęgnacji. Nie zawierają konserwantów, syntetycznych 
substancji zapachowych itp. 

W lipcu 2010 r. pojawiły się informacje o planowanej nowelizacji rozpo-
rządzenia w sprawie funkcjonowania aptek. Minister Zdrowia chce ograniczyć 
sprzedaŜ produktów dodatkowych w aptekach. Proponuje, aby powierzchnia sprze-
daŜy tych artykułów nie przekraczała 30% całkowitej powierzchni handlowej. Su-
rowsze przepisy mają równieŜ ograniczyć swobodę w zakresie doboru asorty-
mentu. Artykuły drogeryjne planuje się wycofać z działalności aptecznej. Propozy-
cja ta wywołała szeroką falę oburzenia  wśród aptekarzy. Zmiany te nie zo-stały 
jeszcze zatwierdzone. W wielu, zwłaszcza małych, miejscowościach, w których 
brak drogerii, np. Rossmann, Schlecker, zysk uzyskany ze sprzedaŜy produktów 
dodatkowych nie jest obojętny dla finansowego egzystowania placówki23.  

Podsumowanie  

Reasumując, zmieniające się uwarunkowania prawne, sytuacja ekonomiczna, 
potrzeby klientów-pacjentów wymuszają na farmaceutach podjęcie dodatkowych 
wyzwań i poszerzenie asortymentu. W Niemczech koncepcja rozszerzenia asorty-
mentu pojawiła się pod wpływem potrzeby zwiększenia rentowności aptek. Brak 
popytu na leki OTC nie sprzyjał zyskowności aptek. Stąd teŜ pomysł na sprzedaŜ 
towaru, który kojarzy się  ze zdrowiem (kosmetyki, Ŝywność ekologiczna, szaliki, 
kapcie, wakacje zdrowotne), a marŜa nie jest ograniczona prawnie. NaleŜy zaakcen-
tować, Ŝe koncepcja jest jak najbardziej słuszna, bo polityka asortymentowa nie-
mieckich aptek nie generuje sztucznego popytu na leki – przeciętny Niemiec kon-
sumuje 19 opakowań leków w ciągu roku, a Polak 3224. Widoczna jest tutaj idea 
prozdrowotna – sprzedaŜ towaru, który ma ratować zdrowie lub go utrzymać, a nie 
zagraŜać Ŝyciu i zdrowiu nadmierną lub niewłaściwą konsumpcją. Dla niemieckie-
go aptekarza waŜne jest to, Ŝeby tylko strategia poszerzania asortymentu nie znisz-
czyła tradycyjnego, nieco konserwatywnego, ale przecieŜ bardzo stabilnego, wize-
runku farmaceuty. W Polsce moŜna śmiało wzorować się na niemieckiej polityce 
asortymentowej. Będzie to podstawą racjonalnej konsumpcji leków. Państwo po-
winno akceptować w aptece asortyment o charakterze prozdrowotnym. Rozszerze-
nie asortymentu pozwoli aptece nie tylko przetrwać, lecz takŜe nauczyć się racjo-
nalnie zarządzać zdrowiem człowieka i utrzymywać  z nim dobre relacje.  

                                                                 
23 www.faz.net/s/Rub0E9EEF84AC1E4A389A8DC6C23161FE44/Doc~ECF1F825B0BB34A67B4E 

CF190A7920875~ATpl~Ecommon~Scontent.html. 
24 K. Szalonka, Analiza konsumpcji leków w Polsce i wybranych krajach, w: Ekonomiczno-orga-

nizacyjne problemy zarządzania jednostkami słuŜby zdrowia, red. I. Rudawska, E. Urbańczyk, Studia  
i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010, s. 304. 
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MANAGING COMMODITY IN GERMAN PHARMACIES  
AS AN IMPLICATION FOR THE DEVELOPMENT  

OF THE POLISH PHARMACY MARKET 
 

Summary 
 

Pharmacies in Germany have a much larger number of product items than the Polish 
chemists. It constituted the guarantee of profitability and maintain on the market. Polish 
pharmacies strictly obey the law and tradition and in a very minor extent extend the assortment, 
even though the legal regulations contributed to the reduction in margins and thereby reduced 
profitability. Hence the possibility of taking pattern from the German strategy of assortment 
expansion that guarantes the realization of health care mission and in the same time profitability. 
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E-COMMERCE W POLSCE I NIEMCZECH –  
WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH  

 

 

 

Streszczenie  

W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych na temat preferencji i zachowań 
konsumentów dokonujących zakupów z wykorzystaniem Internetu w Polsce i w Niemczech. Ich 
celem było określenie obszarów i skali róŜnic występujących wśród e-nabywców w obydwu 
krajach oraz porównanie świadomości przysługujących im praw i zakresu ich wykorzystania. 

Wprowadzenie 

Światowa Organizacja Handlu (WTO) definiuje handel elektroniczny, nazywa-
ny takŜe terminem e-commerce, jako produkcję, reklamę, sprzedaŜ i dystrybucję 
produktów poprzez sieci teleinformatyczne1. Obejmuje on wszystkie formy trans-
akcji handlowych, których podmiotami są organizacje oraz osoby fizyczne, a które 
polegają na elektronicznym przetwarzaniu i transmisji danych zawierających tekst, 
dźwięk lub obraz2. W raporcie Special studies 2: Electronic commerce and the role 
of the WTO wymieniono sześć instrumentów, jakimi posługuje się e-commerce,  
a mianowicie: telefon, telefax, telewizję, system płatności i przelewów interneto-
wych, elektroniczną wymianę dokumentów (EDI) oraz Internet3. 

Tradycyjny handel elektroniczny, w którym sieć teletransmisyjna słuŜy tylko 
przesyłaniu danych pomiędzy elementami rynku, zaczął się rozwijać w latach 70.  
i 80., gdy popularne stało się rozwiązanie EDI. Wtedy drogą elektroniczną zaczęto 
przesyłać dokumenty pomiędzy przedsiębiorstwami. Wkroczenie handlu elektro-

                                                                 
1 Electronic commerce, www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/electronic_commerce_e.htm. 
2 A. Jaroszek, Prawo właściwe dla umów konsumenckich zawieranych przez Internet, Wolters Klu-

wer Polska, Warszawa 2009, s. 25. 
3 Electronic commerce and the role of the WTO, www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/ 

special_study_e.pdf. 
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nicznego w świat Internetu, w którym sieć teletransmisyjna stanowi jednocześnie 
medium przesyłania danych i tworzy globalny rynek, nastąpiło na początku lat 90. 
XX wieku. Prekursorami w tej dziedzinie były takie firmy, jak Cisco Systems, Fe-
deral Express czy Dell Computers. Jednak handel z udziałem Internetu wyglądał 
wtedy inaczej niŜ obecnie. Początkowo w medium tym prezentowano katalogi firm 
oraz materiały informacyjne. Rzadko tą drogą moŜna było składać zamówienia. 
Jednak przedsiębiorcy szybko dostrzegli korzyści, jakie niesie za sobą Internet  
i zaczęli rozszerzać dostępną w nim ofertę. Sprzyja temu ciągły rozwój Internetu 
oraz rozwój technologii z nim związanych4. 

Polska dołączyła do globalnej sieci w 1991 r., jednak w pierwszych latach była 
ona dostępna tylko dla środowiska naukowego. Pierwszym dostawcą usług interne-
towych była Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Obecnie polska 
sieć rozwija się dynamicznie, czego dowodem jest choćby stały wzrost liczby abo-
nentów usług dostępowych do Internetu czy liczba dostawców tych usług.  

Niemcy duŜo wcześniej zaznajomili się z Internetem, bo juŜ w 1984 r. Podob-
nie jak u nas, przez długi czas w tym kraju Internet dostępny był tylko dla środowi-
ska akademickiego. Pierwszy dostawca Internetu, który nie był powiązany z tym 
środowiskiem, rozpoczął działalność w 1994 r. Była to firma Provider MAZ  
z Hamburga5.  

Metodologia badań i charakterystyka próby 

Przedmiotem badań opisanych w niniejszym opracowaniu był rynek e-com-
merce w Polsce i w Niemczech. Pomiędzy tymi dwoma krajami istnieje wiele róŜ-
nic. Polegają m.in. na róŜnicach w zachowaniu konsumentów oraz sprzedawców  
w zakresie e-commerce. Celem poznawczym badań było zatem określenie, na jaką 
skalę i w jakich obszarach te róŜnice występują, a takŜe określenie profilu i prefe-
rencji odbiorców e-commerce w obu krajach oraz porównanie świadomości e-klien-
tów w obu krajach odnośnie do przysługujących im praw.  

Na potrzeby badań przyjęto następujące hipotezy: 
1. Niemiecki rynek e-commerce róŜni się od polskiego. 
2. Mieszkańcy Niemiec chętniej korzystają z usług e-commerce niŜ Polacy. 
3. Preferencje e-klientów róŜnią się w obu krajach. 
4. Obywatele niemieccy są bardziej świadomi swoich praw konsumenckich. 

Do badań zastosowano metodę ankietową. Przygotowano dwie ankiety, po jed-
nej dla respondentów z kaŜdego z wymienionych państw. Zostały one sformułowa-
ne w podobny sposób, z wykorzystaniem języka właściwego dla danego kraju. 

                                                                 
4 B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002,  

s. 80–81. 
5 Das Internet in Deutschland, www.netplanet.org/geschichte/deutschland.shtml. 
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Badania przeprowadzono na grupie 200 osób, po 100 z kaŜdego państwa. Były to 
osoby dobrane przypadkowo. Badania zostały rozpoczęte w lipcu, a zakończone 
pod koniec sierpnia 2010 r. Respondenci anonimowo odpowiedzieli na 25 pytań 
ankiety. W polskim badaniu wzięło udział 67 kobiet i 33 męŜczyzn, natomiast  
w Niemczech przebadano 54 kobiety oraz 46 męŜczyzn z róŜnych grup wiekowych. 
Strukturę obydwu prób pod względem wieku zaprezentowano na rysunku 1. 

4%

69%

18%

3%

4%

2%

5%

27%

29%

12%

22%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%

16–20 lat

20–30 lat

30–40 lat

40–50 lat

50–65 lat

65 lat i więcej

Niemcy

Polska

 

Rys. 1. Podział próby ze względu na wiek badanych  

Źródło: badania własne. 

Najwięcej osób przebadanych w Polsce mieszka w mieście poniŜej 100 tys. 
mieszkańców (53% ogółu). Zaś dominująca liczba respondentów z Niemiec miesz-
ka w mieście powyŜej 1 mln mieszkańców (26% ogółu). Spośród badanych z Polski 
najmniejsza liczba osób pochodziła z miast powyŜej 1 mln mieszkańców (6% ogó-
łu), a z Niemiec – z miast o liczbie mieszkańców w przedziale od 500 tys. do 1 mln 
(13% ogółu). Strukturę respondentów według miejsca zamieszkania przedstawiono 
na rysunku 2. 

W pytaniu o poziom wykształcenia odpowiedzi dopasowano do warunków po-
szczególnych krajów. W Niemczech nie ma bowiem rozgraniczenia na wykształce-
nie średnie i podstawowe, zamiast tego występuje tzw. Schulausbildung, które za-
wiera w sobie oba wymienione poziomy. Strukturę próby ze względu na wykształ-
cenie zaprezentowano na rysunku 3. 

Na rysunku 4 zobrazowano poziom miesięcznych dochodów netto deklarowa-
nych przez respondentów. Rozkład dochodów badanych róŜni się w obu krajach. 
MoŜna zauwaŜyć, Ŝe w Polsce najwięcej badanych osiąga dochód w przedziale od  
1 tys. do 2 tys. zł (37% ogółu). W Niemczech najwięcej respondentów (19% ogółu) 
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wstrzymało się od podania informacji na temat wysokości dochodów. Rozkład 
dochodów wśród osób, które ujawniły ich poziom w Niemczech, jest bardziej rów-
nomierny niŜ w Polsce. W tej grupie nieznacznie dominowały (stanowiąc 17% 
respondentów) osoby, które deklarowały dochód w przedziale 2–4 tys. zł miesięcz-
nie, czyli 500–1000 euro. 

9%

53%

18%

14%

6%

19%

25%

17%

13%

26%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%

wieś

miasto poniŜej 100 tys. 
mieszkańców

miasto od 100 do 500 
tys. mieszkańców

miasto od 500 tys. do 
1 mln mieszkańców

miasto powyŜej 1 mln 
mieszkańców

Niemcy

Polska

 

Rys. 2. Struktura próby według miejsca zamieszkania 

Źródło: badania własne. 
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Rys. 3. Podział respondentów ze względu na poziom wykształcenia 

Źródło: badania własne. 
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Rys. 4. Struktura próby według wysokości osiąganych miesięcznie dochodów netto 

Źródło: badania własne. 

Polacy i Niemcy jako klienci w handlu elektronicznym 

W badaniu wzięły udział zarówno osoby korzystające z Internetu jak i te, które 
go nie uŜywają. W Polsce 3% badanych nie uŜywa Internetu, natomiast w Niem-
czech takie osoby nie wzięły udziału w badaniu. Dwie z trzech osób niekorzystają-
cych z Internetu spośród polskich respondentów są to osoby z przedziału wiekowe-
go 65 lat i więcej (czyli wszystkie przebadane osoby w tym przedziale wiekowym) 
oraz jedna osoba w wieku między 20 a 30 lat. Siedem na sto przebadanych osób  
w Polsce nie kupuje ani na aukcjach, ani w sklepach internetowych. Z kolei  
w Niemczech nie kupuje za pośrednictwem Internetu sześciu na stu ankietowanych. 
W przeciwieństwie do badanych z Polski, w Niemczech wszystkie osoby, które 
wzięły udział w badaniu w przedziale 65 lat i więcej, kupują za pośrednictwem 
Internetu. Większa wśród badanych liczba osób starszych korzystających aktywnie 
z Internetu w Niemczech prawdopodobnie wynika z tego, Ŝe Internet w Niemczech 
pojawił się o wiele wcześniej niŜ w naszym kraju. Z obserwacji wynika ponadto, Ŝe 
w Niemczech osoby starsze są bardziej zintegrowane ze społeczeństwem, bardziej 
aktywne i bardziej otwarte na nowości. 

Zapytano respondentów, czy kupują w sklepach internetowych oraz czy biorą 
udział w aukcjach internetowych. AŜ 89% badanych Polaków robi zakupy w skle-
pach internetowych, podczas gdy wśród Niemców ten odsetek wynosi 91%. Inaczej 
jest w przypadku aukcji internetowych, w których Polacy chętniej biorą udział 
(73% badanych wobec 61% respondentów niemieckich). Jest to prawdopodobnie 
spowodowane dominacją i ogromną popularnością znanego polskiego portalu auk-
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cyjnego Allegro. W Niemczech portale aukcyjne nie są tak popularne, dlatego nie 
mogą się pochwalić tak duŜym udziałem w rynku. 

Respondentów zapytano takŜe, jak często kupują przez Internet. Odpowiedzi na 
to pytanie zostały przedstawione na rysunku 5. Z badań wynika, Ŝe polscy respon-
denci kupują przez Internet najchętniej raz do roku lub częściej (44% ogółu), nato-
miast niemieccy ankietowani robią to raz w miesiącu i częściej (38%). Najmniej 
ankietowanych deklarowało zakupy w Internecie raz w tygodniu lub częściej. 
Wśród Polaków jednak deklarację taką złoŜyły tylko dwie osoby, wobec aŜ dwuna-
stu Niemców. 
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Rys. 5. Częstotliwość dokonywania wśród badanych zakupów przez Internet 

Źródło: badania własne. 

Poproszono respondentów o określenie sumy pieniędzy wydanych na zakupy 
przez Internet w roku poprzedzającym badanie. Jak wynika z rysunku 6, największa 
liczba polskich respondentów (34%) wydała w 2009 r. kwotę pomiędzy 100  
a 500 zł, natomiast 40% niemieckich badanych wydało sumę rzędu 250–1250 euro 
(czyli w przedziale 1–5 tys. zł). Test niezaleŜności chi kwadrat wykazał, Ŝe z praw-
dopodobieństwem 95% pomiędzy deklarowanym poziomem dochodów i poziomem 
wydatków na zakupy dokonane w Internecie w Polsce występuje zaleŜność staty-
stycznie istotna, natomiast w Niemczech nie występuje. Zatem naleŜy sądzić, Ŝe na 
relatywnie wyŜszą wartość wydatków na dobra i usługi kupowane przez Internet 
przez ankietowanych obywateli Niemiec w porównaniu z Polską mają wpływ inne 
czynniki niŜ poziom dochodów6. 
                                                                 

6 Wszystkie testy nieparametryczne cytowane w niniejszym opracowaniu wykonano według zasad 
przedstawionych w rozdziale 14.9 podręcznika A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, 
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.  
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Rys. 6. Deklaracje respondentów na temat kwot wydanych na zakupy w Internecie 

Źródło: badania własne. 

W pytaniu o sposób, w jaki respondenci płacą za zakupy w Internecie, trzeba 
było zróŜnicować odpowiedzi w ankietach polskiej i niemieckiej. Powodem tego są 
róŜne systemy płatności stosowane w obu krajach. W Niemczech, oprócz znanej  
w Polsce opłaty za zaliczeniem pocztowym (niem. Nachnahme), przelewu na po-
czcie czy przez Internet (w Niemczech występuje pod jedną nazwą Vorkasse), opła-
ty kartą kredytową (niem. Kreditkarte) czy systemu płatności internetowej (niem. 
Online-Zahlungssystem), występuje moŜliwość opłaty w terminie późniejszym, po 
otrzymaniu towaru (niem. Rechnung) oraz pobranie przez bank pieniędzy z konta 
klienta (niem. Bankeinzug). Dlatego teŜ strukturę odpowiedzi w zakresie sposobów 
płatności za zakupy w Internecie przedstawiono na rysunkach 7 i 8. 
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Rys. 7. Struktura odpowiedzi w zakresie stosowanych przez badanych z Polski form opłat za 

zakupy w Internecie  

Źródło: badania własne. 
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Rys. 8. Struktura odpowiedzi w zakresie stosowanych przez badanych z Niemiec form opłat za 
zakupy w Internecie  

Źródło: badania własne. 

Z najbardziej popularną metodą płatności w Niemczech było związane kolejne 
pytanie ankiety, do którego odpowiedzi takŜe zostały dopasowane do róŜnic wystę-
pujących w obu krajach. W Polsce zapytano respondentów, czy kupowaliby czę-
ściej, gdyby mogli płacić w terminie późniejszym (czyli per Rechnung). Jak wynika 
z odpowiedzi, większości badanych (68%) jest to obojętne, a tylko 12% deklaruje, 
Ŝe kupowałoby częściej. MoŜliwe, Ŝe wynika to z nieznajomości danej metody,  
a tym samym ze sceptycznego podejścia do niej polskich ankietowanych. W Niem-
czech, gdzie taki system płatności istnieje, zapytano badanych, czy ma dla nich 
znaczenie, Ŝe za zakupiony towar mogą płacić w terminie późniejszym. Jak się 
okazuje, dla 50% badanych ma to znaczenie, a tylko dla 37% fakt ten jest obojętny. 

Respondentów poproszono o określenie częstotliwości kupowania za pośred-
nictwem Internetu towarów z róŜnych grup. Odpowiedzi wyskalowano od 1 do 6, 
gdzie 1 oznaczało częstotliwość najmniejszą, a 6 – najwyŜszą. Uzyskane wyniki 
zaprezentowano w tabeli 1. 

W Polsce produktem najczęściej kupowanym przez badanych za pośrednic-
twem Internetu jest odzieŜ. Zakupy tego produktu 15 respondentów dokonuje z naj-
wyŜszą podaną częstotliwością. Popularnością cieszą się takŜe kosmetyki oraz, po 
równo, ksiąŜki i bilety na koncerty, przedstawienia itp. Najmniej popularnymi pro-
duktami są Ŝywność oraz lekarstwa. Częstotliwość zakupów przez Internet tych 
grup towarowych liczbą 1 oznaczyło odpowiednio 85% i 81% badanych. 

Z kolei towarem najczęściej kupowanym przez Niemców za pośrednictwem In-
ternetu są ksiąŜki (23 wskazań na najwyŜszą częstotliwość zakupów) oraz bilety 
lotnicze, kolejowe lub autobusowe (20 wskazań). Podobnie jak wśród polskich 
ankietowanych, najrzadziej niemieccy badani za pośrednictwem Internetu kupują 
jest Ŝywność. Prawie równie rzadko kupują oni kosmetyki, które wśród polskich 
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badanych były wskazane jako kupowane stosunkowo częściej. MoŜe mieć to zwią-
zek z dominacją w Niemczech sieci tradycyjnych sklepów z kosmetykami. Mają 
one bardzo konkurencyjne ceny i duŜą liczbę filii w prawie kaŜdym mieście. 

Tabela 1 

Deklaracje badanych Polaków i Niemców na temat częstotliwości kupowania poszczególnych 
produktów za pośrednictwem Internetu 

Produkt 

Częstotliwość zakupu deklarowa-
na przez Polaków 

Częstotliwość zakupu deklarowa-
na przez Niemców 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
liczba wskazań 

KsiąŜki 42 12 14 10 9 9 24 6 11 13 19 23 
OdzieŜ 36 8 14 10 14 15 32 20 14 11 8 8 
Sprzęt AGD 67 7 7 8 4 3 38 23 17 8 8 0 
Sprzęt RTV 55 10 12 5 6 4 25 9 23 19 13 6 
Sprzęt kompute-
rowy 

46 7 18 9 7 7 27 12 16 15 18 6 

Bilety na koncer-
ty, przedstawienia 
itp 

52 14 11 5 3 9 28 18 10 10 15 13 

Bilety lotnicze, 
kolejowe lub 
autobusowe 

55 9 10 4 7 8 34 10 9 7 17 20 

Wczasy 66 6 11 3 3 3 61 7 6 5 7 2 
śywność 85 2 3 1 0 1 76 7 2 3 0 0 
Kosmetyki 39 11 12 11 12 10 63 12 7 7 1 2 
Lekarstwa 81 3 2 2 4 1 58 6 9 6 5 6 

Źródło: badania własne. 

Z odpowiedzi badanych na pytanie, czy kupiliby przez Internet nieznany im 
produkt, wynika, Ŝe aŜ 48% ankietowanych Polaków na taki krok by się nie zdecy-
dowało. Wśród Niemców odpowiedzi takiej udzieliło 33% badanych. Z kolei więk-
szość niemieckich respondentów (52%) zdecydowałaby się na taki krok, ale tylko  
w przypadku zaufanego sprzedawcy. Jest to sygnał dla właścicieli e-sklepów, Ŝe 
warto budować relacje z klientem, aby wzbudzić jego zaufanie. Ten kierunek dzia-
łania w przypadku polskiego e-commerce stanowi obszar stosunkowo zaniedbany7.  

Jedno z pytań ankiety poświęcono zbadaniu waŜności dla nabywców róŜnych 
czynników mogących mieć wpływ na wybór sklepu internetowego jako miejsca 
zakupu (tab. 2). Respondenci z obu krajów zostali poproszeni o dokonanie oceny 
                                                                 

7 W Niemczech o wiele więcej osób bierze udział w programach lojalnościowych (47% ogółu) niŜ  
w Polsce. Zob. www.de.statista.com/statistik/diagramm/studie/105402/umfrage/teilnahme-an-einem-
bonusprogramm-besitz-von-kundenkarte. W naszym kraju w 2009 r. tylko 19,30% osób brało udział  
w tego typu programach, czyli o ponad połowę mniej niŜ u naszych sąsiadów. Zob. www.egospo 
darka.pl/46994,Programy-lojalnosciowe-mniej-atrakcyjne,1,39,1.html. NaleŜy takŜe dodać, Ŝe z roku 
na rok liczba uczestników tych programów w Polsce maleje. Zob. www.egospodarka.pl/44563,Karty-
lojalnosciowe-w-opinii-Polakow,1,39,1.html. 
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waŜności wymienionych czynników w skali od 1 do 6 (waŜność najwyŜsza). Polscy 
badani najwyŜej ocenili oszczędność czasu oraz niskie ceny. MoŜliwość kupowania 
w innych krajach została wskazana przez nich jako czynnik najmniej waŜny (23 
wskazania istotności na najniŜszym poziomie). Jednak prawie tyle samo osób, bo 
22, uznało ten czynnik jako bardzo waŜny. Natomiast niemieccy respondenci za 
najwaŜniejszy czynnik uznali dostępność całą dobę. Podobnie jak w Polsce,  
w Niemczech najsłabiej została oceniona moŜliwość kupowania w innych krajach 
(18 wskazań na najniŜszym poziomie istotności). 

Tabela 2 

Deklaracje respondentów z Polski i z Niemiec na temat waŜności czynników  
wpływających na wybór sklepu internetowego jako miejsca zakupu 

Czynnik 

WaŜność czynnika 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
liczba wskazań wśród respon-

dentów z Polski 
liczba wskazań wśród responden-

tów z Niemiec 

Dostępność całą dobę 17 4 7 14 13 43 9 4 6 8 18 53 
Niskie ceny 3 0 3 6 20 66 3 3 10 9 27 48 
Oszczędność czasu 6 2 3 7 13 67 5 3 7 8 30 47 
DuŜy wybór produktów 5 0 0 14 17 60 7 3 9 14 25 39 
MoŜliwość kupowania 
w innych krajach 23 11 17 13 9 22 18 10 8 20 20 22 

Źródło: badania własne. 

Dane zamieszczone w tabeli 3 odnoszą się do prośby o ocenę znaczeniu róŜ-
nych narzędzi promocji na decyzje badanych o zakupie w sklepie internetowym. 
Okazało się, Ŝe największa liczba zarówno polskich, jak i niemieckich responden-
tów za bardzo waŜne narzędzie promocji uznała bezpłatną przesyłkę oraz promocje 
cenowe. Za najmniej waŜną w obu krajach została uznana reklama. AŜ 25 osób  
z Polski i 36 z Niemiec uznało ją za narzędzie promocji najmniej istotne. 

Tabela 3 

Ocena waŜności form promocji stosowanych przez sprzedawców dla decyzji nabywców  
o zakupie w sklepie internetowym 

Czynnik 

WaŜność formy promocji 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
liczba wskazań wśród respon-

dentów z Polski 
liczba wskazań wśród respondentów 

z Niemiec 

Reklama 25 16 14 20 10 13 36 25 14 11 5 8 

Promocje cenowe 10 5 10 19 27 29 10 11 10 18 18 32 
Produkty gratisowe 16 10 15 19 20 18 32 20 11 14 9 13 
Kupony promocyj-
ne 

20 15 19 16 14 14 28 15 17 11 15 12 

Bezpłatna przesyłka 9 2 2 12 25 48 5 3 6 18 24 43 

Źródło: badania własne. 
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Badano równieŜ, jakie czynniki zniechęcają ankietowanych do dokonywania 
zakupów za pośrednictwem Internetu. Pod uwagę byli brani zarówno respondenci, 
którzy kupują w sklepach internetowych lub biorą udział w aukcjach, jak i ci, któ-
rzy tego nie robią. W tabeli 4 przedstawiono zestawienie odpowiedzi dotyczących 
tej kwestii. 

Tabela 4 

Deklaracje badanych na temat czynników zniechęcających ich do kupowania  
w sklepach internetowych 

Czynnik 

Intensywność oddziaływania 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

liczba wskazań wśród respon-
dentów z Polski 

liczba wskazań wśród respon-
dentów z Niemiec 

Brak zaufania do sprzedaw-
cy 

10 6 8 13 19 44 12 10 9 9 27 33 

Brak zaufania do oferowa-
nych form  zapłaty 16 6 10 14 19 33 11 10 12 10 22 35 

Brak moŜliwości uprzed-
niego obejrzenia produktu 

10 2 12 14 18 43 5 6 14 12 26 35 

Wysokie koszty wysyłki 
towaru płacone przez na-
bywcę 

8 0 10 15 23 44 9 6 12 9 22 41 

Źródło: badania własne. 

Jak wynika z przedstawionych danych, wśród polskich ankietowanych czynni-
kiem najczęściej wymienianym jako bardzo zniechęcający do dokonywania zaku-
pów za pośrednictwem Internetu jest brak zaufania do sprzedawcy na równi z wy-
sokimi kosztami pozyskania towaru (po 44 wskazania na najwyŜszą intensywność 
oddziaływania). NaleŜy zatem stwierdzić, Ŝe ostatni z wymienionych czynników 
odgrywa waŜną rolę wśród polskich respondentów jako element skłaniający do 
dokonywania zakupów w sklepach tradycyjnych. PoniewaŜ aŜ 70% badanych Pola-
ków uznaje brak kosztów zakupu (transportu) za czynnik w najwyŜszym stopniu 
decydujący o wyborze sklepu tradycyjnego jako miejsca zakupów (ocenia waŜność 
tego czynnika na poziomie 6 i 5 w skali 6-stopniowej)8. TakŜe wśród niemieckich 
badanych wysokie koszty wysyłki towaru płacone przez nabywcę zostały wskazane 
jako najbardziej zniechęcające do dokonywania zakupów za pośrednictwem Inter-
netu (41 wskazań na najwyŜszą intensywność oddziaływania). Czynnik braku za-
ufania do sprzedawcy okazał się dla respondentów z Niemiec stosunkowo mniej 
waŜny niŜ dla Polaków. 

                                                                 
8 Podobne deklaracje na temat waŜności braku kosztów pozyskania towaru dla zakupów dokonywa-

nych w sklepie tradycyjnym złoŜyli respondenci niemieccy. AŜ 50% badanych uznało ten czynnik za 
istotny w najwyŜszym stopniu.  
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Okazuje się, Ŝe zdecydowana większość respondentów z obu krajów nie bierze 
udziału w Ŝadnym programie lojalnościowym, przy czym w Polsce liczba ta jest 
nieco większa (80 wskazań wobec 76). Z kolei ok. 15% badanych w obu krajach 
deklaruje korzystanie z programu lojalnościowego tylko jednego z e-sklepów, zaś 
korzystanie z programów wielu sklepów deklaruje mniej niŜ 10% badanych. Nieco 
większa aktywność Niemców w tej dziedzinie moŜe wynikać z faktu, Ŝe w Niem-
czech funkcjonuje więcej takich programów niŜ w Polsce.  

Gdy chodzi o zakres korzystania podczas zakupów z informacji oferowanych 
przez tzw. porównywarki cenowe, naleŜy stwierdzić, Ŝe w obu badanych krajach 
zakres ten jest w zasadzie taki sam. Zawsze korzysta z tych instrumentów tylko 
22% respondentów, natomiast czasem – 60% Polaków i 64% Niemców. Podobny  
w obu krajach jest takŜe zakres korzystania z konkursów oferowanych przez  
e-sprzedawców, blisko 80% respondentów z obu prób z nich nie korzysta. Nie dzi-
wi zatem fakt, Ŝe ok. 90% respondentów zadeklarowało, Ŝe nie udało im się zdobyć 
w nich Ŝadnej nagrody. Jakąkolwiek nagrodę w takich konkursach zdobyło 14% 
badanych Niemców i 8% Polaków. 

Na rysunku 9 przedstawiono odpowiedzi na pytanie, czy ankietowani znają 
prawa, jakie im przysługują jako konsumentom. Jak wynika z tego wykresu, nie-
mieccy badani są bardziej świadomi swoich praw konsumenckich. AŜ 13% polskich 
ankietowanych nie zna swoich praw jako konsumentów, podczas gdy w Niemczech 
odsetek ten wynosi 7%. Po przeprowadzeniu testu chi kwadrat określono, Ŝe praw-
dopodobieństwo tego, iŜ przy załoŜeniu niezaleŜności pomiędzy znajomością praw 
konsumenckich wśród respondentów a miejscem zamieszkania (w Polsce lub  
w Niemczech) wartość statystyki χ2 będzie mniejsza niŜ lub równa wartości obli-
czonej z próby, wynosi 16,6%. Zatem na poziomie istotności 95% nie istnieje staty-
stycznie istotna zaleŜność pomiędzy miejscem zamieszkania ankietowanych a stop-
niem znajomości przysługujących im praw konsumenckich9.  

Z kolei na pytanie, czy respondenci korzystają z prawa do zwrotu towarów, 
44% ankietowanych z Polski zadeklarowało, Ŝe tego nie robi, 51%, Ŝe robi to cza-
sami, a tylko 5%, Ŝe robi to często. Dla badanych z Niemiec liczby te wynoszą 
odpowiednio 41%, 42% i 17%. Zatem aŜ 17% badanych Niemców często korzysta 
ze swego prawa do zwrotu towarów. Okazuje się, Ŝe z prawdopodobieństwem 95% 
w badanej próbie istnieje statystycznie istotna zaleŜność między krajem zamieszka-
nia a faktem korzystania z prawa do zwrotu zakupionego w internecie towaru10. 

                                                                 
9 Wartość funkcji chi.test w programie Microsoft Excel przy badaniu niezaleŜności między miejscem 

zamieszkania a znajomością praw przysługujących konsumentom wyniosła bowiem 0,166038, co 
powoduje, Ŝe statystyka testowa wynosi 3,59 wobec krytycznego 5,99. 

10 Wartość funkcji chi.test w programie Microsoft Excel przy badaniu niezaleŜności między miej-
scem zamieszkania a częstotliwością korzystania z prawa do zwrotu zakupionego towaru wyniosła 
bowiem 0,023257, co powoduje, Ŝe statystyka testowa wynosi 7,52 wobec krytycznego 5,99.  
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Rys. 9. Struktura badanych ze względu na świadomość praw przysługujących konsumentowi 

Źródło: badania własne. 

Podsumowanie 

Celem badania było ustalenie, czy pomiędzy polskim i niemieckim e-commerce 
występują róŜnice, a jeŜeli tak – to w jakich obszarach. Chciano w ten sposób pozy-
skać wiedzę potrzebną do doskonalenia handlu elektronicznego w Polsce, co mo-
głoby być pomocne dla właścicieli e-sklepów lub portali aukcyjnych. Wysunięte 
wcześniej hipotezy weryfikowano w procesie analizy danych zgromadzonych pod-
czas badań. 

Wysunięto hipotezę, Ŝe niemiecki rynek e-commerce róŜni się od polskiego. Ta 
hipoteza została potwierdzona. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe róŜnice nie występują 
we wszystkich jego obszarach. Przez róŜnice w e-commerce naleŜy rozumieć od-
mienne podejście do klienta oraz odmienny stosunek klientów do handlu elektro-
nicznego. Niemiecki rynek e-commerce oferuje takŜe róŜne formy płatności za 
dokonane zakupy. Jest to jedna z podstawowych róŜnic, która pociąga za sobą wiele 
innych. W Niemczech właśnie metoda Rechnung jest najbardziej popularna, nato-
miast u nas się jej nie stosuje. Pozwala ona klientom e-sklepów na większą swobo-
dę w zakupach oraz zmniejsza ryzyko związane z e-zakupami. Dlatego w Niem-
czech sklepy internetowe są bardziej popularne od aukcji internetowych, poniewaŜ 
do sklepu moŜna towar odesłać przed dokonaniem zapłaty. Większa troska o klienta 
objawia się w większej ofercie programów lojalnościowych i nieco większej liczbie 
osób biorących w nich udział. TakŜe osoby starsze biorą aktywny udział w obszarze 
e-commerce, co pokazuje, jak bardzo ten rynek jest rozpowszechniony w Niem-
czech. 
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Hipoteza, Ŝe niemieccy obywatele częściej korzystają z usług e-commerce zo-
stała potwierdzona, jednak z pewnymi odstępstwami. W Polsce siedem na sto bada-
nych osób nie kupuje drogą elektroniczną, natomiast w Niemczech tylko o jedną 
osobę mniej. RóŜnice jednak kryją się w poszczególnych partiach e-commerce.  
W Niemczech więcej osób kupuje w sklepach internetowych (91 badanych), nato-
miast wśród polskich respondentów więcej osób bierze udział w aukcjach interne-
towych (73 badanych). Z kolei 20% spośród polskich badanych bierze udział  
w jednym lub większej liczbie programów lojalnościowych w Internecie, natomiast 
wśród niemieckich badanych ten odsetek wynosi 24%. Ta róŜnica nie jest więc 
istotnie duŜa. TakŜe wyniki badań dotyczące częstotliwości korzystania z porów-
nywarek cen czy brania udziału w konkursach internetowych nie wykazują więk-
szych róŜnic. W kaŜdym z wymienionych przypadków występuje jednak nieznacz-
na przewaga po stronie niemieckich ankietowanych. 

Kolejna hipoteza dotyczyła większej świadomości obywateli niemieckich  
w zakresie przysługujących im praw konsumenckich. Hipoteza ta nie została zwery-
fikowana pozytywnie. Co prawda, wśród polskich ankietowanych 13% nie zna 
swoich praw konsumenckich, natomiast wśród niemieckich badanych ten odsetek 
wynosi 7%. Z kolei znajomość tych praw deklarowało 28 badanych Niemców wo-
bec tylko 19 Polaków. RóŜnica ta jednak nie okazała się statystycznie istotna. Na-
tomiast istotna statystycznie okazała się hipoteza o większym zakresie korzystania  
z tych praw w przypadku osób mieszkających w Niemczech. 

Hipoteza, Ŝe preferencje obywateli w obu krajach róŜnią się, została potwier-
dzona. W Polsce za pośrednictwem Internetu najczęściej przez ankietowanych ku-
powana jest odzieŜ, natomiast w Niemczech najbardziej popularne są ksiąŜki. Dla 
porównania w sklepach tradycyjnych preferencje klientów są bardzo zbliŜone, nie-
mal identyczne. TakŜe preferencje dotyczące wyboru sklepu internetowego jako 
miejsca zakupów róŜnią się między sobą. Dla polskich ankietowanych najwaŜniej-
szym czynnikiem determinującym wybór e-sklepu są stosunkowo niskie ceny, 
oszczędność czasu oraz duŜy wybór produktów, natomiast dla niemieckich klien-
tów czynniki te są relatywnie mniej waŜne. Natomiast za bardziej istotną niemieccy 
badani uwaŜają dostępność sklepu przez całą dobę. Za najbardziej zachęcającą do 
kupowania formę promocji zarówno polscy, jak i niemieccy ankietowani uznają 
brak kosztów przesyłki. Jednak do tego, co ich zniechęca do kupowania przez In-
ternet, badani mają odmienne zdanie. Brak zaufania do sprzedawcy wydaje się 
bardziej zniechęcać polskich klientów e-commerce niŜ niemieckich.  

Wielu przedsiębiorców prowadzących biznes w Internecie powinno się zasta-
nowić nad właściwym wyborem formy promocji swojej firmy lub produktu.  
W Polsce nadal najczęściej spotykaną formą jest tradycyjna reklama w Internecie. 
Jednak, jak deklarują badani, właśnie ta forma jest dla nich najmniej waŜna. Przed-
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siębiorcy powinni się raczej skupić na pomysłach, które od lat wykorzystują mene-
dŜerowie w Niemczech, a mianowicie na oferowaniu w okresach wzmoŜonej pro-
mocji bezpłatnej przesyłki, róŜnego rodzaju promocji cenowych czy produktów 
gratisowych dołączonych do przesyłki.  

 
E-COMMERCE IN POLAND AND GERMANY – SURVEY RESULTS 

 
Summary 

 
The paper presents the results of survey on consumer preferences and purchasing behavior 

with the use of the internet in Poland and in Germany. The research objective was to determine 
the areas and range of differences among e-buyers in both countries and also comparison of 
awareness of consumers’ rights and scope of their use.   
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EKOINNOWACJA I MARKETING ZRÓWNOWA śONY  
W PROCESACH TWORZENIA WARTOŚCI  

 

 

 

Streszczenie  

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie ekoinnowacji i marketingu zrównowaŜonego 
w procesach tworzenia wartości. Punkt wyjścia rozwaŜań stanowi przedstawienie innowacji  
i marketingu jako istoty biznesu oraz podstawy tworzenia wartości. Zdefiniowano pojęcie ekoin-
nowacji na tle koncepcji zrównowaŜonego rozwoju oraz przedstawiono genezę i rozwój koncepcji 
marketingu zrównowaŜonego. Ukazano teoretyczny oraz praktyczny wymiar ekoinnowacji  
w procesie tworzenia wartości. Przyjęcie procesowej interpretacji marketingu zrównowaŜonego 
umoŜliwiło zaprezentowanie jego roli w kształtowaniu i wdraŜaniu ekoinnowacji oraz wpływu na 
wartość dla klienta, przedsiębiorstwa i ogółu społeczeństwa. 

Wprowadzenie 

Kluczowym wyzwaniem, przed którym stoją dziś przedsiębiorstwa, jest zapew-
nienie im długookresowej konkurencyjności na wysoce dynamicznych i konkuren-
cyjnych rynkach. Niespotykana wcześniej zmienność otoczenia, nazywana przez 
niektórych turbulentnością, sprawia, Ŝe utrzymanie przewagi konkurencyjnej po-
przez kreowanie ponadprzeciętnej wartości dla klientów i samego przedsiębiorstwa 
wymaga permanentnego poszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej 
pozwalających na jej utrzymanie w dłuŜszym okresie. Jednym z czynników zmien-
ności otoczenia stała się ostatnio konieczność włączenia zagadnień środowisko-
wych do procesów gospodarczych, wynikająca z zagroŜeń, jakie niesie za sobą 
rozwój współczesnej cywilizacji. Pojawienie się koncepcji zrównowaŜonego roz-
woju sprawiło, Ŝe przedsiębiorstwa zaczęły poszukiwać moŜliwości uzyskania 
przewagi konkurencyjnej poprzez ekoinnowacje stanowiące źródło wartości dla 
przedsiębiorstw, klientów oraz innych zewnętrznych interesariuszy. Procesy two-
rzenia wartości opartej na poszanowaniu kwestii środowiskowych zaczął wspierać 
marketing zrównowaŜony, biorący odpowiedzialność za zdefiniowanie tej wartości, 
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jej odpowiednie ukształtowanie oraz komunikowanie klientom i szerszej społeczno-
ści.  

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie roli ekoinnowacji i marketingu 
zrównowaŜonego w procesach tworzenia wartości dla klienta, przedsiębiorstwa  
i społeczeństwa jako całości. W pierwszej kolejności wymagać to będzie przedsta-
wienia istoty związku między innowacją i marketingiem oraz zdefiniowania klu-
czowych w tym opracowaniu pojęć. Przeprowadzona następnie analiza wpływu 
ekoinnowacji i marketingu zrównowaŜonego na procesy tworzenia wartości we 
współczesnej gospodarce zostanie zilustrowana przykładami empirycznymi oraz 
poparta wynikami badań obcych poświęconych omawianym tu zagadnieniom.  

Innowacja i marketing jako istota biznesu – podstawa tworzenia wartości 

RozwaŜania na temat związku między innowacją a marketingiem warto zacząć 
od przytoczenia znanych powszechnie poglądów Petera Druckera, który uwaŜał, Ŝe 
innowacja i marketing, który jest działaniem ukierunkowanym na stworzenie i do-
starczenie wartości klientom, stanowią istotę biznesu1. UwaŜał on, Ŝe innowacja jest 
raczej pojęciem ekonomicznym lub społecznym niŜ technicznym i zdefiniował ją 
jako „zmianę wartości i zaspokojenie potrzeb konsumentów przez wykorzystanie 
określonych zasobów”2. Podkreślał ponadto, Ŝe istnienie przedsiębiorstwa jest moŜ-
liwe jedynie w warunkach „wzrostu, ekspansji i zmiany”, co rodzi potrzebę syste-
matycznej innowacji. Innowacja ta polega na celowym i zorganizowanym poszuki-
waniu zmian i systematycznej analizie okazji do społecznej lub gospodarczej inno-
wacji, którą taka zmiana mogłaby umoŜliwi ć3.  

Uznanie innowacji i marketingu za istotę biznesu oraz podstawę tworzenia war-
tości dla klienta i przedsiębiorstwa jest dziś kanonem obowiązującym w naukach  
o zarządzaniu, aczkolwiek dyskusja na temat pierwszeństwa jednego przed drugim 
nie jest ostatecznie rozstrzygnięta. W znacznej mierze odpowiedź na pytanie, czy 
innowacja poprzedza marketing, czy teŜ jest odwrotnie, zaleŜy od tego, jaki model 
innowacji dominuje w gospodarce. Badacze studiujący procesy innowacyjne dowo-
dzą, Ŝe podejście do procesu innowacji zmieniło się w ostatnim czasie istotnie.  
R. Rothwell opisuje tę ewolucję podejścia do innowacji poprzez zdefiniowanie 
pięciu generacji modelu innowacji4. WyróŜnia model pchany przez technologię, 
który pojawił się w czasie odrodzenia gospodarczego po II wojnie światowej; mo-
del ciągniony przez rynek, będący odpowiedzią na powojenny boom gospodarczy  
i stabilizację rynków oraz wzrost konkurencji o udziały w rynku; model łączony, 

                                                                 
1 P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Czytelnik, Warszawa 1992, s. 53. 
2 P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 42. 
3 Ibidem, s. 44. 
4 R. Rothwell, Successful Industrial Innovation: Critical Success Factors for the 1990s’, „R&D 

Management” 1992, Vol. 22. 
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powstały w okresie recesji wywołanej przez kryzys naftowy; model zintegrowany, 
równoległy, rozwijający się pod wpływem sukcesów i doświadczeń firm japońskich 
oraz model zintegrowany, sieciowy.  

W modelu pchanym przez technologię innowacja zwykle poprzedzała marke-
ting, którego zadaniem było znalezienie klienta i dokonanie sprzedaŜy innowacyj-
nych dóbr czy usług. Zdecydowanie dominującą funkcję marketing pełnił w modelu 
ciągnionym przez rynek, gdzie innowacje były odpowiedzą na zidentyfikowane 
zróŜnicowanie potrzeb i oczekiwań klientów. Począwszy od lat 70. XX wieku in-
nowacja i marketing zaczęły przeplatać się wzajemnie, co wyraŜało się m.in. we 
współpracy działów B+R i marketingu w przedsiębiorstwach, bez wyraźnej domi-
nacji któregokolwiek z nich. Od końca lat 90. procesy innowacyjne zaczęły wykra-
czać poza granice przedsiębiorstw. Linearne, sekwencyjne procesy innowacyjne są 
dziś zastępowane przez działania zintegrowane, pojawiające się symultanicznie  
i wpływające na siebie nawzajem. Innowacja ma charakter coraz bardziej systemo-
wy i sieciowy, co wymaga holistycznego podejścia, integracji i wymiany wiedzy 
między wszystkimi wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami procesu inno-
wacji. Tak odmieniona innowacja i marketing pozostają nadal istotą biznesu, ale nie 
są juŜ kontrolowane przez poszczególne przedsiębiorstwa, lecz wynikają ze współ-
pracy wielu podmiotów w ramach tworzonych przez nie sieci.   

Ekoinnowacja – geneza koncepcji i definicja pojęcia   

Definiując innowację jako zmianę wartości dla klienta Drucker wskazał, Ŝe 
zmiana ta moŜe być rozumiana jako dostarczanie klientowi coraz lepszych oraz 
oszczędniejszych dóbr i usług, co moŜe przybrać formę niŜszej ceny, nowego lub 
lepszego produktu, nowych udogodnień lub stworzenia nowej potrzeby bądź teŜ 
znalezienia nowych zastosowań dla starego produktu5. Ten sposób podejścia moŜna 
z powodzeniem wykorzystać jako punkt wyjścia do definiowania ekoinnowacji, 
pojmowanej jako zmiana wartości dla klienta polegająca na uwzględnieniu szer-
szych kwestii środowiskowych. 

Stosunkowo nowe pojęcie ekoinnowacja wpisuje się w ugruntowane juŜ i zna-
cznie szersze koncepcje oparte na paradygmacie zrównowaŜonego rozwoju (susta-
inable development), tj. koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu oraz kon-
cepcję zrównowaŜonego przedsiębiorstwa. W ujęciu ogólnym zrównowaŜony roz-
wój jest definiowany jako permanentne doskonalenie jakości Ŝycia obecnych i przy-
szłych pokoleń, osiągnięte dzięki zachowaniu równowagi na trzech poziomach: 
ekonomicznym, społecznym oraz środowiska naturalnego6. Koncepcją, która umoŜ-
liwia przeniesienie podstawowych załoŜeń zrównowaŜonego rozwoju na poziom 

                                                                 
5 P.F. Drucker, Praktyka…, s. 54–55. 
6 F. Piontek, O globalizacji z rozwagą i krytycznie, „Problemy Ekologii” 2002, nr 1, s. 31. 
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mikroekonomiczny, jest idea społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate 
Social Responsibility – CSR). Zgodnie z nią przedsiębiorstwa powinny dobrowolnie 
uwzględniać kwestie społeczne i ekologiczne w swoich działaniach biznesowych 
oraz kontaktach z interesariuszami. Paradygmat potrzeby zachowania równowagi, 
trwałości czy ciągłości (sustainability) jest w efekcie takŜe odnoszony do przedsię-
biorstwa, stanowiąc podstawę koncepcji zrównowaŜonego przedsiębiorstwa (susta-
inable enterprise). Rozumienie pojęcia zrównowaŜone przedsiębiorstwo zostało 
zaproponowane przez W. Grudzewskiego, I. Hejduk, A. Sankowską i M. Wańtu-
chowicza, którzy określają je jako przedsiębiorstwo przyszłości, cechujące się stra-
tegiczną nieciągłością opartą na podejściu rekonstrukcjonistycznym, poszukujące 
nowego modelu biznesu dzięki innowacji w zakresie wartości dla klienta i przed-
siębiorstwa, z uwzględnieniem zrównowaŜonych, długookresowych celów ekono-
micznych, społecznych i ekologicznych (środowiskowych)7. Rdzeniem sformuło-
wanej przez tych autorów definicji zrównowaŜonego przedsiębiorstwa jest właśnie 
ekoinnowacja stanowiąca czynnik zmienności modelu biznesu przedsiębiorstwa 
przyszłości. 

Ekoinnowacja (nazywana teŜ innowacją środowiskową lub zrównowaŜoną) jest 
definiowana w literaturze na róŜne sposoby, począwszy od bardzo szerokiego jej 
ujęcia, nawiązującego do koncepcji zrównowaŜonego rozwoju, kończąc na ujęciach 
znacznie węŜszych, podkreślających jedynie jej związek ze środowiskiem natural-
nym. Przykładem pierwszego podejścia jest definicja M. Chartera i T. Clarka8 mó-
wiąca, Ŝe innowacja zrównowaŜona (sustainable innovation) to proces, w którym 
rozwaŜania odnoszące się do zrównowaŜonego rozwoju (środowiskowe, społeczne, 
finansowe) są zintegrowane w obrębie systemu przedsiębiorstwa, poczynając od 
powstania pomysłu, przez badania i rozwój (R&D) po komercjalizację. Odnosi się 
ona do towarów, usług i technologii, jak równieŜ do nowych modeli biznesu i orga-
nizacji. Wspomniane tu węŜsze ujęcie reprezentuje natomiast definicja Renningsa9, 
który stwierdza, Ŝe ekoinnowacja to rozwój nowych idei, zachowań, produktów 
oraz procesów, które przyczyniają się do redukcji obciąŜeń środowiskowych lub 
osiągnięcia wyspecyfikowanych celów środowiskowych. W przytoczonych defini-
cjach ekoinnowacji zwraca się uwagę na potrzebę integracji działań ekoinnowacyj-
nych w obrębie całego łańcucha wartości dodanej przedsiębiorstwa oraz na fakt, Ŝe 
ekoinnowacja moŜe odnosić się nie tylko do towarów, usług, procesów, lecz takŜe 

                                                                 
7 W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Sustainability w biznesie czyli przed-

siębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010, s. 27. 
8 M. Charter, T. Clark, Sustainable Innovation, The Centre for Sustainable Design, University for the 

Creative Arts, Farnham 2007. 
9 K. Rennings, Redefining innovation – eco-innovation research and the contribution from ecologi-

cal economics, „Ecological Economics” 2000. Vol. 32, No. 2. 
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zachowań, a nawet idei. Kluczową cechą ekoinnowacji jest przyczynianie się do 
ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. 

Rozwój koncepcji marketingu zrównowaŜonego 

Odpowiedzią marketingu na potrzebę zrównowaŜonego rozwoju było powsta-
nie kilku koncepcji nawiązujących do kwestii społecznych i ekologicznych, tj. kon-
cepcja marketingu społecznego, ekologicznego, zielonego i zrównowaŜonego10, 
róŜniących się między sobą rozłoŜeniem akcentów, ale podobnych pod względem 
przyświecającej im idei.  

Koncepcja marketingu społecznego odwołuje się do potrzeby uwzględnienia  
w podejmowanych działaniach marketingowych trzech elementów: zysku przedsię-
biorstwa, zaspokojenia wymagań konsumenta oraz interesu publicznego. Philip 
Kotler definiuje marketing społeczny jako koncepcję, w myśl której „zadanie orga-
nizacji polega na określeniu potrzeb, wymagań i interesów rynków docelowych 
oraz dostarczeniu poŜądanego zadowolenia w sposób bardziej efektywny i wydajny 
niŜ konkurenci, przy jednoczesnym zachowaniu lub podniesieniu dobrobytu kon-
sumenta i społeczeństwa”11. Dobrobyt konsumenta i społeczeństwa jest tutaj rozu-
miany dość szeroko i obejmuje zarówno efektywne wykorzystanie zasobów, ochro-
nę środowiska naturalnego, jak i potrzebę uwzględnienia dłuŜszej perspektywy 
czasowej w procesach tworzenia wartości.  

Znacznie węŜszą koncepcją jest koncepcja marketingu ekologicznego zakłada-
jąca rozpoznawanie i prognozowanie potrzeb konsumentów w zakresie proekolo-
gicznych wyrobów i usług oraz ich zaspokajanie przez kreowanie oferty produktów 
przyjaznych dla środowiska naturalnego, propagowanie proekologicznego stylu 
Ŝycia oraz informowanie konsumentów i producentów o ekologicznych cechach 
produktów i ich opakowań12. Marketing ekologiczny koncentruje się na produktach 
i metodach produkcji, poszukując moŜliwości rozwiązania problemów ekologicz-
nych, które one generują w stosunkowo krótkim okresie13. W obszarze zaintereso-
wań marketingu ekologicznego znajduje się wyłącznie środowisko naturalne,  
a kwestie społeczne czy etyczne są tu pomijane. 

                                                                 
10 F.M. Belz, K. Peattie, Sustainability Marketing. A Global Perspective, John Wiley & Sons, 

Chichester 2009, s. 25–31. 
11 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 

1994, s. 26. 
12 J. Leśniak, Rola instrumentów marketingu ekologicznego we wdraŜaniu zrównowaŜonego rozwoju 

na przykładzie Szwecji, w: Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowe-
go, red. S. Figiel, PWE, Warszawa 2010, s. 437. 

13 M. Charter, Greener Marketing: A Greener Marketing Approach to Business, w: Marketing and 
sustainability, eds. M. Charter, K. Peattie, J. Ottman, M.J. Polonsky, Centre for Business Relationships, 
Accountability, Sustainability and Society, in association with The Centre for Sustainable Design, 
Cardiff 2002, s.12. 
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Podobnie wąskie podejście dominuje w tzw. zielonym marketingu (green mar-
keting) definiowanym jako holistyczny i odpowiedzialny proces zarządzania, w któ-
rym przedsiębiorstwo identyfikuje, antycypuje i zaspokaja wymagania interesariu-
szy za rozsądną zapłatę, nie wpływając niekorzystnie na stan zdrowia ludzi lub 
środowisko14. Zielony marketing nie stawia przed sobą zadania  poprawy dobrosta-
nu konsumenta czy społeczeństwa, jak to czyni marketing społeczny, akcentuje 
jedynie potrzebę ograniczenia negatywnego wpływu na zdrowie człowieka i środo-
wisko. 

Najszerszą koncepcją marketingu opartą na paradygmacie zrównowaŜonego 
rozwoju zdaje się współcześnie koncepcja marketingu zrównowaŜonego (sustaina-
ble marketing), która ujmuje jednocześnie trzy równowaŜne kwestie: społeczną, 
ekologiczną i ekonomiczną15. Frank M. Belz i Ken Peattie definiują marketing 
zrównowaŜony jako planowanie, organizowanie, wdraŜanie i kontrolę marketingo-
wych zasobów i programów celem usatysfakcjonowania pragnień i potrzeb konsu-
mentów, z uwzględnieniem kryteriów społecznych i środowiskowych oraz celów 
organizacji16. Martin Charter poszerza tę perspektywę o wartość, definiując marke-
ting zrównowaŜony jako szerszą koncepcję zarządzania koncentrującą się na kre-
owaniu, produkowaniu i dostarczaniu zrównowaŜonych rozwiązań charakteryzują-
cych się wysoką wartością dodaną netto dla przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym 
stałym dostarczaniu satysfakcji klientom i innym interesariuszom17. Odwołanie się 
do postulatu zrównowaŜonego rozwoju oznacza, Ŝe w obszarze zainteresowania 
koncepcji marketingu zrównowaŜonego znajduje się szeroko rozumiana poprawa 
jakości Ŝycia obecnych i przyszłych pokoleń wraz z poszanowaniem środowiska 
naturalnego, w którym Ŝyjemy. WydłuŜenie perspektywy czasowej, z której oce-
nianie są podejmowane przez przedsiębiorstwa działania marketingowe, uwzględ-
nienie interesów przedsiębiorstwa, klientów i szerszej społeczności z perspektywy 
wartości im dostarczanej, pozwala uznać tę koncepcję za właściwy punkt wyjścia 
do dalszych rozwaŜań poświęconych wpływowi ekoinnowacji i marketingu zrów-
nowaŜonego na procesy tworzenia wartości dla klienta, przedsiębiorstwa i całego 
społeczeństwa. 

Ekoinnowacja w procesie tworzenia wartości dla klienta, przedsiębiorstwa  
i społeczeństwa 

Z przeprowadzonych tu rozwaŜań na temat istoty ekoinnowacji wynika, Ŝe mo-
Ŝe być ona traktowana jako źródło wartości dla klienta, przedsiębiorstwa i szerszej 
społeczności, przy czym kluczowy jest jej wpływ na wartość dla klienta. Pojęcie 

                                                                 
14 Ibidem, s. 12. 
15 F.M. Belz, K. Peattie, Sustainability Marketing…, s. 31. 
16 Ibidem, s. 31. 
17 M. Charter, Greener Marketing…, s. 12. 
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wartość dla klienta, wszechobecne w naukach o zarządzaniu, powstało na bazie 
dorobku teorii wyboru konsumenta i zachowań konsumenta oraz psychologii kon-
sumenta i odwołuje się do takich pojęć, jak potrzeby i korzyści, uŜyteczność oraz 
satysfakcja konsumenta. Uwzględniając dominujące dziś w literaturze marketingo-
wej podejścia do definiowania wartości dla klienta, moŜna przyjąć, Ŝe jest to nad-
wyŜka subiektywnie postrzeganych przez klienta korzyści nad subiektywnie po-
strzeganymi kosztami związanymi z nabywaniem i uŜytkowaniem danego produk-
tu. Kategoria „wartość dla klienta” charakteryzuje się kilkoma specyficznymi atry-
butami, których znajomość jest istotna w procesie jej tworzenia przez przedsiębior-
stwo i oceny dokonywanej przez klientów. Wartość dla klienta jest subiektywna, 
sytuacyjna i postrzegana. Ma charakter dynamiczny, co oznacza, Ŝe ocena wartości 
uzyskanej przez klienta moŜe zmieniać się w czasie obejmującym proces zakupu, 
uŜytkowania i pozbywania się produktu przez klienta. Jest ponadto kategorią uni-
wersalną, gdyŜ odnosi się do klienta indywidualnego (konsumenta) i klienta insty-
tucjonalnego (np. przedsiębiorstwa)18. 

Ekoinnowacja tworzy wartość dla klienta pod warunkiem, Ŝe jest subiektywnie 
przez niego postrzegana jako źródło korzyści (o charakterze egzystencjalnym, spo-
łecznym, psychologicznym czy emocjonalnym) i/lub pozwala obniŜyć jego koszty 
(ujmowane w kategoriach finansowych i niefinansowych, np. czas, wysiłek, irytacja 
itd.) w całym cyklu Ŝycia produktu u klienta. ZaleŜność ta dotyczy zarówno klien-
tów indywidualnych (konsumentów), jak i nabywców instytucjonalnych, w szcze-
gólności przedsiębiorstw. W tym ostatnim przypadku, w ocenie ekoinnowacji moŜe 
dominować perspektywa kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo w związku 
z degradacją środowiska naturalnego będącą następstwem prowadzonych działań 
gospodarczych. Tworzenie wartości dla klienta poprzez ekoinnowację jest stosun-
kowo łatwe, jeśli związane z nią korzyści i koszty odnoszą się bezpośrednio do 
klienta i objawiają w relatywnie krótkiej perspektywie czasowej. Jeśli korzyści bądź 
koszty o charakterze środowiskowym mają charakter zewnętrzny, pojawiają się  
w wymiarze ponadjednostkowym, a nawet wielopokoleniowym, w stosunkowo 
długim okresie, ekoinnowacja moŜe nie mieć wpływu na wartość postrzeganą przez 
klienta. W takim przypadku pojawia się potrzeba działań komunikacyjnych, eduka-
cyjnych, które mogą wpłynąć na internalizacje tych potrzeb przez klientów przed-
siębiorstwa (indywidualnych i instytucjonalnych).  

Podsumowując, ekoinnowacja moŜe stanowić podstawę kreowania wartości dla 
klienta, jeśli klient dostrzega i ceni korzyści związane z wpływem ekoinnowacji na 
środowisko, czy szerzej – na zrównowaŜony rozwój gospodarek i społeczeństw, 

                                                                 
18 Przegląd definicji wartości dla klienta oraz omówienie atrybutów tej kategorii szerzej: M. Szymu-

ra-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, 
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006, s. 63–83. 
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występuje nadwyŜka uzyskanych korzyści w stosunku do kosztów ponoszonych 
przez niego w związku z ekoinnowacją, i dodatkowo nadwyŜka subiektywnie po-
strzeganych korzyści nad subiektywnie postrzeganymi kosztami występuje w całym 
cyklu Ŝycia ekoinnowacji u klienta. Jest to silnie związane ze świadomością ekolo-
giczną klientów, dostrzeganiem pozytywnego wpływu innowacji na Ŝycie własne  
i rodziny (np. zdrowie) i środowisko naturalne bądź teŜ na moŜliwość zaspokajania 
potrzeb przez przyszłe pokolenia. Wartość postrzegana przez klienta moŜe teŜ wy-
nikać z niŜszych kosztów eksploatacji i recyklingu ekoproduktów ponoszonych 
przez klienta zarówno indywidualnego, jak i instytucjonalnego.  

Ekoinnowacja wywiera równieŜ wpływ na wartość dla przedsiębiorstwa. 
Wpływ ten moŜe być pośredni – poprzez wartość tworzoną dla klientów – lub bez-
pośredni. W duŜej mierze jest to uzaleŜnione od typu ekoinnowacji, tzn. czy jest to 
innowacja produktowa, procesowa lub zintegrowana, gdzie przez innowację zinte-
growaną moŜna rozumieć innowację obejmującą jednoczesną zmianę procesów  
i produktów19. Z pewnym uproszczeniem moŜna przyjąć, Ŝe ekoinnowacje produk-
towe stanowią bezpośrednie źródło wartości dla klienta, przyczyniając się pośred-
nio do wzrostu wartości dla przedsiębiorstwa. Ten pośredni wpływ ekoinnowacji 
produktowych na wartość dla przedsiębiorstwa moŜe wynikać z akceptacji wyŜszej 
ceny ekoproduktów przez klienta, wzrostu sprzedaŜy tych produktów czy większej 
satysfakcji i lojalności klientów wobec przedsiębiorstwa kierującego się zasadami 
zrównowaŜonego rozwoju. W przypadku ekoinnowacji procesowych oraz zinte-
growanych sytuacja jest odwrotna. Ekoinnowacje procesowe, mające bezpośredni 
wpływ na wartość dla przedsiębiorstwa, są wdraŜane poprzez zastosowanie nowych 
metod produkcji bądź usprawnienie dotychczas realizowanych procesów umoŜli-
wiających przedsiębiorstwu osiągnięcie korzyści środowiskowych. Innowacje te są 
zazwyczaj podejmowane ze względu na bezpośrednie korzyści uzyskiwane przez 
przedsiębiorstwo poprzez ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko natu-
ralne, co pozwala obniŜyć koszty wynikające z róŜnego rodzaju opłat związanych  
z eksploatacją środowiska naturalnego.  

Przykładem ekoinnowacji oddziałującej kompleksowo na wartość dla klienta, 
przedsiębiorstwa i środowiska (wartość dla społeczeństwa) są działania grupy 
BMW20. Wykreowana przez grupę wartość dla klienta i społeczeństwa jest związa-
na z mniejszym zuŜyciem paliwa w cyklu uŜytkowania pojazdów (np. dzięki no-
wym technologiom wtrysku paliwa, asystentowi zmiany biegów itd.), jak równieŜ 
mniejszą emisją CO2 (w latach 1995–2008 zredukowano tę emisję o ponad 25%). 

                                                                 
19 Szerzej: A. Dringoli, Creating Value Through Innovation, Edward Elgar Publishing, Northampton 

2009. 
20 Więcej informacji o ekoinnowacjach grupy BMW: www.bmw.pl/pl/pl/insights/technology/ 

efficientdynamics/phase_1/philosophy_introduction.html. 



Ekoinnowacja i marketing zrównowaŜony… 683

Wartość dla przedsiębiorstwa wykreowano m.in. poprzez wdroŜenie koncepcji 
zarządzania cyklem Ŝycia produktów, dzięki czemu nastąpił wzrost poziomu recy-
klingu oraz obniŜenie zapotrzebowania na surowce, jak równieŜ wzrost dostępności 
centrów recyklingu oraz zmniejszenie jego kosztu dla klientów. Grupa BMW kon-
centruje się jednakŜe nie tylko na technologicznych aspektach ekoinnowacji, lecz 
takŜe na edukacji społeczeństwa w zakresie ekonomicznej jazdy czy systemów 
zarządzania ruchem w miastach. Do sukcesu firmy w kreowaniu wartości poprzez 
ekoinnowacje przyczyniła się równieŜ współpraca z innymi firmami w całym łań-
cuchu wartości. Dzięki innowacjom przemysłu stalowego w zakresie ultralekkich  
i bardzo wytrzymałych rodzajów stali wykorzystano je do stworzenia lekkich, 
strukturalnych konstrukcji, co pozwoliło na znaczne zmniejszenie kosztów recy-
klingu oraz zwiększenie odzysku materiałów. 

Marketing zrównowaŜony w procesie kształtowania i wdraŜania ekoinnowacji 

Ekoinnowacje obejmują wiele róŜnorodnych, prostych lub złoŜonych, jednost-
kowych bądź zintegrowanych w obrębie łańcucha wartości działań tworzących 
wartość dla klienta, przedsiębiorstwa i społeczeństwa, z zachowaniem zasady 
zrównowaŜonego rozwoju. Zdolność ekoinnowacji do tworzenia wartości zaleŜy 
jednak z znacznym stopniu od umiejętności identyfikowania środowiskowych po-
trzeb i korzyści oczekiwanych przez klientów, kształtowania wartości dla klienta 
opartej na ekoinnowacji oraz komunikowania klientom oferowanej ekowartości. To 
definiowanie, kształtowanie i komunikowanie wartości jest domeną marketingu21 – 
w tym przypadku marketingu zrównowaŜonego, odpowiedzialnego za stworzenie 
wartości dla klienta i przedsiębiorstwa z uwzględnieniem szerszych potrzeb środo-
wiskowych i społecznych. 

Rola marketingu zrównowaŜonego w procesie kształtowania i wdraŜania eko-
innowacji z zyskiem dla przedsiębiorstwa jest dziś trudna do przecenienia. Pierw-
szym napotykanym problemem jest identyfikowanie aktualnych potrzeb i oczeki-
wań klientów w zakresie towarów i usług spełniających wymogi zrównowaŜonego 
rozwoju oraz akceptowanych kosztów ich nabywania i eksploatacji. Stanowi ono 
podstawę definiowania wartości opartej na ekoinnowacji, którą przedsiębiorstwo 
zamierza zaoferować klientom, z uwzględnieniem zasobów i kompetencji przedsię-
biorstwa, w szczególności dostępnych technologii proekologicznych, na tle ofert 
konkurentów.  

W procesie definiowania wartości dla klienta opartej na ekoinnowacji istotne 
jest zdefiniowanie jej charakterystyk w całym cyklu Ŝycia produktu u klienta,  
a w szczególności uwzględnienia takich kwestii jak22: 

                                                                 
21 M. Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych… 
22 F.M. Belz, K. Peattie, Sustainability Marketing…, s. 153–173. 
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– zapewnienie radykalnych lub inkrementalnych zmian wartości oferowanej 
klientom, konkurencyjności oferty, transparentności procesów wytwór-
czych oraz satysfakcji klienta z uzyskanej ekowartości; 

– zapewnienie bezpieczeństwa uŜytkowania produktu, odpowiednio niskich 
kosztów jego eksploatacji, trwałości produktów, usług powiązanych z pro-
duktem optymalizujących jego uŜytkowanie, moŜliwości uŜytkowania pro-
duktu zamiast jego zakupu; 

– planowanie Ŝywotności produktu, stworzenie systemu recyklingu, opraco-
wanie schematów ponownego uŜycia produktu. 

W procesie kształtowania wartości trzeba przede wszystkim pamiętać, Ŝe 
znaczna część korzyści o charakterze środowiskowym czy społecznym ma charak-
ter zewnętrzny względem klientów, jest rozciągnięta w czasie i wymaga ponoszenia 
dodatkowych kosztów związanych z ceną. Zapewnienie odpowiednio duŜej nad-
wyŜki korzyści postrzeganych przez klienta, w tym korzyści środowiskowych roz-
łoŜonych w czasie, nad postrzeganymi kosztami, w szczególności związanymi  
z ceną płaconą w momencie nabywania produktu, jest warunkiem satysfakcji klien-
ta z uzyskanej ekowartości. Badania pokazują bowiem, Ŝe chociaŜ większość klien-
tów opowiada się za rozwiązaniami obejmującymi kwestie społeczne i ekologiczne, 
nie uznają oni kompromisów, jeśli chodzi o ich cenę, charakterystyki uŜytkowe 
oraz dostępność23. Oznacza to konieczność podejmowania odpowiednich działań 
zmierzających np. do rozłoŜenia kosztów nabycia ekoproduktów oraz komunikacji 
marketingowej umoŜliwiającej takie ukształtowanie potrzeb i oczekiwań klientów, 
by uwzględniały one kwestie środowiskowe i społeczne. 

W procesie kształtowania ekowartości rolą marketingu zrównowaŜonego jest 
zapewnienie współpracy między podmiotami uczestniczącymi w procesach jej two-
rzenia i dostarczania klientom. Jak wspomniano wcześniej, cechą współczesnych 
procesów innowacyjnych jest wzrost ich systemowości i sieciowości. Sprawia to, Ŝe 
stworzenie wartości dla klienta i przedsiębiorstwa na podstawie ekoinnowacji wy-
maga współpracy wielu podmiotów współpracujących ze sobą w sieci. Koordynacja 
i integracja działań tych podmiotów ukierunkowana na stworzenie ekowartości dla 
klienta jest wyzwaniem, przed którym stoi marketing zrównowaŜony. Interesujące-
go przykładu usieciowienia ekoinnowacji dostarcza Toyota – producent samochodu 
Prius o napędzie hybrydowym. Zastosowana w tym samochodzie ekoinnowacja ma 
charakter systemowy, gdyŜ wymaga współpracy z wieloma innymi przedsiębior-
stwami zarówno w procesie produkcji (dostawcy elementów zaawansowanej tech-

                                                                 
23 Ibidem, s. 153. 
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nologii uŜytej do stworzenia modelu), jak i w czasie całego cyklu Ŝycia produktu  
u klienta (obsługa serwisowa)24. 

Kształtowanie wartości dla klienta opartej na ekoinnowacji w całym cyklu Ŝy-
cia towaru lub usługi wymaga równieŜ uwzględnienia działań w sferze dystrybucji  
i pozbywania się produktu. Na niektórych rynkach polega to na osiągnięcie efektu 
pętli – od dostarczenia rozwiązań klientowi, przez opiekę w trakcie uŜytkowania  
(renowacja), do umoŜliwienia dogodnego zwrotu produktów i ponownego ich wy-
korzystania przez przedsiębiorstwo dzięki recyklingowi. Przykładem zrównowaŜo-
nego procesu dostarczania wartości klientowi jest firma Shaw Industries Inc. i jej 
produkt EcoWorx25 (podstawowy element wykładziny dywanowej). Dzięki specjal-
nej technologii EcoWorx w 100% podlega recyklingowi. Firma stworzyła system 
logistyki zwrotnej, dzięki czemu klienci mają moŜliwość oddania zuŜytych produk-
tów bez dodatkowych opłat, co umoŜliwia równieŜ doskonalenie procesów produk-
cyjnych celem stworzenia zamkniętego cyklu produkcji. Dzięki temu kaŜdy nowy 
produkt EcoWorx zawiera co najmniej 40% odzyskanych surowców. 

Kluczowym wyzwaniem, przed którym stoi marketing zrównowaŜony, jest 
komunikowanie wartości związanej z ekoinnowacjami. Komunikowanie wartości, 
często utoŜsamiane z promocją, od zawsze wywoływało kontrowersje związane ze 
sprzecznością między potrzebą zrównowaŜonego rozwoju a konsumeryzmem. 
Kwestionowana jest równieŜ wiarygodność przekazywanych treści oraz wpływ 
promocji na środowisko naturalne człowieka26. Mimo zastrzeŜeń, które budzi ko-
munikacja marketingowa, warto zwrócić na fakt, Ŝe moŜe ona wspierać zrównowa-
Ŝony rozwój poprzez27: 

− budowanie świadomości rynkowej, co jest niezbędne, Ŝeby zminimalizo-
wać rozbieŜność między postrzeganiem problemów środowiskowych a rze-
czywistymi działaniami (badania przeprowadzone na Uniwersytecie w St. 
Gallen28 wskazały na duŜą rozbieŜność między postrzeganiem istotności 
problemów środowiskowych przez respondentów (88% badanych uwaŜa, 
Ŝe zmiany klimatyczne oraz ocieplenie wymagają podjęcia natychmiasto-
wej akcji, a deklarowaną chęcią poniesienia wyŜszych kosztów tzw. zielo-
nej energii deklaruje to 38% respondentów); 

− informowanie klientów o rozwiązaniach zrównowaŜonych – istotnym 
czynnikiem wpływającym na decyzje nabywcze konsumentów jest infor-

                                                                 
24 J. Carrillo-Hermosilla, P. Del Rio González, T. Könnölö, Eco-Innovation. When Sustainability and 

Competitiveness Shake Hands, Polgrave Macmillan, s. 182. 
25 Ibidem, s. 158. 
26 F.M. Belz, K. Peattie, Sustainability Marketing…, s. 178. 
27 Ibidem, s. 178 
28 R. Wüstenhagen, Market Research for Eco-Innovation: Lessons from Residential Energy, OECD 

Workshop „Household Behavior and Environmental Policy”, Paris 2009. 
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macja o produkcie i jego cechach ekologicznych – badania wykazały pozy-
tywny efekt informacji o koszcie uŜytkowania w całym cyklu Ŝycia pro-
duktu  (life cycle cost) na prawdopodobieństwo zakupu ekoinnowacji  
o wyŜszym koszcie początkowym od produktów tradycyjnych29; 

− przypominanie klientom o konieczności zastąpienia produktu lub teŜ jego 
regularnych przeglądach technicznych; 

− przekonywanie klientów do ekoinnowacyjnych rozwiązań, zapewnianie  
o prezentowanej przez nie wartości dla klienta i motywowanie do interakcji 
z nadawcą przekazu promocyjnego; 

− nagradzanie klientów i budowanie więzi poprzez interaktywną komuni-
kację. 

Komunikowanie ekowartości oferowanej klientom odbywa się za pomocą dzia-
łań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących kwestii środowiskowych i spo-
łecznych. Wpływa to na zachowania konsumentów np. w zakresie ograniczania 
konsumpcji lub jej zmiany, ograniczania własności na rzecz współuŜytkowania czy 
teŜ promowania etycznego konsumeryzmu bądź nowych zachowań w miejsce za-
chowań nacechowanych brakiem poszanowania środowiska30. Komunikowanie 
wartości pozwala na informowanie o dostępnych produktach ekoinnowacyjnych,  
a dzięki sprzęŜeniom zwrotnym między klientami a przedsiębiorstwem umoŜliwia 
oferowanie rozwiązań, które spełniają potrzeby klientów, stanowią źródło ich satys-
fakcji oraz lojalności, a co za tym idzie – tworzą wartość dla przedsiębiorstwa. 

Rolą komunikacji marketingowej jest równieŜ kształtowanie oczekiwań klien-
tów względem oferowanej im wartości. Wspiera budowanie świadomości ekolo-
gicznej klientów jako członków szerszych społeczności, angaŜując w tym celu 
środki finansowe współczesnych przedsiębiorstw. Dzięki proekologicznym działa-
niom komunikacyjnym przedsiębiorstw kwestie środowiskowe są dostrzegane, 
internalizowane i doceniane. Marketing zrównowaŜony pozwala więc nie tylko na 
zaspokajanie obecnego popytu oraz antycypowanie i kształtowanie przyszłego po-
pytu w zakresie ekologicznych towarów i usług, lecz takŜe wpływa na wzrost świa-
domości współczesnych społeczeństw w kwestiach środowiskowych, społecznych  
i etycznych.  

Podsumowanie 

RozwaŜania przeprowadzone w niniejszym opracowaniu pozwalają stwierdzić, 
Ŝe ekoinnowacja moŜe stanowić istotne źródło wartości dla klienta, przedsiębior-
stwa i szerszej społeczności tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo świadomie kreuje tę 

                                                                 
29 J. Kaenzig, R. Wüstenhagen, The Effect of Life Cycle Cost Information on Consumer Investment 

Decisions Regarding Eco-Innovation, „Journal of Industrial Ecology” 2010, No. 14 (1), s. 121–136. 
30 J. Grant, The green marketing manifesto, John Wiley & Sons, Chichester 2007, s. 68–74. 
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wartość, uwzględniając punkt widzenia klienta. Rola marketingu zrównowaŜonego 
jest w tym procesie kluczowa – bierze bowiem odpowiedzialność za poprawne 
zidentyfikowanie i kształtowanie potrzeb oraz oczekiwań klientów w zakresie eko-
innowacji. Uczestniczy takŜe w procesach kształtowania ekoproduktów, co w więk-
szości wypadków oznacza konieczność koordynowania i integrowania działań wie-
lu podmiotów działających w sieci, współtworzących wartość dla klienta o charak-
terze systemowym, ujawniającą się dzięki ich funkcjonowaniu w ramach systemu 
produktów i towarzyszących im usług w całym cyklu Ŝycia u klienta. Szczególną 
rolę w procesach tworzenia wartości odgrywa komunikowanie ekowartości ofero-
wanej klientom, które kształtuje świadomość ekologiczną klientów i szerszej spo-
łeczności. Wydaje się, Ŝe mimo kontrowersji towarzyszących często marketingowi, 
marketing zrównowaŜony wspiera wdraŜanie ekoinnowacji i pełni pozytywną funk-
cję w osiąganiu celów środowiskowych i społecznych. 

 
ECO-INNOVATION AND SUSTAINABLE MARKETING  

IN VALUE CREATING PROCESSES 
 

Summary 
 
The aim of this paper is to present the role of eco-innovation and sustainable marketing in 

the value creating processes. At the beginning the innovation and marketing processes are pre-
sented as the essence of business and a basis for value creation. Next the concepts of eco-
innovation and sustainable marketing are defined with the reference to the idea of sustainable 
development. The influence of eco-innovation on value for customer and vale for firm are dis-
cussed on both theoretical and empirical basis. Next the role of sustainable marketing in the 
process of developing and implementing eco-innovation is described, showing its influence on 
value creation for the customers, firms and the whole society. 
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TRANSNARODOWE KORPORACJE HANDLOWE  
I ICH WPŁYW NA GOSPODARK Ę  

KRAJÓW GOSZCZĄCYCH 
 

 

 

Streszczenie  

Przedmiotem artykułu jest wpływ transnarodowych korporacji handlowych na kraje gosz-
czące. Przeanalizowano w nim pokrótce rozwój procesu internacjonalizacji handlu w kontekście 
warunkujących go czynników zewnętrznych i wewnętrznych, którego rezultatem jest pojawienie 
się transnarodowych korporacji handlowych konkurujących w skali ogólnoświatowej. Podjęto 
próbę określenia cech transnarodowej korporacji handlowej, w świetle róŜnic w definiowaniu 
korporacji transnarodowej oraz specyfiki działalności handlowej. W artykule zasadniczo pominię-
to negatywne aspekty funkcjonowania KTN, a uwagę skupiono na pozytywnym wpływie, jaki 
mają detaliści transnarodowi na gospodarki krajów goszczących i moŜliwościach włączenia się  
w ogólnoświatowe łańcuchy dostaw otwierające się przed współpracującymi z nimi dostawcami. 
RozwaŜania zostały zilustrowane przykładami z rynku polskiego.  

Wstęp 

Internacjonalizacja handlu, chociaŜ nie jest zjawiskiem nowym, zaczęła być 
przedmiotem znacznego zainteresowania dopiero od lat 90. ubiegłego wieku, kiedy 
to zjawisko gwałtowanie się nasiliło, niosąc ze sobą określone skutki gospodarcze  
i społeczne. W tym czasie Polska stała się jednym z waŜniejszych celów ekspansji 
zagranicznych przedsiębiorstw handlowych. Obecność i działania tych przedsię-
biorstw niejednokrotnie spotykają się z krytyką; stanowione są równieŜ przepisy 
prawne mające za zadanie chronić małe przedsiębiorstwa handlowe i konsumentów 
przed skutkami negatywnych aspektów funkcjonowania detalistów zagranicznych 
w Polsce. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na pozytywną rolę, jaką odgrywają 
one w gospodarce. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są tworzone przez 
nie powiązania sieciowe, w których uczestnictwo daje polskim przedsiębiorstwom 
moŜliwość włączenia się w gospodarkę globalną.  
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W artykule przeanalizowano krótko przebieg procesu internacjonalizacji, aŜ do 
momentu, w którym, na pewnym etapie rozwoju,  pojawiły się transnarodowe kor-
poracje handlowe. Analiza ta nie nawiązuje bezpośrednio do Ŝadnej z teorii interna-
cjonalizacji handlu (uznanych w tym przypadku za zbyt szczegółowe), lecz jednego 
z ogólnych modeli internacjonalizacji1. Uzasadnieniem przyjęcia takiej opcji jest 
stwierdzenie, Ŝe zasadniczo czynniki umiędzynarodowienia nie wykazują w tym 
przypadku zróŜnicowania branŜowego.  

W związku z rozbieŜnościami istniejącymi w literaturze przedmiotu co do zna-
czenia terminu „transnarodowa korporacja handlowa”, starano się przedstawić nie-
które z podejść, przyjmując ostatecznie jako wyróŜniki korporacji transnarodo-
wych: znaczące inwestycje bezpośrednie na rynku zagranicznym oraz powiązania 
sieciowe pozwalające tym organizacjom elastycznie reagować na zmieniające się 
warunki otoczenia. Obiektem analizy są zatem KTN działające na rynku konsump-
cyjnym i spełniające te warunki, dlatego niekiedy zamiennie stosuje się w artykule 
określenie „korporacja detaliczna”. 

Wpływ zagranicznych przedsiębiorstw handlowych na strukturę rynku i za-
chowania konsumentów w Polsce jest przedmiotem wielu analiz, sporządzanych  
w formie raportów m.in. przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 
Analizy te mają na celu monitorowanie na bieŜąco sytuacji i zapobiegania ewentu-
alnym negatywnym skutkom ekspansji detalistów zagranicznych. Stosunkowo nie-
wiele uwagi poświęca się natomiast jej pozytywnym aspektom. Tych aspektów jest 
wiele, m.in. unowocześnienie handlu i wyŜszy poziom obsługi nabywców, łagodze-
nie skutków recesji, transfer wiedzy. W artykule uwaga została skoncentrowana na 
moŜliwości włączenia się polskich przedsiębiorstw w sieci tworzone przez KTN, co 
jest immanentnie związane ze sposobem ich funkcjonowania. 

Powstanie transnarodowych korporacji handlowych jako rezultat procesów 
internacjonalizacji  

Internacjonalizacją handlu detalicznego określa się zarządzanie jego działania-
mi na rynkach, które róŜnią się od siebie pod względem regulacji prawnych, rozwo-
ju ekonomicznego, warunków społecznych, kultury oraz struktury handlu detalicz-
nego2. WiąŜe się ona zatem z transferem na rynek zagraniczny zasobów, takich jak 
formuła prowadzonej działalności (format handlu), marka, kapitał, know-how zatem 
nie moŜna jej utoŜsamiać z wymianą zagraniczną (eksport i import)3. Zakres tego 

                                                                 
1 Teorie internacjonalizacji handlu są przedstawione m.in. w ksiąŜce N. Aleksander, A.M. Doherty, 

International Retailing, Oxford University Press, New York 2009, s. 31–55. 
2 D. Gilbert, Retail Marketing Management, Pearson Education Limited, Harkow, England 1999,  

s. 315. 
3 M. Sławińska, Procesy internacjonalizacji w handlu detalicznym, „Handel Wewnętrzny” 2004,  

nr 4–5, s. 15.  
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transferu jest zróŜnicowany i zaleŜy od takich czynników jak rodzaj prowadzonej 
działalności czy postrzeganie danej marki na rynku zagranicznym. W przypadku 
sieci handlowych artykułów wybieralnych, np. Zara czy Benetton, transfer  marki 
detalicznej i związanego z nią wizerunku przez granice państw jest sprawą kluczo-
wą4. Natomiast detaliści rynku FMCG często rezygnują z transferu marki, jeŜeli 
kupują dobrze prosperującą sieć mającą na rynku lokalnym markę o znaczącej juŜ 
wartości, jak przykładowo zrobił to amerykański Wal-Mart, kupując brytyjską sieć. 

W tak rozumianym procesie internacjonalizacji handlu moŜna wskazać trzy 
etapy: 
1. Sporadyczne podejmowanie przez detalistów działań na rynkach zagranicznych 

(XIX do połowy XX wieku). 
2. Intensyfikacja tego procesu, przy czym wielu detalistów nie odnosiło sukcesów 

zagranicą (od połowy XX do lat 80. XX wieku). 
3. Szybkie opanowywanie rynków zagranicznych, znajdujących się nawet poza 

macierzystym kontynentem (od lat 80. ubiegłego wieku do chwili obecnej). 
W pierwszym wskazanym powyŜej etapie działalność za granicą podejmowały 

przedsiębiorstwa o uznanej marce, jak domy towarowe Harrodsa i Woolwortha czy 
sieć sklepów spoŜywczych Juliusa Meinla. Była ona zazwyczaj wymuszona nie-
sprzyjającymi warunkami uniemoŜliwiającymi im utrzymanie dotychczasowego 
tempa wzrostu5. Określane są one czynnikami internacjonalizacji typu push, do 
których naleŜy zaliczyć6: 

– nasycenie rynku formatem lub/i placówkami danego przedsiębiorstwa, 
– presję konkurencyjną, 
– regulacje prawne ograniczające dalszy wzrost, np. poprzez limitowanie 

liczby sklepów wielkopowierzchniowych, 
– recesję rynkową i ograniczenie wydatków konsumpcyjnych, 
– wysokie koszty działalności (czynsze, koszty pracy) oraz podatki. 
Jak juŜ wspomniano, w tym czasie proces internacjonalizacji handlu miał nie-

wielki zasięg, a wiele z prób podejmowania działalności na rynkach zagranicznych 
przez detalistów kończyło się poraŜkami.   

Za początek kolejnego etapu naleŜy uznać połowę XX wieku, kiedy pojawiły 
się nowe formaty handlu – najpierw supermarkety, a następnie sklepy dyskontowe, 
hipermarkety i sklepy typu category killer. Szybki rozwój przedsiębiorstw siecio-
wych sklepów tych formatów prowadził do szybkiego nasycania się rynków krajów 

                                                                 
4 S. Brown, S. Burt, Conclusion – retail internationalisation: past imperfect, future imperative, „Eu-

ropean Journal of Marketing” 1992, Vol 26, No. 8–9. 
5 D. Gilbert, Retail Marketing…, s. 322. 
6 N. Aleksander, Internationalisation: interpreting the motives, w: International Retailing. Trends 

and Strategies, red. P.J. McGoldrick, G. Davies, Financial Times Pitman Publishing, London 1995,  
s. 85. 
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macierzystych i nasilenia czynników internacjonalizacji typu push i wzrostu zainte-
resowania detalistów rynkami zagranicznymi.  

W latach 70., pomimo zdecydowanie większej liczby sukcesów przedsiębiorstw 
detalicznych na rynkach zagranicznych w porównaniu do okresu sprzed II wojny 
światowej, liczba poraŜek była nadal znacząca. W tym czasie detaliści działający na 
rynkach zagranicznych nie dysponowali jeszcze znacznymi przewagami nad detali-
stami działającymi wyłącznie w skali kraju. Stosunkowe niewielkie korzyści skali 
były związane głównie z charakterem procesu podejmowania decyzji, który nadal 
był zdecentralizowany (były podejmowane indywidualnie na poziomie placówki 
detalicznej). RównieŜ inwestycje, mające na celu lepszą koordynację łańcucha do-
staw i usprawnianie obsługi klientów w sklepie, dopiero się formowałyi nie przyno-
siły jeszcze wymiernych korzyści. Natomiast warunki, w jakich działali detaliści 
(zachowanie konsumentów, charakter konkurencji, regulacje prawne) róŜnicowały 
się w poszczególnych krajach, co uniemoŜliwiało w znacznym stopniu przenosze-
nie doświadczeń z rynków macierzystych W rezultacie ryzyko działalności poza 
granicami kraju macierzystego postrzegano jako wysokie. Bilans kosztów związa-
nych z koniecznością pokonywania wielu barier i nakładami bezpośrednimi na 
ekspansję w porównaniu z ewentualnymi korzyściami sprawiał, Ŝe do lat 80. detali-
ści starali się rozwijać przede wszystkim w ramach dotychczasowych rynków geo-
graficznych7. 

Dopiero lata 80. i 90. przyniosły znaczące zmiany w tej materii, rozpoczynając 
kolejny etap procesu internacjonalizacji, charakteryzujący się szybką ekspansją 
przedsiębiorstw detalicznych na rynki zagraniczne. Ich sukcesy były uwarunkowa-
ne posiadaniem przez detalistów zasobów pozwalających im skutecznie konkuro-
wać na rynkach zagranicznych (m.in. technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
doświadczenia marketingowego i w zakresie współpracy z dostawcami). Z drugiej 
strony nastąpiło otwarcie wielu wcześniej trudno dostępnych rynków na inwestycje 
zagraniczne. Rynki te – o przestarzałej strukturze handlu, duŜym zapotrzebowaniem 
na towary i usługę handlową, charakteryzujące się brakiem ograniczeń prawnych 
tak często stanowiących barierę wzrostu na rynkach krajów wysokorozwiniętych – 
stały się waŜnym celem ekspansji zagranicznych sieci handlowych. Stanowiły  
o wzroście znaczenia czynników internacjonalizacji typu pull, czyli tych, które 
przyciągają inwestorów na rynki zagraniczne.  

                                                                 
7 W Stanach Zjednoczonych, gdzie z jednej strony moŜliwości tego typu wzrostu ze względu na 

wielkość tego rynku były duŜe, a z drugiej – większość prób ekspansji zagranicznej kończyła się fia-
skiem, jeszcze w połowie lat 80. moŜna się było spotkać z poglądem, Ŝe handel detaliczny jest z natury 
sektorem „non-global’ i dlatego przedsiębiorstwa tego sektora powinny ograniczać działalność do 
obszaru kraju macierzystego. Zob.  A. Goldman, Internationalization of Retailing: Strategies, Technol-
ogy and Global Scope Retailer, Jerusalem School of  Business Administration, August 1993, s. 1–32. 
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Szczególną rolę w tym procesie, odznaczającym się od lat 90. bardzo wysoką 
dynamiką odgrywają sieci sklepów wielkopowierzchniowych, przede wszystkim  
z artykułami FMCG, określane często mianem korporacji transnarodowych.  

Transnarodowe korporacje detaliczne i ich funkcjonowanie 

W literaturze przedmiotu brak jest zgodności co do znaczenia pojęcia korpora-
cja transnarodowa, a co za tym idzie – transnarodowa korporacja detaliczna. Pod 
tym pojęciem bardzo często rozumie się detalistów, którzy pod względem dostoso-
wywania oferty do rynków krajów, gdzie działają, znajdują się pomiędzy detalista-
mi globalnymi (standaryzującymi ofertę) a detalistami multilokalnymi (kaŜdy rynek 
zagraniczny traktującymi odrębnie). To podejście przyjęli m.in. Hanne Leknes  
i Chris Carr, przedstawiając bardziej szczegółową charakterystykę detalistów dzia-
łających na rynkach zagranicznych przy ich podziale na międzynarodowych (inter-
national), globalnych (global), transnarodowych (transnational) i multilokalnych 
(multinational, wielonardowych) (tab. 1). 

Tabela 1 

Podział detalistów działających na rynkach zagranicznych w ujęciu H.M. Leknes i Ch. Carra 

 Mi ędzynarodowy Globalny Transnarodowy Multilokalny 

Zakres 
geograficzny 

jeden kontynent dwa lub więcej 
kontynentów 

jeden lub więcej 
kontynentów 

jeden lub 
więcej konty-

nentów, 

Zasięg kultu-
rowy 

jedna strefa kultu-
rowa 

dwie lub więcej 
stref kulturo-

wych 

dwie lub więcej 
stref kulturowych 

dwie lub 
więcej stref 
kulturowych 

Orientacja 
kulturowa 

etnocentryczna zróŜnicowana geocentryczna policentryczna 

Marketing 

powielanie sposo-
bu organizacji 
działalności z 

rynku macierzy-
stego lub alianse 

minimalne do-
stosowania, rynki 
traktowane jako 
homogeniczne 

średnie dostoso-
wania, rynki 

heterogeniczne 

znaczące 
dostosowania 
lub zróŜnico-
wane formaty, 
rynki hetero-

geniczne 

Zarządzanie 
zarządzanie  

z rynku macierzy-
stego 

scentralizowana 
kontrola 

sieci zintegrowa-
ne 

niezaleŜne 
oddziały 

Źródło: H.M. Leknes, Ch. Carr, Globalisation, International Configurations and Strategic Impli-
cations: The Case of Retailing, „Long Range Planning” 2004, No. 37, s. 33. 

Leknes i Carr, podejmując próbę zdefiniowania transnarodowej korporacji han-
dlowej, podkreślają, Ŝe jej celem jest zdobycie przede wszystkim udziału w rynku 
zagranicznym, w związku z czym korporacja stara się dotrzeć ze swoją ofertą do 
duŜych segmentów rynku i działa w róŜnych formatach handlu, tak jak Carrefour, 
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Wal-Mart, Tengelmann czy Metro8. Detaliści globalni (Ikea, Zara, Benetton) działa-
ją natomiast w wąskich segmentach rynku (często w niszach rynkowych) i ich ce-
lem jest zdobycie jak największej liczby klientów na ich zestandaryzowaną ofertę. 
Strategie marketingowe tych detalistów implikują stosowane przez nich strategie  
w zakresie zaopatrzenia – detaliści globalni koncentrują się na zarządzaniu global-
nym łańcuchem dostaw, podczas gdy transnarodowi zaopatrują się w skali ogólno-
światowej i wykorzystują integrację pionową w celu osiągnięcia przewagi nad kon-
kurentami, co pozwala im elastyczniej reagować na zmieniające się warunki.  

Ze względu na znaczenie sieci w funkcjonowaniu KTN moŜe takŜe zostać zde-
finiowana jako konfiguracja wewnętrznych, zewnętrznych i międzyorganizacyjnych 
powiązań. Korporacje są zakorzenione w ekonomicznych, politycznych i instytu-
cjonalnych uwarunkowaniach zarówno na rynku macierzystym jak i goszczącym, 
wpływającym na ich kształtowanie9. Przy tak przyjętym określeniu KTN do tej 
grupy przedsiębiorstw handlowych działających na rynkach zagranicznych zali-
czymy nie tylko Carrefour, Wal-Mart i Tesco, lecz takŜe Ikeę, uznawaną w innych 
podejściach za firmę globalną. Jest to uzasadnione współczesnym wyróŜnianiem 
korporacji transnarodowych przede wszystkim na podstawie kryteriów znaczącego 
zaangaŜowania w formie inwestycji bezpośrednich na rynku. 

Takie podejście do KTN stało się punktem wyjścia dla dalszych rozwaŜań  
z  uwagi na cel artykułu, którym jest analiza wpływu transnarodowych korporacji 
handlowych na rynki goszczące i ich rola w procesach globalizacyjnych10. Wpływ 
ten jest znaczący, gdyŜ muszą równocześnie rozciągać zarówno swoją działalność 
dystrybucyjną, jak i zaopatrzeniową poza granice krajów, w których działają11.  
W konsekwencji ich zaangaŜowanie kapitałowe na rynkach zagranicznych jest 
wyŜsze niŜ w przypadku korporacji produkcyjnych. 

MoŜna zidentyfikować trzy główne obszary, wynikające z ich specyfiki, w któ-
rych detaliczne KTN są blisko gospodarek i społeczeństw je goszczących: 

– odpowiadanie na lokalne zróŜnicowanie w gustach, normach i preferen-
cjach; 

– inwestowanie kapitału w zasoby materialne – sklepy i infrastrukturę logi-
styczną; ich działalność jest zatem ściśle powiązana z rynkiem nierucho-
mości i systemem planowania przestrzennego w krajach goszczących; 

                                                                 
8 H.M. Leknes, Ch. Carr, Globalisation, International Configurations and Strategic Implications: 

The Case of Retailing, „Long Range Planning” 2004, No. 37, s. 29–49. 
9 N. Wrigley, N.M. Coe, A. Currah, Globalizing retail: conceptualizing the distribution-based trans-

national corporation (TCN), „Progress in Human Geography” 2005, Vol. 29, No. 4, s. 438. 
10 Podejście takie jest zgodne z obecnymi trendami prezentowanymi m.in. w pracy A. Zorska, Kor-

poracje transnarodowe: Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007. 
11 N. Wrigley, N.M. Coe, A. Currah, Globalizing retail…, s. 440. 
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– realizowanie zaopatrzenia; nawet jeŜeli część zaopatrzenia jest realizowana 
w skali regionalnej lub globalnej to, szczególnie w przypadku detalistów 
Ŝywności, nadal większość sprzedawanych towarów pochodzi od dostaw-
ców krajowych; w rezultacie detalista jest z zasady powiązany z dostaw-
cami na rynku  goszczącym. 

ChociaŜ KTN występujące w handlu detalicznym róŜnią się pod wieloma 
względami od produkcyjnych korporacji transnarodowych (m.in. o stopniem zaan-
gaŜowania na rynku zagranicznym), to podobnie jak produkcyjne KTN zmierzają 
do przyjęcia form organizacyjnych, umoŜliwiających ich wyspecjalizowanym jed-
nostkom tworzenie zintegrowanych w skali ogólnoświatowej sieci, pozwalających 
im na jednoczesne osiąganie strategicznych celów dotyczących wydajności, umie-
jętności reagowania na zmiany oraz innowacyjność12. Wykorzystują model global-
nej konfiguracji, charakteryzujący się „jednoczesnym występowaniem scentralizo-
wanych i zdecentralizowanych elementów struktury, które są silnie zintegrowa-
ne”13; centralizacja dotyczy przede wszystkim operacji logistycznych14. 

Konsekwencje dla rynków goszczących 

Cechą KTN jest sieciowość, która sprawia, Ŝe wchodząc na rynki zagraniczne, 
wpływają na rozwój róŜnego rodzaju struktur sieciowych. Christopher Bartlett  
i Sumantra Ghoshal określają nawet korporację transnarodową jako wielkie przed-
siębiorstwo międzynarodowe, „które zmienia swe formy organizacyjne w taki spo-
sób, Ŝe w skali światowej jego wyspecjalizowane jednostki tworzą zintegrowane 
sieci umoŜliwiające jednoczesne osiągnięcie celów dotyczących wydajności, umie-
jętności reagowania na zmiany oraz innowacyjności” 15. Struktury te rozumiane są 
jako zestaw powiązań pionowych i poziomych organizacji z innymi uczestnikami 
rynku m.in. dostawcami, nabywcami, konkurentami czy instytucjami non-profit. 
Mogą mieć charakter powiązań wewnątrzorganizacyjnych, międzyorganizacyjnych 
lub tworzonych poza organizacją, i zasięg lokalny, branŜowy, międzynarodowy lub 
ogólnoświatowy16.  

Detaliczne KTN tworzą wszystkie wspomniane tu typy powiązań sieciowych  
o zasięgu międzynarodowym i ogólnoświatowym, przy czym szczególnie waŜne 

                                                                 
12 Model ten został opisany przez C. Bartletta i S. Ghoshala (1993) za: Cz. Mesjasz, Ewolucja me-

chanizmów koordynacji w przedsiębiorstwach międzynarodowych, w: Innowacyjne systemy i metody 
zarządzania międzynarodowego, red. M. Trocki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.  

13 Cz. Mesjasz, Ewolucja mechanizmów…, s. 37. 
14 Sukces firmy Wal-Mart, która stworzyła taki model oparty na centralizacji zaopatrzenia i własnych 

centrach logistycznych i wykorzystujący nowoczesne technologie komunikacyjno-informacyjne, spra-
wił, Ŝe stał się on swojego rodzaju standardem.  

15 Cz. Mesjasz, Ewolucja mechanizmów…, s. 36. 
16 R. Gulati, N. Nohria, A. Zaheer, Strategic Networks, „Strategic Management Journal” 2000,  

Vol. 21, s. 203–215. 
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dla rynków goszczących mają powiązania międzyorganizacyjne17. N. Wrigley,  
N.M. Coe i A. Currah zauwaŜają, Ŝe sieci handlowe, wchodząc na rynki zagranicz-
ne, wprowadzają na nie nowe formaty handlu i strukturę cen, udoskonalony proces 
zarządzania informacją, nowoczesne techniki marketingowe i merchandisingowe18. 
W rezultacie następują istotne zmiany w strukturze rynku19. WaŜnym elementem 
zmian strukturalnych jest wpływ na lokalne sieci dostaw w związku z działaniami 
zaopatrzeniowymi detalistów transnarodowych.  

Ich działania marketingowe zmierzające do wykształcenia trwałych postaw lo-
jalności wśród nabywców prowadzą do utworzenia sieci konsumentów (sieci ze-
wnętrzne) mających mniej lub bardziej sformalizowaną formę (programy lojalno-
ściowe, kluby konsumentów). W ten sposób stają się oni częścią socjokulturowych 
przemian zachodzących na docelowych rynkach zagranicznych. 

Bogna Pilarczyk i Magdalena Stefańska wskazują na niektóre z tych przemian 
w odniesieniu do rynku polskiego, m.in. na: 

– tworzenie nowych kanałów dystrybucji, 
– konsolidację handlu, 
– przyspieszenie procesów integracji, 
– popularyzację technik merchandisingowych, 
– promocję nowoczesnych technik troski o klienta, 
– wprowadzenie na rynek nowoczesnych obiektów handlu detalicznego i me-

tod zarządzania siecią, 
– tworzenie nowych zasad kooperacji w kanałach dystrybucji, szczególnie 

spopularyzowanie franchisingu.  
Przemiany te mają w sposób bezpośredni lub pośredni związek z powiązaniami 

sieciowymi. Na szczególną uwagę zasługuje tu rozwój kontrolowanych centrów 
handlowych, rozwijających się wokół hipermarketów i sklepów wielkopowierzch-
niowych, lecz takŜe tych budowanych przez niezaleŜnych developerów20. Te nowo-
czesne obiekty handlowe, o charakterze klastrów, nie tylko przyciągają nabywców 
atrakcyjną ofertą, lecz takŜe słuŜą rozwojowi detalistów tam zlokalizowanych po-
przez transfer wiedzy. Drugą waŜną sprawą są procesy integracyjne, a szczególnie 
rozwój systemów franchisingowych, umoŜliwiających detalistom w nich zrzeszo-
nych czerpanie korzyści m.in. z tytułu wspólnych zakupów (związki z dostawcami) 
oraz transfer wiedzy w postaci rutyny organizacyjnej. Korporacje handlowe w Pol-

                                                                 
17 N. Wrigley, N.M. Coe, A. Currah, Globalizing retail…, s. 440. 
18 Ibidem. 
19 Sieci tworzone przez transnarodowych detalistów są omówione równieŜ w artykule A. Currah,  

N. Wrigley, Networks of organizational learning and adaptation in retail TNCs, „Global Networks” 
2004, Vol. 4, Iss. 1, s. 1–23, są tam równieŜ scharakteryzowane powiązania wewnątrzorganizacyjne.   

20 Szerzej na temat rozwoju centrów handlowych w Polsce: Modele biznesu w handlu detalicznym, 
red. M. Sławińska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010, s. 149–159. 
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sce nie tylko przyczyniły się przyspieszenia procesów integracyjnych, lecz takŜe 
same aktywnie w nich uczestniczą, tworząc systemy franchisingowe i agencyjne, 
równieŜ na rynku FMCG (Carrefour, E’Leclerc, Makro). 

WaŜne znaczenie gospodarcze ma włączanie polskich dostawców w międzyna-
rodowe łańcuchy dostaw za pośrednictwem KTN, co ma miejsce przede wszystkim 
na rynku Ŝywności, a takŜe na innych rynkach. Poszukiwanie korzyści w zakresie 
zaopatrzenia sprawia, Ŝe w przypadku rynków FMCG, gdzie konsumenci poszukują 
niskich cen, rośnie import z kraju goszczącego na rynek macierzysty21. Szczególnie 
ma to znaczenie w przypadku detalistów oferujących towary pod markami własny-
mi (zarówno Ŝywność, jak i artykuły nieŜywnościowe).  

W 2010 r. eksport polskiej Ŝywności za pośrednictwem sieci handlowych był 
szacowany na ok. 3 mln zł22. Zagraniczni detaliści eksportują je na rynki krajów 
macierzystych – Tesco na Wyspy Brytyjskie, Biedronka do Portugalii, Lidl przede 
wszystkim do Niemiec, lecz równieŜ do innych państw.  

Ekspansja zagranicznych sieci handlowych na rynek polski stanowi takŜe dla 
wielu polskich producentów szansę na włączenie się w ich ogólnoświatowe łańcu-
chy dostaw i zaistnienie na rynku globalnym ze swoimi produktami lub coraz czę-
ściej tylko jako dostawców komponentów. 

Taką moŜliwość stwarza polskim producentom m.in. Ikea, która kooperuje  
w chwili obecnej z 80 zakładami produkcyjnymi oraz ma 14 własnych zakładów 
wytwórczych. Polska jest drugim co do wielkości dostawcą mebli Ikei w świecie,  
a eksport realizowany za jej pośrednictwem stanowi 1,5% całego eksportu Polski 
(w 2006 r. wynosił 4 mld zł). Inwestycje te dają równieŜ polskim firmom dostęp do 
najnowocześniejszych technologii, pracę i moŜliwość kształcenia23. W ramach do-
skonalenia kompetencji Ikea w latach 2010–2012 wdraŜa program „Fabryka klu-
czowych kompetencji IKEA”. Jego celem jest rozwój kluczowych kompetencji 
pracowników zgodnie z długofalową strategią rozwoju i wartościami Ikea. Transfer 
wiedzy nie jest jednak wyłącznie jednokierunkowy. Polscy producenci mają szansę 
proponowania własnych wzorów, które są następnie wprowadzane do asortymentu 
– w planie jest równieŜ wprowadzenie asortymentu lepiej dostosowanego do po-
trzeb rynku lokalnego.  

Z Polską wiąŜe Ikeę nie tylko sentyment – produkcja jest tu realizowana od 
1961 r., lecz takŜe zalety naszego kraju jako rynku zbytu i ośrodka produkcji. Pod-
                                                                 

21 Potwierdzają to wyniki badań empirycznych, zob. H. K. Nordas, Gatekeepers to consumer mar-
kets: the role of retailers in international trade, „The International Review of Retail, Distribution and 
Consumer Research” 2008, Vol. 18, No. 5, s. 449–472. 

22 J. Roik, Eksport polskiej Ŝywności przez sieci handlowe sięgnie 3 mld zł, www.roik.pl/eksport-
polskiej-zywnosci-przez-sieci-handlowe-siengnie-3-mld-zl/. 

23 W 2006 r. u dostawców szwedzkiej sieci pracowało 17 tys. osób,  w Swedwood – 6 tys. i 2,5 tys. 
w dystrybucji. Za: Dobrzy jak Szwedzi – tani jak Chińczycy, www.korona.info/index.php?option=com 
_publikacje&view=one&id=12&r=2006&Itemid=371&lang=pl. 
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kreśla się zalety Polski jako źródła dostaw: dobry dostęp do surowców, centralne 
połoŜenie, kompetencje pracowników24. Problemem moŜe stać się w przyszłości 
koszt siły roboczej. W 2001 r. Ikea otworzyła centrum dystrybucyjne w Jarostach 
koło Piotrkowa Trybunalskiego, z którego zaopatruje kraje Europy Środkowo- 
-Wschodniej: Polskę, Czechy, Słowację, Rumunię i Węgry. Od początku lat 90. 
Ikea zainwestowała w Polsce 5–6 mld zł i przez kolejne dziesięć lat zamierza 
utrzymać ten poziom inwestycji25. Inwestycje obejmują sklepy, centra handlowe  
i zakłady produkcyjne. 

Ikea włącza w swoją sieć zarówno dostawców, partnerów biznesowych i inne 
powiązane organizacje, jak i klientów. Struktura taka określana jako value constel-
lation ma na celu elastyczne reagowanie na potrzeby nabywców. Jej kluczowym 
celem strategicznym jest takie skonfigurowanie ról i wzajemnych powiązań w ra-
mach danego układu aktorów, aby spowodować tworzenie wartości w nowych for-
mach i przez nowych graczy26. 

Zakończenie 

Transnarodowe korporacje handlowe, z uwagi na inwestycje bezpośrednie  
w placówki handlowe oraz bardzo często centra logistyczne na rynkach krajów 
goszczących, mają znaczący wpływ na strukturę sektora, rozwój społeczno-ekono-
miczny regionów, w których są one lokalizowane, oraz całej gospodarki. Często 
podkreśla się negatywne aspekty ich powstawania: zagroŜenie dla lokalnego drob-
nego handlu, niszczenie środowiska naturalnego, utrudnienia komunikacyjne, ze-
szpecenie architektury. Ale są równieŜ pozytywy. 

Do pozytywnych aspektów ich funkcjonowania naleŜy zaliczyć unowocześnie-
nie handlu, m.in. poprzez wykorzystywanie technologii informacyjnych i zaofero-
wania nabywcom wyŜszego poziomu usług. Przenoszą one równieŜ na rynki zagra-
niczne inne praktyki, np. działania z zakresu społecznej odpowiedzialności. Ich 
działania są naśladowane przez polskie przedsiębiorstwa, co sprzyja postępowi. 

Detaliści  Ŝywności zaopatrują się przede wszystkim w krajach goszczących, co 
ma zarówno pozytywne, jak i negatywne następstwa. Jako negatywne wskazuje się 
często wymuszanie na dostawcach niekorzystnych dla nich warunków współpracy, 
niedotrzymywanie terminów płatności, i w konsekwencji realizowanie wysokich 
zysków kosztem dostawców. Z drugiej jednak strony, aby efektywnie funkcjono-
wać w długim okresie, firmy te muszą znaleźć stałych partnerów, dla których 

                                                                 
24 Dyrektor Ikea Polska: W ciągu czterech lat podwoiliśmy sprzedaŜ, www.portalspozywczy.pl/ 

handel/wiadomosci/dyrektor-ikea-polska-w-ciagu-czterech-lat-podwoilismy-sprzedaz,24236.html. 
25 Ikea w ciągu pięciu lat zainwestuje w Polsce 5–6 mld. zł, www.portalspozywczy.pl/handel/ 

wiadomosci/ikea-w-ciagu-pieciu-lat-zainwestuje-w-polsce-5-6-mld-zl,30438.html. 
26 R. Norman, R. Ramirez, From value chain to value constellations: designing interactive strategy, 

„Harvard Business Review” July–August 1993. 
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współpraca będzie opłacalna. Partnerom tym często przekazuje się wiedzę pozwala-
jącą na sprostanie wymogom współczesnej konkurencji, wyposaŜa w nowoczesne 
technologie informacyjne oraz daje szansę na włączenie w międzynarodowe sieci 
dostaw detalistów. Firmy polskie, z którymi została nawiązana taka współpraca, 
podkreślają, Ŝe korporacje są wymagającymi, lecz stabilnymi odbiorcami. 

Wiele korporacji, klasyfikowanych jako handlowe, ma w swoim portfelu inwe-
stycyjnym równieŜ inne rodzaje działalności, jak produkcyjną, gastronomiczną, 
developerską czy finansową. Po rozpoznaniu danego rynku zagranicznego, często 
poprzez uruchomienie placówek handlowych (chociaŜ w przypadku Ikei była to 
działalność produkcyjna), rozwijają działalność w innych branŜach.  
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Streszczenie  

Teraźniejsze otoczenie biznesowe wymusza podjęcie wielu trudnych decyzji, ale stwarza 
równieŜ nowe moŜliwości. Przed przedsiębiorcami pojawiają się nowe wyzwania, czyli gwałtow-
ny spadek sprzedaŜy i zysków, czasami powaŜne straty finansowe, kurczący się rynek klientów 
bądź nerwowe działania konkurentów. Trudne warunki to prawdziwy sprawdzian dla przywódz-
twa. Przywódcy mają w takich czasach do odegrania rolę szczególną. Ich zadaniem jest z jednej 
strony stabilizować sytuację i łagodzić zagroŜenia, a z drugiej szukać nowych, wyjątkowych 
moŜliwości, które przynosi zmiana i które mogą się szybko nie powtórzyć. Autorka podejmuje 
problematykę wyzwań, z którymi przyszło się zmierzyć współczesnym przywódcom w nowym, 
ewoluującym otoczeniu.  

Wprowadzenie 

Współcześni menedŜerowie działają w stale i gwałtownie zmieniających się 
warunkach otoczenia. Niejednokrotnie cechuje ich tendencja do postępowania 
zgodnie z utartymi wzorcami zachowań, i to nie tylko gdy działają w miarę stabil-
nych i przewidywalnych warunkach, lecz takŜe wtedy, gdy niezbędna jest gwał-
towna, natychmiastowa odpowiedź na turbulencję otoczenia. Przywództwo bywa 
jednym z istotniejszych elementów prowadzących do sukcesu organizacji. Efek-
tywni przywódcy potrafią przygotować organizację na kolejne wyzwania otoczenia, 
oŜywiać je, reaktywować lub tworzyć zupełnie nowe podmioty. Brak przywództwa 
w określonych sytuacjach lub teŜ nieodpowiednie przywództwo mogą nawet  
w krótkim okresie doprowadzić dobrze funkcjonujące organizacje do kryzysu, któ-
rego skutki trudno jest przezwycięŜyć. W dynamicznym otoczeniu biznesu przy-
wództwo stanowi duŜe wyzwanie zarówno dla menedŜerów, jak i naukowców. Czy 
obecnie stosowane modele przywództwa sprawdzają się w zderzeniu z rzeczywisto-
ścią? Jakie są poŜądane cechy współczesnych przywódców, aby sprostać wymaga-
niom otoczenia? Jakie działania podejmują przezorne organizacje, aby przyszłość 
ich nie zaskoczyła? Jakich zagroŜeń powinni unikać dzisiejsi liderzy? Szukając 
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odpowiedzi na te pytania, autorka podejmuje problematykę współczesnego przy-
wództwa w trudnym otoczeniu prowadzenia działalności biznesowej.  

Zmienność otoczenia – szansa czy zagroŜenie? 

PrzeobraŜenia otoczenia i coraz to nowe wyzwania pojawiające się przed orga-
nizacjami i ich liderami poddają próbie stosowane obecnie modele przywództwa. 
Przewagę na rynku utrzymają lub wypracują ci, którzy dostosują swój styl kierowa-
nia do zmiennych warunków, w jakich funkcjonują ich organizacje i jednocześnie 
będą potrafili wykorzystać zachowania specyficzne dla kilku typów przywódczych. 
James MacGregor Burns w 1985 r. pisał, Ŝe cywilizacja zaleŜy od liderów, którzy ją 
zmieniają1. Są to ludzie, którzy nie tylko rozwiązują pojawiające się problemy, lecz 
takŜe pomagają całej społeczności, podnoszą motywację i polepszają morale oto-
czenia. Prawdziwy lider powinien „robić rzeczy dobrze” oraz „robić dobre rzeczy”. 
Zmienność otoczenia wystawia na próbę przyjęty styl zarządzania przywódcy. Jaki 
przywódca będzie najlepszy: kreatywny, lubiący eksperyment ryzykant, charyzma-
tyczny, dominujący wojownik czy goniący za wynikami kontroler?  

Jakość indywidualnego przywództwa ma znaczenie. W większości przypad-
ków, gdy jednostka stojąca na szczycie zmienia się, zmienia się wszystko – na lep-
sze lub na gorsze. Jednak skuteczność liderów zaleŜy w największym stopniu od ich 
otoczenia. Zdolności lidera są kształtowane przez jakość całego zespołu kadry za-
rządzającej i moŜliwości całej organizacji. MoŜe to albo dostarczyć nieocenioną 
wartość dla zmian, które chce przeprowadzić lider, albo uniemoŜliwi ć te zmiany. 
Najlepsi liderzy przywiązują ogromną wagę do projektowania swojego otoczenia. 
Wyznaczają innym cele, tworzą sprawne zespoły menedŜerów, ustalają priorytety, 
zmieniają struktury organizacyjne, aby usprawnić zarządzanie, poza tym – co naj-
waŜniejsze – integrują wszystkie te taktyki w jedną spójną strategię.  

Przywództwo zmienia się w sytuacjach kryzysowych. W obliczu ostrej walki 
konkurencyjnej, sytuacji próby wrogiego przejęcia czy zagroŜenia bankructwem 
firmy bieŜące strategie przestają działać. Konieczne jest podjęcie szybkich zmian. 
Lider musi sam zauwaŜyć, Ŝe co najmniej kilka inicjatyw strategicznych, które 
aktualnie są podejmowane, nie przynosi rezultatów. Podejmowanie zbyt wielu ini-
cjatyw jednocześnie: modyfikacja produktu, zmiana wizerunku organizacji, zmiana 
pozycji na rynku, które nie są połączone jednym celem organizacyjnym, jest ścieŜ-
ką prowadzącą do wyczerpania. Brak powiązania pomiędzy kolejnymi zadaniami 
powoduje, Ŝe kolejne zadania są „odhaczane”, ale wymarzony rezultat nigdy nie 

                                                                 
1 J. MacGregor Burns, Leadership, HarperCollins 1985. 
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jest osiągany2. Skutecznym podejściem do inicjatyw strategicznych jest więc po-
stawienie sobie wizji przyszłości organizacji na samym początku.   

Wydaje się, Ŝe najpowaŜniejszym wyzwaniem współczesnego menedŜera jest 
synergiczny efekt połączonego oddziaływania zwiększonej złoŜoności i zmienno-
ści. Według P. Płoszajskiego3 przejawia się on w krótkookresowej nieciągłości 
procesów rozwojowych, która juŜ na długo pozostanie stałym elementem rzeczywi-
stości ekonomicznej i społecznej. W najbliŜszych latach przyjdzie więc organiza-
cjom działać w warunkach turbulentnej, a niekiedy wręcz erratycznej, globalnej 
sytuacji gospodarczej4. Jego zdaniem, często uŜywany przedrostek „hiper-” dobrze 
oddaje podstawową cechę zmian: skali i szybkości, z jaką następują. W tym kon-
tekście trudno zatem mówić o istnieniu długoterminowej przewagi konkurencyjnej, 
a zatem sukcesie w długim horyzoncie czasowym. Współcześnie moŜna mówić  
o ciągu małych sukcesów, które trzeba odnosić codziennie. W zasadzie większość 
firm, które odnoszą sukcesy na rynku, zmienia się w takim tempie, Ŝe obserwujemy 
sytuację, kiedy jedna zmiana jeszcze się nie skończyła, a zaczyna się kolejna itd. 
Niektórzy mówią: „zmiana goni zmianę” – w takiej sytuacji łatwo stracić kontrolę 
nad podejmowanymi decyzjami zarządczymi, a stąd juŜ niedaleko do spektakular-
nej wywrotki. Zatem jak to robić, aby zrobić dobrze?  

Procesowi bezprecedensowej złoŜoności i niepewności dzisiejszego otoczenia 
biznesowego towarzyszą liczne problemy spowodowane konieczną zmianą sposo-
bów zarządzania. Jednym z wyzwań, jakie stoją przed dzisiejszym przywódcą, jest 
doprowadzenie do koncentracji wysiłków na nowych zadaniach, budowaniu, orga-
nizowaniu, a potem rezygnowaniu z niektórych prac5. Przywódca musi pomóc or-
ganizacji stworzyć wizję przyszłości przedsiębiorstwa, aby pojawiające się zmiany 
otoczenia były dla niej korzystne (dostosowujące, efektywne) i trwałe (zakorzenio-
ne, spójne z organizacją). Oznacza to zbudowanie najlepszej z moŜliwych bazy 
załoŜeń na temat przyszłości i zdobycie w ten sposób wiedzy na temat przyszłych 
wydarzeń dotyczących otoczenia organizacji. WyobraŜenie na temat przyszłości 
branŜy, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo, daje firmie moŜliwości podjęcia 
działań jako pierwszej i stanowi punkt wyjścia dla określenia kierunków organiza-
cji. Przewaga nad innymi polega na zobaczeniu przyszłości, zanim jeszcze ona 
nadejdzie6. 

                                                                 
2 S. Wheeler, W. McFarland, A. Kleiner, A Blueprint for Strategic Leadership, „Strategy and Busi-

ness” 2008, Vol. 49, s. 2–12. 
3 P. Płoszajski, Współczesne otoczenie organizacji, w: Podstawy zarządzania, red. M. StruŜycki, 

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 56–58. 
4 P. Płoszajski, Zmiana i złoŜoność: Stare wyzwania nowej edukacji ekonomicznej, „Nauka” 1997,  

nr 1.  
5 P.F. Drucker, Zarządzanie organizacją pozarządową, Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog 

Społeczny – NGOs, Warszawa 1995. 
6 G. Hamel, C.K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999. 
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NaleŜy uwzględnić fakt, Ŝe przywództwo obejmuje szeroki zakres zagadnień – 
w tym zarządzanie wiedzą, rozwój samodzielnych zespołów i umiejętności przy-
wódczych, zarządzanie zmianami i innowacjami, budowanie partnerskich stosun-
ków z interesariuszami, rozwój kultury, uczenie się i mentoring, propagowanie 
humanizacji i poczucia sensu w miejscu pracy oraz podtrzymywanie i wspieranie 
wzrostu samej organizacji. Współczesny przywódca musi zdać sobie sprawę, Ŝe 
zmieniła się jego rola oraz postawione przed nim zadania, tak jak zmieniło się oto-
czenie. 

Współczesny przywódca w świetle badań  

Współcześni liderzy muszą działać w wysoce niestabilnym, coraz bardziej zło-
Ŝonym otoczeniu: globalne zmiany nasilają niepewność, nieustający rozwój techno-
logii stał się kluczowym czynnikiem zewnętrznym, a wyzwania pogłębiają się  
o róŜnice kulturowe.  

Na bazie wywiadów bezpośrednich, przeprowadzonych w okresie wrzesień 
2009 – styczeń 2010 r. przez konsultantów IBM (badanie IBM CEO Study 2010)7 
wykazuje, Ŝe współczesnym przywódcom do skutecznego poruszania się na rynku 
po światowym kryzysie potrzeba nie tyle rygoru, dyscypliny zarządczej, uczciwości 
czy wizji, ile kreatywności, która została nazwana pierwszą cechą przywództwa.  
W badaniu wzięło udział ponad 1500 prezesów z sześćdziesięciu krajów oraz trzy-
dziestu trzech branŜ na całym świecie. Uczestniczyli w nim równieŜ prezesi pol-
skich spółek reprezentujących pięć branŜ: finanse, przemysł lotniczy, publiczny, 
farmaceutyczny i FMCG.  

Mniej niŜ połowa dyrektorów generalnych na świecie sądzi, Ŝe ich przedsię-
biorstwa są odpowiednio przygotowane do radzenia sobie w coraz bardziej złoŜo-
nym środowisku gospodarczym. Globalnie wskazano, Ŝe nowe środowisko ekono-
miczne po kryzysie charakteryzuje się wysoką złoŜonością, która oznacza wielość 
czynników wpływających na rynek, niepewność gospodarczą oraz odmienność 
strukturalną. Ośmiu na dziesięciu dyrektorów generalnych przewiduje, Ŝe otoczenie 
biznesowe, w którym operują, stanie się jeszcze bardziej złoŜone, ale tylko 49% 
wierzy, Ŝe ich firmy są do tego przygotowane. Jest to największe wyzwanie świa-
towych przywódców w ostatnich ośmiu latach badań IBM. W Polsce 86% rodzi-
mych prezesów wskazało, Ŝe środowisko jest przede wszystkim niepewne, wobec 
65% ich odpowiedników w skali globalnej. RóŜnice w wynikach pokazują, Ŝe po-
mimo większej niepewności polskich liderów są oni bardziej przygotowani na zło-
Ŝoność strukturalną.  

Wyraźnie zarysowują się róŜnice w postrzeganiu złoŜoności otoczenia przez 
poszczególne regiony. Chiny okazały się bardziej odporne na kryzys gospodarczy 
                                                                 

7 Raport IBM Global Business Services, Executive Report, CEO Study, USA, marzec 2010. 



Wyzwania współczesnego przywództwa w otoczeniu zmian 705

od innych krajów. Zatem dyrektorzy generalni w Chinach mniej przejmują się 
zmiennością gospodarki od dyrektorów generalnych w innych obszarach geogra-
ficznych. Co więcej, są oni coraz bardziej pewni swojego miejsca na światowej 
scenie. Ale jeŜeli Chiny chcą sprostać swoim globalnym aspiracjom, potrzebują 
nowego pokolenia przywódców wykazujących się kreatywnością, wizją oraz do-
świadczeniem w międzynarodowym zarządzaniu. Wielu dyrektorów generalnych  
w Chinach wyznaje następującą zasadę: „myślenie w skali globalnej” jest pierwszą 
cechą przywództwa (wierzy w to 61%). Większość firm będzie równieŜ potrzebo-
wała nowych modeli branŜowych oraz umiejętności. Nie mogą juŜ dłuŜej powielać 
modelu stosowanego na rynku krajowym, który ma całkowicie odmienną strukturę 
kosztów. Dyrektorzy generalni w Chinach poświęcają o wiele więcej energii na 
zdobywanie nowych umiejętności oraz wiedzy niŜ ich koledzy na Zachodzie.  

W Ameryce Północnej kryzys spowodował sytuację, w której rząd stał się 
większościowym udziałowcem w dotąd prywatnych przedsiębiorstwach; tam dyrek-
torzy generalni są bardziej wyczuleni na działania rządu niŜ dyrektorzy w innych 
krajach. Około 87% spodziewa się większej interwencji ze strony rządu oraz regu-
lacji w następnych pięciu latach, co dodatkowo wzmaga ich poczucie niepewności 
jutra.  

W Japonii 74% dyrektorów generalnych twierdzi, Ŝe potęga ekonomiczna prze-
suwa się w kierunku rynków rozwijających się, co będzie miało duŜy wpływ na ich 
organizacje. Unia Europejska mniej się przejmuje zmianą kierunku przesuwania się 
potęgi gospodarczej, tu tylko 43% dyrektorów generalnych stwierdziło ewentualny 
wpływ.  

Zrozumienie tych i innych aspektów, tak odmiennych dla kaŜdego obszaru, sta-
je się niezwykle waŜne w dobie, gdy gospodarki i społeczeństwa są coraz bardziej 
wzajemnie powiązanie. Nie da się uniknąć konfrontacji z róŜnicami, gdyŜ organiza-
cje coraz częściej działają na styku granic i kultur róŜnych regionów.  

Badani liderzy stwierdzili, Ŝe w ciągu następnych pięciu lat będą musieli po-
dwoić przychody z nowych źródeł; 76% dyrektorów generalnych przewiduje prze-
sunięcie się potęgi gospodarczej do rynków szybko rozwijających się. W skali glo-
balnej menedŜerowie przewartościowali znaczenie czynników, które będą kształto-
wały strategie zarządzania firmami w ciągu 3–5 lat. Na pierwszym miejscu wskazu-
ją czynniki rynkowe, choć ich udział zmalał z 80 do 56%. Drugie miejsce zajmuje 
technologia. Warto podkreślić, Ŝe w ostatnich czterech edycjach badania CEO Stu-
dy IBM oczekiwany wpływ nowoczesnych technologii na organizacje przesunął się 
z miejsca szóstego na drugie według skali waŜności – co dodatkowo przyczynia się 
do złoŜoności środowiska ekonomicznego. Jest rzeczą niezwykle istotną zdefinio-
wanie zestawów narzędzi do zarządzania złoŜonością, lepszego wyciągania wnio-
sków biznesowych z danych oraz przewidywanie przyszłych wyników z większym 
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prawdopodobieństwem, np. przy wykorzystaniu analityki predyktywnej. Na trzecim 
miejscu znajdują się czynniki makroekonomiczne, które odnotowały wyraźny 
wzrost.  

W Polsce pierwszą pozycję zajmują czynniki regulacyjne (38%), następnie 
czynniki rynkowe (21%), później makroekonomiczne (18%). Badanie wykazało 
cechy organizacji o najlepszych przychodach i zyskach w ostatnich pięciu latach,  
w tym równieŜ w okresie kryzysu gospodarczego. Organizacje, firmy o najlepszych 
wynikach mają 54% więcej szans na podejmowanie szybkich decyzji oraz efektyw-
nego przewidywania wpływu decyzji i działań ekonomicznych.  

Głównym problemem badawczym w przedstawionym badaniu było poszuki-
wanie odpowiedzi na pytanie o poŜądane cechy współczesnego przywódcy (rys. 1). 
Z badań wynika jasno, Ŝe tradycyjne standardy nawet najlepszych praktyk juŜ nie 
wystarczają. Liderzy muszą sprostać zupełnie nowym wyzwaniom i umiejętnie 
przystosować się do zmian na rynku.  
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Rys. 1. PoŜądane cechy przywódcy w opinii badanych menedŜerów 

Źródło: Raport IBM Global Business Services, Executive Report, CEO Study, USA, marzec 2010.  

Prezesi firm światowych wskazywali w kolejności na: kreatywność, uczciwość, 
myślenie w skali globalnej, a w Polsce na kreatywność (100%), otwartość i zaanga-
Ŝowanie. O ile kreatywność jest wspólna dla polskich i światowych prezesów,  
o tyle Polacy nie wskazali na myślenie w skali globalnej. Wychodzenie z kryzysu 
światowego i stawienie czoła nowej sytuacji to czynniki decydujące, Ŝe kreatyw-
ność jest uwaŜana za najwaŜniejszą kompetencję przywódczą, w której liderzy 
widzą szansę dla swoich firm. Największym wyzwaniem dla przedsiębiorstw bę-
dzie wykorzystanie złoŜoności rynku i szybkości, z jaką porusza się świat, który 
operuje niczym masywny i połączony system.  
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Rozumiane przez badanych obejmowanie kreatywnego przywództwa oznacza: 
przyjęcie kreatywności jako najwaŜniejszej cechy menedŜera, wdraŜanie zmian, by 
pozostawiać konkurencję w tyle, oraz zerwanie ze status quo branŜ, przedsiębior-
stwa i modeli biznesowych. W działalności biznesowej trzeba zmieniać się stale, 
wprowadzać nowe produkty, myśleć o tym, jak zarabiać w nowych obszarach, jak 
świadczyć usługi na wyŜszym poziomie jakości. W związku z tym zmiana jest nie-
odłącznym elementem kreatywnego przywództwa i prowadzenia firm odnoszących 
sukcesy. W globalnym świecie wzajemnych powiązań, gdzie mniejsze i większe 
organizacje starają się stale dostosowywać do zmian zachodzących w ich we-
wnętrznym i zewnętrznym otoczeniu, tradycyjne koncepcje przywództwa są coraz 
częściej kwestionowane. Rekomendacje dotyczące stworzenia kreatywnego przy-
wództwa w organizacji powinny skupiać się wokół trzech obszarów: 
1. Uwzględnianie złoŜoności; nieograniczanie się, demonstrowanie przełomowe-

go myślenia, podejmowanie działań zdecydowanych pomimo gospodarczej 
niepewności. 

2. Podejmowanie ryzyka w celu przełamania utartych modeli biznesowych; 
wprowadzenie radykalnych innowacji, ciągłe ulepszanie stosowanych modeli 
biznesowych, zapoŜyczanie z sukcesów innych. 

3. Przeskoczenie „starych i sprawdzonych” stylów zarządzania; wzmocnienie 
umiejętności perswazyjnych i wywierania wpływu, dawanie wskazówek innym 
liderom, wykorzystywanie szerokiego spektrum rozmaitych technik komunika-
cyjnych.  
W obszarze badawczym dotyczącym najwaŜniejszej inicjatywy strategicznej  

w następnych pięciu latach największy procent organizacji wskazuje, Ŝe jest nią 
zbliŜenie się do klientów – przy wykorzystaniu Internetu, interaktywnych i społecz-
nych kanałów medialnych, aby zrozumieć i zainicjować zmiany w relacji z klien-
tami i obywatelami (rys. 2). Tacy przywódcy postrzegają historyczną eksplozję 
informacji oraz przepływy informacji globalnych jako okazje, a nie zagroŜenia. 
Przedefiniowanie relacji z klientami oznacza w nowym podejściu: zbliŜenie się do 
klienta jako podejście najwaŜniejsze, lepsze zrozumienie potrzeb klienta przez 
współpracę i dzielenie się informacjami, wykorzystanie eksplozji informacji w celu 
dostarczenia niepowtarzalnej usługi konsumenckiej. OdświeŜenie relacji z klienta-
mi wymaga przy takich załoŜeniach zmiany podejścia poprzez: 
1. Dbanie o swoich klientów; skoncentrowanie się na ich potrzebach, zwiększenie 

dostępności kaŜdego pracownika do klienta, mierzenie tego, co cenią klienci. 
2. Wykorzystanie dwustronnej komunikacji, by zsynchronizować się z klientami; 

włączenie klientów do zespołów w organizacji, spełnianie ich próśb, współpra-
ca z klientami na nowe sposoby, zapewnienie przejrzystości procesów. 
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3. Korzystanie z eksplozji informacji; wykorzystanie wartości nielimitowanych 
danych, uŜywanie analityki, by przekształcać dane we wnioski, które kreują 
wyniki biznesowe, dzielenie się informacjami. 
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Rys. 2. Aspekty działań w kolejnych pięciu latach 

Źródło: Raport IBM Global Business Services… 

Trzeci z wniosków dotyczy koncentracji na sprawności operacyjnej, w celu 
uproszczenia operacji, przyspieszenia podejmowanych decyzji, wykorzystania do-
świadczenia innych. Organizacje bardziej efektywne pod względem operacyjnym 
oczekują, Ŝe 20% ich przyszłych przychodów będzie pochodziło z nowych źródeł. 
Budowanie zręczności operacyjnej oznacza uproszczenie operacji, by lepiej radzić 
sobie ze złoŜonością, uŜywanie powtarzających się strategii, Ŝeby przyspieszyć 
decyzyjność, oraz zwiększenie zwinności operacyjnej poprzez integrację globalną. 
Prowadzenie sprawnych działań operacyjnych wymaga podjęcia radykalnych zmian 
w organizacji. NaleŜą do nich: 
1. Upraszczanie kiedykolwiek to moŜliwe; upraszczanie interakcji z klientami, 

upraszczanie towarów i usług, upraszczanie dla swojej organizacji i dla partne-
rów. 

2. Zarządzanie systemową złoŜonością; zezwolenie, by złoŜoność pracowała na 
rzecz interesariuszy, odnoszenie profitów ze stosowania analityki. 

3. Promowanie szybkości i elastyczności; działanie szybko, narzucanie tempa 
działań, korygowanie kursu według potrzeb. 

4. Bycie „glocal” (myśl globalnie, działaj lokalnie); wprowadzanie partnerów do 
globalnego świata, nieustanne ulepszanie własnego modelu operacyjnego, by 
był globalny tam, gdzie to tylko moŜliwe, a lokalny tam, gdzie to niezbędne.  
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Analizując otrzymane wyniki badania, moŜna zauwaŜyć, Ŝe staje się widoczna 
równieŜ pewna autentyczność i indywidualność współczesnych przywódców. 
Oczywiście, są pewne wzorce i przykłady godne naśladowania; cechy, które warto 
w sobie rozwijać, czy umiejętności, którymi przywódca powinien się posługiwać. 
Ostatecznie kaŜdy lider tworzy własną drogę, a trudno być autentycznym i szcze-
rym tylko i wyłącznie naśladując kogoś innego lub przyjęte wzorce. Jedną z charak-
terystycznych cech przywódców jest to, Ŝe wzbudzają zaufanie, poniewaŜ nie darzy 
się zaufaniem kogoś, kto nie jest szczery i autentyczny. Najbardziej ceni się tych 
przywódców, którzy są naturalni, mają jasno określony system wartości i postępo-
wania. Przywódcą jest ktoś, kto ma jasno sprecyzowaną wizję samego siebie – wie, 
kim jest albo kim chciałby być, i nad tym pracuje oraz odznacza się samodyscypli-
ną niezbędną do realizacji własnego planu rozwoju przywództwa i osiągania wy-
znaczonych celów.  

Podsumowanie 

Podstawowym środowiskiem i wystawieniem na próbę cech przywódczych są 
sytuacje zmian wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Kiedy mamy do czynienia  
z sytuacją stagnacji, wystarczy proste zarządzanie, dopiero gdy zaczyna „bujać 
statkiem” – na próbę wystawione są kompetencje i zdolności współczesnych mene-
dŜerów. U podstaw podjętych w artykule rozwaŜań leŜy przekonanie, Ŝe przywódz-
two wysokiej próby to kluczowy czynnik w walce z ewoluującym otoczeniem, 
przekształcenia zagroŜeń w szanse, wzmocnienia firmy i jej pozycji rynkowej. Od 
przywództwa zaczynają się zmiany w sposobie działania, wzmacnianie i tworzenie 
naprawdę efektywnej firmy. Autorka proponuje spojrzenie na współczesne ewolu-
ujące otoczenie przedsiębiorstw jako szansę dla liderów. KaŜda nowa sytuacja 
wpływa na poziom niepewności u pracowników, z czego płynie silniejsza potrzeba 
przywództwa i opartego na zaufaniu autorytetu. Rolą przywódcy w trudnych cza-
sach jest wciągnięcie zespołu zarządzającego w odwaŜnie mierzenie się z rzeczywi-
stością, a idąc dalej, budowanie kultury partnerstwa – zaangaŜowanie w ten proces 
wszystkich pracowników. Współcześni liderzy zdają sobie sprawę z tego, Ŝe pod-
władni obserwują, analizują i reagują na wszystko, co oni powiedzą lub zrobią. 
Dlatego teŜ powinni wkładać duŜo energii w odczytywanie emocji, dostrzeganie 
zachowań i nieustanne wprowadzanie udoskonaleń, które sprawią, Ŝe ich pracowni-
cy będą mogli myśleć niezaleŜnie i wyraŜać bez zahamowań samych siebie.  
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CHALLENGES OF CONTEMPORARY LEADERSHIP  
IN CHANGES ENVIRONMENT 

 
Summary 

 
Present business environment forces to take many difficult decisions, but also creates new 

opportunities. There are new challenges for entrepreneurs. These challenges include the rapid 
decline in sales and profits, sometimes significant financial losses, a shrinking customers market 
or competitors of the nerve. Difficult conditions are a true test of leadership. The leaders are in 
such times to play a special role. Their job is on the one hand, stabilize the situation and mitigate 
the risks, on the other to look and to see new and unique features that the change brings and 
which may not soon be repeated. The author discusses problems of the challenges that come to 
deal with today’s leaders in the new, evolving environment. 


