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WSTĘP

Niniejsza publikacja jest rezultatem twórczego wysiłku pracowników
naukowych kilku uczelni w Polsce. Stanowi próbę podsumowania wyników
badań prowadzonych w wybranych ośrodkach naukowych w Polsce, a także sformułowania postulatów kierowanych do różnorodnych podmiotów rynkowych.
Zawarte w nim artykuły mieszczą się w tematyce, która została podzielona na następujące obszary:
1. Nowoczesne koncepcje zarządzania organizacją i ﬁnansami.
2. Nowe podejście do marketingu w podmiotach rynkowych.
Układ i struktura treści publikacji wynikają z przyjętych celów i obszarów
tematycznych.
Część pierwsza zawiera siedem opracowań dotyczących wybranej problematyki zarządzania i ﬁnansów w organizacjach, poruszających zagadnienia:
rentowności relacji, innowacji w brytyjskiej bankowości komercyjnej, uwarunkowań rozwoju usług e-administracji podatkowej, przewag i luk konkurencyjnych wybranych podmiotów, innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej,
zabezpieczeń emerytalnych wobec niepewności i niestabilności gospodarczej
oraz zarządzania ﬁnansami gospodarstw domowych w warunkach pogarszającej
się sytuacji makroekonomicznej.
Część druga zawiera dziewięć opracowań dotyczących nowego podejścia
do marketingu podmiotów rynkowych, poruszających zagadnienia: postrzegania
ryzyka zakupu jako bariery w zakupach internetowych „młodych dorosłych”,
cyfrowego wykluczenie polskich seniorów jako bariery w realizacji badań marketingowych prowadzonych w Polsce, zachowań „młodych dorosłych” w internecie jako szansy rozwoju sprzedaży w tym kanale dystrybucji, polityki produktu
realizowanej w polskich przedsiębiorstwach, przeobrażeń w marketingu mix
usług transportowych, analizy inwariancji pomiaru w badaniach przekrojowych,
analizy witryn internetowych wybranych miast wojewódzkich, roli imprez maso-
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wych w kreowaniu wizerunku miasta, ewolucji koncepcji marketingu – w kierunku podejścia holistycznego.
Ograniczona objętość Zeszytu Naukowego pozwoliła tylko na zasygnalizowanie problemów istotnych z punktu widzenia zarówno teoretycznego, jak
i empirycznego.
Grażyna Rosa
redaktor naukowy
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RENTOWNOŚĆ RELACJI JAKO CZYNNIK BUDOWANIA
ZWIĄZKÓW FIRMY Z KLIENTEM

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest wybranym elementom budowania relacji z klientami. Na
początku przedstawiono deﬁnicję pojęcia relacji. W dalszej części omówiono kolejno
czynniki wpływające na rentowność klientów w ujęciu CRM, przychody i koszty relacji
oraz model rentowności relacji.
Słowa kluczowe: marketing relacji, rentowność relacji, klient

Wprowadzenie
Według Ph. Kotlera słowem „relacje” określa się wzajemnie korzystne, długotrwałe stosunki z kluczowymi stronami, takimi jak klienci, dostawcy, dystrybutorzy2. Na podkreślenie zasługuje słowo: długotrwałe, gdyż tylko takie relacje
mogą doprowadzić do najlepszego zbudowania więzi między podmiotami rynku.
Z pojęciem relacji wiążą się takie terminy, jak: interakcje, więzi, partnerstwo,
proces, jednak mają one węższe znaczenia. Mogą dotyczyć segmentu klientów
indywidualnych lub klientów instytucjonalnych.

1
2

urszula.chrachol@wzieu.pl
Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 13.
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Najprościej ujmując, relacje to związek, zależności lub stosunek między
podmiotami lub przedmiotami danego rodzaju. Pojęcie to ma szersze znaczenie niż interakcja, która wymusza bezpośredni kontakt pomiędzy podmiotami
– w relacji zależności mogą zaś mieć charakter pośredni3. Natomiast K. Mazurek-Łopacińska dodaje, że termin „relacja” ma szersze znaczenie od „więzi” i „partnerstwa”, które w istocie oznaczają specyﬁczne formy relacji. Partnerstwo jest
bowiem optymalnym (docelowym) układem powiązań między ﬁrmą a klientem4.
Natomiast o relacjach na rynku partnerskim (na rynku B2B) twierdzi się, że
obejmują proces, w którym klient i dostawca tworzą z upływem czasu silne, rozległe więzi społeczne, ekonomiczne i techniczne5. Siła i zakres relacji wzajemnego oddziaływania zależą od przebiegu współpracy handlowej między stronami,
wymiany informacji i doświadczeń, relacji personalnych, adaptacji struktur i kultury organizacyjnej6. Celem artykułu jest zatem wykazanie, iż rentowność relacji
jest jednym z czynników budowania związków pomiędzy ﬁrmą a jej klientami.
Coraz częściej na rynku obserwuje się, że przewagę konkurencyjną
w ramach grupy najbliższych rywali określają zakres i umiejętność rozwijania
długookresowych kontaktów z klientami. Mają one służyć utrzymaniu kontaktów z dotychczasowymi nabywcami. Obserwuje się, iż wiele branż osiągnęło już
wysoki poziom dojrzałości, dlatego też budowanie odpowiednich relacji ze swoją
grupą klientów stwarza szansę bycia lepszym od konkurencji7.
Obecnie sukces rynkowy ﬁrmy polega na posiadaniu rzeszy stałych i wiernych jej klientów, a nie – jak było do niedawna – skłonieniu ich do zakupów.
Najlepiej ilustruje to porównanie marketingu tradycyjnego (transakcyjnego)
z marketingiem relacji, jakiego dokonał A. Payne, co przedstawiono w tabeli 1.

S. Sobolewska, Inwestycja w klienta, „Manager” 2004, nr 3, s. 75.
K. Mazurek-Łopacińska, Relacje z klientem podstawą marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, w: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999, s. 200.
5
M. Urbaniak, Wizerunek dostawcy na rynku dóbr produkcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 99.
6
A. Olczak, M. Urbaniak: Marketing B2B w praktyce gospodarczej, Diﬁn, Warszawa 2006,
s. 11.
7
K. Fonfara, Marketing partnerski w procesie internacjonalizacji działań rynkowych firmy,
„Marketing i Rynek” 2001, nr 5, s. 2.
3
4
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Tabela 1
Porównanie marketingu transakcyjnego z marketingiem relacji
Marketing transakcyjny
Koncentracja na pojedynczej transakcji
Cechy produktu są najważniejsze
Krótkookresowa perspektywa działania
Obsługa klienta niezbyt ważna
Ograniczone przywiązanie klienta do ﬁrmy
Umiarkowany kontakt z klientem
O jakość dba dział produkcji

Marketing relacji
Koncentracja na utrzymaniu klienta
Korzyści dla klienta są najważniejsze
Długookresowa perspektywa działania
Bardzo duża rola obsługi klienta
Nacisk na przywiązanie klienta
Stały kontakt z klientem
O jakość dbają wszyscy pracownicy

Źródło: A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 53.

Początkowo te dwa rodzaje marketingu traktowano jako krańce pewnego
kontinuum, w ramach którego ﬁrma ma możliwość wyboru dowolnego podejścia.
Kolejni badacze stwierdzili, że paradygmat zarządzania marketingowego oparty
na 4P stracił rację bytu jako zbyt ograniczony. Ich zdaniem powinien on koncentrować się na relacjach zarówno pomiędzy ﬁrmą a klientem, jak i dostawcami
oraz innymi partnerami. Powinna mu przy tym towarzyszyć dbałość o jakość
i troskliwa obsługa, bo tylko tak można utrzymać dotychczasowych klientów
i pozyskiwać nowych8. Należy zgodzić się z opinią, że 4P nie jest wystarczające.
Z jednej strony, zysk ﬁrmy zależy od jej klientów, dlatego, aby ich utrzymać,
należy ciągle budować z nimi relacje i je podtrzymywać – tak aby były one długookresowe. Natomiast produkt, który chcemy sprzedać klientowi, zależy np. od
materiałów, jakie otrzymamy od dostawców, a cena przesyłki – od wynegocjowanych warunków współpracy z kurierem. Aby to wszystko układało się poprawnie, należy także budować relacje z otoczeniem bliższym ﬁrmy.
Rentowność relacji
Określenie „rentowność” w literaturze ekonomicznej jest różnie rozumiane i deﬁniowane. W pojęciu tym mieści się wiele szczegółowych wyobrażeń
dotyczących produktywności kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwo9.
Powszechne jest w literaturze naukowej podejście, iż rentowność to osiągnięte
przez ﬁrmę przychody pomniejszone o jej koszty.
8
V. Eiriz, D. Wilson, Research in Relationship Marketing: Antecedents, Traditions and Integration, „European Journal of Marketing” 2006, nr 3–4.
9
M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 271.
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Rentowność oznacza relacje, proporcje między wynikiem ﬁnansowym
a innymi podstawami obliczeniowymi (np. zaangażowanym kapitałem), jest
zatem wartością względną. Rentowności nie można utożsamiać wyłącznie
z wynikiem ﬁnansowym, ponieważ jest ona wyrazem opłacalności ﬁnansowej
działalności gospodarczej, osiąganego obrotu, zaangażowanego w tę działalność
kapitału własnego, majątku czy zasobów osobowych10.
Według K. Storbackiej i J.R. Lehtinena rentowność klienta jest wypadkową
następujących czynników, co zostało ukazane na rysunku 111:
– generowania zwiększonych przychodów przez klienta (zakup pierwotny,
wielkość oraz częstotliwość zakupów),
– redukcji kosztów obsługi relacji (obniżka nakładów zasobów),
– przedłużenie czasu trwania relacji (satysfakcja klienta i lojalność).

]DNXS
SLHUZRWQ\
F]ĊVWRWOLZRĞü
LUR]PLDU

6WUXNWXUDUHODFML

1RZHQRĞQLNLFHQ\
5(172:12ĝû
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ORMDOQRĞü
VDW\VIDNFMD

Rys. 1. Czynniki wpływające na rentowność klientów w ujęciu CRM
Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Storbacka, J.R. Lehtinen, Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Oﬁcyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 65.

Budowanie satysfakcji klienta powiązane jest z jakością usług świadczonych przez przedsiębiorstwo. Poprzez docenienie tego zadowolony klient będzie
dążył do tworzenia silniejszych relacji z usługodawcą, co może przekładać się
K. Stępień, Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstwa, Diﬁn, Warszawa 2008, s. 37.
K. Storbacka, J.R. Lehtinen, Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Oﬁcyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 65.
10
11
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na trwałe, długoletnie więzi. Zatrzymanie klienta z kolei zapewnia ﬁrmie stałe
dochody. Sumę tych dochodów w czasie określa się właśnie jako rentowność
relacji z klientami12.
Rentowność relacji może być także analizowana z perspektywy dwóch
zmiennych – przychodów z relacji oraz kosztów jej utrzymywania. Zestawienie
tych dwóch zmiennych w układzie współrzędnych pozwala odnaleźć miejsce położenia relacji z danym klientem. Aby poprawić rentowność relacji, ﬁrma powinna
zwiększyć przychody z niej bądź obniżyć koszty jej utrzymania13. W tabeli 2
przedstawiono przykłady osiągnięcia opisanego wyżej efektu. Należy dodać, że
nie zawsze wszystkie relacje z klientami będą prowadziły do rentowności.
Tabela 2
Przychody i koszty relacji
Wzrost przychodów z relacji
Dodanie do stworzenia oferty dóbr lub usług
niezwiązanych z dotychczasową działalnością
Podniesienie cen usług oferowanych przez
przedsiębiorstwo
Zwiększenie wartości i satysfakcji dla klienta

Obniżka kosztów utrzymywania relacji
Ograniczenie liczby interakcji z klientem –
mniejsza częstotliwość kontaktów oznacza
niższe koszty obsługi klienta
Wprowadzenie tańszych wariantów interakcji
Zmiana struktury kosztów relacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Wereda, Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług, Diﬁn, Warszawa 2009,
s. 92–93.

Rentowność stanowi także jedno z ogniw łańcucha wartości klientów, obok
udziału w rynku, utrzymania i zdobywania klientów oraz ich satysfakcji. Osiągnięcie dobrych wyników w ramach czterech wymienionych grup nie gwarantuje
jednak, że ﬁrma będzie posiadała wysoko rentowną bazę klientów. Na rentowność wpływają bowiem także koszty, cena oraz marże osiągane na sprzedaży do
docelowych segmentów14.
E. Rudawska podkreśla, że relacje z klientami staną się źródłem wzrostu
wartości przedsiębiorstwa, jeśli będą tworzone z atrakcyjnymi z punktu widzenia

J. Otto, Jakość a rentowność relacji z klientami, „Marketing i Rynek” 1999, nr 3, s. 6.
W. Wereda, Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku
usług, Diﬁn, Warszawa 2009, s. 92.
14
E. Jończak, Klienci jako składnik wartości aktywów niematerialnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 909, Wrocław 2001, s. 56.
12
13

14
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przedsiębiorstwa klientami, a wartość klientów zostanie przyjęta za podstawę
decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwa.
K. Storbacka proponuje następującą klasyﬁkację klientów, w której
uwzględnia koszty i przychody z relacji z danym klientami15:
1. Klienci rentowni – o wysokich przychodach i niskich kosztach
relacyjnych:
– klienci pasywni o stosunkowo wysokim poziomie przychodów
z relacji oraz niskiej aktywności transakcyjnej, wobec których ﬁrma
powinna stosować działania defensywne, zapobiegające ich odejściu
od konkurentów.
2. Klienci charakteryzujący się wysokimi przychodami dla organizacji
i wysokimi kosztami relacji:
– klienci rentowni i nierentowni dla dostawcy.
3. Segment osób będących źródłem niskich przychodów z relacji i niskich
kosztów:
– klienci rentowni i nierentowni, ale z uwagi na niskie przychody nie
stanowią oni tak dużego potencjału dla ﬁrmy jak poprzedni segment.
4. Nierentowni klienci, którzy są źródłem niskich przychodów dla ﬁrmy
i wysokich kosztów relacyjnych, czyli nie stanowią oni grupy wartościowej dla
przedsiębiorstwa16.
Pomiar rentowności przedsiębiorstw może być dokonywany w dwojaki sposób:
– wielkości bezwzględne (kwotowe),
– wielkości względne (niemianowane lub procentowe),
które są relacją osiągniętej nadwyżki do czynników ją wywołujących. Stąd bierze
się podział ogółu wskaźników rentowności wykorzystywanych w analizie ekonomicznej przedsiębiorstw na wskaźniki rentowności bezwzględnej oraz wskaźniki
rentowności względnej17.
Wartość relacji z klientami bardzo często postrzegana jest jako wartość
niematerialna ﬁrmy, jednakże literatura dostarcza licznych wzorów oraz analiz
ich przeliczania. W tabeli 3 przedstawiono zestawienie możliwych sposobów
pomiaru rentowności relacji z klientami.
15
E. Rudawska, Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 222–223.
16
Ibidem.
17
J. Engelhardt, Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 75.
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Tabela 3

Metody liczenia rentowności relacji z klientami
Nazwa miary
Wartość klienta CLTV

Analiza RMF

Opis
CLTV = roczny zysk od klienta × długość związku w latach
Roczny zysk od klienta = (marża na pokrycie × wysokość przeciętnej
sprzedaży × liczba transakcji) + rekomendacje konsumenckie +
niższe koszty marketingu i sprzedaży + wyższa cena + niższe koszty
operacyjne
Metoda pozwala na wybór nabywców najatrakcyjniejszych dla ﬁrmy.
Wyliczenie polega na wyrażeniu w punktach różnych zmiennych
decydujących o atrakcyjności każdego klienta (data ostatniego
zakupu, częstotliwość zakupu danego produktu, przeciętna wartość
wydawana na zakup danego produktu). Najwyżej punktowane są:
krótki czas od ostatniego zakupu, duża częstotliwość nabywania,
największa suma wydana podczas zakupu. Im więcej klient otrzyma
punktów, tym większa jego wartość dla ﬁrmy

Źródło: opracowanie własne na podstawie: I. Ostrowska, Model kształtowania lojalności
konsumentów w stosunku do marki, na podstawie wybranych produktów konsumpcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 133.

Zaprezentowane w tabeli metody są jednymi z wielu dostępnych na rynku,
jednakże wszystkie w swojej budowie są do siebie podobne. Niestety, żadna z nich
nie oddaje w pełni rzeczywistości istniejącej w ﬁrmie. Nie można dokładnie policzyć wartości relacji z klientami, gdyż wpływa na to szereg elementów, często
niematerialnych, np. wysyłanie pracowników na szkolenia, które mają poprawić
ich sposób postępowania z klientami – czyli wpłynąć na lepszą obsługę klienta.
W praktyce programów lojalnościowych istnieje możliwość obserwowania zachowania każdego z uczestników programu poprzez liczne raporty, jakie
można wygenerować z danych zapisanych na platformie internetowej programu
lojalnościowego – np. jak często uczestnikowi programu naliczane są punkty, za
co są przyznawane, na jakie można je przeznaczyć nagrody, czy uczestnik jest
aktywny w programie? Na podstawie takich informacji można podjąć decyzję,
czy warto ponosić np. koszty wysyłania SMS-ów do uczestnika, który od sześciu
miesięcy nie zdobył żadnego punktu.
Szwedzcy badacze K. Storbacka, T. Strandvik, Ch. Grönroos w stworzonym
przez siebie modelu rentowności relacji (rys. 2) podkreślają znaczenie czterech
powiązań, które razem tworzą paradygmat marketingowy. Są to:
– wpływ jakości usługi na satysfakcję klienta,
– wpływ satysfakcji klienta na siłę relacji,
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– powiązanie między siłą relacji a długotrwałością.
– długotrwałość relacji a ich rentowność.
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Rys. 2. Model rentowności relacji
Źródło: K. Storbacka, T. Strandvik, Ch. Grönroos, Managing Customer Relationship for
Profit, „International Journal of Service Industry Management”, 1994, nr 5.

Przedstawiony model jest potwierdzeniem, iż długookresowy charakter
relacji nie jest wystarczającym warunkiem determinującym rentowność relacji. Autorzy zwracają uwagę na dwa wymiary rentowności relacji: przychodów
z relacji i kosztów relacji. Sposobem na wzrost przychodów z relacji jest zaspokojenie wszystkich możliwych potrzeb danej kategorii przez konsumenta u jednego
dostawcy oraz zapewnienie możliwości podwyższania cen świadczonych usług.
Natomiast koszty relacji można odnaleźć w każdorazowym kontakcie pomiędzy
klientem a dostawcą, dlatego należy dążyć do redukcji kosztów poprzez modyﬁkację zasad współpracy (poszukiwanie nowych – oszczędnych sposobów interakcji dwóch stron, zmniejszenie liczby interakcji)18.
Literatura przedmiotu zawiera jeszcze wiele innych podziałów klientów,
dzięki którym ﬁrma może zdecydować o podjęciu działań służących nawiązaniu
rentownych relacji. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa bardzo ważne jest, aby
ciągle badać grupy klientów i inwestować w te kontakty, które wpłyną na wzrost
18

E. Rudawska, Znaczenie relacji z klientami…, s. 221.
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rentowności relacji, a unikać inwestowania środków w tych konsumentów, z którymi relacje nigdy nie będą opłacalne dla ﬁrmy.
Zakończenie
Wobec rosnących wymagań współczesnego klienta, nasilającej się konkurencji, obniżenia efektywności działań promocyjnych, porównywania ofert ﬁrm
przez klienta, rosnących kosztów pozyskania nowych klientów – niektóre ﬁrmy
postanowiły inwestować w już posiadanych klientów. Zauważono, że budowanie
relacji z grupą stałych nabywców jest o wiele tańsze niż ciągłe pozyskiwanie
nowych, a tym samym – bardziej opłacalne. Dlatego też stosowanie marketingu
relacji okazało się słusznym działaniem. W zależności od podjętych działań
klient zyskuje przekonanie lepszej jakości obsługi, indywidualnego traktowania go przez pracowników ﬁrmy, przez co zwiększa się jego zaufanie do niej,
jest zadowolony z otrzymanego dobra, a nawet dodatkowego nagradzania go.
Poprzez takie doznania klient odczuwa satysfakcję i staje się lojalny wobec ﬁrmy.
Sposób myślenia o kliencie na przestrzeni lat znacząco ewoluował. Dawniej
nie było prawie żadnego wyboru dostawcy, marki produktu, a klient musiał kupić
to, co było dostępne w danej chwili na rynku. Dopiero z czasem klient przestał
być wrogiem, a stał się częścią zespołu, aktywnym kreatorem teraźniejszości
i przyszłości19. Każda ﬁrma, aby zrozumieć wartość, jaką stanowi dla niej klient,
powinna najpierw zdać sobie sprawę z tego, kim on jest.
Tematyka relacji w ﬁrmie z jej klientami nie jest łatwym zagadnieniem.
Budowanie relacji wymaga czasu, aby mogły być trwałe i długookresowe, a tym
samym – przekładać się na zysk ﬁrmy. Tylko takie relacje prowadzą do zdobycia
grupy lojalnych klientów, co daje ﬁrmie dobrą pozycję na rynku.
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PROFITABILITY RELATIONSHIP AS A SELECTED COMPONENT
IN BULDING RELATIONSHIP

Summary
The article is focus on selected component to build relationships with their customers, such as proﬁtability relationship. The ﬁrst part contains the deﬁnition of concept
relationships. Subsequently discusses the factors affecting proﬁtability of the customer in
terms of CRM, income and expenses relationships, the model proﬁtability a relationship.
Keywords: relationship marketing, proﬁtability relationship, client
Translated by Urszula Chrąchol
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INNOWACJE W BRYTYJSKIEJ BANKOWOŚCI
KOMERCYJNEJ.
LEKCJE Z KRYZYSU FINANSOWEGO

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjnych rozwiązań w bankowości
komercyjnej Wielkiej Brytanii. Zaprezentowano nowe produkty bankowe stosowane
w brytyjskiej praktyce ﬁnansowej, do których należą m.in.: bankowy szariat, oparty na
modelu bankowości islamskiej, program „kup i najmuj” oraz usługi bankowe oferowane
przez okienko „drive-thru”. Opisano także zmiany prawne i systemowe w bankowości
angielskiej. Zdeﬁniowano innowacje i sam proces innowacyjny, wyodrębniając innowacje stopniowe i radykalne. Przedstawiono kryzys ﬁnansowy, jego przyczyny, przebieg
i skutki oraz sformułowano wnioski w postaci lekcji z kryzysu ﬁnansowego. Kryzys
ﬁnansowy może przybierać różne kombinacje i formy, z czego najniebezpieczniejszy jest
model WW, świadczący o dużej niestabilności gospodarki danego kraju. Wyodrębniono
i opisano siedem etapów współczesnego kryzysu ﬁnansowego. Wnioski wyciągnięte
z analizowanego problemu sugerują wyraźnie konieczność powrotu do konserwatyw-
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nej polityki kredytowej. Wiele wskazuje również na to, że tradycyjna bankowość znowu
będzie zyskiwać na znaczeniu. Mamy do czynienia z szeregiem wdrożonych i wdrażanych reguł ostrożnościowych, początkiem ery powrotu do regulacji i interwencji państwa.
Słowa kluczowe: innowacje w bankowości, brytyjska bankowość komercyjna, kryzys
ﬁnansowy

Wprowadzenie
Współczesna bankowość na świecie, również w krajach Unii Europejskiej
– w czasach niepewności, ryzyka i ekonomii wiedzy niedoskonałej – nieprzypadkowo określana bywa jako „nieustający plac budowy”. Stwierdzenie to stało
się jeszcze bardziej aktualne w następstwie bezprecedensowych zdarzeń odnotowanych w światowej bankowości i ﬁnansach w latach 2007–2013. Bankowość
(system bankowy, przemysł bankowy) spełnia szczególną rolę w gospodarkach
poszczególnych krajów. Dotyczy to – przy zachowaniu odpowiednich proporcji – również poszczególnych banków z osobna. Sektor ﬁnansowy, z bankowym
na czele, bez wątpienia może być potencjalnie potraktowany jako jedna z czołowych lokomotyw wzrostu gospodarczego (the engine of economic growth).
W literaturze pojawiają się liczne opinie dotyczące specyﬁcznej, nadzwyczajnej
pozycji banków, bankowości i całej banking community w gospodarkach, społeczeństwach i społecznościach lokalnych poszczególnych krajów. I chociaż
w ostatnich latach można było spotkać opinie głoszące, że „bankowość będzie
zawsze, banki niekoniecznie”, a także tezy o schyłku bankowości i określenie tej
branży mianem „postbankowości”, to przecież nadal – w drugiej dekadzie XXI
wieku – trudno przecenić wyjątkową pozycję tych podmiotów we współczesnych
gospodarkach europejskich.
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z kryzysem ﬁnansowym i jego konsekwencjami dla systemu bankowego w Wielkiej Brytanii. Opisano kilka innowacji – zarówno systemowych, jak i produktowych – będących
następstwem i koniecznością w dobie spektakularnych zmian i ewolucji systemu
bankowego podczas światowego kryzysu ekonomicznego.
Wydarzenia na rynku bankowo-ﬁnansowym USA, a także na rynkach europejskich, które wydarzyły się głównie w drugiej połowie roku 2007 i w roku 2008,
a także w latach następnych, bez wątpienia wpłynęły na erozję poziomu zaufania
do szeroko rozumianego świata ﬁnansów, z instytucjami bankowymi i niektórymi

Innowacje w brytyjskiej bankowości komercyjnej. Lekcje z kryzysu...

23

instrumentami ﬁnansowymi na czele. Sektor bankowy nieprzypadkowo został
uznany przez wielu analityków za jednego z głównych – jeśli nie głównego –
winowajców kryzysu (choć stał się też oﬁarą kryzysu). Zarówno kredytodawców,
jak i kredytobiorców niejednokrotnie oskarżano w ostatnich latach o chciwość,
ignorancję, arogancję, krótkowzroczność i lekkomyślność w podejściu do ryzyka.
System bankowy Wielkiej Brytanii należy do najlepiej rozwiniętych na
świecie4. Różni się od systemów bankowych innych państw europejskich ze
względu na uwarunkowania historyczne. Brytyjski system ma charakter dwupoziomowy. Poziom pierwszy stanowi Bank Anglii, natomiast drugi – instytucje
kredytowe, do których zaliczane są banki zróżnicowane pod względem przedmiotu i rodzajów działalności, charakteru obsługiwanego rynku, formy własności, struktury własności oraz struktury organizacyjnej. Występuje podział na
bankowość uniwersalną i specjalistyczną oraz hurtową i detaliczną. Nie ulega
wątpliwości, że system bankowy Wielkiej Brytanii jest interesującym studium
przypadku – jako przykład systemu, który ewoluuje pod wpływem zmian spowodowanych w rezultacie kryzysu ﬁnansowego.
Geneza i modele kryzysów ﬁnansowych
Według słownika Collinsa5 „kryzys” to znaczący etap lub punkt zwrotny
jakiegoś procesu, szczególnie w sekwencji zdarzeń, niestabilny okres, zwłaszcza
w znaczeniu politycznym lub ekonomicznym, nagła zmiana na lepsze lub gorsze,
na przykład w odniesieniu do zagadnień medycznych. „Recesja” z kolei, według
tego samego źródła, to tymczasowa depresja aktywności ekonomicznej, zmiana
kierunku.
Wyraźnie można zauważyć, że oba terminy dotyczą pewnego rodzaju znaczącego zakłócenia swobodnego toku zdarzeń i w literaturze przedmiotu są często stosowane zamiennie. W odniesieniu do zagadnień ekonomicznych można
mówić o kryzysie kredytowym, ﬁnansowym lub też w większym wymiarze –
gospodarczym. Początki obecnego kryzysu kredytowego w szerokim zakresie są
ściśle związane z amerykańskim rynkiem kredytów dla osób z trudną historią

4
A. Borcuch, System bankowy Wielkiej Brytanii, w: Systemy bankowe krajów G-20, red. S. Flejterski, J.K. Solarz, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2012, s. 436 i dalsze.
5
Collins English Dictionary: Complete and unabridged, Sixth edition, Harper Collins, July 2003.
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kredytową (sub-prime lending)6. Okoliczności spowodowane konsekwencjami
nieodpowiedniego zabezpieczenia kredytów początkowo wyglądały jedynie na
zaburzenia płynności rynków ﬁnansowych, z czasem jednak zaczęły wpływać na
niektóre banki, takie jak np. Northern Rock Bank, i przeobraziły się w dużej skali
w kryzys ﬁnansowy, a banki w konsekwencji zaczęły generować straty.
Najbardziej intensywna faza kryzysu ﬁnansowego nastąpiła we wrześniu
2008 roku, kiedy to zbankrutował jeden z większych banków inwestycyjnych
Stanów Zjednoczonych – Lehman Brothers7. Kryzys nieuchronnie rozprzestrzeniał się także na inne państwa, co spowodowało konieczność podejmowania
dodatkowych działań interwencyjnych przez rządy krajów dotkniętych recesją.
Mimo że najgorsza faza kryzysu ﬁnansowego wydaje się być już za nami,
wiele rynków ﬁnansowych nadal boryka się z wywołanymi przez niego ograniczeniami. Banki w dalszym ciągu są zmuszone do stosowania mechanizmów
naprawczych. Istnieje bowiem uzasadniona obawa przeniesienia się efektów
recesji na inne kraje, ﬁnansowo zależne od banków światowych.
Analizując funkcjonowanie systemów kredytowych poprzedzających
kryzys ﬁnansowy, można wyraźnie zauważyć, iż banki udzieliły zbyt wielu
kredytów osobom, które nie były w stanie ich spłacić. W wyniku tego doszło
do gwałtownego wzrostu przejęć hipotecznych oraz spadku cen nieruchomości.
Wiele banków zlekceważyło związane z tym zagrożenia, opierając się na niedoskonałych mechanizmach zabezpieczeń i kontroli ryzyka.
Według wielu ekonomistów obecna sytuacja jest dowodem na to, że współczesna ekonomia jako nauka poniosła pewnego rodzaju porażkę, polegającą na
tym, że nie dostrzeżono w porę nadchodzącego zagrożenia oraz nie zaistniały
odpowiednie środki zaradcze lub ich nie wykorzystano. Profesor Paul Krugman
stwierdził, że nie sprawdziły się podstawowe założenia ekonomii neoklasycznej, oparte na idei racjonalnych zachowań inwestorów i konsumentów. Sytuacja,
w jakiej znalazły się światowe rynki ﬁnansowe, nie ma także odzwierciedlenia
Przykłady istniejących praktyk sub-prime lending:
− kredyty typu NINJA (No Income, No Job or Assets), co oznacza brak przychodu, pracy
i kapitału (aktywów) – są to kredyty udzielane osobom bez względu na ich możliwości
ﬁnansowe tudzież z trudną historią kredytową;
− eksplodujący kredyt ARM (Adjustable Rate Mortgage), co oznacza kredyt z dostosowywalną stopą procentową, co w praktyce polega na tym, że oprocentowanie kredytu przez
pierwszych kilka miesięcy jest bardzo niskie, jednakże po tym okresie gwałtownie wzrasta, powodując zagrożenie powstania dodatkowego zadłużenia.
7
H. Sender i in., Broken brothers: How brinkmanship was not enough to save Lehman, http://www.
ft.com/cms/s/0/d9792572-8358-11dd-907e- 000077b07658.html#axzz3Rl8CMIax (17.05.2013).
6
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w założeniach teorii ﬁnansów, wykorzystującej hipotezę rynku efektywnego.
Według tejże hipotezy rynek jest efektywny wtedy, gdy ceny odzwierciedlają
w dokładny sposób wszystkie publicznie dostępne informacje wpływające na
wartość papierów wartościowych. Natomiast uzyskane stopy zwrotu zależą od
poziomu podejmowanego przez inwestorów ryzyka. Krugman upatruje winy
również w doktrynie monetaryzmu, zakładającej, że aby zapobiec kryzysowi,
wystarczy konsekwentna realizacja zasady opierającej się na minimalnym poziomie interwencji rządów w gospodarkach poszczególnych państw oraz dbałości
banków centralnych o stałość wzrostu podaży pieniądza8.
Teoria ekonomii określa także skalę i kierunki przebiegu kryzysów ﬁnansowych, co można zobrazować graﬁcznie w postaci wykresów. Przybierają one
łagodniejszą lub bardziej surową formę, a opisać je można jako kształt liter, których postać przyjmują. Najbardziej popularne z nich to V, U, W oraz L. Wyobrażając sobie graﬁczny przebieg spadku PKB i wzrostu w jednostce czasu, nietrudno
zauważyć, że każdy z powyższych przykładów charakteryzuje się odmienną
dynamiką i czasem trwania.
Kryzys w kształcie litery V oznacza, że gospodarka odczuwa nagły spadek,
lecz po osiągnięciu najniższego pułapu następuje równie szybka poprawa sytuacji. Kryzys w kształcie litery U jest bardzo podobny do poprzedniego przykładu,
jednakże cały proces nieco bardziej rozciąga się w czasie, a moment zwrotny nie
jest aż tak gwałtowny. Kryzys w kształcie litery W to dwie następujące po sobie
fale recesji, przyjmujące kształt V. Stan gospodarki, po powrocie do poziomu
sprzed pierwszego kryzysu, ponownie się pogarsza, aby osiągnąć krótkotrwały
stan krytyczny i stopniowo odbudowywać utraconą stabilizację. Najbardziej
niekorzystnym z punktu widzenia gospodarki jest kryzys przybierający w swojej postaci graﬁcznej kształt litery L. W tym przypadku sytuacja ekonomiczna
gwałtownie się pogarsza i taki stan utrzymuje się przez dłuższy czas. Oczywiście
istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia różnych kombinacji i form kryzysów
ﬁnansowych, np. kryzys o kształcie WW, który świadczyłby o dużej niestabilności gospodarki danego kraju.

Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy, red. J. Kundera, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 172.
8
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Stadia kryzysu ﬁnansowego w Wielkiej Brytanii
Obecny kryzys ﬁnansowy rozpoczął się w sierpniu 2007 roku. Jego przebieg można podzielić na kilka etapów9.
Etap pierwszy (sierpień 2007 roku) to początki kryzysu płynności ﬁnansowych; brytyjski Northern Rock Bank, który był wysoce zależny od środków
kapitałowych pochodzących z pożyczek krótkoterminowych, odczuł konsekwencje braku płynności ﬁnansowej i zmuszony był zwrócić się o pomoc do banku
centralnego (Bank of England). W wyniku przedostania się powyższej informacji do mediów nastąpił paniczny wręcz proces wycofywania oszczędności przez
klientów banku. Bank ogłosił bankructwo w ciągu jednego dnia.
Etap drugi (jesień 2007) – banki brytyjskie zaczęły ponosić rosnące straty
wskutek udzielania kredytów bez odpowiednich mechanizmów kontrolnych,
podobnie jak w przypadku banków amerykańskich. Banki na całym świecie
zaczęły ponosić straty.
Etap trzeci (wiosna 2008) – rosnące problemy banku Bear Stearns, dużego
amerykańskiego banku inwestycyjnego, spowodowały, że zażądał on pomocy od
rządu ze środków federalnych. W tym samym czasie kilka banków brytyjskich
skorzystało z prawa pomocy w poprawie ich sytuacji kapitałowej.
Etap czwarty (wrzesień 2008) stanowił kryzys wypłacalności, upadł bank
Lehman Brothers. Jeden z większych amerykańskich banków inwestycyjnych ogłosił upadłość mimo prób udzielenia ﬁnansowej pomocy przez rząd
amerykański.
Etap piąty (wrzesień 2008 – grudzień 2008) to realizacja programów pomocowych, takich jak:
– rekapitalizacja banków przez rządy,
– kontrola i wsparcie płynności ﬁnansowej przez banki centralne,
– podniesienie minimalnych wartości obowiązkowych depozytów
kredytowych,
– wprowadzenie zakazu odsprzedaży instytucji ﬁnansowych,
– wprowadzenie polityki monetarnej – koordynacja stawek procentowych
przez banki centralne,
– wsparcie polityki podatkowej – obniżenie stawki podatku VAT z 17,5%
do 15%.
T. Edmonds, T. Jarrett, J. Woodhouse, The credit crisis: a timeline, House of Commons,
„Business and Transport Section” 2010, s. 5.
9
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Etap szósty (styczeń 2009 – marzec 2009) to ponowne pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej – wiele państw wykazało ujemne wartości PKB.
Etap siódmy (kwiecień 2009 do chwili obecnej) charakteryzuje powolna
poprawa, polegająca na tym, że banki zaczynają odbudowywać swój kapitał.
Jednakże rządy i banki centralne są ciągle gotowe do uruchomienia programów
pomocowych.
Wydarzenia ostatnich lat stanowią ewidentne potwierdzenie teorii realnego cyklu koniunkturalnego10, polegającego na tym, że uczestnicy rynku nie
mają pełnych informacji na temat sytuacji ekonomicznej gospodarki. W sytuacji
spowolnienia gospodarczego powoduje to, że zaczynają popełniać błędy przy
podejmowaniu decyzji11. Dynamika zmian wymusza konieczność ciągłego dostosowywania istniejących mechanizmów i modeli ekonomicznych. W niektórych
przypadkach należy posunąć się nieco dalej i opracować całkowicie innowacyjne
narzędzia, które mogłyby pomóc w zapobieganiu powtarzalności niekorzystnych
sytuacji ekonomicznych o zasięgu globalnym. Takie innowacyjne narzędzia
i techniki wprowadzane są już m.in. w brytyjskich bankach i innych instytucjach
ﬁnansowych.
Innowacje i proces innowacji – podejście teoretyczne
W anglojęzycznej literaturze przedmiotu znana jest deﬁnicja określająca
innowacyjny produkt jako nowy wyrób lub nową usługę, które są wprowadzane
na rynek w celu spełnienia potrzeb użytkownika lub zaspokojenia potrzeb samego
rynku. Proces innowacyjny deﬁniowany jest jako nowy element, wprowadzony
do działalności świadczenia usług przez organizację, w domyśle – przedsiębiorstwo12. W najprostszym podziale można wyróżnić innowacje produktowe
i procesowe. Innowacje produktowe skupiają się na rynku i są przede wszystkim
ukierunkowane na klienta. Innowacje procesowe mają charakter wewnętrzny,

A. Malinowski, Kryzys finansowy – przypadek czy konieczność? – wyjaśnienie teoretyczne
genezy kryzysu, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 85, Wydawnictwo Naukowe Akademii
Podlaskiej, Siedlce 2010, s. 153.
11
Twórcami tej teorii są Finn Erling Kydland oraz Edward Christian Prescott, którzy za wkład
w rozwój makroekonomii i badania nad czynnikami determinującymi współczesne cykle koniunkturalne otrzymali w 2004 roku Nagrodę Nobla.
12
J. Utterback, W. Abernathy, A Dynamic Model of Process and Product Innovation, „Omega” 1975, nr 3/6, s. 639–656, J. Ettlie, E. Reza, Organizational Integration and Process Innovation,
„Academy of Management Journal” 1992, nr 35, s. 795–827.
10
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ukierunkowany na rozwój, nowe możliwości i są niejako napędzane przez generowaną wydajność13.
Innowacja może być albo radykalna, albo stopniowa; jej rodzaj jest determinowany przez stopień zmiany towarzyszący innowacji14. Radykalne innowacje
powodują zasadnicze zmiany w działalności organizacji, całych gałęzi gospodarki
czy nawet w społeczeństwie. Obecnie stanowią wyjątek; w dotychczasowych
praktykach widać wyraźne odejście od ekstremalnych zmian. Bardzo radykalne
innowacje znacznie zwiększają niepewność na rynku w aspekcie transformacji
zarówno przedsiębiorstw, jak i gałęzi gospodarki15.
Z drugiej strony, mamy do czynienia z innowacjami stopniowymi (stanowiącymi doskonałą alternatywę wobec innowacji radykalnych), które wzmacniają
istniejące możliwości organizacji16. Innowacje stopniowe podkreślają znaczenie
ekonomii skali i ekonomii produkcji oraz rozwoju rynków masowych. Stopniowe
ulepszenia istniejących produktów, usług i procedur organizacyjnych zwiększają
wydajność, jakość i użyteczność oraz są niezbędne do kreowania konkurencyjności produktów17.
„Jednym z czterech ﬁlarów Strategii Lizbońskiej – oprócz liberalizacji,
przedsiębiorczości i spójności społecznej – jest właśnie innowacyjność, prowadząca (razem z rozwojem społeczeństwa informacyjnego) do powstania gospodarki opartej na wiedzy”18. Strategia dotyczy wszystkich państw członkowskich
Unii Europejskiej.
W odniesieniu do rynku ﬁnansowego, a przede wszystkim samych banków,
można zauważyć głębokie zmiany – zarówno w aspektach wewnętrznych, jak
i zewnętrznych. Istnieją dowody, że banki były i są bardziej skłonne do przyjmowania innowacji w odpowiedzi na wyzwania konkurencji niż inne gałęzie
13
B. Batiz-Lazo, D. Wood, An Historical Appraisal of Information Technology in Commercial
Banking, „Electronic Markets” 2002, nr 12/3, s. 192–205.
14
J. Ettlie, W. Bridges, R. O’Keefe, Organization Strategy and Structural Differences for Radical versus Incremental Innovation, „Management Science” 1984, nr 30, s. 682–695.
15
A. Meyer, G. Brooks, J. Goes, Environmental Jolts and Industry Revolutions: Organizational
Responses to Discontinuous Change, „Strategic Management Journal” 1990, nr 11, s. 93–110.
16
R. Dewar, J. Dutton, The Adoption of Radical and Incremental Innovations: An Empirical
Analysis, „Management Science” 1986, nr 32, s. 1422–1433, R. Henderson, K. Clark, Architectural
Innovation: The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established
Firms, „Administrative Science Quarterly” 1990, nr 35, s. 9–30.
17
L. Sciulli, Innovations in the Retail Banking Industry: The Impact of Organizational Structure and Environment on the Adoption Process, NY: Garland, New York 1998, passim.
18
Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim, ZARR S.A.,
Szczecin 2004, s. 5.
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gospodarki. Instytucjonalne innowacje są traktowane przez banki jako nowe
możliwości biznesowe. Charakterystyka sektora bankowego w kontekście zmian
ma swoją historię. Szczególne cechy sektora bankowego to m.in.19:
– rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych (IT), który zdecydowanie obniżył bariery dostępu do rynków bankowych i pomógł
osiągnąć większą skalę i zakres działania banków oraz zaowocował
wdrożeniem bardziej zaawansowanych i złożonych form oceny i zarządzania ryzykiem,
– nieustanna ewolucja potrzeb klienta, co powoduje natężenie konkurencji,
– zmiany w teorii ﬁnansów, które pomogły wyeliminować pośrednictwo, tj. liczbę pośredników w przepływie funduszy, tzw. plasowanie
bezpośrednie,
– działania w celu obejścia kontroli nałożonej przez bariery regulacyjne,
skierowane na rentowną działalność banków przez władze monetarne.
Banki wchodzą w interakcje z:
– rządem, który stwarza presję w celu poprawy stanu sektora bankowego,
– akcjonariuszami, którzy szukają stałego zysku,
– klientami, którzy ciągle chcą więcej i lepiej w zakresie oferowanych im
produktów bankowych.
Na skutek tych relacji banki są pod zewnętrznym naciskiem otoczenia;
wewnętrznie natomiast – w samym sektorze bankowym – presja wytwarzana jest
samoistnie i dotyczy konkurowania między bankami. Wprowadzanie innowacji
stanowi zatem podstawę działania banków. Głównym motorem procesu innowacji jest redukcja kosztów, co nie musi być wcale aż tak trudne, ponieważ banki

A. Mullineux, Financial Innovation, Banking and Monetary Aggregates in the UK, University of Birmingham, Birmingham 1993, passim; A. Berger, The Economic Effects of Technological Progress: Evidence from the Banking Industry, „Journal of Money, Credit & Banking” 2003,
nr 35, s. 141; B. Batiz-Lazo, D. Wood, Management of Core Capabilities in Mexican and European
Banks, „International Journal of Service Industry Management” 1999, nr 10, s. 430–448; B. BatizLazo, D. Wood, Strategy, Competition and Diversification in European and Mexican Banking, „International Journal of Bank Marketing” 2003, nr 21, s. 2002–2016; H. Scarbrough, R. Lannon, The
Successful Exploitation of New Technology in Banking, „Journal of General Management” 1988,
nr 13, s. 38; R. Fincham, J. Fleck, R. Procter, H. Scarbrough, M. Tierney, R. Williams, Expertise
and Innovation: Information Technology Strategies in the Financial Services Sector, Oxford University Press, Oxford 1994, passim; L. Lopez, E. Roberts, First – Mover Advantages in Regimes
of Weak Appropriability: The Case of Financial Services innovations, „Journal of Business Research” 2002, nr 55, s. 997–1005; P. Molyneux, N. Shamroukh, Diffusion of Financial Innovations:
The case of Junk Bonds and Note Issuance Facilities, „Journal of Money, Credit & Banking” 1996,
nr 28, s. 502.
19
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nie zawsze muszą zmieniać całe procesy/techniki działania w celu wspierania
i wdrażania nowych produktów20.
Innowacje w praktyce – przykłady
W ciągu ostatnich kilku lat regulacje na rynku ﬁnansowym wywarły dużą presję na banki brytyjskie. Zmiany regulujące działalność banków doprowadziły do21:
– ogromnego spadku liczby udzielanych kredytów hipotecznych w 2012
roku,
– wysokiego stosunku kosztu kredytu do jego wartości (high loan-to-value
mortgage),
– wzrostu kosztów ﬁnansowania zewnętrznego; międzybankowe zakontraktowane aktywa bilansowe stały się odnawialne,
– wzrostu kosztów operacyjnych banków.
Na działalność banków w Wielkiej Brytanii od 2012 roku wpłynęły dwie
główne zmiany legislacyjne:
– wprowadzenie Financial Conduct Authority (FCA), organu kontroli
i ograniczeń ds. kredytów hipotecznych, charakteryzującego się bardziej
interwencyjnym podejściem – regulującym udzielanie kredytów hipotecznych – niż funkcjonujący dotychczas nadzór ﬁnansowy, tzw. FSA
(Financial Services Authority),
– zalecenie rządowe funkcjonujące pod nazwą ICB (Independent Commission on Banking), aby promować stabilność i konkurencję w sektorze
bankowym.
Banki brytyjskie musiały dostosować się do nowej ery rygorystycznych regulacji prawnych znacznie szerzej i szybciej niż banki w innych krajach europejskich.
Adaptacja do zmieniających się potrzeb i możliwości konsumentów w osłabionej przez kryzys gospodarce była i dalej jest niewątpliwie trudnym wyzwaniem.
Perspektywy gospodarcze w Wielkiej Brytanii pogorszyły się w ciągu ostatnich
kilku lat, przez co zaufanie konsumentów do banków zmalało. Wynikiem jest
m.in. obserwowany spadek liczby udzielanych pożyczek i kredytów.
Dobór innowacji poprzez wprowadzanie nowych produktów bankowych na
rynek był niezbędny, aby przetrwać kryzys oraz spełnić oczekiwania tak klientów,
20
B. Batiz-Lazo, K. Woldesenbet, The Dynamics of Product and Process Innovation in UK
Banking, London South Bank University, London 2004, passim.
21
Trends to Watch in UK Retail Banking, http://www.datamonitor.com/store/Product/2012_
trends_to_watch_in_uk_retail_banking?productid=CM00212-001 (11.05.2013).
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jak i wymagających akcjonariuszy banków. Tym bardziej że pojawiły się tzw. nowe
spółdzielnie ﬁnansowe (financial cooperatives) – regulowane jednostki ﬁnansowe,
oferujące niskie koszty pożyczek i kredytów oraz nowa legalna forma kredytowania, tzw. P2P (osoba osobie – person to person), która charakteryzuje się niskim
kosztem i lepszymi warunkami kredytowania, niż oferują konwencjonalne banki.
Dostosowanie nowej polityki banków, polegającej na gromadzeniu kapitału
przy niskich kosztach, przyciągnęło zagraniczny kapitał islamski22, tj. głównie
z krajów islamskich Azji Południowej, Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu,
oraz kapitał lokalny, pochodzący z powiększającej się społeczności azjatyckiej
w Wielkiej Brytanii. Napływ obu kapitałów stworzył nowy produkt, tzw. bankowy
szariat, który opiera się na bankowości etycznej (moralnej) i corocznie oscyluje
w granicach 330 miliardów funtów brytyjskich. Bankowy szariat wprowadziły
i stosują takie banki, jak: Lloyds, HSBC, Halifax, RBS, Islamic Bank of Britain23.
Bank of America i inne banki zagraniczne działające na rynku kart kredytowych w Wielkiej Brytanii zdecydowały się z niego wycofać, co dało możliwość
swobodnego przenoszenia kredytów na kartach kredytowych i nieoprocentowane
(bezodsetkowe) transfery kapitału.
Ponadto rząd brytyjski wprowadził nowe środki mające na celu zmniejszenie kosztów mieszkań/domów, opracowując program „kup i najmuj” (tzw. part
buy part rent scheme). Program skierowany jest tylko i wyłącznie do nabywców
pierwszej nieruchomości mieszkalnej. Maksymalny wkład własny kupującego
może stanowić do 60% wartości nieruchomości; rząd kupuje pozostałe X%
nieruchomości. Następnie kupujący najmuje nabyte lokum od rządu po niskiej
stawce czynszu najmu, przez okres minimum pięciu lat, liczony od daty zakupu.
Otrzymany w tym programie rządowym kredyt hipoteczny na sﬁnansowanie nieruchomości jest dostępny, tani i dość łatwy proceduralnie, ryzyko kredytowania
bowiem przejmuje częściowo na siebie rząd Wielkiej Brytanii24.
Zmiany w systemie bankowości detalicznej w Wielkiej Brytanii, zgodnie
z OFT (Office of Fair Trading – odpowiednik polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), zostały przedstawione na rysunku 1.
Więcej informacji o kapitale islamskim – I. Ahmed, Islamic Banking System, University of
Atlanta, Atlanta 2011, http://ssrn.com/abstract=1759273 (20.12.2013).
23
S. Volk, M. Pudelko, Challenges and opportunities for Islamic retail banking in the European
context: Lessons to be learnt from a British – German comparison, „Journal of Financial Services
Marketing” 2010, nr 15, s. 191–202.
24
RBC Royal Borough of Chelsea and Kensington housing publications, http://www.rbkc.gov.
uk/housing.aspx (13.05.2013).
22
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Rys.1. Zmiany w bankowości detalicznej
Źródło: opracowanie własne na podstawie, Retail banking in the UK objectives of the
innovation working plan in retail banking, http://www.oft.gov.uk/OFTwork/
ﬁnancial-and-professional/retail-banking/#.Uv5dYbSHaFA (12.05.2013).

Konsumenci są w wystarczającym stopniu zaangażowani w usługi bankowe, pobudzając tym samym konkurencję w sektorze bankowym, co przejawia
się tym, że banki informują swoich klientów, których produktów używać i jak
z nich najefektywniej korzystać. Konsumenci podejmują przez to lepsze decyzje
ﬁnansowe, co pobudza konkurencję między bankami.
System bankowy jest bardziej zorientowany na konsumenta, co w praktyce
oznacza, że produkty banków są dostosowane do potrzeb klientów w sposób ułatwiający im dokonywanie świadomych decyzji ﬁnansowych.
Bariery wejścia i ekspansji w sektorze bankowym są niższe, przez co
wiarygodni nowi potencjalni uczestnicy są w stanie przyłączyć się do rynku
ﬁnansowego i mają realne szanse na osiągnięcie korzyści skali, niezbędnej do
skutecznego działania i zdobywania klientów.
Konsumenci mają szeroki wybór dostawcy/banku dzięki nasilonej konkurencji spoza tradycyjnego modelu bankowego, co sprawia, że sektor bankowy jest
mniej skoncentrowany. Konkurencja między bankami powoduje ich zwiększoną
efektywność i innowacyjność, co paradoksalnie przekłada się na niższe koszty
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funkcjonowania banków, ponieważ koszty te są przenoszone na konsumentów
i przedsiębiorców, korzystających z innowacyjnych produktów25.
Podsumowując rozważania na temat innowacji w bankowości brytyjskiej,
nie sposób nie wspomnieć o jeszcze jednej nowości, dostępnej od 3 maja 2013
roku: „bank drive-thru” (w dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego: „przejedź przez”). Okazuje się, że z okna samochodu można już kupić nie tylko frytki
i hamburgera. Metro Bank otworzył bowiem pierwszy punkt obsługi drive-thru
w hrabstwie Berkshire”26, niedaleko Londynu, w południowo-wschodniej części
Wielkiej Brytanii. Bankowe okienko znajduje się w miejscowości Slough; Craig
Donaldson – dyrektor wykonawczy Metro Banku, wypowiada się o nowym
pomyśle z entuzjazmem i nadzieją. Dla jego ﬁrmy nie jest to pierwszy innowacyjny projekt; w niektórych oddziałach banku znajdują się toalety dla klientów
czy miski z wodą dla psów27.
Macdonaldyzacja bankowości – potrzeba, fanaberia czy nieuchronna przyszłość? Na to i na wiele jeszcze innych pytań odpowiedzą kolejne publikacje
o bankach, bankowości, bankowych produktach, nowych pomysłach rządów
oraz prezesów i dyrektorów banków.
Podsumowanie
Kryzys zmienił i zmienia nadal oblicze systemu bankowego. Dylemat
polega na tym, jak nie dopuścić w przyszłości do prywatyzacji zysków i nacjonalizacji strat czy też nacjonalizacji zysków i internacjonalizacji strat. Bankowość
musi wrócić do źródeł, przykładowo do konserwatywnej polityki kredytowej.
Wiele wskazuje, że tradycyjna bankowość znowu będzie zyskiwać na znaczeniu.
Współczesny kryzys pokazuje, że największym błędem było pozwolenie
systemowi bankowo-ﬁnansowemu na własne życie. System ﬁnansowy ma służyć obywatelom, tak jak instytucje sektora publicznego, i nie powinien być dla
nich niezrozumiały. A już na pewno – nie dla tych, którzy mają go regulować
w imieniu obywateli. Wszystko musi być prostsze, przy czym banki nie powinny
spekulować. Może to oznaczać w przyszłości mniejszą liczbę kredytów, a także
prawdopodobnie niższą stopę wzrostu, ale za to większość ludzi będzie się czuła
bezpieczniej. Stanie się mniej zestresowana i zacznie mieć lepszą kontrolę nad
maszynerią, która decyduje o ich przyszłości.
25
26
27
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Bank drive thru, „Express Polish” 2013, nr 430, s. 8.
Ibidem, s. 8.

34

Stanisław Flejterski, Radosław Korda, Agata Stachurska

Sporo wskazuje na to, że wchodzimy w epokę respektowania reguł ostrożnościowych, początek ery powrotu do regulacji i interwencji państwa. Finanse
zostaną poddane silniejszej kontroli: konieczna jest regulacja systemu bankowego,
większa przejrzystość jego funkcjonowania, rozbijanie wielkich banków na sieci
mniejszych. Rządy muszą wpłynąć na uproszczenie instrumentów ﬁnansowych,
gdyż chodzi o powstrzymanie banków przed obracaniem niektórymi rodzajami
aktywów. W ostatnich latach wiele solidnych banków przekształciło się w banki
spekulacyjne: ich głównym celem stało się wypracowywanie krótkoterminowych
zysków dla udziałowców, a interes deponentów zszedł na dalszy plan.
Często twierdzi się, że kryzysy bywają szansą, a także – że grzechem byłoby
ich zmarnowanie. Jednym z kluczy do rozwiązania problemu współczesnego
sektora bankowo-ﬁnansowego jest próba stworzenia tzw. nowego ładu ﬁnansowego, co w gruncie rzeczy sprowadza się głównie do nowego kształtu nadzoru
i regulacji. Po czasach niedostatecznej regulacji (deregulacji) nadeszło stadium
reregulacji, „trzymania na krótszej smyczy” czy „przykręcania śruby” bankom.
Dotyczy to również analizowanych w tej pracy banków brytyjskich.
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INNOVATIONS IN THE BRITISH COMMERCIAL BANKING
LESSONS FROM THE FINANCIAL CRISIS

Summary
The purpose of this article is to present innovative solutions in commercial banking
in the UK. Some of the new banking products used in the British ﬁnancial practice were
shown, eg.: sharia banking, based on the concept of Islamic banking, the „buy to rent”
program and services “drive-thru”. Changes both in the English legislative and banking
system were described. Innovations and the innovation process itself were identiﬁed,
dividing innovations between progressive and radical ones. The article deﬁnes the ﬁnancial crisis, its causes, course and consequences. The conclusions drawn are nothing but
the ﬁnancial crisis lessons. The ﬁnancial crisis comes in different variations and forms, of
which the most dangerous one is the model WW, indicating a high economical instability
of a country. Seven stages of the current ﬁnancial crisis were listed. The conclusions
drawn from the analysis of the problem strongly suggest the need to return to a conservative lending policy. It also indicates that traditional banking is again gaining its great
importance. We are dealing with a number of already introduced and being currently
implemented prudential rules, the beginning of the regulation era and State intervention.
Keywords: innovations in banking, British commercial banking, ﬁnancial crisis
Translated by Agata Stachurska
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UWARUNKOWANIA ROZWOJU
USŁUG E-ADMINISTRACJI PODATKOWEJ
W ASPEKCIE ZAPEWNIENIA PODATKOWYCH
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Streszczenie
Zapewnianie podatkowych dochodów budżetu państwa jest uwarunkowane wielowymiarowo. Jednym z działań wpływających na utrzymywanie pożądanego poziomu
tych dochodów staje się kształtowanie społeczeństwa informacyjnego. Jego rozwój zależy
z jednej strony od zakresu udostępniania przez różnego typu podmioty – w tym administrację podatkową – narzędzi informatycznych umożliwiających zarówno podatnikom, jak
i administracji podatkowej realizację ich celów, zadań i obowiązków. Należy jednocześnie zauważyć, że z drugiej strony na rozwój społeczeństwa informacyjnego mają wpływ
kompetencje informatyczne oraz postawy podatników wobec wykorzystywania nowych
technologii w relacjach z organami podatkowymi. W tym kontekście należy podkreślić,
że rozwój usług e-administracji immanentnie wiąże się z realizacją technicznych zasad
podatkowych, a w tym – zasadą dogodności i taniości oraz podwyższaniem standardów
obsługi podatników, które to czynniki przyczyniają się do zapewnienia podatkowych
dochodów budżetu państwa.
Słowa kluczowe: e-administracja, administracja podatkowa, dochody budżetu państwa
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Wprowadzenie
Rozwój usług e-administracji podatkowej należy wiązać z szeroko pojętą
informatyzacją oraz związaną z nią wirtualizacją sfery ﬁskalnej – od przekazywania podatnikom przez internet istotnych informacji, dotyczących np. zmian, jakie
nastąpiły w zakresie opodatkowania, przez możliwość dokonywania rozliczeń
podatników z wykorzystaniem nowych technologii, aż po sposób kontaktowania
się podatników z organami podatkowymi. Szereg podejmowanych przez administrację podatkową działań z tego zakresu służy m.in. zapewnieniu na pożądanym
poziomie realizacji podatkowych dochodów budżetu państwa.
Celem artykułu jest ukazanie działań podejmowanych przez administrację podatkową w zakresie wzrostu poziomu informatyzacji, przyczyniających
się do zwiększenia stopnia realizacji podatkowych dochodów budżetu państwa.
Szczególną uwagę poświęcono przedstawieniu czynników kształtujących rozwój
e-administracji oraz występujących w tym zakresie barier, których niwelowanie powinno przełożyć się na zwiększenie zakresu informatyzacji administracji
podatkowej.
Czynniki ograniczające realizację podatkowych dochodów państwa
Jednym z istotnych zagadnień poruszanych zwłaszcza w związku z ogólnoświatowym kryzysem jest realizacja podatkowych dochodów budżetu państwa
na określonym w planie poziomie. Niejednokrotnie osiągnięcie celu ﬁskalnego
może być trudne do zrealizowania. Wpływa na to wiele czynników, a wśród nich
czynniki ściśle związane z zachowaniami podatników.
Zapewnienie podatkowych dochodów budżetu państwa na pożądanym
poziomie w dużej mierze zależy od sposobu postrzegania systemu podatkowego
przez podatników. Im bardziej jest uważany za niesprawiedliwy, tym mniejsza
skłonność do regulowania należności wobec budżetu państwa. Jednocześnie
należy zauważyć, że percepcja sprawiedliwości systemu podatkowego ma w dużej
mierze charakter subiektywny i nie zawsze zgodny z rzeczywistymi obciążeniami podatkowymi. Na podstawie analizy publikowanych wielu wyników badań
można bowiem stwierdzić, iż nie ma zależności między poziomem niezadowolenia podatników z systemu podatkowego w różnych krajach a obowiązującym
w tych krajach systemem podatkowym. Poza tym występuje tendencja, iż podat-
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nicy zazwyczaj postrzegają grupę, do której należą, jako szczególnie obciążoną
podatkami2.
Do czynników mogących kształtować negatywne nastawienie do ponoszenia
obciążeń podatkowych, poza wysokością opodatkowania, należy zaliczyć m.in.:
– brak wiedzy ekonomicznej podatników, w tym pozwalającej na prawidłowe rozliczanie się, jak również wiedzy na temat sposobów redystrybucji środków zgromadzonych w drodze opodatkowania,
– zajmowaną niską pozycję społeczną i niejednokrotnie związane z tym
ubóstwo skłaniające do poszukiwania różnych sposobów „zaoszczędzenia” środków ﬁnansowych,
– przyjmowanie postawy, że „inni” również uchylili się od opodatkowania,
a w związku z tym sprawiedliwym będzie postąpienie w ten sam sposób,
to jest unikanie opodatkowania,
– przyzwolenie społeczne na unikanie opodatkowania np. poprzez korzystanie z usług z pominięciem wystawienia faktury czy paragonu.
Kolejny aspekt, ściśle związany z zapewnianiem podatkowych dochodów
budżetu państwa, to uwzględnianie potrzeb podatników i zapewnianie dogodności związanej z płaceniem podatków. Szczególnie istotne staje się to w przypadku podatników bardziej zamożnych, a także przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą, których udział w podatkowych dochodach budżetu
państwa jest duży, a kontakty z organami podatkowymi – relatywnie częstsze.
Jednocześnie osoby te czas, który muszą poświęcać na rozliczenia podatkowe,
szacują bardzo wysoko, uznając, że dopełnianie wszystkich obowiązków stanowi
dla nich koszt utraconych dochodów. Takie podejście może przyczyniać się do
obniżania skłonności do dopełniania obowiązków podatkowych.
Odrębne zagadnienie związane z zapewnianiem pożądanego poziomu
wpływów podatkowych stanowi świadomość konsekwencji uchylania się od
opodatkowania. Rosnące przekonanie, że unikanie opodatkowania nie będzie
usankcjonowane, powoduje rozszerzanie się szarej strefy. Również w sytuacji,
gdy podatnik spodziewa się kontroli podatkowej i wydania przez organ podatkowy
decyzji, lecz przewiduje niską dotkliwość sankcji, może uchylać się od opodatkowania, przyjmując, że zawsze występuje prawdopodobieństwo przedawnienia

D. Maison, Polak w świetle finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013,
s. 163–164.
2

40

Jacek Sobociński

się naruszenia przepisów prawa podatkowego3. Należy podkreślić w tym miejscu,
iż ten przejaw odstępowania od płacenia podatków potęgowany jest faktem, że
niejednokrotnie uczciwość podatkowa jest negatywnie postrzegana przez innych.
Pojawiają się opinie o „inteligentnym” omijaniu przepisów prawa podatkowego.
Jednocześnie, jak pokazują badania, uchylanie się od opodatkowania przez dużą
część społeczeństwa traktowane jest łagodniej niż np. kradzież4.
Obszary wykorzystania e-administracji podatkowej
Poziom realizacji budżetu w dużej mierze zależy od dyscypliny podatników,
na którą mają wpływ wysokość opodatkowania, wykorzystane w budowie systemu podatkowego rodzaje podatków, skomplikowanie systemu podatkowego,
świadomość obywateli, organizacja instytucji skarbowych5. Jednocześnie należy
podkreślić, że zdyscyplinowanie podatników uwarunkowane jest wielowymiarowo: zarówno unormowaniami prawnymi, jak również czynnikami psychospołecznymi. Istotny jest równocześnie fakt, że niektóre czynniki związane są
z obszarem prawnopodatkowym, na który poszczególne podmioty poza ustawodawcą nie mają wpływu, lecz kształtowanie świadomości obywateli, a także
sposób organizacji instytucji skarbowych, odbywa się również w wyniku bezpośrednich działań podejmowanych przez podmioty administracji podatkowej.
Pozwala to skrócić czas reakcji podmiotów związanych z poborem podatków
na określone zachowania podatników, w tym na celowe czy niecelowe uchylanie
się od opodatkowania.
W tym kontekście szczególnie istotny staje się rozwój e-administracji podatkowej. Podnoszenie jakości i zakresu usług informatycznych w zakresie podatków
należy do głównych celów podmiotów administracji podatkowej na wszystkich
szczeblach, począwszy od poziomu Ministerstwa Finansów, na organach wykonawczych kończąc. Prace w zakresie rozwoju usług e-administracji przyczyniają
się do realizacji zwłaszcza takich zasad podatkowych, jak dogodność, taniość
oraz pewność, a przez to – w konsekwencji – do zwiększania stopnia zapewnienia
podatkowych dochodów budżetu państwa na pożądanym poziomie.
R. Sowiński, Uchylanie się od opodatkowania, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009,
s. 98–100.
4
E. Kichler, The Economic Psychology of Tax Behaviour, Cambridge University Press, Cambridge 2007, s. 35.
5
D. Ćwikowski, Gospodarka nieoficjalna a system bezpieczeństwa ekonomicznego państwa,
w: Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzających państwem, red. K. Raczkowski,
Oﬁcyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 306.
3
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Racjonalne podejście do ﬁskalizmu wymaga, aby z jednej strony cechował
się on stabilnością, lecz jednocześnie z drugiej – charakteryzował się elastycznością w dostosowywaniu do zmieniających się warunków6, w tym m.in. w zakresie
rozwijającej się wirtualizacji życia społeczno-gospodarczego. Zmiany organizacyjne, sposób funkcjonowania administracji podatkowej wymagają uwzględniania megatrendów, takich jak np. domocentryzm podatników, wymagany przez
nich szybki dostęp do informacji czy wirtualizacja życia społecznego. Dlatego
też jeden z istotniejszych obszarów rozwijania i unowocześniania administracji
stanowi e-administracja.
Ocena działań podejmowanych przez instytucje podatkowe w zakresie rozwoju e-administracji powinna być dokonywana przede wszystkim w kontekście
wpływu na poziom realizacji podatkowych dochodów budżetu państwa. Jednocześnie aktywność administracji podatkowej w zakresie rozwoju e-administracji
można analizować w przekroju różnych aspektów. Wśród wybranych kierunków
rozwoju e-administracji istotne jest zwrócenie uwagi na wykorzystywanie przez
organy podatkowe możliwości wynikających z rozwoju nowych technologii
służących przyspieszeniu procesu dokonywania rozliczeń, zwiększeniu stopnia
kompleksowości prowadzonych postępowań podatkowych, zwiększeniu zakresu
pozyskiwanych danych o podatnikach, przyspieszeniu prowadzonych analiz, możliwości przekazywania podatnikom informacji podatkowych czy w końcu obniżeniu kosztów utrzymania administracji podatkowej.
Poszerzanie zakresu wykorzystania e-administracji podatkowej pozwala
na osiągnięcie korzyści zarówno podatnikom – poprzez dostarczanie użyteczności miejsca, czasu czy w zakresie udostępniania wiedzy, jak i organom podatkowym, odpowiedzialnym za prawidłowe rozliczenie się podatników. Wybrane
aspekty działań w funkcjonujących obszarach e-administracji podatkowej i wynikające z nich korzyści dla podatników i organów podatkowych przedstawiono
w tabeli 1.

J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004,
s. 856.
6
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Tabela 1
Wybrane obszary e-administracji podatkowej i wynikające z tego korzyści
dla podatników i organów podatkowych

Funkcjonujące
obszary
e-administracji

Korzyści dla organów
podatkowych

Możliwość
dokonywania
rozliczeń przez
internet

Szybkość pozyskiwania kompletnych rozliczeń podatkowych oraz
możliwość bezpośrednio po złożeniu elektronicznego przetwarzania
tych dokumentów, obniżenie kosztów wprowadzania dokumentów
do baz danych poszczególnych
urzędów
Szybka i relatywnie tania komunikacja organu podatkowego
z podatnikiem, m.in. w zakresie
wezwań, dokonania wyjaśnień

Wirtualizacja
kontaktów
urzędu
skarbowego
z podatnikiem
Udostępnianie
informacji
podatkowej

Informatyzacja
w zakresie
utrzymania
i eksploatacji
podatkowych
baz danych

Informatyzacja
w zakresie
prowadzonych
postępowań
podatkowych

Korzyści dla podatników
Skrócenie czasu potrzebnego
na wypełnienie deklaracji,
zeznania, dogodność czasu
złożenia deklaracji (24 godziny
na dobę), a także miejsca, z którego dokonuje się przesłania
rozliczenia

Możliwość udzielenia wyjaśnień w dogodnym dla podatnika czasie, niejednokrotnie bez
konieczności bezpośredniego
stawiania się w urzędzie
skarbowym
Prowadzenie przez internet eduka- Możliwość szybkiego dostępu
cji w zakresie opodatkowania, co
do informacji, których podatnik
w konsekwencji przyczynia się do poszukuje; dzięki informacjom
zmniejszenia ilości popełnianych
internetowym wskazówki
przez podatników błędów w rozdotyczące sposobu dokonania
liczeniach; możliwość szybkiego
rozliczenia zwiększające prawi na szeroką skalę przekazywania dopodobieństwo prawidłowego
istotnych informacji, np. w zakre- rozliczenia, a w konsekwencji
sie wprowadzonych zmian w zasa- – skrócenie czasu niezbędnego
dach opodatkowania, w terminach na udzielanie wyjaśnień w urzędokonywania rozliczeń czy też
dzie lub korygowanie deklaracji
godzin otwarcia urzędów
podatkowych
Możliwość szybszego przeSkrócenie czasu potrzebnego
twarzania danych dotyczących
na składanie dokumentów
podatników – zarówno w zakresie informacyjnych, udzielanie
danych wpływających na powsta- wyjaśnień, ponieważ organy
nie obowiązku podatkowego
podatkowe dysponują tymi
(zawierane umowy kupna, sprzeinformacjami z różnych źródeł
daży, otrzymywane darowizny,
elektronicznych, a w przypadku,
itp.), jak i danych rejestracyjnych, gdy taka konieczność zaistnieje,
np. umożliwiających szybkie
możliwość szybszego skontakskontaktowanie się z podatnikiem towania się niż drogą pocztową
(nr telefonu, mail)
Przyspieszenie prowadzonych
Szybciej przeprowadzone postępostępowań podatkowych, możpowanie kontrolne, a następnie
liwość przetworzenia większej
podatkowe przyczyniają się
ilości danych, a w konsekwencji
do skrócenia czasu, w którym
– zwiększenie dokładności dokopodatnik musi się zaangażować
nywanych rozliczeń w związku
w postępowania, kosztem
z posiadaniem większej ilości
podstawowej działalności
dowodów pochodzących z różnych gospodarczej; szybsze poznanie
źródeł, przy jednoczesnym zmniej- wyniku prowadzonych przez
szeniu kosztów pracy
urzędy postępowań

Źródło: opracowanie własne.

Korzyści
dla budżetu

W konsekwencji
funkcjonowania
e-administracji
i wynikających
z tego korzyści dla
organów podatkowych, jak również
dla podatników,
zwiększa się
poziom realizacji
podatkowych
dochodów budżetu
państwa
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Rozwój e-administracji w Polsce
Zaangażowanie organów podatkowych w dążenie do jak najszerszego
wykorzystania internetu ma wymierne efekty. Należą do nich m.in. korzyści
ﬁnansowe, wynikające np. z możliwości ograniczenia liczby osób potrzebnych
do wprowadzania dokumentów, łatwiejsze przetwarzanie danych itp. Jednocześnie specyﬁka internetu i jego stale rosnąca atrakcyjność dla społeczeństwa mogą
przełożyć się na poprawę nastawienia podatników do wywiązywania się z nałożonych obowiązków podatkowych. Wśród istotniejszych cech internetu, które
przemawiają za rozszerzaniem zakresu jego wykorzystania w działaniach administracji podatkowej, jest względna taniość oraz przede wszystkim interaktywność, a także powszechność, o której świadczy stały wzrost liczby internautów
(w Polsce w ostatniej dekadzie podwoiła się i wynosiła w 2012 roku prawie 25
mln osób), wzrastający wymiar czasu i częstość korzystania z internetu, a także
rozwój społeczności internetowych oraz wzrastająca liczba ich użytkowników7.
Rozwój e-administracji jest elementem prowadzonego przez Ministerstwo
Finansów projektu mającego na celu stworzenie scentralizowanego, nowoczesnego systemu informatycznego. Docelowo przewiduje się, iż system ten z jednej
strony pozwoli na zebranie kompletnej informacji o podatnikach i przeprowadzanych wobec nich postępowaniach oraz o dokonywanych przez tych podatników
transakcjach, co znacząco wpłynie na jakość i efektywność pracy organów podatkowych, z drugiej – umożliwi uproszczenie rozliczeń podatników ze swoich
zobowiązań podatkowych. Elementem spajającym oba obszary będzie komunikacja elektroniczna – pozwalającą na wymianę informacji w zakresie poprawności
dokonanych rozliczeń, prowadzonych postępowań czy wezwania podatników do
dokonania określonej czynności, np. złożenia wyjaśnień. Jedną z funkcjonalności nowego systemu będzie np. możliwość wypełnienia przez organ podatkowy
za podatnika deklaracji na podstawie zgromadzonych danych. Podatnik w takim
przypadku musiałby jedynie zaakceptować rozliczenie lub – w zależności od
przyjętego rozwiązania – zareagować tylko wtedy, gdy je kwestionuje.
Przyjęte przy realizacji tego projektu założenia są zgodne z celami stawianymi przez Unię Europejską wobec e-administracji, w tym podatkowej, która
oprócz tego, że ma być tańsza, w mniejszym stopniu zbiurokratyzowana, transparentna, przyjazna, ma być przede wszystkim skuteczniejsza, co będzie służyć
poprawie zarządzania państwem, również w zakresie realizowanego poziomu
Raport strategiczny IAB Polska Internet 2010, Polska – Europa – Świat, red. A. Wątła, http://
www.iabpolska.pl/raporty/; http://www.internetworldstats.com/stats4.htm (25.06.2013).
7
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dochodów budżetu państwa8. Projekt e-podatki zakłada uproszczenie systemu
poboru podatków również poprzez pełną cyfryzację dokumentacji podatkowej
i elektronizacją prowadzonych spraw9.
Najważniejszym zadaniem podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie e-administracji podatkowej jest zapewnienie rozwoju świadczonych usług
publicznych drogą elektroniczną, co ma służyć usprawnieniu kontaktów podatników z organami podatkowymi wszystkich szczebli i przyspieszeniu procedur
załatwiania spraw urzędowych. Systematyczny rozwój e-administracji pozwoli
na świadczenie usług przez organy podatkowe na jednym z poziomów zaawansowania, tj.:
– na pierwszym poziomie (informacja online) – umożliwienie wyszukania
informacji o danym urzędzie skarbowym i sprawach, które można w tym
urzędzie załatwić,
– na drugim poziomie (interakcja jednokierunkowa) – umożliwienie
przeszukiwania baz danych w celu pozyskania informacji dotyczących
np. interpretacji podatkowych lub pobrania oﬁcjalnych formularzy ze
strony internetowej urzędu,
– na trzecim poziomie (interakcja dwukierunkowa) – możliwość wyszukiwania informacji, pobrania odpowiednich formularzy podatkowych,
a następnie odesłania wypełnionych formularzy za pomocą internetu,
– na czwartym poziomie (tzw. transakcja) – zapewnienie dokonania wszystkich czynności urzędowych drogą elektroniczną10.
Z każdym rokiem rośnie liczba składanych przez podatników zeznań, deklaracji i informacji podatkowych w sposób elektroniczny. Zwiększa się liczba formularzy, które mogą być przesyłane elektronicznie, a także liczba podatników
skłonnych wykorzystać tę drogę rozliczenia. Z roku na rok następuje podwajanie
liczby osób składających zeznanie elektronicznie. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że do końca kwietnia 2013 roku przez system e-Deklaracje złożono
ponad 12 mln różnego rodzaju deklaracji elektronicznych, gdy tymczasem w 2011
roku było ich ok. 6 mln, w 2010 roku – nieco ponad 3 mln, a w 2009 roku –
jedynie 760 tys.11 Wzrost składanych elektronicznie deklaracji dotyczy zarówno
8
A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne,
Diﬁn, Warszawa 2009, s. 47–48.
9
Projekt e-podatki, Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/index.php?const=1&dzial=6083&wysw=4 (21.06.2013).
10
D. Grodzka, E-administracja w Polsce, „Infos” 2007, nr 18, s. 2.
11
http://www.ﬁnanse.mf.gov.pl/ (27.06.2013).
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przedsiębiorców, jak i podatników nieprowadzących działalności gospodarczej.
Jednak, uwzględniając korzyści wynikające z oszczędności czasu, intuicyjności
w wypełnianiu formularza, możliwości rozliczenia się w niemal każdym miejscu
i w dowolnym czasie, a także udogodnienia – np. brak konieczności posiadania
kwaliﬁkowanego podpisu elektronicznego w przypadku niektórych formularzy
– można byłoby oczekiwać większego udziału dokumentów składanych przez
podatników elektronicznie. Spodziewać się tego można zwłaszcza po przedsiębiorcach, którzy z zasady zobowiązani są do składania największych ilości
dokumentów, np. PIT-11 niektórzy przedsiębiorcy składają w setkach, a nawet
tysiącach sztuk. Jednocześnie charakteryzują się oni wyższym poziomem
zaawansowania technologicznego. Mimo to duża część tych podatników złożyła
wymagane dokumenty w formie papierowej.
Dlatego też równolegle do wdrażania poszczególnych modułów
e-administracji konieczne jest pobudzanie przez administrację podatkową wśród
podatników potrzeb w zakresie możliwości unowocześniania sposobu wypełniania obowiązków podatkowych. Działania te, mające charakter edukacyjny, mogą
być prowadzone również z wykorzystaniem narzędzi e-administracji.
Oprócz omówionego obszaru e-administracji, jaką jest możliwość elektronicznego składania deklaracji, należy również wskazać inne narzędzia
informatyczne wykorzystywane przez administrację podatkową, stanowiące
o funkcjonowaniu e-administracji podatkowej. Wśród nich należy wymienić
przede wszystkim udostępnianie przez niemal wszystkie urzędy elektronicznych
skrzynek podawczych. Na platformie ePUAP, czyli Elektronicznej Platformie
Usług Administracji Publicznej, prowadzi je 87% wszystkich urzędów, w tym
urzędów skarbowych. Platforma udostępnia podatnikom usługi administracji
podatkowej przez internet i umożliwia załatwienie spraw urzędowych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie.
Jednocześnie wszystkie jednostki administracji podatkowej, tj. urzędy skarbowe, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, a także Ministerstwo Finansów,
prowadzą strony WWW, na których udostępniane są podstawowe dane o urzędzie, godzinach przyjmowania podatników, numery telefonów oraz istotne dla
podatników informacje, m.in. dotyczące zasad dokonywania rozliczeń, zmian
w przepisach prawa podatkowego itp.
Ponadto, oprócz adresów mailowych poszczególnych urzędów czy funkcjonujących w ramach struktur tych urzędów komórek organizacyjnych, wszystkim
pracownikom organów podatkowych założono skrzynki mailowe umożliwiające
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bezpośredni, szybki kontakt z pracownikiem, który prowadzi konkretną sprawę.
Umożliwia to również wysyłanie odpowiedzi zwrotnych do podatników bądź
też prowadzenie z nimi elektronicznej korespondencji w trakcie toczących się
postępowań.
Ograniczenia rozwoju narzędzi e-administracji podatkowej
Wdrożenie w pełni funkcjonalnej e-administracji powinno przyczyniać się
do zmniejszania kosztów pośrednich i bezpośrednich opodatkowania, ponoszonych zarówno przez administrację podatkową, osoby ﬁzyczne nieprowadzące
działalności, jak i przedsiębiorców. Jednak podejmowane przez jednostki administracji podatkowej działania służące podnoszeniu efektywności ﬁskalnej ograniczone są różnymi czynnikami.
Do wyzwań stawianych przed administracją podatkową należą m.in.:
– konieczność rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej i związana z tym konieczność prowadzenia dużych inwestycji,
– rozszerzenie umiejętności pracowników administracji podatkowej
i zmiana podejścia do świadczenia usług przez internet,
– podjęcie działań zmierzających do zapewnienia wszystkim podatnikom
dostępu do sieci, a przez nią – do e-administracji podatkowej,
– zapewnienia na najwyższym poziomie ochrony danych osobowych12.
Podejmując działania w zakresie wykorzystywania narzędzi e-administracji, istotne jest zwracanie uwagi na występujące ryzyko związane z wdrażaniem
tych systemów oraz ocenianie korzyści wynikających z ich wykorzystywania.
W świetle wyników badania prowadzonego przez Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji, którego celem było zdiagnozowanie stanu informatyzacji i określenie jej wpływu na usprawnienie działania urzędów w Polsce w 2012 roku,
można wskazać, że urzędy administracji państwowej monitorują w zakresie
świadczenia przez siebie usług elektronicznych przede wszystkim:
– ryzyko utraty integralności, dostępności lub poufności informacji (72%
urzędów),
– ilość i koszt zużycia papieru (52% urzędów),
– czas załatwiania spraw (41% urzędów),
– obciążenie pracą wśród pracowników (34% urzędów),
– poziom zainteresowania usługami elektronicznymi (31% urzędów),
A. Dąbrowska, W. Trawnicki, Usługi e-administracji w ocenie przedsiębiorców, „Konsumpcja i Rozwój” 2012, nr 2, s. 127–128.
12
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– satysfakcję klientów z obsługi (28% urzędów) 13.
Zarazem jednostki te postrzegają występowanie problemów z rozwijaniem
zakresu usług świadczonych elektronicznie przez administrację państwową.
Wskazują przede wszystkim na zbyt mały budżet przeznaczony na zadania związane z cyfryzacją działań i usług oraz niewystarczającą liczbę osób do obsługi
informatycznej w stosunku do potrzeb, ale również problemy z zewnętrznymi
dostawcami usług informatycznych i wdrażaniem nowych systemów informatycznych oraz niski poziom motywacji do wdrażania nowych rozwiązań
informatycznych. Oprócz ograniczeń ogólnych występują również problemy
charakterystyczne dla konkretnej usługi. Na przykład respondenci z administracji
państwowej jako istotną barierę rozwoju ePUAP-u wymienili skomplikowany
proces nadawania klientom uprawnień do korzystania z niego, a także brak możliwości uwzględnienia w postępowaniu administracyjnym skanów dokumentów
potrzebnych do załatwienia sprawy14.
Istotnym uwarunkowaniem rozwoju e-administracji jest rozwijanie jej
narzędzi oraz zwiększanie poziomu umiejętności informatycznych podatników
i kształtowanie pozytywnych postaw wobec elektronicznych kontaktów z urzędami. Z badania przeprowadzonego wśród internautów na temat e-administracji
w Polsce wynika, że z jednej strony istnieje duża grupa osób wskazująca na niedogodności, polegające na tym, że większość spraw i tak wymaga bezpośredniego
przyjścia do urzędu, a z drugiej – wiedza podatników na temat możliwości korzystania z e-administracji jest relatywnie niewielka. Na przykład, mimo wdrożenia
ePUAP-u niemal we wszystkich urzędach, jedynie 25% badanych internautów
słyszało o Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Również
korzystanie ze stron internetowych urzędów w celu poszukiwania informacji nie
jest powszechne. Jedynie nieco ponad połowa internautów korzystała w ciągu
miesiąca z tego źródła informacji. W tym miejscu należy wskazać, iż badanie
to było prowadzone wśród internautów, zatem faktyczny odsetek osób korzystających z najbardziej rozpowszechnionego obszaru e-administracji jest jeszcze mniejszy. Ponadto duża część internautów wskazywała na to, że informacje
zawarte na stronach internetowych urzędów są zrozumiałe. Jednak samo zna-

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r., Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Partner in Business Strategies, Warszawa 2012, s. 33.
14
Ibidem, s. 47.
13
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lezienie tych informacji było pozytywnie postrzegane przez mniejszy odsetek
badanych15.
Bezpośredni kontakt z podatnikami pozwala na stwierdzenie, że niejednokrotnie łatwiej przyjść im do urzędu i na miejscu uzyskać informację. Jednocześnie uzyskanie informacji w bezpośrednim kontakcie jest często oceniane przez podatników
za bardziej rzetelne i dokładne, a co najważniejsze – uwzględniające jego indywidualną sytuację. W dalszym ciągu brakuje zaufania do prawidłowego załatwienia
sprawy elektronicznie. Nawet w przypadku elektronicznego składania deklaracji
występują osoby, które obawiają się, że deklaracja nie dotrze do właściwego urzędu
i że w związku z tym zostaną ukarane.
Jak wynika z cytowanego badania, blisko 70% badanych internautów nie
próbowało nawet załatwić sprawy przez internet. Natomiast spośród tych, którzy
podjęli taką próbę, tylko połowa oceniła sposób załatwienia sprawy przez internet pozytywnie. Wśród głównych przyczyn negatywnej oceny kontaktów z urzędem przez internet wskazano na to, że załatwienie całej sprawy przez internet
nie jest możliwe, pojawiły się problemy techniczne, sposób załatwienia sprawy
jest zawiły i długotrwały, a formularze były niezrozumiałe i brakowało do nich
wyjaśnień.
Podsumowanie
Niedostateczne wykorzystanie potencjału organów administracji podatkowej, w tym w zakresie upowszechniania e-administracji oraz implementacji
elektronicznych narzędzi wspomagających rozliczanie się podatników, obniża
efektywność funkcjonowania administracji podatkowej. Przekłada się to na niższy od zakładanego poziom realizacji podatkowych dochodów budżetu państwa
w wyniku niewystarczającej sprawności organów podatkowych, a w następstwie – także negatywnego ich postrzegania przez podatników jako instytucji mało nowoczesnej. Reasumując rozważania, należy podkreślić, iż z jednej
strony rozwój usług e-administracji podatkowej jest uwarunkowany postępem
prac inwestycyjnych administracji podatkowej w sferze teleinformacyjnej, jednak z drugiej strony – rozwój dostępności usług e-administracji wymaga równoczesnego oddziaływania na podatników w zakresie edukacji podatkowej.
Dotyczy to zarówno odpowiedniego kształtowania skłonności podatników do
wypełniania nakładanych obowiązków podatkowych, jak również kształcenia
E-administracja w oczach internautów – 2012, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polskie Badania Internetu, Warszawa 2012.
15
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podatników w zakresie umiejętności wykorzystywania poszczególnych narzędzi
e-administracji, a także popularyzacji korzyści związanych z korzystania z tego
rodzaju usług.
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CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF E-GOVERNMENT OF TAX
IN TERMS OF PROVIDING INCOME TO BUDGET

Summary
Providing tax revenues of the state budget is conditioned in many dimensions. One
of the activities that affect the maintenance of the desired level of these revenues is to
develop the information society. The development of the information society depends on
the one hand on the extent of sharing by various entities, including tax administration
tools allowing both taxpayers and tax administrations to achieve their goals, tasks and
responsibilities. It should be noted that on the other hand the development of the information society is affected by competence and attitude of taxpayers to use new technologies
in their relations with the tax authorities. In this context, it should be stressed that the
development of e-government is inherently related to the technical implementation of the
tax rules and the principle of convenience and cheapness and to the upgrade of services
standards, factors which contribute to the tax income of the state budget.
Keywords: e-government, tax administration, revenues of the state budget
Translated by Jacek Sobociński
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PRZEWAGI I LUKI KONKURENCYJNE POCZTY POLSKIEJ

Streszczenie
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących oceny usług
pocztowych, przeprowadzonych przez autora w segmencie nabywców instytucjonalnych.
Wybór klientów instytucjonalnych wynikał z faktu, że w Europie nadają oni 88% przesyłek listowych i 95% paczek. W Polsce relacje te są zbliżone do wyników ogólnoeuropejskich. Badanie wykazało, że Poczta Polska, pomimo silnej pozycji rynkowej, tylko
częściowo jest zdolna do konkurowania na otwartym rynku. Najsilniejsze jej atuty to:
doręczanie przesyłek do każdego adresata na obszarze kraju, szeroka oferta usługowa,
świadczenia dodatkowe do usług podstawowych, dostępność sieci placówek i skrzynek
nadawczych, regularność doręczania, identyﬁkacja wizualna przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: przewaga konkurencyjna, operator pocztowy, usługi pocztowe, klient

Wprowadzenie
Podstawowym zadaniem określenia przewagi konkurencyjnej operatora
pocztowego jest sprecyzowanie odpowiedzi na następujące pytania2:
1. Które elementy decydują o wyborze operatora pocztowego?
tsondej@wsb.szczecin.pl
Do odpowiedzi na powyższe pytania posłużono się proﬁlami konkurencyjnymi: G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002, s. 177–179;
K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001, s. 175–180.
1
2
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2. Na ile oferta usługowa operatora pocztowego jest dostosowana do preferencji nabywców?
3. Jak na tle konkurentów i ich działań nabywcy oceniają ofertę operatora?
Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych czynników przewagi i luki
konkurencyjnej największego operatora pocztowego w Polsce. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących oceny usług pocztowych, przeprowadzonych przez autora w segmencie nabywców instytucjonalnych. Wybór
klientów instytucjonalnych wynikał z faktu, że w Europie nadają oni 88% przesyłek listowych i 95% paczek. W Polsce relacje te są zbliżone do wyników ogólnoeuropejskich. Autor przeprowadził anonimową ankietę dotyczącą porównania
instrumentów konkurencji wykorzystywanych przez Pocztę Polską oraz jej konkurentów. Badanie zostało przeprowadzone między 20 listopada 2011 roku a 22
grudnia 2011 roku na populacji podmiotów gospodarczych nadających duże ilości
przesyłek pocztowych (listowych i paczek). Łącznie do próby dobrano 674 podmioty wyselekcjonowane z rankingów największych podmiotów gospodarczych
i administracyjnych. Uzyskano 57 odpowiedzi, z których wszystkie były ważne.
Największą rolę na rynku usług pocztowych, poza Pocztą Polską, odgrywa
piętnaście podmiotów. Podmioty te obsługiwały w 2010 roku 99,67% wszystkich przesyłek przyjętych przez operatorów konkurencyjnych i otrzymywały za
to 93,46% wartości przychodów z usług przesyłkowych uzyskiwanych przez
konkurentów Poczty Polskiej3.
Kwestionariusz ankiety zawierał dziewięć pytań, z czego sześć dotyczyło
oceny wykorzystania podstawowych instrumentów konkurencji przez operatorów
pocztowych jako źródeł przewagi konkurencyjnej. Każdy z badanych instrumentów
został oceniony według siedmiu czynników składających się na jego kształtowanie.
Analiza wykorzystania instrumentów konkurencji w tworzeniu przewag
przez publicznego operatora pocztowego lub powstawania luk
W badaniu skierowanym do podmiotów instytucjonalnych uzyskano
odpowiedzi od podmiotów z następujących dziesięciu branż (w nawiasach
podano liczbę badanych): e-biznesu (17), bankowości (12), administracji (10),
transportu i gospodarki magazynowej (2), turystyki i wypoczynku (3), ubezpieczeń (6), telekomunikacji (1), handlu hurtowego i detalicznego (bez e-commerce) (2), marketingu (1), mass mediów (2). Należy podkreślić, że wszystkie
Dane za: Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2010 roku, UKE,
Warszawa 2011, s. 29.
3
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podmioty działały w branżach, o które zabiegają publiczny operator pocztowy
i operatorzy z nim konkurujący.
Wśród podmiotów objętych badaniem dominowały te, które wysyłają do
1 mln listów; mniejszą grupę stanowiły podmioty nadające od 1 do 10 mln listów.
Nie było odpowiedzi od podmiotów nadających rocznie ponad 10 mln listów; jest
to nieliczna grupa największych nadawców przesyłek listowych (np. operatorzy
telefonii komórkowej). Podmioty korzystające z usług paczkowych w największej
części reprezentowane były przez nadających od 1 do 10 tys. paczek, sześć podmiotów nadawało mniejsze liczby paczek, a jeden – ponad 10 tys. paczek rocznie.
Według odpowiedzi badanych podmiotów pod koniec 2011 roku ranking
operatorów stanowiących zagrożenie dla publicznego operatora pocztowego
przedstawiono na rysunku 1.
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Rys. 1. Najgroźniejsi konkurenci Poczty Polskiej na rynku usług pocztowych
Źródło: opracowanie własne.

Za najgroźniejszego konkurenta Poczty Polskiej badani uznali InPost
– w większości nie wyróżniając segmentów rynków, na których jest on szczególnym zagrożeniem dla operatora publicznego. W obszarze przesyłek ekspresowych i paczek jako najgroźniejszych najczęściej wymieniano: DPD, DHL i GLS;
rzadziej: Siódemkę, TNT, PGP, Opek, UPS. Pojawiało się również stwierdzenie,
że wszyscy operatorzy świadczący usługi kurierskie są najgroźniejszymi konkurentami dla Poczty Polskiej.
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Opinie badanych klientów dotyczące oferowanego asortymentu usług przez
publicznego operatora pocztowego i jego konkurentów przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Ocena poziomu realizacji elementów asortymentu usług pocztowych
przez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta
Poziom realizacji
przez najgroźniejszego
dla Poczty Polskiej
konkurenta
(1 – niski, 5 – wysoki)

Poziom realizacji
przez Pocztę Polską
(1 – niski, 5 – wysoki)

Element

liczba oferowanych usług
dopasowanie usług do potrzeb nabywcy
indywidualnego
dopasowanie usług do potrzeb nabywcy
biznesowego
kompleksowość zaspokajania potrzeb
przez usługi
możliwość dostosowania usługi
do potrzeb konkretnego klienta
świadczenia dodatkowe do usług
(np. polecenie, pobranie)
jednoczesne oferowanie usług pocztowych oraz innych, np. ﬁnansowych,
logistycznych usług opartych na nowych
technologiach

1

2

3

4

5

Źródło: opracowanie własne.

Poczta Polska, jeśli chodzi o asortyment usług, ma przewagę w takich
aspektach, jak: liczba oferowanych produktów, kompleksowość zaspokajania
potrzeb przez usługi, świadczenia dodatkowe do usług (np. polecenie, pobranie), jednoczesne oferowanie usług pocztowych oraz innych, np. ﬁnansowych,
logistycznych, opartych na nowych technologiach (jednocześnie należy zwrócić
uwagę, że Poczta Polska oferuje bardzo ograniczoną liczbę usług transportowych, a także wskazać brak szerszej oferty usług logistycznych). W większości
są to tradycyjne sposoby działania publicznego operatora pocztowego.
Brak przewagi Poczty Polskiej, a nawet gorszą ocenę tego podmiotu
w stosunku do najgroźniejszego konkurenta, respondenci uznali w następują-
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cych parametrach: dopasowanie usług do potrzeb nabywcy indywidualnego oraz
biznesowego, możliwość dostosowania usługi do potrzeb konkretnego klienta.
Są to elementy związane przede wszystkim z elastycznością działania przedsiębiorstwa, z tempem i sposobem odpowiadania na potrzeby rynku, co stanowi
poważny problem dla tak dużego podmiotu jak Poczta Polska.
Poziom realizacji elementów jakości usług pocztowych na rynku w Polsce
przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2
Ocena poziomu realizacji elementów jakości usług pocztowych
przez Pocztę Polską i najgroźniejszego konkurenta

Element

Poziom realizacji
przez najgroźniejszego
dla Poczty Polskiej
konkurenta
(1 – niski, 5 – wysoki)

Poziom realizacji
przez Pocztę Polską
(1 – niski, 5 – wysoki)

terminowość przebiegu przesyłki
bezpieczeństwo przesyłek
dostępność placówek i nadawczych
skrzynek pocztowych
uproszczony dostęp do operatora dla
klientów biznesowych
niezawodność
szybkość
skuteczność doręczania

1

2

3

4

5

Źródło: opracowanie własne.

Jakość usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polską i jej konkurentów
została oceniona jako przeciętna (uśrednione wyniki oceny są zbliżone do oceny
średniej, która wynosi „3”). Wyniki badania świadczą jednak o tym, że Poczta Polska ma znaczącą przewagę tylko w dostępności placówek i nadawczych skrzynek
pocztowych. Wyrównana ocena respondentów dotyczy uproszczonego dostępu do
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operatora dla klientów biznesowych (przewaga Poczty Polskiej jest minimalna).
Pozostałe parametry jakości usług świadczonych przez Pocztę Polską są oceniane
znacznie gorzej niż jej konkurentów. Są to parametry jakości uznawane za jedne
z najistotniejszych czynników konkurencji (terminowość przebiegu przesyłki, bezpieczeństwo przesyłek, niezawodność, szybkość, skuteczność doręczania). Analiza
danych zawartych w tabeli 2 pozwala na wyciągnięcie wniosku, że na rynku usług
pocztowych możliwy jest dalszy wzrost konkurencji ze strony istniejących lub
nowych podmiotów, które mogą zaoferować jakość wyższą od obecnie gwarantowanej tak przez Pocztę Polską, jak i jej najgroźniejszych konkurentów.
Kolejnym instrumentem poddanym ocenie nabywców instytucjonalnych
była polityka cenowa operatorów pocztowych. Porównanie elementów składających się na jej kształt zaprezentowano w tabeli 3.
Tabela 3
Ocena poziomu realizacji elementów polityki cenowej przez Pocztę Polską
i najgroźniejszego konkurenta

Element

Poziom realizacji
przez najgroźniejszego
dla Poczty Polskiej
konkurenta
(1 – niski, 5 – wysoki)

Poziom realizacji
przez Pocztę Polską
(1 – niski, 5 – wysoki)

wysokość cen
polityka rabatowa
negocjacje cenowe
uzależnienie cen od przygotowania
przesyłek
sposób i czas rozliczania za wykonane
usługi
stabilność cen
sezonowe obniżki cen
1

Źródło: opracowanie własne.

2

3

4

5
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Polityka cenowa Poczty Polskiej wobec klientów nadających duże ilości
przesyłek jest znacznie gorzej oceniana w porównaniu z analogicznymi działaniami jej konkurentów. Tylko stabilność cen i sezonowe obniżki mają oceny zbliżone do podmiotów konkurencyjnych wobec publicznego operatora.
Pozostałe elementy polityki cenowej, a zwłaszcza te związane z elastycznym zachowaniem wobec klienta (negocjacje cenowe, uzależnienie cen od przygotowania przesyłek, polityka rabatowa), są realizowane przez Pocztę Polską
na znacznie niższym poziomie niż przez konkurentów. Również wysokość cen
jest oceniana przez klientów na niekorzyść Poczty Polskiej, co skutkuje słabszą
pozycją publicznego operatora pocztowego w walce konkurencyjnej.
Dystrybucja usług pocztowych jest elementem ważnym zwłaszcza dla
nabywców nadających przesyłki, które mają być dostarczane na terenie całego
kraju – na obszarach zurbanizowanych i peryferyjnych. Porównanie tego instrumentu konkurencji przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4
Ocena poziomu realizacji elementów dystrybucji przez Pocztę Polską
i najgroźniejszego konkurenta

Element

Poziom realizacji
przez najgroźniejszego
dla Poczty Polskiej
konkurenta
(1 – niski, 5 – wysoki)

Poziom realizacji
przez Pocztę Polską
(1 – niski, 5 – wysoki)

liczba placówek
doręczanie pod każdy adres w kraju
liczba skrzynek nadawczych
pora doręczenia
regularność doręczania
dostęp do innych usług w placówkach
operatora
wykorzystanie techniki telekomunikacyjnej w dystrybucji przesyłek

Źródło: opracowanie własne.

1

2

3

4

5
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Dystrybucja jest jedną z najsilniejszych stron publicznego operatora
pocztowego w Polsce. Poczta Polska ma dużą przewagę pod względem liczby
placówek i skrzynek nadawczych (na dzień 31 grudnia 2010 roku miała 8365 placówek i 46 498 skrzynek) oraz doręcza przesyłki pod każdy adres w kraju; oferuje w swoich placówkach także inne usługi. Operatorzy niepubliczni mieli
na dzień 31 grudnia 2010 roku łącznie 2541placówek. Wyżej Poczta Polska jest
oceniana także w aspekcie regularności doręczania. Pod względem zachowań
konkurencyjnych ustępuje jednak swoim konkurentom w obszarze wykorzystania techniki telekomunikacyjnej w dystrybucji przesyłek i pory doręczenia. To
wskazuje na brak dostosowania publicznego operatora pocztowego do nowszych
metod dystrybucji i obsługi klienta. Poczta Polska ma przewagę w aspekcie tradycyjnej organizacji dystrybucji usług pocztowych.
Promocja prowadzona przez operatorów na rynku usług pocztowych jest
instrumentem nisko ocenianym przez nabywców (tabela 5).
Tabela 5
Ocena poziomu realizacji elementów promocji przez Pocztę Polską
i najgroźniejszego konkurenta

Cecha

Poziom realizacji
przez najgroźniejszego
dla Poczty Polskiej
konkurenta
(1 – niski, 5 – wysoki)

Poziom realizacji
przez Pocztę Polską
(1 – niski, 5 – wysoki)

reklama
akwizycja (sprzedaż osobista)
promocja uzupełniającą (np. gratisy, konkursy, obniżki cen)
sponsoring
całościowa identyﬁkacja (wizualizacja
ﬁrmy)
udział w targach
public relations (kontakty z mediami,
imprezy dla klientów i działania na rzecz
społeczeństwa)

Źródło: opracowanie własne.

1

2

3

4

5
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Polityka promocji publicznego operatora pocztowego jest częściej oceniana jako gorsza od konkurencji. Wynikać to może między innymi z przeniesienia ciężaru promocji z usług pocztowych na usługi ﬁnansowe, w tym
zwłaszcza Banku Pocztowego. Wyjątki stanowią całościowa identyﬁkacja (wizualizacja ﬁrmy) i sponsoring. Całościowa identyﬁkacja jest skutkiem przeniesienia w warunki rynkowe tradycji funkcjonowania poczty jako służby publicznej
z jednakowo oznakowanymi: urzędami, środkami transportu i pracownikami.
Obsługa klienta przez operatorów pocztowych ma duże znaczenie dla klientów instytucjonalnych, którzy oczekują ułatwień i ścisłej oraz profesjonalnej
współpracy ze strony podmiotów świadczących usługi pocztowe. Ocenę obsługi
klienta realizowaną przez Pocztę Polską i najgroźniejszego z jej konkurentów
przedstawiono w tabeli 6.
Tabela 6
Ocena poziomu realizacji elementów obsługi klienta przez Pocztę Polską
i najgroźniejszego konkurenta

Element

Poziom realizacji
przez najgroźniejszego
dla Poczty Polskiej
konkurenta
(1 – niski, 5 – wysoki)

Poziom realizacji
przez Pocztę Polską
(1 – niski, 5 – wysoki)

dostosowywanie się do oczekiwań klienta
znajomość oferty
szybka reakcja na potrzeby klienta
proste procedury
uprzejmość
dokładność
komunikatywność
1

Źródło: opracowanie własne.

2

3

4

5
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W obszarze obsługi klienta Poczta Polska ustępuje swoim najgroźniejszym
konkurentom we wszystkich aspektach. Jedynie w przypadku znajomości oferty
oceny są porównywalne, z niewielką przewagą konkurentów publicznego operatora pocztowego. Świadczy to o jego niskiej elastyczności w dostosowywaniu
się do oczekiwań klientów i wykorzystywaniu obsługi do uzyskiwania przewagi
konkurencyjnej. Ma to duże znaczenie dla negatywnego postrzegania Poczty
Polskiej na tle konkurentów – instrument ten jest uznawany przez klientów za
bardzo ważny czynnik konkurencji.
Podsumowanie oceny przewagi konkurencyjnej Poczty Polskiej
Badanie wykazało, że Poczta Polska, pomimo silnej pozycji rynkowej,
tylko częściowo jest zdolna do konkurowania na otwartym rynku. Najsilniejsze
jej atuty to: doręczanie przesyłek do każdego adresata na obszarze kraju, szeroka
oferta usługowa, świadczenia dodatkowe do usług podstawowych, dostępność
sieci placówek i skrzynek nadawczych, regularność doręczania, identyﬁkacja
wizualna przedsiębiorstwa. Jest to jednak dość wąski wachlarz atutów przedsiębiorstwa (łącznie zbadano 42 parametry), które musi działać na rynku w pełni
zliberalizowanym. Jest to istotne spostrzeżenie z uwagi na fakt, że Poczta Polska,
dzięki posiadanemu do końca 2012 roku monopolowi, jako wyłączny operator
obsługiwała 74,4% przesyłek z całego rynku przesyłek (z wyjątkiem druków
bezadresowych) oraz przejmowała 52,7% przychodów z całego rynku pocztowego (z wyłączeniem segmentu druków bezadresowych)4. O pozostałe przesyłki i przychody konkurowała z innymi operatorami. Po zniesieniu monopolu
prawnego publiczny operator pocztowy będzie musiał konkurować o wszystkie
przesyłki, co w wypadku możliwego spadku przychodów ze sprzedaży usług
znacząco pogorszy jego sytuację wewnętrzną i zagrozi pozycji konkurencyjnej.
Bibliograﬁa
Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2010 roku, UKE,
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ADVANTAGES AND COMPETITIVE GAPS OF THE POLISH POST

Summary
The paper presents the results of a research on the assessment of postal services
which was conducted by the author in the segment of institutional buyers. The reason why
the institutional clients were chosen is the fact that they send 88% of letters and 95% of all
packages in Europe. In Poland this ratio is similar. The study showed that the Polish Post,
despite its strong market position, is only partially able to compete on the open market. Its
strongest advantages are: mail delivery to each recipient in the country, a wide range of
services, beneﬁts to basic services, the availability of the branch network and post boxes,
regularity of service, visual identiﬁcation of the company.
Keywords: competitive advantage, postal operator, postal services, client
Translated by Tomasz Sondej
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Streszczenie
Problematyka funkcjonowania przedsiębiorczości akademickiej jest zagadnieniem
nowym, ale jednocześnie bardzo istotnym z punktu widzenia kreowania nowych miejsc
pracy (jako forma samozatrudnienia). Przedsiębiorczość akademicka jest również sposobem na transfer z uczelni do praktyki gospodarczej wiedzy i technolgii – oraz na ich
komercjalizację. Ważnym aspektem związanym z tą problematyką jest identyﬁkacja
źródeł ﬁnansowania działalności innowacyjnej, często traktowanej przez potencjalnych
inwestorów (fundusze inwestycyjne, banki) jako aktywność bardzo ryzykowna gospodarczo, a same innowacyjne pomysły, które mogłyby być przetransferowane do rzeczywistości gospodarczej, wymagają czasu na rozwinięcie i wdrożenie w postaci gotowych
produktów. Szczególnym przykładem przedsiębiorczości akademickiej są ﬁrmy typu
spin off i spin out. Źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa spin off / spin
out powinna być zarówno wysoka innowacyjność procesowa, jak i produktowa. Innowacyjność ta powinna z kolei mieć swoje źródło w dobrach intelektualnych tworzonych
na uczelni przez pracowników naukowych, studentów lub absolwentów, którzy wnoszą
je aportem do nowo powstałej ﬁrmy (najczęściej jako podstawowy kapitał rozwojowy).
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość akademicka, innowacje, komercjalizacja wiedzy
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Wprowadzenie
Współcześnie przedsiębiorstwa nie są już tylko pasywnym odbiorcą innowacji technologicznych pozyskiwanych z różnych sektorów i przedsiębiorstw
na zasadzie dyfuzji, ale też same stają się autorami i implementatorami wielu
swoich innowacji. Niekiedy na ich rzecz pracują różni innowatorzy, których
głównym zadaniem jest np. kreowanie innowacji czysto specjalistycznych, branżowych (np. ﬁrmy akademickie typu spin out wykorzystują i komercjalizują
pomysły, patenty pracowników naukowych danej uczelni). Jednocześnie działalność innowacyjna polega, w odniesieniu do wielu obszarów funkcjonowania
przedsiębiorstw, na przyswajaniu nowych technologii pozyskanych z różnych
innowacyjnych sektorów, najczęściej przemysłowych. Równocześnie dobra
i usługi coraz częściej zaczynają w samych przedsiębiorstwach odgrywać główną
rolę w procesach innowacyjnych, a niejednokrotnie stają się także determinantami zachowań innowacyjnych ﬁrm produkcyjnych2.
Celem artykułu jest zaprezentowanie i zdeﬁniowanie współczesnej przedsiębiorczości akademickiej oraz zainicjowanie dyskusji nad problematyką
funkcjonowania na rynku przedsiębiorstw akademickich, ze szczególnym
uwzględnieniem barier ich rozwoju oraz identyﬁkacji podstawowych źródeł
ﬁnansowania tego typu działalności gospodarczej.
Istota działalności innowacyjnej
Praktyka pokazuje, że we współczesnej gospodarce szczególną rolę odgrywają trzy rodzaje innowacji:
– innowacje transformujące całe przemysły; zalicza się do nich rozwiązania i pomysły umożliwiające np. realizację przedsięwzięcia, które w przeszłości nie było możliwe; innowacje takie najczęściej rewolucjonizowały
rynek oraz powodowały wzrost zatrudnienia; przykładami takich innowacji był m.in. model T Forda czy komputer osobisty,
– innowacje podtrzymujące; ulepszają istniejące produkty, ale w ich
wyniku nie przybywa miejsc pracy; innowacje takie często przyczyniają
się do kanibalizacji produktu (jeden produkt zastępuje drugi),

2
P. Niedzielski, Usługi jako obszar innowacyjności – wskazówki dla przedsiębiorców na przykładzie rynku TSL, Ekonomiczne Problemy Usług nr 13, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 480, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 343–347.
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– innowacje wydajnościowe; ich celem nie jest tworzenie nowego produktu, ale usprawnienie procesu wytwarzania, marketingu lub dystrybucji
produktu już istniejącego, a także minimalizacja kosztów działalności3.
Wdrażanie działań innowacyjnych oraz stosowanie określonych innowacji
pozyskanych z rynku lub samemu wykreowanych, bazujących na własnym lub
cudzym doświadczeniu i praktyce rynkowej, jest bardzo często odbierane przez
różnych partnerów rynkowych jako przejaw nowoczesnego działania. Dla wielu
ﬁrm innowacyjność ma konsekwencje albo praktyczne – wiążące się z osiąganiem określonej wydajności lub rentowności, albo prestiżowe – wiążące się
z budową marki ﬁrmy i oferowanego produktu, albo też wynikające z przyjętych działań rozwojowych i strategicznych, wiążących się z ogólnymi trendami
rynkowymi, które mają wpływ na sam rynek oraz poszczególne przedsiębiorstwa. Według słownika wyrazów obcych słowo „innowacja” (łac. innovatio –
odnowienie) oznacza wprowadzenie czegoś nowego, rzecz nowo wprowadzoną,
nowość, reformę4.
Obok innowacji związanych z działalnością i produkcją przemysłową (produkcją dóbr rzeczowych) coraz istotniejszymi współcześnie stają się innowacje
w sferze świadczenia usług, czyli inaczej – innowacje usługowe. Takie wyraźne
rozróżnienie wynika z faktu, że usługi charakteryzują się odmiennymi od dóbr
rzeczowych cechami, tj. niematerialnym charakterem, jednością konsumpcji
i produkcji, niezbędnym udziałem konsumenta w procesie produkcji i świadczenia usługi, dużym zaangażowaniem pracy żywej w procesie świadczenia
konkretnych usług itp. Współczesna innowacja nie musi więc być techniczna,
a nawet – materialna5.
W ramach realizacji idei innowacyjności można m.in.: tworzyć nowe lub
udoskonalać dotychczasowe produkty, stosować nowe lub udoskonalać metody
procesu produkcji, zastosować nowe sposoby interakcji z klientami lub dostawcami, wprowadzać zmiany w organizacji produkcji i realizacji poszczególnych
dóbr lub usług6.
Wdrażanie i kreowanie innowacji jest traktowane przez właścicieli i menedżerów przedsiębiorstw jako przejaw realizacji w praktyce nowoczesnego stylu
Czy winne są innowacje?, „Gazeta Wyborcza” z 8.04.2013 r., s. 20.
www.slownik-online.pl/kopalinski (1.04.2008).
5
P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 40.
6
P. Niedzielski, J. Markiewicz, K. Rychlik, T. Rzewuski, Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 23–24, 30.
3
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zarządzania organizacją i wiąże się z nowoczesnością w działaniu. Tak też mogą
postrzegać innowacyjną ﬁrmę zarówno jej pracownicy, jak i partnerzy rynkowi
(np. konkurencja, klienci, dostawcy).
Podmioty gospodarcze coraz częściej prowadzą lub zamierzają prowadzić
szeroko rozumianą działalność innowacyjną i poszukują wszelakich innowacji
wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Źródłem innowacji, a także inspiracją do
działań innowacyjnych mogą być sami pracownicy, co wymaga od pracodawcy
zaangażowania się na rzecz stworzenia systemu sugestii i pomysłów generowanych przez kadrę zatrudnioną w danej ﬁrmie, a także odpowiedniego systemu
narzędzi motywujących do działań proinnowacyjnych. W wielu ﬁrmach zarządzający (menedżerowie i właściciele) są świadomi, że aby osiągnąć odpowiedni
poziom innowacyjności, należy zbudować proinnowacyjne ﬁrmowe środowisko,
a strukturę organizacyjną oprzeć na funkcjonowaniu innowacyjnych zespołów.
Ważnym zagadnieniem staje się również rozsiewanie innowacji (dystrybucja,
sprzedaż), jak również absorpcja innowacji, czyli jej efektywne pozyskiwanie
z otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa.
Komercjalizacja wiedzy akademickiej
Praktyka pokazuje, że innowacje są jednym z najistotniejszych czynników
wpływających pozytywnie na produktywność, wydajność oraz wzrost gospodarczy
poszczególnych przemysłów, a także funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw.
Innowacyjna przedsiębiorczość bardzo często wynika z wdrażanych mechanizmów komercjalizacji wiedzy. Można również wyciągnąć następujący wniosek:
innowacyjna przedsiębiorczość jest wynikiem sprawnej komercjalizacji wiedzy,
zarówno przez samych przedsiębiorców, jak i innych aktywnych uczestników
wymiany, np. wynalazców, uczelnie wyższe, instytucje badawczo-rozwojowe.
Innowacje są najczęściej identyﬁkowane ze sferą B+R, czyli badaniami
i rozwojem. Sferę B+R określa się jako ogół instytucji i osób zajmujących się
pracami twórczymi, podejmowanymi dla zwiększenia zasobu wiedzy, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy w praktyce, szczególnie
w obszarze gospodarczej aktywności, tj. wytwórczej, produkcyjnej, usługowej,
przedsiębiorczej. Do B+R zalicza się w Polsce m.in. następujące podmioty:
– placówki naukowe Państwowej Akademii Nauk,
– jednostki badawczo-rozwojowe (JBR),
– jednostki prywatne, najczęściej komercyjne, zajmujące się według PKD
nauką,
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– szkoły wyższe publiczne i niepubliczne (państwowe i prywatne),
– jednostki obsługi nauki (np. biblioteki naukowe, wszelkie archiwa, stowarzyszenia badawcze i rozwojowe, fundacje itp.),
– przedsiębiorstwa akademickie (w tym ﬁrmy typu spin off i spin out)7.
Sfera badawczo-rozwojowa odgrywa bardzo istotną rolę w procesie tworzenia wiedzy (w tym technologii), ale także w jej transferze do gospodarki realnej,
przede wszystkim do konkretnych przedsiębiorstw produkcyjnych oraz poprzez
kreowanie innowacyjnych przedsiębiorstw (np. odpryskowych, akademickich
typu spin off, spin out). Tworzenie wiedzy jest domeną głównie różnych jednostek
naukowych (w szczególności uczelni wyższych), czasem także indywidualnych
wynalazców (działających niekiedy jako innowacyjni przedsiębiorcy), natomiast
jej wdrażaniem zajmują się głównie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy8.
Transfer wiedzy polega na przekazywaniu określonych informacji, ale
w odróżnieniu od transferu technologii nie jest to wiedza o charakterze technicznym. Może to być np. wiedza ekonomiczna, dotycząca zarządzania i organizacji, marketingu itp. Natomiast transfer technologii to przekazywanie know-how
(wiedzy praktycznej), określonej wiedzy technicznej i organizacyjnej w celu jej
gospodarczego (komercyjnego) wykorzystania. Transfer technologii to proces
zasilania rynku technologiami, stanowiący szczególny przypadek procesu komunikowania się. Jego istotą jest zatem nie tylko transfer samej wiedzy technicznej,
ale także umiejętności jej zastosowania. Często wiąże się ze szkoleniem pracowników i dostarczaniem wsparcia eksperckiego w postaci nadzoru i doradztwa
technicznego. Transfer technologii może też wymagać zakupu licencji, nowych
linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń. W ujęciu wąskim transfer technologii często jest deﬁniowany jako sprzedaż licencji, patentów, wzorów użytkowych i know-how9. Do źródeł i metod transferu technologii zalicza się głównie
następujące kanały, działania i inicjatywy proinnowacyjne:
– zamówienia na innowacje oraz realizację B+R, zlecane głównie przez
duże przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe (w tym korporacje), agencje i programy rządowe,
– inwestycje bezpośrednie, współpraca i fuzje ﬁrm, joint ventures,
– rynek technologii obejmujący obrót patentami, licencjami i know-how,
Proces tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu,
red. M.A. Weresa, K. Poznańska, Oﬁcyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 18.
8
Ibidem, s. 18–19.
9
Ibidem, s. 19.
7
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– zakup maszyn i urządzeń technicznych (modernizacja), będący rodzajem
przenoszenia (wraz z rzeczowymi składnikami) nowej techniki, która
swoją konstrukcją i sposobem działania może inspirować do naśladowania lub do tworzenia rozwiązań doskonalących,
– proces dydaktyczny prowadzony na uczelniach wyższych, szczególnie na kierunkach kształcenia, na które jest wysokie zapotrzebowanie
na rynku pracy (studenci przenoszą nabytą wiedzę w życie zawodowe
m.in. poprzez praktyki, staże, pracę najemną oraz zakładanie innowacyjnych przedsiębiorstw własnych typu spin off),
– prace naukowe i popularnonaukowe, konferencje, seminaria,
– nieformalne i formalne kontakty naukowców z praktykami (konkretnymi
przedsiębiorcami), owocujące wymianą doświadczeń, w szczególności
w postaci różnego rodzaju form doradztwa, ekspertyz oraz zakładania
ﬁrm akademickich typu spin out,
– wymiana pracowników między przedsiębiorstwami, oddziałami różnych przedsiębiorstw, między przedsiębiorstwami i jednostkami
dydaktyczno-naukowymi,
– kontakty indywidualnych wynalazców z praktykami oraz naukowcami, ze
szczególnym uwzględnieniem różnych form dalszych badań i konkretnej
komercjalizacji wiedzy,
– kopiowanie i wdrażanie obcych rozwiązań dostępnych prawnie na rynku
(zjawisko to rozumiane jest często jako dyfuzja innowacji, benchmarking),
– doradztwo i pośrednictwo technologiczne,
– informacje o nowych technologiach, inspirowanie transferu,
– wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach, szczególnie akademickich, a także wspieranie innowacyjnej
przedsiębiorczości10.
System komercjalizacji wiedzy wymaga szczególnego zaangażowania
odbiorcy technologii, zwłaszcza w zakresie:
– kreowania czynnika zwiększania symetrycznej interakcji w transferze
technologii i innowacji – generowanie oraz absorbowanie innowacji,
– deﬁniowania zakresu niezbędnych badań oraz konkretnych prac
rozwojowych,
– składania zamówienia na określone innowacje i technologie,
– deﬁniowania warunków i oczekiwań,
10

Ibidem, s. 19–20.
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– aktywnego uczestniczenia w trakcie powstawania wiedzy,
– konsultowania się z twórcą wiedzy na każdym etapie jej powstawania
i komercjalizacji,
– kreowania bliskich i trwałych relacji między twórcą i odbiorcą.
Współpraca w zakresie komercjalizacji wiedzy, transferu technologii oraz
kreowania innowacji między uczelniami a przedsiębiorstwami może przyjmować rozmaite formy, jak na przykład:
a) współpraca nieinstytucjonalna:
– indywidualne kontakty pracowników naukowych z partnerami z sektora biznesu,
– doradztwo (np. wykonywanie ekspertyz na zlecenie, wymiana poglądów i doświadczeń na konferencjach),
– transfer określonej wiedzy w różnej postaci (np. opisy nowych metod
organizacyjnych, udzielanie licencji na nową technologię),
– doskonalenie zawodowe (np. szkolenia i programy edukacyjne dla
pracowników przedsiębiorstwa),
– czasowa wymiana specjalistów pomiędzy uczelnią a ﬁrmą;
b) współpraca instytucjonalna:
– tworzenie wspólnych przedsiębiorstw,
– uruchamianie wspólnych programów badawczych angażujących pracowników naukowych uczelni i specjalistów ﬁrmy,
– kontrakty na badania naukowe,
– usługi doradcze,
– sprzedaż patentów,
– czasowy przepływ kadr naukowych do przemysłu,
– wspólne laboratoria,
– przepływ studentów uczelni do przedsiębiorstw w ramach praktyk,
– rekrutacja najlepszych i utalentowanych studentów lub absolwentów
przez przedsiębiorstwa,
– angażowanie się specjalistów ﬁrm w działalność dydaktyczną realizowaną w uczelniach partnerskich (studia, szkolenia)11.
Wiedza płynąca z uczelni stanowi fundament działalności innowacyjnej. Pracownicy naukowi, doktoranci i studenci przez podejmowanie własnej działalności
gospodarczej czy nawiązywanie ścisłej współpracy przy komercjalizacji wyników
prowadzonych badań stają się niezbędnym elementem w procesie innowacyjnym.
11

Ibidem, s. 58.
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Przedsiębiorczość akademicka
Przedsiębiorczość akademicka w ujęciu potocznym oznacza zachęcanie do
tworzenia ﬁrm przez wszystkie osoby związane z daną uczelnią. W ujęciu wąskim
oznacza jedynie zaangażowanie pracowników nauki do tworzenia nowych przedsiębiorstw typu spin out.
W innym ujęciu przedsiębiorczość akademicka to wszelkiego rodzaju zaangażowanie placówek naukowych, pracowników pomocniczych i administracji,
doktorantów i studentów w działalność gospodarczą. Przedsiębiorczość akademicką traktuje się również jako proces powstawania na uczelniach przedsiębiorstw odpryskowych typu spin off i spin out.
Akademickie ﬁrmy odpryskowe biorą udział w transferze i komercjalizacji
nowych technologii z nauki do gospodarki. Transfer technologii jest możliwy
m.in. dzięki instytucjom wspierającym kontaktowanie się sfery nauki ze sferą
przedsiębiorczości. Takimi pośrednikami są np. centra transferu technologii,
których zadaniem jest zachęcanie naukowców do rynkowego wykorzystywania
wyników badań poprzez tworzenie własnych ﬁrm. Przedsiębiorczość akademicka
powinna bazować na wiedzy zdobytej na uczelni lub też z niej się wywodzącej.
Firmy spin off deﬁniowane są jako przedsięwzięcia niezależne i niezamierzone przez organizację macierzystą. Następuje pełne udostępnienie własności intelektualnej przedsiębiorcom i powstającym ﬁrmom, a uczelnia oczekuje
na pośrednie efekty, takie jak np. wzrost prestiżu, dalsze kontakty i zlecenia.
Podmioty typu spin off charakteryzują się tym, iż:
– wśród założycieli są pracownicy instytucji naukowej lub badawczej,
– podmiot bazuje na technologii przekazanej w formie licencji,
– wśród założycieli są studenci lub absolwenci,
– działalność została rozpoczęta za pośrednictwem inkubatora lub parku
technologicznego przy placówce naukowej,
– podmiot taki został wsparty kapitałowo (w formie udziału we własności)
przez sektor publiczny.
Z kolei ﬁrmy spin out deﬁniowane są jako przedsięwzięcia zależne, powiązane kapitałowo lub w inny sposób z podmiotem macierzystym. Zakłada się, że
przedsiębiorstwo takie stanowi własność uczelni, a w jego ramach jest wykorzystywana wiedza pochodząca z uczelni. To władze uczelni oceniają potencjał
nowej technologii i podejmują decyzje o kierunkach działań komercjalizacyjnych – np. o sprzedaży patentu, udzieleniu licencji, założeniu ﬁrmy spin out.
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Transfer wiedzy z uczelni do świata biznesu dopuszcza także nietechnologiczny charakter transferu (np. tylko personelu), co pozwala na zaklasyﬁkowanie do ﬁrm spin off np. ﬁrm konsultingowych zakładanych przez pracowników
uczelni.
Do ograniczeń rozwoju przedsiębiorczości akademickiej zaliczyć można następujące bariery:
– mentalno-kulturowe,
– kompetencyjne,
– organizacyjne,
– prawne,
– ﬁnansowe,
– popytowe12.
Bariery mentalno-kulturowe związane są przede wszystkim z trudnością,
jaka wiąże się z przekonaniem pracowników naukowych i studentów do podjęcia działalności gospodarczej. Brakuje świadomości i wiedzy o korzyściach
płynących z komercjalizacji nauki oraz pojawiają się obawa i strach przed ryzykiem związanym z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. U wielu
osób występuje wyraźna niechęć do podejmowania ryzyka gospodarczego.
Bariera ta obejmuje również nieakceptowanie zasady odroczonej gratyﬁkacji,
brak motywacji do angażowania się w różne projekty, w tym międzynarodowe.
Występuje również zjawisko „przedsiębiorczości obronnej” – decydowanie się
na samozatrudnienie stanowi wynik obawy przed utratą pracy. Przedsiębiorczość
pojmowana jest jako „łowienie” jednorazowych, incydentalnych okazji. Występuje również obawa przed „kosztami wejścia” w działalność gospodarczą. Dla
kredytodawców osoby mające stałe dochody są bardziej wiarygodne niż przedsiębiorcy. W gospodarce zauważa się niski poziom zaufania społecznego do
przedsiębiorców.
Bariery kompetencyjne związane są przede wszystkim z potrzebą posiadania przez podejmujących innowacyjną działalność gospodarczą odpowiednich kompetencji i wiedzy. Brakuje też wiedzy praktycznej na temat sposobów
komercjalizacji, widoczna jest również nieznajomość odpowiednich ścieżki
działania. Wielu potencjalnych innowatorów nie ma wiedzy na temat znajomości
przepisów prawnych czy podatkowych, niezbędnych przy prowadzeniu własnej
12
M. Klimczuk-Kochańska, Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie
podlaskich uczelni, http://wydawnictwo.wsei.lublin.pl/ﬁles/073-098%20Magdalena%20Klimczuk
-Kochanska,%20Bariery....pdf (29.10.2013).
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działalności gospodarczej. W ramach tej bariery występują rozbieżności między
kompetencjami naukowymi a biznesowymi, zaś innowacyjne przedsięwzięcia
wymagają wsparcia doradczego.
Kolejnymi barierami są te natury organizacyjnej, wynikające z niedostatecznej pomocy ze strony działających na uczelni inkubatorów i centrów wsparcia,
zwłaszcza w fazie start-up. Początkujący przedsiębiorcy mają problemy z uzyskaniem dostępu do odpowiednich szkoleń i odpowiedniego doradztwa organizacyjnego. Zauważalne jest słabe zakorzenienie instytucjonalne na uczelniach,
brakuje też zainteresowania przedsiębiorczością akademicką ze strony biznesu.
Do barier prawnych można zaliczyć m.in. niestabilne prawo, a także brak
przyjaznej polityki państwa wobec przedsiębiorców, zwłaszcza akademickich.
Potrzebne są również przejrzyste reguły funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Czynnikami hamującymi rozwój przedsiębiorczości akademickiej są
biurokracja i opieszałość urzędników. Występują bariery prawne ograniczające
współpracę nauki z gospodarką. Brakuje jednoznacznych regulacji w zakresie
praw intelektualnych, a także jednoznacznych rozwiązań formalnoprawnych
w zakresie tworzenia ﬁrm odpryskowych.
Barierami ﬁnansowymi są przede wszystkim wysokie koszty inwestycji
w nowe technologie. Brakuje elastyczności przepisów dotyczących działalności
instytucji naukowo-badawczych. Występują trudności w spełnieniu warunków
umowy z inwestorem venture capital. Brakuje kapitału na rozwój innowacji
i wdrożenia w postaci kredytu bankowego (ani technologie, ani urządzenia nie
mają wartości pod zastaw). Procedury związane z pozyskiwaniem środków
z funduszy unijnych są zbyt długotrwałe (pomysł przestaje być innowacyjny).
Występują trudności organizacyjne i mentalne w zakresie pozyskania inwestora.
Początkującym ﬁrmom akademickim brakuje zdolności kredytowej; wykazują
się też one małą płynnością ﬁnansową. Brakuje wiedzy o rynku inwestycyjnym
i jego mechanizmach.
Bariery popytowe związane są z tym, że otoczenie biznesowe nie jest zainteresowane współpracą. Brakuje odbiorców na rynku krajowym.
Źródła ﬁnansowania przedsiębiorczości akademickiej
Praktyka pokazuje, że innowacyjna przedsiębiorczość akademicka wymaga
kapitału ﬁnansowego na rozwój oraz wdrażanie pomysłów, na etapie preinkubacji, inkubacji oraz start-upu. Można wskazać kilka najbardziej popularnych
źródeł ﬁnansowania tego typu działalności, wśród których wyróżnia się:
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– oszczędności własne osoby rozpoczynającej taką działalność, w tym
ewentualne dochody bieżące,
– kredyt bankowy (np. inwestycyjny),
– dotacje unijne,
– środki ﬁnansowe pożyczone od rodziny lub znajomych,
– prywatni inwestorzy zrzeszeni w funduszach typu „Aniołowie biznesu”,
– fundusze venture capital,
– fundusze private equity,
– giełda (publiczna oferta)13.
Oszczędności własne są określane jako teoretycznie najłatwiejsze do pozyskania źródło ﬁnansowania przedsiębiorczości akademickiej. Jest to bezzwrotny
sposób ﬁnansowania tejże działalności (zerowe koszty pozyskania kapitału, nie
licząc kosztów alternatywnego wykorzystania takiego kapitału). Brakuje również
zewnętrznych ograniczeń wykorzystania środków ﬁnansowych, a co za tym idzie
– nie ma konieczności dzielenia się ﬁrmą.
Wadą kredytu bankowego jako źródła ﬁnansowania przedsiębiorczości
akademickiej jest duża trudność uzyskania go w przypadku start-upów, gdyż
podmioty takie najczęściej nie mają potwierdzonej i wiarygodnej zdolności kredytowej. Podmioty ubiegające się o takie środki ﬁnansowania swojej działalności
muszą zazwyczaj spełnić wiele skomplikowanych wymogów stawianych przez
banki oraz przedstawić szereg zabezpieczeń udzielonego kredytu. Bardzo często
skomplikowana dokumentacja utrudnia pozyskanie takiego kapitału.
Kolejnym źródłem ﬁnansowania działalności innowacyjnej w przypadku
przedsiębiorczości akademickiej mogą być dotacje unijne, jako bezzwrotne doﬁnansowanie początkowe. Korzyścią takiego ﬁnansowania jest przyspieszenie
rozwoju ﬁrmy na etapie start-upu bez konieczności dzielenia się ﬁrmą z podmiotem udzielającym doﬁnansowania. Jednakże procedura pozyskania i obsługi tego
typu dotacji jest dość skomplikowana, występuje również ryzyko zwrotu otrzymanych dotacji, gdy nie spełni się określonych wymogów (najczęściej utrzymanie ﬁrmy i miejsca pracy przez co najmniej dwanaście miesięcy od momentu
otrzymania dotacji). Należy także dodać, że ten sposób ﬁnansowania ulega stopniowemu przeobrażeniu z bezzwrotnych dotacji w kierunku mikropożyczek.
Źródłem ﬁnansowania zbliżonym do ﬁnansowania własnego są środki, które
można pozyskać od rodziny lub znajomych. Można uznać, że stosunkowo łatwo je
W. Przybylska-Kapuścińska, M. Mozalewski, Kapitał wysokiego ryzyka, PWE, Warszawa 2011, s. 11–12.
13

74

Daniel Szostak

uzyskać, niekiedy na korzystnych warunkach (bez pokazywania lub przygotowania
biznesplanu czy też założeń ﬁnansowych). Jednakże tak samo, jak w przypadku
kapitału własnego, może on być niewystarczający do realizacji konkretnego przedsięwzięcia, czasami też wymaga podzielenia się własnością pomysłu lub ﬁrmy.
Kolejnym, już bardziej profesjonalnym źródłem ﬁnansowania początkujących innowacyjnych ﬁrm akademickich, mogą być prywatni inwestorzy, zwani
aniołami biznesu. Są to z reguły osoby prywatne, mające wolne środki ﬁnansowe i doświadczenie biznesowe, które to chcą z powodzeniem zainwestować
w przedsięwzięcie dochodowe, ale i ryzykowne. Aniołowie biznesu w zamian za
kapitał przejmują udziały, które następnie po 2–5 latach sprzedają i w ten sposób
realizują swój zysk z inwestycji. Oprócz kapitału w pakiecie pomocowym są
również: doradztwo biznesowe, kontakty branżowe oraz doświadczenie w zarządzaniu na każdym etapie rozwoju. Aniołowie biznesu najczęściej angażują się
w projekty na bardzo wczesnym stadium rozwoju pomysłu (faza start-upu).
Podsumowanie
Dynamiczny rozwój przedsiębiorczości akademickiej nastąpił w drugiej
połowie XX wieku – najpierw w USA, a później w kolejnych krajach – jako
skuteczny sposób na komercjalizację wiedzy akademickiej i technologii, a także
jako sposób na aktywne kreowanie nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie
bezrobociu wśród osób młodych, w szczególności absolwentów uczelni wyższych. Szczególny nacisk położono na rozwój przedsiębiorstw typu spin off,
które zaczęły wyodrębniać się z uczelnianych jednostek macierzystych. W wielu
krajach, w których rozwój przedsiębiorczości akademickiej jest wspierany przez
instytucje rządowe i centralne środki ﬁnansowe przeznaczone na zakładanie
nowych ﬁrm, duży nacisk kładzie się na to, aby założycielami takich podmiotów rynkowych byli przede wszystkim pracownicy instytucji naukowych lub
publicznych, a także studenci lub absolwenci. Oczywiście wsparcie rozwojowe
nie ogranicza się tylko i wyłącznie do gwarantowania wsparcia kapitałowego, ale
również ma na celu pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej za pośrednictwem inkubatora lub parku technologicznego funkcjonującego przy konkretnej placówce naukowej, z której „wykręciła się” ﬁrma akademicka. Szczególną
cechą ﬁrm podobnego rodzaju jest komponent innowacyjny (procesowy oraz
produktowy), stanowiący istotny element i źródło przewagi konkurencyjnej.
Podsumowując, można stwierdzić, że wysoka innowacyjność w przypadku
przedsiębiorstw akademickich ma swoje źródło w dobrach intelektualnych two-
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rzonych na uczelni przez pracowników naukowych, studentów lub absolwentów,
którzy wnoszą ją aportem do nowego przedsięwzięcia. Twórca innowacji powinien być pomysłodawcą i inicjatorem ﬁrmy spin off / spin out, gdyż to on najlepiej orientuje się w szczegółach komercjalizowanego projektu badawczego oraz
praktycznego wykorzystania prowadzonych badań. Istotnym czynnikiem rozwojowym przedsiębiorstwa akademickiego jest więc synergia wiedzy i doświadczenia twórcy innowacji z praktyką gospodarczą prowadzonego biznesu, który
powstał na bazie komercjalizowanego pomysłu i innowacji14.
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Summary
The academic enterprise is also a way on the transfer and the commercialization of
the knowledge and the technology from the college to the economic practice. An important aspect related to these problems is the identiﬁcation of sources of the ﬁnancing of
the innovative activity which very often is treated by potential investors or else banks as
the activity very risky economically. A special example of the academic enterprise are
companies of the type like spin off and spin out.
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ZABEZPIECZENIA EMERYTALNE A NIEPEWNOŚĆ
I NIESTABILNOŚĆ GOSPODARCZA

Streszczenie
Celem artykułu jest analiza zabezpieczenia emerytalnego w kontekście niepewności i niestabilności gospodarczej. Na potrzeby pracy przyjęto następującą hipotezę:
niestabilność i niepewność gospodarcza wymuszają konieczność zmian w zakresie
zabezpieczenia emerytalnego członków gospodarstw domowych, którzy, chcąc utrzymać
obecny poziom życia po przejściu na emeryturę, zmuszeni są do zmian w zakresie zabezpieczenia emerytualnego.
Słowa kluczowe: zabezpieczenie emerytalne, niepewność i niestabilność gospodarcza,
gospodarstwa domowe, reforma emerytalna

Wprowadzenie
Zabezpieczenie emerytalne jest ważnym elementem zarządzania ﬁnansami osobistymi, staje się wyzwaniem w obliczu starzejącego się społeczeństwa
i nabiera szczególnego znaczenia w niestabilnym i zmiennym otoczeniu. Z uwagi
na to, że rośnie dysproporcja między ludźmi w wieku produkcyjnym i emerytal1
2
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nym, koniecznym wydaje się podjęcie działań zarówno na szczeblu rządowym,
jak i wśród głównych zainteresowanych, czyli członków gospodarstw domowych jako biorców przyszłych emerytur. Wydłuża się czas życia oraz nauki,
co przy jednoczesnym spadku liczby narodzin sprawia, że konieczne stają się
posunięcia w zakresie podniesienia wieku emerytalnego. Nie zwalnia to jednak
z konieczności zabezpieczenia na poczet przyszłych świadczeń otrzymywanych
w wieku poprodukcyjnym. Ponadto zmienność i niepewność gospodarcza, przy
pogarszających się warunkach makroekonomicznych, inspirują do analizy badanego zjawiska.
Niestabilność i niepewność gospodarcza
W Polsce nie odczuwano bezpośrednio skutków kryzysu ﬁnansowego,
jednak stopniowo wpływał on także na naszą gospodarkę w miarę pogłębiania
się tendencji recesyjnych na świecie. Obecnie trwa okres wysokiej zmienności
i niepewności na rynkach ﬁnansowych, wpływający zarówno na stan gospodarki
krajowej, jak i sferę ﬁnansową gospodarstw domowych. W dalszym ciągu nie
ma pewności co do przyszłej sytuacji gospodarczej państw, a tym samym – ich
obywateli. Niepokój budzą informacje o zapaści demograﬁcznej. Według OECD
w latach 2030–2060 najwolniej na świecie spośród badanych krajów (OECD plus
G20) będzie rozwijała się Polska. Wzrost w tym czasie znajdzie się na poziomie
zaledwie 1%, podczas gdy znacznie bogatsze kraje OECD, w tym nawet i obawiające się zapaści demograﬁcznej Niemcy, będą się rozwijały w tempie o 70–80%
szybszym (1,7–1,8%). Bezpośrednią przyczyną tego stanu rzeczy w Polsce ma
być rekordowa zapaść demograﬁczna, która może zredukować wzrost gospodarczy w całym okresie 2011–2060 o 0,6 pp. rocznie. Tymczasem nawet silnie
dotknięta demograﬁczną zapaścią Japonia (ubytek wzrostu w całym okresie o 0,5
pp.) będzie rozwijać się szybciej – o 1,4% rocznie w latach 2030–2060. Strata
demograﬁczna Polski, uwzględniając cały okres półwiecza, będzie rekordowa
i jedynie Rosja, która ma rozwijać się szybciej o 0,3 pp., prawdopodobnie straci
z tego tytułu o 0,1 pp. więcej.
Niestabilność ma również odzwierciedlenie na charakteryzujących się
dużą zmiennością rynkach ﬁnansowych. Do niedawna zwracano uwagę przede
wszystkim na samoregulację rynków oraz wzrost ich efektywności dzięki przepływom kapitału. Poszczególne rynki „zarażają” się wzajemnie kryzysami. Globalizacja dla poszczególnych gospodarek stanowi zatem swoisty rodzaj dźwigni.
Im ściślejsze jest powiązanie gospodarek i ich rynków ﬁnansowych, tym bardziej
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na siebie wzajemnie wpływają. Jest to niezwykle korzystne w okresie prosperity,
kiedy rośnie tempo wzrostu gospodarczego, ale utrudnia zahamowanie spadku,
gdy trend się odwraca.
Celowe wydaje się przywołanie reﬂeksji nad istotą kryzysu ﬁnansowego
i walutowego. Na kryzys ﬁnansowy składają się: kryzys bankowy, kryzys płynności, „efekt zarażania” oraz bańki spekulacyjne na rynku aktywów. Kryzys
ﬁnansowy ostatnich lat powstał z powodu kryzysu bankowego, który zakłócił
przepływy na rynku międzybankowym, co spowodowało ograniczenie płynności
w gospodarce, a w efekcie przyczyniło się do „zarażania” kryzysem kolejnych
instytucji ﬁnansowych. Warto zaznaczyć, iż początkiem ostatniego kryzysu była
bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości3. Kryzys oparty jest przede wszystkim na problemach z zadłużeniem – zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym
– z którym nie mogą poradzić sobie rządy. Uważa się, iż m.in. z powodu moral
hazard uległy poluzowaniu standardy kredytowe w USA, co z kolei doprowadziło w 2007 roku do ﬁnansowego kryzysu rynku kredytów suprime. W łańcuchu
kredytowym każde ogniwo, dotychczas przynoszące zyski, było przekonane, że
to nie ono ponosi ryzyko i odpowiedzialność przerzucało na następne ogniwa.
Brokerzy, nie pożyczając własnych pieniędzy, „spychali” ryzyko na kredytodawców, kredytodawcy zaś, wymagając przy zaciągnięciu zabezpieczenia, jakim jest
ubezpieczenie kredytu, zepchnęli ryzyko na inwestorów4. Do powstania ostatniego kryzysu ﬁnansowego na świecie w dużej mierze przyczyniły się agencje
ratingowe, a w szczególności trzy największe, obejmujące ok. 90% rynku usług
ratingowych: Moody’s Investor Service, Standard & Poor’s oraz Fitch IBCA
LTD. W związku z tym, że działały procyklicznie, ich oceny – sugerowane przez
obecny trend cyklu koniunkturalnego – przyczyniły się do fałszowania rzeczywistych zjawisk i nadmiernego optymizmu inwestorów5.
Dla Polski największym problemem ze strony agencji ratingowych stanowiło traktowanie całej Europy Środkowo-Wschodniej jako jedności. Inwestorzy,
kierując się w takiej sytuacji ratingami, podejmowali decyzje o inwestowaniu
na danym rynku bądź wycofaniu się z niego. Było to krzywdzące dla naszej
gospodarki, ponieważ miała ona dużo lepsze wskaźniki makroekonomiczne, ale
3
W. Bieńkowski, B. Gawrońska-Nowak, W. Grabowski, Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne, NBP, Warszawa 2011, s. 11.
4
B. Świecka, Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny – skutki – przeciwdziałanie, Diﬁn, Warszawa 2009, s. 97.
5
N. Veron, Rating agencies and the sovereign credit risk assessment, Bruegel, December, 2011,
s. 2.
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polska waluta traciła na wartości przez kryzys walutowy na Węgrzech. Później
inwestorzy przekonali się, że ratingi są jedynie opiniami, a nie wiążącymi rekomendacjami, i w mniejszym stopniu zwracali na nie uwagę. Tak przedstawiały
problem same agencje ratingowe, próbując w ten sposób uchylić się od odpowiedzialności za współudział w powstaniu obecnej zapaści światowych ﬁnansów.
System emerytalny i zabezpieczenie emerytalne6
Przemiany w relacjach liczby potencjalnych emerytów do osób w wieku
produkcyjnym, wydłużenie okresu życia i nauki, niestabilność i niepewność
otoczenia, mająca odzwierciedlenie m.in. w kryzysach ﬁnansowych, wymuszają
konieczność działań w zakresie zabezpieczenia emerytalnego. Po reformie systemu emerytalnego w 1999 roku z systemu repartycyjnego stworzono system
składający się z trzech ﬁlarów: dwóch obowiązkowych, czyli składek kapitałowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i składek do Otwartych Funduszy
Emerytalnych oraz składek dobrowolnych do instytucji ﬁnansowych, oferujących zabezpieczenie emerytalne. W trzecim ﬁlarze znajdowały się Indywidualne
Konta Emerytalne i Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) oraz – od niedawna – Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, dające przywileje
podatkowe, co w efekcie stwarza możliwość podwyższenia kapitału emerytalnego i ma stanowić zachętę do dobrowolnego inwestowania z przeznaczeniem

6
Według T. Szumlicza zabezpieczenie emerytalne „stanowi część szerzej ujmowanego, organizowanego przez dane państwo, systemu zabezpieczenia społecznego, który ma zapewnić obywatelom pewien ustalony standard bezpieczeństwa socjalnego. Zakres przedmiotowy zabezpieczenia
społecznego wyznacza katalog ryzyk (zagrożeń) społecznych, wśród których szczególne jest ryzyko
starości, obejmowane zabezpieczeniem emerytalnym”. Według Z. Czajki są to „formy przezorności
instytucjonalnej, zorganizowanej i przeznaczonej dla osób w starszym wieku (dla ryzyka starości),
tj. uczestnictwo w systemach emerytalnych publicznych i prywatnych; nie uwzględnia dochodów
z takich źródeł, jak: wynagrodzenie za pracę, zyski z inwestycji, świadczenia z pomocy społecznej, które są przeznaczone nie tylko dla osób starszych”. Inną deﬁnicję pojęcia zabezpieczenia
emerytalnego, bardzo krótką, podaje M. Żukowski: to „ogół źródeł zabezpieczenia dochodów pieniężnych na okres starości”. T. Szumlicz, Zabezpieczenie emerytalne w systemach zabezpieczenia
społecznego, w: Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, red. T. Szumlicz, M. Żukowski,
Twigger, Warszawa 2004, s. 9; Z. Czajka, Systemy emerytalne w Niemczech i w Wielkiej Brytanii
wobec nowych wyzwań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 15; M. Żukowski,
Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Między państwem a rynkiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Zeszyty Naukowe seria II,
z. 151, Poznań 1997, s. 17.
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na cele emerytalne7. Poza wspieranymi przez państwo programami indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego w trzecim ﬁlarze występują także komercyjne
ubezpieczenia emerytalne oferowane przez instytucje ubezpieczeniowe, banki,
fundusze inwestycyjne oraz inne instytucje ﬁnansowe. W tym przypadku nie
wiąże się to z żadnymi przywilejami podatkowymi.
Jednym z głównych zadań reformy było określenie kapitału zebranego
w celach emerytalnych. Finansowanie kapitałowe z założenia miało być sprawiedliwsze i pokazywać stan oszczędności emerytalnych oraz pozwalać na łatwe
obliczenie wysokości emerytury. W związku z tym ZUS przeliczył wpłacone
składki i umieścił zapisy na indywidualnych kontach emerytalnych. Do tego 1/3
składki emerytalnej pracownika wpłacano do OFE, za które kupowano jednostki
uczestnictwa. Składki w OFE inwestowano na rynkach ﬁnansowych. W ramach
tych składek OFE miały także ograniczone możliwości inwestowania w akcje
notowane na rynku regulowanym. W 2012 roku limit wynosił 45% aktywów funduszu, a w roku 2013 zwiększono go do 47,5% aktywów. Docelowo możliwość
inwestowania w akcje ma wynieść 90% aktywów8. Wobec tego przed zmianami
na giełdę mogło traﬁć przeciętnie 132,91 zł, natomiast po zmianach będzie to
jedynie przeciętnie 50,98 zł w 2013 roku9. Jest to znaczący spadek wpływający
na kapitalizację giełdy oraz na jej obroty. Trudniej w takiej sytuacji o udany
Indywidualne Konta Emerytalne pozwalają na zainwestowanie maksymalnie trzykrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia (w 2013 jest to 11 139 zł) i uniknięcia płacenia 19%
podatku od zysków kapitałowych. Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego pozwalają
natomiast na zainwestowanie kwoty nieprzekraczającej 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czyli
30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce na rok poprzedni. Korzyścią
w tym przypadku jest możliwość odliczenia wpłat od podstawy opodatkowania oraz zwolnienie
z podatku od inwestycji kapitałowych. Oba przypadki możliwości inwestycyjnych mogą oferować: fundusze inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, a więc domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską, zakłady ubezpieczeń na życie, banki, dobrowolne
fundusze emerytalne, utworzone przez powszechne towarzystwo emerytalne. W ramach PPE pracodawca odprowadza składki podstawowe za swoich pracowników do wysokości 7% wynagrodzenia uczestnika, a dodatkowo pracownik może ze swojej strony odprowadzać składki dodatkowe.
Składka podstawowa jest zwolniona z obciążenia składkami na ubezpieczenia społeczne, a zyski
i wypłata z PPE są zwolnione z podatku dochodowego od osób ﬁzycznych. Zarządzaniem powierzonymi środkami zajmować się mogą te same instytucje co przy IKE i IKZE. Dane Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/ (30.05.2013).
8
Rynek otwartych funduszy emerytalnych w IV kwartale 2012 roku, Urząd Komisji Nadzoru
Finansowego, Departament Nadzoru Inwestycji Emerytalnych, Warszawa 2013, s. 10.
9
Obliczenia własne na podstawie: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w I–III kwartale 2013 r., GUS, Warszawa 2013, s. 19.
7
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debiut giełdowy, a także sprzedaż aktywów będących w posiadaniu Skarbu Państwa. Oznaczało to w praktyce uzewnętrznienie deﬁcytu emerytalnego ukrywanego w ZUS, ponieważ państwo nie mogło korzystać ze składek emerytalnych
obywateli, a musiało pozyskać więcej środków na rynkach ﬁnansowych. W efekcie system stał się bardziej przejrzysty, ale kosztowniejszy, ponieważ państwo
musiało zadłużać się po cenach rynkowych, aby wypłacać bieżące świadczenia.
Ponadto OFE pobierały od składek stosunkowo wysokie opłaty za zarządzanie.
Prowizje dla agentów pozyskujących klientów od konkurencyjnych OFE były
bardzo wysokie. Dopiero w późniejszym czasie ustawowo ograniczono wysokość prowizji do 3,5% składki, choć i tak są one wyższe od przeciętnych prowizji
funduszy inwestycyjnych.
Wprowadzenie reformy emerytalnej miało także pozytywne aspekty. Dzięki
stworzeniu indywidualnych kont emerytalnych system stał się bardziej sprawiedliwy. Ponadto składki OFE w części były inwestowane na rynkach kapitałowych, co przy ponad 15,7 milionach10 osób ubezpieczonych stanowiło dla spółek
giełdowych istotny zastrzyk kapitału. Zwiększyło to kapitalizację i obroty giełdy
oraz umożliwiło pozyskanie kapitału przez notowane spółki. W ten sposób pieniądze, zamiast ginąć w dziurze budżetowej państwa, pracowały na rzecz realnej
gospodarki.
Warto porównać, jak zaistniałe zmiany w systemie emerytalnym wpłynęły na strukturę składek przekazywanych do I i II ﬁlaru. Do obliczeń przyjęto
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, które
w marcu 2013 wynosiło 3832,81 zł11.
Tabela 1
Składki emerytalne – przykładowe obliczenia (marzec 2013)
Odsetek wynagrodzenia
Składka emerytalna
– ubezpieczonego
– zakład pracy

19,52%
9,76%
9,76%

Wysokość składki w zł
748,16 zł
374,08 zł
374,08 zł

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w I–III kwartale 2013 r., GUS Warszawa 2013, s. 19; Ustawa z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 22, s. 26.

10
11

Rynek otwartych funduszy…, s. 12.
Zatrudnienie i wynagrodzenia…
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Składki emerytalne stanowią 19,52% wynagrodzenia brutto, przy czym
połowa składki, jak widać w tabeli 1, opłacana jest przez pracownika, a druga
połowa – przez pracodawcę. Przy wynagrodzeniu 3832,81 zł na cele emerytalne
przeznaczane jest 748,16 zł.
W tabeli 2 przedstawiono strukturę składek emerytalnych mających zapewnić ﬁnansowanie deﬁcytu budżetowego przed wprowadzonymi zmianami i po
ich wprowadzeniu.
Tabela 2
Struktura składek emerytalnych, przykładowe obliczenia (marzec 2013)

OFE
PLN

OFE %
wynagrodzenia

ZUS

OFE

ZUS

2010

7,30%

12,22%

0,00%

279,80

7,30%

468,37

0,00

468,37

12,22%

2011

2,30%

12,22%

5,00%

88,15

2,30%

468,37

191,64

660,01

17,22%

2012

2,30%

12,22%

5,00%

88,15

2,30%

468,37

191,64

660,01

17,22%

2013

2,80%

12,22%

4,50%

107,32

2,80%

468,37

172,48

640,85

16,72%

2014

3,10%

12,22%

4,20%

118,82

3,10%

468,37

160,98

629,35

16,42%

2015

3,30%

12,22%

4,00%

126,48

3,30%

468,37

153,31

621,68

16,22%

2016

3,30%

12,22%

4,00%

126,48

3,30%

468,37

153,31

621,68

16,22%

2017
i później

3,50%

12,22%

3,80%

134,15

3,50%

468,37

145,65

614,02

16,02%

Rok

ZUS
subkonto

Razem
ZUS
%
Razem wynaZUS grodzenia

ZUS
subkonto

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Zatrudnienie i wynagrodzenia …; Ustawa z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń…

Jak widać, przed wprowadzeniem reformy 7,3% dochodu traﬁało do OFE,
natomiast 12,22% – do ZUS. W 2011 wpływy do OFE zmniejszono do 2,3%,
czyli blisko o 70%. Różnicę pomiędzy dotychczasową składką a składką po
zmianach (w pierwszych dwóch latach było to 5 pp.) wpłacano na dedykowane
subkonto. Różni się ono od podstawowego konta ZUS tym, że w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa oraz śmierci zgromadzone środki podlegają
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zwrotowi. Ponadto są one corocznie waloryzowane o średnioroczny wskaźnik
dynamiki wzrostu PKB i w wyniku waloryzacji nie mogą zostać zmniejszone12.
Zagrożenia obecnego systemu emerytalnego
Poza wspomnianymi wcześniej zagrożeniami dla ﬁnansów państwa obecny
system emerytalny stwarza także zagrożenia dla korzystających z niego obywateli. Jak wykazują analizy statystyczne działających na rynku polskim funduszy,
nie są one zwykle znacznie efektywniejsze od trendów giełdowych. Po potrąceniu opłat i prowizji okazuje się czasem, że lepiej i taniej byłoby inwestować
w trend, tzn. w indeks giełdowy, a nie w poddawane na szeroką skalę analizom
technicznym i fundamentalnym poszczególne spółki giełdowe. Można zatem
wysnuć wnioski, że w takiej sytuacji zabezpieczenie emerytalne, oparte na inwestowaniu na rynkach ﬁnansowych (częściowo OFE, ale także ubezpieczenia III
ﬁlaru, które korzystają z Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych), służy
bardziej utrzymaniu całej rzeszy ﬁnansistów, mających dzięki temu zatrudnienie.
Firmy ubezpieczeniowe w ten sposób zdejmują z siebie odpowiedzialność za
przyszłą emeryturę. To przecież klient dokonuje wyboru strategii inwestycyjnej
oraz poszczególnych funduszy w swoim portfelu i ﬁnalnie to na jego barkach
ostatecznie spoczywa odpowiedzialność za własną emeryturę.
Emerytura zależna jest od wyników funduszy, które są nie do przewidzenia
nawet w krótkim okresie. Klienci kierują się zwykle marką danego funduszu oraz
jego przeszłych wyników, nie dających jednak gwarancji na sukces w przyszłości. Musimy mieć na uwadze, że ostatnie dziesięciolecia nie doświadczyły nas
jeszcze głębszym kryzysem. Zwłaszcza ostatnie pokolenie żyło w długim okresie
prosperity i – bazując na tych doświadczeniach – oczekuje, że tym razem będzie
inaczej. Historia lubi się jednak powtarzać i prędzej czy później czeka nas głębszy kryzys, co jest nie do uniknięcia. Wiele wskazuje na to, że powstała w 2008
roku sytuacja pozwala nam go właśnie doświadczać i czeka nas dłuższy okres
regresji oraz stagnacji bez jasnych perspektyw wyjścia. Opierając swoje zabezpieczenie emerytalne na rynku kapitałowym, możemy doświadczyć znacznego
spadku naszych aktywów, gdy przejdziemy na emeryturę w momencie kryzysu.
Jeżeli byłby on tak głęboki, jak w okresie Wielkiego Kryzysu, oznaczałoby to
bardzo mocny spadek wysokości emerytur, a może nawet bankructwo niektórych
ubezpieczycieli. W związku z rosnącą długością życia kolejne kraje europejskie
12

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 40c, s. 46.
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sukcesywnie podwyższają wiek emerytalny, aby umożliwić ﬁnansowanie bieżących potrzeb emerytalnych. Coraz więcej osób dożywa wieku emerytalnego
i coraz dłużej korzysta ze świadczeń emerytalnych. Kolejnym powodem takiego
działania jest malejący przyrost naturalny i coraz mniejsza liczba osób pracujących składa się na emerytów. W przyszłości obie te przyczyny mogą spowodować
załamanie ﬁnansowe systemu solidarnościowego. Kryzys zadłużenia pokazał, że
deﬁcytu systemów emerytalnych nie można dłużej ﬁnansować długiem.
Emerytura jest dla większości ludzi tak odległą sprawą, że nawet nie stanowi przedmiotu reﬂeksji. Dotyczy to przede wszystkim ludzi młodych. Z ich
perspektywy okres do emerytury, przekraczający czas ich dotychczasowego
życia, jest pojęciem zupełnie abstrakcyjnym. W ich wypadku składki mogłyby
więc być znacznie niższe niż wówczas, kiedy rozpoczną oszczędzanie w późniejszym okresie. Innym powodem wpływającym na niechęć do oszczędzania,
jest zmienność szeroko rozumianego otoczenia, a czterdzieści lat składkowych
to okres zupełnie nieprzewidywalny. Jak udowodnił nam obecny kryzys zadłużenia, nawet państwa i obligacje skarbowe nie gwarantują uzyskania emerytury.
Zwykle nie pamięta się, że nawet uznawane dzisiaj za stabilne gospodarczo
i ﬁnansowo państwa w przeszłości ogłaszały niewypłacalność i jest bardzo prawdopodobne, że sytuacja się powtórzy. Na dziś nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co zrobić, aby mieć pewne zabezpieczenie na starość. Mając jednak wybór
pomiędzy funduszami kapitałowymi a ubezpieczeniem państwowym, stabilniejszym rozwiązaniem byłoby skupienie się na tej drugiej możliwości. Możemy
nie być zadowoleni z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którego działania są
bardzo nieefektywne, ale mimo wszystko w przypadku wystąpienia poważnego
kryzysu ﬁnansowego instytucje państwowe mają większe szanse na przetrwanie.
Państwo w przypadku wycofania się z OFE osiągnęłoby korzyści w postaci
obniżenia kosztów obsługi zadłużenia i pozyskania środków na ten cel. Ważniejszą korzyścią dla budżetu, choć niekoniecznie dobrą dla polityków, jest
szybkie ustalenie deﬁcytu emerytalnego, dzięki czemu łatwiej prowadzić
politykę przeciwdziałania katastroﬁe. Wymaga to jednak odpowiedzialnej
i rozważnej klasy politycznej, która będzie planować dla dobra obywateli
odleglejszy horyzont czasowy niż od wyborów do wyborów – a także polityków
nie wahających się podejmować trudnych tematów i niepopularnych decyzji.
Należy mieć też na względzie, że ograniczenie przekazywania środków do
OFE spowoduje ograniczenie projektów infrastrukturalnych. Infrastruktura jest
ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarki. Według szacunków
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banku światowego 1% PKB inwestycji w tradycyjną infrastrukturę podnosi
tempo wzrostu gospodarczego o 1%13.
Pełne zabezpieczenie emerytalne można osiągnąć poprzez dodatkowe
zabezpieczenia i tu chyba najlepszym rozwiązaniem jest dywersyﬁkacja. Obligacje są narażone niewypłacalnością emitenta, akcje ulegają dużym wahaniom
i są zagrożone bankructwem ﬁrm, fundusze inwestycyjne nie gwarantują zysków
i są uzależnione od trendów giełdowych. Również alternatywne inwestycje –
w metale szlachetne, wino, sztukę, a nawet nieruchomości – ulegają istotnym
wahaniom. Dywersyﬁkacja zabezpieczeń emerytalnych i regularne monitorowanie sytuacji rynkowej oraz czasowych zmian struktury tych zabezpieczeń może
być najefektywniejszym rozwiązaniem.
Podsumowanie
Gospodarstwa domowe – zarówno w Polsce, jak również i na świecie –
stoją w obliczu wielu dylematów i wyzwań. Aby jednak mogły stawić czoła
wyzwaniom współczesnej gospodarki i świata ﬁnansów, powinny cechować się
elastycznością i zdolnością do szybkich zmian oraz otwartością na nowe możliwości, jakie oferuje globalny rynek. Gwałtowność i szybkość zmian wymagają
zmiany myślenia i nowego podejścia, a zarazem „twórczej destrukcji”. Niestabilne otoczenie przynosi wiele szans i zagrożeń, dlatego też celowe wydaje się
ciągłe doskonalenie i rozwój w sferze ﬁnansów osobistych, by zdobyć wystarczającą wiedzę pozwalającą pozyskać odpowiednie zabezpieczenie emerytalne
umożliwiające utrzymanie satysfakcjonującego poziomu życia po przejściu
na emeryturę.
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PENSION SECURITIES AND INSECURITY
AND ECONOMIC INSTABILITY
Summary
The aim of article is analysis of pension securities in context of uncertainty and
economic instability. Following hypothesis has been assumed for the needs of this article:
Instability and economic uncertainty force necessity of changes in area of pension securities of households’ members. Members of those, wishing to maintain present level of life
after retiring are forced to take changes in area of pension securities.
Keywords: pension security, uncertainty and economic instability, households, pension
reform
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Streszczenie
W warunkach pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej szczególnego znaczenia nabiera problematyka efektywnego zarządzania ﬁnansami osobistymi. Istnieje więc
potrzeba reﬂeksji nad podejmowanymi przez gospodarstwa domowe decyzjami ﬁnansowymi w kontekście niestabilności i niepewności otoczenia. Celem artykułu jest analiza
kluczowych decyzji ﬁnansowych gospodarstw domowych podejmowanych w warunkach
pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej, mających wyraz w efektywnym zarządzaniu ﬁnansami. Na potrzeby artykułu przyjęto następującą hipotezę: w warunkach
pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej gospodarstwa domowe podejmują bardziej racjonalne decyzje ﬁnansowe, co przejawia się wzrostem oszczędności i spadkiem
akcji kredytowej.
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Zarządzanie ﬁnansami gospodarstw domowych
Dziedzina nauk ekonomicznych zajmująca się badaniem określonego elementu rzeczywistości ekonomicznej bazującej na pieniądzu i umożliwiająca opis
zjawisk związanych z działalnością człowieka, w której występuje przepływ pieniądza, to ﬁnanse. Przedmiotem jej zainteresowania jest zarówno samo zjawisko
przepływu pieniądza, jak i wszystko, co się z tym wiąże – szczególnie analiza
wartości tego przepływu oraz podejmowanie decyzji przez podmiot, jaki z punktu
widzenia tematyki artykułu stanowi gospodarstwo domowe. Jednym z obszarów
składowych nauki o ﬁnansach jest zarządzanie nimi, będące procesem realizowanym przez każde gospodarstwo domowe, choć w różnym stopniu, natężeniu,
sile i świadomości, co jest uzależnione od wielu czynników, w tym od warunków
makroekonomicznych. Celowość działań i podejmowanych w zarządzaniu ﬁnansami decyzji ﬁnansowych gospodarstw domowych bywa zróżnicowana. Wpływ
na nie mają zarówno preferencje, potrzeby, możliwości, umiejętności, wiedza,
jak i świadomość ﬁnansowa, co przekłada się na skuteczność (efektywność) działania. Przez efektywne zarządzanie ﬁnansami gospodarstw domowych rozumie
się proces polegający na zwiększaniu środków ﬁnansowych przy jednoczesnym
utrzymaniu takiego poziomu kosztów, który prowadzi do wzrostu zamożności
i poziomu oraz jakości życia gospodarstwa domowego. Efektywne zarządzanie
ﬁnansami, czyli takie, które jest skuteczne (wywołujące zgodny z założonym
celem skutek), można przedstawić jako: zwiększenie środków ﬁnansowych
przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu wydatków, utrzymanie stanu środków
ﬁnansowych na tym samym poziomie przy jednoczesnym obniżeniu wydatków,
zwiększenie środków ﬁnansowych przy jednoczesnym obniżeniu wydatków.
W każdym gospodarstwie domowym trzeba określić istotne w jego działaniu
zespoły czynności, jednorodne ze względu na ich zorganizowaną całość. Zespoły
tych czynności można nazwać sferami działalności gospodarstwa domowego,
przekładającymi się na decyzje ﬁnansowe, do których zaliczyć można decyzje
dotyczące konsumpcji i oszczędzania, a także inwestycji, kredytowania i związanego z nimi zarządzania ryzykiem (rys. 1).
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Rys. 1. Decyzje ﬁnansowe gospodarstw domowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie Z. Bodie, R. Merton, Finanse, PWE, Warszawa 2003, s. 26.

Warunki pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej
Opisując sytuację makroekonomiczą Polski, należy przeanalizować stopę
inﬂacji, tempo wzrostu PKB, stopę bezrobocia, wydatki na konsumpcję, stopę
oszczędności oraz wartość kredytów konsumpcyjnych. W kwietniu 2013 roku
inﬂacja spadła do 0,8% w relacji rocznej z 1% miesiąc wcześniej. Jest to najniższy poziom inﬂacji od 2006 roku. Na niski poziom inﬂacji największy wpływ
miał spadek cen paliw samochodowych (–4,5%) oraz cen nośników energii dla
mieszkań (–0,4%), który ma istotne znaczenie dla kosztów ich utrzymania. Najistotniejsze dla gospodarstw domowych ceny żywności wzrosły o 1,7%3. Tempo
wzrostu realnego PKB również spada. W pierwszym kwartale 2012 roku wynosiło 3,5% r/r, natomiast w pierwszym kwartale 2013 roku – już tylko 0,4% r/r4.
Wspomniany poziom inﬂacji wraz z danymi o PKB powodują, iż rynek oczekuje
na obniżkę stóp procentowych. Stopa bezrobocia w kwietniu 2013 roku wyniosła
14,3%, co w porównaniu z zeszłoroczną stopą z kwietnia na poziomie 13,3%
obrazuje pogarszającą się sytuację na polskim rynku pracy.
Kraj: W kwietniu inflacja w Polsce spadła do 0,8 procent i była najniższa od 7 lat, http://
lublin.com.pl/artykuly/pokaz/25010/kraj,w,kwietniu,inﬂacja,w,polsce,spadla,do,08,procent,i,byla,najnizsza,od,7,lat/ (18.05.2013).
4
Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za
lata 2011–2012, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4403_PLK_HTML.htm (18.05.2013).
3
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Spowolnienie gospodarcze, spadek realnych wynagrodzeń oraz wzrost
poziomu bezrobocia powodują, iż Polacy chętniej oszczędzają, co odzwierciedla w ujęciu teoretycznym motyw oszczędnościowy i przezornościowy
gospodarstw domowych J.M. Keynesa, ilustrujący zabezpieczenie przed
nagłym spadkiem dochodów i/lub nagłym wzrostem wydatków. Uważa się, iż
w warunkach pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej zabezpieczenie
ﬁnansowe w postaci oszczędności dodatnio wpływa na efektywność i racjonalność zarządzania ﬁnansami, co ilustrują poniższe dane empiryczne. Na
koniec 2012 roku, jak wynika z wyliczeń „Rzeczpospolitej”, oszczędności Polaków były aż o 11,6 proc. wyższe niż rok wcześniej5. Według wyników badania
przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO, blisko trzy czwarte Polaków
deklaruje, że ma oszczędności (72%). Polacy wyprzedzają w tym m.in. Hiszpanię (71%) i Niemcy (71%). Ponadto wśród wszystkich badanych państw Polska
uzyskała najwyższy odsetek osób, które obecnie odkładają dodatkowe środki
pieniężne, aby zwiększyć swoje oszczędności. Ponad 20% Polaków oszczędza
regularnie, a 54% Polaków posiada oszczędności, które są równoważne poziomowi trzymiesięcznych wydatków. Ze względu na obecną sytuację gospodarczą
Polacy w ciągu ostatniego roku ograniczyli przede wszystkim wydatki na rozrywkę i czas wolny (44%) oraz ubrania i urodę (42%), choć w mniejszym stopniu
niż w przypadku większości badanych krajów (średnia wyniosła odpowiednio
52% i 44%). Ponadto warto zauważyć, iż Polacy częściej niż inni ograniczali
koszty związane z domem (21% wobec średniej 12%), 41% Polaków posiadających oszczędności zadeklarowało, że poziom odłożonych przez nich środków
wzrósł w ciągu ostatniego roku – to trzeci najwyższy poziom w Europie (średnia
wyniosła 35%). Polacy przodują wśród badanych krajów pod względem odsetka
osób, których sytuacja ﬁnansowa w okresie ostatnich 3 miesięcy poprawiła się
(15% wobec średniej 8%). Jednocześnie 37% Polaków deklaruje, że ich sytuacja
uległa w tym czasie pogorszeniu (średnia 44%)6.
Polacy w warunkach pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej intensywniej oszczędzają i zaciągają zdecydowanie mniej kredytów. Dynamika
zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów wynosi zaledwie 0,1%
r/r7. Spowolnienie na rynku kredytów dla gospodarstw domowych wynika
5
Oszczędności Polaków rosną mimo kryzysu i inflacji, http://www.bankier.pl/wiadomosc/
Oszczednosci-Polakow-rosna-mimo-kryzysu-i-inﬂacji- 2768226.html (18.05.2013).
6
Finansowy barometr: czas na oszczędzanie, międzynarodowe badanie ING na temat postaw
i zachowań wobec oszczędzania w Polsce i na świecie, ING, styczeń 2013, s. 3–4 i dalsze.
7
Dane z kwietnia 2013 roku.
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głównie z drastycznego spadku dynamiki zadłużenia gospodarstw domowych
w obszarze kredytu mieszkaniowego – do poziomu 1% r/r. Jest to częściowo
spowodowane spadkiem wartości długów gospodarstw domowych denominowanych we franku szwajcarskim, które z racji osłabienia franka zmniejszyły
się w skali roku o ok. 8–10%8. Od 2012 roku do kwietnia 2013 roku wartość
zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów konsumpcyjnych zmalała o ok. 7 mld zł (rys. 2).
mldzų
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Rys. 2. Wartość kredytów konsumpcyjnych (NBP) 9 w Polsce w latach 2012–2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP – www.nbp.pl (18.05.2013).

Zdecydowanie wzrosła dominująca grupa gospodarstw domowych bezproblemowo obsługujących zobowiązania (z 46,5% do 53,2%). Jednocześnie w bardzo niewielkim stopniu zmniejszyła się grupa gospodarstw deklarujących jedynie
niewielkie problemy z obsługą zobowiązań (spadek z 41,8% do 40,7%), a bardzo
znacząco spadł udział grupy gospodarstw domowych mających duże problemy
z realizacją własnych płatności. Stanowią one obecnie 6,2% ogółu gospodarstw
domowych, podczas gdy w 2011 roku odsetek ten przejściowo wynosił nawet 16%10.
Ponadto udział wydatków na towary i usługi konsumpcyjne w wydatkach
ogółem zmniejszył się od 2000 roku (rys. 3).

Finanse gospodarstw domowych w I kw. 2013, http://www.ﬁnanse.egospodarka.pl/art/
galeria/90767,Finanse-gospodarstw-domowych-w-I-kw-2013,2,63,1.html (18.05.2013).
9
Wartość kredytów konsumpcyjnych – stan w mld zł. Należności (złotowe i walutowe) od
gospodarstw domowych obejmują kredyty i pożyczki, skupione wierzytelności, zrealizowane
gwarancje i poręczenia oraz odsetki zapadłe od dotychczasowych podsektorów: osób prywatnych,
rolników indywidualnych, część przedsiębiorców indywidualnych.
10
Ibidem.
8

94

Beata Świecka, Marta Musiał

% 96,60
96,40
96,20
96,00
95,80
95,60
95,40
95,20
95,00
94,80
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rys. 3. Udział wydatków na towary i usługi konsumpcyjne w wydatkach ogółem w Polsce w latach 2000–2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
– http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3467_PLK_HTML.htm (18.05.2013).

W celu zobrazowania wpływu pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej na ﬁnanse gospodarstw domowych zostaną przedstawione wyniki trzech
wybranych wskaźników: TNS Consumer Index, Wskaźnika Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (IRGKGD), Indeksu Genworth. TNS Consumer
Index11 informuje o bieżącej ocenie, prognozach sytuacji ekonomicznej Polski
oraz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych w Polsce. W kwietniu 2013
roku odnotowano niewielki wzrost o 3,4 pp. (osiągając wartość –26,8) w stosunku do poprzedniego roku. Niestety, wskaźnik od dłuższego czasu (od grudnia
2008 roku) przyjmuje wartości ujemne, obrazując pesymistyczne nastroje polskiej społeczności. Wśród składowych indeksu znajdują się:
– ocena stanu gospodarstw domowych określana na podstawie pytania:
„Czy sytuacja ﬁnansowa Pana(i) gospodarstwa domowego w porównaniu
do poprzedniego miesiąca jest: lepsza, taka sama, gorsza?”,
– ocena stanu gospodarki określana na podstawie pytania: „Jak Pan(i) ocenia obecną ogólną sytuację ekonomiczną Polski?”.

TNS Consumer Index powstaje na bazie pięciu szczegółowych wskaźników uzyskiwanych
w ramach comiesięcznych sondaży TNS Polska. Respondenci oceniają bieżącą sytuację
ekonomiczną kraju oraz sytuację ekonomiczną własnego gospodarstwa domowego. Prognozy dla
tych obszarów budowane są z horyzontem wynoszącym 12 miesięcy. Wartość TNS Consumer
Index to wskaźnik uzyskiwany poprzez agregację sald ocen pozytywnych oraz negatywnych dla
monitorowanych obszarów oceny gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju. Wskaźnik TNS
Consumer Index może przyjmować wartości od –100 do 100.
11
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W 2012 roku Polacy oceniali sytuację gospodarstw domowych gorzej aniżeli
stan gospodarki, od stycznia 2013 roku można zaobserwować zmianę owej tendencji. W obecnym roku Polacy zaczęli coraz lepiej oceniać sytuację gospodarstw
domowych, a gorzej (w porównaniu z 2012 rokiem) stan gospodarki Polski (rys. 4)12.
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stangospodarki(TNS)

Rys. 4. Składowe TNS Consumer Index
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.tnsconsumerindex.pl/index.
php?month=2013-07 (18.05.2013).

Wskaźnik Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (IRGKGD)
zwiększył się o ok. 4,8 pp. Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej
Handlowej podaje, iż „wartość wskaźnika po oczyszczeniu z ﬂuktuacji krótkookresowych jest obecnie w stagnacji, jednak na poziomie niższym niż podczas
minimum z okresu kryzysu lat 2008–2009. W bieżącym badaniu poprawie uległy
prawie wszystkie składowe Wskaźnika Kondycji Gospodarstw Domowych IRG
SGH, z wyjątkiem prognozy oszczędności. W największym stopniu do wzrostu Wskaźnika IRGKGD przyczynił się spadek obaw przed bezrobociem, oceny
w tym zakresie zmalały o ok. 15 pp.”13.
Indeks Genworth pokazuje poziom bezpieczeństwa i niestabilności ﬁnansowej gospodarstw domowych w czternastu krajach w Europie, pięciu w Ameryce
Łacińskiej oraz w Chinach. W 2012 roku Polska z wartością Indeksu wynoszącą
13 znalazła się wśród państw o najniższych wskaźnikach razem z Hiszpanią (17),
Włochami (11), Portugalią (6) i Grecją (1) – rys. 5.
12
13

http://www.tnsconsumerindex.pl/index.php?month=2013-04 (18.05.2013).
http://www.sgh.waw.pl/instytuty/irg/aktualnosci/kgd (18.05.2013).

96

Beata Świecka, Marta Musiał

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

78

71

67
52

47
39

38

36

32

29
17

13

11

6

1

Rys. 5. Wartość Indeksu Genworth za 2012 rok według państw
Źródło: Genworth, Indeks Genworth..., s. 4.

W raporcie Genworth wyniki dla Polski określone są następująco: „Poziom
pesymizmu w Polsce pomimo relatywnie zdrowej sytuacji gospodarczej” – ów
pesymizm spowodowany jest prawdopodobnie niskim wzrostem płac realnych
i spowolnieniem wzrostu zatrudnienia. Wartość Indeksu Genworth spadła o 18
punktów od 2008 roku (w 2008 – 31, w 2009 – 20, w 2010 – 18, w 2012 – 13), co
wiąże się ze spadkiem liczby gospodarstw domowych stabilnych ﬁnansowo oraz
wysokim wzrostem liczby niestabilnych gospodarstw domowych od 2008 roku.
Obecnie tylko 1% polskich gospodarstw domowych czuje się bezpiecznie ﬁnansowo (rys. 6). Trzy najważniejsze obawy ﬁnansowe Polaków, wskazane przez
respondentów badania Genworth, to koszty utrzymania, poziom wynagrodzenia
oraz bezpieczeństwo zatrudnienia14.
Podsumowanie
Gwałtowność i szybkość zmian wymagają zmiany myślenia i nowego
podejścia, a zarazem „twórczej destrukcji”. Niestabilne otoczenie przynosi wiele
szans i zagrożeń, dlatego też celowe wydaje się ciągłe doskonalenie i rozwój
w zakresie zarządzania ﬁnansami, tak by rzemiosło, jakim jest zarządzanie
domem, o którym pisał już Ksenofont, mogło być ciągle usprawniane, a pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna nie stanowiła przeszkody w efektywnym
Genworth, Indeks Genworth: Pomiar bezpieczeństwa i niestabilnosci finansowej
konsumentów, Genworth, marzec 2013, s. 4–10.
14
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zarządzaniu ﬁnansami. Pogarszająca się koniunktura gospodarcza kraju i świata
może być sygnałem ostrzegawczym dla gospodarstw domowych, skłaniającym
je do bardziej rozważnego dysponowania środkami ﬁnansowymi, zwiększenia
oszczędności, zmniejszania zadłużenia i tym samym – ograniczania ryzyka.
Podsumowując, na podstawie przestawionych w niniejszym artykule danych
statystycznych można stwierdzić, iż w warunkach pogarszającej się sytuacji
makroekonomicznej gospodarstwa domowe zwiększają oszczędności, jednocześnie ograniczając zaciąganie kredytów. Można to uznać za oznaki podejmowania
przez nie bardziej racjonalnych decyzji ﬁnansowych, co potwierdza postawioną
hipotezę.
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OF DETERIORATING MACROECONOMIC SITUATION

Summary
Under conditions of deteriorating macroeconomic situation, the issue of effective
personal ﬁnance management gains particular importance. The need for reﬂection over
ﬁnancial decisions taken by households appears, in context of instability and uncertainty
of environment. The aim of article is to analyze key ﬁnancial decisions of households,
which they undertake under deteriorating macroeconomic conditions, inﬂuencing their
effective ﬁnancial management. For the purpose of this article following hypothesis has
been chosen: Under deteriorating macroeconomic conditions households undertake more
rational ﬁnancial choices, which is reﬂected in saving increase and decrease in lending.
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PERCEIVED PURCHASE RISK AS A BARRIER
IN “YOUNG ADULTS” ONLINE SHOPPING

Summary
The purpose of the paper is presenting and analyzing an important aspect of e-consumer behavior – the perception of risk as a barrier in online shopping of young adults. The
perception of the risk was evaluated in both qualitative and quantitative researches that
were conducted in 2012 as a part of research project ‘Buying behavior of “young adults”
on the Internet’. The research result shows that “young adults” perceive internet shopping
as rather safe. The more detailed analysis indicates that for “young adults” risk seems not
to be a signiﬁcant barrier in making online purchases.
Keywords: online purchase risk, young adults, internet shopping, consumer behavior

Introduction
The study of e-consumer behavior is gaining in importance due to the proliferation of online shopping2. The purpose of the paper is presenting and analyzing
an important aspect of e-consumer behavior – the perception of risk as a barrier in
online shopping of “young adults” . The perception of the risk was evaluated in
leszek.gracz@wzieu.pl
Ch. Dennis, B. Merrilees, Ch. Jayawardhena, L. Tiu Wright, E-consumer behavior, „European Journal of Marketing”, t. 43, nr 9/10, 2009, s. 1123.
1
2
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both qualitative and quantitative researches that were conducted in 2012 as a part
of research project ‘Buying behavior of “young adults” on the Internet’3.
The choice of the young adult as a target group is the result of segmenting
the market, seeking important target segments for companies. The age of a customer is an important criterion for customer segmentation. While the age changes,
the customer behavior, their needs and ways of receiving marketing companies
change as well. Considering the age, an important market segment is constituted
by “young adults” – persons between 18–29 years. This group is signiﬁcantly different then the youngest persons and older ones4. What is more, they are the ﬁrst
generation of Poles who grew up after 1989. Thus it is a group who has always
lived their conscious life in market economy conditions. One can argue that next
generations may have similar behavior due to similar conditions of growing up5.
Therefore understanding this group can make a stable basis for adjusting marketing actions for future customer’s needs and preferences. In other words, “young
adults” soon become major part of the market and, what is more, the marketing
strategies prepared for them may actually work for new generations as well.
E-consumer behavior and purchase risk perception – literature overview
The basic model argues that functional considerations inﬂuence attitudes
to an e-retailer, which in turn inﬂuence intentions to shop with the e-retailer and
then ﬁnally actual e-retail activity, including shopping and continued loyalty
behavior6. Consumer-oriented research has examined following factors inﬂuencing e-consumer behavior7:
– psychological characteristics,
– demographics,
– perceptions of risks and beneﬁts,
– shopping motivation,
– shopping orientation.
3
Project is co-ﬁnanced by National Science Center, State funded research no. NN112390840
‘Buying behavior of “young adults” on the Internet’, Agreement nr 3908/B/H03/2011/40.
4
I. Ostrowska, Model kształtowania lojalności konsumentów w stosunku do marki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 220–22.
5
I. Ostrowska, Poziom i możliwości kształtowania lojalności segmentu „młodych dorosłych”
w stosunku do marki usługodawcy (badania własne), w: Zarządzanie produktem. Kreowanie marki, red. J. Kall, B. Sojkin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 154, Poznań 2010,
s. 90–91.
6
Ch. Dennis, B. Merrilees, Ch. Jayawardhena, L. Tiu Wright, E-consumer behavior…, s. 1122.
7
Ibidem.
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The buying process is a multistage process, during which the concretization
of the purchase decision is made. It most often consists of ﬁve successive stages8, which are traditionally compromised of the following steps: awareness of
the need, search for information, evaluation of alternatives to choose from, the
decision to purchase (purchase) and feelings after purchase9. Internet penetrates
and creates each stage of such understood buying process. Development of the
internet has changed to a large extent the way consumers do shopping. Currently,
this process is extended and far less predictable. Consumers are less loyal to
a brand but are increasingly willing to share your experiences and opinions with
other potential clients10.
An important aspect of online shopping is perception of risk. Purchase risk
is an important construct in marketing, particularly in studies of online consumer behavior11. Many researchers have also proposed a term trust as an important element of B2C e-commerce12, Internet users perceive signiﬁcant risks and
uncertainties in transacting with an unknown seller on a web site13. Some authors
believe that consumers on the web may fear providing credit card information
to any commercial Web provider and those consumers simply do not trust most
Web providers enough to engage in exchange relationships involving money14.
Several studies have produced empirical evidence suggesting that if a consumer
is doubtful in their ability to evaluate a product online, or believes the internet is
not secure place to purchase, chances are they will not go online to make the purchase15. The main problem that can appear is the risk of fraud because the buyer
L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012, s. 46.
Ph. Kotler, G. Armstrong, Principles of marketing, edition 12, Pearson Prentice Hall 2008,
s. 147.
10
Współczesny lejek zakupowy, http://4pvocab.wordpress.com/2012/08/13/wspolczesny-lejekzakupowy/ (20.05.2013).
11
B.L.S. Coker, N.J. Ashill, B. Hope, Measuring internet product purchase risk, „European
Journal of Marketing”, t. 45, nr 7/8, 2011, s. 1146.
12
K.M. Chu, B.J.C Yuan: The effects of perceived interactivity on e-trust and e-consumer behaviors: the application of fuzzy linguistic scale, „Journal of Electronic Commerce Research”, t. 14,
nr 1, 2013, s. 132.
13
J. Lee, D.H. Park, I. Han, The different effects of online consumer reviews on consumers’ purchase intentions depending on trust in online shopping malls An advertising perspective, „Internet
Research”, t. 21, nr 2, 2011, s. 187.
14
A.F. Salam, H.R. Rao, C.C. Pegels, Consumer-perceived risk in e-commerce transactions,
„Communications of the ACM – Mobile computing opportunities and challenges”, t. 46, wyd. 12,
December 2003, s. 325.
15
B.L.S. Coker, N. J. Ashill, B. Hope, Measuring internet product…, s. 1147.
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cannot control in a direct way the company or the person who sells the products16.
When consumers are unable to physically inspect or trial a product before purchase, they are more likely to perceive the purchase as risky. Some products are
more easily evaluated on the internet than others, depending on the experiential
nature of attributes used to reach a judgment of quality. Perceived risk refers to an
individual’s subjective belief about potentially negative consequences from his/
her decision17. Therefore it is important to understand the perception of risk as
a barrier of “young adults” online shopping.
Methodology
The research on the ‘Buying behavior of “young adults” on the Internet’
was conducted in 2012. It compromised, among others, the qualitative and quantitative research. The qualitative research was conducted in the form of FGI18,
on June 5, 2012 in a specially prepared for focused research room in Szczecin.
8 “young adults” were interviewed. The quantitative research was conducted in
a form of CAWI on a sample of 770 “young adults” (18–29 years) during November and December 2012. The sample of “young adults” was determined based on
data obtained from Central Statistical Ofﬁce in Poland, about the current size and
characteristics of the population in Poland. The quota sampling was used in the
research. It is a method of non-random selection that is often used in marketing
research, based on the assumption that the sample is representative for all elements of the population and the structure of the sample in essential respects is the
same as the overall population.
The minimum number was calculated from the formula for the volume of
the sample with ﬁnite population of the assumed 95% conﬁdence level and error
of 4%, which amounted to 600 people. Among various questions in the questionnaire, one was particularly intended for measuring the perceived risk. It was stated: “How do you evaluate shopping on the internet concerning the purchase
risk?”. The possible answers were: deﬁnitely safe; rather safe; neither safe nor
16
C Pelău1, I. Bena, The risk perception for consumer segments in e-commerce and its implication for the marketing strategy, „The Amﬁteatru Economic Journal”, 12, wyd. 28, 2010, s. 374–375.
17
I. Kim, Consumers’ rankings of risk-reduction strategies in e-shopping, „International Journal
of Business Research”, t. 10, nr 3, 2010, s. 143.
18
More on the FGI methods use for young adults: K. Łobacz, L. Gracz, Methodological problems of immigration research, in: Problems of Young Migrants on the European Market, ed. S. Flejterski, Europa Regionum, „Scientiﬁc Journal”, t. 15, Szczecin University Press, Szczecin 2012,
s. 22–30.

Perceived purchase risk as a barrier in “young adults” online shopping

105

unsafe; rather unsafe; deﬁnitely unsafe; I have no opinion. It allowed evaluating
the young adults’ perception of risk and its inﬂuence on online shopping. Additionally “young adults” were asked about the most important reasons for not making
internet purchases.
Research results
In general, “young adults” perceive online shopping as rather safe, as indicated in ﬁgure 1.
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Fig. 1. The perceived safety of online shopping by “young adults“ (18–29 years old)
Source: own elaboration based on research results, N=770.

The majority of respondents (67%) perceive online shopping as rather safe.
Less than 1% of respondents (among all 770 researched “young adults” it was
4 people) perceive online shopping as deﬁnitely unsafe. There is also a group
of undecided, which chose the answer „neither safe nor unsafe”, and I have no
opinion. In total, there are 20% of the respondents who are not able to express
a strong opinion about the safety of online shopping. It seems that it is quite
a large number, which shows the lack of knowledge of the subject among the
respondents.
The group of young adults, concerning the demographic aspects, is quite
homogenous in terms of perception of online shopping safety. There is no statistically signiﬁcant difference between the perception of the safety of shopping and
gender of young adults, as indicated in table 1. Slight differences – 5 percentage
points in the assessment of online purchases as deﬁnitely safe (12% of men and
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7% of women think internet deﬁnitely safe place of purchase), as well as 5 percentage points in the assessment of “neither safe nor unsafe” (13% of men and
18% women believes internet is neither safe nor dangerous place of purchase) are
not statistically signiﬁcant, but may indicate a certain differences – perhaps men
are more strongly perceive the Internet as a safe place of purchase, while women
are more hesitant.
Table 1
The perceived safety of online shopping by “young adults” (18–29 years old)
according to demographic segmentation (in percentage)
Opinion on online shopping safety
deﬁnitely safe

Demographic
segmentation
gender
age
income

female

neither
safe nor
unsafe

66

18

rather
unsafe

deﬁnitely
unsafe

I have
no
opinion

3

0

5

13

3

1

4

16

3

1

4

18

0

0

5

63

16

4

1

6

5

67

20

3

1

4

10

74

10

4

0

3

15

64

15

0

1

5

6

70

16

3

0

5

11

72

11

3

1

3

6

62

23

3

1

5

11

64

16

3

1

5

7

67

17

4

0

5

own ﬁrm

17

66

10

3

3

0

full time job

18

68

9

0

0

5

part time job

6

68

18

2

1

5

male

12

68

18–24

9

67

25–29

11

65

less than
1000 zł
1001–2000 zł

10

2001–3000 zł
more than
3001 zł
place of living village

occupational
status

7

rather
safe

town up to
99 thousand
inhabitants
town 100–199
thousand
inhabitants
city with more
than 2000
thousand
inhabitants
no job

Source: own elaboration based on research results, N=770.
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Concerning the two age segment of “young adults” 18–24 years and 25–29
years, the “young adults” group is very homogenous. The differences in the size
of two percentage points are statistically negligible and it can be concluded that
the age of “young adults” does not affect the perception of the safety of online
shopping.
As for the income segmentation of researched group, there are some statistically signiﬁcant differences. There is for instance the difference of 10 percentage points in the perception of online shopping by “young adults” with income
between 1001–2000 zł (5% of them declare that shopping online is deﬁnitely
safe) and those with incomes above 3001 zł (15% of them declare that shopping sites are deﬁnitely safe). However there is no correlation between income
and the perception of the safety of online transactions that could be described as
“an increase in income increases or decreases the perception of transaction security”. On an interesting note is that the group with the highest perceived safety
of online shopping are people with income 2001–3000 zł, of which as many as
84% believe that online shopping is rather or deﬁnitely safe. The least concern
for online transactions are those with the highest income, among which only 1%
believe that online shopping is rather or deﬁnitely dangerous.
In the scope of perception of online shopping safety by young adults, depending on where they live, there are only minor differences, which are not statistically signiﬁcant. The differences in the responses of individual groups do not
exceed 10 percentage points.
There are some differences in perception of online purchase risk among
“young adults” depending on their occupational status. Those with no jobs (which
is nothing wrong in their age as they may still be in education process) and with
part time jobs perceive online shopping as deﬁnitely safe less often than those
with full time job or own company. The difference is 10–12%, which is statistically signiﬁcant.
The presented results concern all the young adults. However, not all of them
actually make purchases on-line, as indicated in ﬁgure 2.
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Fig. 2. The purchase activity of “young adults” (18–29 years old) online
Source: own elaboration based on research results, N=770.

Out of researched “young adults” only 9% do not do any purchases online.
It means that 91% of them are e-consumers. It is a signiﬁcant number, much bigger than the average number of Poles doing internet shopping. It has to be taken
into account that all the researched “young adults” were internet users, even if
they do not have a computer with internet access at home, they use it in school,
at friends, etc. As for the whole population of Poland, the report “Społeczeństwo
informacyjne w Polsce” (Informational Society in Poland), issued by Central Statistical Ofﬁce in Poland, indicates that 71% of houses had the access to the internet in 201219. According to the other report, by Gemius20, 72% of Polish internet
users have done internet purchase at least once. It means that altogether about
51% of Poles bought something from internet at least once, while this number for
“young adults” is 91%.
The attitude of “young adults” towards risk in online shopping is related to
their frequency of purchasing, as presented in table 2.

19
Ośrodek Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Opracowania sygnalne, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny
w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 2, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13552_PLK_HTML.htm
(15.02.2013).
20
Gemius raport: „E-commerce w Polsce w oczach internautów 2013”, s. 32, https://gemius.
com/ﬁles/Raport%20e-commerce.pdf (12.06.2013).
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Table 2

The opinion on online shopping safety and the purchase activity
of “young adults” (18–29 years old) online (in percentage)
Opinion on online shopping safety
The frequency
of online shopping

deﬁnitely safe

rather
safe

neither
safe nor
unsafe

rather
unsafe

deﬁnitely
unsafe

I have
no
opinion

At least a few times a month
A total of few times a year
Once in last year
This year I have not made an
online purchase yet
I do not do online shopping at all

19
8
2
0

70
77
56
54

12
13
33
27

1
1
5
7

1
0
0
2

0
1
5
10

0

19

28

13

3

34

Source: own elaboration based on research results, N=770.

There can be observed the relationship of perceived risk of online purchases and the frequency of shopping. Among “young adults” who buy at least few
times a month, 19% consider shopping on the internet as deﬁnitely safe, while
89% of them more safe than dangerous. The opinion of those persons is clearly
stated – none of them indicated any option on the risk of internet shopping. On
the other hand those who made the rarest purchases much more often indicate
answers such as neither safe nor unsafe and I have no opinion. The majority of
those, who do not make online purchases at all, have no opinion on risk in the
internet shopping. What is more, only 3% of them indicate internet shopping as
deﬁnitely unsafe.
All researched “young adults” were asked about the reasons for not doing
internet shopping. It concerned both the persons who do not shop on the internet
at all and also those, who do make internet shopping. In the case of the latter,
the reasons mean aspect why they do not buy more. The results are presented
in ﬁgure 3.
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Fig. 3. The main reasons* for not making shopping on the internet by “young adults”
(18–29 years old)
* The respondents could have chosen more than one answer, thus percentages do not sum to 100.

Source: own elaboration based on research results, N=770.

Most of the “young adults” said that they do not perceive barriers in making
online shopping. The three most important barriers perceived by “young adults”
are: concern about the quality of products sold in the network (32% of respondents), habitual behavior – liking shopping in traditional stores (28% of respondents) and the need to pay additional costs (27%). These results conﬁrm previous
qualitative research results (FGI), in which “young adults” who do not make
purchases over the Internet expressed the following opinions:
– “I like to touch, dressed up in an item and see how it looks”,
– “Sometimes on the websites things are not clearly displayed and therefore
we do not buy them (for example, dress – is shown on a mannequin 196
cm in size XS and the picture is taken from far away. Nobody knows how
it will look like in a larger size, what is the quality of the material because
there is no pictures of sample material)”,
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– “I have made a purchase via the Internet and two ordered things were
wrong – one was too small and the other thing was too big”,
– “There are problems with the claim (it is harder to return or exchange
a product, the duration of the process is to long)”.
Other signiﬁcant barriers preventing “young adults” from online shopping,
less important than three mentioned before, but still of importance in reduction of
Internet shopping are: long waiting time before purchase and obtaining the product (18% of respondents), inconvenient payment methods (7% of respondents)
and lack of security of transactions (6% of respondents). What do not constitute
any barrier are access to the internet and the ability to use the Internet – these
factors as barriers identiﬁed only by such a small number of “young adults” that
it may simply by a statistical error. As it happened in previous cases, these results
conﬁrm the previous qualitative research (FGI), in which “young adults” who do
not make purchases over the Internet expressed the following opinions:
– “The time of internet shopping process is a discomfort for me. You never
know how much you will wait for the ordered product (courier, post,
etc.), once you receive the product it may prove defective, then you have
to go through the whole procedure again in order to return”,
– “Often 5 working days is enough, but if you have a complain you do not
know how long it would take”,
– “In most cases when you buy online you have to pay in advance and then
wait for delivery; or you can pay on delivery to the courier, but there is
additional price for that, which is about 15 zł more”,
– “Receiving the product by courier is not so cool because you have to wait
at home for him and do not know which time the courier will arrive”,
– “Not always you can open the package in the courier’s presence – it is
a dangerous buying”.
An important element in this analysis is also the percentage of people who
say that they had some negative experience from online purchases. It may seem
that 3% of “young adults” who declare such experience are a small number.
However, with a relatively small amount of online shopping in general, it may
also be a signiﬁcant barrier. Common in the analysis of purchasing behavior is the
rule that an unhappy customer will tell an average of about nine people. In a small
number of transactions, which translates into a relatively limited experience with
shopping, even a seemingly small amount can create an atmosphere of insecurity
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in online shopping. This is conﬁrmed by the following opinion of participants of
focus interviews:
– “When you hear from a friend what adventures he had with the courier or
the ordered product, your willingness for shopping online is decreasing”.
– In the aspect of reasons for not making shopping on the internet by young
adults, there are some differences concerning the demographic segmentation, especially gender and income, as presented in table 3.
Table 3
The main reasons* for not making shopping on the internet
by “young adults” (18–29 years old) according to gender and income (in percentage)
Demographic segmentation
The main reasons* for not making shopping on
the internet
Not applicable
I often do not have access to internet
I like to shop at traditional stores
I do not know where to make purchases on the
web
I have concerns about the quality of products
sold online
Transactions are not secure
Long waiting time for delivery
Other additional costs
Inconvenient payment methods
I have negative experiences with transactions
on the Internet

female

male

income
above
2001 zł

income
below
2000 zł

39
2
35

51
3
17

49
2
24

40
2
32

0

1

0

0

36

26

27

36

6
19
30
7

5
18
22
7

5
16
22
6

6
20
31
7

3

1

2

3

* The respondents could have chosen more than one answer, thus percentages do not sum to 100.

Source: own elaboration based on research results, N=770.

There can be observed a difference between young women and men in the
perception of barriers to purchase over the Internet. First of all, women are more
likely than men to perceive barriers that are causing refrain from shopping on
the internet – 51% of men do not see the barriers, while this is the case of only
39% of women. In the case of most reasons of not making shopping on the internet women usually perceive them more. The biggest difference can be seen in
the declared liking shopping in traditional stores – 18% more women than men
consider this factor as a barrier to shopping online. This result conﬁrms to some
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extent the existing stereotype of the differences in buying behavior between men
and women. More women also expressed concern about the quality of the products sold on the web – here the difference between the genders is 10%.
It can be also observed that persons with higher income less often perceive
barriers – 49% of them declare that they do not perceive any barriers in online
shopping (the difference between groups is 9 percentage points). The group with
lower income stronger perceives the barriers, especially the necessity of paying
additional fees (the difference between groups is 9 percentage points).
However, the main factor connected with risk, which is perception of online
transaction as not secure, is low in all the groups.
Conclusions
Young adults are active e-consumers, who make online purchases more
often than average in Poland. According to many literature studies, the risk is
an important factor in online shopping. However it seems not to be the case of
young adults, who generally perceive them as safe. The gender, the age (18–24 or
25–29), the income, the place of living, the occupational status had no signiﬁcant
impact on this opinion. There is a statistical relationship between the frequency
of online shopping and the perception of online risk – the more often they make
purchases on the internet, the more safe online shopping are in their perception.
However even for those young adults, who do not make any purchases online,
risk seems not to be a signiﬁcant barrier. Some of them even claims that purchases in the internet are rather safe, which clearly indicates that there are some other
reasons for not making any shopping online.
The additional analysis of factors causing not making the purchase online
also indicates that the risk is not a crucial aspect in this matter. Even persons with
lower income do not perceive safety of the transactions as a barrier in online
shopping.
Of course there can be drawn no conclusion that the perception of risk is not
an important buying factor for young adults. Still, if a product or a seller seemed
untrustworthy, the buying process would be stopped. However, for “young adults” the perception of risk is not a signiﬁcant barrier that would stop their buying
intention. It is a factor that has to be maintained on a good level by internet sellers
and in that case would be no important barrier for making online purchases by
young adults.
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POSTRZEGANIE RYZYKA ZAKUPU JAKO BARIERY
W ZAKUPACH INTERNETOWYCH MŁODYCH DOROSŁYCH

Streszczenie
Celem artykułu było przedstawienie i analiza ważnego aspektu zachowań e-konsumentów – postrzegania ryzyka jako bariery w zakupach online młodych dorosłych.
Postrzeganie ryzyka oceniano na podstawie badań jakościowych i ilościowych, które
zostały przeprowadzone w 2012 roku w ramach projektu „Zachowania nabywcze ‘młodych dorosłych’ w Internecie”. Wyniki badań pokazują, że młodzi dorośli postrzegają
zakupy internetowe jako raczej bezpieczne. Bardziej szczegółowa analiza wskazuje, że
ryzyko dla młodych dorosłych nie wydaje się istotną przeszkodą w dokonywaniu zakupów online.
Słowa kluczowe: ryzyko zakupów online, młodzi dorośli, zakupy internetowe, zachowanie nabywców
Tłumaczył Leszek Gracz
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CYFROWE WYKLUCZENIE POLSKICH SENIORÓW JAKO
BARIERA W REALIZACJI BADAŃ MARKETINGOWYCH
PROWADZONYCH W POLSCE

Streszczenie
W artykule podjęto temat cyfrowego wykluczenia polskich seniorów. Rozważania
na temat tego zjawiska z perspektywy badacza marketingowego mają ukazać sposób,
w jaki stanowi ono ograniczenie dla rozwoju badań marketingowych prowadzonych
w Polsce. Dla realizacji założonego celu autorka wspiera się m.in. informacjami statystycznymi udostępnianymi przez GUS, raportami opisującymi populację polskich seniorów oraz katalogami PTBRiO, które stanowią cenne źródło informacji na temat kondycji
rynku badań marketingowych w Polsce i obserwowanych na nim tendencji rozwojowych.
Słowa kluczowe: cyfrowe wykluczenie polskich seniorów, badania marketingowe,
badania online

Wprowadzenie
Polskie społeczeństwo, podobnie jak społeczeństwa wielu innych krajów, starzeje się coraz szybciej. Udział osób starszych w populacji mieszkańców naszego kraju z roku na rok rośnie, przy jednoczesnym spadku liczby osób
z młodszych grup wiekowych. Co jednak istotne, mimo tego wzrostu w wielu
1

escher@umk.pl
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obszarach ludzkiej aktywności polscy seniorzy nadal stanowią grupę społecznie
wykluczoną. Jednym z istotnych wymiarów tego stanu rzeczy jest tzw. „wykluczenie cyfrowe”, mające swoje źródło w niskim stopniu wykorzystania przez
nich technologii cyfrowych. Od wielu już lat zjawisko to szczegółowo opisują
liczni obserwatorzy przemian demograﬁcznych zachodzących w Polsce (głównie demografowie i socjolodzy). W swoich rozważaniach koncentrują się przede
wszystkim na wykazaniu negatywnych konsekwencji, jakie dla polskich seniorów wynikają z braku użytkowania internetu, bądź też korzyści, jakie wnosi
w ich życie wykorzystywanie sieci. Identyﬁkują główne bariery korzystania
przez serniorów z internetu oraz proponują zmiany pozwalające na ich stopniowe eliminowanie. W niniejszym artykule zjawisko cyfrowego wykluczenia
polskich seniorów opisane zostanie z nieco innego punktu widzenia, a mianowicie z perspektywy badacza marketingowego. Głównym celem artykułu jest
wykazanie, w jaki sposób cyfrowe wykluczenie polskich seniorów2 może stanowić istotne ograniczenie dla rozwoju polskiego rynku badań marketingowych.
Przy realizacji tak zdeﬁniowanego celu wsparto się licznymi źródłami wtórnymi,
w tym m.in. rocznikami statystycznymi GUS, katalogami PTBRiO oraz raportami badawczymi przygotowanymi przez powoływane w artykule instytucje lub
zespoły badawcze. Przydatną w ocenie i selekcji dostępnych w nich danych była
metoda krytycznej analizy źródeł. Przy próbie integracji wniosków wynikających z dokonanego przez autorkę opisu przemian społeczno-demograﬁcznych
zachodzących w polskim społeczeństwie oraz zmian przebiegających na polskim
rynku badań zastosowano wybrane metody generalizująco-syntetyzujące, w tym
przede wszystkim dwie najpowszechniejsze metody rozumowania logicznego,
tj. indukcję i dedukcję3.

2
W tekście artykułu terminy „osoba starsza” oraz „senior” stosowane są zamiennie. Odnoszone są do osób mających przynajmniej 60 lub 65 lat (owa rozbieżność wiekowa wynika z odmiennych ujęć dolnej granicy starości przyjmowanych przez powoływanych w artykule autorów
lub badaczy). W prowadzonych rozważaniach osoby te oznaczane są zamiennie skrótem 60+/65+
(analogiczny sposób zapisu wprowadzono też w odniesieniu do osób pochodzących z młodszych
lub starszych grup wiekowych).
3
Por. klasyﬁkacja metod stosowanych przy realizacji celów naukowych autorstwa
S. Kaczmarczyka (S. Kaczmarczyk, Zarys metodyki prac doktorskich i habilitacyjnych, „Pieniądze
i Więź” 2006, nr 1, s. 117–139).
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Starzenie się społeczeństw – skala zjawiska w wymiarze globalnym
i lokalnym
Starzenie się ludności świata rozumiane jako wzrost liczby osób starszych
w stosunku do liczby osób pochodzących z innych grup wiekowych to w dużej
mierze efekt dwóch nakładających się na siebie procesów: wydłużania się średniej długości trwania życia mieszkańców kuli ziemskiej oraz zmniejszania się
wskaźnika urodzeń. Aktualnie (okres 2010–2015) średnia oczekiwana długość
życia przypisywana osobie urodzonej w krajach rozwiniętych wynosi 78 lat,
a w przypadku krajów rozwijających się – 68 lat. Już dziś przewiduje się jednak,
że osobom urodzonym około roku 2045–2050 będzie się przypisywać średnią
długość życia na poziomie 83 lat (w krajach rozwiniętych) i 74 lat (w regionach
rozwijających się). W 2001 roku na całym świecie mieszkało powyżej 600 mln
osób w wieku 60+. Na przełomie 2011/2012 było ich już blisko 810 mln (11,5%
całej populacji mieszkańców ziemi szacowanej wówczas na poziomie siedmiu
miliardów), a według najnowszych prognoz do 2050 roku ich liczba wzrośnie
do 2 mld, z czego aż 402 mln będą stanowiły osoby po 80 roku życia (w ujęciu
globalnym ich udział w populacji świata wzrośnie z 1,6% z przełomu 2011/2012
do 4,3% w 2050 roku). Najszybciej w grupie osób starszych wzrośnie liczba
osób w wieku 100+ (z około 316 tys. z przełomu 2011/2012 do ponad 3,2 mln
w 2050 roku). W konsekwencji, na sile przybierać będzie zjawisko określane
w anglojęzycznej literaturze mianem aging of the aged. Prowadzić ono będzie
do coraz bardziej zauważalnego wyodrębniania się kategorii tzw. oldest old
people, tj. starszych starych (lub osób należących do tzw. „czwartego wieku”)
i jednocześnie – coraz większego ich wewnętrznego zróżnicowania (zachodzące
przemiany, podnoszące komfort ich życia i zdrowia, spowodują, że w tej grupie,
obok dziś jeszcze najczęściej spotykanych osób całkowicie zależnych od innych
członków rodziny lub instytucji opieki społecznej, pojawiać się będą w większej
liczbie osoby sprawne ﬁzycznie i intelektualnie, chcące nadal aktywnie funkcjonować w rodzinie i społeczeństwie)4.
Rozważane zjawisko starzenia się ludności przebiega we wszystkich regionach świata, jednak dzieje się to w różnym czasie, tempie i z innym natężeniem.
Na dziś najsilniej dotknięte zjawiskiem starzenia się własnych społeczeństw są
4
Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge, United Nations Population Fund and HelpAge International, New York – London 2012, s. 19–26; Envejecimiento en el
Siglo XXI: Una Celebración y un Desafío. Resumen ejecutivo, Fondo de Población de Naciones
Unidas y HelpAge International, Nueva York – Londres 2012, s. 7; B. Mikołajczyk, Międzynarodowa ochrona praw osób starszych, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 24–25.
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kraje najbardziej rozwinięte. W większości z nich doszło już do historycznego
odwrócenia relacji pomiędzy liczbą młodszych i starszych mieszkańców (liczba
osób starszych przekroczyła liczbę młodych ludzi poniżej 15 roku życia), mimo
że w ujęciu globalnym oczekuje się owego odwrócenia dopiero około roku 2050.
Zgodnie z przewidywaniami, w tym właśnie roku ponad jedna trzecia (33,5%)
ludności krajów rozwiniętych będzie w wieku 60+, w porównaniu z zaledwie
15,5% tych, którzy będą mieć poniżej 15 lat5.
W Polsce pierwsze istotne zmiany powiązane ze zjawiskiem starzenia się jej
mieszkańców zaczęto obserwować w latach pięćdziesiątych XX wieku, jednak
znaczące ich przyspieszenie nastąpiło w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Zgodnie
z danymi Eurostat udział młodych mieszkańców Polski (w wieku poniżej 15 lat)
wynosił w 2012 roku 15,1%, a mieszkańców w wieku 65 lat i więcej – 13,8%. Jak
się przewiduje, już w 2025 roku liczba tych drugich przerośnie liczbę osób mających mniej niż 15 lat. W tym okresie wyraźnie wzrośnie także liczba osób najstarszych (80+). Według najnowszych prognoz w latach 2008–2035 liczba Polaków
zmniejszy się o 2 mln, jednocześnie wzrośnie (z 5 137 000 do 8 358 000) liczba
osób starszych powyżej 65 roku życia. W przeciągu jednego pokolenia Polaków
(niecałych trzydziestu lat) odsetek osób starszych w populacji mieszkańców Polski wzrośnie do 23,2%6.
Rozumienie pojęcia „osoba starsza”
Wbrew pozorom udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kim jest
osoba starsza, nie jest łatwe, nie istnieje bowiem jedna, powszechnie akceptowalna deﬁnicja starości. W rozumieniu zaproponowanym przez ONZ jest uważana za starszą osoba, która osiągnęła 60 lat. Tak zdeﬁniowana dolna granica
starości stanowiła do niedawna punkt wyjścia przy formułowaniu wielu znanych
propozycji jej dalszego podziału. Wśród nich pojawił się m.in. podział wyróżniający trzy okresy starości (starość wczesną – od 60 do 74 lat; starość późną – od 75
do 89 lat; tzw. długowieczność – powyżej 90 roku życia) oraz uproszczona jego
wersja, wyróżniająca jedynie dwa etapy starości i związane z nimi dwie kategorie
osób starszych (osoby w wieku od 60 do 74 lat oraz seniorzy, tj. osoby w wieku
5
Ageing..., s. 26; Envejecimiento..., s. 7; Population Ageing and Development. Operational
Challenges in Developing Countries, United Nations Population Fund, New York 2002, s. 5–6.
6
Basic figures on the EU, Summer 2013, Eurostat, Edition 2013, s. 3–4; P. Kubicki, M. Olcoń-Kubicka, Osamotnienie osób starszych w Polsce – skala, przejawy oraz sposoby przeciwdziałania
zjawisk, „Studia Humanistyczne” 2010, t. 8, s. 129 oraz dane dostępne w bazie Eurostat, http://epp.
eurostat.ec.europa.eu, online data code: tps00001, tps00010 (11.05.2013).
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75 lat i więcej)7. Dziś podziały te wydają się nieco zdewaluowane, granica starości bowiem, wyznaczona deﬁnicją ONZ, przesuwana jest coraz częściej na wiek
65 lat, a nawet późniejszy, tj. 70 czy 75 lat. Zaciera się też odmienność terminów
„osoba starsza” i „senior”. W wielu opracowaniach dotyczących zagadnienia starości terminy te używane są dziś zamiennie (stąd też ich zamienne stosowanie
w niniejszym artykule).
Ustalenie w sposób jednoznaczny dolnej granicy starości komplikuje dodatkowo fakt występowania odmiennych ujęć starości, niebazujących na opisanym
wyżej kryterium osiągniętego wieku. W deﬁnicjach tych próg starości wyznaczają
zmiany, jakie zachodzą w zakresie ról społecznych pełnionych przez daną osobę,
jej aktywności czy stanu zdrowia (np. zostanie dziadkiem, emerytem; obniżenie
możliwości funkcjonalnych, umysłowych i ﬁzycznych organizmu; wzrost podatności na choroby i niepełnosprawność; większy stopień zależności od innych itp.).
Tak różnorodne podejścia do opisu starości zdecydowanie utrudniają konkretne
zdeﬁniowanie jej dolnego progu, tym bardziej jeśli dodatkowo uwzględni się fakt,
że model (wizerunek) starości bywa odmienny w różnych krajach i w różnym
tempie ulega w nich zmianom. Wprawdzie ogólną tendencją jest przechodzenie ze
starości niedołężnej i schorowanej do starości aktywnej, wykluczającej zależność
od innych (co jest równoznaczne z wydłużaniem okresu dorosłości i przypisywanych ról społecznych)8, to jednak proces ten nie zachodzi w tym samym czasie we
wszystkich krajach. Nie dziwi więc, że – w zależności od kraju – w społecznym
odbiorze dolna granica starości bywa deﬁniowana na odmiennym poziomie. Różnice te widoczne są m.in. w wynikach badań zrealizowanych w 2011 roku przez
TNS Opinion & Social na zlecenie European Commission, Directorate-General
for Communication na próbach reprezentatywnych dwudziestu siedmiu krajów UE
(respondenci 15 lat i więcej, metoda standaryzowanych wywiadów osobistych)9.
Na pytanie: „Jeśli chodzi o wiek, kiedy człowiek zaczyna być uważany za «starego», w jakim wieku Pana/Pani zdaniem to następuje?”, średnia wieku wskazanego
w grupie 26 723 respondentów EU-27 wyniosła 63,9 lat; jednak różnica pomiędzy
wskazaniami uzyskanymi w konkretnych krajach wyniosła niemal dziesięć lat (od
średniej na poziomie 70,4 lat w Holandii, do średniej 57,7 lat uzyskanej w badaniu
realizowanym na Słowacji). Średnia uzyskana w Polsce (na próbie tysiąca respondentów) wyniosła 62,8 lat.
7
8
9

P. Kubicki, Oswoić starość czy eutanazję?, http://www.instytutobywatelski.pl (25.04.2012).
Por. ibidem; Ageing..., s. 21.
Active Ageing, „Special Eurobarometer” 2012, nr 378, s. 10–13.

122

Iwona Escher

Polski senior jako obiekt badań marketingowych
Wraz z postępującym procesem starzenia się społeczeństw rośnie nie tylko
liczba osób starszych, ale też ich potencjał i znaczenie rynkowe. Osoby te stają
się coraz bardziej interesującym rynkiem docelowym dla coraz większej liczby
ﬁrm, które w obsłudze segmentu starszych klientów widzą szansę na swój dalszy
rozwój. W konsekwencji wzrasta też znaczenie osób starszych jako źródła informacji marketingowej, gdyż bez rozpoznania potrzeb i preferencji tych osób trudnym staje się przygotowanie oferty, która spotkałaby się z ich zainteresowaniem.
W przypadku naszego kraju nietrudno oprzeć się wrażeniu, że w obszarze
badań marketingowych tematyka seniorów, ich potrzeb i zachowań nabywczych nadal jest marginalizowana. Zdecydowana większość powstałych do tej
pory raportów badawczych oraz opracowań dotyczących starszych mieszkańców Polski została przygotowana przez demografów lub socjologów, których
perspektywa badawcza (mimo pewnych zbieżności) jest jednak odmienna od
tej przyjmowanej przez badacza marketingowego czy – szerzej – marketera10.
Pracownicy agencji badawczych, realizujący badania marketingowe na terenie Polski, sami przyznają, iż zdecydowanie chętniej podejmują się prowadzenia pomiarów z osobami młodszymi aniżeli starszymi. Młodsi respondenci są
z reguły bardziej dostępni i otwarci na udział w badaniach marketingowych, a ich
sposób mówienia i postrzegania świata jest po prostu bliższy badaczom, których
znacząca większość (z uwagi na specyﬁkę oraz nadal stosunkowo krótką historię polskiego rynku badań marketingowych) pozostaje wiekowo poza kategorią
seniora11.
Rzeczywiście, przyznać trzeba, że realizowanie badań marketingowych
z osobami starszymi nie jest zadaniem łatwym, chociażby z tego powodu, że cechy
i zmiany biologiczne typowe dla ich wieku (np. pogorszenie pamięci, wzroku,
słuchu; większa nieufność czy obawa wobec spraw oraz osób nieznanych; większe trudności z doborem słownictwa i wyrażeniem własnej opinii itp.) znacząco
ograniczają wybory badaczy marketingowych w zakresie sposobów nawiązywaDla tych ostatnich senior jest przede wszystkim odbiorcą oferty rynkowej, osobą o konkretnych potrzebach i preferencjach nabywczych, posiadającą określone postawy wobec różnorodnych
wyników działań marketingowych realizowanych przez konkretne organizacje działające na rynku;
jego cechy – jako uczestnika rynku – warto rozpoznawać (o ile zostanie uznany za ważnego odbiorcę oferty danej ﬁrmy lub jego potencjał konsumpcyjny oceniony jako istotny z punktu widzenia jej
rozwoju).
11
Jedna z konkluzji sformułowanych podczas spotkania pt. Ci starsi są jacyś inni (Strefa b),
zorganizowanego przez PTBRiO 28.03.2013 r., w którym autorka artykułu uczestniczyła.
10
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nia z nimi kontaktu i realizowania pomiarów. W przypadku polskich seniorów
można do tych czynników ograniczających dodać także ograniczony dostęp do
internetu oraz niewielkie kompetencje w zakresie jego użytkowania. Jak zostanie
wykazane w kolejnych częściach niniejszego artykułu, te dwa czynniki w istotny
sposób utrudniają polskim badaczom marketingowym prowadzenie na szeroką
skalę badań online, uznawanych za przyszłość badań marketingowych nie tylko
w Polsce, ale i na całym świecie.
Badania online w Polsce
Dynamiczna ekspansja technologii cyfrowych rewolucjonizuje wiele dziedzin życia (zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i instytucjonalnym). Jedną
z nich jest marketing – do nowej, cyfrowej rzeczywistości stworzonej w internecie każdego dnia przenoszona jest coraz większa liczba działań marketingowych
(promocja i dystrybucja produktów, nawiązywanie kontaktów z klientami, budowanie trwałych relacji itd.). Wraz z nimi w sieci pojawia się też coraz większa
część badań marketingowych. Liczne zalety internetu powodują bowiem, że
wiele z tych badań można przy wykorzystaniu sieci zrealizować szybciej i taniej.
Z perspektywy badacza marketingowego internet dziś nie jest już tylko
olbrzymim zbiorem informacji wtórnych, które mogą wspomóc decydentów
w podejmowaniu decyzji rynkowych. Stał się medium, za pomocą którego możliwe jest realizowanie badań pierwotnych, a dodatkowo, z racji coraz większego
jego wykorzystania, sam już dziś stał się interesującym obszarem badawczym.
Nieprzypadkowo zatem w teoretycznych opracowaniach dotyczących internetu
i badań marketingowych pojawiają się terminy, które – choć podobne w brzmieniu – kładą nacisk na odmienne sposoby wykorzystania sieci w procesach zbierania danych. Jednym z nich jest termin „badania w internecie”, stosowany
wówczas, gdy wspomniany internet wykorzystywany jest przez badacza do prowadzenia pomiarów wtórnych (tj. przeszukiwania dostępnych zasobów w celu
odnalezienia konkretnych danych będących wynikiem wcześniej zrealizowanych pomiarów). Obok niego funkcjonuje pojęcie „badania marketingowe internetu”. Używane jest do oznaczenia badań, w których internet stanowi przedmiot
pomiaru. Istnieje też termin „badania za pomocą internetu”. Tu z kolei internet
jest rozumiany jako narzędzie wspomagające proces badań marketingowych,
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a dokładnie – jako narzędzie (medium) pozwalające badaczowi na dotarcie do
potencjalnych respondentów (źródeł informacji pierwotnej)12.
Ostatniego z opisanych wyżej sposobów powiązania pojęć „badania marketingowe” oraz „internet” – zwanego także „badaniami on-line” – dotyczą rozważania prowadzone w niniejszym artykule. To właśnie w stosunku do niego używany
jest zamiennie termin „badania online”. W najbardziej popularnym ujęciu (funkcjonującym zarówno w praktyce, jak i teorii), kryją się pod nim dwie podstawowe
metody badań realizowanych za pośrednictwem internetu, tj. „ankieta internetowa” (ze swoimi dwiema odmianami – „ankietą online/ankietą www” i „ankietą
email”) oraz „wywiad internetowy”, przy czym w przypadku tego ostatniego,
w kontekście pojęcia „badania online”, praktycy i teoretycy wspominają zazwyczaj jedynie o wywiadzie standaryzowanym (z kwestionariuszem wywiadu jako
instrumentem pomiarowym). Niewielu badaczy umieszcza w tej kategorii (mimo
że są realizowane także za pomocą internetu) „wywiady internetowe” o charakterze niestandaryzowanym, wywodzące się z nurtu badań jakościowych, takie
jak internetowy wywiad grupowy czy internetowy pogłębiony wywiad indywidualny (tzw. online IDI). Ciekawym jest także, że rozważane tu pojęcie badania
online często (zwłaszcza w obszarze praktyki) utożsamiane jest z określeniem
CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview). Nie do końca zabieg taki wydaje
się słuszny – ostatni człon nazwy CAWI (interview) wyraźnie zawęża bowiem
zakres metod zbierania danych, które można realizować za pośrednictwem internetu. Oczywiście nie byłoby w tej kwestii żadnych zastrzeżeń, gdyby zgodnie
z nazwą akronim CAWI odnoszono jedynie do „wywiadów internetowych” (i jednocześnie nie utożsamiano z dużo szerszym pojęciem „badania online”). Wielu
badaczy w grupie CAWI wymienia jednak jednym tchem zarówno „wywiady
internetowe”, jak i (a nawet przede wszystkim) „ankietę internetową”, z jej
dwiema wspomnianymi wyżej odmianami. Mimo że, jak wykazano, takie rozumienie pojęcia CAWI nie jest do końca słuszne, to jednak wydaje się już na tyle
silnie zakorzenione w branży badawczej, że trudno w tym względzie oczekiwać
w przyszłości jakiejś znaczącej korekty. Praktyka w tym przypadku wyraźnie
wzięła górę nad rozstrzygnięciami teoretycznymi, o czym przekonać się można,
przeglądając chociażby tworzone przez badaczy marketingowych opracowania
wyników badań czy opisy ofert agencji badawczych.
12
Por. S. Smyczek, Postawy konsumentów wobec badań internetowych prowadzonych przez
banki, w: Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, red. E. Zeman-Miszewska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005, s. 219–220.
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Analizując polski rynek badań, nietrudno zauważyć, iż pomimo stosunkowo
krótkiej obecności internetu w Polsce badania realizowane za jego pośrednictwem
stały się w ostatnich kilku latach najszybciej rozwijającym się rodzajem badań.
Dowodzą tego m.in. dane prezentowane w kolejnych rocznikach Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO)13. W 2006 roku badania online z trudem lokowały się w pierwszej dziesiątce rankingów przygotowywanych przez
analityków organizacji. Jednak już w 2007 roku zajęły w rankingach PTBRiO
szóste miejsce pod względem ogólnej liczby osób badanych. W stosunku do 2006
roku liczba osób badanych za pośrednictwem internetu zwiększyła się niemal pięciokrotnie (z blisko 45 tys. do prawie 240 tys.). W 2010 roku, po dwóch latach
w miarę stabilnych wzrostów, badania online wyraźnie wzmocniły swój potencjał
– pod względem wartościowym wzrosły o 118% (z 11 mln zł z 2009 roku do 24
mln zł w 2010 roku), natomiast pod względem liczby osób poddanych pomiarowi
– aż o 164% (z nieco ponad 488 tys. osób w 2009 roku do blisko 1,3 mln w 2010
roku). W 2011 roku łączna liczba osób badanych w Polsce (tj. przebadanych przez
ﬁrmy badawcze, które dobrowolnie przekazały PTBRiO dane o swojej działalności) przekroczyła 8 mln (ponad 1 mln więcej niż w 2010 roku). Z tej ogólnej liczby
co piąty respondent wziął udział w badaniu online (łącznie w 2011 roku było ich
blisko 1,8 mln). W roku 2012 (którego sięgają dane udostępnione przez PTBRiO)
liczba uczestników badań online wzrosła do blisko 2 354 000 (było to już niemal 25% łącznej liczby osób, które w 2012 roku brały udział w jakimkolwiek
badaniu realizowanym przez agencje badawcze ujęte w statystykach PTBRiO),
a przychód branży osiągnięty z realizacji tych badań wyniósł prawie 40 mln zł. Jak
prognozują eksperci, w kolejnych latach udział (ilościowy i wartościowy) badań
online w strukturze badań realizowanych w Polsce będzie nadal rósł. Wzrostowi
ich zastosowania sprzyjać będą m.in.: zmiany zachodzące w polskim społeczeństwie (coraz większa liczba osób mających dostęp do internetu; dorastanie pokolenia, dla którego internet istnieje od zawsze), zmiany w obszarze aktywności
ﬁrm w Polsce działających (coraz większa liczba podmiotów przenoszących do
sieci coraz większą część swojej działalności) oraz zmiany w podejściu do badań
online klientów agencji badawczych świadczących usługi na terenie Polski (coraz
większe zaufanie tych osób do jakości badań prowadzonych za pośrednictwem
internetu i wyników z nich uzyskiwanych).
13
Niniejszy ustęp opracowano na podstawie danych udostępnionych w katalogach PTBRiO
pt. Rynek Badań − Badacze − Firmy Badawcze (wydanych kolejno w roku 2008, 2009, 2010, 2011,
2012) oraz w roczniku PTBRiO pt. Badania marketingowe (wydanym w 2013).
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Mimo że badania online mają liczne zalety sprzyjające ich większemu
wykorzystaniu (są one szeroko opisywane w literaturze, stąd w niniejszym artykule ich prezentacja zostanie pominięta), to jednak cechują je też pewne istotne
ograniczenia wynikające chociażby z tego, poprzez jakie medium są realizowane
i kogo dotyczą. Wśród owych ograniczeń kluczowym jest niski wskaźnik penetracji internetu (odbierający szansę pozyskania do badań określonej liczby osób
o danej charakterystyce). Jak piszą G. Światowy i J. Nogieć14, trudno oczekiwać,
że w badaniu marketingowym realizowanym za pośrednictwem internetu wezmą
udział osoby, które w ogóle lub niezbyt często z niego korzystają, nie mają dostępu
do internetu lub wręcz nie potraﬁą się nim posługiwać. Prowadzenie badań marketingowych przez internet ma sens tylko wówczas, gdy populację badaną stanowią osoby, które można określić jako użytkowników sieci (users) – to oni mają
dostęp do internetu oraz (co równie istotne) potraﬁą się nim posługiwać.
Wyprzedzając rozważania prowadzone w dalszej części, przyznać trzeba,
że opisane wyżej wymagania stawiane uczestnikom badań online spełnia dziś
niewielka część polskich seniorów. Zdecydowana ich większość nie ma bowiem
dostępu do internetu, a tym, którzy go mają, zwykle brakuje dostatecznej wiedzy i umiejętności, aby się nim posługiwać. To właśnie z tego powodu wielu
demografów i socjologów, zajmujących się problematyką ograniczeń w dostępie
i użytkowaniu internetu w populacji starszych mieszkańców Polski, mówi wprost
o ich cyfrowym wykluczeniu. Szerzej o istocie i skali tego zjawiska w naszym
kraju, a także o jego ograniczającym wpływie na rozwój badań marketingowych
w Polsce, pisze autorka w kolejnej części niniejszego artykułu.
Cyfrowe wykluczenie polskich seniorów a rozwój badań marketingowych
w Polsce
O cyfrowym wykluczeniu, jako o istotnym wymiarze wykluczenia społecznego , mówi się w przypadku występowania różnic (w zakresie szans życiowych, pozycji na rynku pracy, uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym
itp.) pomiędzy osobami posiadającymi dostęp do technologii cyfrowych oraz
15

14
G. Światowy, J. Nogieć, Problemy efektywności badań marketingowych prowadzonych w Internecie, w: Wykorzystanie Internetu..., s. 46.
15
Wykluczenie społeczne to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca danej osobie
bądź grupie osób zgodnie z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób (P. Kubicki, Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych, w: Social Watch 2010. Ubóstwo i wykluczenie
społeczne w Polsce, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2011, s. 71–72).
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tymi, które go nie mają (o rozważanym wykluczeniu mowa także w przypadku
występowania wspomnianych wyżej różnic pomiędzy osobami posiadającymi
odmienny poziom umiejętności i zasobów potrzebnych do użycia komputerów
i internetu, a także pomiędzy osobami reprezentującymi odmienne sposoby
korzystania z komputerów i internetu)16. Tytuł niniejszego artykułu wskazuje
na możliwość uznania cyfrowego wykluczenia polskich seniorów jako istotnej
bariery w rozwoju badań marketingowych prowadzonych w Polsce. Rozważania
prowadzone poniżej służyć będą wykazaniu zasadności formułowania tego typu
stwierdzenia.
Analizując na poziomie zagregowanym dane dotyczące polskich seniorów (w kontekście użytkowania przez nich komputerów i internetu), dostrzec
można przynajmniej kilka faktów napawających optymizmem. Przede wszystkim,
liczba seniorów korzystających w Polsce z internetu systematycznie rośnie. Jak
wynika z badań Megapanel PBI/Gemius17, osoby w wieku 55+ stanowiły w marcu
2013 roku 10,3% całej polskiej widowni internetowej. Łącznie było to ponad 2
mln osób (o prawie 150 tys. więcej niż rok wcześniej i niemal 500 tys. więcej
niż dwa lata wcześniej). Przyrost osób starszych użytkujących w Polsce internet
potwierdzają także m.in. dane pozyskiwane w cyklicznych pomiarach realizowanych od 2000 roku w ramach projektu Diagnoza Społeczna18. O ile w 2003 roku,
w grupie osób w wieku 60–64 lata biorących udział w projekcie, odsetek korzystających z internetu wynosił zaledwie 2,8%, o tyle w najnowszym pomiarze z 2013
roku wyniósł w tej samej grupie wiekowej 35,5% (a w przypadku osób wieku
65+ wzrósł z poziomu 0,9% w 2003 roku do 14,1% w 2013 roku). Na przestrzeni
analizowanych lat 2003–2013, wśród badanych emerytów, odsetek tych, którzy
zadeklarowali korzystanie z internetu, wzrósł z poziomu 1,7% do 22,5%, a w grupie badanych rencistów – z 6,8% do 28,2%.

16
Nie wszystkie osoby niekorzystające z internetu można uznać za wykluczone cyfrowo. Jeśli
korzystają z internetu za pośrednictwem innych osób albo potraﬁą załatwić sprawy (rozwiązać problemy, zaspokoić swoje potrzeby) bez użytkowania sieci, wówczas nie uznaje się ich za cyfrowo
wykluczone. Z drugiej strony, za cyfrowo wykluczoną może być uznana osoba, która z internetu
korzysta (ma do niego dostęp), jednak użytkuje go jedynie w najbardziej podstawowych zastosowaniach, co czyni ją de facto osobą społecznie wykluczoną (por. Między alienacją a adaptacją.
Polacy w wieku 50+ wobec Internetu, Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość w sieci”, red. D. Batorski i J.M. Zając, UPC Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 90–91).
17
Internet coraz „starszy”, http://www.gemius.pl (01.01.2013).
18
D. Batorski, Diagnoza Społeczna 2013 (fragment raportu wstępnego), http://www.diagnoza.
com (26.06.2013).
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Niewątpliwie jednym ze zjawisk sprzyjających wzrostowi liczby starszych
użytkowników internetu w Polsce jest wzrost liczby gospodarstw przez nich prowadzonych, w których pojawia się komputer podłączony do sieci. Jak wynika
z danych GUS19, w 2005 roku zaledwie 15,1% gospodarstw domowych Polsce
prowadzonych przez emerytów i rencistów posiadało komputer osobisty (w tym
8,4% z dostępem do internetu). W roku 2011 odsetek tych gospodarstw wzrósł
do poziomu 32,2% (wśród nich 29% posiadało jednocześnie dostęp do internetu).
Głębsza analiza zaprezentowanych wyżej danych zaburza jednak ten pozytywny
(jak by się wydawało) obraz polskich seniorów. Okazuje się bowiem, że mimo
odnotowywanego wzrostu odsetka gospodarstw emerytów i rencistów posiadających w Polsce dostęp do internetu, jest on nadal najniższy w porównaniu
z odsetkiem odnotowywanym w pozostałych polskich gospodarstwach domowych, prowadzonych przez osoby cechujące się inną aktywnością zawodową
(w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek odsetek ten wynosił
w 2011 roku aż 90,3%, w gospodarstwach domowych pracowników – 82,3%,
a w gospodarstwach prowadzonych przez rolników – 65,4%).
Istnienie ujemnej relacji pomiędzy wiekiem mieszkańców naszego kraju
a posiadaniem przez nich dostępu do internetu w domu oraz częstotliwością
i zakresem korzystania z niego potwierdzają liczne badania20. Im starsza osoba,
tym wymienione zmienne kształtują się na niższym poziomie. Jak podkreślają
badacze zajmujący się rozważaną problematyką, o ile w ogóle polscy seniorzy
korzystają z internetu, to czynią to znacznie mniej intensywnie, znacznie mniej
wszechstronnie (ograniczając się do podstawowych zastosowań) i mniej regularnie niż przeciętni internauci w Polsce. Sieć traktują podobnie jak inne media,
przede wszystkim jako źródło wiadomości (korzystają w ponadprzeciętnym stopniu z kilku dużych portali informacyjnych, często zapisanych jako „ulubione”).
Rzadko wykorzystują inne możliwości internetu (np. komunikowanie się, e-bankowość, zakupy online, aktywność na portalach społecznościowych); w małym
też stopniu poszerzają swoją aktywność w sieci o nowe czynności wraz z upływem czasu21. Badania potwierdzają też, że to właśnie wśród seniorów pojawia się
największy odsetek osób cechujących się w Polsce niskim poziomem cyfrowych
(internetowych) kompetencji (por. m.in. dane dla naszego kraju udostępniane
19
Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, s. 300.
20
Por. m.in. wyniki udostępnione w raporcie World Internet Project. Poland 2011, Agora SA &
TP Group, Warsaw 2011, s. 11, 21–22, 40.
21
Między alienacją ..., s. 16, 70.
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w bazie elektronicznej Eurostat22). Ten niski poziom kompetencji cyfrowych
(związanych z użytkowaniem internetu) nie zaskakuje, jeśli uwzględni się fakt, że
wielu seniorów nie ma nawet kompetencji komputerowych (związanych z użytkowaniem komputera). Jak piszą autorzy raportu Między alienacją a adaptacją23,
większości polskich dojrzałych użytkowników komputerów poddanych w 2009
roku pomiarowi w ramach projektu Diagnoza Społeczna (określenie „dojrzały”
stosowane jest przez autorów raportu w odniesieniu do osób w wieku 50+) brakowało wielu nawet podstawowych umiejętności związanych z ich obsługą. Aż
połowa z tych osób miała problem z kopiowaniem lub przenoszeniem plików
i folderów. Jeszcze częściej zdarzały się problemy z korzystaniem z edytorów
tekstów. Umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym miał wówczas
jedynie co czwarty badany użytkownik komputera w wieku 50+. Inne umiejętności były jeszcze rzadziej spotykane.
Jeśli połączyć prezentowane wyżej opisy dotyczące liczby polskich seniorów
korzystających z internetu oraz poziomu ich kompetencji komputerowych
i cyfrowych – wyłania się nam obraz potencjalnych respondentów, którzy, jak
się wydaje, w niewielkim stopniu mogą stanowić wiarygodną grupę uczestników
badań online aktualnie prowadzonych w Polsce. Nawet z pozoru korzystne
dane, wskazujące na to, że dziś korzystanie z internetu jest głównym zastosowaniem komputerów dla dużej części polskich seniorów (mowa o tych, którzy
mają komputer i dostęp do sieci), z punktu widzenia badacza marketingowego
nie wydają się wystarczające, aby móc z optymizmem myśleć o realizacji wśród
tych osób badań za pośrednictwem internetu. Zależnie bowiem od zastosowanej
metody badań online, często koniecznym staje się podjęcie ze strony respondenta pewnych dodatkowych czynności związanych z obsługą komputera czy
też zbliżonych do tych, które realizuje się, korzystając z aplikacji biurowych
(zapisanie pliku na komputerze w odpowiednim folderze, udział w dyskusji grupowej – synchronicznej lub asynchronicznej – opartej na komunikacji pisemnej,
sprawne użytkowanie urządzenia wskazującego, tzw. myszki, oraz klawiatury
itp.). Można przypuszczać, że zaledwie niewielka część polskich seniorów
byłaby w stanie dziś takim wyzwaniom sprostać. Co gorsze, także najbliższe
lata nie zapowiadają pod tym względem jakiejś znaczącej poprawy. Okazuje
się bowiem, że większość dzisiejszych polskich seniorów nie podejmuje prób
podnoszenia poziomu swoich (niskich) komputerowych i cyfrowych kompeten22
23

Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, online data code: isoc_bde15csk (11.05.2013).
Między alienacją..., s. 50.
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cji. Tylko nieliczni biorą udział w szkoleniach i kursach komputerowych. Wiele
badań prowadzonych wśród polskich seniorów potwierdza tezę, że są to osoby,
które w niewielkim stopniu dostrzegają potrzebę posiadania dostępu do komputera i internetu oraz wykorzystywania ich w codziennym życiu. Brakuje im
wiedzy, kompetencji i umiejętności, które mogłyby ich zmotywować do rozpoczęcia korzystania z komputerów i sieci oraz zminimalizować pojawiające się
obawy i niesłuszne przekonania związane z ich użytkowaniem24. Nierzadko
osoby te automarginalizują się, czyli wykluczają ze świata nowych technologii
– uznając, że komputer i internet to „nie ich świat”; są też niechętne nowościom
oraz zmianom. Ich wykluczenie cyfrowe wynikać może też po prostu z trudności w nabywaniu umiejętności korzystania z nowych technologii (osoby starsze
mają problemy z zapamiętaniem procedur użytkowania, a pogorszenie wzroku
czy słuchu nie ułatwia im procesu przyswajania wiedzy). W teoretycznych
opracowaniach wymienione wyżej czynniki uznawane są jako tzw. mentalne
(„miękkie”) bariery korzystania przez osoby starsze z komputerów i internetu.
Z reguły występują one łącznie z ograniczeniami bardziej „twardej” natury,
wśród których główną rolę odgrywają: bariery ﬁnansowe (przekładające się
na brak komputera w domu i/lub brak dostępu do internetu ze względu na ceny
łącz i komputerów); bariery zasięgu (brak technicznych możliwości dostarczenia
internetu w miejscu zamieszkania; brak innych lokalizacji, w których możliwe
byłoby swobodne korzystanie z sieci) oraz bariery sprzętowe (niedostosowanie
sprzętu i oprogramowania komputerowego do umiejętności i możliwości osób
starszych, np. w zakresie rozstawienia klawiszy na klawiaturze, rozdzielczości
ekranu, wielkości czcionki, budowy i stopnia skomplikowania interfejsów użytkownika)25. W Polsce eliminowaniu zjawiska cyfrowego wykluczenia seniorów
(a tym samym zwiększaniu ich partycypacji w badaniach marketingowych prowadzonych za pośrednictwem internetu) z pewnością nie sprzyja też wąski zakres
24
Podobnie pesymistycznie należy na dziś oceniać szanse na prowadzenie z polskimi seniorami internetowych badań marketingowych z użyciem technologii mobilnych. Jako osoby starsze zwykle są już nieaktywne zawodowo; spędzają większość czasu w domu, a tym samym nie
widzą większej potrzeby posiadania urządzeń mobilnych ułatwiających im dostęp do internetu
(por. m.in. Active ageing and solidarity between generations. A statistical portrait of the European
Union 2012, Eurostat, Luxembourg 2011, s. 137).
25
Por. m.in.: Między alienacją..., s. 15 i s. 35–36; Polacy 50+ a korzystanie z Internetu, http://
www.egospodarka.pl, (26.10.2010); A. Ruiz Trevisán, V. Viguera, Los Adultos Mayores y su relación con Internet, www.psicomundo.com/tiempo/ (25.04.2013); V. Viguera, Curso Virtual Educación para el envejecimiento, Tema 6: Los adultos mayores e Internet, http://www.psicomundo.
com/tiempo (25.04.2013); M. Wołejko, Internet – medium dla seniorów, http://pliki.gemius.pl/
Raporty/2007 (9.03.2007).
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działań edukacyjnych rozwijających ich kompetencje w obszarze korzystania
z komputerów i internetu, a także niewielka liczba usług i treści internetowych
dostosowanych do ich specyﬁki i potrzeb.
Podsumowanie
Jak wynika z rozważań prowadzonych w niniejszym opracowaniu, w najbliższym czasie trudno spodziewać się znaczącego wzrostu partycypacji polskich
seniorów w badaniach online. Wprawdzie z roku na rok rośnie w Polsce odsetek
osób starszych korzystających z internetu, to jednak (jak się wydaje) w większym
stopniu przyrost ten jest efektem naturalnego procesu wymiany pokoleń aniżeli
przełomowej przemiany w świadomości i zachowaniu opisywanych tu osób. Starsi
mieszkańcy Polski pozostają grupą społeczną, w której odnotowuje się najmniejszy
udział osób z dostępem do internetu. Spośród nich niewielu posiada wysoki poziom
kompetencji komputerowych i cyfrowych, sprzyjających udziałowi w badaniach
online. Ich cyfrowe wykluczenie nie pozwala badaczom marketingowym w pełni
wykorzystać zalet badań online, a samym seniorom – zalet takich badań dostrzec
i doświadczyć. W tej sytuacji oczywistym jest, że metody badań online starszych
mieszkańców Polski (mimo że coraz intensywniej stosowane na polskim rynku
badań) mogą być dziś traktowane jedynie jako wpierające inne, bardziej tradycyjne
metody zbierania danych, nieoparte o kontakt internetowy.
Kilka faktów pozwala jednak oczekiwać, iż w nieco bardziej odległej perspektywie czasowej możliwości prowadzenia badań online wśród polskich seniorów znacznie się polepszą. Przede wszystkim, wszelkie prognozy wskazują, że
utrzyma się identyﬁkowany w Polsce wzrost liczby starszych użytkowników
internetu. W efekcie dalszego starzenia się polskiego społeczeństwa kolejni
internauci z młodszych grup wiekowych zaczną przesuwać się do grup starszych
– osoby te wkroczą stopniowo w wiek upoważniający do nazwania ich seniorami, jednak w odróżnieniu od wielu dzisiejszych seniorów, z racji aktualnego
użytkowania komputera i internetu (w pracy zawodowej, prywatnie), trudniej
będzie im z niego zrezygnować w wieku późniejszym (w konsekwencji będą też
reprezentować zdecydowanie wyższy niż obecni seniorzy poziom komputerowych i cyfrowych kompetencji). Jednocześnie, w wyniku rozwoju ekonomicznego i kulturowo-społecznego kraju, większy (niż obecnie) odsetek tych osób
będzie w stanie, mimo zaawansowanego wieku, prowadzić życie nieuzależnione
od pomocy innych. Osoby te będą chciały i miały możliwość pozostać w pełni
aktywnymi członkami społeczeństwa, zmotywowanymi do poszerzania wiedzy
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i rozwijania swoich kompetencji (także w obszarze użytkowania komputerów
i internetu). Jak można przypuszczać, zmiany te sprzyjać będą zmniejszaniu skali
opisywanego zjawiska cyfrowego wykluczenia polskich seniorów. To oznacza,
że w owej odleglejszej perspektywie znikać też będzie rozważana w artykule
bariera rozwoju „badań online” w Polsce. Oczekiwać można, że większa (niż
aktualnie) dostępność seniorów oraz ich przydatność w badaniach marketingowych realizowanych za pośrednictwem sieci przełoży się na dalszy ilościowy
i wartościowy wzrost zastosowania tych badań na polskim rynku.
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DIGITAL EXCLUSION OF POLISH SENIORS AS A BARRIER
IN THE REALIZATION OF MARKETING RESEARCH CONDUCTED
IN POLAND

Summary
The main subject of the article is the problem of digital exclusion of Polish seniors. By applying the perspective of marketing researcher, the author presents how much
the phenomenon of digital exclusion of Polish seniors can be considered as a signiﬁcant limitation for the realizations of marketing research currently conducted in Poland.
In order to achieve this objective, the author refers to the statistics provided by polish
Central Statistical Ofﬁce (GUS), numerous reports describing the population of Polish
seniors and PTBRiO’s (The Polish Society of Market and Opinion Researchers) Cata-
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logues „Research Market – Researchers – Research Companies” which are an extremely
valuable source of information on the condition of the research market in Poland and the
main areas of its development.
Keywords: digital exclusion of Polish seniors, marketing research, online research
Translated by Iwona Escher
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ZACHOWANIA „MŁODYCH DOROSŁYCH” W INTERNECIE
JAKO SZANSA ROZWOJU SPRZEDAŻY
W TYM KANALE DYSTRYBUCJI2

Streszczenie
W artykule przeanalizowano zachowania „młodych dorosłych” (18–29 lat) w internecie. Jest to znacząca grupa nabywców, stanowiąca około 18% polskiego społeczeństwa.
Dodatkowo osoby z tego segmentu są jedną z najbardziej aktywnych grup internautów,
a więc sprzedawcy internetowi postrzegają je jako atrakcyjną grupę docelową. Analiza zachowań w internecie potwierdza, że „młodzi dorośli” chętnie kupują produkty
w sieci oraz korzystają z usług online. Jest to więc korzystny trend, który ﬁrmy powinny
wykorzystać.
Słowa kluczowe: zakupy w internecie, zachowania nabywców, segment „młodzi dorośli”

Wprowadzenie
Celem artykułu jest ocena szans dalszego rozwoju sprzedaży internetowej w Polsce na podstawie analizy zachowań segmentu „młodych dorosłych”,
czyli osób w wieku 18–29 lat. W tym celu posłużono się wynikami badań
wtórnych prowadzonych w ostatnich latach, jak również przestawiono wyniki
izabela.ostrowska@wzieu.pl
Projekt współﬁnansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki – Umowa 3908/B/
H03/2011/40.
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badań pierwotnych przeprowadzonych przez autorkę (wraz z doktorem L. Graczem) w 2012 roku. Szczegółowa metodyka badania własnego zostanie przestawiona w dalszej części rozważań.
Społeczeństwo informacyjne w Polsce
Współczesne polskie społeczeństwo jest najbardziej w historii nasycone
techniką i od niej zależne. Charakteryzuje się również niebywałym stopniem
komplikacji życia oraz niespotykanym wcześniej tempem zachodzących zmian3.
Na potwierdzenie tej tezy można dokonać porównania w zakresie komputeryzacji i dostępu do internetu w Polsce w ostatnich pięciu latach. Według badań
GUS w 2012 roku ponad 73% polskich gospodarstw domowych miało w domu
przynajmniej jeden komputer. Odsetek gospodarstw wyposażonych w komputery
oraz posiadających dostęp do internetu systematycznie wzrasta (rys. 1).
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Rys. 1. Posiadanie komputera i użytkownicy internetu w latach 2008–2012 (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Społeczeństwo informacyjne
w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008–2012, GUS, Warszawa 2012,
s. 90–99.

W Polsce w 2012 roku liczba korzystających z komputera wyniosła 19,4
mln osób, spośród których 18,3 mln stanowili regularni użytkownicy, czyli osoby
korzystające z komputera co najmniej raz w tygodniu. W 2012 roku dostęp do
3

s. 21.

K. Szafraniec, Raport Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011,
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internetu w domu posiadało 70,5% gospodarstw domowych. Udział gospodarstw
domowych w Polsce posiadających łącze internetowe systematycznie wzrasta
(dla porównania w 2008 roku było to jedynie 47,6%)4. Te tendencje ułatwiają
większości ﬁrm dotarcie do potencjalnych klientów poprzez obniżenie kosztów
zbierania, przetwarzania i przechowywania informacji o nich (bazy danych) czy
stworzenie nowych możliwości promocji w internecie.
Szybki wzrost komputeryzacji polskich gospodarstw domowych oznacza możliwość dotarcia do klienta i zaoferowania mu produktów w internecie oraz bezpośredniej komunikacji przy malejących kosztach operacyjnych.
Dzięki internetowi ﬁrmy coraz powszechniej część swoich funkcji przerzucają
na klientów poprzez tworzenie systemów samoobsługowych online. Przykładem mogą być banki z dostępem przez internet, w których większość czynności wykonują sami nabywcy (deﬁniowanie przelewów, sprawdzanie salda
konta). Dodatkowo wzrastają również oczekiwania nabywców. Żądają oni od
swoich dostawców wielu informacji, które muszą być aktualne i dostarczone
w dogodny sposób – na przykład SMS-em czy mailowo. Wszystkie te działania
wymagają poniesienia nakładów przez ﬁrmy, by mogły zaoferować klientom
wspomniane udogodnienia. Trend powszechnego postępu technologicznego
stwarza ﬁrmom szansę uzyskania dodatkowych przychodów, ale i przyczynia
się do konieczności ponoszenia kosztów dostosowania się do nowych rozwiązań technologicznych.
Segment „młodych dorosłych” jako grupa docelowa dla sprzedawców
internetowych
Wiek klienta jest istotnym kryterium segmentacji rynku. Wraz z wiekiem
różnicują się zachowania klientów, ich potrzeby, a także sposoby odbioru działań marketingowych ﬁrm. W literaturze przedmiotu wyodrębnia się na przykład
segment dzieci, młodzieży, osób starszych5. Wybór konkretnego segmentu powoduje konieczność stosowania odmiennych sposobów komunikacji z klientem
i wymaga dostosowania produktu, co wynika z odmiennych potrzeb, a także
innych motywów i sposobów postępowania na rynku.

4
Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008–2012, GUS,
Warszawa 2012, s. 90–99.
5
M.in. R. Wolny, Młodzi konsumenci szansą dla przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek” 2006,
nr 8, s. 30–34.
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Segment „młodych dorosłych” tworzą osoby w wieku 18–29 lat, a więc
urodzone pomiędzy 1984 a 1995 rokiem. Według danych statystycznych,
w czerwcu 2012 roku liczba mieszkańców Polski w badanych grupach wiekowych wynosiła 7 078,2 tys., co stanowi 18,38% ludności kraju6. Segment
„młodych dorosłych” wydaje się istotny z tego względu, iż stanowi pierwsze
pokolenie, które całe swoje dorosłe życie spędziło w gospodarce rynkowej.
Można więc zakładać, że pod wieloma względami ich zachowania nabywcze będą różniły się od zachowań pozostałych konsumentów. Zadecydowały
o tym wyjątkowe okoliczności, związane z okresem transformacji systemowej
i otwierania się Polski na wpływy krajów zachodnich. Wytworzyły tym samym
specyﬁczną sytuację, w niczym nieprzypominającą świata, w którym dorastało
starsze pokolenie. W tym nowym świecie młodzi poruszają się znacznie swobodniej niż ich rodzice7. Dodatkowo to szczególnie interesująca grupa, gdyż od
najwcześniejszych lat oddziaływały na nią różnorodne działania promocyjne
ﬁrm. Można zaryzykować tezę, że młodzi są mniej wrażliwi na klasyczne
narzędzia promocji (zwłaszcza reklamy). W celu zwrócenia uwagi i przekonania ich do korzystania z oferty ﬁrmy, należałoby zastosować nowatorskie
narzędzia marketingowe. Co więcej, wydaje się prawdopodobne, że przyszłe
pokolenie będzie w swoich zachowaniach nabywczych podobne do obecnego
segmentu „młodych dorosłych”.
Trudno sobie wyobrazić budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy
bez posiadania przez to społeczeństwo umiejętności korzystania z urządzeń
i technologii informatycznych. Osoby z najmłodszej grupy wiekowej (18–24
lata) nabywają umiejętności obsługi technologii informatycznych niezależnie od istnienia innych czynników, takich jak osiągane dochody czy poziom
wykształcenia, które warunkują umiejscowienie w strukturze społecznej. Stąd
obecność młodych w sieci jest niemal powszechna. Warto zaznaczyć, że im
starsi badani, tym mniej wśród nich internautów8. W grupie wiekowej 16–24
lata 95% osób regularnie korzysta z komputera (w porównaniu ze średnią dla
ogółu populacji 58%), a 93% osób – z internetu (w porównaniu ze średnią

Wyliczenia na podstawie Rocznik Demograficzny 2012, GUS, Warszawa 2012, s. 150.
K. Szafraniec, Raport Młodzi 2011…, s. 20
8
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (264) przeprowadzono w dniach 10–16 maja
2012 roku na liczącej 1017 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.
Za: CBOS, Komunikat z badań. Korzystanie z Internetu, oprac. M. Feliksiak, Warszawa, czerwiec 2012.
6
7
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dla ogółu 55%)9. Analiza wyposażenia gospodarstw domowych, tworzonych
przez ludzi młodych, w sprzęt high-tech potwierdza duże znaczenie innowacji
technologicznych dla ludzi młodych. Zdaniem blisko 50% z nich posiadanie
najnowocześniejszych urządzeń elektronicznych jest oznaką wysokiej stopy
życiowej i w dużym stopniu wpływa na poziom zadowolenia z życia10. Młodzi
ludzie mają w swoich domach dużo rzeczy ułatwiających życie, a dodatkowo
lubią posiadać takie, które budzą w innych zazdrość (jest to 33% Polaków
w wieku 18–29 lat); jednocześnie nie lubią kupować przedmiotów niemających
praktycznego zastosowania (87%)11. Potencjalnie jest to bardzo obiecujący segment nabywców, którego przedstawiciele chętnie kupować będą nowoczesne
produkty, nawet w przypadku sprawnego funkcjonowania posiadanych starszych modeli.
Jak pokazują badania GUS z 2012 roku, ponad 12 mln Polaków w wieku
16–74 lata robiło zakupy przez internet, co stanowiło 30,3% całej populacji. Odsetek Polaków zamawiających lub kupujących w sieci zwiększył się w porównaniu
z 2008 rokiem o 12,3%. Największy wzrost udziału osób kupujących przez internet odnotowano w grupie wieku 25–34 lata (21,1%) oraz 35–44 lata (20,9%)12.
Jeszcze większy odsetek zaobserwować można wśród internautów. Pokazują to
badania CBOS-u z 2012 roku, według których zakupy za pośrednictwem sieci
deklaruje niemal trzy czwarte wszystkich internautów (72%). Zauważyć można,
że odsetek internautów kupujących w sieci w ostatnich latach wzrasta (rys. 2)13.

Eurostat: Youth in Europe 2009, s. 140–142,
A. Olejniczuk-Merta, Uwarunkowania rozwoju społeczno-zawodowej aktywności ludzi młodych, IBRKiK, Warszwa 2008, s. 64–65.
11
Dane na podstawie: Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009.
12
Społeczeństwo informacyjne w Polsce..., s. 118.
13
CBOS, Komunikat z badań. Korzystanie z Internetu..., s. 6.
9

10

140

Izabela Ostrowska
67%

80%
70%

67%

72%
66%

57%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
III2008

VI2009

IV2010

V/VII2011

V2012

Rys. 2. Zmiana odsetka internautów kupujących w internecie w latach 2008–2012
Źródło: CBOS, Komunikat z badań. Korzystanie z internetu, oprac. M. Feliksiak, Warszawa, czerwiec 2012, s. 6.

W 2008 roku dokonywanie zakupów w internecie deklarowało 57% badanych internautów, w 2012 roku było to już 72% badanych. Jednakże warto
zaznaczyć, że w ogóle odsetek kupujących w sieci – w skali całego polskiego
społeczeństwa – jest znacząco niższy. Również w tym przypadku wiek stanowi
silny determinant – dokonywanie zakupów w sieci jest bowiem tym rzadsze, im
starsi są internauci14.
Wykorzystywanie internetu przez „młodych dorosłych”
Badanie własne zostało przeprowadzone w terminie od 15 listopada do
15 grudnia 2012 roku i miało zasięg ogólnopolski. Zostało wykonane na próbie
770 osób z segmentu „młodych dorosłych” (18–29 lat). Głównym celem było
poznanie zachowań nabywczych osób z tej grupy w internecie. Podczas realizacji
badań posłużono się metodą badawczą CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), polegającą na przeprowadzaniu badania za pośrednictwem internetu, uzupełnioną o kwestionariusz ankiety wręczany badanym. Respondenci są proszeni
o wypełnienie kwestionariusza online15.
„Młodzi dorośli” to segment rynku, który chętnie korzysta z internetu
(98% codziennie) i wykorzystuje go do różnorodnych celów, co zaprezentowano
14
15

CBOS, Komunikat z badań…, s. 6.
Badanie prowadzone przez L. Gracza i I. Ostrowską w ramach grantu NCN.
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na rysunku 3. Dla osób w wieku 18–29 lat najważniejsze funkcje internetu to:
źródło informacji (93%), miejsce rozrywki (86%), nauki (79%), dokonywania
płatności (71%), sposób komunikacji ludźmi i ﬁrmami (70%), miejsce dokonywania zakupów (69%), sposób na podtrzymanie więzi ze znajomymi (66%), a dla
39% – miejsce pracy.
miejscepracy
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66%

podtrzymywaniewiħzizeznajomymi
miejscezakupów
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sposóbkomunikacji
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*wyniki zaokrąglono do pełnych jedności w celu zwiększenia czytelności rysunku

Rys. 3. Postrzeganie internetu przez „młodych dorosłych” (18–29 lat)
Źródło: opracowano na podstawie wyników badania własnego, N=770.

W kontekście obecności ﬁrm w internecie zdecydowanie najważniejszą
funkcję stanowi więc umożliwienie zdobycia informacji. Internet, zwłaszcza
dzięki różnego rodzaju wyszukiwarkom, pozwala w prosty sposób zyskać wiedzę na interesujące odbiorcę tematy. Dlatego jest pierwszym źródłem danych
o ﬁrmach czy dostępnej ofercie handlowej. W segmencie „młodych dorosłych”
niewiele osób korzysta z tradycyjnych książek telefonicznych czy gazet z ogłoszeniami drobnymi.
Internet jest dla osób młodych źródłem rozrywki (86%), powoli zastępuje
kino, telewizję czy gazety. W internecie znaleźć można informacje zabawne
(np. Demotywatory.pl), ale także ﬁlmy, ulubione seriale czy strony poświęcone
różnego rodzaju hobby. Również ﬁrmy powinny umieszczać swoje materiały
promocyjne w internecie – i to nie tylko w postaci płatnych reklam na portalach,
ale np. także w formie kanału ﬁrmowego na YouTube.
Warto zauważyć, że dla 71% badanych „młodych dorosłych” internet
jest miejscem dokonywania płatności. Młodzi nabywcy korzystają z bankowości elektronicznej, która w ich opinii jest wygodniejsza i sprawniejsza niż
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obsługa w tradycyjnym banku. Usługi bankowe wiążą się z dużym ryzykiem
dla klienta, stąd bardzo duża rola wiarygodności i zaufania w stosunku do
marki banku w budowaniu długoterminowych relacji. Dla klienta banku ważne
jest bezpieczeństwo przejawiające się na przykład pewnością odzyskania
powierzonych środków pieniężnych czy właściwym sposobem ich inwestowania.
Coraz większą popularnością cieszą się usługi bankowe dostępne przez internet.
Dla młodych, aktywnych i wykształconych klientów jest to dogodny kanał dystrybucji usług bankowych. Dla porównania, wg badania CBOS z 2012 roku: 60%
wszystkich badanych internautów obsługiwało swoje konto bankowe przez internet16. Można więc zauważyć, że w młodszych grupach wiekowych (18–29 lat)
korzystanie z nowoczesnych usług bankowych dostępnych w sieci jest jeszcze
bardziej powszechne. Osoby starsze często odczuwają obawy przed usługami
świadczonymi online, wynikające m.in. zarówno z problemów natury technologicznej (umiejętność obsługi strony), jak i obaw o bezpieczeństwo (np. atak
hakerów na konto, przejęcie kontroli nad kontem). Natomiast osoby młodsze są
bardziej otwarte na nowe technologie oraz mają większe zaufanie do usługodawców. Czynnikiem przyspieszającym rozwój bankowości elektronicznej w Polsce
jest brak czasu klientów, cenienie przez nich wygody (możliwość skorzystania
z usług banku w domu lub pracy) oraz dużo niższe ceny usług świadczonych
zdalnie. Dalszy rozwój tego rodzaju usług zależy od tempa wzrostu wyposażenia
gospodarstw domowych w komputery z dostępem do sieci, a przede wszystkim –
od zmiany mentalności i przełamania nieufności klientów osób ze starszych grup
wiekowych, poprzez wzmacnianie przez usługodawców bezpieczeństwa usług
internetowych.
Nie można pominąć funkcji komunikacji młodych za pomocą internetu.
Dla 70% badanych jest to ważny sposób na wymianę informacji ze znajomymi,
ale również ﬁrmami. Coraz częściej młodzi nabywcy kontaktują się przez różnego rodzaju komunikatory internetowe (np. Skype, Gadu-Gadu czy Facebook),
które umożliwiają bezpłatną wymianę krótkich wiadomości tekstowych w czasie rzeczywistym. Coraz więcej ﬁrm umieszcza na swoich stronach kontakt do
ﬁrmy nie tylko w formie tradycyjnego adresu czy telefonu, ale również numer
komunikatora Gadu Gadu, Skypa czy formularza czatu online z pracownikiem
ﬁrmy. Wymaga to od ﬁrmy ponoszenia dodatkowych nakładów na uruchomienie i obsługę tego kanału komunikacji z klientami, jednakże może stanowić atut
w komunikacji z segmentem młodych nabywców.
16

CBOS, Komunikat z badań…, s. 8.
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Dla zbliżonego odsetka (69%) jest to także miejsce dokonywania zakupów.
Dla podmiotów zajmujących się handlem stanowi to cenną informację, świadczącą
o tym, że młodzi internauci przekonali się do tego nowoczesnego kanału dystrybucji.
Można zauważyć, że 66% badanych dzięki internetowi podtrzymuje więzi
ze znajomymi. Nowoczesne urządzenia, takie jak telefon komórkowy, tablet czy
laptop, z którymi młodzi praktycznie się nie rozstają, współtworzą przestrzeń
specyﬁcznych sieci relacji społecznych. Dla nich możliwość podtrzymywania
więzi z dawnym znajomymi w internecie jest wspaniałym rozwiązaniem. Stąd
popularność takich portali społecznościowych, jak Facebook, Grono czy NK.
Możliwości wykorzystania internetu jako kanału komunikacji i dystrybucji
produktów dla „młodych dorosłych”
Z przedstawionych rozważań wynika, że segment „młodych dorosłych”
stanowi ponad 18% populacji Polski. Już z powodu samej liczebności jest atrakcyjną grupą docelową dla ﬁrm. Dodatkowo należy zauważyć, że tworzą go osoby
ambitne, dla których istotnym elementem sukcesu życiowego jest możliwość
zakupu świadczących o statusie przedmiotów. To pierwsze pokolenie Polaków
mające od wczesnej młodości kontakt z komputerem oraz internetem, który jest
dla nich przede wszystkim źródłem rozrywki, ale również informacji. Media
elektroniczne są naturalną częścią ich świata – młodzi w sieci szukają znajomych, muzyki, gier, a zarazem nie mają obaw przed zakupem produktów.
Z tego powodu dla młodych klientów duże znaczenie ma łatwy dostęp do
fachowej i pełnej informacji o ofercie ﬁrmy w internecie. Z punktu widzenia
celów ﬁrmy strona internetowa umożliwia przede wszystkim przedstawienie
produktów ﬁrmy w sposób pełny i atrakcyjny dla klienta. Co istotne, wszystkie zamieszczane na stronie treści można personalizować dzięki wykorzystaniu zakładek dla poszczególnych grup klientów lub poprzez logowanie klienta
na indywidualne konto. Posiadanie przez ﬁrmę własnej strony WWW dodatkowo
stwarza ﬁrmom ogromne możliwości komunikacyjne, na przykład wyjaśniania
pojawiających się pytań i wątpliwości czy dodatkowego instruktażu. Dzięki
profesjonalnie wykonanej stronie WWW można wzmocnić wizerunek ﬁrmy
wiarygodnej dla nabywcy pod względem bezpieczeństwa zakupu i podkreślić
doświadczenie w branży17.
17
K. Mazurek-Łopacińska, Zmiany w zachowaniach przedsiębiorstw wobec klientów, w Marketing u progu XXI wieku, red. A. Czubała, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001,
s. 235–236.
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Internet stwarza ﬁrmom duże możliwości budowania społeczności wokół
strony, która skupia osoby o podobnych pasjach i doświadczeniach. Mogą one
wymieniać się opiniami, zdjęciami lub prowadzić dyskusje na ﬁrmowym forum
czy stronie ﬁrmowej na portalu społecznościowym. Wiele ﬁrm strony na Facebooku traktuje jako narzędzie bezpośredniej komunikacji z klientami, do których
na rynku ma utrudniony dostęp (np. w przypadku produktów spożywczych sprzedawanych przez wielu pośredników). Firmowy proﬁl umożliwia publikowanie
informacji o aktualnościach czy wydarzeniach związanych z marką, które docierają
do osób „lubiących” ten proﬁl. Dzięki temu, że młodzi ludzie praktycznie codziennie odwiedzają swoje proﬁle, taka informacja szybko do nich dotrze. Na stronie
ﬁrmowej organizowane mogą być konkursy, rozdawane nagrody czy zniżki, tak
aby podtrzymać zainteresowanie odbiorców. Warto zauważyć, że taka bezpośrednia komunikacja i nagradzanie konsumentów nie tylko pozwalają ﬁrmie na lepsze poznanie swoich nabywców, ale także budują osobistą relację z nimi, która
może stać się przewagą konkurencyjną. Dzięki uczestnictwu w takiej społeczności
klienci mogą czuć się potrzebni, wysłuchani i dodatkowo spotkać osoby o podobnych pasjach czy statusie życiowym. Aby wykorzystać potencjał, jaki stwarza
taka społeczność, należy zachęcać klientów do wyrażania opinii, pisania recenzji,
udziału w konkursach czy wypełniania ankiet na internetowych stronach – i oczywiście umożliwić im to18.
Tymczasem, jak pokazują badania sklepów internetowych z 2012 roku,
prawie 40% z nich nie posiada proﬁlu ﬁrmowego na żadnym portalu społecznościowym. Pozostałe sklepy takie proﬁle założyły, przy czym najpopularniejszym serwisem jest Facebook (62,5% wskazań), a znacznie mniej popularne są:
Twitter (8,1%), NK (7,6%) oraz Goldenline (3,4%). Warto prześledzić również
cele wykorzystania tego sposobu komunikacji przez ﬁrmy. Dla większości jest
to kanał przekazywania informacji o nowych produktach w ofercie (87,9%) oraz
podawania aktualności z życia ﬁrmy (62,7%). Mniejszy odsetek (57%) wykorzystuje proﬁl w serwisie społecznościowym do organizacji specjalnych promocji
dla użytkowników, a 55,4% badanych sklepów deklaruje wykorzystywanie proﬁlu do stałej komunikacji z klientami w celu poznawania ich opinii19.
18
O tym szerzej: M Czuba, Tworzenie zyskownych społeczności wirtualnych, „Marketing
w Praktyce” 2003, nr 11, s. 45–47; A. Krasowski, Sieciowa lojalność, „Business Sales”, czerwiec 2000, s. 32–34.
19
P. Tkaczyk, Reklama i marketing, w: Raport eHandel. Polska 2012. Analiza wyników badania polskich sklepów internetowych, PDF ze strony www.sklepy24.pl, s. 26–27,dotcomriver.pl/
ﬁles/raport-ehandel-polska2012.pdf (25.05.2013).
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Dzięki wykorzystaniu potencjału społeczności internetowej skupionej
wokół proﬁlu ﬁrmowego klienci nie tylko nie są biernymi odbiorcami oferty
ﬁrmy, ale dodatkowo zaczynają wnosić do niej swoje pomysły, ulepszenia, stają
się pierwszymi, którzy mogą przetestować nowości produktowe. Należy podkreślić, że produkt współtworzony przez ostatecznych użytkowników ma większą
szansę na osiągnięcie sukcesu sprzedażowego aniżeli ten tworzony z dala od
rzeczywistości rynkowej. Klienci bardzo zaangażowani w markę chętnie komunikują się z ﬁrmą, ich interakcje są częste i nie ograniczają się do rutynowych
zakupów. Dzielą się również opiniami o marce, biorą udział w badaniach ankietowych, wpisują wypowiedzi na forach internetowych, rozmawiają z pracownikami ﬁrmy, a co najważniejsze – polecają markę swoim znajomym. Klienci
szczególnie zaangażowani tworzą kluby i stowarzyszenia sympatyków marki, co
dotyczy zwykle marek o silnym i unikatowym wizerunku (np. Harley-Davidson,
VW Garbus)20.
Internet stwarza ﬁrmom znaczne możliwości w zakresie komunikacji.
Osoby młode, korzystające codziennie z internetu, traktują go jako główne źródło
informacji i ważny sposób kontaktu ze światem. Młodzież przyzwyczaja się do
komunikacji w czasie rzeczywistym – poprzez telefony komórkowe, komunikatory (np. Gadu-Gadu, Tlenofon, Skype) czy pocztę elektroniczną. Gdy muszą
czekać na odpowiedź, młodzi niecierpliwią się i szukają innego źródła informacji.
Należy zauważyć, że osoby korzystające z internetu z powodu braku czasu nie
przeglądają codziennie stron WWW, ale przy każdej wizycie w sieci sprawdzają
swoją pocztę elektroniczną. Z tego powodu wysyłane ﬁrmowe newslettery mają
większą skuteczność aniżeli informacje zamieszczane na stronie ﬁrmowej. Jednak należy podkreślić, że 90% osób posiadających skrzynki e-mailowe reaguje
irytacją na otrzymywanie niezamawianych materiałów reklamowych (tzw. spam).
Dla porównania – jedynie 28% badanych denerwują informacje otrzymywane
od ﬁrm, na których dostarczanie wyraziły wcześniejszą zgodę21. Konieczne jest
więc uzyskiwanie zgody na dostarczanie materiałów informacyjnych. Może być
ona uzyskana przy okazji składania zamówienia przez klienta w sklepie internetowym lub umieszczenie na stronie ﬁrmy boxu „zamów newsletter”.

H. Szulce, K. Janiszewska, Zakres i możliwości badania lojalności nabywców, w: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1004, Wrocław 2003, s. 238–239.
21
M. Musioł, Przyzwolenie wzmacnia więź z klientem, „Marketing w Praktyce” 2003, nr 1, s. 54.
20
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Podsumowanie
Dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce będzie skutkował
coraz większą liczbą transakcji zawieranych w internecie i coraz większą liczbą
podmiotów traktujących internet jako istotny kanał dystrybucji. Odpowiedzią
na potrzeby zapracowanych nabywców jest sprzedaż przez internet, której zaletami są możliwość dokładnego opisu oferty i zaprezentowanie różnorodnych funkcji produktów, a przede wszystkim – możliwość dostarczenia produktu prosto do
domu. Segment „młodych dorosłych” to podstawowa grupa tworząca społeczność
internetową. Jak wskazują cytowane badania i dane GUS, ponad 50% użytkowników internetu jest w wieku 18–24 lata, a kolejne 24% osób zawiera się w przedziale
wiekowym 25–32 lata22. Z tego powodu jest to kluczowy segment rynku dla ﬁrm
sprzedających w internecie, a poznanie zachowań nabywczych osób go tworzących
stwarza duże możliwości zastosowania praktycznego w celu kształtowania skutecznych narzędzi marketingowych i przez to uzyskania przewagi konkurencyjnej
ﬁrmy.
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BEHAVIORS “YOUNG ADULTS” IN THE INTERNET AS A OPPORTUNITY FOR SALE DEVELOPMENT IN THIS DISTRIBUTION CHANNEL

Summary
The author of this paper analyses the behavior of “young adults” (18–29 years old)
on the Internet. This is a signiﬁcant group of buyers, because accounting for about 18%
of the Polish population. In addition, people of this segment are among the most active
groups of Internet users, and thus they are an attractive target group for online retailers.
Analysis their behaviors of the Internet conﬁrms that they willingly buy products in the
network and use the online services. So this is a positive trend which companies should
capitalize on.
Keywords: purchasing in the Internet, customer behaviors, “young adults”
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POLITYKA PRODUKTU REALIZOWANA
W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH –
WYNIKI BADANIA

Streszczenie
Celem niniejszego opracowania jest zidentyﬁkowanie, na podstawie wyników
badania, wybranych elementów polityki produktu realizowanej przez przedsiębiorstwa
funkcjonujące na terenie Polski. Badanie zostało przeprowadzone przez zespół pracowników Katedry Marketingu i Handlu WNEiZ UMK w Toruniu w 2010 roku na próbie
350 przedsiębiorstw. Pomiaru dokonano przy zastosowaniu metody wywiadu bezpośredniego (PAPI) oraz wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI).
Słowa kluczowe: polityka produktu, innowacje, modyﬁkacja, oferta

Wprowadzenie
Dynamiczne zmiany zachodzące w ostatnich latach na rynku stanowią istotny
czynnik determinujący wzrost natężenia walki konkurencyjnej, w wyniku której
przedsiębiorstwa są zmuszone do poszukiwania skutecznych sposobów przeciwstawienia się konkurencji. Zaliczyć można do nich między innymi kreowanie
i zaspokajanie potrzeb nabywców, zachodzące w wyniku zastosowania wiązki
właściwie dobranych (zarówno z punktu widzenia postrzeganej przez klientów
1
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wartości, jak i generowanych przez ﬁrmę zysków) działań i instrumentów składających się na kompleksową ofertę przedsiębiorstwa, kierowaną do nabywców
dla pozyskania ich aprobaty i wywołania pożądanego zakupu. Podstawowym elementem oferty rynkowej, oprócz ceny, warunków zakupu oraz poziomu obsługi
klienta, jest produkt. Konkurowanie produktem na współczesnych rynkach staje
się coraz bardziej skomplikowane ze względu na to, że klienci mają coraz większą świadomość własnych praw i większe wymagania.
Celem niniejszego opracowania jest dokonanie, na podstawie wyników
badania, identyﬁkacji wybranych elementów polityki produktu realizowanej
przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski2. Dla realizacji
założonego celu wykorzystano literaturę z zakresu zarządzania marketingowego,
na podstawie której dokonano przeglądu deﬁnicji produktu oraz omówiono
istotę polityki produktu. Ponadto przeprowadzono analizę pierwotnych źródeł
informacji pochodzących z realizowanego badania, w ramach którego dokonano pomiaru przy zastosowaniu metody wywiadu bezpośredniego (PAPI) oraz
(w przypadku, gdy kontakt z respondentem był utrudniony) metody wywiadu
telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI).
Istota polityki produktu
Polityka produktu stanowi jedną z głównych aktywności stosowanych
w zakresie spójnych działań marketingowych, określanych mianem marketingu
mix. Składa się na nią szereg czynności, takich jak: rozwój i wprowadzanie
na rynek nowych produktów, kształtowanie struktury asortymentowej, modyﬁkowanie produktów dotychczas wytwarzanych, wycofywanie produktów przestarzałych. Ich celem jest dostosowanie oferty produktowej do potrzeb i preferencji
klientów przy jednoczesnym uwzględnieniu ogólnej strategii przedsiębiorstwa.
Produkt w ujęciu marketingowym jest pojmowany w różny sposób. Zdaniem T. Kramera, produktem nazywa się „dobro lub usługę zdolne do zaspokojenia ludzkich potrzeb”3. Szersza deﬁnicja produktu podaje, że jest to „wszystko,
co można zaoferować na rynku w celu zwrócenia uwagi, nabycia, użytkowania
lub konsumpcji i co jest w stanie zaspokoić potrzebę lub pragnienie”4.
2
Badanie było realizowane w latach 2010–2011 dzięki ﬁnansowemu wsparciu Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt badawczy własny N N115 549738).
3
T. Kramer, Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004, s. 83.
4
Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE,
Warszawa 2002, s. 41.
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Podobnie produkt deﬁniowany jest przez S. Kaczmarczyka, który twierdzi,
że „jest to określony wytwór materialny lub niematerialny (usługa), który może
być oferowany na rynku dla przyciągnięcia uwagi, użycia lub konsumpcji w celu
zaspokojenia konkretnych potrzeb i wymagań nabywców; składnikami produktu
są jego cechy ﬁzyczne i niematerialne, usługi oraz elementy promocyjne”5.
Z kolei I. Rutkowski podkreśla przeznaczenie produktu, deﬁniując go jako
„wszystko to, co można zaoferować klientom do konsumpcji, użytkowania lub
dalszego przerobu”6. Zdaniem tego autora produkty dostarczają korzyści (materialnych, niematerialnych) oraz informacji i mogą nimi być nie tylko rzeczy ﬁzyczne,
ale również usługi, czynności, umiejętności ludzi, miejsca, idee, pomysły, projekty
technologiczne i inne obiekty, będące wytworem człowieka lub przyrody.
Interesującą deﬁnicję opracował E. Michalski (wskazując zarówno
na korzystne, jak i niekorzystne właściwości związane z produktem), który
podaje, że „produkt obejmuje ogół właściwości materialnych i niematerialnych,
zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych, które otrzymuje nabywca po zawarciu transakcji kupna–sprzedaży”7.
Na podstawie powyższych deﬁnicji nasuwa się stwierdzenie, że produktem może być każdy obiekt rynkowej wymiany, mogący mieć zarówno charakter materialny, jak i niematerialny, dostarczający określonych korzyści, służący
zaspokojeniu potrzeb klientów i kupowany w celu konsumpcji, użytkowania lub
wytwarzania innych produktów.
Warto podkreślić, że pojmowanie produktu ewoluowało w czasie. Nowe koncepcje rozpatrujące zagadnienia z nim związane uwzględniają coraz szerszy zakres
jego cech rynkowych. Wcześniejsze przedmiotowe postrzeganie produktu traci
na znaczeniu, a wzrasta waga jego postrzegania przez pryzmat wartości dodatkowych, które są dostarczane nabywcom wraz z nim. W konsekwencji produkt może
być rozpatrywany na wielu poziomach i w różnych aspektach rynkowych.
Turbulentne, dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe wymusza
na przedsiębiorstwach konieczność analizowania i kontrolowania konkretnych
produktów oraz struktury asortymentowej. Z jednej strony, niezbędne jest eli-

5
S. Kaczmarczyk, R. Pałgan, Marketing w przedsiębiorstwie. Ujęcie zarządcze i systemowe
z przykładami, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008, s. 156.
6
I.P. Rutkowski, Strategie produktu. Koncepcje i metody zarzadzania ofertą produktową,
PWE, Warszawa 2001, s. 17.
7
E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 167.
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minowanie produktów nierentownych i w niewielkim stopniu atrakcyjnych dla
klientów. Z drugiej zaś – istnieje konieczność wprowadzania modyﬁkacji lub
innowacji8.
Modyﬁkacja polega na dokonaniu zmian w produkcie dotychczas wytwarzanym poprzez wprowadzanie różnych jego wariantów lub nowych jego składników. W efekcie produkt staje się bardziej atrakcyjny dla nabywców, a tym
samym wzrasta jego konkurencyjność.
Innowacja produktu polega natomiast na wprowadzeniu produktu, który
jest nowy lub znacząco udoskonalony pod względem cech lub planowanego
zastosowania. Obejmuje ona istotną poprawę w zakresie parametrów technicznych, składników i materiałów, wdrożonego oprogramowania, łatwości w użyciu
i zastosowaniu lub innych charakterystyk funkcjonalnych9.
Pojęcie „nowy produkt” nie jest jednoznaczne ze względu na to, że ten sam
produkt może być traktowany w odmienny sposób przez producenta i konsumenta. Dla przedsiębiorstwa nowym może być produkt, który charakteryzują
zmiany w zakresie konstrukcji, budowy, składu materiałowego, zastosowanie
nowego materiału, procesu technologicznego lub procesu obsługi klienta. Z kolei
nabywca uznaje produkt za nowy, gdy może zaspokoić nową potrzebę lub w lepszy sposób – potrzeby już istniejące10. I. Rutkowski opracował deﬁnicję nowego
produktu, która uwzględnia te oraz inne różnice: „Nowy produkt to zupełnie oryginalny, usprawniony bądź zmodyﬁkowany wyrób, który charakteryzują istotne
zmiany techniczno-technologiczne i konkurencyjność oraz który w większym
stopniu zaspokaja dotychczasowe bądź nowe potrzeby nabywców, jest wytwarzany w procesie badawczo-rozwojowym i oferuje się go w kanałach dystrybucji
nie dłużej niż jeden rok od momentu wprowadzenia go na rynek”11.
Pracownicy zarządzający produktem (grupami produktów) określani są jako
menedżerowie produktu12. Do ich podstawowych zadań można zaliczyć „integrowanie różnych obszarów przedsiębiorstwa w celu realizowania strategicznych
celów stawianych przed produktem i dążenie do maksymalizacji wartości produktu poprzez kierowanie się w procesie planowania i rozwoju oraz cyklu życia
Marketing. Podręcznik akademicki, red. K. Andruszkiewicz, TNOiK, Toruń 2001, s. 219.
M. Zastempowski, Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych
i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010, s. 68.
10
I.P. Rutkowski, Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa 2007,
s. 16–17.
11
Ibidem.
12
I.P. Rutkowski, Strategie…, s. 351–352.
8
9
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produktu sytuacją na rynku i potrzebami nabywców”13. Z uwagi na to, że decyzje
związane z zarządzaniem produktami w przedsiębiorstwie są ważne i skomplikowane, personel ponoszący odpowiedzialność za rezultaty podejmowanych
decyzji oraz działań związanych z ofertą produktową powinien być dobrze
przygotowany i wszechstronnie przeszkolony. Powinien mieć rozległą wiedzę
o funkcjonowaniu całości własnego przedsiębiorstwa, bieżące informacje o konkretnym produkcie (linii produktu) oraz preferencjach, potrzebach i zachowaniu
nabywców. Skuteczny menedżer produktu musi brać udział w podejmowaniu
decyzji dotyczących poszczególnych etapów planowania nowego produktu, jego
wprowadzenia na rynek oraz wycofania i utylizacji14.
Przed rozpoczęciem procesu rozwoju nowego produktu konieczne jest przeprowadzenie badania obejmującego identyﬁkację i ocenę rynków oraz analizę
potrzeb i preferencji klientów, dla których produkty będą przeznaczone. Jednocześnie istotne jest określenie celów strategicznych, które będzie miał do zrealizowania przyszły produkt na określonych rynkach, co umożliwi wytyczenie
kierunków rozwoju nowego produktu.
Działania z zakresu polityki produktu realizowane w badanych
przedsiębiorstwach
Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2010 roku przez zespół Katedry Marketingu i Handlu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
w Toruniu w ramach realizacji grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących
na terenie Polski”. Głównym celem badania było między innymi rozpoznanie
zakresu działań marketingowych stosowanych w badanych przedsiębiorstwach.
Badanie przeprowadzono na dobranej metodą kwotową próbie 350 przedsiębiorstw prowadzących działalność w wybranych branżach (budownictwo,
handel, produkcja, transport i telekomunikacja, usługi) na terenie Polski, zatrudniających przynajmniej dziesięciu pracowników. W ramach wyliczonych kwot
jednostki próby zostały dobrane metodą losowania prostego. Pomiaru pierwotnego dokonano przy zastosowaniu metody wywiadu bezpośredniego (PAPI),

13
14

Marketing…, s. 247.
I.P. Rutkowski, Strategie…, s. 354; Marketing…, s. 247.
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którą w sytuacji utrudnionego kontaktu z respondentem zastępowano metodą
wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI)15.
Polityka produktowa była jednym z badanych obszarów (oprócz badań marketingowych, polityki cenowej, dystrybucji i form komunikacji marketingowej)
w ramach realizacji rozpoznania zakresu działań marketingowych, które podejmowano w objętych pomiarem przedsiębiorstwach. W zakresie identyﬁkacji
tych działań poproszono respondentów o odpowiedź, czy w reprezentowanych
przez nich ﬁrmach w ciągu ostatnich trzech lat dokonano zmian w ofercie. Ponad
połowa badanych (216 osób, co stanowi 61,7% całej badanej populacji) wskazała, że takie zmiany nastąpiły.
Warto podkreślić, że istnieje zależność między wprowadzaniem zmian
w ofercie a wielkością przedsiębiorstwa rozpatrywaną ze względu na liczbę
zatrudnionych osób (rys. 1). Odsetek ﬁrm wprowadzających zmiany w ofercie
rośnie wraz z wielkością zatrudnienia. Wśród organizacji, które dokonały zmian
w swojej ofercie, dominowały przedsiębiorstwa duże, zatrudniające powyżej 250
osób (38,9% w odniesieniu do grupy ﬁrm wprowadzających zmiany, n=216).
Z kolei w grupie jednostek, które nie zmieniały oferty w ciągu ostatnich trzech
lat, zależność ta jest odwrotna – przeważały małe przedsiębiorstwa, zatrudniające
do 49 pracowników (44,6% w odniesieniu do grupy ﬁrm niewprowadzających
zmian, n=130).
Przed przystąpieniem do analizy danych zaprezentowanych na rysunku 1
należy wyjaśnić, że jedna osoba, która zadeklarowała wprowadzanie zmian do
oferty, nie określiła, na czym one polegały, zatem przedstawione na wykresie
wyniki dotyczą 215 przedsiębiorstw. Wprowadzane zmiany polegały przede
wszystkim na wprowadzaniu do własnego asortymentu produktu, który wcześniej nie był wytwarzany (71,6% przedsiębiorstw). Biorąc pod uwagę rozważania zawarte w pierwszej części niniejszego opracowania, można wnioskować,
że ﬁrmy te realizowały strategię innowacji produktowej, która jest ukierunkowana na rozwój przedsiębiorstwa i ma na celu unowocześnianie procesów
produkcyjnych oraz poszukiwanie bardziej doskonałych rozwiązań technologicznych czy lepszych źródeł zaopatrzenia.

15
Szerzej: D. Szostek, Metodyka badania stanu i rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach
funkcjonujących na terenie Polski, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień–październik 2011, część 2,
tom I, s. 5–12.
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Rys. 1. Zmiany dokonywane w ofercie z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa
(n=350)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Zakres zmian wprowadzanych do oferty badanych przedsiębiorstw przedstawiono na rysunku 2.
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Rys. 2. Zmiany dokonywane w ofercie badanych przedsiębiorstw (n=215)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Kolejne zmiany wprowadzone w ciągu ostatnich trzech lat w badanych
ﬁrmach obejmowały działania z zakresu modyﬁkacji produktu. Jak już wspomniano, istota modyﬁkacji sprowadza się do wdrażania pewnych ulepszeń
w wytwarzanych dotychczas produktach, obejmujących głównie podnoszenie
jakości, rozszerzanie zakresu jego zastosowania, wzbogacanie jego wyposażenia.
W analizowanych przedsiębiorstwach dokonano zmian w zakresie cech dotych-
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czas oferowanych produktów, ich funkcji użytkowych, koloru, kształtu, rozmiaru,
smaku itp. (41,9%). Ponadto blisko 20% ﬁrm zmieniło opakowanie dotychczas
oferowanego produktu. Wśród nich zdecydowanie dominowały przedsiębiorstwa
produkcyjne (32 ﬁrmy, co stanowi 71,1% analizowanej grupy, n=45). Jednostki
gospodarcze prowadzące działalność handlową stanowiły 15,6% tej grupy, a usługowe – 13,3% (prawdopodobnie były to przedsiębiorstwa, których podstawową
działalnością jest świadczenie usług, ale dodatkowo oferują dobra materialne).
Uczestnicy badania mieli również możliwość wskazania innych zmian.
Skorzystało z niej 11,2% osób reprezentujących analizowane ﬁrmy. Wśród tych
zmian znalazły się między innymi: „polepszenie jakości”, „wprowadzenie działu
usług”, „proﬁl działalności”, „kooperacja z inną ﬁrmą”, „podnoszenie jakości,
postęp technologiczny”, „zmiana oferty”, „rozszerzenie asortymentu”, „wynajem sprzętu”, „dostosowania do indywidualnych wymagań klienta”, „nowa grupa
asortymentowa”, „zmiana specyﬁkacji technicznej dostosowana do specyﬁki
konkretnego klienta”, „ceny ofertowe”, „nowy dział według nowych zasad, kategorii, cen użytkowych”, „nowe połączenia”, „pogłębienie kanału portowego, by
wpływać mogły większe jednostki”, „rozszerzenie sieci sprzedaży – nowe ﬁlie
w innych miejscach, ulepszenie środków wykonywania usług”.
Jak już wspomniano wcześniej, skuteczne realizowanie polityki produktowej wymaga systematycznej analizy rynkowej, między innymi pod kątem aktywności konkurencji, znajomości potrzeb i preferencji nabywców. Tymczasem
tylko nieliczne przedsiębiorstwa (11,6%) objęte pomiarem prowadziły badania
dotyczące testowania nowych produktów i opakowań, a większość z nich realizowała te badania we własnym zakresie (tabela 1). Warto też podkreślić, że nieco
ponad jedna piąta uczestniczących w badaniu ﬁrm (21,3%) realizowała badania z zakresu poznania preferencji i opinii nabywców, a 12,5% wykorzystywało
badania do ustalania cen na oferowane produkty.
Wśród przedsiębiorstw prowadzących badania znalazły się również te,
które nie wprowadzały zmian w swojej ofercie; z tego 13,1% badało preferencje i opinie nabywców, 6,2% testowało nowe produkty i opakowania, a 6,9%
wykorzystywało badania do ustalania cen swoich produktów. Można więc przypuszczać, że w przypadku części z nich informacje zdobyte w trakcie badań
przyczyniły się do podjęcia decyzji o pozostawieniu oferty bez zmian. Niemniej
zakres przeprowadzonego badania nie pozwala na jednoznaczne zweryﬁkowanie
tego stwierdzenia.
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Tabela 1
Tematyka badań marketingowych prowadzonych w przedsiębiorstwach,
które dokonały zmian w swojej ofercie
w zakresie obszarów związanych z polityką produktu (n=216)
Tematyka badań

Własna kadra
w%

Poznanie preferencji
i opinii nabywców
Testowanie nowych produktów,
opakowań
Ustalanie cen na produkty

Agencje badawcze
w%

Razem
w%

15,3

6,0

21,3

7,9

3,7

11,6

10,2

2,3

12,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Interesująco na tle powyższych rozważań kształtują się opinie respondentów na temat czynników, które miały istotne znaczenie dla rozwoju i sukcesu
reprezentowanych przez nich ﬁrm (rys. 3).
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Rys. 3. Czynniki mające w opinii respondentów znaczenie dla rozwoju i sukcesu ﬁrmy
z uwzględnieniem zmian dokonywanych w ofercie (n=350)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Wśród wariantów odpowiedzi znalazły się między innymi: „podnoszenie
jakości oferowanych produktów” oraz „modernizacja oferty pod wpływem zmian
wymagań nabywców”. Niemal wszyscy respondenci (98,8%) uznali, że oba
czynniki mają znaczenie dla rozwoju ich ﬁrm (łączne wskazania na średnie i duże
znaczenie). Pomimo tego w ponad jednej trzeciej przedsiębiorstw nie dokonano
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zmian w ofercie. Jest to tym bardziej interesujące, że niemal 75% osób biorących
udział w badaniu zajmowało kierownicze stanowiska (w tym właściciele/prezesi,
przedstawiciele top managementu i kierownictwo średniego szczebla).
Podsumowanie
Działania z zakresu polityki produktu należą do wiodących w odniesieniu
do wszystkich aktywności realizowanych w zakresie marketingu mix. Skuteczna realizacja tych działań wymaga odpowiedniego przygotowania personelu
odpowiedzialnego za decyzje podejmowane w zakresie kształtowania oferty
produktowej przedsiębiorstw oraz systematycznego zbierania informacji o tym,
jak kształtują się potrzeby i preferencje nabywców oraz polityka produktowa
konkurencji.
Uwzględniając wyniki badania przedstawione w niniejszym opracowaniu,
można wnioskować, że w zakresie polityki produktu większość objętych badaniem przedsiębiorstw wprowadzała zmiany w swojej ofercie. Wśród nich dominowały jednostki duże, zatrudniające powyżej 250 osób. Wprowadzane zmiany
polegały przede wszystkim na wprowadzaniu do asortymentu produktów dotąd
niewytwarzanych oraz – w znacznej części – na zmianie cech dotychczas oferowanych produktów lub ich opakowań. Tylko nieliczne objęte pomiarem ﬁrmy
prowadzą badania w zakresie rozpoznania opinii i preferencji klientów, testowania nowych produktów oraz ustalania cen na produkty. Niemal wszystkie osoby
biorące udział w badaniu uznały, że podnoszenie jakości oferowanych produktów
oraz modernizacja oferty pod wpływem zmian wymagań nabywców należą do
grupy czynników o istotnym znaczeniu dla rozwoju i sukcesu reprezentowanych
przez nich przedsiębiorstw.
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Summary
The aim of this papers is to identify, on the basis of research results, selected elements of product policy implemented by polish enterprises. The research was conducted
by employees of the Department of Marketing and Commerce at Nicolaus Copernicus
University in 2010, on a sample of 350 enterprises in Poland. The measurement was made
by using the methods of Paper And Pencil Interview (PAPI) and Computer and Assisted
Telephone Interview (CATI).
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PRZEOBRAŻENIA W MARKETINGU MIX
USŁUG TRANSPORTOWYCH

Streszczenie
W artykule omówiono istotę i rozwój marketingu usług transportowych, główne
kierunki działania przedsiębiorstw transportowych oraz zastosowanie i ewolucję poszczególnych instrumentów marketingowych w usługach transportowych. Celem artykułu
było omówienie przeobrażeń zachodzących w marketingu usług transportowych, ujętym
w sposób klasyczny – instrumentalny w odniesieniu do najszerszej, siedmioelementowej
koncepcji.
Słowa kluczowe: marketing, usługi, transport, przeobrażenia

Wprowadzenie
Marketing usług opiera się na podstawowych koncepcjach marketingu.
Działalność marketingowa w całej swej historii była kształtowana przez koncepcję precyzyjnego dotarcia do klienta. W połowie ubiegłego wieku, w toku dyskusji
nad ówczesną „rewolucją usługową”, na nowo zdeﬁniowano usługi, wychodząc
poza sprzedaż „usług podstawowych”. W tym szerszym ujęciu rozpoznawano
i przewidywano wyłanianie się ściślej wyodrębnionego i autonomicznego marketingu usług w takich dziedzinach, jak transport, komunikacja, edukacja i han1
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162

Grażyna Rosa

del elektroniczny2. Rozwój marketingu usług transportowych był i jest związany
ściśle z przeobrażeniami społeczno-gospodarczymi na świecie, które wywierały
i nadal wywierają istotny wpływ na funkcjonowanie rynku usług transportowych
i podmiotów na nim działających. Struktura marketingu w ujęciu instrumentalnym stale ewoluuje. Podstawą kształtowania zmian w zakresie wykorzystania
instrumentów marketingowych na rynku usług transportowych są zapisy w Białej
Księdze z 2001 roku3, dotyczące polityki zrównoważonego rozwoju, oraz w Białej Księdze z 2011 roku4, dotyczące ograniczenia emisji CO2.
Celem artykułu jest omówienie przeobrażeń zachodzących w marketingu
usług transportowych, ujętym w sposób klasyczny – instrumentalny, w odniesieniu do najszerszej, siedmioelementowej koncepcji.
Istota i rozwój marketingu usług transportowych
Marketing usług transportowych można deﬁniować analogicznie – jako sposób postępowania przedsiębiorstw transportowych na rynku. Postrzegany przez
pryzmat procesu racjonalnego stymulowania i zaspokajania potrzeb zgłaszanych
przez użytkowników transportu wymaga ciągłego dostosowywania produkcji
i oferty usług do zmiennych realiów rynku i wymagań klientów5. W marketingu
istotne jest zachowanie równowagi między interesami usługodawcy, konsumenta
usług transportowych (pasażera lub usługobiorcy na rynku przewozów ładunków) oraz środowiska, w którym działa przedsiębiorstwo.
Rozwój marketingu usług transportowych związany był ściśle z przeobrażeniami społeczno-gospodarczymi na świecie, które wywierały istotny wpływ
na działanie rynku usług transportowych i znajdujących się na nim podmiotów.
Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych
i logistycznych charakteryzuje się przeobrażeniami we wszystkich aspektach
prowadzonej działalności. Wynika to z procesów transformacji otoczenia gospodarczego i społecznego, które wpływają na hierarchię zasobów decydujących

A. Gilmore, Usługi. Marketing i zarządzanie, PWE, Warszawa 2006, s. 13.
White Paper European Transport Policy for 2010. Time to Decide. Brief Presentation, September 2001.
4
White Paper. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and
resource efﬁcient transport system, Brussels, 28.3.2011 COM (2011) 144 ﬁnal.
5
D. Rucińska, O. Wyszomirski, Marketing w transporcie, w: Transport, red. W. Rydzkowski,
K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 303.
2
3
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o efektywności działania i konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz na zmianę
zachowań usługobiorców tych przedsiębiorstw6.
Wśród najczęściej spotykanych orientacji działania przedsiębiorstw transportowych można wyodrębnić orientację produkcyjną (raczej już historyczną),
dystrybucyjną i rynkową (marketingową).
Orientacja produkcyjna dominowała w polskim transporcie (jak i we wszystkich dziedzinach gospodarki) do końca lat osiemdziesiątych XX wieku. Okres
ten, określany w literaturze „gospodarką niedoborów”, charakteryzował się stałym zapotrzebowaniem na usługi transportowe ze strony nabywców. Łatwość
sprzedaży usług sprzyjała obniżaniu ich jakości i efektywności. Przedsiębiorstwa
transportowe skupiały uwagę na stronie ilościowej. Te, które przez wiele lat były
monopolistami lub głównymi dostawcami usług transportowych (np. PKP, PKS,
LOT), znajdowały się w uprzywilejowanej sytuacji.
Istotą orientacji dystrybucyjnej jest stopniowe narastanie ograniczeń po
stronie popytu. Do podstawowych cech orientacji dystrybucyjnej można zaliczyć
szczególne zwrócenie uwagi na sposób i skuteczność sprzedaży usług transportowych (szczególnie w transporcie drogowym). Zjawisko to miało i ma miejsce
w przypadku, gdy ﬁrmy zaczynały odczuwać skutki barier po stronie popytu.
W tym celu stosowały i stosują sporadyczne działania marketingowe, najczęściej związane z promocją usług transportowych. Obecnie wiele przedsiębiorstw
transportowych, szczególnie małych i średnich, ogranicza działania marketingowe do informacji na stronie internetowej, tablicy informacyjnej czy bezpośrednio na środkach transportu.
W orientacji rynkowej podmiotem działań jest konsument. Analizując relację podaż–popyt na rynku usług transportowych, można dostrzec zmianę w sposobie myślenia i podejmowania decyzji. Podstawowa zasada działania w orientacji
marketingowej brzmi: klient ma zawsze rację. Znajduje to wyraz w takich sloganach reklamowych, jak: „Przede wszystkim ludzie” (British Airways w latach
osiemdziesiątych dwudziestego wieku), „Ty jesteś szefem” (United Airlines).
Docelową fazę marketingu usług transportowych, warunkującą przedsiębiorstwom osiąganie zamierzonych celów, stanowi strategiczne zarządzanie
marketingowe. Jest to myślenie i działanie ukierunkowane na strategię długoterminową wskutek coraz silniejszych wymagań konkurencyjnych otoczenia.
6
B. Kos, Proekologiczna działalność jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w: Innowacje w transporcie, zarządzanie, technologie, procesy, Euro-Trans 2009, red.
E. Załoga, T. Kwarciński, E. Kuciaba, Print Group, Szczecin 2009, s. 83.
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Koncepcja i ewolucja marketingu mix na rynku usług transportowych
Do podstawowych koncepcji marketingu na rynku usług transportowych,
będących wynikiem zmian zachodzących na rynku, można zaliczyć:
1. Marketing mix w postaci 4P (produkt – usługa transportowa, cena, dystrybucja, promocja).
2. Marketing mix w postaci 5P (produkt – usługa transportowa, cena, dystrybucja, promocja, personel).
3. Marketing mix w postaci 7P (produkt – usługa transportowa, cena, dystrybucja, promocja, personel, proces świadczenia usługi i świadectwo
materialne).
Koncepcja 7P nadal ewoluuje, elastycznie reagując na zmiany zachodzące
w otoczeniu przedsiębiorstw transportowych. Poszczególne instrumenty są stosowane elastycznie, w różnym zakresie i natężeniu oraz bardziej świadomie
zarządzane przez usługodawców na rynku usług transportowych. Można zaobserwować zmiany w sposobie kształtowania podstawowych instrumentów marketingu mix w takich zakresach, jak:
1. Usługa transportowa, która jest efektem współpracy w procesach projektowania, świadczenia, testowania, dystrybucji, modyﬁkacji. Usługa transportowa powstaje z wartości wskazanych oraz zaprojektowanych przez klienta, co
można zaobserwować w trakcie negocjacji kontraktów zarówno w transporcie
kolejowym, samochodowym, lotniczym, jak i morskim. Produktem w marketingu jest wszystko, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji, co daje
korzyść nabywcy7. Ph. Kotler deﬁniuje produkt jako „cokolwiek, co może być
zaoferowane komuś w celu zaspokojenia jego potrzeb lub pragnień”8. W takim
rozumieniu jest nim także usługa transportowa. Na rynku bardzo ważna jest
marka ﬁrmy i jej produktów. Deﬁniuje się ją przez nazwę, termin, znak, symbol,
rysunek lub inne cechy, które wyróżniają przedsiębiorstwo i jego usługi na rynku.
Przewoźnicy z reguły dbają o rozpoznawalność i dobre kojarzenie marki, czego
przykładem mogą być: PKP Cargo SA, PŻM SA, PLL LOT SA, DB Cargo, Lufthansa. Jeśli marka kojarzy się z dobrą jakością, solidnością i rzetelnością wobec
klientów (czyli z pozytywnym wizerunkiem), to może liczyć na ich zaufanie,
A. Smalec, Polityka produkcji i innowacji produktowych, w: Podstawy marketingu. Problemy na dziś i jutro, red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 151.
8
Ph. Kotler, Marketing Management – Analysis. Planning. Implementation and Control. Prentice-Hall, New Jersey 1988, s. 5.
7
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będące jednym z podstawowych źródeł sukcesu. Elementem wspomagającym
pozytywne wrażenie mogą być osiągnięte przez ﬁrmy transportowe wyróżnienia w prestiżowych konkursach, rankingach czy wydarzeniach. Na przykład
we wszystkich (jedenastu) edycjach Programu Gospodarczo-Konsumenckiego
Solidna Firma w gronie laureatów znalazło się wiele ﬁrm z branży TSL: PKP
Cargo SA, Koleje Mazowieckie, Siódemka, SM Logistic, Cargosped, Spedycja
Polska – Spedcont, Cargoforte9.
Podstawowym atrybutem usługi transportowej jest jej jakość. Jakość postulowana wyraża oczekiwania usługobiorców w stosunku do usług transportowych,
określane jako postulaty przewozowe. Do podstawowych postulatów przewozowych w przewozach ładunków należy zaliczyć10: prędkość, bezpieczeństwo,
masowość, taniość, dostępność, bezpośredniość dostaw, regularność, punktualność, kompleksowość obsługi transportowej. Z uwagi na nierzeczowy charakter usługi transportowej, konsument kupuje przede wszystkim wizję satysfakcji
z odbycia podróży, wyboru przewoźnika czy gałęzi transportu. Natomiast po
skorzystaniu z usługi jej nierozerwalnym elementem zostaje jakość otrzymana.
Bardzo ważnym działaniem marketingowym jest pozycjonowanie usług transportowych. Pozycjonowanie, zwane też plasowaniem, stanowi działanie związane z takim sposobem zaprezentowania oferty przedsiębiorstwa, dzięki któremu
zajmuje ona wyróżniające i wysoko oceniane miejsce w świadomości klientów
tworzących określony rynek docelowy11. Celem plasowania usług transportowych jest ich indywidualizacja w świadomości usługobiorców, która umożliwia
odróżnienie usługodawcy od konkurentów.
2. Cena, która zależy od poszczególnych elementów pakietu korzyści.
Klienci powinni być świadomi wyboru poszczególnych wartości, które odzwierciedla cena. Ważnym czynnikiem dla klientów jest możliwość negocjacji cen,
coraz powszechniej praktykowana u przewoźników samochodowych, kolejowych, wodnych śródlądowych. Podstawowe metody ustalania cen nawiązują do
kosztów (stałych i zmiennych, zależnych i niezależnych od wielkości produkcji,
osiąganej rentowności i zysku), popytu (w których odniesieniem jest wielkość
i elastyczność popytu), konkurencji (w odniesieniu do cen konkurentów wewnątrz
danej gałęzi, na przykład w transporcie kolejowym PKP Cargo i inni przewoź9
A. Uznański, Nobilitacja jakości i rzetelności, „Gazeta Transportowa” 2013, nr 7 (13 lutego), s. 2.
10
Por. P. Małek, Ekonomika transportu, PWE, Warszawa 1977, s. 49–143.
11
L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE,
Warszawa 1996, s. 174.
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nicy kolejowi, w transporcie samochodowym – przedsiębiorstwa transportu drogowego, w transporcie lotniczym – przewoźnicy tradycyjni i niskokosztowi, jak
również w odniesieniu do cen konkurentów międzygałęziowych – na przykład
kolej – samochód) oraz w odniesieniu do wymogów władzy publicznej (ceny
taryfowe). Usługodawcy mogą realizować oddziaływanie ceną przez: zastosowanie odpowiedniej strategii cenowej (niskich lub wysokich cen), położenie nacisku na konkretne decyzje cenowe (np. ceny promocyjne, obniżki, rabaty itp.),
różnicowanie (oferowanie podobnych usług po różnych cenach różnym grupom
nabywców).
3. Promocja, wykorzystująca przede wszystkim nowe technologie informacyjne do stałych kontaktów, informowania, doradzania, badania potrzeb, preferencji i zachowań podróżnych i usługobiorców w przewozach ładunków. Promocja,
jako komunikacja formalna, to typowe działania, zaplanowane i zamierzone,
dotyczące wybranych przez ﬁrmę obszarów. Do klasycznych instrumentów
(form) promocji można zaliczyć: reklamę, akwizycję, promocję uzupełniającą,
public relations i publicity, sponsoring. Działania promocyjne przedsiębiorstw
transportowych można podzielić w zależności od grup docelowych, do których
są skierowane. W przewozach pasażerskich ukierunkowane są przede wszystkim
na indywidualnego klienta i mają charakter relacji B2C, natomiast w przewozach ładunków – głównie na klienta instytucjonalnego (przedsiębiorstwa) i mają
charakter relacji B2B. Z tego też względu zdecydowanie się różnią od siebie
zarówno rodzajem wykorzystywanych narzędzi, skalą ich wykorzystania, jak
i formą oraz wykorzystaniem nośników informacji.
Głównym instrumentem promocji wykorzystywanym w usługach transportowych jest reklama, której przedmiot stanowi konkretna usługa transportowa. Jej
specyﬁka wynika z niematerialnego charakteru reklamowanej usługi, co wiąże
się z wizualizacją i personiﬁkacją, a przede wszystkim – z ukierunkowaniem
na korzyści związane z nabyciem usługi. W procesie oddziaływania na klientów
może reklama pełnić funkcję informującą, nakłaniającą i przypominającą. Może
mieć charakter reklamy producenta (np. PKP Cargo SA, PLL LOT SA, DHL),
pośrednika (np. biuro podróży ITAKA) lub być reklamę społeczną (której zleceniodawcą może stać się np. jednostka samorządu terytorialnego: gmina, województwo lub miasto, samorząd).
W przewozach ładunków przedsiębiorstwa transportowe wykorzystują
głównie reklamę, akwizycję i public relations, w znacznie mniejszym zakresie
(lub wcale) pozostałe narzędzia promocji. Przykładem mogą być bieżące zmiany
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stron internetowych przewoźników (np. PKP Cargo, Przewozy Regionalne, PLL
LOT SA), zawierające informacje dla usługobiorców, inwestorów, regulacje
prawne oraz sposoby kontaktu z właściwymi osobami w ﬁrmach, coraz bardziej
powszechna obecność w internecie na stronach różnych organizacji, wydarzeń,
akcji, pełniejszy zakres informacji i co najważniejsze – coraz pełniejsze i dojrzalsze relacje z klientami.
4. Dystrybucja, w której usługobiorca sam decyduje, kto i gdzie dostarczy
mu wymaganą wartość (wyświadczy zamawianą usługę).
Coraz więcej przedsiębiorstw na rynku usług transportowych realizuje
sprzedaż usług przez internet. Najbardziej dynamicznie upowszechnił dystrybucję usług z zastosowaniem nowych technologii transport lotniczy (wszyscy
przewoźnicy niskokosztowi, czego wiodącym przykładem jest Ryanair Holdings
PLC, i coraz częściej przewoźnicy tradycyjni, np. Lufthansa). Sprzedaż w systemie e-commerce umożliwia usługobiorcy dodatkowo uzyskanie wyczerpujących
informacji o oferowanych usługach, nowościach.
5. Personel, który jest najcenniejszym zasobem ﬁrmy w XXI wieku, zarówno
w sektorze transportowym, jak i innych. Przy zatrudnianiu pracowników przedsiębiorstw TSL coraz większą wagę przywiązuje się do wiedzy, kompetencji
i umiejętności kandydatów. Dobór pracowników transportu powinien odbywać
się przy uwzględnieniu wymienionych kryteriów. Istotnymi wymaganiami są
też: samodzielność, umiejętność prowadzenia rozmów biznesowych, znajomość
zasad negocjacji, umiejętność wykorzystania ich w praktyce. Kwaliﬁkacje pracowników szczególnie w zakresie pierwszego kontaktu, kompetencje, wiedza
i profesjonalizm podlegają stałej ocenie przez klientów, tworząc pozytywny
klimat, wrażenie i kształtując wizerunek przedsiębiorstwa w otoczeniu. Bardzo
ważne są też przepływy informacji pomiędzy pracownikami różnych szczebli
zarządzania aż do nabywców ﬁnalnych. Odbywają się one bardzo często przy
wykorzystaniu nowoczesnych technologii. W działalności transportowej coraz
większą rolę odgrywają umiejętności wykorzystania technologii IT. Jest to związane z profesjonalną obsługą komputera, wykorzystywaniem urządzeń systemu
GPS, umiejętności monitorowania tras przejazdu i przemieszczania przesyłek
w internecie, dystrybucji usług przez internet12. Równie ważne są umiejętności bezpośredniej komunikacji międzyludzkiej, uwarunkowane specyﬁką usług
transportowych. Wobec szerokiego umiędzynarodowienia działalności transporK. Hebel, Społeczne relacje na rynku usług transportowych, w: Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie – przemiany – rozwój, red. D. Rucińska, PWE, Warszawa 2012, s. 63.
12
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towej istotne jest dobre wykształcenie pracowników w zakresie znajomości języków obcych, relacji i komunikacji z podróżnymi i usługobiorcami, znajomości
podstaw psychologii w zakresie relacji z ludźmi. Wcześniej takich umiejętności
wymagano od pracowników transportu lotniczego i morskiego, obecnie oczekuje
się ich również od zatrudnionych w transporcie samochodowym.
6. Proces świadczenia usługi, obejmujący kwestie związane ze sprawnym
funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, na przykład stosowane technologie, przepływ informacji, system zamówień usług, sprawność realizacji procesu, szybkość, reakcja na reklamacje lub nieprzewidziane okoliczności itp.13 Istotnym
czynnikiem warunkującym sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych są stosowane technologie. Za wspieraniem rozwoju nowych technologii
w transporcie przemawia wiele argumentów, głównie zaś: zmiana struktury przewozów ładunków, wzrost transportu towarów, troska o środowisko naturalne14.
W literaturze przedmiotu i języku potocznym często zamiennie stosuje się pojęcia związane z nowymi technologiami: transport kombinowany, multimodalny
i intermodalny15. Transport multimodalny to przewóz ładunków z użyciem co
najmniej dwóch różnych gałęzi transportu, przy czym towar może zmieniać jednostki ładunkowe. W transporcie intermodalnym ładunki przewozi się z użyciem
środków przewozu różnych gałęzi transportu, jednakże w tej samej jednostce
ładunkowej na całej trasie. Transport kombinowany zaliczany jest do transportu
intermodalnego, w którym jednostka ładunkowa na zasadniczej części trasy przewożona jest między terminalami przez kolej, żeglugę śródlądową lub morską,
a jej dowóz i odwóz odbywa się transportem drogowym na możliwie najkrótsze
odległości16.
7. Świadectwo materialne, rozumiane jako materialne otoczenie procesu
świadczenia i konsumpcji usług, użytkowane dobra materialne lub inne materialne elementy usług17. Mogą się na nie składać elementy identyﬁkacji przedsię-

M. Pluta-Olearnik, Marketing usług, PWE, Warszawa 1994, s. 40.
Nowe technologie w transporcie określane są także jako transport kombinowany lub intermodalny – zob. Logistyka w Polsce – Raport 2011, red. I. Fechner, G. Szyszka, Instytut Logistyki
i Magazynowania, Poznań 2012, s. 94–104
15
Tworzenie warunków funkcjonowania i rozwoju intermodalnej sieci logistycznej w Polsce.
Aspekty metodyczne, red. L. Mindur, S. Krzyżaniak, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011, s. 11.
16
Technologie transportowe XXI wieku, red. L. Mindur, Wydawnictwo Naukowe Instytutu
Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa–Radom 2008, s. 299.
17
M. Pluta-Olearnik, Marketing usług...
13
14
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biorstw (wizualnej i niewizualnej). Na świadectwo materialne przedsiębiorstw
transportowych składają się:
– system identyﬁkacji wizualnej, w skład którego wchodzą: nazwa ﬁrmy, znak
ﬁrmowy, logo, ﬁrmowy kolor lub kolory, stały element graﬁczny. Ogromną
wagę do spójności wizerunkowej przywiązują duże ﬁrmy, posiadające
wymienione elementy – spółki kolejowe (np. Intercity – charakterystyczny
napis czerwono-biało-granatowy), linie lotnicze (np. PLL LOT, Air Berlin – czerwone i granatowe kolory, Lufthansa – białe i granatowe kolory),
przedsiębiorstwa żeglugowe (np. Polsteam – masowce w kolorze czarnym,
PŻM – charakterystyczne logo czerwono-białe), przewoźnicy samochodowi (np. C. Hartwig – na zielonym tle naczepy biały napis z nazwą ﬁrmy,
Trade Trans – różne odcienie niebieskiego). Mniejsze przedsiębiorstwa
również przywiązują wagę do spójności wizerunkowej, czego przykładem
mogą być autobusy i busy Follow me – srebrne z żółtym napisem nazwy
ﬁrmy. Elementy wizerunkowe mogą występować na różnych nośnikach:
na materiałach drukowanych, na zewnątrz i wewnątrz siedziby ﬁrmy, punktów sprzedaży, na ubiorach, na upominkach, na targach i wystawach, a tam
– na stoiskach i eksponatach, na środkach transportu. Przykładem świadectwa materialnego świadczonych usług transportowych mogą być uzyskane
i eksponowane certyﬁkaty, na przykład: AEO (Authorised Economic Operator – upoważniony podmiot gospodarczy)18. W przewozach ładunków
istotnym działaniem z tego zakresu są profesjonalna strona internetowa,
materiały promocyjne w jednolitym układzie graﬁcznym, kolorystycznym.
Strony internetowe ﬁrm transportowych, logistycznych, spedycyjnych,
towarzystw lotniczych, biur podróży są bardzo rozbudowane, atrakcyjne,
wykonane i prowadzone profesjonalnie, zawierają wiele informacji,
– system pozostałych (innych niż graﬁczne) symboli i zachowań, do których
w usługach transportowych należą: sposób ubierania się pracowników,
sposób zachowania się, biznesowy savoir-vivre wspólny dla pracowników ﬁrmy. Te elementy są bardzo dobrze wykorzystywane w transporcie
lotniczym.
Omówione działania marketingowe na rynku usług transportowych znakomicie realizują duże ﬁrmy transportowe, szczególnie spółki kolejowe PKP Inter-

AEO – świadectwo zaufania, „Gazeta Transportowa” 2013, nr 3 (16 stycznia), dodatek: „Doradztwo, edukacja, zarządzanie”.
18
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city SA, PKP Cargo SA, linie lotnicze SAS, Lufthansa, British Airlines, PLL
LOT, przewoźnicy niskokosztowi, armatorzy PŻM i PŻB.
Na tle przeobrażeń zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw transportowych ewolucja marketingu, znajdująca swe odzwierciedlenie na rynku usług transportowych, prowadzi do wykształcenia się marketingu światłego, którego istotą jest
służenie jak najlepszemu i długotrwałemu działaniu systemu marketingowego19.
Kształtowanie i rozwijanie orientacji rynkowej w tym najnowszym ujęciu –
zarządzania marketingowego i marketingu światłego – wymaga systematycznego
rozpoznawania potrzeb transportowych, szczegółowych badań i analiz potrzeb,
preferencji i zachowań użytkowników transportu, uwzględniania ich wyników
w doskonaleniu oferty świadczonych usług oraz budowania trwałych relacji
z rynkowym, wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniem ﬁrmy20.
Podsumowanie
Zmiany i modyﬁkacje działań marketingowych są naturalną konsekwencją
przemian zachodzących na rynku usług transportowych. Instrumenty marketingowe ukierunkowane są więc konsekwentnie na zmieniające się preferencje
usługobiorców.
Przedstawione w artykule przeobrażenia w funkcjonowaniu rynku usług
transportowych wpłynęły na wypracowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu (sustainable transport development)21, a w konsekwencji
– na przeobrażenia w działaniach marketingowych. Natomiast efektem oddziaływania instrumentów marketingowych są: zmiany na rynku usług transportowych
w zakresie np. doboru gałęzi transportu, preferowanie transportu intermodalnego,
konkretnego środka transportu lub transportu z możliwością załadunku produktów w konkretnych opakowaniach, wywóz odpadów, nowoczesność środków
transportu itp.

Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE,
Warszawa 2002, s. 94.
20
D. Rucińska: Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 117.
21
Zrównoważony rozwój polega na odpowiadającym na zmiany popytu rozwoju transportu,
zharmonizowanym z potrzebami społeczeństwa i racjonalnie wykorzystującym zasoby naturalne.
B. Liberadzki, Europejska polityka transportowa w: Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, red. B. Liberadzki, L. Mindur, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006, s. 23.
19
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THE TRANSFORMATIONS IN TRANSPORT SERVICES’
MARKETING MIX

Summary
The paper discusses the nature and development of transport services marketing,
the main orientations of the transport companies’ activities and the use and evolution of
various marketing instruments in transport services. The purpose of the paper is to discuss
the transformations taking place in transport services marketing, recognized in a classic
way – the instrumental way, in regards to the widest, seven-element concept.
Keywords: marketing, services, transport, transformation
Translated by Leszek Gracz
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EWOLUCJA KONCEPCJI MARKETINGU –
W KIERUNKU PODEJŚCIA HOLISTYCZNEGO

Streszczenie
Celem opracowania jest ukazanie rozwoju koncepcji marketingu w ujęciu ewolucyjnym. Główną tezę stanowi stwierdzenie, że współczesna rzeczywistość gospodarcza, której cechami charakterystycznymi są: różnorodność, zmienność, współzależność
i innowacyjność, wymaga holistycznego podejścia do realizacji funkcji marketingu
w przedsiębiorstwie. Autor przygląda się zmianom orientacji marketingowej, opierając
się na koncepcji podziału dziejów myśli marketingowej na cztery okresy2, w których
myśl marketingowa oparta była na odmiennych podstawach teoretycznych i stanowiła
odpowiedź na zmieniające się warunki otoczenia. Opracowanie prowadzi do wniosku, że
dla osiągania sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa jego marketing powinien być bardziej holistyczny, a mniej sektorowy. Marketing holistyczny to zatem: integrowanie rozpoznawania wartości i dostarczania wartości w celu budowania długofalowej, wzajemnie
satysfakcjonującej relacji oraz wspólnego powodzenia kluczowych interesariuszy.
Słowa kluczowe: ewolucja koncepcji marketingu, marketing holistyczny, marketing
wartości, marketing relacji

wrudolf@uni.lodz.pl
S.L. Vargo, R.F. Lusch, Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, „Journal of Marketing” 2004, t. 68 (January), s. 3.
1
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Wprowadzenie
Marketing odegrał i ciągle odgrywa ważną rolę w działalności przedsiębiorstw sektora prywatnego. Przyczynił się w znacznym stopniu do podniesienia
ich skuteczności i efektywności w działaniach rynkowych. Współczesne rozumienie marketingu różni się jednak dość zasadniczo od tego sprzed kilkunastu
czy kilkudziesięciu lat.
W artykule podjęto próbę przybliżenia specyﬁki kolejnych etapów ewolucji
marketingu w sektorze przedsiębiorstw, z uwzględnieniem czynników otoczenia
determinujących zachodzące zmiany. Celem opracowania jest zatem pokazanie
rozwoju koncepcji marketingu w ujęciu ewolucyjnym. Główną tezę stanowi
stwierdzenie, że współczesna rzeczywistość gospodarcza, której cechami charakterystycznymi są: różnorodność, zmienność, współzależność i innowacyjność,
wymaga holistycznego podejścia do realizacji funkcji marketingu w przedsiębiorstwie. W rozwoju marketingu wskazać można wiele nurtów, koncepcji,
szkół, podejść itp. Część z nich rozwijała się równolegle, inne były dla siebie
konkurencyjne, jeszcze inne wchodziły w skład teorii bardziej pojemnych czy
o ogólniejszym charakterze. Wszystko to sprawia, że bardzo trudno precyzyjnie
nakreślić proces rozwoju marketingu, wskazując na konkretne jego etapy.
Dla przybliżenia ewolucji marketingu w układzie historycznym zostanie
wykorzystane m.in. opracowanie, którego autorami są S. Vargo i R. Lusch, opublikowane w 2004 roku na łamach prestiżowego czasopisma „Journal of Marketing”3. W swoich rozważaniach uwzględniają wymienieni badacze nie tylko
doświadczenia amerykańskie, ale również, co warto podkreślić, europejskie,
zwłaszcza nabyte po drugiej wojnie światowej. W rozwoju koncepcji marketingu
identyﬁkują oni cztery następujące okresy, w których dominowała odmienna myśl
marketingowa, oparta na innych podstawach teoretycznych4: marketing intuicyjny
(lata 1800–1920); wczesna myśl marketingowa (lata 1900–1950); zarządzanie
marketingowe (lata 1950–1980); marketing jako proces społeczny i zarządczy
(lata 1980–2000 i następne). W dalszych rozważaniach zostanie krótko omówiony rozwój marketingu w poszczególnych okresach.

3
4

Ibidem, s. 1–3.
Ibidem, s. 3.
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Wcześniejsze koncepcje marketingu
Dla zobrazowania współczesnych koncepcji marketingu, zwłaszcza podejścia holistycznego, potrzebne jest zrozumienie wcześniejszych jego ujęć oraz
funkcji. Wcześniejsze koncepcje marketingu przypadają aż na trzy z wymienionych wyżej okresów. Oznacza to, że zasadniczy proces jego ewolucji dokonał się
w ostatnich trzydziestu latach, a tempo zachodzących zmian znacznie wzrosło.
Okres 1800–1920. W tym czasie ekonomia stała się pierwszą nauką społeczną zdolną opisać ilościowo złożoną materię nauk przyrodniczych. Kategoria wartości wiązała się z przemysłem. Pojawiły się takie terminy, jak wartość
dodana, użyteczność, wymiana wartości itp. Zaczęto postrzegać towary jako
standardowy wynik procesu produkcji. Bogactwo w społeczeństwie kojarzono
natomiast z nabywaniem rzeczy ﬁzycznych i ich gromadzeniem. Trudno w tamtym okresie mówić o marketingu jako koncepcji biznesu. Bardziej kojarzony był
z intuicją przedsiębiorcy niż uporządkowaną metodą konkurowania na rynku.
Autorzy proponowanego podziału etapów rozwoju marketingu nie mogli zdecydować się na wskazanie daty zakończenia marketingu intuicyjnego, stąd pierwsze dwa okresy częściowo nakładają się na siebie.
Okres 1900–1950. Na ten moment przypadła wczesna myśl marketingowa,
charakteryzująca się podejściem opisowym w stosunku do towarów, instytucji
oraz funkcji marketingowych. Wymienić tu można szkołę towarową (commodity school), szkołę instytucjonalną (rola instytucji marketingowych w procesie
kreowania wartości) oraz szkołę funkcjonalną (funkcje realizowane przez osoby
odpowiedzialne za marketing w przedsiębiorstwach). R. Bartels zauważa, że
wczesna myśl marketingowa kształtowała się zwłaszcza w latach 1910–1920
i dotyczyła przede wszystkim dystrybucji towarów5. Główny nacisk kładziono
na transakcje czy ich rezultaty oraz na sposób, w jaki organizacje wykorzystujące
podejście marketingowe zwiększają wartość oferowanych produktów. W tym
okresie marketing polegał głównie na dostarczaniu narzędzi służących przekazywaniu oferty we właściwym miejscu i czasie, w czym upatrywano możliwości
zwiększania sprzedaży6. Dominujące tu podejście funkcjonalne uznać można za
początek rozpoznania i uwzględniania zasobów operacyjnych. Za autora, który
po raz pierwszy umieścił konsumenta w centrum uwagi przedsiębiorstwa, uznaje
R. Bartels, The History of Marketing Thought, Grid Publishing, Columbus 1976.
R.S. Butler, Marketing Methods, Hamilton Institute, New York 1917, za: R. Bartels, The
History of Marketing...
5
6
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się A. Shawa. Jego zdaniem przedsiębiorstwo powinno identyﬁkować potrzeby
konsumenta, a następnie je zaspokajać7.
Powyższe fakty dotyczą zwłaszcza rynku amerykańskiego, albowiem
wczesna myśl marketingowa rozwijała się głównie w tym kraju. Dopiero lata
trzydzieste XX wieku przyniosły pierwsze symptomy zainteresowania koncepcją marketingową na starym kontynencie. Rozwojowi tej problematyki sprzyjało
pojawianie się w Wielkiej Brytanii czasopisma „Marketing”, wydawanego przez
podmiot będący poprzednikiem dzisiejszego Chartered Institute of Marketing8.
Czasopismo to sprzyjało powstawaniu i popularyzacji nowych koncepcji marketingu i służyło rozwojowi marketingowych narzędzi oddziaływania na rynek.
Okres drugiej wojny światowej, skutkujący w Europie znacznym ograniczeniem
zasobów produkcyjnych i zniszczeniami wojennymi, wpłynął na spadek zainteresowania marketingiem.
W okresie powojennym, charakteryzującym się ekonomią deﬁcytów, wracano do wcześniejszych typów orientacji przedsiębiorstwa, takich jak orientacja
produkcyjna, gdyż maksymalizacja produkcji przy ograniczonych nakładach
stawała się wówczas priorytetem. Właściwie całe lata pięćdziesiąte XX wieku
charakteryzowały się w europejskiej gospodarce ekonomią deﬁcytów. W rezultacie zniszczenia wojenne opóźniły procesy odradzania się marketingu i wzrostu
jego znaczenia w gospodarce europejskiej o jakieś dziesięć lat w stosunku do
USA. Warto jednocześnie zauważyć, że realizacja amerykańskiej pomocy dla
Europy w latach 1948–1952, nazywanej Planem Marshalla, skutkowała przenoszeniem know-how ﬁrm amerykańskich na rynek europejski również w zakresie
szeroko rozumianego zarządzania. Przyspieszyło to upowszechnianie się marketingu, szczególnie w krajach, które z takiej pomocy korzystały.
Okres 1950–1980. Początek lat pięćdziesiątych XX wieku przyniósł
rosnącą popularność marketingu na rynku amerykańskim, co miało związek
z upowszechnianiem się tzw. konsumeryzmu9. Nowe koncepcje marketingu były
7
A. Shaw, Some problems in market distribution, „Quartely Journal of Economics”, 1912, t. 26
(4), s. 708.
8
Początkowo wydawcą pisma „Marketing” była Incorporated Sales Managers’ Association,
przemianowana następnie na Institute of Marketing.
9
Konsumeryzm to zachowania społeczne i postawy wynikające z pragnienia człowieka do
posiadania jak największej ilości dóbr, w tym dóbr luksusowych. Wiążą one wielkość konsumpcji
z jakością życia (P. Stearns, Consumerism in World History. The Global Transformation of Desire,
London, New York 2001, s. 25). Inne znaczenie konsumeryzmu to ochrona konsumenta na rynku
i wzmocnienie jego pozycji. (R. Mayer, The Consumer Movement, Guardians of the Marketplace,
Boston 1989, s. 3).
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szeroko wykorzystywane w praktyce gospodarczej, zwiększając w ten sposób
jego popularność. Dotychczasową szkołę funkcjonalną, zakładającą, że racjonalność podejmowanych decyzji jest determinowana przede wszystkim czynnikami
ekonomicznymi, zastąpiło zarządzanie marketingowe. Miało ono na celu przystosowanie i skoordynowanie podstawowych elementów marketingu dla osiągnięcia wyznaczonych celów i uzyskania satysfakcjonujących korzyści. Działalność
przedsiębiorstwa powinna być zorientowana na potrzeby i oczekiwania rynku.
Przeważało podejście menedżerskie, widziane z perspektywy menedżera odpowiedzialnego za skuteczne wprowadzanie programów marketingowych. P. Drucker określał wówczas (1954 rok) marketing jako: „wyróżniającą i szczególną
funkcję biznesu”10. Pojawiły się pierwsze koncepcje zestawu instrumentów
marketingowych11. Na ich bazie McCarthy stworzył popularny do dziś model
czterech grup instrumentów marketingowych, tzw. marketing mix (4P: product,
price, placement, promotion)12. Wyłoniły się również inne, dzisiejsze ﬁlary koncepcji marketingu, takie jak segmentacja rynku13 czy wizerunek marki14.
Firmy, dla optymalizacji swoich działań na rynku, szeroko korzystają z technik analitycznych (głównie z zakresu mikroekonomii), ułatwiając sobie formułowanie zestawu instrumentów oddziaływania na rynek15. Wartość oferty wyznacza
rynek, przedsiębiorstwa zaś muszą zagwarantować sobie jej użyteczność. Zaczął
dojrzewać pogląd, że klienci nie kupują rzeczy ﬁzycznych, lecz zaspokajanie
swoich potrzeb i zachcianek, a każdy pracownik przedsiębiorstwa powinien koncentrować się na kliencie, ponieważ celem przedsiębiorstwa jest właśnie jego
usatysfakcjonowanie16.

P. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2000, za: J. Unold,
Systemy informacyjne marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 33.
11
Pierwszy zestaw marketingu mix opracował N. H. Borden. W jego zestawie znalazło się aż
12 elementów, wśród których były takie m.in., jak: produkt, cena, marka, dystrybucja, sprzedaż
osobista, reklama, opakowanie itp. – N. H. Borden, The concept of the marketing mix, „Journal of
Advertising Research” 1954, t. 4 (June), s. 2–7.
12
E. J. McCarthy, Basic Marketing, Irwin, Homewood 1960.
13
W. Smith, Product differentiation and market segmentation as alternative marketing strategies, „Journal of Marketing” 1956, 21 (July), s. 3–8.
14
B.B. Gardner, S.J. Levy, The product and the brand, „Harvard Business Review” 1955,
March/April, s. 33–39.
15
P.E. Green, V. Rao, Conjoint measurement for quantifying judgmental data, „Journal of Marketing Research” 1971, t. 8 (August), s. 355–363.
16
T. Levitt, Marketing Myopia, Harvard Business Review, July–August 1960, t. 38, s. 57–66.
10
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Wartości użytkowe produktów zaczęły odgrywać coraz większą rolę w procesie kreowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Sprzyjała temu większa
koncentracja ludności w ośrodkach miejskich (masowe ruchy migracyjne do
miast) oraz pojawienie się telewizji i dynamiczny jej rozwój zarówno w USA, jak
i w Europie. Pod koniec omawianego okresu w nurcie jego krytyki pojawił się termin „marketing transakcyjny”, który miał podkreślić dominację transakcyjnego
charakteru ówczesnego marketingu17. Ta tzw. „klasyczna teoria marketingu” była
kwestionowana ze względu na wątpliwe podstawy teoretyczne, nadmierną generalizację, zastosowanie podejścia transakcyjnego oraz fakt, że została rozwinięta
na bazie ﬁrm produkcyjnych, które wówczas dominowały nad sektorem usług18.
Współczesne koncepcje marketingu
Okres 1980–2000 i następne lata. Marketing zaczął być traktowany jako
proces społeczny i gospodarczy o charakterze ciągłym. Kluczowe dla jego skuteczności stały się zasoby operacyjne. Wyniki ﬁnansowe przestały być już celem
samym w sobie, ale stanowiły weryﬁkację wartości oferty wobec wymagań
rynku. Rynek stał się głównym weryﬁkatorem oferty marketingowej. Umożliwiał podmiotom identyﬁkowanie popełnionych błędów i niedoskonałości,
a także znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak lepiej zaspokajać potrzeby klientów i równocześnie poprawiać własne wyniki ﬁnansowe.
Lata osiemdziesiąte XX wieku to początki nowych koncepcji marketingowych, takich jak marketing wartości czy marketing relacji. Ich rozwój przypadł
głównie na ostatnie dwie dekady. Przy ich omawianiu zwrócimy szczególną
uwagę na ich odrębność wobec prezentowanych wcześniej koncepcji marketingu. Rozważania rozpoczniemy od marketingu wartości.
Kategoria wartości pojawia się w marketingu w kontekście relacji przedsiębiorstwa z klientami. Warto nawiązać do fundamentalnych stwierdzeń uznanych
w tym zakresie autorów z obszaru marketingu – Ph. Kotlera, G. Armstronga,
J. Saundersa oraz V. Wonga. Ich zdaniem „klienci wybierają tę ofertę marketingową, którą oceniają jako najbardziej wartościową dla siebie. Maksymalizują oni
wartość w granicach kosztów poszukiwania produktu oraz swojej ograniczonej
P. Kotler, Total marketing, Business Week Advance Executive Brief nr 2, McGrowth Hill,
Columbus 1992; R.A. Kent, Faith in the 4Ps: an alternative, „Journal of Marketing Management” 1987, t. 16 (November), s. 241–247.
18
Ch. Grönroos, From Marketing Mix to Relationship Marketing – Towards a Paradigm Shift
in Marketing, „Management Decision” 1994, t. 32, s. 4–20.
17
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wiedzy, mobilności i posiadanego dochodu. Formułują własne oczekiwania co
do wartości i dążą do ich zrealizowania. Porównują rzeczywistą wartość otrzymaną w trakcie konsumpcji określonego produktu z ową wartością oczekiwaną,
a porównanie to ma zasadniczy wpływ na poziom ich zadowolenia z danej oferty
oraz na decyzję o jej ponownym zakupie”19. Wartość w marketingu jest kombinacją jakości, obsługi oraz ceny, nazywanych konsumencką triadą wartości20. Z perspektywy klienta wartość wzrasta wraz ze wzrostem jakości i poziomu obsługi,
a spada – ze wzrostem cen.
W kontekście omawianej wyżej problematyki za przełomową dla rozwoju
marketingu uznać można opracowaną przez M. Portera koncepcję łańcucha wartości (value chain) jako narzędzia identyﬁkowania sposobów zwiększania wspomnianej wartości dla klienta21. Porter deﬁniuje wartość jako sumę przychodów
ﬁrmy, która jest funkcją ceny produktu i liczby sprzedanych produktów. Uznaje
on, że analiza pozycji ﬁrmy względem jej konkurentów opiera się na wartości,
a nie na kosztach. Zdaniem Portera podstawowym źródłem przewagi konkurencyjnej jest sprawność poszczególnych działań, jakie organizacja podejmuje,
dostarczając na rynek swój produkt. Pośród różnych działań kreujących łańcuch
wartości Porter wyróżnia działalność podstawową oraz działalność pomocniczą22.
Trochę inaczej marketing oparty na wartości postrzega P. Doyle23, którego
zdaniem „współcześnie wymaga się od marketingu postrzegania sensu swojego
istnienia przez pryzmat zwiększania wartości dla udziałowców [...] dzisiaj przychodzi czas na przemianę marketingu w dyscyplinę, której celem jest maksymalizacja wartości ekonomicznej, osiąganej w wyniku tworzenia i zarządzania
aktywami niematerialnymi – relacjami z klientami i kanałami dystrybucji oraz
markami”24. Z perspektywy kilkunastu lat od ogłoszenia rewolucyjnych pogląPh. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik akademicki, PWE,
Warszawa 2002, s. 520.
20
Ph. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa 2012, s. 11.
21
M.E. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The
Free Press, New York 1985.
22
Do działań o charakterze podstawowym zalicza logistykę działań wewnętrznych, wytwarzanie, logistykę działań zewnętrznych, marketing i sprzedaż oraz usługi. Do działań pomocniczych
zalicza infrastrukturę ﬁrmy, zasoby ludzkie, rozwój technologii, zakupy (M. Porter, Competitive
Advantage..., s. 37).
23
P. Doyle, Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 25.
24
R.K. Srivastava, T.A. Shervani, L. Fahey, Market – Based Assets and Shareholder Value:
a Framework for Analysis, „Journal of Marketing” 1998, t. 62, (January), s. 2–18; za: P. Doyle,
Marketing wartości..., s. 25.
19
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dów Doyla25 można stwierdzić, że rozumiany przez niego marketing jako „proces
zarządczy ukierunkowany na maksymalizację zwrotów dla udziałowców poprzez
utrwalanie relacji z cenionymi klientami i tworzenie przewagi konkurencyjnej”26
nie w pełni został przyjęty w środowisku badaczy i praktyce. Jest jednak faktem,
że rola zwrotu dla udziałowców wzrosła, a równocześnie przygasła kluczowa
rola klienta.
Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku wielu autorów w swoich
publikacjach zwracało uwagę na fakt, że w głównym nurcie marketingu pomijano aspekt długookresowych relacji z klientami i innymi interesariuszami27.
W nurcie marketingu wartości rozwinął się marketing relacji rozumiany jako
proces tworzenia, utrzymywania oraz umacniania silnych, tworzących wartość, relacji z partnerami ﬁrmy28. Nie ulega wątpliwości, że marketing relacji
jest współcześnie koncepcją wyraźnie odbiegającą od klasycznego marketingu
transakcyjnego. W sektorze przedsiębiorstw przewaga konkurencyjna w coraz
większym stopniu zależy od współdziałania, w opozycji do aktywnej rywalizacji.
Rośnie tym samym rola relacji, traktowanych jako zasób organizacji. E. Gummesson przyznaje, że marketing relacji wnosi szereg fundamentalnych wartości,
co sprawia, że dalszy rozwój tej koncepcji ma stabilne podstawy29. Wymienia
on takie specyﬁczne jego cechy, jak: długookresowa współpraca i wzajemne
kreowanie wartości u wszystkich partnerów, wkład wszystkich zaangażowanych
stron w wytwarzanie wartości, brak możliwości wpisania relacji w biurokratyczno-prawny system wartości30.
Początkowo sprowadzano istotę tej nowej koncepcji marketingu do kreowania relacji przedsiębiorstwa z klientem, podkreślając jej długookresowy charak-

Pierwsze wydanie książki Petera Doyla pt: Value-Based Marketing. Marketing Strategies for
Corporate Growth and Stakeholder Value ukazało się w roku 2000 nakładem Wydawnictwa John
Wiley & Sons.
26
P. Doyle, Marketing wartości..., s. 35.
27
Por. M. Christopher, A. Payne, D. Ballantyne, Relationship Marketing. Bringing Quality,
Customer Service and Marketing Together, Butterworth-Heinemann, Oxford 1991; C. Grönroos,
Quo Vadis, Marketing? Toward a Relationship Marketing Paradigm, „Journal of Marketing Management” 1994, t. 10, nr 5, s. 347–360.
28
Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik akademicki..., s. 531.
29
E. Gummesson, Total Relationship Marketing. Rethinking Marketing Management, Butterworth–Heinemann, Oxford 2002, s. 27–29.
30
K. Rogoziński, Marketing relacyjny według Gummessona, „Marketing i Rynek” 2000, t. 12,
s. 30.
25
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ter31. W sposób kompleksowy marketing relacji opisał L. Berry, który traktował
go jako koncepcję zarządzania ﬁrmą usługową. Wyróżnił on pięć strategicznych
elementów marketingu relacji, do dziś stanowiących teoretyczną bazę koncepcji:
rozwijanie rdzenia usługi, dostosowanie usługi do oczekiwań klienta indywidualnego, wzbogacanie rdzenia usługi o specjalne korzyści (wartość dodana), cenowe
stymulowanie lojalności konsumentów oraz podejmowanie intensywnych działań marketingowych wobec własnych pracowników32.
Śledząc literaturę nawiązującą do marketingu relacji, można zaobserwować, że autorzy dwojako interpretują ten nurt. K. Moller i A. Halinen ograniczyli
relacje do dwóch rodzajów33. Pierwszy dotyczy relacji ﬁrmy z klientem, w której
rynek jest podstawowym mechanizmem determinującym ich specyﬁkę. Drugi
natomiast odnosi się do relacji międzyinstytucjonalnych, gdzie ﬁrma oprócz
klientów w swoim otoczeniu odnajduje szereg innych podmiotów, z którymi
wchodzi w interakcje.
Marketing w ujęciu holistycznym
Najnowsze rozumienie marketingu stanowi uniﬁkację dotychczasowych
rozproszonych koncepcji w jeden nurt zawierający takie elementy, jak: orientacja
na klienta/na rynek, marketing relacji i analiza sieci, zarządzanie wartością i łańcuchem dostaw, zarządzanie jakością, marketing usług, zarządzanie zasobami34.
Wyłaniający się w końcu XX wieku paradygmat marketingu został oparty
na następujących przesłankach35:
– umiejętności i wiedza są podstawowym przedmiotem wymiany,
– sama wymiana staje się mniej widoczna dzięki pośrednim mechanizmom
zawierania transakcji,
– dystrybucja towarów staje się przestrzenią świadczenia usług,
– wiedza jest podstawowym źródłem przewagi konkurencyjnej,
– umacnia się dominacja sektora usług,
L. Berry, Relationship Marketing, w: Emerging Perspectives on Services Marketing, red.
L. Berry, G.L. Shostack, G.D. Upah, American Marketing Association, Chicago 1983.
32
L. Berry, Relationship Marketing of Services – Growing Internet, Emerging Perspectives,
„Journal of the Academy of Marketing Science” 1995, t. 23, nr 4, s. 236, za: M. Mitręga, Marketing
relacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2005, s. 13.
33
Por. K. Möller, A. Halinen, Relationship Theory: Its Roots and Directions, „Journal of Marketing Management”, 2000, t. 16, s. 40.
34
S.L. Vargo, R.F. Lusch, Evolving to...
35
Ibidem.
31
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– klient jest zawsze współtwórcą oferty,
– przedsiębiorstwa (aby przetrwać) muszą dostarczać jedynie wartościowe
oferty.
Wymienione przesłanki stanowią poważne wyzwanie dla uczestników
rynku. Przedsiębiorstwo bez rozwiniętych struktur marketingowych nie ma praktycznie racji bytu. Musi ono precyzyjnie określić, co produkować, wykorzystując
do tego celu badania marketingowe. W ten sposób klient staje się współtwórcą
oferty. Przedsiębiorstwo nie może sobie pozwolić na kształtowanie słabszej
oferty, ponieważ fakt ten zostanie natychmiast wykorzystany przez konkurencję. W konkurowaniu ofertami kluczowe znaczenie ma wiedza, która może
zdecydować o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Przedsiębiorstwa
muszą zdawać sobie sprawę z umacniania się sektora usług, którego dominacja
w gospodarce będzie się pogłębiać. Muszą zwrócić większą uwagę na proces
dystrybucji produkowanych przez siebie dóbr i usług. Dla klienta dystrybucja jest
równie ważna jak sam produkt.
Koncepcję marketingu, uwzględniającą powyższe przesłanki, Kotler i Keller
nazywają marketingiem holistycznym. Ich zdaniem składa się on z czterech komponentów (rys. 1): marketingu relacji, marketingu zintegrowanego, marketingu
dokonań i marketingu wewnętrznego36. Poszerzyli oni znacznie podmiotowość
kategorii klienta, będącego do niedawna kluczowym (jedynym) partnerem ﬁrmy.
Według nowego podejścia, czterema głównymi partnerami w marketingu relacji
są: klienci, pracownicy, partnerzy marketingowi (kanały, dostawcy, dystrybutorzy, dealerzy, agencje) oraz partnerzy z branży ﬁnansowej (akcjonariusze, inwestorzy, analitycy). Zgodnie z tą koncepcją marketingowcy muszą kreować wzrost
dla wszystkich tych partnerów i równoważyć poziom zysków dla poszczególnych interesariuszy ﬁrmy. Budowanie z nimi silnych relacji wymaga znajomości
ich możliwości i zasobów, a także potrzeb, celów i pragnień.
Kotler i Keller odnoszą się również do problematyki sieci, która w ostatnich
latach dynamicznie się rozwija i znalazła należne miejsce w teorii zarządzania.
Ich zdaniem ostatecznym rezultatem marketingu relacji jest unikatowe bogactwo
danej ﬁrmy w postaci sieci marketingowej. Tworzą ją ﬁrma oraz sieć wspierających ją partnerów – klientów, pracowników, pośredników, detalistów, dostawców i innych osób, z którymi wypracowała trwałe, wzajemnie korzystne relacje37.

36
37

Ibidem, s. 21.
Ph. Kotler, K.L. Keller, Marketing..., s. 22.
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Należy zwrócić uwagę, że tradycyjna struktura instrumentów marketingowych również ulega zmianie. Dotychczasowa formuła 4P występuje obecnie
w zupełnie innej konﬁguracji: ludzie (people), procesy (processes), programy
(programs), dokonania (performance)38.
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Rys. 1. Filary marketingu holistycznego
Źródło: Ph. Kotler, K L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012, s. 21.

Zarysowane wyżej nurty znajdują odzwierciedlenie w najnowszej literaturze marketingowej, kierowanej zarówno do praktyków gospodarczych, jak
i studentów. W literaturze tej dotychczasową orientację na klienta zastępuje się
zupełnie nową, szerszą formułą39.
Podsumowanie
Dyskusję nad zmieniającą się rolą marketingu trafnie podsumowuje
F.E. Webster, którego zdaniem „formułowany jest obecnie całkowicie nowy
paradygmat zarządzania marketingowego, polegający na przewartościowaniu
jego istoty od przedsiębiorstw do klientów, od produktów do usług i korzyści, od
transakcji do relacji, od produkcji do wspólnego kreowania wartości z partnerami
biznesowymi i klientami oraz od ﬁzycznych zasobów i pracy do zasobów wiedzy
Ibidem, s. 27.
Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient?
Spełniony człowiek?, MT Biznes, Warszawa 2010.
38
39

184

Wawrzyniec Rudolf

i pozycji ﬁrmy w łańcuchu wartości”40. Tak rozumiany marketing jest w pełni
zgodny z uwarunkowaniami, jakie występują aktualnie na rynku. Przedsiębiorstwo, które chce osiągnąć sukces, musi przewartościować swoje cele i sposoby
ich realizacji. Musi osiągać wspólne cele z partnerami biznesowymi oraz klientami, koncentrować się na zasobach wiedzy oraz swojej wysokiej pozycji w łańcuchu wartości.
Podobny kierunek zmian dostrzegają Kotler i Keller. Ich zdaniem dla
odniesienia sukcesu w przyszłości marketing powinien być bardziej holistyczny
i mniej sektorowy. Według tych autorów w nadchodzących latach będziemy
świadkami upadków: działów marketingu, rozrzutnego marketingu i rozwoju
marketingu opartego na zwrocie z inwestycji, intuicji marketingowej i rozwoju
nauki marketingowej, marketingu ręcznego i rozwoju marketingu zarazem zautomatyzowanego i kreatywnego, marketingu masowego i rozwoju marketingu
adresowanego do ściśle określonych grup odbiorców41. Marketing holistyczny
to zatem: integrowanie rozpoznawania wartości i dostarczania wartości w celu
budowania długofalowej, wzajemnie satysfakcjonującej relacji oraz wspólnego
powodzenia kluczowych interesariuszy42.
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EVOLUTION OF MARKETING CONCEPT –
TOWARDS HOLISTIC MARKETING APPROACH

Summary
The aim of the paper is to show the evolution of marketing concept. The main thesis
is that modern economic reality, with such characteristics like: diversity, variability, interdependence and innovation, requires a holistic approach to the implementation of the marketing function within the company. The author reviews changes in marketing orientation
based on division into four periods in which the marketing concept was based on different
theoretical approaches and operated under different environmental conditions.The article
leads to the conclusion that successful marketing of the contemporary company needs to
be more holistic and less sectoral. The holistic marketing approach therefore means: recognizing the value for all stakeholders and delivering value in order to build long-term,
mutually rewarding relationships and joint success of the key stakeholders.
Keywords: evolution of marketing concept, holistic marketing, value-based marketing,
relationship marketing
Translated by Rudolf Wawrzyniec
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Streszczenie
Artykuł jest poświęcony zagadnieniom oceny inwariancji pomiaru w badaniach
marketingowych w przypadku liczebnego zróżnicowania populacji. Ocena ta została
przeprowadzona na przykładzie skali strategii podejmowania decyzji w gospodarstwie
domowym z wykorzystaniem dwóch podejść. Dla dużej liczby grup zastosowano procedurę wyrównywania na podstawie funkcji upraszczającej, a dla małej liczby przekrojów
– wielogrupową konﬁrmacyjną analizę czynnikową dostępną w programie Mplus 7.11.
Słowa kluczowe: inwariancja pomiaru, porządkowanie, wielogrupowa konﬁrmacyjna
analiza czynnikowa

Wprowadzenie
Inwariancja pomiaru polega najczęściej na zastosowaniu wielogrupowej
analizy czynnikowej w celu oceny stopnia niezmienniczości (stabilności) modelu
czynnikowego (struktury ładunków czynnikowych, wyrazów wolnych, warian-
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cji błędów, kowariancji między czynnikami) w przekroju analizowanych grup.
Wyróżnia się cztery podstawowe poziomy inwariancji skali:
1. Konﬁguratywna ekwiwalencja. Zakłada jednorodny charakter ładunków
czynnikowych (istotny statystycznie i różny od zera) oraz brak ograniczeń parametrów modelu (uwolnienie parametrów w przekroju porównywalnych grup).
2. Słaba ekwiwalencja (metryczna). Przyjmuje założenie o równości ładunków czynnikowych w przekroju grup (kultur), co oznacza, że wariancje
i kowariancje czynników mogą być porównywalne. Jeżeli kultury różnią
się ze względu na ładunki czynnikowe, to jednostkowa zmiana zmiennej ukrytej (wartości czynnikowych) nie odpowiada takiej samej zmianie
w wartości wskaźników w przekroju grup. Zróżnicowana zmiana w wartościach zmiennych obserwowalnych wskazuje, że czynniki nieuwzględnione w modelu pomiarowym tłumią lub wzmacniają wartości zmiennych w sposób specyﬁczny dla danej subpopulacji i efekt ten wzrasta (lub
maleje) wraz ze zmianą wartości czynnika. Wskaźniki mierzą więc inne
konstrukty w poszczególnych grupach. Ekwiwalencja metryczna zakłada
stałość relacji między wskaźnikiem a czynnikiem (zmienną ukrytą).
3. Silna ekwiwalencja (skalarna). Oznacza równość ładunków
czynnikowych i wyrazów wolnych w przekroju grup. Obserwowalne
różnice w wartościach średnich ocen dla wskaźników są wynikiem
różnic w ocenach zmiennych ukrytych. Jeżeli grupy różnią się wartościami wyrazów wolnych, to wartości zmiennej ukrytej w jednej z grup
są wyższe ze względu na wpływ nieznanych czynników nieuwzględnianych w modelu (niezależnie od różnic w wartościach czynnikowych).
Brak ekwiwalencji skalarnej jest efektem wpływu systematycznych
czynników kulturowych (np. nastawienia lub stylu odpowiedzi: ARS/
DARS. ERS).
4. Ścisła ekwiwalencja (błędów pomiaru). Nakłada restrykcje na równość
ładunków czynnikowych, wyrazów wolnych i wariancji reszt w przekroju
grup. Wariancja resztowa jest kombinacją wariancji swoistej i wariancji wynikającej z błędu losowego. Różnice w wariancjach resztowych
w przekroju kultur wskazują na specyﬁczne zewnętrzne czynniki,
które tłumią lub wzmacniają indywidualne różnice w obserwacjach dla
poszczególnych kultur. Nieekwiwalencja błędów oznacza wpływ losowych czynników kulturowych.
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W celu identyﬁkacji stopnia inwariancji można wyróżnić dwie strategie
postępowania. W pierwszej (z dołu go góry) analizę rozpoczyna się od modelu
nieograniczonego (konﬁguratywnego) i w kolejnych krokach ustala poszczególne parametry jako równe w przekroju grup. W podejściu drugim (z góry do
dołu) postępowanie jest odwrotne: rozpoczyna się od modelu o ścisłej inwariancji, a następnie uwalnia poszczególne parametry dla kolejnych estymowanych
modeli.
Kluczowy problem w ocenie inwariancji stanowi liczba porównywanych
grup. W sytuacji, gdy analizujemy inwariancję w porównawczych badaniach
międzynarodowych, ocena stabilności parametrów modelu obejmuje porównania niewielkiej liczby grup (krajów), najczęściej ograniczonej do dwóch – trzech
przekrojów. W tego typu analizach wielogrupowa analiza czynnikowa jest najczęściej przyjmowaną strategią oceny inwariancji i pozwala na pełną jej ocenę
na podstawie analizy różnic w wartościach statystyk c2 między modelem ograniczonym (przy założeniu równości parametrów w przekrojach grup) a modelem
nieograniczonym (przy uwolnieniu założenia równości parametrów).
Problem jest bardziej skomplikowany, gdy porównujemy inwariancję dla
dużej liczby grup (np. większej od dziesięciu). W takim przypadku stosowanie
klasycznej wielogrupowej analizy czynnikowej jest utrudnione i niezbyt praktyczne, ponieważ rośnie liczba porównań międzygrupowych (dla dziesięciu grup
wynosi ona (10 x 9)/2 = 45 porównań). Stosuje się wówczas dwa podejścia:
a) analizę wielogrupową z wykorzystaniem procedury porządkowania (alignment), która jest dostępna w wersji 7.1 programu Mplus, oraz b) analizę wielopoziomową z efektami losowymi dla pozycji skali (random item parameters).
Charakterystyka skali pomiarowej
Ocena inwariancji pomiaru w przekrojach przestrzennych i geograﬁcznych
dotyczy zastosowań skali służącej do pomiaru postaw wobec podejmowania
decyzji w gospodarstwie domowym. Najogólniej można w tym obszarze wyodrębnić dwie podstawowe strategie. Pierwsza zakłada „altruistyczną” strategię
podejmowania decyzji, maksymalizującą dobro wspólnego gospodarstwa domowego, w której tzw. głowa rodziny podejmuje decyzje w imieniu całej rodziny.
Ten unitarny model (model wspólnych preferencji) charakteryzuje się brakiem
wewnętrznej rywalizacji o zasoby poszczególnych członków gospodarstwa2.
H. Alderman i in., Unitary versus Collective Models of the Household: Is it Time to Shift the
Burden of Proof? „The World Bank Research Observer” 1995, nr 1, s. 1–19.
2
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Druga strategia polega na wewnętrznym procesie negocjacyjno-rywalizacyjnym
w gospodarstwie domowym, swoistej „walce o zasoby” wynikającej z nierównego poziomu kapitału społecznego członków rodziny, wartości osobowych lub
posiadania odrębnych zasobów ﬁnansowych przez członków rodziny3.
W realizowanych przez Katedrę Analizy Rynku i Badań Marketingowych
ogólnopolskich badaniach ankietowych została opracowana skala altruizmu
w procesie podejmowania decyzji przez członków gospodarstwa domowego4.
Skala ta obejmuje sześć pozycji skali Likerta, która identyﬁkuje postawy członków gospodarstwa domowego wobec strategii podejmowania decyzji na jednowymiarowym continuum altruizm – rywalizacja5. Analiza struktury czynnikowej
skali wskazuje na występowanie dwóch czynników głównych wskazujących
na dominujący typ postaw konsumentów.
Struktura ładunków czynnikowych i korelacji między czynnikami (rotacja
Geomin) została przedstawiona w tabeli 1.
Na podstawie ładunków czynnikowych można stwierdzić, że pierwszy
czynnik opisuje głównie pozycje dotyczące strategii altruistycznej podejmowania
decyzji (za wyjątkiem pozycji P26). Natomiast najbardziej charakterystyczna dla
strategii rywalizacyjnej jest pozycja P22. Biorąc pod uwagę strukturę czynnikową
skali, został zbudowany dwupoziomowy model pomiarowy uwzględniający
M. Manser, M. Brown, Marriage and Household Decision-Making, „International Economic
Review” 1989, nr 21, s. 31–44.
4
Badania zostały zrealizowane przez Centrum Badań i Ekspertyz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w ramach Grantu NCN Katedry Analizy Rynku i Badań Marketingowych UEK
nr 211/01/B/HS4/04812 w latach 2011–2013. Badania zostały przeprowadzone na kwotowej próbie
1100 respondentów w 420 gospodarstwach domowych. Próba miała charakter zagnieżdżony. Wywiady były przeprowadzane wśród członków gospodarstwa domowego.
5
Pozycje skali mierzące kontinuum strategii podejmowania decyzji (altruizm – rywalizacja) są
następujące:
P21
Staram się tak podzielić dochody/budżet/oszczędności mojego gospodarstwa domowego, aby
wszyscy członkowie rodziny, w miarę możliwości, mieli wystarczające środki na zaspokojenie
indywidualnych potrzeb.
P22
Zawsze dążę do wydzielenia osobnych środków z dochodów wspólnych rodziny na zaspokojenie moich indywidualnych potrzeb.
P23
Uważam, że rodzina powinna ograniczać wydatki na indywidualne potrzeby poszczególnych
osób na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb
P24
Dobro wspólne całej rodziny jest ważniejsze niż zaspokajanie zachcianek, dążeń i przyjemności każdego z osobna.
P25
Lepiej realizować się dzięki dobrom i usługom służącym całemu gospodarstwu domowemu
niż indywidualnym potrzebom każdego z osobna.
P26
Radość życia czerpię w większym stopniu z dóbr i usług, które służą wszystkim członkom
rodziny, niż tych kupowanych na moje osobiste potrzeby.
3
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zarówno poziom indywidualny analizy (członków rodziny – model within), jak
również poziom gospodarstw domowych (poziom grupowy – model between).
Struktura modelu dwupoziomowego została przedstawiona na rysunku 1.
Tabela 1
Struktura ładunków czynnikowych skali postaw wobec strategii podejmowania decyzji
w gospodarstwie domowym
Zmienna

Czynnik 1

P21
P22
P23
P24
P25
P26
Dopasowanie modelu

Czynnik 2

0.019
0.044
0.390*
0.654*
0.562*
0.003
Chi-kwadrat = 4.726 (4),
poziom p = 0,31
RMSEA = 0.00
CFI = 0.99

0.126
-0.381*
0.030
-0.021
0.167
0.747*

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 1. Dwupoziomowa konﬁrmacyjna analiza czynnikowa skali postaw wobec strategii
podejmowania decyzji
Źródło: opracowanie własne na podstawie programu Mplus 7.1.
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Dopasowanie modelu znajduje się na akceptowalnym poziomie. Wartość
statystyki c2 wynosi 59,27 dla dziesięciu stopni swobody (p=0.00). Wartość
średniokwadratowego pierwiastka błędu RMSEA równa się 0,06, a przyrostowe
wskaźniki CFI i TLI wynoszą 0,90 i 0,79. Standaryzowany średniokwadratowy
pierwiastek reszt (SRMR) dla modelu z poziomu I i II wynosi odpowiednio 0,05
i 0,18. Należy zwrócić uwagę na fakt, że na poziomie gospodarstwa domowego
ładunki czynnikowe wskazują na klarowne występowania wymiaru altruizmu
w strategii podejmowania decyzji (wskaźnik P26 ma już istotnie dodatni ładunek
czynnikowy).
Ocena inwariancji pomiaru w zróżnicowanej populacji
W ocenie skali ważnym zagadnieniem jest analiza inwariancji pomiarowej
skali. Prezentowana skala została zastosowana na próbie ogólnopolskiej i stabilność ocen respondentów może zależeć od różnic w przekrojach geograﬁczno-kulturowych. Znaczenie analizy inwariancji skal jest, jak już podkreślono,
szczególnie ważne w badaniach międzykulturowych, lecz w przestrzennych
analizach porównawczych rola oceny stabilności modelu pomiarowego również
stanowi istotny czynnik umożliwiający diagnozę obciążenia skali w badaniach
ogólnokrajowych.
W przypadku znacznej liczby przekrojów analizy (wiele krajów, województw, regionów) w ocenie inwariancji pomiaru można zastosować procedurę
wyrównywania (alignment), pozwalającą na ocenę ekwiwalencji pomiaru w przekroju wielu jednostek (np. województw). Twórcami metody są T. Asparouhov
i B. Muthen6. Jej celem jest minimalizacja zakresu braku inwariancji metrycznej
na podstawie oszacowanych wartości średnich dla czynników i wariancji ładunków czynnikowych. Identyﬁkacji parametrów modelu czynnikowego dokonuje
się przy zastosowaniu ograniczeń maksymalizujących inwariantną strukturę
czynnikową i tzw. funkcję upraszczającą (simplicity function). Jej idea jest bliska koncepcji rotacji czynnikowej maksymalizującej zróżnicowanie ładunków
czynnikowych w przekrojach czynników (uzyskujemy wówczas czynniki o bardzo niskich lub bardzo wysokich ładunkach zamiast czynników o ładunkach
przeciętnych utrudniających ich interpretację). W tym przypadku efektem maksymalizacji staje się uzyskanie wielu silnie inwariantnych parametrów i jednocześnie niewielkiej liczby silnie nieinwariantnych parametrów w przekroju grup
B. Muthen, T. Asparouhov, New Methods for the Study of Measurement Invariance with Many
Groups, www.statmodel.com, (27.10.2013).
6
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(w porównaniu do „nierotowanego” układu odniesienia, w którym występuje
wiele parametrów o umiarkowanym poziomie braku inwariancji).
Procedura wyrównywania składa się z dwóch etapów. W pierwszym szacowane są modele konﬁguratywne (z wolnymi ładunkami i wyrazami wolnymi,
średnimi czynnikowymi ustalonymi jako zero i wariancjami ładunków ustalonymi na poziomie 1,0). W drugim następuje optymalizacja minimalizująca całkowitą inwariancję modelu w przekroju grup na podstawie funkcji upraszczającej
(dla każdej pary grup j1,j2 wyrazu wolnego npj i ładunku czynnikowego lpj). Funkcja upraszczająca ma postać7:

F 
p

w

j1  j2

j1 , j2





f  pj1   pj2  
p

w

j1  j2

j1 , j2



f  pj1   pj2



(1)

Oceny jakości minimalizacji dokonuje się na podstawie współczynnika
determinacji R2, wskazującego, jaka część zmienności parametrów modelu konﬁguracyjnego jest tłumaczona za pomocą zmienności średnich czynnikowych
i wariancji ładunków. Wysoka wartość R2 wskazuje na silną inwariancję pomiaru.
W tabeli 2 przedstawiono wyniki oceny inwariancji pomiaru skali altruizmu w przekroju jedenastu badanych województw. Kody województw znajdujące się w nawiasach wskazują na brak inwariancji pomiaru dla tych jednostek
administracyjnych.
Z tabeli 2 wynika, że jedynie w przypadku województwa podlaskiego (6)
nie jest spełniona inwariancja pomiaru dla wskaźnika P24 („Dobro wspólne całej
rodziny jest ważniejsze niż zaspokajanie zachcianek, dążeń i przyjemności każdego z osobna”). Wyrazy wolne w modelu pomiarowym dla tych województw
istotnie różnią się od pozostałych. Ładunki czynnikowe spełniają zasadę inwariancji metrycznej, co pozwala na akceptację modelu pomiaru w badaniach ogólnopolskich i porównywanie wyników w przekrojach województw. Można więc
wysnuć wniosek, że dla skali altruizmu jest spełniona ekwiwalencja metryczna,
a w przypadku województwa podlaskiego nie jest spełniona ekwiwalencja skalarna (wśród mieszkańców tego województwa występuje efekt nastawienia
lub stylu odpowiedzi). Ocena wkładu dopasowania modeli jest zaprezentowana w tabeli 3.

T. Asparouhov, B. Muthen, Multiple-group Factor Analysis Alignment, www.statmodel.com,
(28.10.2013).
7
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Tabela 2
Ocena inwariancji pomiaru skali strategii altruizmu w podejmowaniu decyzji
Zmienne

Kody województw

Wyrazy wolne:
P23
P24
P25
P26
Ładunki czynnikowe:
P23
P24
P25
P26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 (6) 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kody województw:
1. dolnośląskie
2. kujawsko-pomorskie
3. lubelskie
4. małopolskie
5. mazowieckie
6. podlaskie
7. pomorskie
8. śląskie
9. warmińsko-mazurskie
10. wielkopolskie
11. zachodniopomorskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie programu Mplus 7.1.
Tabela 3
Wkłady dopasowania modelu w procedurze porządkowania
Wyrazy wolne
Pozycja skali
P23
P24
P25
P26

Wkłady do funkcji dopasowania
–36.526
–30.026
–21.440
–18.432

Ładunki czynnikowe
R2
0,36
0,21
0,41
0,23

Wkłady do funkcji dopasowania
–24.563
–24.089
–31.804
–30.792

R2
0,11
0,02
0,49
0,11

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń w programie Mplus 7.1.

Wartości wkładów przedstawione w tabeli 3 wskazują, że pozycje P26
i P25 mają najsłabszy wkład w wartość funkcji upraszczającej w odniesieniu
do wyrazów wolnych (inwariancji skalarnej), a pozycje P23 i P24 – najsłabszy wkład w wartość tej funkcji dla ładunków czynnikowych (inwariancji
metrycznej). Zróżnicowanie wkładów dla ładunków (w porównaniu do wyra-
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zów wolnych) jest zdecydowanie słabsze. Oznacza to, że najsilniejszy wkład
w brak inwariancji pomiaru w przekroju województw mają pozycje P23 i P24
(dla wyrazów wolnych) oraz P25 (dla ładunków czynnikowych). Współczynniki R2 wskazują, jaka część zmienności wyrazów wolnych i ładunków jest
wyjaśniana za pomocą zmienności średnich i wariancji czynnika w przekroju
województw.
Ocena inwariancji pomiaru w układach wielogrupowych
W przypadku, gdy liczba przekrojów analizy nie jest zbyt duża (dwie–
cztery grupy), wówczas stosowane jest najczęściej klasyczne podejście w ocenie inwariancji pomiaru. Polega ono na porównaniu modeli z nałożonymi
ograniczeniami na parametry. Testowanie inwariancji konﬁguratywnej polega
na oszacowaniu modelu z wolnymi parametrami i ocenie ładunków różnych
od zera. W teście inwariancji metryczej zakłada się równość ładunków czynnikowych w przekroju grup. Ocena inwariancji skalarnej dodatkowo zakłada
równość wyrazów wolnych.
W analizie skali strategii podejmowania decyzji oceny inwariancji pomiaru
dokonano w przekroju członków gospodarstw domowych (ojca, matki i dziecka).
Jest to szczególnie istotne dla jakości pomiaru z uwzględnieniem interakcji
zachodzących między członkami gospodarstwa. W tabeli 4 przedstawiono
wyniki porównania inwariancji konﬁguratywnej, metrycznej i skalarnej skali
w przekrojach osób w gospodarstwie domowym. Pierwszy typ inwariancji wskazuje na podobieństwo wzorów ładunków czynnikowych w przekroju porównywanych grup. Drugi odnosi się do równości ładunków w grupach (możliwe jest
porównywanie wariancji czynników między grupami). Trzeci typ inwariancji
związany jest z równością ładunków i wyrazów wolnych w modelu pomiarowym (możliwe jest porównywanie średnich dla czynników w grupach). Model
w analizach porównawczych powinien spełniać co najmniej warunek ekwiwalencji metrycznej.
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Tabela 4
Ocena ekwiwalencji pomiaru w przekroju osób w gospodarstwie domowym
Model z ekwiwalencją

konﬁguratywną
metryczną
skalarną

Liczba parametrów

Chi-kwadrat, stopnie swobody
i poziom p

36
30
24

13.32, 6, 0.04
17.98, 12, 0.12
32.25, 18, 0.02

Porównanie modeli
konﬁguralny względem metrycznego
metryczny względem skalarnego
konﬁguralny względem skalarnego

Chi-kwadrat

Stopnie swobody i poziom p

4.66
14.26
18.92

6, 0.59
6, 0.03
12, 0.09

Źródło: opracowanie własne.

Wszystkie modele (oprócz ostatniego) charakteryzują się akceptowalnymi
statystykami dopasowania. Model z założoną ekwiwalencją metryczną jest
nieistotny statystycznie, co pozwala na przyjęcie założenia metrycznej ekwiwalencji pomiaru i porównywania postaw członków gospodarstwa domowego.
Model bardziej ograniczony (z ekwiwalencją skalarną) jest istotnie gorszy od
modelu z ekwiwalencją metryczną. Należy więc przyjąć występowanie ekwiwalencji metrycznej w przekroju członków gospodarstwa domowego. Pozwala to
na dokonywanie porównań w przekroju ról zakupowych ojca, matki i dziecka.
Podsumowanie
Wykorzystywanie skal w badaniach porównawczych (międzyregionalnych, międzynarodowych) wymaga spełnienia założenia inwariancji pomiaru.
Zasada inwariancji pozwala na porównywanie wartości średnich i wariancji
zmiennych ukrytych w przekroju porównywanych jednostek. Niespełnienie tego
założenia i przeprowadzanie porównań bez uprzedniego sprawdzenia ekwiwalencji pomiaru może prowadzić do otrzymywania obciążonych wartości skal
i błędów w interpretacji wielkości różnic między średnimi dla porównywanych
przekrojów. Metoda analizy inwariancji zależy od liczebności grup.
W przypadku niewielkiej liczebności porównywanych grup ocena jest dokonywana na podstawie istotności różnic między miarami dopasowania modelu
nieograniczonego, modelu z założoną inwariancją metryczną (z równymi ładunkami czynnikowymi w grupach) i z inwariancją skalarną (z równymi ładunkami
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i wyrazami wolnymi). Dla większej liczby grup porównania tego typu są niepraktyczne i złożone. Metodę oceny inwariancji stanowi procedura wyrównywania,
umożliwiająca porównywanie na podstawie funkcji upraszczającej.
W analizowanej skali podejmowania strategii altruistycznej w alokacji zasobów skala jest inwariantna zarówno w przekroju województw, jak i członków
gospodarstw domowych. Może stanowić podstawę porównań strategii podejmowania decyzji w danym przekroju geograﬁczno-społecznym.
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ANALYSIS OF MEASUREMENT INVARIANCE
IN CROSS-SECTIONAL RESEARCH

Summary
The article is devoted to the issues of assessment of measurement invariance in
marketing research for different number of groups. The invariance check has been carried
out on the example of the scale of decision-making strategies in the household using two
approaches. For a large number of groups, a procedure of alignment based on simplicity
function are used. For a small number of groups, the multi-group conﬁrmatory factor
analysis has been used for invariance testing.
Keywords: measurement invariance, alignment method, conﬁrmatory factor analysis
Translated by Adam Sagan
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ANALIZA WITRYN INTERNETOWYCH WYBRANYCH
MIAST WOJEWÓDZKICH

Streszczenie
W artykule podjęto problematykę wykorzystania witryny internetowej do komunikacji urzędu miasta z jego odbiorcami. Dla skutecznego porozumiewania się bardzo
istotne są przekazywane treści oraz relacje między rozmówcami. W obecnych czasach
internet stał się istotnym środkiem komunikacji, umożliwiając dostęp do olbrzymich
zasobów informacyjnych. Jest również platformą wiedzy dla wielu grup. Witryny samorządowe powinny być przyjazne dla każdego, bez względu na jego umiejętności i wiedzę.
Polskie miasta wykorzystują swoje strony głównie do działań informacyjnych i promocyjnych. Celem artykułu jest analiza i ocena oﬁcjalnych witryn internetowych wybranych
miast wojewódzkich według wyszczególnionych kryteriów. Badano przede wszystkim
dostępność informacji, interaktywność i przejrzystość witryn internetowych.
Słowa kluczowe: internet, miasto, samorząd, strona internetowa, komunikacja

Wprowadzenie
W dobie społeczeństwa informacyjnego, zmian zachowań konsumentów
i rozwoju technologii, samorządowe serwisy internetowe powinny oferować nie
tylko podstawowe informacje, które można znaleźć w obligatoryjnym BIP, ale
1
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także dane umożliwiające użytkownikowi m.in. zdobycie wiedzy o zaletach danej
gminy, perspektywach jej rozwoju, zachęcające do jej odwiedzenia lub zainwestowania na jej terenie, pozwalające poczuć wspólną więź, atmosferę danego
miejsca czy też ułatwiające pewne czynności. Internet jest bowiem obecnie traktowany jako jeden z podstawowych i perspektywicznych sposobów komunikacji
urzędów ze społecznością. Z tego też względu troska o jakość dostarczanych
informacji przez witryny internetowe jest bardzo istotna.
Celem artykułu jest analiza i ocena oﬁcjalnych witryn internetowych wybranych miast wojewódzkich według ustalonych kryteriów. Oparto się na metodzie
WAES – wielokryterialnym systemie oceny serwisów internetowych. Badano
przede wszystkim dostępność informacji, interaktywność i przejrzystość witryn
internetowych pod kątem głównie przydatności dla poszczególnych grup odbiorców. Do badań wybrano miasta wojewódzkie liczące powyżej 400 tys. mieszkańców i o powierzchni powyżej 200 km2.
Witryna internetowa jako forma komunikacji
Internet tworzy nową jakość komunikacji marketingowej, umożliwiając
gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, prezentowanie i transmisję informacji między nadawcą a potencjalnym odbiorcą przekazu2. Umożliwia szybkie
reagowanie na wydarzenia, jakie zachodzą w otoczeniu danego podmiotu, daje
możliwość ciągłego, nieustannego, pozbawionego przerw przepływu informacji,
pozwalając na całodobową aktywność. Istotną cechą internetu jest też jego interaktywność, ułatwiająca wielostronną komunikację zainteresowanym stronom.
Jednak mimo wielu niewątpliwych zalet internet ma także wady (tabela 1).
Witryny internetowe, obok serwisów społecznościowych, poczty elektronicznej czy banerów reklamowych, stanowią istotny instrument komunikacji
online i świadectwo obecności danego podmiotu na rynku. Według Encyklopedii
Zarządzania witryna (serwis) WWW to zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron internetowych zawierających m.in. tekst,
graﬁkę, formularze. Może się składać z wielu zbiorów tematycznych, pogrupowanych według np. czasu (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość), przestrzeni
(zagadnienia dotyczące całej struktury podmiotu, oddziałów regionalnych itp.),
wydarzeń, rynków i innych słów kluczowych, aby ułatwić i usprawnić zarządzaA. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor, Marketing usług, Wolters Kluwer business,
Warszawa 2012, s. 283.
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nie informacjami3. Do istotnych komponentów efektywnej witryny WWW zalicza się przede wszystkim zawartość (content), społeczność (community) i handel
(commerce). Najważniejsza jest tu zawartość: użyteczność treści z punktu widzenia odwiedzającego daną witrynę, ich aktualność. Przygotowanie tych treści
warto poprzedzić odpowiednią analizą potrzeb klientów, dowiedzieć się, jakich
informacji poszukują na danej stronie. Należy pamiętać o tym, że witryna WWW
jest swoistą wizytówką danego podmiotu, dostępną wszędzie i dla każdego.
Dzięki właściwej strukturze zapewnia szybkie i łatwe wyszukiwanie informacji,
ich gromadzenie czy analizowanie. Wartość dodaną mogą tworzyć interaktywne
elementy, np. możliwość wysyłania kartek elektronicznych, organizowanie konkursów, gier, udostępnianie miejsc, w których użytkownicy mogą prowadzić
dyskusje w czasie rzeczywistym, forów, oferowanie ﬁlmów, plakatów, plików
dźwiękowych związanych z danym miejscem / podmiotem.
W projektowaniu i wizualizacji witryny internetowej obowiązują pewne
zasady, m.in.4:
– właściwy schemat, logiczna, przejrzysta strukturalizacja treści,
logiczna mapa serwisu, ułatwiająca znalezienie poszukiwanych
informacji,
– system odnośników – mapa nawigacji,
– dokładne i aktualne informacje o właścicielu strony,
– precyzyjny format tekstu na ekranie,
– różne wersje językowe,
– właściwa, identyﬁkująca właściciela serwisu graﬁka (kolory, symbole,
wzory),
– ewentualna wyszukiwarka słów kluczowych,
– interaktywne elementy, możliwość umieszczania własnych opinii
i komentarzy przez użytkowników.

J.W. Wiktor, Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013,
s. 265.
4
Szerzej: P. Frankowski, Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja, Wydawnictwo
Helion, Gliwice 2010.
3
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Tabela 1
Główne wady i zalety internetu
Wady

Zalety

– zasięg internetu jest ograniczony do
osób mających podłączenie do sieci,
– brak ochrony danych,
– niekiedy długi czas oczekiwania
na połączenie,
– wirusy komputerowe, cyberataki, piractwo komputerowe,
– uzależnienie od internetu, utrata kontroli nad rzeczywistością,
– problemy z dziećmi i młodzieżą, dla
których internet stanowi nierzadko
jedyne źródło rozrywki i narzędzie
kontaktu,
– brak kontroli nad napływem fałszywych informacji,
– możliwość uzyskania informacji przez
niepowołane osoby,
– anonimowość, bo nigdy nie wiadomo,
kto siedzi po drugiej stronie, oszustwa,
pedoﬁlia,
– wyłudzenia, np. haseł, numerów kart,
– spam, niechciane informacje,
– problemy ze zdrowiem (wzrok,
kręgosłup)

– dotarcie do określonej grupy docelowej, formuła
„jeden-do-niewielu” (one-to-few),
– możliwość zindywidualizowania oferty dla
odbiorcy, formuła „jeden-do-jeden” (one-to-one),
personalizacja treści,
– ogólnoświatowy zasięg,
– ciągłość procesu przesyłania informacji
– relatywnie niski koszt dotarcia do odbiorcy,
– dostępność 24 godziny na dobę w ciągu całego
roku,
– techniczna atrakcyjność przekazu,
– natychmiastowe przesłanie informacji i reakcji,
– pewna anonimowość,
– ułatwienie dokonywania zakupu,
– kompleksowość przekazu,
– odbiorca może sam decydować, jakie informacje
chce uzyskać i w jakiej postaci,
– multimedialny charakter przekazu − przesyłane
informacje mogą mieć postać tekstową, obrazu,
ﬁlmu,
– dobre możliwości zmierzenia skuteczności
reklamy; podstawą pomiarów jest np. liczba
kliknięć na reklamę,
– możliwość oglądania ﬁlmów, korzystania z gier,
słuchania muzyki,
– możliwość pozyskiwania informacji z całego
świata,
– wiele możliwości poszerzania wiedzy i zdobycia
kwaliﬁkacji

Źródło: opracowanie własne.

Należy podkreślić, że witryna WWW (w przeciwieństwie np. do materiałów
drukowanych) musi być na bieżąco modyﬁkowana i aktualizowana. Nie może
zatem jedynie powielać treści zamieszczonych w drukowanych materiałach. Aktualizacja treści stanowi konieczny warunek, aby witryna była wiarygodna i wartościowa. Globalny charakter internetu wymusza również wielojęzyczność danej
strony.
D.C. Arnott i S. Bridgewate wyróżnili trzy kategorie witryn internetowych
pod względem funkcji marketingowych5:
– informacyjne, których głównym zadaniem jest jednokierunkowa
komunikacja,
D.C. Arnott, S. Bridgewater, Internet. Interaction and implications from marketing, „Marketing Intelligence & Planning” 2002, nr 20/2, s. 91.
5
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– wspierające, które ułatwiają kreowanie i podtrzymywanie relacji,
– transakcyjne, umożliwiające kompleksową wymianę informacji i zindywidualizowane transakcje.
W administracji publicznej zaś, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, w zależności od stopnia komunikacji urzędu z odbiorcami oraz rodzaju
i złożoności prowadzonych usług, wyróżniono cztery podstawowe poziomy
rozwoju witryn internetowych: informację, jednokierunkową interakcję, dwukierunkową interakcję i transakcję. Poziom pierwszy, typowo informacyjny, polega
na udostępnianiu przez urzędy informacji związanych z usługami publicznymi
na stronach internetowych. Poziom drugi (interakcyjny) występuje, gdy urząd
udostępnia dodatkowo formularze w wersji elektronicznej. Trzeci poziom –
podwójnej interakcji, czyli dwukierunkowy – umożliwia obsługę formularzy i ich
autoryzację, czyli pojawia się w sytuacji, gdy interesant wypełnia już dany formularz na stronie urzędu, co wymaga autoryzacji użytkownika. Ostatni poziom
dotyczy wszystkich czynności niezbędnych do załatwienia danej sprawy urzędowej drogą elektroniczną – od uzyskania informacji, przez pobranie odpowiednich formularzy i ich wypełnienie, a następnie odesłanie ich drogą elektroniczną,
po uiszczenie wymaganych opłat i otrzymania oﬁcjalnej decyzji, zaświadczenia
lub innego dokumentu, o który stara się dana osoba lub podmiot6. Najczęściej
witryny jednostek samorządu terytorialnego odgrywają rolę promocyjno-informacyjną, na poziomie interakcji jednokierunkowej, czyli funkcjonują na poziomie pierwszym i drugim.
Metodyka oceny witryn internetowych
Aby zapewnić wysoką jakość komunikacji przez witryny internetowe,
powinny być one poddawane okresowej ocenie. Zakres ewaluacji musi dotyczyć
przede wszystkim treści prezentowanych informacji, ich czytelności, aktualności,
łatwości nawigacji (poruszania się), przejrzystości witryny i przydatności informacji dla użytkownika. Jedną z prostszych metod oceny witryn internetowych
jest uzyskanie odpowiedzi na pięć kluczowych pytań7:
6
A. Smalec, Komunikacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego a społeczeństwo
informacyjne, w: Teoretyczne i praktyczne aspekty e-administracji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 703, Ekonomiczne Problemy Usług nr 88, t. II, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 429.
7
K. Schrock, The Five W’s of web site Evaluation, http://www.schrockguide.net/uploads/3/9/2/2/392267/5ws.pdf (6.05.2014).
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– Kto (who?) jest twórcą witryny? Czy wzbudza zaufanie, czy jest
wiarygodny?
– O czym (what?) jest witryna? Czy zawiera informacje zgodne z jej tematyką i użyteczne z punktu widzenia zainteresowanych stron?
– Kiedy (when?) stworzono witrynę? Czy zawarte są aktualne informacje?
– Skąd/gdzie (where?) pochodzą informacje na witrynie? Gdzie można szukać, aby dowiedzieć się więcej na temat właściciela strony?
– Dlaczego (why?) warto skorzystać z tej witryny? Czy jest ona lepsza od
innych o podobnej tematyce?
Profesjonalne metody oceny oparte są na formularzach zawierających
szczegółowe, odpowiednio dobrane pytania oraz sposoby oceniania. Odpowiedzi
na pytania powinny mieścić się przede wszystkim w zakresie od 0 do 1, choć
czasem spotyka się szerszą skalę, np. od 1 do 5. Jednym z najbardziej sformalizowanych formularzy i znanych systemów oceny witryn internetowych jest
Wielokryterialny System Oceny Serwisów Internetowych (ang. WAES – Website
Attribute Evaluation System), opracowany przez Cyberspace Policy Research
Group (inicjatorem prac nad nim był University of Arizona). System ten oparty
jest na wieloletnich doświadczeniach obserwacji witryn administracji publicznych na całym świecie. Ściśle zdeﬁniowane proste kryteria zostały podzielone
na dwie kategorie: przejrzystość oraz interaktywność/dostępność. W każdej kategorii sprawdzanych jest ponad dwadzieścia atrybutów. Pierwsza określa wysiłek
podejmowany przez urząd, aby informacje były udostępnione obywatelowi przez
witrynę WWW, druga zaś – stopień łatwości uzyskania przez użytkownika informacji publikowanych na danej witrynie internetowej8. Ocena metodą WAES jest
prowadzona binarnie. Określa się, czy dana cecha istnieje (wartość „1”), czy też
nie („0”). Kryteria w kategorii „przejrzystość” zostały podzielone na pięć grup9:
a) struktura: odwiedzający może chcieć dowodów, że dany podmiot dba
o swoją witrynę WWW;
b) kontakty: użytkownik może chcieć wiedzieć, jak i z kim się kontaktować, preferowane różne formy kontaktu (m.in. podany numer telefonu,
adres e-mail, adres pocztowy);
c) informacje o organizacji instytucji: odwiedzający może chcieć lepiej
poznać instytucję, jej strukturę i funkcjonowanie;

8
9

Metoda WAES, http://rts.civ.pl/sieko/waes-charakterystyka.pdf (3.05.2014).
Administracja publiczna w sieci 2002. Raport, Internet Obywatelski, eGov.pl, s. 5–6.
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d) informacje tematyczne: odwiedzający może chcieć zapoznać się z działaniami instytucji, dotyczącymi konkretnych, bieżących spraw, może
chcieć mieć możliwość zdobycia szerszych informacji (powiązane linki);
e) kontakt z obywatelem: jakie działania może podjąć odwiedzający daną
witrynę internetową, czy ma możliwość zapoznania się z instytucjami,
przepisami prawa, ewentualnymi odwołaniami.
Na kategorię „interaktywność” także składa się pięć grup10:
a) bezpieczeństwo i prywatność: im witryna jest bardziej dostępna, tym
w mniejszym stopniu zobowiązuje obywateli do dostarczenia swoich
danych osobowych w sytuacji pobierania z niej materiałów lub uzyskania potrzebnych informacji (stąd jest istotne, czy witryna wykorzystuje
techniki gromadzenia informacji o użytkownikach i ich zachowaniach,
np. cookies);
b) kontakty/osiągalność: odwiedzający powinien mieć możliwość skontaktowania się z pracownikami instytucji w łatwy sposób, np. poprzez
kliknięcie myszką w dany link (ważne jest, czy zamieszczone zostały
odnośniki do poczty e-mailowej poszczególnych pracowników, administratora, czy istnieją narzędzia służące dyskusjom, np. chat, fora);
c) informacje o działalności instytucji: odwiedzający może chcieć wiedzieć, jakie działania podejmuje instytucja w ramach swojego zakresu
kompetencji, może chcieć uzyskać informacje np. na temat linków do
podległych organizacji (przydatne jest tu rozsyłanie biuletynów/newsletterów zainteresowanym);
d) informacje tematyczne: odwiedzający może chcieć odnieść działania
instytucji do innych źródeł dostępnych w internecie (istotne jest zamieszczanie odpowiednich odnośników);
e) interakcja: odwiedzający powinien mieć możliwość łatwego – poprzez
kliknięcie myszką – śledzenia działań instytucji, korzystania z formularzy,
wypełniania ich i wysyłania online (szczególne ułatwienia winny dotyczyć
osób z problemami zdrowotnymi, np. z osłabionym wzrokiem, czy obcokrajowców pragnących zasięgnąć informacji w ojczystym języku).
W artykule przeanalizowano oﬁcjalne witryny siedmiu miast wojewódzkich pod względem trzydziestu trzech kryteriów, wzorując się na metodzie
WAES. Wykorzystano technikę binarną: „1” – kryterium jest spełnione, „0”
– nie jest. Ogranicza ona w ten sposób subiektywizm oceny. Wybrane miasta
10

Ibidem.
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wojewódzkie miały powierzchnię powyżej 200 km2 oraz liczyły powyżej 400
tys. mieszkańców. Zaliczono zatem do nich: Warszawę, Szczecin, Wrocław,
Poznań, Łódź, Kraków oraz Gdańsk.
Witryny internetowe wybranych miast wojewódzkich – analiza i ocena
Do badania wybrano oﬁcjalne serwisy siedmiu miast wojewódzkich, stworzone przez urzędy miejskie. Wzięto pod uwagę następujące witryny WWW:
gdansk.pl, wrocław.pl, um.warszawa.pl, uml.lodz.pl, poznan.pl, krakow.pl.
W przypadku Szczecina, ze względu na rozdzielenie funkcji, do analizy przyjęto
dwie witryny: szczecin.pl oraz szczecin.eu. Nazwy domen są łatwe do zapamiętania i składają się z reguły ze skrótu www, nazwy miejscowości oraz rozszerzenia pl, czasem eu. Istnieją jednak odstępstwa, np. w nazwach witryn Warszawy
czy Łodzi. Gdy użytkownik chce mieć pewność, że dotarł do oﬁcjalnego serwisu miasta, musi sprawdzić, czy w tytule witryny występują takie słowa, jak
np. „urząd miasta” czy „oﬁcjalny”. W przypadku witryny Krakowa – niestety
– nie ma takiej pewności, gdyż w tytule widnieje „Magiczny Kraków”.
W tabeli 2 zamieszczono wyniki oceny witryn internetowych analizowanych miast. Należy podkreślić, że wiele informacji znajdowało się na stronach
witryny BIP danego urzędu, niektóre zaś zapytania otwierały dodatkowe witryny,
szczególnie związane z turystyką.
Tabela 2

Kryteria oceny

Gdańsk

Kraków

Łódź

Poznań

Szczecin

Wrocław

Warszawa

Ocena witryn internetowych wybranych miast

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zastosowano przejrzysty układ strony – sygnalizujący, że urząd jest posiadaczem treści serwisu
Zamieszczono datę ostatniej aktualizacji witryny,
która świadczy o jej bieżącym aktualizowaniu
Zamieszczono adres pocztowy urzędu
Zamieszczono adresy pocztowe lub numery telefonów do pracowników urzędu
Zamieszczono adres e-mailowy osoby odpowiedzialnej za techniczną obsługę strony/serwis
(webmastera)
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Zamieszczono adres e-mailowy do co najmniej kilku
pracowników urzędu, do komórek organizacyjnych
Zamieszczono strukturę urzędu w graﬁcznej formie
Zamieszczono dokumenty charakteryzujące zasady
działania urzędu
Zamieszczono powiązane tematycznie adresy/
linki innych urzędów powiązanych ściśle z danym
urzędem
Zamieszczono powiązane tematycznie inne pozarządowe adresy źródeł informacji
Umożliwiono przeszukiwanie zarchiwizowanych
biuletynów, przepisów, regulacji, wymagań
Zamieszczono wszystkie publikacje w wersjach do
darmowego pobrania lub wydrukowania
Urząd nie używa technik gromadzenia informacji,
takich jak cookies, w celu gromadzenia informacji
na temat odwiedzających
Zamieszczono e-mailowy link do najwyższego
urzędnika w urzędzie
Zamieszczono tematycznie powiązane z serwisem
usługi online (elementy interaktywne), takie jak
np. chaty, listy dyskusyjne
Umożliwiono kontakt z zainteresowanymi osobami
przez portale społecznościowe
Zamieszczono link do podjednostek/komórek
wewnątrz urzędu
Zamieszczono wymagane do złożenia w urzędzie
formularze w wersjach do pobrania
Umożliwiono wypełnienie i wysłanie chociaż kilku
formularzy online
Umożliwiono dostęp do witryny w innym języku niż
polski (co najmniej jednym)
Umożliwiono dostęp do witryny w co najmniej
trzech językach innych niż polski
Zastosowano ułatwienia w korzystaniu z witryny
dla osób niepełnosprawnych, np. słabo widzących,
głuchoniemych
Zamieszczono mapę witryny jako dodatkową
nawigację
Umożliwiono zamówienie biuletynu/newslettera
przez e-mail
Zamieszczono wewnętrzną wyszukiwarkę
Zamieszczono katalog usług/spraw z wyjaśnieniem,
jak i gdzie można je załatwić
Zamieszczono elektroniczną skrzynkę podawczą
Zamieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania
Użyto podziału treści w zależności od odbiorcy
(np. mieszkaniec, turysta, inwestor), co umożliwia
ich personalizację

2

3

4

5

6

7

8

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Zamieszczono informacje o pracy administracyjnej
urzędu (m.in. godziny otwarcia, skład władz gminy)
Zamieszczono informacje podstawowe, takie jak
telefony alarmowe, dyżury aptek, informacje o służbie zdrowia
Zamieszczono plan miasta, mapy regionu
Zamieszczono rozkład komunikacji publicznej/odnośniki do odpowiedniej witryny
Suma punktów

2

3

4

5

6

7

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

28

30

26

29

29

28

30

Źródło: opracowanie własne na podstawie witryn oﬁcjalnych urzędów.

Można zauważyć, że – ogólnie – w zakresie analizowanych kryteriów badane
urzędy osiągnęły bardzo wysoką punktację, uzyskując 26–30 punktów na 33 możliwe. Najlepszą pozycję uzyskały witryny urzędu w Krakowie i Warszawie, najgorzej
zaś wypadł urząd w Łodzi. Nieduże różnice wynikały przede wszystkim z przestrzegania przepisów prawa, m.in. dotyczących udostępniania informacji publicznych.
Interesujące byłoby porównanie do mniejszych urzędów miast, na co w niniejszym
opracowaniu nie ma jednak miejsca (z powodu ograniczeń objętościowych).
Należy podkreślić, że rozbieżności wynikały przede wszystkim z udostępniania informacji w innych językach niż polski. Witryny analizowanych urzędów były
udostępniane w języku angielskim, czasem dodatkowo w niemieckim, np. w Szczecinie. Tylko witryny Warszawy i Krakowa udostępniono w większej liczbie wersji
językowych, choć w przypadku Warszawy dotyczy to informacji skierowanych do
turystów i inwestorów, dla mieszkańców była dostępna tylko dodatkowo wersja
angielska.
Wdrażana koncepcja e-governement podkreśla m.in., że serwis WWW
urzędu musi być w pełni interakcyjny (jest możliwe „uruchomienie” każdej sprawy
przez witrynę urzędu) oraz że wszystkie bazy danych urzędu powinny zostać zintegrowane. Z tego też względu na witrynach WWW należy zamieścić elektroniczne formularze do pobrania, aby usprawnić i przyspieszyć proces komunikacji
z odbiorcami. Można zauważyć, że wśród analizowanych urzędów każdy udostępniał niektóre formularze. Część z nich można było wypełnić online i przesłać, najczęściej odbywało się to poprzez platformę ePUAP, do której wcześniej należało
się zalogować. Wszystkie witryny – niestety – wykorzystywały opcję cookies, choć
należy podkreślić, że informowano o możliwości ich wyłączenia.
Tylko część urzędów pozwalała zamówić swój biuletyn/newsletter przez
pocztę e-mailową. Wszelkie interakcje urzędu z interesantami skupiały się
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na portalach społecznościowych, np. FB, Instagramie, Twitterze. Czaty czy inne
formy dyskusyjne były najczęściej aktywne tylko w wyznaczonych okresach,
np. konsultacji społecznych. Można było jednak w każdym momencie zwrócić
się do urzędników poprzez różne formularze kontaktowe bądź pocztą e-mailową
z zapytaniem bądź skargą. W Poznaniu zaś istniała opcja „spotkania się” z prezydentem na jego blogu. Kryterium interaktywności nie jest jednak do końca spełniane przez badane witryny, gdyż dominują w nich raczej funkcje informacyjne,
niedostateczne zaś są ich możliwości kontaktu z obywatelem.
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych niestety nie pojawiały się
na wszystkich stronach witryn urzędu; stanowiły je przede wszystkim zmiany
czcionek bądź możliwość odsłuchania wiadomości. Opcja wysokiego kontrastu
była mało popularna. Nie można było też odnaleźć informacji na temat aktualizowania witryny, choć – wchodząc na poszczególne jej strony – dawało się
zauważyć, że informacje przekazywane są w miarę na bieżąco.
Podsumowanie
Obecnie internet to bardzo ważne medium komunikacyjne także dla jednostek
samorządowych. Dzięki witrynie internetowej można przekazać zarówno niezbędne
dla danej grupy odbiorców informacje, jak również wirtualnie załatwić sprawy
urzędowe. Jest to również dobre narzędzie promocji danej gminy, regionu. Witryny
internetowe są stale poddawane działaniom mającym na celu dostosowanie ich do
ulegających ciągłym zmianom wymagań użytkowników. Precyzyjne zdeﬁniowanie
potrzeb każdego klienta zwiększa zaś szanse na utrzymanie go i – zarazem – na uzyskanie jak największych korzyści. Należy jednak pamiętać o tym, że grupy odbiorców oczekują różnych informacji, co należy im zapewnić. Przeprowadzona analiza
wykazała, że witryny internetowe wybranych miast wojewódzkich znajdują się
na coraz wyższym poziomie. Wszystkie udostępniały informacje na temat pracy
urzędu i „namiary” na poszczególnych urzędników czy komórki organizacyjne.
Wszystkie także umożliwiały kontakt poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą
i załatwienie części spraw online. Należałoby jednak umożliwić komunikację
online z urzędem bezpośrednio ze strony, a nie tylko poprzez media społecznościowe. Warto także zastanowić się nad innymi wersjami językowymi. Z pewnością
jednak widoczny jest duży postęp w jakości witryn internetowych urzędów miast.
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THE ANALYSIS OF WEBSITES OF SELECTED VOIVODESHIP CITIES

Summary
The paper considers the issues of using the website for city’s communication with
its customers. The content of the information and the relation between the parties are
very important in communication. Nowadays, internet has become an important mean
of communication, providing access to vast amounts of information. Internet is a knowledge platform for many groups. The self government websites should be user friendly to
everyone, regardless of their skills and knowledge. Polish cities use their websites mainly
for information and publicity. The objective of the paper is the analysis and evaluation
of websites of selected voivodeship cities according to speciﬁed criteria. The main areas
of the research were: the availability of information, interactivity and transparency of
websites.
Keywords: Internet, city, self government, website, communication
Translated by Leszek Gracz
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IMPREZY MASOWE W KREOWANIU WIZERUNKU MIASTA
NA PRZYKŁADZIE GDAŃSKA

Streszczenie
Na wizerunek miasta składa się zespół subiektywnych odczuć i opinii. Budowanie
skojarzeń i postrzegania miasta odbywa się również poprzez eventy, do których zalicza
się między innymi imprezy masowe. Władze samorządowe dysponują szeregiem instrumentów oddziaływania na kształtowanie i realizację imprez w mieście. Imprezy masowe
są specyﬁcznym narzędziem kształtowania wizerunku miasta. Gdańsk jako duży ośrodek
miejski jest gospodarzem i organizatorem wielu takich imprez. Charakter tych imprez
ściśle wiąże się z polityką wizerunkową miasta.
Słowa kluczowe: imprezy masowe, wizerunek miasta, Gdańsk

Wprowadzenie
Celem artykułu jest ukazanie na przykładzie Gdańska imprez masowych jako
narzędzia kreującego wizerunek miasta. Organizacja imprez masowych wymaga
włączenia się władz miasta w przygotowania – głównie w zakresie infrastruktury
oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i uczestnikom imprezy. Polityka
miasta powinna wiązać aspekty organizacyjne, prorozwojowe oraz wizerunkowe.
Wizerunek miasta jest odzwierciedleniem postrzegania go, zarówno przez miesz1

m.wanagos@wpit.am.gdynia.pl

212

Marzena Wanagos

kańców, jak i turystów. Stanowi zespół subiektywnych odczuć i opinii, na które
składa się wiele takich czynników, jak: atrakcje geograﬁczne, kulturowe, do
których zaliczyć można eventy czy wspieranie rozwoju przez miasto. W niniejszym opracowaniu starano się to ukazać na przykładzie Gdańska. Główną uwagę
poświęcono organizacji Euro 2012. W analizie oparto się na źródłach wtórnych,
w tym na badaniach udostępnionych przez Urząd Miasta Gdańska.
Imprezy masowe stanowią specyﬁczny rodzaj eventów z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dużej liczbie osób biorących w nich udział.
Wszelkie zasady organizacji tego typu imprez oraz uczestnictwa w nich gości
określa Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku.
Uznanie imprezy za masową zależy od jej charakteru oraz liczby uczestników
i wymaga uzyskania pozwolenia na organizację. Z uwagi na zasięg tego typu
projektów, są one często wykorzystywane jako narzędzie promocyjne miasta.
Marketing terytorialny w kontekście kształtowania wizerunku miasta
W literaturze istnieje wiele deﬁnicji marketingu terytorialnego. Kilka deﬁnicji przytacza A. Szromnik. Jedna z nich brzmi: „Marketing terytorialny [...] jest
ﬁlozoﬁą osiągnięcia założonych celów przez jednostki osadnicze w warunkach
konkurencji o ograniczone zasoby, u której podstaw leży przekonanie, że właściwa orientacja na klientów-partnerów ma decydujący wpływ na osiągane rezultaty”2. Zdaniem H. Mefferta marketing terytorialny, inaczej zwany marketingiem
miast, obejmuje analizę, planowanie i kontrolę programów, których cel stanowi
osiągnięcie pożądanych procesów wymiany z wybranymi rynkami i grupami
odbiorców. Deﬁnicja ta uwzględnia etapy i czynności związane z działaniami
marketingowymi, podkreślając w ten sposób praktyczno-operacyjny wymiar
marketingu. Z kolei A. Besdereff, przedstawiając deﬁnicję marketingu terytorialnego, twierdzi, że obejmuje on zarówno podejście strategiczne, jak i techniczne.
Oba podejścia stosowane są przez organizację dla zdobycia nowych zasobów,
a także poprawienia skuteczności i jakości realizacji projektu zaspokajającego
publiczne potrzeby, jednocześnie ważne jest przestrzeganie zasad etyki i wypełnianie określonej misji. Natomiast V. Girard zakłada, że marketing terytorialny
obejmuje zespół technik i działań zastosowanych w trakcie procesu planowania
projektu rozwoju ekonomicznego, turystycznego, urbanistycznego, społecznego,
kulturowego, a działania te wspiera analiza miksu terytorialnego. Wyjaśnia także,
2

A. Szromnik, Marketing terytorialny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 16–19.
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że marketing terytorialny jest działaniem nastawionym na realizację konkretnego
projektu. Wynika z tego, że3:
– po stronie inicjatorów i realizatorów odpowiednich zadań związanych
z projektem występuje wiele podmiotów,
– w marketingu terytorialnym można wyróżnić dwa poziomy działania –
globalny oraz sektorowy,
– podejście marketingowe powinno być stosowane na wszystkich etapach
procesu planowania projektu,
– projekty zmierzają do realizacji przedsięwzięć o różnym charakterze
(ekonomicznym i pozaekonomicznym).
Zastosowanie marketingu terytorialnego pozwala na realizację celów o charakterze strategicznym, a w tym – kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu
czy gminy. Rozwija i umacniania on również usługi świadczone przez instytucje
publiczne, a także zwiększa atrakcyjność współzawodniczących z sobą regionów,
miast i gmin wiejskich.
J. Pogorzelski podkreśla mocno funkcję marketingu terytorialnego, wspierającego kreowanie marki i wizerunku miejsca. Jego zdaniem marketing miejsc
to przede wszystkim4:
– wykorzystanie narzędzi marketingu produktowego; w marketingu terytorialnym produktem jest miejsce oraz to, co ono oferuje; za cenę autor
uważa koszty utrzymania (mieszkańców) i koszty odwiedzania (turystów), za dystrybucję – różne sposoby wychodzenia z marką miejsca
na zewnątrz;
– promocja miejsc;
– zarządzanie wizerunkiem miejsca, czyli kreowanie w świadomości
odbiorców wizerunku miasta lub regionu, a także wrażenia zmysłowe,
atmosfera, dynamika miejsca, styl życia mieszkańców, atrakcyjność
oferty;
– wzbogacanie tego, co jest otoczką marki, czyli tego, co tworzy największą wartość danego miasta lub regionu.
Takie przedstawienie marketingu miejsca pozwala zrozumieć istotę marketingu terytorialnego w kontekście kreowania wizerunku miejsca. M. Florek
przyjmuje, że marketing terytorialny stanowi koncepcję zarządzania jednostką
Ibidem, s. 35–36.
J. Pogorzelski, Praktyczny marketing miast i regionów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 10–13.
3
4
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terytorialną według orientacji marketingowej. Za cel każdej jednostki terytorialnej stawia się dobrobyt lokalnej społeczności, a środkiem do jego osiągnięcia jest
rozwój terytorium, które wymaga odpowiednio skutecznego zarządzania5.
Wizerunek miasta w działaniach event marketingu
Kształtowanie wizerunku jako przemyślany strategiczny proces wpisuje
się w zarządzanie marketingowe. Event marketing jest często wykorzystywany
w marketingu terytorialnym.
J. Borzyszkowski6 twierdzi, że słowa „event” używa się w Polsce w odniesieniu do wydarzenia związanego z muzyką bądź też do spektakularnych imprez
ﬁrmowych o charakterze marketingowym. Oznacza ono organizację przedsięwzięcia w celach rozrywkowych, propagandowych czy też dochodowych.
W związku z tym do imprez zalicza się: widowiska, koncerty, festiwale, zabawy,
loterie, zawody sportowe.
K. Buczkowska dzieli eventy na kategorie7:
– uroczystości kulturalne: festiwale, ﬁesty, karnawały, uroczystości religijne, parady, imprezy rocznicowe,
– sztukę i rozrywkę: koncerty, przedstawienia, wystawy, ceremonie wręczania nagród,
– biznes i handel: targi i imprez handlowe, pokazy handlowe i konsumenckie, ekspozycje, spotkania i konferencje, chwyty reklamowe, akcje
charytatywne,
– zawody sportowe: profesjonalne i amatorskie,
– edukację i naukę: seminaria, warsztaty, zajęcia kliniczne, kongresy,
– imprezy rekreacyjne: gry i zabawy sportowe, rozrywka,
– polityczne i narodowe wydarzenia: inauguracje, mianowania, wiece,
wizyty VIP-ów.
Niewątpliwie im większa ranga imprezy, tym większe możliwości oddziaływania na społeczeństwo. D. Sikora-Fernandez deﬁniuje wspomniane pojęcie
jako system aktywności umożliwiający korzystną wymianę dóbr i usług w mie-

5
M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, Poznań 2006, s. 19.
6
K. Buczkowska, Kulturowa turystyka eventowa, w: Współczesne formy turystyki kulturowej,
red. K. Buczkowska i A. Mikos von Rohrschedit, Poznań 2009, s. 93.
7
Ibidem, s. 98.
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ście i otoczeniu8. Event marketing stanowi doskonałe narzędzie promocji miast
i regionów, wpisujące się również w działania public relations, które w odniesieniu do miasta są relacjami społecznymi, polegającymi na organizowaniu
wydarzeń marketingowych w celu uzyskania pozytywnego wizerunku miasta9.
To szybko rozwijająca się branża, promująca produkty, w tym miasta. Jak wspomniano wcześniej, imprezy masowe odgrywają w tym ważną rolę. Dostarczają
doznań artystycznych, rozrywkowych oraz widowiskowych. Ponadto efektywność działań event marketingu z roku na rok wzrasta (w wynikach sprzedaży
nawet o 30–40% według prowadzonych badań)10. Wydarzenia, które organizuje
miasto, decydują o jego atrakcyjności, zarówno dla społeczności lokalnej, turystów, jak i przedsiębiorców. Jak pisze D. Sikora-Fernandez, organizacja imprez
i ich promocja są częścią marketingu terytorialnego prowadzonego przez miasto11. Eventy stymulują bowiem rozwój turystyki oraz stanowią ważny aspekt
rozwojowy dla miasta.
Event marketing natomiast stanowi narzędzie promocyjne wykorzystujące
organizacje imprez masowych w celu oddziaływania na otoczenie, zarówno
zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Otoczenie wewnętrzne w przypadku władz
miasta tworzą12: mieszkańcy, lokalne środki masowego przekazu, środowiska
opiniotwórcze, jednostki gospodarcze. Natomiast otoczenie zewnętrzne to13:
inwestorzy, turyści, władze innych jednostek terytorialnych, administracja państwowa, media zewnętrzne.
Dzięki eventom można zbudować wizerunek miasta, który może być14:
pozytywny (kiedy miasto jest postrzegane jako atrakcyjne), słaby (kiedy miasto jest mało rozpoznawalne), negatywny (kiedy jest postrzegane przez pryzmat
negatywnych stereotypów), sprzeczny (kiedy opinie o mieście są zarówno pozytywne, jak i negatywne), mieszany (kiedy różne grupy prezentują odmienne
opinie o mieście). Organizowane wydarzenia są także skutecznym działaniem

D. Sikora-Fernandez, Event marketing jako instrument działań promocyjnych łódzkiego samorządu, „Studia Ekonomiczne i Regionalne” nr 2 (V) 2011, s. 20.
9
Ibidem, s. 20.
10
Event marketing czyli dedykowany program „na żywo”, http://www.eventmapa.pl/blogi/187/
event-marketing-czyli-dedykowany-program-8222nazywo8221#.UeUEN22JuVo (15.07.2013).
11
D. Sikora-Fernandez, Event marketing..., s. 19.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
8
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promocyjnym, gdyż cechują się informacją zwrotną. Satysfakcja z uczestnictwa
w określonej imprezie bardzo często przekłada się na lojalność nabywcy15.
Z uwagi na ich specyﬁczny charakter, a zwłaszcza bezpieczeństwo mieszkańców i uczestników, imprezy masowe ustawowo podlegają specjalnym przepisom16. Jeśli na imprezie artystycznej liczba osób biorących w niej udział wynosi
– odpowiednio – na stadionie powyżej tysiąca osób, w hali bądź też sali – powyżej
pięciuset osób, taką imprezę uznaje się za masową. Najważniejszym kryterium
przy organizowaniu imprezy jest liczba jej uczestników. Należy też zauważyć,
że przepisy nie uwzględniają imprez o charakterze religijnym czy społecznym,
mimo że liczba uczestników wskazuje na masowość imprezy17.
W niniejszym opracowaniu skupiono się na imprezach masowych o charakterze kulturalno-rozrywkowym, w tym sportowych.
Gdańsk jako przykład miejsca organizacji imprez masowych
Jednym z kluczowych okresów w organizacji imprez masowych w ostatnim
czasie był rok 2012, szczególny ze względu na organizację Euro 2012. W Gdańsku w 2012 roku odbyło się, poza związanymi z tym wydarzeniem, wiele innych
imprez masowych (tabela 1).
Tabela 1
Imprezy masowe w Gdańsku w 2012 roku i koszty ich zabezpieczenia przez policję
Impreza masowa
1

Imprezy masowe – wszystkie
Imprezy podwyższonego ryzyka
Imprezy masowe z wyłączeniem
imprez podwyższonego ryzyka
Masowe imprezy sportowe z wyłączeniem meczów piłki nożnej
Masowe imprezy sportowe podwyższonego ryzyka z wyłączeniem
meczów piłki nożnej
Mecze piłki nożnej

Liczba imprez
masowych
2

Szacunkowy koszt poniesiony
na zabezpieczenie imprezy (zł)
3

602
24

7 890 239
626 039

578

7 264 200

190

1 735 411

0

0

214

4 665 893

15
A. Smalec, Rola event marketingu w kształtowaniu marki regionu, w: Marketing – aktualne
problemy i kierunki ewolucji, red. M. Gębarowski, L. Witek, B. Zatwarnicka-Madura, Oﬁcyna Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, rozdział 25, s. 249.
16
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (DzU nr 62, poz. 504).
17
Co to jest impreza masowa? http://www.ngo.pl/x/588421 (01.06.2013).
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1

Mecze piłki nożnej podwyższonego
ryzyka
Mecze piłki nożnej z wyłączeniem
imprez podwyższonego ryzyka
Imprezy masowe
artystyczno-rozrywkowe
Imprezy masowe artystyczno-rozrywkowe podwyższonego ryzyka
Imprezy masowe artystyczno-rozrywkowe z wyłączeniem imprez podwyższonego ryzyka

2

217

3

24

626 039

190

4 039 854

198

1 488 935

0

0

198

1 488 935

Źródło: A. Piekut, Raport bezpieczeństwo imprez masowych w 2012 roku, KGP, Warszawa, luty 2012.

Jak ukazano w tabeli 1, w samym Gdańsku w 2012 roku zorganizowano dużo
imprez masowych (602 imprezy, w tym imprezy w ramach Euro 2012). Dla porównania, w Warszawie w roku 2012 odbyło się 730 imprez, w Krakowie – 617, we
Wrocławiu – 613. W Katowicach odnotowano 493 imprezy, a w Poznaniu – 487
imprez. Na terenie całego kraju odbyło się łącznie 7118 imprez masowych. Jak
widać, Gdańsk utrzymuje się w czołówce miast organizatorów tego typu imprez.
Organizacja imprez masowych niesie również ze sobą ogromne koszty.
W samym Gdańsku na ochronę policyjną wydano w 2012 roku prawie osiem
milionów złotych. W związku z organizacją Turnieju Finałowego Mistrzostw
Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012 znacząco wzrosły koszty utrzymania
bezpieczeństwa – w całym kraju o około 85%. Z raportów policyjnych wynika
również, że w 2012 roku spadła liczba organizowanych imprez masowych –
zarówno sportowych, jak i artystyczno-rozrywkowych, czego powodem była
głównie organizacja UEFA Euro 2102 (jednym z warunków przeprowadzenia
na terenie kraju meczów piłkarskich w ramach turnieju było zakończenie krajowych rozgrywek ligowych na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem
mistrzostw)18. Jak widać, Gdańsk plasuje się w czołówce organizatorów imprez
masowych (czwarte miejsce według policyjnych raportów), mimo że spadła
ogólna liczba imprez organizowanych w 2012 roku.
Miasto Gdańsk uwzględnia w Strategii Rozwoju Miasta do 2015 roku organizację imprez masowych i zaznacza, że tego typu przedsięwzięcia są ważnym
elementem krajobrazu kulturowego miasta. Do najważniejszych zaliczają się:
Jarmark św. Dominika, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i UliczA. Piekut, Raport bezpieczeństwo impreza masowych w 2012 roku, KGP, Warszawa, luty 2012.
18
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nych FETA, Festiwal Szekspirowski, Festiwal Polskich Wideoklipów YACH
FILM, Festiwal Dobrego Humoru, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, Festiwal Carillonowy i inne. W Strategii podkreśla się rolę i znaczenie Urzędu Miasta w „kreowaniu rozwoju sportu zarówno wyczynowego, jak
i masowego, z uwzględnieniem istniejącego zaplecza treningowego, takiego jak:
hale, stadiony, boiska i akweny wodne”, a także „popularyzację sportu na terenie
Miasta Gdańska poprzez organizowanie lub współorganizowanie imprez masowych [...]”19. Podkreśla się także wsparcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w organizacji imprez masowych przy wykorzystaniu istniejącej bazy sportowej.
W Strategii możemy przeczytać, iż organizacja imprez masowych na najwyższym poziomie daje możliwość znacznego rozwoju turystyki w mieście oraz
wzmocnienia wizerunku miasta jako interesującego i konkurencyjnego miejsca
pod kątem sportowo-rekreacyjnym w porównaniu z innymi regionami w Polsce
i za granicą. Przy odpowiednim wykorzystaniu potencjału miasto chce osiągnąć
korzyści gospodarcze (głównie w zakresie hotelarstwa, turystyki i gastronomii)20.
Organizacja imprez w 2012 roku w Gdańsku oraz opinia o nich
według turystów i mieszkańców
Jak podają organizatorzy imprezy, opierając się na źródłach z Raportu „Turystyka Gdańska w sezonie letnim 2012”21, większość turystów zdecydowanie pozytywnie ocenia udział w imprezie, jaką jest Jarmark Dominikański (tabela 2).
Tabela 2
Ocena Jarmarku Dominikańskiego przez turystów w 2012 roku (w %)
Ocena
Bardzo dobra
Dobra
Średnia
Nie mam zdania
Negatywna
Nie znam

Turyści ogółem

Turyści zagraniczni

Turyści krajowi

18,5
71,2
6,3
4,0
–
–

24,4
69,9
–
2,7
–
–

8,9
77,3
7,9
5,9
–
–

Źródło: http://www.mtgsa.com.pl/, (30.06.2013).
Strategia Rozwoju Miasta Gdańsk do 2015 roku przyjęta uchwałą Rady Miasta Gdańska
Nr XXXIII/1011/04 z dnia 22 grudnia 2004.
20
Ibidem.
21
Opracowanie Instytutu EUROTEST, http://www.mtgsa.com.pl/ (30.06.2013).
19
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W stosunku do roku 2011 zauważono wzrost pozytywnych odpowiedzi
(bardzo dobrych) o 5,7%. Brak oceny negatywnej również pozytywnie wpływa
zarówno na organizatora, jak i na samo miasto, a brak odpowiedzi o nieznajomości imprezy świadczy o jej ogromnej rozpoznawalności wśród turystów krajowych i zagranicznych22.
Jarmark corocznie przyciąga wielu turystów i nieodłącznie jest kojarzony
z Gdańskiem. Impreza zajęła w 2012 roku piąte miejsce na liście atutów Gdańska
(w 2011 roku – szóste miejsce). Bardziej atrakcyjne dla badanych były zabytki
Głównego Miasta, plaża i morze oraz gdańskie zoo. Turyści, których zapytano
o cel przyjazdu do Gdańska, podawali23: Jarmark św. Dominika, Festiwal Carillonowy (program kulturalny Jarmarku św. Dominika), Międzynarodowy Bieg św.
Dominika, strefę kibica na Placu Zebrań Ludowych, Koncert Gospel (program
kulturalny Jarmarku św. Dominika), FETA24, koncert A. Rusowicz (program
kulturalny Jarmarku św. Dominika), koncert H. Mlynkovej (program kulturalny
Jarmarku św. Dominika).
Jak widać z powyższych opracowań, Jarmark św. Dominka stał się wizytówką miasta Gdańsk i jest doskonale rozpoznawany przez turystów krajowych
i zagranicznych, którzy pozytywnie oceniają imprezę. Co roku przyciąga wielu
chętnych, których liczba sięga nawet 6 mln odwiedzających podczas trzech tygodni Jarmarku.
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro są ważnym wydarzeniem
w kalendarzu imprez dla każdego miasta organizatora i stanowią ogromny potencjał promocyjny. Dzięki imprezie na tak dużą skalę miasto przyciągnęło ogromną
liczbę turystów. Widoczny był także wzrost inwestycji prowadzonych przez miasto i związanych z przygotowaniem Gdańska na rozgrywki Euro 2012, takich jak
rozwój branży hotelarskiej (pojawiły się nowe hotele, schroniska, kwatery, udostępnione zostały akademiki), poprawa stanu dróg, rozbudowa portu lotniczego
i wiele innych. Samo powstanie stadionu PGE Arena Gdańsk to istotny wzrost
potencjału turystycznego miasta.
Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz prowadzone inwestycje mają
duży wpływ na atrakcyjność turystyczną Gdańska. Wzrost komfortu podróży,
Ibidem.
Raport „Turystyka Gdańska w sezonie letnim 2012”, opracowany przez Instytut Eurotest,
wrzesień 2012.
24
Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych odbywający się cyklicznie w Gdańsku na początku lipca.
22
23
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bezpieczeństwa, szybkość dojazdu bez uciążliwych korków ulicznych – przyczyniają się do powstawania pozytywnego wizerunku miasta.
Zespół Rzecznika Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego
27 czerwca 2012 roku przygotował wstępny raport dotyczący organizacji i przebiegu Euro 2012 w Gdańsku. Wynika z niego, że Gdańsk w czasie trwania rozgrywek odwiedziło ponad 150 tys. obcokrajowców oraz tyle samo rodaków, czyli
w sumie ponad 300 tys. kibiców. Na każdym z czterech meczów odnotowano
maksymalną liczbę oglądających, czyli około 40 tys. widzów25.
Stadion, na którym odbywały się mecze, mierzy 236 m długości, 203 m
szerokości, 45 m wysokości. Zapewnia 43 615 miejsc, 40 przeszklonych lóż oraz
1383 miejsca biznesowe na głównej trybunie. Jest wyposażony w 4 telebimy
o powierzchni 70 m2 każdy (wymiary 6 x 11 m), 308 głośników. Na potrzeby Euro
2012 został wyposażony w centrum medialne w hali namiotowej o powierzchni
1500 m2, 600 stanowisk dla dziennikarzy, 200 stołów komentatorskich. Parking
dysponuje miejscami dla 2179 samochodów oraz 74 autokarów26. Otwarcie stadionu zainaugurowano 14 sierpnia 2011 roku meczem Lechia Gdańsk– Cracovia (1:1). 22 czerwca 2012, podczas ostatniego dnia rozgrywek, zakończyło się
badanie zadowolenia kibiców w ramach projektu Spectator Consumer Research
(SCORE). Podczas badania odnotowano, że w pierwszych czternastu dniach
rozgrywek Gdańsk odwiedzili goście z Irlandii (32%), Polski (30%), Hiszpanii
(11%), Niemiec (5%). Badając ponad 950 gości w Gdańsku i Sopocie, przeliczono, że przeciętnie kibic wydał w Gdańsku około 4552 zł na zakwaterowanie, 1698 zł na wyżywienie, 620 zł na bilety, 399 zł na zakupy i piłkarskie
pamiątki, 2982 zł na rozrywkę oraz inne usługi i towary. Obliczono, że średnio
kibice zagraniczni wydali w Gdańsku 160 tys. złotych, turyści jednodniowi – 66
tys. złotych, wielodniowi – 94 tys. złotych27. Odnotowano także, że wśród kibiców 80% to mężczyźni w wieku od 25 do 35 lat. Statystyczny kibic przebywał
w Gdańsku średnio 7,6 doby, głównie w hotelach, na kwaterach i kempingach.
Średnia wielkość przyjezdnej grupy to pięć osób. Niewiele, bo 13,6% kibiców, to
osoby, które brały udział w poprzednich imprezach sportowych tego typu (Euro
2008 w Szwajcarii i Austrii czy Mistrzostwa Świata FIFA w RPA). 93% badanych oceniło atmosferę panującą w Gdańsku jako doskonałą lub też dobrą, a 88%
Raport „Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści z organizacji Turnieju UEFA EURO 2012”, Urząd Miasta w Gdańsku, listopad 2012, s. 13.
26
Ibidem s. 14.
27
Ibidem, s. 23.
25
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poleciłoby miasto jako cel urlopu. 22% Polaków zrezygnowało z zagranicznych
wakacji na rzecz mistrzostw28.
Z racji tego, że Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej są uznawane za trzecią
największą imprezę sportową na świecie, obecność w środkach masowego przekazu w kontekście tak ważnego wydarzenia ma duży wpływ na promocję i budowanie pozytywnego wizerunku miasta gospodarza, w tym przypadku Gdańska.
Obecność w mediach przyciąga nie tylko turystów, ale także inwestorów szukających miejsca na ulokowanie biznesowej działalności.
W przeprowadzonych przez miasto Gdańsk badaniach wykazano, że liczba
wzmianek o Gdańsku w telewizji i radiu znacznie wzrosła. W prasie i internecie
zauważono wzrost z 2,5 tys. wzmianek w 2007 roku, poprzez 18 tys. wzmianek
w 2011 roku, do ponad 35 tys. wzmianek w 2012 roku (z czego 6 tys. wzmianek
dotyczyło turnieju)29.
Gdańsk promowano również za granicą. Media zagraniczne relacjonowały
przebieg Euro 2012 oraz przekazywały informacje o miastach gospodarzach.
Najwięcej uwagi miastu poświęcono w Hiszpanii, ponieważ to w Gdańsku rozegrała wszystkie swoje mecze grupowe jej reprezentacja. Od kwietnia do czerwca
2012 roku 160 spotów o Gdańsku pojawiło się w stacjach CNN, BBC, Eurosport.
W internecie działania promocyjne trwały od maja 2012, głównie w Hiszpanii, Włoszech i Irlandii. Osiągnięto ponad 60 mln milionów odsłon materiałów
reklamujących Gdańsk przez 30 dni wśród określonej grupy docelowej, w tym
wypadku – wśród kibiców oraz osób szukających wakacyjnej destynacji. Do
tych krajów skierowano również kampanię prasową. Reklamy wydrukowano
w wysokonakładowych dziennikach opiniotwórczych30. Oferta Gdańska była
również promowana na europejskich targach, m.in.: Fitur w Madrycie, Holiday
World Show w Dublinie, BIT w Mediolanie, ITB w Berlinie, MITT w Moskwie.
W pierwszej połowie 2012 roku Gdańsk promował się poprzez wizyty studyjne,
podczas których miasto odwiedziło 120 dziennikarzy z Irlandii, Hiszpanii, Włoch,
Chorwacji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Słowacji, Chin i Kataru. W efekcie promowano miasto w zagranicznych mediach
zarówno pod kątem Turnieju, jak i oferty turystycznej.
Wykorzystano również media społecznościowe, takie jak Facebook, Tweeter, Foursquare czy Google+, w których prowadzono kompleksowe działania
28
29
30

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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w języku angielskim w ramach projektu #InGdańsk. Gdańsk promowano nie
tylko jako gospodarza Mistrzostw, ale również miejsce atrakcyjne turystycznie. W samym okresie trwania rozgrywek odnotowano dziesięciokrotny wzrost
obecności Gdańska na portalach społecznościowych, w porównaniu z wynikami z czerwca 2011 roku. Oszacowano, że łącznie opublikowano kilkadziesiąt
tysięcy zdjęć i około 2000 ﬁlmików z Gdańska, a na blogach zrelacjonowano
setki wydarzeń w trzydziestu językach, z których 95% miało pozytywne lub
neutralne opinie.
Miasto wydało również broszury informacyjne Gdańsk organizatorem
UEFA Euro 2012, dystrybuowane od końca kwietnia na terenie całego miasta,
a także podczas spotkań z mieszkańcami i na różnych imprezach. Wydano również City Guide, przewodnik dla turystów i kibiców w siedmiu językach, oraz
mapę Gdańska z istotnymi dla kibiców informacjami31.
Z powyższej analizy wynika, że organizacja Euro 2012 pozytywnie wpłynęła na wizerunek Gdańska. Według wyników badań, miasto zostało odebrane
jako przyjazne turystom – mieli oni poczucie bezpieczeństwa i gościnności. Obok
Poznania, Gdańsk był najlepiej oceniony wśród miast organizatorów. Gdańsk
także obok Warszawy został uznany za miasto godne polecenia znajomym, co
również świadczy o pozytywnym wpływie organizacji imprezy na wizerunek
miasta. Połowa badanych wyraziła chęć powrotu do Gdańska przed upływem
trzech lat od zakończenia imprez, a dziewięciu z dziesięciu ankietowanych poleciłoby go znajomym. W raporcie podkreślono, że nawet jeśli respondenci nie
planują powrotu do miasta, to będą polecać je znajomym i rodzinie. Mieszkańcy
Gdańska widzieli również osobiste korzyści płynące z organizacji Turnieju32.
Organizacja UEFA Euro 2012 w Gdańsku pozwoliła na osiągnięcie wielu
korzyści o charakterze zarówno społecznym, jak i wizerunkowym. Jedną
z najważniejszych były przyspieszone inwestycje infrastrukturalne, obejmujące
m.in. budowę stadionu na gdańskiej Letnicy, rozbudowę Portu Lotniczego im.
L. Wałęsy w Rębiechowie, poprawę stanu infrastruktury drogowo-komunalnej
w mieście. Dla poprawy wizerunku miasta wykorzystywano też zarówno krajowe, jak i zagraniczne media – te tradycyjne i te nowoczesne. Uzupełnieniem
szerokiego wachlarza działań był czynny udział oraz promowanie imprezy i miasta podczas europejskich targów w 2012 roku. O istotnym wpływie imprezy

31
32

Ibidem.
Ibidem.
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świadczy też chęć powrotu zdecydowanej większości turystów oraz polecanie
znajomym miasta jako destynacji turystycznej.
Podsumowanie
Organizacja masowych imprez jest szansą na skuteczne kształtowanie
wizerunku miasta. Imprezy to ważny element życia miasta w wymiarze społecznym i marketingowym. Na przykładzie Gdańska i dostępnych badań, głównie
dotyczących Euro 2012, widać silne oddziaływanie konkretnego wydarzenia
na budowanie oceny mieszkańców i turystów. W Gdańsku Euro 2012 uczyniono
również motorem zmian infrastrukturalnych, w tym inwestycji w stadion, drogi,
port lotniczy. Wzrosła również inwestycyjna atrakcyjność Gdańska, co pozwala
na bardziej dynamiczny rozwój przedsiębiorstw i ożywienie gospodarcze. Należy
jednak pamiętać, że działania miasta dążące do poprawy wizerunku mają charakter strategiczny, długoterminowy i muszą być poparte dokumentami oraz decyzjami władz samorządowych.
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MASS EVENTS IN THE CREATION OF IMAGE OF THE CITY
AS AN EXAMPLE OF GDANSK

Summary
The city’s image is a set of subjective feelings and opinions, which are made up of
many factors. Build associations and perceptions of the city is also through events, which
include, inter alia, public events. Local authorities have a number of instruments, effects
on the formation and execution of events in the city. Mass events are a special tool for
shaping the image of the city. Gdańsk as a major urban center is the host and organizer
of many such events. The nature of these events is closely associated with the policy of
the cities.
Keywords: mass events, the image of the city, Gdańsk
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