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Wykorzystanie funduszy strukturalnych a stymulowanie
innowacyjności w ujęciu regionalnym
Streszczenie
Celem rozważań jest zbadanie, jak alokacja środków z funduszy unijnych
w perspektywie finansowej 2007-2013 wpływa na realizację celów związanych
z podnoszeniem stopnia innowacyjności w ujęciu regionalnym, tj. w poszczególnych województwach. Analiza obejmuje wybrane wskaźniki i dane odnoszące się
do realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Jak z niej
wynika, choć poziom wykorzystania alokacji środków na lata 2007-2013 jest bardzo wysoki, to jednak stan innowacyjności regionów może ulegać stopniowej poprawie w dość przewidywalnym zakresie, tj. w największym dotyczy regionów najlepiej rozwiniętych, z silnymi ośrodkami miejskimi i aktywnymi przedsiębiorcami.
Regiony najsłabiej rozwinięte i najmniej innowacyjne w zdecydowanie mniejszym
stopniu wykorzystają alokację na PO IG.
Słowa kluczowe: fundusze strukturalne, analiza regionalna, innowacyjność.
Kody JEL: O3, O5

Wstęp
Dla wielu przedsiębiorstw innowacyjność jest źródłem przewagi konkurencyjnej.
Konieczność dostosowywania się do niezwykle zmiennego, wręcz turbulentnego otoczenia sprawia, że firmy dostrzegają wartość w wypracowywaniu zdolności do adaptacji
i elastycznego reagowania w obliczu zmian. Potencjał innowacyjny postrzegany bardzo
szeroko – w kontekście zasobów ludzkich, systemów badawczych i zasobów intelektualnych, instrumentów finansowych i wsparcia materialnego, inwestycji o charakterze
techniczno-technologicznym, sieci powiązań i przedsiębiorczości – pozwala im lepiej
zaspokajać zmienne potrzeby konsumentów i skuteczniej bronić się przed posunięciami
konkurentów.
Niestety, poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw wciąż pozostaje bolączką
polskiej gospodarki i polskich regionów i być może dlatego został również uznany za jeden
z priorytetów rozwojowych kraju. W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy i jak alokacja środków z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013
wpływa na realizację celów związanych z podnoszeniem stopnia innowacyjności w ujęciu
regionalnym, tj. w poszczególnych województwach. Analiza obejmuje wybrane wskaźniki i dane odnoszące się do realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
(PO IG).
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Innowacyjność regionów
Sytuacja regionów jest odzwierciedleniem klimatu makroekonomicznego. Przyjmując
perspektywę regionalną i odnosząc poziom innowacyjności wyłącznie do obszaru funduszy
strukturalnych i pomocy finansowej uzyskiwanej przez polskich interesariuszy w ramach
działania 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” PO IG, można powiedzieć, że pojedyncze projekty zostały ocenione jako innowacyjne, przy czym kryteria do
oceny poziomu innowacyjności projektów zostały określone szeroko jako:
1. kryterium nowości produktu,
2. kryterium wzrostu użyteczności produktu dla odbiorcy-klienta,
3. kryterium możliwości wprowadzenia produktu na rynek docelowy (wdrożenia) połączony z analiza opłacalności (Pomiar ogólnego… 2009, s. 16 i nast.).
Najlepiej w tym zakresie wypadły województwa: mazowieckie (57 projektów, co stanowi 18,16% wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, które zostały uznane za innowacyjne), śląskie (48 projektów – 15,29%) i małopolskie (36 projektów – 11,47%). Najmniej
projektów innowacyjnych w odniesieniu do działania 4.4. złożono w województwach: opolskim (6 projektów – 1,91%), świętokrzyskim (4 projekty – 1,27%) i zachodniopomorskim
(4 projekty – 1,27%) (Pomiar ogólnego… 2009, s. 59).
W czym należy upatrywać tak niskiego stopnia innowacyjności projektów? Podstawową
barierą pozostają kwestie administracyjno-organizacyjne – duża część projektów nie spełnia
warunków, które leżały u podstaw utworzenia działania, tzn. pobudzenia innowacyjności
gospodarki w skali większej niż tylko w skali innowacyjności firmy. Nie mając rzeczywiście
charakteru innowacyjnego, często stanowią co najwyżej innowację w skali firmy będącą
często na pograniczu modernizacji lub rozszerzenia parku maszynowego (Pomiar ogólnego… 2009, s. 57).

Znajomość funduszy strukturalnych jako źródła finansowania
projektów innowacyjnych
Zważywszy na niski poziom innowacyjności, tym bardziej mogłoby się wydawać, że
popyt na dofinansowanie projektów nakierowanych na stymulowanie innowacji i finansowanych ze środków unijnych powinien być ogromny. I taki jest, choć nadal ta forma finansowania zewnętrznego wydaje się słabo rozpoznana przez przedsiębiorców.
Badania pokazują, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w niewystarczającym stopniu korzysta z funduszy unijnych. Z tej formy zewnętrznego finansowania korzysta
zaledwie 5% mikro, 9% małych i 18% średnich podmiotów. Aż 71% małych i średnich firm
nigdy nie starało się o pozyskanie dodatkowych środków z funduszy unijnych czy międzynarodowych instytucji finansowych (MŚP pod lupą… 2011, s. 17 i nast.).
Analizując te dane w rozbiciu regionalnym, można zaobserwować duże dysproporcje.
Najwyższy odsetek wskazań na finansowanie ze środków unijnych odnotowano w województwie zachodniopomorskim (18%), nieco mniej w podkarpackim (17%) i dolnośląskim
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(15%), zerowe wykorzystanie zanotowano w województwie lubuskim. Województwa podlaskie (7%) i śląskie (12%) plasują się mniej więcej w połowie zestawienia. Bardzo słabe
wyniki notuje województwo mazowieckie (4%) (MŚP pod lupą… 2011, s. 17 i nast.).
Dane te potwierdzają również zapisy projektu Stan dostępu do finansowania zewnętrznego
i potrzeby MŚP w Polsce zrealizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
w 2010 roku. Z tego opracowania wynika, że zaledwie 13,6% podmiotów z grupy MŚP korzystało z funduszy strukturalnych jako zewnętrznego źródła finansowania.

Stopień realizacji PO IG pod kątem skali i zakresu stymulowania
innowacyjności
Wśród tych podmiotów, które mają wiedzę na temat dostępnych możliwości pozyskiwania środków unijnych i które mają umiejętności występowania o to dofinansowanie, PO IG,
z celem głównym określonym jako: „rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne
przedsiębiorstwa”, zdecydowanie przyciąga uwagę przedsiębiorców. Pod względem liczby
wniosków o dofinansowanie i umów o dofinansowanie ustępuje jedynie PO KL (stan na
dzień 31 grudnia 2013 r.). Należy również dodać, że wartość wydatków kwalifikowalnych
certyfikowanych do Komisji Europejskiej w 2013 roku przekroczyła zakładany cel na ten
rok (104,2% realizacji celu) (Sprawozdanie z realizacji w 2013… 2014, s. 110-112).
Na koniec 2013 roku dominującą grupę beneficjentów PO IG – według kryterium wartości dofinansowania - stanowili przedsiębiorcy (59% całości dofinansowania udzielonego
w ramach PO IG). Jeśli przyjąć liczbę zawartych umów, sytuacja prezentuje się jeszcze
korzystniej: przedsiębiorcy realizują łącznie niemal 89% projektów w ramach PO IG. Taki
rozdział pieniędzy pozwala domniemywać, że innowacyjność podmiotów gospodarczych
powinna zostać rzeczywiście wzmocniona. Zwłaszcza, że łączna wielkość publicznych
środków finansowych zaangażowanych w realizację PO IG w latach 2007-2013 wynosi
10 186 030 644 euro (Sprawozdanie roczne z realizacji… 2014, s. 9).
Stan wykorzystania środków z tego programu na koniec grudnia 2013 roku przedstawia
tabela 1.
Tabela 1
Stan wykorzystania środków z programu PO IG na 31 grudnia 2013 roku
Wyszczególnienie

Liczba

Wnioski o dofinansowanie po ocenie
formalnej i merytorycznej
Umowy o dofinansowanie

45 001
15 430

Wartość (dofinansowanie
Poziom wykorzystania
unijne i krajowe)
alokacji na lata 2007-2013
(w mln PLN)
(w %)

Źródło: Sprawozdanie roczne z realizacji... (2014, s. 20-30).

109 970,6
42 300,9

257,41
99,01
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Z danych PARP wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa pozyskały ponad 8 miliardów złotych z dwóch programów operacyjnych, nakierowanych w pierwszej kolejności na
przedsiębiorstwa: Innowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki, od początku ich funkcjonowania. Ponad 90% tej kwoty przypada na POIG (MŚP pod lupą… 2011, s. 17). Analizując
wielkość środków pozyskanych przez MŚP z tych dwóch programów w ujęciu regionalnym,
ponownie można zaobserwować duże dysproporcje.
Środki płyną najsilniejszym strumieniem do województwa mazowieckiego (1646,1 mln zł),
mimo iż stosunkowo niewielki procent firm w województwie wybiera tę formę finansowania zewnętrznego, w dalszej kolejności plasuje się województwo małopolskie
(871,4 mln zł) i śląskie (868,0 mln zł). Wielkość dofinansowania jest najmniejsza w województwach: zachodniopomorskim (93,9 mln zł) i opolskim (113,9 mln zł). Podlaskie
(184,2 mln zł) cechuje średni poziom wartości pozyskanego dofinansowania (MŚP pod
lupą… 2011, s. 22).
W ramach PO IG warto również zwrócić uwagę na sposób alokacji środków między poszczególne osie priorytetowe, którym przyporządkowano konkretne działania. Choć wszystkie osie składają się na zapewnienie sprzyjających warunków rozwojowi innowacyjności
gospodarki, to jednak z punktu widzenia podmiotów gospodarczych na uwagę zasługuje
zwłaszcza:
-- oś 3. Kapitał dla innowacji – 3,0% środków publicznych przeznaczonych na PO IG,
wartość wnioskowanego dofinansowania w ramach tej osi na koniec grudnia 2013 roku
to 653,05 mln euro – w ramach tej osi realizowane są instrumenty niezbędne z punktu widzenia inicjowania działalności innowacyjnej MŚP oraz wsparcia jej w początkowych etapach wzrostu; przewidziane instrumenty są adresowane w szczególności do
tych przedsiębiorców, których przedsięwzięcia charakteryzują się wysokim poziomem
innowacyjności, stosunkowo niewielkim budżetem, dużym potencjałem rynkowym oraz
wysokim ryzykiem;
-- oś 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia – 36,4% środków publicznych przeznaczonych na PO IG, wartość wnioskowanego dofinansowania w ramach tej osi na
koniec grudnia 2013 roku to 10 265,525 mln euro (największa wartość spośród wszystkich osi PO IG) – w ramach tej osi dofinansowywane są przedsięwzięcia w zakresie
wdrażania wyników prac B+R, projekty przedsiębiorców polegające na wdrażaniu własnych lub nabytych nowych technologii, inwestycje w zakresie opracowywania wzorów
przemysłowych i użytkowych stanowiących jedno ze źródeł przewagi konkurencyjnej,
projekty przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego i usługowego w zakresie realizacji
nowych inwestycji obejmujących nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych
(w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko) lub
organizacyjnych (Sprawozdanie roczne z realizacji… 2012, s. 10; Sprawozdanie roczne
z realizacji… 2014, s. 9).
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Stopień realizacji PO IG ogółem w podziale wojewódzkim
Przejście do bardziej szczegółowej analizy alokacji środków w ramach PO IG na poszczególne województwa, musi poprzedzać jedna uwaga formalna. Warto zwrócić uwagę
na różne mierniki „skuteczności” regionów pod względem aktywności w korzystaniu ze
środków unijnych. Analizując alokację środków z poszczególnych programów operacyjnych, można brać pod uwagę np. liczbę beneficjentów programu, liczbę i wartość złożonych wniosków o dofinansowanie, lub liczbę podpisanych umów o dofinansowanie i wielkość przyznanego dofinansowania (wartość podpisanych umów). W zależności od przyjętej
miary, inne województwa pełnią rolę „liderów”. Fakt, że z danego województwa niewiele
przedsiębiorstw ubiega się o dofinansowanie nie przesądza o finalnej wielkości przyznanego dofinansowania. Może się zdarzyć, że w danym województwie będzie realizowanych
dosłownie kilka projektów, ale za to o jednostkowej, ponadprzeciętnie dużej wartości. I odwrotnie, w niektórych regionach przedsiębiorcy mogą działać bardziej aktywnie na bardziej
lokalną (tj. mniejszą) skalę, prowadząc projekty nastawione na modyfikacje i modernizacje
niż budowę systemów, procesów, kompetencji itp.
Biorąc pod uwagę liczbę podpisanych umów o dofinansowanie (por. wykres 1), zdecydowanie prym wiedzie województwo mazowieckie (3412), w którym podpisano niemal dwukrotnie więcej umów niż w drugim, pod tym względem, regionie, tj. województwie wielkoWykres 1
Liczba podpisanych umów o dofinansowanie od uruchomienia programu
w podziale na województwa


































Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie roczne … (2014, s. 39).
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polskim (1865). Wśród województw, w których liczba podpisanych umów przekracza 1000,
należy województwo małopolskie (1579) i śląskie (1414). Najsłabiej wypadają województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, opolskie, lubuskie i świętokrzyskie, w których liczba
umów nie przekracza 300. Ujmując te różnice procentowo można powiedzieć, że jeśli liczba
umów podpisanych w województwie mazowieckim stanowi 22,1% wszystkich podpisanych
umów o dofinansowanie od uruchomienia PO IG, to w województwie warmińsko-mazurskim jest ona ponad 15-krotnie mniejsza (stanowi zaledwie 1,5% wszystkich umów).
Ten układ zasadniczo potwierdza zastosowanie kolejnego kryterium, jakim jest wartość
podpisanych umów (por. wykres 2). Pozycję lidera zajmuje województwo mazowieckie, za
nim plasuje się województwo śląskie i wielkopolskie, ale różnice między nimi nie są już tak
znaczne jak w przypadku liczby podpisanych umów. Przypada na nie, odpowiednio, 12,4%,
11,5%i 10,4% wartości wszystkich podpisanych umów. Sytuacja wygląda najgorzej dla
województwa zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubuskiego
i świętokrzyskiego, w których wartość podpisanych umów nie przekracza 300 mln zł.
Wykres 2
Wartość podpisanych umów o dofinansowanie od uruchomienia programu
w podziale na województwa (mln EUR)






































Źródło: jak w wykresie 1.

Przechodząc do kolejnego kryterium należy zauważyć, że województwo mazowieckie
charakteryzuje największa aktywność w ubieganiu się o środki z PO IG, jeśli przyjąć liczbę
złożonych wniosków w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (193,8), w porównaniu do
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najmniej aktywnego województwa warmińsko-mazurskiego, dla którego wskaźnik ten wynosi 59,6 (Sprawozdanie roczne … 2014, s. 36). Dokonując analogicznych porównań innych
województw, które cechuje najwyższa i najniższa aktywność tego rodzaju, można wysnuć
wniosek, że jest ona skorelowana z lokalizacją najprężniej rozwijających się ośrodków miejskich i, co za tym idzie, tempem rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów.
Inny obraz regionów rysuje się, jeśli za kryterium porównawcze przyjąć skuteczność
wnioskowania mierzoną stosunkiem liczby podpisanych umów do liczby złożonych wniosków. Wskaźnik ten waha się od 26,1% w województwie warmińsko-mazurskim do 39,5%
w województwie podkarpackim. Województwo mazowieckie zajmuje w tym układzie dopiero piątą pozycję. Wyprzedza go również województwo opolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie i lubuskie (Sprawozdanie roczne z realizacji… 2014, s. 37).

Stopień realizacji PO IG według osi priorytetowych w podziale
wojewódzkim
Pamiętając o tym, że spośród ośmiu merytorycznych osi priorytetowych PO IG dwie
są nakierowane bezpośrednio na przedsiębiorstwa, warto przyjrzeć im się bliżej w ujęciu
terytorialnym.
W przypadku osi 3. jest to nieco utrudnione, gdyż zdecydowana większość projektów ma
zasięg ponadregionalny, a stanowią one 26,5% ogólnej liczby projektów oraz aż 87% całkowitej wartości dofinansowania w ramach zawartych umów. Tym niemniej, wśród projektów,
które można przyporządkować do konkretnego województwa, liczebnie dominują projekty
złożone przez podmioty z województwa dolnośląskiego mazowieckiego i małopolskiego –
łącznie projekty realizowane w tych trzech regionach stanowią ok. 59% wszystkich projektów w ramach osi 3. (por. wykres 3) (Sprawozdanie roczne z realizacji… 2014, s.140). Co
istotniejsze, jeśli rozpatrywać alokację w ramach osi analogicznie do analizy prowadzonej
całościowo dla PO IG i uwzględniać różne kryteria, należy stwierdzić, że te same regiony
odpowiadają za największą łączną wartość dofinansowania. Można to odczytywać jako największe zainteresowanie przedsiębiorców uzyskaniem finansowego wsparcia zewnętrznego
na projekty o charakterze innowacyjnym i jako największą skuteczność podejmowanych
przez nich działań w tym kierunku. Niepokojąca sytuacja dotyczy województwa podlaskiego, w którym nie podpisano żadnej umowy i złożono zaledwie 3 wnioski o dofinansowanie oraz warmińsko mazurskiego (1 umowa o dofinansowanie). Taki podział geograficzny
w odniesieniu do osi 3. odzwierciedla stan wykorzystania środków w ramach całego PO IG
(Sprawozdanie roczne z realizacji… 2014, s. 140).
Przechodząc do osi 4., należy w pierwszej kolejności zauważyć zdecydowanie mniejsze dysproporcje w regionalnym rozkładzie projektów, w porównaniu do większości pozostałych osi priorytetowych PO IG. Beneficjenci z województwa mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego i wielkopolskiego realizują 50% wszystkich projektów zrealizowanych
w ramach osi 4. (Sprawozdanie roczne z realizacji… 2014, s. 151). Ta dominująca alokacja
środków potwierdza potencjał tych regionów do wykorzystania pozyskanych środków na
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Wykres 3
Wartość dofinansowania projektów realizowanych w ramach 3. osi priorytetowej
(w mln EUR)









































Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie roczne … (2014, s. 140).

wybrane cele i impet przedsiębiorstw do wprowadzania zmian. Można wobec tego oczekiwać pewnej poprawy innowacyjności tych regionów. Na uwagę zasługuje również bardzo
korzystna sytuacja w województwie podkarpackim, które nie zajmowało w dotychczasowej
analizie wysokich pozycji, a które w ramach osi 4. realizuje projekty w imponującej wysokości 392,9 mln euro. Tym samym województwo podkarpackie plasuje się tuż za małopolskim i przed mazowieckim. Niestety, wpływ środków z osi 4. na stan innowacyjności w województwach, które wypadły słabo pod względem wykorzystania alokacji na oś 3., również
jest nikły. Projekty z województwa warmińsko-mazurskiego stanowią zaledwie 2% ogólnej
liczby projektów realizowanych w ramach osi 4., a wartość ich łącznego dofinansowania
stanowi ok 1,7% ogólnej alokacji na tę oś (Sprawozdanie roczne z realizacji… 2014, s. 152).
To oznacza, że wartość dofinansowania projektów realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim jest niemal sześciokrotnie niższa niż w województwach przodującym
według tego kryterium (tj. małopolskim i podkarpackim).
W porównaniu z innymi programami operacyjnymi, PO IG wydaje się bardzo dobrze
dopasowany do potrzeb polskich interesariuszy, o czym świadczy struktura liczby i wartości
podpisanych umów o dofinansowanie projektów według obszarów wsparcia.
Biorąc pod uwagę liczbę podpisanych umów, można powiedzieć, że za wyjątkiem województwa dolnośląskiego, obszar „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość” był priorytetowy we wszystkich innych województwach. Liczebnie zdecy-
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Wykres 4
Wartość dofinansowania projektów realizowanych w ramach 4. osi priorytetowej
(w mln EUR)



























 












Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie roczne z realizacji… (2014, s. 15).

dowanie dominował inne cele. Co więcej, w odniesieniu do województwa dolnośląskiego,
łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego, na
drugim miejscu znalazł się obszar: społeczeństwo informacyjne. To może wskazywać na
dwutorowe podchodzenie od problematyki innowacyjności i rozwoju technologicznego pod
kątem możliwości komunikacyjnych i informacyjnych.Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, jeśli porównywaćogólną wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektów
w obrębie PO IG ze względu na obszar wsparcia. Na pewno nie jest jednoznaczna. Obok
tematu innowacyjności (nadal będącego solidnie dotowanym obszarem) i społeczeństwa informacyjnego (które w tym ujęciu zostało zmarginalizowane), beneficjenci podejmowali
działania o większej skali lub większym zakresie na rzecz obszaru: transport, ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, oraz inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz
społeczną (Przegląd regionalny 2010, s. 21, 25).

Podsumowanie
Analiza danych dotyczących alokacji i wykorzystania środków w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pozwala stwierdzić duże zainteresowanie przedsiębiorców tym programem i jego priorytetami innowacyjnymi. Świadczy o tym poziom wyko-
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rzystania środków przeznaczonych na perspektywę 2007-2013, który sugeruje nawet pewien
deficyt. Jednocześnie można zaobserwować duże zróżnicowanie regionalne w zakresie liczby i wartości podpisanych umów o dofinansowanie. Dotyczy to tak ogólnoprogramowych
alokacji, jak i rozdziału środków między poszczególne osie priorytetowe. Z punktu widzenia
przedsiębiorstw, oś 3. i 4. były najatrakcyjniejsze, gdyż odnosiły się do inicjowania działalności innowacyjnej MŚP i realizowania inwestycji w innowacyjne przedsięwzięcia. Z tego
względu przytoczono dane mające na celu porównanie regionów w zakresie wykorzystania
środków przypisanych tym dwóm osiom (według kryterium liczby i wartości podpisanych
umów o dofinansowanie). Jak wynika z analizy, choć poziom wykorzystania alokacji środków na lata 2007-2013 jest bardzo wysoki, to jednak stan innowacyjności regionów może
ulegać stopniowej poprawie w dość przewidywalnym zakresie, tj. w największym dotyczy
regionów najlepiej rozwiniętych, z silnymi ośrodkami miejskimi i aktywnymi przedsiębiorcami. Regiony najsłabiej rozwinięte i najmniej innowacyjne w zdecydowanie mniejszym
stopniu wykorzystują alokację na PO IG. Na taki rozdział zainteresowania PO IG, skuteczności w aplikowaniu o środki i faktycznej wartości podpisanych umów o dofinansowanie
wpłynęły makroekonomiczne czynniki, takie jak liczba mieszkańców województw, liczba
aktywnych przedsiębiorstw i ogólny poziom rozwoju województw.
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Use of the Structural Funds and Stimulating Innovativeness
in the Regional Approach
Summary
An aim of considerations is to survey how allocation of means from the EU
funds in the 2007-2013 financial perspective affects fulfilment of the objectives
related to raising the degree of innovativeness in the regional approach, i.e. in individual provinces. The analysis covers the selected indices and data related to implementation of the Innovative Economy Operational Programme (IE OP). As it
shows, albeit the level of use of allocation of means for the years 2007-2013 is very
high, nevertheless the state of innovativeness of regions may be gradually improved
in quite a foreseeable extent, i.e. in the highest degree it concerns the best developed
regions, with strong urban centres and active entrepreneurs. The least developed
and the least innovative regions make use of allocation on IE OP in the definitely
least degree.
Key words: structural funds, regional analysis, innovativeness.
JEL codes: O3, O5

Использование структурных фондов и стимулирование
инновационности в региональном подходе
Резюме
Цель рассуждений – изучить, как распределение средств из фондов Евросоюза в финансовой перспективе 2007-2013 гг. влияет на осуществление
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целей, связанных с повышением уровня инновационности в региональном
подходе, т.е. в отдельных воеводствах. Анализ охватывает избранные показатели и данные, касающиеся выполнения Оперативной программы «Инновационная экономика» (ОП ИЭ). Как показывает анализ, хотя уровень использования распределяемых средств на период 2007-2013 гг. весьма высокий, то
все же состояние инновационности регионов может постепенно улучшаться
в довольно предвидимом диапазоне, т.е. в самой высокой степени это касается
лучше всего развитых регионов, с сильными городскими центрами и активными предпринимателями. Регионы, слабее всего развитые и наименее инновационные, в решительно меньшей степени используют средства на ОП ИЭ.
Ключевые слова: структурные фонды, региональный анализ, инновационность.
Коды JEL: O3, O5
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Employees Training and Raising Enterprises’ Competitiveness,
or Challenges of the Knowledge-Based Economy
Summary
An aim of this article is to introduce into the subject matters of enterprise’s
competitiveness, with a particular consideration of the importance of employees
training under the knowledge-based economy’s conditions. The author undertook
an attempt to determine the relationships between the aims and effects of employees training from the point of view of success of an economic entity in the market
where innovativeness is of a greater and greater importance. She indicated the determinants of competitiveness, the importance of human resource management in
raising enterprises’ competitiveness in the context of aims of employee training.
An important determinant of employee training is selection of sources of financing. An analysis of the subject literature in the field of enterprise management and
human resource management as well as the findings of secondary research surveys
concerning the subject matters in question indicate the existence of the relationship
between employee training and raising those enterprises’ competitiveness. Organisation operating in the knowledge-based economy, basing in their activities on competences and competing in the open market, should take care of raising the quality
of work of all employees. The changing conditions of carrying out an economic
activity require not only an adjustment of technologies of organisational processes
to new needs but, first of all, the ongoing process of extending knowledge and skills
of human resources of a given organisation. This is possible owing to taking into
account the employee training and the selection of sources of financing thereof in
the process of human resource management. An effect of the carried put training,
the most important from the point of view of most organisations, is growth of their
profits and strengthening their market position, possible owing to improvement of
the quality of products and services offered to customers.
Key words: knowledge-based economy, competitiveness, human resource management, employees training.
JEL codes: D2, D21, D22, M12, M51, M53, O15

Introduction
Contemporary organisations functioning in the knowledge-based economy are described
as knowledge-based organisations or learning organisations, treating training and other prodevelopmental activities as an integral element of their activities, striving for an optimum
use of both group and individual staff potential and creating climate for self-development
and raising qualifications. Such organisations are concerned not only about acquiring from
outside more valuable employees but also about maintaining and developing qualification of
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the workers employed (Listwan 2009, p. 156). Carrying out training is necessary as dynamic
changes in the market environment as well as within an enterprise, quick technical and technological progress, development of the process of management and globalisation cause that
the acquired knowledge and skills are quickly becoming devaluated (Zbiegień-Maciąg 2006,
p. 139).
Enterprises, looking for savings, most often liquidate working places and limit employment, reduce the number of motivating factors or just resign from training. The enterprises
concerned about development of their employees and accomplishment of actions in the area,
for example, of training may apply for receiving financial support in this respect from the
European Union for which human capital development both in the macro and microeconomic approach has been for years an important issue of the common regional policy.
Training is one of the fundamental forms of professional development of employees.
Enterprises acquire not only highly qualified personnel, which identify themselves with
a given enterprise, but also achieve purely measurable benefits in the form of balance-sheet
profit and growth of competitiveness in the market (Olsztyńska 2005, p. 9-10). Therefore,
there is important a proper approach to human resource management, with a particular consideration of employee training in the context of the most important goal of the enterprise
which is an ongoing growth of sales of goods and services, what has a substantial impact
on raising its competitiveness. This is people employed at a given enterprise who decide its
success and competitiveness; hence, so much depends on a proper management of human resources. The basic objectives of human resource management include creation of a personal
strategy, employment planning, recruitment and selection of workers, outlining career paths
and formation of individual development of the employee, motivating and remunerating.
Achievement of these objectives is more and more affecting a proper and efficient functioning and development of an enterprise, and a particular place is occupied here by training of
employees under the knowledge-based economy’s conditions.
An aim of the article is to indicate the growing importance of employee training as
a source of competitiveness of contemporary enterprises in the knowledge-based economy,
to show its place in the process of human resource management as well as to determine the
importance of means of the European funds in financing the enterprises’ training policy.
Deliberations are carried out on the grounds of the subject literature in the area of enterprise
management as well as human resource management, and on the grounds of findings of research surveys based on secondary sources.

Determinants of enterprises’ competitiveness in the knowledge-based
economy
The knowledge-based economy (NBE) is based on creation, adoption, dissemination and
use of knowledge in a more effective way, what has to facilitate a faster development of the
economy and society. Building the economy, where a fundamental role is played by innovation, becomes in the contemporary world the basic challenge for enterprises whose objective
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is to achieve a high level of development and competitiveness. The characteristic features
of NBE are: acceleration of knowledge formation, growth of formation of intangible assets, innovativeness treated as the priority as well as revolution in the knowledge resources
(Korenik 2008, p. 79-80). The economic success and competitiveness are connected, first
of all, with information mining and processing as well as with creation on that basis of the
knowledge being then used in a practical way. The shift towards NBE can be primarily seen
in the growth of competitive advantage of enterprises, states and regions specialising in
manufacturing highly processed products and technologically advanced. The determinants,
which allow intensification of innovativeness and competitiveness of enterprises and, in result, of the economy, are strictly connected with the process of development of the society’s
intellectual resources which play the fundamental role as regards formation of the knowledge-based economy. The degree of interest in formation of the knowledge-based economy
is defined by the relevant level of society’s knowledge and the value of means assigned for
the purpose.
The definitions of competitiveness point out, first of all, to its determinants and importance in enterprise development. M. J. Stankiewicz describes competitiveness as an ability to
efficiently, i.e. effectively, beneficially and economically achieve objectives of the enterprise
under the conditions of competition. J. Maxwell emphasise the importance of the human factor - competitiveness means “generating economic benefits in result of raising the quality of
human capital”. W. Bieńkowski prefers the product-based approach - competitiveness is an
“ability to be able to manage competition issuing from acceptance of enterprise’s products”.
On the other hand, Z. Pierścionek pays attention to the weight of competitiveness in fulfilment of the firm’s strategy and defines it as “ensuring profit in a long run” (Nowacki 2010,
p. 19). Sources of competitiveness are included in the Porter’s model of competitiveness, the
model of competitive advantage based on resources or competences as well as on the model
of relationship-based advantage (Szymura-Tyc 2005, p. 18-36).
The model created by M. Porter refers to the neoclassic theory of enterprise and imperfect competitiveness, which tied up the enterprise’s competitive advantage with the position
occupied in the structure of the sector as well as with the scope of factors affecting competition in a given sector. Porter has created the theory of five forces of competitive position in
the sector, which says that competitiveness is affected by the following forces: other entities
in the sector, threat of new market entrants, bargaining power of buyers, power of suppliers,
threat of substitute products or services. Achievement of a competitive advantage, according
to this model, is higher profitability than in case of others. The ways to achieve that profitability are the leading cost position (hence, lower price of products being sold) as well as
product differentiation, i.e. delivering a unique set of values to customers. Summing up, the
theory emphasises the bargaining power towards suppliers and buyers in the sector as well as
barriers of access to it. Otherwise than with the Porter’s model, the model of competitive advantage based on assets and competences seeks for the enterprise’s advantage in the resource
and competition values differing it from competitors. There is emphasised the need to adjust
the firm’s strategy to the external assets of the enterprise (also intangible such as knowledge,
competences, skills) to better resist the external threats and better use new opportunities. The
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enterprise basing its competitiveness on a better mechanism of entry and exit, i.e. a more efficient transformation of opportunities into a strong position in the market is more solid than
the enterprise based on a given sector of the market as it easier searches and adjusts to the
changing requirements. The model of interorganisational competitive advantage, based on
relations, indicates the need to cooperate issuing from the growing requirements of consumers, to meet which enterprises establish cooperation in the area of investments in common
assets, exchange of knowledge, merging the complementary assets and competences, common reduction of transactional costs through more effective structures of regulation. Partner
relations are an unusually wide field of searches for novelties and innovations.
The essence of the concept of determinants of the enterprise’s competitiveness, according to A. Ambastha and K. Momaya, is facilitation of identification of its sources (O. Flak,
G. Głód 2009, p. 44). The sources of competitiveness stick in assets, processes and effects.
The first of them include all tangible and intangible assets, the organisational structure and
technology; the processes comprise the skill of strategic management, human resource management, development of talents allocation, technological processes, operational processes,
marketing processes, public relations; finally, effects may manifest themselves in productivity, in the market’s share, difference, profitability, price, costs, effectiveness, value added,
customer’s satisfaction, in new products. On the other hand, R. W. Pace and E. G. Steph
indicate paradigms (patterns) of competitiveness, which are based on:
-- individual art of employees – an effect will be perfectness of product make and high
skills of employees;
-- productivity – lack of ‘bottlenecks’ in the manufacturing process, the properly designed
production process;
-- quality – high quality of products and services issuing from a well conducted team work;
-- time – lack of delays, timeliness and reliance of deliveries.
While undertaking an attempt to determine competitiveness, one should take into account various micro- and macroeconomic aspects. The report of the World Bank and the
International Finance Corporation of 2013 points out to a number of microeconomic aspects,
key ones in running an enterprise (the Ministry of Economy 2013). Poland occupies in this
report the 55th place for 185 possible ones in terms of ease of running business (promotion by 19 positions). The World Bank evaluated as the best in the Polish economy ease of
credit acquisition (4th place), bankruptcy law (37th place), investor protection (49th place),
and the procedures connected with international trade (50th place). On the other hand, worst
were assessed the formalities connected with obtainment of building permits (they are timeabsorbing and formalised, due to which Poland was classified in the 161st place). The starting up an economic activity was assessed for the 124th position in the ranking – the greatest
reproaches in this respect were high costs and long time-span this process consumes. In
turn, the report on the European Attractiveness Survey prepared by Ernst & Young includes,
among other things, perception of Europe’s attractiveness by foreign investors. The report
indicates a high position of Poland in terms of the number of investment projects (148 projects in 2012, what gives the 7th place) as well as in terms of new jobs (13.1 thousand in 2012,
what places Poland in the 3rd place). Directly the issue of competitiveness is treated by the
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Global Competitiveness Ranking prepared by the World Economic Forum. It measures competitiveness at the macro level. In Poland, the highest rank was awarded to the market size
(19th position; growth by 1 place), higher education system and training (the 36th place; drop
by 5 places), and development of financial markets (the 37th place; drop by 3 places). Worst
was assessed infrastructure (the 73rd place; improvement by 1 level), the macroeconomic environment (the 72nd place; improvement by 2 levels), innovation (the 72th place; drop by 5),
degree of business development (the 60th place, as before), and labour market effectiveness
(the 57th place; improvement by 1 position).
Moreover, interesting are the results of empirical research concerning evaluation of
competitiveness by Polish entrepreneurs (Nowacki 2010, p. 22-27). They show that Polish
entrepreneurs with greater anxiety treat foreign firms than domestic ones as their competitors. Answering the question of evaluation of their competitiveness vis-à-vis foreign enterprises as much as 25.8% of the respondents said they were less competitive than foreign
companies. Answering the same question, though related to Polish firms, such a statement
was provided by merely 5.3% of the entrepreneurs surveyed. A big part of the interviewed
entrepreneurs (47.5% in relation to foreign firms and 47% to Polish firms) considered their
competitiveness as similar to others’ one. A clearly better assessment of their competitive
abilities is manifested in relation to domestic firms – 33.1% of the entrepreneurs in question
considered themselves as rather more competitive, with 19.4% in relation to foreign firms.
On the other hand, 14.6% of entrepreneurs considered their companies as definitely more
competitive than other forms from Poland, and 7.2% of them considered themselves as definitely more competitive than foreign companies.
The assessment of the most important factors of competitiveness indicates that as the
essential factor deciding competitiveness Polish entrepreneurs consider price of products
and services (65.35 % of indications). Further, there were indicated: quality of customer attendance (51.6% of indications), enterprise’s image (38% of indications), good locality of
the enterprise (33.2% of indications), having loyal clients (27.5% of indications), ability to
react quickly to changes in the environment (23.2% of indications), and a wide distribution
network (22.4% of indications), and efficacy of marketing actions (21.9% of indications).
Entrepreneurs do not estimate innovativeness in enterprise functioning. Innovativeness in
marketing accounts for 9.2% of indications, in knowledge management – for 5.3% of indications, in finance management – for 5.1% of indications, whereas innovativeness in human
resource management – for merely 4.4% of indications (Nowacki 2010, p. 22-27).
Introduction of innovations to an enterprise results from various premises. First of all,
from striving for a continuing adjustment of enterprises to demographic and psychological
changes in buyers, which determine their new needs, as well as from striving for a positive
perception of the enterprise which wants to distinguish itself against the background of competitors (Kall, Sojkin, Szymczak, Urbaniak 2003, p. 176). An important role in this striving
is played by intangibles assets such as human resources and knowledge as an indispensable,
strategic element of building competitiveness of enterprises. They are an element of development and progress for the whole economy and individual enterprises as well as a key
to be distinguished among other firms. Competitiveness and innovativeness of enterprises
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depend on those resources management. This particularly concerns employees training. This
is manifested by the aims of human resource management and effects of employee training.

Objectives of human resource management and aims and effects of
employee training
Human resource management is connected with the strategy of fulfilment of the personal function in an organisation. The key features of human resource management comprise
(Pawlak 2003, p. 22 - 23):
-- treating people as a factor of company’s assets with a strategic importance, which deserves investing;
-- comprehensive look at a team of people;
-- emphasis on an individual and team development of employees as a condition of company’s development;
-- the need to make employment at an enterprise more flexible;
-- differentiation of forms of remuneration, current and deferred, tangible and intangible;
-- an analysis of personal actions and decisions in the cultural context of an organisation,
which is formed by internal norms and values, customs and traditions, views and beliefs;
-- emphasis on the social order, mitigation of individual and collective conflicts;
-- paying attention to the ethical aspects of employment relationship, emphasising the corporate social responsibility.
The basic objective of human resource management is to enable the enterprise to gain
success owing to the people employed (Armstrong 2000, p. 19-20). Therefore, the objective
of human resource management is to strive for the state where a set of factors such as e.g. tradition, work style, organisational structures as well as quality, commitment and motivation
of the employed people approximates the enterprise to the desired success (Armstrong 2000,
p. 57). To achieve it, there are undertaken a series of measures aimed at achievement of the
organisation’s objectives with a simultaneous development of employees. Achievement of
the paramount objective is possible owing to achievement of subordinate objectives of human resource management, which comprise (Pawlak 2003, p. 24):
-- the technical objective – it relies on achievement of the best adjustment of people to
workplaces. It is fulfilled when the company has an adequate number of workers, adequately to the type and volumes of tasks being fulfilled and financial possibilities; when
the people performing their work for the company achieve a high labour productivity and
quality; when workers identify themselves with their firm taking care of its interests and
assets; when the enterprise has at its disposal an indispensable source of staff in difficult
situations;
-- the humanistic objective – it is connected with provision of proper working conditions
and meeting life needs. It consists in the following: adequate treatment of employees;
ensuring workers of due and fair remuneration (adequate to the enterprise’s abilities and
competitive in the labour market); making possible for employees to meet their needs,
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aspirations and strives within the framework of possessed possibilities; opportunities for
professional promotion and development of the people working in the organisation.
Achievement of the objectives of human resource management allows for reinforcement
of the features required contemporarily from a competitive enterprise, i.e. (Zając 2007, p. 18):
-- orientation on customers,
-- formation of human capital,
-- dynamism of actions,
-- concentration on values,
-- professional competences,
-- flexibility of organisational structures,
-- miniaturised system of management.
The quality of human resource management becomes more and more important, which
allows integrating the activities aimed at the market and customer with the organisation’s
interior in such a way that it could be possible to fulfil the enterprise’s strategies. There arises
the question how to integrate employees around the firm’s strategies as well as to improve
the enterprise’s functioning through initiating changes within the organisation. It seems that
in this process an important role is played by employee training.
Functioning of a modern organisation in the competitive, often global market, posing
firms to greater and greater requirements, is to a great extent determined by presence of
human resources with high qualifications, which are additionally subjected to systematic
processes of enrichment and renewal. “Today, in the spheres of business, there prevails the
conviction that market survivors will only be those organisations which will be actively
managing the process of transformations. This, after all, depends on intellectual and professional abilities of the employed people, and those need to be systematically improved”
(Bańka 2002, p. 139).
One of the ways to achieve this goal is a training policy carried out in a given unit, which
allows a continuous development of competences of employees and, at the same time, affects building their loyalty towards the firm. The employee participating in training courses
organised by the employer displays a greater effectiveness, feels appreciated and properly
motivated. They are, moreover, aware of the growth of their market value as participation
in training allows them permanent deepening their knowledge and improving skills they
have. “Realising that the firm provides them many opportunities for development, they will
be more and more involved in work and identify themselves with the firm and its goals”
(Zbiegień-Maciąg 2006, p. 139).
The notion of training is in the literature on human resource management (HRM) often
treated as a synonym of professional improvement. Various forms of training are aimed
at employee professional improvement which, in turn, comprises updating and expanding
one’s skills and knowledge serving both in the presently occupied and the future work places
(Sekuła 1999, p. 107). At the same time, there is proposed differentiation of these notions
and consideration of training as a process of teaching employees of the work modes on the
presently occupied post, while professional improvement is treated as a process of develop-
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ment of both the skills used at present and in the course of further professional career (Griffin
2004, p. 436). Training is a process of raising qualifications which are connected with the requirements stemming from the job being performed, whose objective is a growth of efficacy
of activity and an increase of effectiveness of the employed people (Lewicka 2010, p. 78).
Training is a systematic change of behaviour achieved owing to knowledge being a result
of education, development, experience and receiving instructions (Armstrong 2011, p. 448).
In the organisation’s activities there are most often distinguished three main approaches to the subject matters of professional development of employees (Moczydłowska 2010,
p. 183):
-- the so-called ‘invisible hand’, in case of which the organisation assumes that it is not
proper to interfere with the employees’ vocational plans as this is an individual matter of
every employee;
-- the so-called ‘search for pearls’, in case of which there is adopted the assumption that
in every organisation there is a certain – not numerous – group of employees on whose
development the firm ought to count;
-- career coaching, which consists in matching the possibilities of the organisation and the
needs presented by it with the employees’ individual career plans, their predispositions
and abilities.
The dynamic changes taking place in the market environment and inside enterprises,
quick technical and technological progress, development of the processes of management
or globalisation cause that the knowledge acquired in the course of learning or the skills and
competences gained in the course of professional functioning are devaluated very quickly.
Hence, so important is seeking for employee development one of the aspects of which is organisation relevant training for them. The objectives assigned to particular training courses
as well as to the entire system of training carried out in the organisation depend on the
adopted therein strategy of human resources as well as on the existing discrepancies between
the desired and real competence profiles of individual workers and their teams. The basic
objectives achieved from the viewpoint of the organisation by professional training are, first
of all (Golnau, Kalinowski, Litwin 2007, p. 346):
-- raising employees’ qualifications within the framework of the planned technical and organisational changes as well as adjustment of them to the current requirements to be met
in a given work place;
-- improvement of the communication processes and development of other social competences;
-- growth of integration of employees with their firm which enables them professional development;
-- increasing employee availability and flexibility;
-- development of skills to perform tasks within the framework of diversified posts in the
firm;
-- formation of the desired from the unit’s point of view attitudes towards the work being
executed, serviced customers or collaborators.
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It must be emphasised that the training objectives are closely related to the objectives of
human resource management and the enterprise’s objectives.
An indirect effect of the carried out training, though the most important from the point
of view of most organisations, is growth of their profits and strengthening of their market
position owing to improvement of the quality of products and services offered to customers.
Training contributes, moreover, to supporting exchange of knowledge between employees.
The organisation investing in development of its employees has, moreover, greater opportunities already at the stage of acquisition of high-quality staff. People with great knowledge,
competences and skills will more readily take a job at the enterprise which guarantees them
further perspectives of professional development (Dajczak, Kijewska 2008, p. 14).
Training also yields definite results from the point of view of employees themselves. It
enables them getting know the binding at work procedures of action and understanding the
processes executed in the work place. It allows for a better performance of the exercised profession, development of the skills of self-control and self-assessment, leads to development
of abilities of independent thinking. It prepares for potential professional changes – both
promotions and transfers within the same organisation and in the case of possible change
of an employer. It also facilitates development of contacts with superiors and collaborators,
creation of a friendly working climate or improvement of relationships with customers.

Sources of financing employee training
The important role, which is played in the organisation by high-quality human resources,
should prompt entrepreneurs to assign for the training activity at least part of the possessed
own resources. The resources destined for this purpose should be taken into account in annual financial plans, and one of the possible forms of their inclusion in the firm’s budget may
be formation of the organisation’s training fund. On the other hand, relatively seldom there
are assigned for training financial assets acquired by way of credits or loans destined for this
purpose. The firms taking care of development of their employees but lacking of sufficient
means to be able to carry out activities in the field of e.g. training may apply for various
types of support. Some entities may use, for example, subsidies from the Labour Fund and
other public resources or support provided by NGOs (Juchnowicz, Rostkowski, Danielewicz
2009, p. 29). However, the most important role is played in this case by support from funds
of the European Union for which development of human capital both in its macro- and
microeconomic terms has for many years been an important issue of the common regional
policy. The measures aimed at development of human capital are financed in the EU from
the assets of the established in 1960 European Social Fund whose basic purpose was initially
to support vocational and geographical mobility of workers, but in result of the reform of
the regional policy in 1972 it became a more active tool of the Community policy (Pietrzyk
2001, p. 75).
As much as 95% of employers, who invest in professional development of employees,
assign for this purpose their own assets (Szczucka, Turek, Worek 2012, p. 70). And it does
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not much matter how big the enterprise in question is – the same percentage occurs at microenterprises (employing from 1 to 9 persons), whereas at small enterprises (from 50 employees) and medium-sized and large (up to 250 and more than 250 employees) it is only a little
bit lower – it accounts for 93% and 92%, respectively. Financing employee development
from public resources is declared by approx. 14% of all enterprises. In this case, discrepancies in terms of their volumes are, however, already much greater as financing of this type
is applied by approx. 35% of medium-sized and large enterprises, 24% of small entities and
only 13% of the smallest businesses. The surveyed businesses consider as sources of financing employee development also their own assets – the use thereof is declared by 10% of all
enterprises, including as much as 30% of medium and large entities, 18% of small enterprises and approx. 10% of micro enterprises.
Among the general tendencies in the area of financing employee development, there prevail the firms which use for this purpose exclusively their own equities. Such a declaration
was made by 72% of all entrepreneurs, including 73% of microenterprises, 63% of small
businesses, and only 49% of medium-sized and large entities. In turn, exclusively employee
resources are used in this case by only around 2% of all enterprises and micro enterprises,
and by 1% of entities belonging to the two remaining categories. The low percentage also
concerns financing employee development exclusively from public means – such a financing strategy is adopted by 3% of all enterprises and micro enterprises as well as by 4% of
the remaining categories of entities. On the other hand, other entities apply mixed financing
strategies.
It must be emphasised that the research findings are not limited exclusively to financing
training but they refer to sources of financing various forms of employee development where
training plays the most important role.

Conclusion
At contemporary enterprises, human resources are treated as a source of success. Human
capital, incorporated in the enterprises’ employees, is at present one of the most important
assets thereof. Organisations operating in the knowledge-based economy, relying in their
activity on competences and competing in the open market, should take care of raising the
quality of work of all employees. The changing terms and conditions of conducting an economic activity require not only the adjustment of technologies or organisational processes
to the new needs but, first of all, a continuing process of extension of knowledge and skills
of human resources of a given organisation. Investment in development of the possessed
worker potential is equally important as creation of material bases of enterprise functioning.
Undertaking actions in this direction, they increase the professional potential of employees,
build their motivation and loyalty, contribute to an increase of labour productivity and effectiveness.
The quality of investing in human resources at enterprises in the Polish market is determined by accessible funds. Such opportunities are provided for Polish enterprises by EU
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funds, one of the fundamental purposes of which is development of the human potential of
the organisation and economy. Changes towards employee development and their potential
are dictated by the relation of Polish enterprises and the state’s policy to the idea of corporate
social responsibility (CSR) currently being disseminated by the European Union.
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Szkolenie pracowników a podwyższanie konkurencyjności
przedsiębiorstw czyli wyzwania gospodarki opartej na wiedzy
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie w problematykę konkurencyjności przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia szkolenia pracowników w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Podjęto próbę określenia
związku celów i skutków szkolenia pracowników z punktu widzenia powodzenia
podmiotu gospodarczego na rynku, na którym coraz większego znaczenia nabiera
innowacyjność. Wskazano na uwarunkowania konkurencyjności, znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w podwyższaniu konkurencyjności przedsiębiorstw
w kontekście celów szkolenia pracowników. Istotnym uwarunkowaniem szkolenia
pracowników jest dobór źródeł finansowania. Analiza literatury przedmiotu z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania zasobami ludzkimi, a także
wyników badań wtórnych dotyczących poruszanej problematyki, wskazują na istnienie związku między szkoleniem pracowników a podwyższaniem konkurencyjności tych przedsiębiorstw. Organizacje działające w gospodarce opartej na wiedzy,
bazujące w swej działalności na kompetencjach i konkurujące na otwartym rynku
powinny dbać o podnoszenie jakości pracy wszystkich zatrudnionych. Zmieniające
się warunki gospodarowania wymagają bowiem nie tylko dostosowywania technologii czy procesów organizacyjnych do nowych potrzeb, ale przede wszystkim
ciągłego procesu poszerzania wiedzy i umiejętności zasobów ludzkich danej organizacji. Jest to możliwe dzięki uwzględnieniu szkolenia pracowników i doboru źródeł ich finansowania w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Efektem prowadzonych szkoleń, najważniejszym z punktu widzenia większości organizacji, jest
wzrost ich zysków oraz umocnienie pozycji rynkowej, możliwe dzięki poprawie
jakości produktów i usług oferowanych klientom.
Słowa kluczowe: gospodarka oparta na wiedzy, konkurencyjność, zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenie pracowników.
Kody JEL: M12, M51, M53, O15

Обучение работников и повышение конкурентоспособности
предприятий, или вызовы для экономики, основанной на знаниях
Резюме
Цель настоящей статьи – ввести в проблематику конкурентоспособности
предприятий, с особым учетом значения обучения работников в условиях
экономики, основанной на знаниях. Автор предприняла попытку определить
связь целей и последствий обучения работников с точки зрения успеха экономического субъекта на рынке, на котором все большее значение приобретает инновационность. Она указала обусловленности конкурентоспособности,
значение управления людскими ресурсами в повышении конкурентоспособности предприятий в контексте целей обучения работников. Существенной
обусловленностью обучения работников является подбор источников финан-

BARBARA BOJEWSKA

сирования. Анализ литературы предмета из области управления предприятием и управления людскими ресурсами, а также результатов вторичных
исследований, касающихся затрагиваемой проблематики, указывают существование связи между обучением работников и повышением конкурентоспособности этих предприятий. Организации, действующие в экономике,
основанной на знаниях, базирующиеся в своей деятельности на компетенциях и конкурирующие на открытом рынке, должны заботиться о повышении
качества труда всех занятых на предприятии, ибо изменяющиеся условия
осуществления экономической деятельности требуют не только приспособления технологии или организационных процессов к новым нуждам, но прежде
всего постоянного процесса расширения знаний и умений трудовых ресурсов данной организации. Это возможно благодаря учету обучения работников
и подбора источников его финансирования в процессе управления людскими
ресурсами. Эффектом проводимого обучения, самым важным с точки зрения
большинства организаций, является рост их прибыли и укрепление рыночной
позиции, возможное благодаря улучшению качества продуктов и услуг, предлагаемых клиентам.
Ключевые слова: экономика, основанная на знаниях; конкурентоспособность, управление людскими ресурсами, обучение работников.
JEL: M12, M51, M53, O15
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Wybrane społeczne kompetencje konsumenckie Polaków
w świetle badań
Streszczenie
Głównym celem opracowania jest opis wybranych społecznych kompetencji
konsumenckich i ich zakres występowania wśród polskich konsumentów. Realizacja założonego celu była możliwa dzięki zastosowaniu metody analizy krytycznej
źródeł literaturowych krajowych i zagranicznych dotyczących kompetencji konsumpcyjnych i metod badań ilościowych. W wyniku teoretycznych badań wskazano
na wagę społecznych kompetencji konsumenckich w pełnieniu roli konsumenta we
współczesnym społeczeństwie. Z kolei empiryczne badania skupiły się na posiadaniu
społecznych kompetencji konsumenckich przez polskich konsumentów. Dotyczyło
to kompetencji związanych z wykorzystywaniem dóbr konsumpcyjnych w procesie
budowy wizerunku, wykorzystywania ich jako atrybutu danej pozycji społecznej, dopasowania wzorów konsumpcji do dóbr konsumpcyjnych znajdujących się w ofercie rynkowej. Implikacją praktyczną przeprowadzonych badań jest uwypuklenie
konieczności uwzględnienia kształtowania społecznych kompetencji konsumenckich
w edukacji konsumenckiej. Natomiast implikacją społeczną opracowania jest uwypuklenie znaczenia społecznych kompetencji konsumenckich we właściwym pełnieniu roli konsumenta. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: konsumpcja, zachowania konsumpcyjne, kompetencje konsumenckie, kompetencje społeczne.
Kody JEL: E21

Wstęp
W dzisiejszym społeczeństwie kapitalistycznym konsumpcja stała się istotnym elementem życia społecznego. Dotychczasowe postrzeganie konsumpcji jako służącej tylko zaspokajaniu potrzeb życiowych uległo zmianie. Stała się ona sferą, w której ludzie realizują różne cele. Niektórzy traktują konsumpcję instrumentalnie, jako obszar służący do
zaspokojenia potrzeb, dla innych jest to sfera, w której można uzewnętrznić swoje emocje,
kolejni wykorzystują konsumpcję do tworzenia tożsamości jednostkowej. Niekiedy konsumpcja służy jako atrybut do potwierdzania zajmowanej pozycji w strukturze społecznej.
Wykorzystywana jest również jako element komunikacji służący do budowy wizerunku.
Dobra konsumpcyjne wyposażone w zawartość symboliczną stały się ważnym medium
w procesie komunikowania. Jako obiekty komunikują określone przesłanie jego posiadacza.
Dobra te stają się swego rodzaju wehikułem służącym do demonstrowania określonego stylu
konsumpcji (Wiswede 1985, s. 327). Wiele przesłanek wskazuje, że współczesne, rozwinię-
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te społeczeństwo konsumpcyjne cechuje się przejściem od produkcji dóbr do produkcji wizerunku (obrazu) (Urllich 2006, s. 45). Z tego powodu przemianie ulegają funkcje dóbr - od
aspektów praktyczno-użytkowych do wyimaginowano-symbolicznych.
Te zróżnicowane funkcje konsumpcji sprawiają, iż od współczesnego konsumenta wymaga się nie tylko posiadania kompetencji konsumenckich związanych z wiedzą i umiejętnościami służącymi do skutecznego funkcjonowania w systemie gospodarczym, ale również
określonych kompetencji, które umożliwiają mu we właściwy sposób pełnić rolę konsumenta. Ciągłe zmiany dóbr na rynku związane z krótkim ich trwaniem i pojawianie się nowych
produktów wyposażonych w funkcje symboliczne sprawiają, iż konsument musi doskonalić
swoje kompetencje, aby móc nadążyć za tymi zmianami. Doskonalenie to stało się wyzwaniem dla współczesnego konsumenta.
Głównym celem opracowania jest teoretyczne przedstawienie problematyki społecznych
kompetencji konsumenckich i wyników empirycznych badań nad zakresem posiadania społecznych kompetencji konsumenckich przez polskich konsumentów.

Wokół pojęcia „kompetencje konsumenckie”
Współczesny konsument na rynku konfrontowany jest z różnymi sytuacjami związanymi z nowymi produktami, zmieniającą się modą, agresywnym oddziaływaniem reklamy,
aspiracjami społecznymi itd. Wymaga to od niego określonych umiejętności i kompetencji
w zakresie nabywania, posiadania i spożywania dóbr konsumpcyjnych.
Problem kompetencji konsumenckich staje się coraz częściej przedmiotem zainteresowań badaczy konsumpcji. Wielu podejmuje próby określenia, czym są kompetencje konsumenckie? Jednak brak jest jednoznacznej definicji. Niektórzy autorzy analizujący zachowania konsumentów na rynku uważają, że kompetencje konsumenckie opierają się na
racjonalności w wyborach konsumenckich, wskazując zarówno na zdolność ekonomiczną
do zakupu towarów i usług, jak również na umiejętności, postawy i wiedzę związaną z racjonalnym podejściem do konsumpcji (Royer, Nolf 1980).
Z kolei inni badacze konsumpcji wiążą kompetencje konsumenckie z procesami poznawczymi, postawami i zachowaniami ludzi w obszarze konsumpcji. Na przykład L. Young
z the Quebec Consumer Protection Office utożsamia kompetencje konsumentów z przyjmowaniem postaw krytycznych wobec dóbr konsumpcyjnych, reklamy, działań promocyjnych
producentów i sprzedawców. Kompetentny konsument to taki, który wyszukuje informacje
o produktach przed ich zakupem lub broni swoich praw konsumenckich, kiedy są naruszane
(Lachance, Legault 2007, s. 2). Jak zauważa L. Berg (2007), kompetentny konsument, to
ten, który posiada informacje o produktach i wie jak działają rynki.
Stosunkowo liczna grupa badaczy poszukując odpowiedzi na pytanie, czym są kompetencje konsumenckie, skupia się na definicjach wyliczeniowych, tzn. wymieniają cechy
wspólne wszystkich desygnatów stanowiących treść pojęcia „kompetencje konsumenckie”.
Do najważniejszych z nich zaliczają: podstawową znajomość rynków konsumenckich,
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znajomość praw konsumentów i ich obowiązki, sceptycyzm wobec reklam, kontrolę impulsywności, racjonalne gospodarowanie budżetem domowym, zdolność do oszczędzania
pieniędzy i porównywania cen, jakości i gwarancji przed zakupem (John 1999; Grønhøj
2004; Lachance 2004). Lachance i Legault (2007, s. 2) podjęli udaną próbę zbudowania
definicji projektującej, która ustaliłaby znaczenie terminu kompetencje konsumenckie na
przyszłość. Według nich, kompetencje konsumenckie to pojęcie wielowymiarowe, złożone
z aspektów poznawczych, behawioralnych i informacyjnych, które wpływają na ostrożne
i odpowiedzialne działanie konsumenta na rynku. W podobny sposób definiuje kompetencje
konsumenckie Cloutier (2014), która uważa, że jest to pojęcie wielowymiarowe składające
się z wymiarów: poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego, dzięki którym konsument
właściwie spożywa/użytkuje produkty. Przy czym badaczka idzie o krok dalej, wskazując,
iż należy badać jednocześnie trzy wymiary, a nie tylko jeden wybrany. Na przykład, badając kompetencje konsumenckie w zarządzaniu budżetem domowym nie określa się tylko
zakresu wiedzy o finansach w wymiarze poznawczym, ale również bada się stosunek emocjonalny do dysponowania własnymi środkami finansowymi oraz formy zachowań związanych z gospodarowaniem budżetem domowym. Równoczesny pomiar tych wyznaczników
pozwala określić, które aspekty kompetencji w największym stopniu wpływają na działania
konsumentów w sferze finansowej.
Analizując literaturę przedmiotu można określić komponenty kompetencji konsumenckich, do których zaliczamy kompetencje poznawcze, kompetencje behawioralne i umiejętności konsumenckie. Kompetencje poznawcze dotyczą zarówno zdolności do dokonywania
oceny, jak i zakres wiedzy konsumenckiej. Konsument na rynku konfrontowany jest z różnymi sytuacjami związanymi z działaniami marketingowymi, m.in. promocjami, bonusami,
reklamą itd. Podejmując decyzje konsumenckie zazwyczaj wybiera najlepszą ofertę produktu spośród wielu proponowanych przez producentów/sprzedawców na rynku. Zdolność do
dokonywania oceny i wybór najbardziej odpowiadającego produktu pod względem jakości,
ceny i funkcjonalności jest ważną kompetencją konsumencką. Na przykład, przed podjęciem
decyzji o wzięciu kredytu jednostka musi ocenić zdolność do jego zaciągnięcia, koszt kredytu i zdawać sobie sprawę z korzyści i ryzyka związanego z zaciągniętym długiem (Cloutier
2014). Inną kompetencją poznawczą jest wiedza konsumencka. Badania nad zakresem tej
wiedzy pozwoliły ustalić, że w jej skład wchodzi wiedza o ekonomii, finansach, ubezpieczeniach, o prawach konsumentów, o konsumpcjonizmie, o sposobach wyszukiwania informacji rynkowej o produktach i usługach, o sposobach oceny produktu przed jego zakupem
(Moschis, Churchill 1978, s. 607). L. Xia i K.B. Monero, prowadząc badania nad wpływem
informacji rynkowej na decyzje konsumenckie odkryli, że istnieją dwa rodzaje wiedzy konsumenckiej mianowicie wiedza o rynku związana ze znajomością oferty rynkowej i producentów oraz wiedza o tym jak znaleźć informacje o nowych produktach. W pierwszym
przypadku chodzi a) o znajomość rozkładu cen produktów, które są oferowane przez sprzedawców, b) o wiedzę o dystrybucji produktów, która pozwala znaleźć produkt w najniższej
cenie, c) wiedzę o możliwości wyliczenia kosztu końcowego dokonanego zakupu produktu.
(Xia, Monroe 2005, s. 104). Natomiast drugi przypadek dotyczy wiedzy związanej z poszukiwaniem informacji o produktach na rynku. Na rynku występuje wiele zróżnicowanych
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źródeł informacji o dobrach konsumpcyjnych. Aby dotrzeć do rzetelnej informacji, należy
posiadać umiejętność jej poszukiwania i oceny jej przydatności przy podejmowaniu decyzji
konsumenckich.
Drugim komponentem kompetencji konsumenckich są kompetencje behawioralne, które
dotyczą pełnienia roli konsumenta. Sposób odgrywania roli konsumenta jest związany z nastawieniem do niej. Nastawienie to możemy określić jako zestaw spójnych przekonań konsumentów co do roli, jaką mają pełnić w obszarze konsumpcji. Konsument może pełnić role
indywidualne (osobiste), społeczne i ekologiczne. Każda z tych ról wymaga określonego nastawienia. W przypadku roli osobistej pełnienie jej jest związane z wykorzystywaniem dóbr
konsumpcyjnych do realizacji własnych celów. Z kolei rola społeczna odnosi się do oczekiwań grupy lub społeczeństwa, dotyczących sposobu odgrywania roli konsumenta i związana
jest z przynależnością do określonej zbiorowości. Natomiast rola ekologiczna związana jest
z konsumpcją zrównoważoną ukierunkowaną na dbałość o środowisko naturalne. J. Benn
zwraca uwagę na dylemat między pełnieniem roli konsumenta i roli obywatela. Pełnienie roli
obywatela powinno uwzględniać bycie konsumentem, które jest postrzegane jako osobiste,
wyraziste i estetyczne działanie w obszarze zaspokajania swoich indywidualnych potrzeb.
Równie istotna jest dbałość o środowisko naturalne. Zatem konsumenci muszą nauczyć się
dbać nie tylko o siebie, ale również o innych i o środowisko naturalne. Jest to duże wyzwanie dla przyszłej edukacji konsumentów (Benn 2004, s. 114).
Ostatnim komponentem kompetencji konsumenckich są umiejętności konsumenckie
wykorzystywane w zachowaniach konsumpcyjnych. Umiejętności te określa się jako zdolność konsumentów do stosowania i wykorzystywania wiedzy konsumenckiej zgodnie z ich
celami. Berg i Teigen (2009) sugerują, że umiejętności konsumenckie są związane z całością
procesów konsumpcji, tj. wyszukiwaniem, podejmowaniem decyzji nabywczych, zakupem,
spożywaniem i wreszcie utylizacją lub recyklingiem dóbr konsumpcyjnych. W dobie rozwoju technologii informatycznych bardzo ważnymi umiejętnościami konsumenckimi są umiejętności informatyczne, określone jako niezbędne do korzystania z nowych technologii do
celów osobistych, organizacyjnych i awansu zawodowego. W obszarze konsumpcji pozwalają one realizować proces zaspokojenia potrzeb w przestrzeni wirtualnej, tj. poszukiwać,
nabywać i spożywać dany produkt. Umiejętności informatyczne konsumentów obejmują
umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie zaspokojenia potrzeb za pomocą dóbr i usług konsumpcyjnych w Internecie. Są wykorzystywane w poszukiwaniu informacji, porównywaniu i zakupie produktów za pomocą
technologii cyfrowej.
Badacze podejmujący problem kompetencji konsumenckich najczęściej analizują je
z perspektywy ekonomii lub marketingu. Wychodzą z założenia, iż konsument jest istotą
racjonalnie działającą na rynku, czyli kierującą się preferencjami zgodnymi z aksjomatami teorii użyteczności oraz dokonującą wyborów, które ową użyteczność maksymalizują
(Zaleśkiewicz 2011, s. 52). Sporadycznie badają pozaekonomiczne czynniki, które wpływałyby na jakość kompetencji konsumenckich. Na przykład A.C. Lyons uważa, że wiedza, postawy i zachowania związane z kompetencjami i umiejętnościami konsumentów w zakresie
korzystania z kart kredytowych wydają się być związane z jednej strony ze zmiennymi eko-
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nomicznymi, np. poziomem zadłużenia, dostępnością kart kredytowych, a z drugiej strony
ze zmiennymi społeczno-ekonomicznych, takimi jak: miejsce zamieszkania, pochodzenie
etniczne, stan cywilny, staż pracy, poziom wykształcenia (Lyons 2004). Zauważalny jest
brak ujmowania kompetencji konsumenckich w sposób holistyczny. Badacze nie zajmują
się opisem i wyjaśnieniem kompetencji społecznych konsumentów w obszarze konsumpcji,
które są niezbędne do tego, aby pełnić właściwe role we współczesnym społeczeństwie.
A przecież współczesny konsument nie zachowuje się zawsze racjonalnie, lecz w dużej mierze na jego zachowania wpływają czynniki społeczne i kulturowe. Zatem słusznie zauważa
T. Zaleśkiewicz, że ludzie podejmują decyzje łamiąc nawet najbardziej podstawową zasadę
racjonalności, która wymaga wewnętrznej spójności preferencji (Zaleśkiewicz 2011, s. 52).
Konieczne wydaje się określenie kompetencji społecznych, które umożliwiają właściwie
pełnić rolę konsumenta i rolę członka we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym.
Pytanie, czym są społeczne kompetencje konsumenckie i jak wpływają na zachowania konsumpcyjne staje się ważnym wyzwaniem, przed którym stoją badacze konsumpcji.

Kompetencje społeczne w obszarze konsumpcji
Społeczne kompetencje konsumenckie są częścią generalnych kompetencji społecznych.
W literaturze przedmiotu występują różne podejścia do definiowania pojęcia kompetencje
społeczne, ponieważ jest to zagadnienie wielowymiarowe. Spośród wielu definicji najtrafniejsze z punktu widzenia analizy konsumpcji wydaje się ujęcie M. Aryle`a, który definiuje
ten termin jako posiadanie niezbędnych umiejętności wykorzystywanych zarówno w sytuacjach społecznych, jak i antyspołecznych w celu uzyskania pożądanych efektów (Argyle
2002, s. 133). Kompetencje społeczne stanowią spójny, funkcjonalny, wykorzystywany
w praktyce oraz uwarunkowany osobowościowo zestaw wiedzy, doświadczenia, zdolności
i umiejętności, który umożliwia aktywne współuczestniczenie w życiu społecznym, pełnienie różnych ról społecznych oraz efektywne rozwiązywanie pojawiających się problemów
w relacjach międzyludzkich (Starostka 2014). Natomiast „społeczne kompetencje konsumenckie” jako część kompetencji społecznych są niezbędne do pełnienia roli konsumenta.
Składają się z wiedzy i umiejętności związanych z komunikowaniem się za pomocą dóbr
konsumpcyjnych, gdzie istotne jest odczytywanie kodów komunikacyjnych zawartych
w dobrach i przyporządkowanie symbolicznych dóbr do pozycji społecznych. Są to również
umiejętności rozpoznawania nowych wzorów konsumpcji i ich właściwe stosowanie oraz
umiejętności tworzenia hybryd istniejących już wzorów konsumpcji.
Tworzenie się społecznych kompetencji konsumenckich jest wynikiem przeobrażeń w obszarze konsumpcji. Wraz z rozwojem konsumpcji nastąpiła zmiana podejścia do niej. Stała się
ona ważnym elementem życia społecznego. Współcześnie jednostka odgrywając rolę konsumenta staje się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. Jest akceptowana i nagradzana za
pełnienie tej roli. Aby móc ją odgrywać w sposób właściwy człowiek musi posiadać określone
kompetencje. Z. Bauman pisze, że „...by stać się w pełni opierzonym i pełnowartościowym
członkiem społeczeństwa, trzeba sprawnie i skutecznie reagować na podniety i pokusy kon-
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sumpcyjnego rynku” (Bauman 1998, s. 9). Jedną z ważnych, społecznych kompetencji konsumenckich jest umiejętność ciągłego podążania za zmieniającymi się trendami mody i związanymi z nimi nowościami rynkowymi. Brak tej kompetencji ogranicza uczestniczenie w życiu
społecznym jako pełnowartościowy konsument i sprawia, że człowiek traktowany jest jako
„wadliwy konsument” i zostaje wypchnięty poza obręb życia społecznego.
Inną społeczną kompetencją konsumencką jest posiadanie wiedzy o dobrach i wzorach
konsumpcyjnych związanych z daną pozycją społeczną. W dzisiejszych czasach zdobycie
tej wiedzy jest utrudnione, ponieważ w wyniku postępującego procesu demokratyzacji konsumpcji przejawiającego się w powszechnym dostępie do dóbr konsumpcyjnych wcześniej
uznawanych za heraldyczne, tj. immanentnie związane z daną pozycją społeczną, ma miejsce rozproszenie wiedzy. Dobra statusowe częściowo utraciły swój charakter symbolu określonego pozycją społeczną, tj. nastąpił powszechny zanik znaczenia symbolicznego tych
produktów, który w konsekwencji oznacza utratę korelacji między tymi typami dóbr a przynależnością klasową czy warstwową (Jäckel, Kochan 2000, s. 89). Jednak nie do końca ten
proces ma miejsce, ponieważ w dalszym ciągu wybrane dobra konsumpcyjne są przypisane
do określonej pozycji w strukturze klasowej i warstwowej, Jednak trudniej jest je rozpoznać.
W tym celu niezbędne jest posiadanie określonej wiedzy o nich. Pomocą w tym zakresie
służą m.in. poradniki, programy telewizyjne omawiające nowe style, strony internetowe poświęcone modzie.
Wiedza o dobrach związanych z pozycją społeczną jest najczęściej wiedzą ukrytą i aby
ją posiąść trzeba posiadać określone umiejętności. Jednym ze sposobów jej zdobycia jest
posiadanie kapitału kulturowego związanego z daną pozycją społeczną. P. Bourdieu pisze
o kapitale kulturowym jako dziedziczonym z pokolenia na pokolenie zestawie wyuczonych
kompetencji kulturowych, do których zaliczamy m.in.: wzory spożywania posiłków, ubierania, codzienne maniery, etykietę życia codziennego, uczestniczenie w życiu kulturalnym
itd. Zakres posiadanego kapitału kulturowego pozwala odszyfrować wiedzę ukrytą, związaną z określonymi praktykami konsumpcyjnymi, wyznaczonymi przez wzory konsumpcji
charakterystyczne dla klasy lub warstwy społecznej. Są to dyspozycje, które charakteryzują określone pozycje społeczne (Bourdieu 2005, s. 215-222). Zawierają one określone
gusty i przejawiają się w praktyce konsumenckiej. Gust wskazuje na położenie jednostki
w społeczeństwie i zmienia się wraz z przynależnością do określonej kategorii społecznej,
określanej przez wykształcenie, wiek i płeć. Od jednostki zajmującej określoną pozycję społeczną, z którą łączy się kapitał kulturowy i ekonomiczny, wymaga się, aby posiadała wiedzę
o praktykach związanych z daną pozycją społeczną (w tym praktykach konsumpcyjnych)
i zdolność do jej wdrażania w życie. M. Douglas i B. Isherwood w swoich badaniach nad
dobrami konsumpcyjnymi wskazują, że do poszczególnych klas społecznych przypisane są
określone zbiory dóbr konsumpcyjnych. I tak, członkowie klasy najniższej ograniczeni są
do zbioru podstawowego, który nie wymaga od konsumenta kompetencji w zakresie odczytywania znaków symbolicznych przyporządkowanych niektórym dobrom konsumpcyjnym.
Wraz z przynależnością do wyższych klas społecznych rośnie potrzeba posiadania określonych kompetencji w ocenie dóbr i usług konsumpcyjnych (Douglas, Isherwood 1979,
s. 62). P. Bourdieu pisze w tym kontekście o kompetencji statusowej, uznając, że „jest ona
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statusowo upoważniona i powołanym do wcielenia w życie owej specyficznej zdolności,
a zatem do jej posiadania” (Bourdieu 2005, s. 497-505). W zależności od zajmowanej pozycji społecznej różnią się praktyki konsumenckie, które są częścią kompetencji statusowych.
W dzisiejszych społeczeństwach zachodzi kształtowanie się nowych tworów w strukturze
społecznej. D. Miller uważa, że powstała klasa konsumentów, których nie łączy wspólnota
interesów klasowych, lecz wspólnota konsumpcji określonych dóbr konsumpcyjnych. Klasę
tę stanowią grupy ze zróżnicowanymi stylami życia, między którymi ma miejsce ruchliwość
społeczna. Konsument nie jest przypisany do jednej warstwy tej klasy, ale może przemieszczać się między nimi. Zależy to od jego konsumpcyjnych wyborów (za Cortina 2006, s. 94).
Manifestowanie przynależności do określonej grupy konsumentów związane jest z przyjęciem stylu życia jako wyznacznika zachowań w sferze konsumpcji. Przynależność do określonej grupy konsumentów oznacza wiedzę o społecznym i kulturowym znaczeniu nowych
dóbr, o korzystaniu z dóbr o symbolicznym ładunku, charakterystycznym dla społecznego
zróżnicowania (Bylok 2013, s. 169). Najczęściej wiąże się ze „znawstwem” przejawiającym
się w estetyce i smaku artystycznym oraz oryginalności. Wiedza ta jest podstawą kompetencji konsumenckich w zakresie użytkowania i umiejętności odczytywania przypisywanych
znaczeń symbolicznych dobrom konsumpcyjnym. Można ją nabyć w dwojaki sposób ‒ albo
przez obserwację i naśladownictwo, albo przez zdobywanie informacji o dobrach i wzorach
konsumpcyjnych w środkach masowego przekazu (czasopismach, programach telewizyjnych o stylach życia, modzie, Internecie).
Społeczną kompetencją konsumencką jest również wiedza o wartościach społecznych
i kulturowych dóbr oraz ich sposobie użytkowania (Bylok 2013). Jest ona niezbędna dla
osób aspirujących do zajmowania wyższych pozycji społecznych. Duża podaż dóbr symbolicznych wymaga doskonalenia umiejętności ich rozpoznawania, bowiem szybki obieg
dóbr symbolicznych stanowi zagrożenie dla czytelności dóbr jako znaków statusu społecznego. Pomocne w tym są specjalistyczne czasopisma poświęcone nowościom rynkowym,
książki, programy telewizyjne i radiowe poświęcone stylom życia, które podpowiadają, jak
odczytywać znaczenie symboliczne tych nowych dóbr i jakie umiejętności należy posiadać
w zakresie ich spożywania lub użytkowania tak, by to odpowiadało wzorowi konsumpcji
właściwemu danej klasie społecznej. Ma to ważne znaczenie dla osób pretendujących do
klasy wyższej (tzw. nowa klasa średnia i nowa klasa ludzi bogatych). Ludzie ci upodabniają
zachowania konsumpcyjne do stylu życia charakterystycznego dla klasy, do której aspirują.
Można zatem wysnuć wniosek o istnieniu sprzężenia zwrotnego między społecznymi kompetencjami konsumpcyjnymi a zajmowaną pozycją społeczną.
Znaczenie społecznych kompetencji konsumenckich jest widoczne w szczególności
w konsumpcji żywności. Spożywanie żywności jest dość skomplikowanym zachowaniem
wymagającym określonych kompetencji konsumenckich. Przygotowanie dań, ich podanie
i spożywanie jest warunkowane wzorami konsumpcyjnymi charakterystycznymi dla danej
kultury i miejsca zajmowanego w strukturze społecznej. Wymaga to wykorzystania posiadanej
wiedzy związanej z wzorami konsumpcji i określonego gustu powiązanego ze stylami życia.
Konsument może po prostu zjeść posiłek lub może wykazać się swoistymi kompetencjami
konsumenckimi wykorzystując wiedzę w przygotowaniu posiłku i sposobie jego spożycia.
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Struktura społecznych kompetencji konsumenckich w Polsce
Badanie społecznych kompetencji konsumenckich jest przedsięwzięciem trudnym, ponieważ w dużej mierze dotyczy ono świadomości ludzkiej. Mimo trudności podjęto próbę
identyfikacji niektórych społecznych kompetencji konsumenckich w Polsce. Badania przeprowadzono w ramach projektu badawczego pt. Kompetencje konsumentów jako stymulanta
innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji, nr 2011/03/B/HS4/04417. Badanie
wykonano na ogólnopolskiej próbie 1000 osób w wieku 18-74 lata, z wykorzystaniem wystandaryzowanego kwestionariusza ankiety realizowanego techniką CATI, których określono jako przynajmniej minimalnie kompetentnych.
Jedną ze społecznych kompetencji konsumentów jest posiadanie wiedzy o produktach,
które aktualnie są modne i warto je posiadać. Moda jest najczęściej związana z trendami,
które zmieniają się co sezon. W związku z tym konsumenci, którzy chcą nadążyć za tymi
zmianami zmuszeni są śledzić te trendy. Na pytanie „skąd Pan/i czerpie informacje o tym, jakie produkty markowe należy/wypada nosić w danej chwili (odzież, obuwie, dodatki)” najczęściej badani Polacy wskazywali na czasopisma poświęcone modzie (12%), znajomych,
których obserwują, co aktualnie noszą (11%), wystawy sklepowe z modnymi produktami
(9%), Internet, w którym znajdują się informacje o aktualnej modzie (9%) oraz rozmowy
z kolegami/koleżankami o tym, co jest aktualnie modne (8%). Konsumenci, którzy czerpią wiedzę o modzie z czasopism są zazwyczaj świadomymi konsumentami, pozytywnie
oceniającymi swoją wiedzę z zakresu: zarządzania finansami gospodarstwa domowego, rozumienia informacji na etykietach/opakowaniach produktów, zrównoważonej konsumpcji,
korzystania z Internetu, przeglądarek itp. (13%). Jednak największą grupę stanowili Polacy,
którzy wskazali, iż nie interesuje ich aktualna moda (43%). Są to zazwyczaj konsumenci,
którzy oceniają negatywnie swoje kompetencje konsumenckie (52% badanych).
Inną społeczną kompetencją konsumencką jest umiejętność dopasowania dóbr trwałego
użytku do stylu życia przypisanego określonej pozycji społecznej. Wyposażenie mieszkań,
sprzęt RTV lub AGD, samochód są często zewnętrznymi wskaźnikami zajmowanej pozycji
w strukturze społecznej. Z badań wynika, że dla prawie 2/3 Polaków posiadanie markowych produktów służy zdobyciu uznania u innych. Informacje o tych produktach najczęściej
pozyskują z Internetu (22%), w dalszej kolejności z przeglądania czasopism kolorowych
(11%), obserwacji znanych osób w telewizji (11%), specjalnych poradników poświęconych
temu, jakie produkty są cenione przez innych (11%), czy też z obserwacji ludzi z najbliższego otoczenia (10%). Przynależność klasowa jest ważną zmienną różnicującą posiadanie społecznych kompetencji konsumenckich1. Konsumenci należący do klasy wyższej pozyskują
wiedzę o produktach markowych najczęściej z Internetu (21%), przeglądania czasopism
kolorowych (14%), obserwacji znanych osób w telewizji (9%) i specjalnych poradników
1
W celu zbadania różnic w społecznych kompetencjach konsumenckich między dużymi grupami społecznymi przyjęto
do dalszych analiz podział na następujące klasy społeczne: a) klasę wyższą - prywatny przedsiębiorca, kadra zarządzająca
najwyższego szczebla; b) klasę średnią I - kadra zarządzająca średniego i niższego szczebla: dyrektor, kierownik, specjalista,
samodzielny pracownik o wysokich kwalifikacjach, z wyższym wykształceniem, wolny zawód, pracownik umysłowy/ biurowy/
administracji, urzędnik; c) klasę średnią II – robotnicy wykwalifikowani mający wykształcenie zasadnicze zawodowe; d) klasę
niższą – rolnicy, robotnicy niewykwalifikowani, gospodynie domowe, bezrobotni, emeryci i renciści.
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poświęconych temu, jakie produkty są cenione przez innych (9%). Z kolei dla osób należących do klasy średniej I najważniejszymi źródłami informacji o produktach markowych jest
Internet (24%), specjalne poradniki poświęcone produktom markowym (10%) i obserwacja
innych ludzi z otoczenia (10%). Konsumenci z klasy średniej II wiedzę o produktach markowych pozyskują z Internetu (31%), przeglądu czasopism kolorowych (15%) i specjalnych
poradników poświęconych produktom markowym (14%). Z kolei Polacy z klasy niższej
informacje o produktach markowych wywołujących uznanie u innych pozyskują z Internetu
(22%), przeglądu czasopism kolorowych (13%) oraz obserwacji innych osób z najbliższego otoczenia (10%). Prawie co trzeci badany Polak nie interesuje się tym, jakie produkty
markowe należy posiadać, aby znaleźć uznanie u innych. Zmiennymi, które różnicowały
w tym zakresie badanych Polaków był wiek, ocena sytuacji materialnej, status zawodowy.
Osobami, które nie zwracają uwagi na markę dóbr trwałego użytku są osoby w wieku 30-39 lat
(38%), zajmujące się gospodarstwem domowym (50%), oceniające swoje warunki materialne jako przeciętne (36%).
Wiedzę o dobrach konsumpcyjnych i wzorach zachowań, które służą do utrwalenia dobrego wizerunku wśród otoczenia społecznego konsumenci pozyskują często ze środków
masowego przekazu, czasopism specjalizujących się w modzie i stylach życia, Internetu, jak
również od znajomych, rodziny itd. Wiedza ta następnie służy do dostosowania zachowań
konsumpcyjnych do poznanych wzorów. Analiza pytania „Które z niżej wymienionych grup
społecznych w największym stopniu dostarczają Panu(i) wzorów do naśladowania w zakresie kupowania różnych produktów i sposobach ich użytkowania? Proszę wskazać maksymalnie 3 grupy w kolejności od największego wpływu” pozwoliła ustalić grupy wpływu
na zachowania konsumpcyjne. Na zachowania Polaków najsilniej wpływają członkowie rodziny (28%) oraz osoby, które są szczególnie cenione z najbliższego otoczenia społecznego
(10%) i znajomi z pracy czy sąsiedztwa (9%). Zmienną różnicującą zakres naśladowania
wzorów nabywania i spożywania dóbr konsumpcyjnych przez Polaków jest przynależność
klasowa. Dla respondentów zaliczających się do klasy wyższej grupami wzorotwórczymi
była rodzina (27%), znajomi z pracy, sąsiedztwa (13%) i eksperci, którzy wypowiadają się
publicznie (10%). Z kolei dla członków klasy średniej I najsilniejszy wpływ na zachowania konsumpcyjne ma rodzina (28%), znajomi (9%) i osoby, które są szczególnie cenione
z najbliższego otoczenia (9%). Wśród konsumentów z klasy średniej II najważniejszą grupą
wpływu jest rodzina (32%) i znajomi (8%). Natomiast dla członków klasy niższej grupami
wzorotwórczymi są rodzina (31%) i osoby, które szczególnie są cenione w otoczeniu (9%)
oraz znajome osoby, które mają wiedzę o tym, co właśnie chcę kupić (8%). Można powiedzieć, że Polacy w większości naśladują zachowania konsumpcyjne innych osób zajmujących takie same pozycje społeczne albo podobne. Im niższa klasa społeczna, tym większy
wpływ wywierają grupy, które znajdują się w najbliższym otoczeniu konsumentów. W konsekwencji dostosowują swoje zachowania konsumenckie do oczekiwań najbliższych osób.
Jednak prawie 1/3 Polaków nie identyfikuje się z żadnymi grupami wpływu, starając się zachować własny styl konsumpcji. Są to częściej mężczyźni (32%), osoby starsze w wieku 60
lat i więcej (37%), będący w separacji lub rozwiedzeni (44%), emeryci (36%), o dochodzie
netto gospodarstwa domowego do 2 tys. zł (31%).
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Kolejną społeczną kompetencją konsumencką jest umiejętność dopasowania wzorów
konsumpcji do dóbr konsumpcyjnych znajdujących się w ofercie rynkowej. Szczególne
znaczenie ma to w przypadku konsumpcji żywności. We współczesnym zglobalizowanym
świecie na rynku pojawiło się wiele różnorodnych produktów pochodzących z różnych stron
świata, w których ich zastosowanie jest związane z określonymi wzorami użytkowania
i spożywania. Na pytanie: „Kupując nowe produkty żywnościowe po to, aby przygotować
inne niż zazwyczaj ‒ oryginalne, egzotyczne ‒ danie, skąd czerpie Pan(i) wiedzę o tym
jak to zrobić?” prawie 1/3 badanych respondentów wskazała Internet i książki kucharskie
jako źródło informacji o wzorach konsumpcji powiązanych z produktami żywnościowymi.
Te źródła informacji były skorelowane z kompetencjami w zakresie wiedzy konsumenckiej. W przypadku książek kucharskich 30% badanych oceniło swą wiedzę jako pozytywną
a w przypadku Internetu ‒ 31% respondentów. Zatem konsumenci w większości nie eksperymentowali z nowymi potrawami, lecz poszukiwali wiedzy, jak przyrządzić oryginalne, egzotyczne danie. Interesujących informacje dostarcza szczegółowa analiza zmiennych
różnicujących konsumentów pozyskujących informacji z książek kucharskich lub Internetu.
Najsilniej różnicuje wiek ‒ wiedzę z książek kucharskich pozyskiwały przede wszystkim
osoby starsze, w wieku 60 lat i więcej (45%), natomiast Internet był ważnym źródłem informacji dla osób w wieku 18-29 lat (39%). Również wykształcenie różnicowało respondentów
‒ książki kucharskie były źródłem informacji w większości dla osób z wykształceniem podstawowym (34%), natomiast Internet dla konsumentów z wykształceniem wyższym (37%).
Warto wskazać na fakt, iż społeczne kompetencje konsumenckie stanowią ważną część społecznych kompetencji związanych z zajmowaną pozycją społeczną i pełnioną rolą konsumenta. Konieczne wydaje się więc uwzględnienie ich w edukacji konsumenckiej w procesie
socjalizacji.

Podsumowanie
W publikacjach poświęconych kompetencjom konsumenckim dominują wątki związane
z racjonalnym zachowaniem konsumentów na rynku. Wskazuje się, że kompetencje konsumentów są połączeniem wiedzy, postaw i umiejętności, które w efektywny sposób pozwolą konsumentom zaspokoić potrzeby oraz wskazuje się na ich znaczenie w pełnieniu roli
uczestnika rynku. Dominuje postrzeganie konsumenta jako racjonalnie działającego aktora
na współczesnym rynku. Natomiast brakuje jest ujęcia konsumenta jako osoby niekiedy
działającej nieracjonalnie, pod wpływem emocji czy czynników społecznych. Położenie nacisku na społeczną stronę funkcjonowania konsumenta pozwala widzieć go jako jednostkę,
która funkcjonuje w szerszej zbiorowości społecznej. W związku z tym musi posiadać odpowiednie kompetencje społeczne związane z zajmowaną pozycją społeczną i rolą, która
jest przypisana do tej pozycji, w tym rolą konsumenta. Wyjściem z tej sytuacji może stać
się podejście holistyczne ujmujące wiedzę i umiejętności potrzebne do bycia uczestnikiem
rynku, jak i do funkcjonowania w obszarze społecznym, co pozwoli analizować w sposób
całościowy zachowania konsumenta.
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Analizowane wyniki badań nad społecznymi kompetencjami konsumenckimi stanowiły
część projektu badawczego dotyczącego identyfikacji kompetencji konsumenckich jako stymulanty innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji. Na gruncie polskiej nauki
jest to jedno z pierwszych badań, w których zastosowano podejście holistyczne do identyfikacji kompetencji konsumenckich. Uzyskane wyniki wskazują, że polscy konsumenci coraz
większą wagę przywiązują do kwestii posiadania wiedzy i umiejętności związanych z dobrami i wzorami konsumpcyjnymi, które są pomocne w tworzeniu określonego wizerunku
społecznego związanego z zajmowaną pozycją społeczną.
Rozważania nad identyfikacją i znaczeniem społecznych kompetencji konsumenckich
są ważnym przyczynkiem do badań nad rolą konsumpcji we współczesnym społeczeństwie.
Bez wzięcia pod uwagę tej kwestii nie odpowiemy na pytanie, w którym kierunku zmierza
współczesna konsumpcja?
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The Selected Consumer Social Competencies of Poles in the Light
of Research
Summary
The main objective of the study is description of the selected consumer social
competencies and their range of occurrence among Polish consumers. Implementation of the assumed objective was possible owing to application of the method of
critical analysis of national and foreign literature sources concerning consumer competencies and methods of quantitative research. In result of theoretical research, the
author indicated the importance of consumer social competencies in fulfilling the role
of consumer in the contemporary society. In turn, the empirical research focused on
possession of consumer social competencies by Polish consumers. This concerned the
competencies related to the use of consumer goods in the process of image building,
the use thereof as an attribute of a given social position, adjustment of the consumption patterns to the consumer goods in the market offer. The practical implication of
the carried out research is emphasising the necessity to shape consumer social competencies in consumer education. On the other hand, the social implication of the study
is emphasising the importance of consumer social competencies in a proper fulfilment of the consumer’s role. The article is of the research nature.
Key words: consumption, consumer behaviour, consumer competencies, social
competencies.
JEL codes: E21
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Избранные социальные потребительские компетенции поляков
в свете исследований
Резюме
Основная цель разработки – описать избранные социальные потребительские компетенции и диапазон их выступления среди польских потребителей.
Осуществление поставленной цели было возможно благодаря применению
метода критического анализа источников национальной и зарубежной литературы, касающейся потребительских компетенций и методов количественных
исследований. В результате теоретических исследований указали значение
социальных потребительских компетенций в выполнении роли потребителя
в современном обществе. В свою очередь, эмпирические исследования сосредоточили на обладании польскими потребителями социальных потребительских
компетенций. Это касалось компетенций, связанных с использованием потребительских благ в процессе формирования имиджа, использования их в качестве атрибута данного социального положения, приспособления образцов потребления к потребительским благам, находящимся в рыночном предложении.
Практической импликацией проведенных исследований является выделение
необходимости учета формирования социальных потребительских компетенций в обучении потребителей, тогда как социальной импликацией разработки является выделение значения социальных потребительских компетенций
в правильном выполнении роли потребителя. Статья имеет исследовательский
характер.
Ключевые слова: потребление, потребительское поведение, потребительские компетенции, социальные компетенции.
Коды JEL: E21
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Młodzi konsumenci wobec wyzwań współczesnej konsumpcji
w perspektywie rynku mody i teorii socjokulturowych
Streszczenie
W artykule zbadano rolę konsumpcji (szczególnie mody) w życiu młodych ludzi, zwracając szczególną uwagę na proces formowania i podtrzymywania jaźni.
Rozważano podwójny model konsumpcji: jako ekspresji Ja (konsumpcja indywidualistyczna) i jako system znaczeń umożliwiający podtrzymywanie więzi ze społecznymi plemionami (konsumpcja plemienna). Zaprezentowano wyniki badań mieszkańców Wrocławia dotyczące postaw i orientacji zakupowych. Materiał badawczy
stanowiły 363 wywiady kwestionariuszowe. Odkryto, iż młodzi ludzie (w wieku
18-25 lat) byli bardziej skłonni do „wyróżniania się” przez konsumpcję niż starsi
konsumenci, a jednocześnie angażowali się w konsumpcję naśladowczą. Akceptowali także ekspresywne i „zabawowe” funkcje ubrań i mody. Praktyczne implikacje
badania nawiązują do dwóch typów strategii marketingowych: marketingu relacji
i marketingu plemiennego. Co więcej, wskazuje się na konieczność przemyślenia
społecznych konsekwencji utowarowionej kultury wobec młodzieży.
Słowa kluczowe: konsumpcja symboliczna, młodzi konsumenci, moda, tożsamość,
plemienność.
Kody JEL: D11, D12, M31

Między indywidualizmem a plemiennością
Na współczesnych konsumentów możemy spojrzeć z co najmniej dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, jako na poszukiwaczy i twórców tożsamości osobistej, którzy za pośrednictwem rynku jako znaczącego źródła mitycznych i symbolicznych zasobów konstruują narracje tożsamości, fabrykują spójne czy zróżnicowane i często sfragmentaryzowane
poczucie jaźni, nierzadko odgrywając przy tym przypisane im scenariusze dopasowując
swoje tożsamości do imperatywów globalnego konsumeryzmu (ujęcie indywidualistyczne).
Po drugie, konsumenci są traktowani jako producenci kultury (a nie tylko jej nosiciele),
tworzący uczucia społecznej solidarności i ustanawiający odrębne, dobrowolne, a czasami
chwilowe kulturowe światy przez poświęcanie się wspólnym konsumpcyjnym zainteresowaniom (problematyka subkultur, nowoplemion jako współczesnych, opartych na wolnym
wyborze, wspólnot stylu życia) (Arnold, Thompson 2005; Cova 1996; Kacprzak-Choińska
2011).Tendencje indywidualistyczne i trybalne znajdują wyraz na współczesnym rynku
mody, która jako zjawisko kulturowe, zasadza się na łącznym występowaniu procesów dyferencjacji i naśladownictwa. Simmel pisze, iż moda, to „naśladownictwo danego przykładu, zaspokajające pragnienie adaptacji społecznej: wiedzie jednostkę drogą, którą podróżu-
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ją wszyscy, dostarcza ogólnych przesłanek sprawiających, że zachowanie każdej jednostki
staje się kolejnym przykładem (…). Zatem moda stanowi po prostu jedną z wielu form
życia, za pomocą których staramy się połączyć w jednolitej sferze działalności tendencję ku
społecznemu ujednolicaniu i pragnienie jednostkowego odróżniania się i zmiany (Simmel
1905, za: Magala 1980) Jednocześnie „co się tyczy mody, istotna jest następująca sprawa.
Z jednej strony moda – o tyle, o ile jest naśladownictwem – zaspokaja potrzebę społecznego
oparcia, wprowadza jednostkę na trakt, którym podążają wszyscy. Z drugiej strony zaspokaja też potrzebę odrębności, odmiany, wyróżnienia się, ponieważ wciąż zmienia się jej treść
(...). Moda jest szczególną formą życia, która ma zapewnić kompromis między tendencją do
społecznego zrównywania a tendencją do indywidualnej odrębności (Simmel 2006, s. 22).
Oba ujęcia łączy wspólne założenie o symbolicznej, komunikacyjnej funkcji konsumpcji
oraz mody. Istotny wkład teoretyczny w rozumieniu mody jako komunikatu wynikać może
zarówno z teorii Goffmana, jak i np. Boudrillarda. Według tego pierwszego moda i ubiór stanowią ważny element komunikacji niewerbalnej i interpersonalnej. Ubiór pełni rolę fasady,
która służy komunikowaniu o naszych gustach, postawach życiowych i zasobności portfela.
Według Boudrillarda, jesteśmy nieustannie atakowani przez tysiące obrazów i innego typu
informacji, które w swej obfitości i braku odniesień do rzeczywistości powodują, że moda
gra w komunikowanie (Boudrillard 2005). Moda jest więc swoistym spektaklem, nakładaniem i zrywaniem masek, grą opozycji ubioru i ciała, które jako ograniczona część dyskursu mody co chwilę jest przez nią cenzurowana (Lasota 2014). Baudrillard pisze, że we
współczesnym świecie znaczenia są nadpisywane. Reklama i związany z nią świat mody są
w równej mierze targowiskiem próżności co targiem, na którym kupuje się swoją tożsamość.
Badacze są zgodni, iż wiele ludzkich zachowań (w tym konsumpcyjnych) powodowanych jest tym, jak postrzegamy i jak chcielibyśmy postrzegać siebie, a także tym, jak chcielibyśmy być postrzegani przez innych (Stasiuk, Maison 2014, s. 306). Konsumpcja wiąże
się z tożsamością (koncepcją Ja). Na gruncie symbolicznego interakcjonizmu i społecznego
konstruktywizmu dowodzi się, iż ludzie podzielają społeczne przekonanie, że posiadane
rzeczy można traktować jako symbole tożsamości i ról. Inni ludzie odnoszą się do danej
jednostki, biorąc pod uwagę posiadane przez nią dobra materialne (jednostka jest oceniana
przez pryzmat dóbr konsumpcyjnych). W rezultacie, jednostka określa to, kim jest z perspektywy symbolicznego znaczenia posiadanych przez siebie dóbr. Tożsamość innych jest
również postrzegana w kategoriach posiadania i konsumpcji. Znaczenie dóbr i aktów konsumpcji jest ustalane i modyfikowane w interakcjach. Symboliczne znaczenie produktów
jest ostatecznie definiowane przez społeczeństwo (lub jego część) (Dittmar 1992; GórnikDurose 2002, s. 173-174).
Konsumpcja związana z modą stwarza dylematy tożsamościowe związane z jednej strony ‒ z wyróżnianiem się (co na poziomie psychologicznym odpowiada „potrzebie unikalności”), a z drugiej ‒ z akcentowaniem przynależności, identyfikowaniem się z szerszymi
kategoriami społecznymi (subkulturami, plemionami, wspólnotami marek itp.). Dylematy te
stanowią szczególne wyzwanie w kulturze postmodernistycznej opisywanej w kategoriach
fragmentacji i hiperrealności (Firat, Vankatesh 1995, s. 239-267). Przejście do postmodernizmu implikuje radykalne zerwanie z nowoczesnym porządkiem. Świat społeczny i struktury
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rozpadają się, a pozycja i status nie są już dłużej przypisane, lecz swobodnie wybierane
i pokazywane przez jednostkę (Cebula 2013b, s. 3-28). Dlatego dobra zyskują większą doniosłość w rozwijaniu znaczeń dla jednostki.
Te dwie tendencje niekoniecznie muszą się wykluczać, a proces konstruowania własnego
Ja polega na odnajdowaniu między nimi równowagi. W psychologii opisuje to teoria optymalnej wyróżnialności Marylin Brewer (1991). Warto zauważyć, iż psychologiczna potrzeba
unikalności w konsumpcji zawiera wiele odcieni antykonformizmu różniących się stopniem
nierespektowania społecznych norm. Badacze K.T. Tian, W.O. Bearden i G.L. Hunter (2001,
s. 50-66) zidentyfikowali antykonformizm prowadzący do wyborów kreatywnych (creative choice counterconformity) – czyli konsumpcja oryginalna i nowatorska, ale w granicach
akceptowanych przez grupę; antykonformizm prowadzący do wyborów niepopularnych
(unpopular choice counterconformity), gdzie wybory konsumpcyjne wykraczają swoją
„innowacyjnością” poza ramy społecznego przyzwolenia oraz unikanie podobieństwa
(avoidance of similarity) oznaczające utratę zainteresowania i chęci korzystania z produktów, które stają się popularne (co przywodzi na myśl snobizm). Osoby z ostatniej grupy są
przedmiotem szczególnej uwagi ze strony marketingowców, jako że spełniają funkcję modowych „trend-setterów”. Współczesny rynek (w tym mody) zdaje się odpowiadać na dylematy tożsamościowe tworząc ofertę, która z jednej strony akcentuje oryginalność, a z drugiej dostarcza znaczeń umożliwiających tworzenie połączeń ze społecznymi plemionami
(np. idea mass customization).
Można dowodzić, iż „indywidualizm” i „plemienność” w konsumpcji nie są ze sobą
sprzeczne, lecz są raczej dwoma stronami tego samego medalu (tworzą jedno kontinuum)
(Cooper, McLoughlin, Keating 2005, s. 330-344). Symboliczna konsumpcja może jednocześnie pełnić funkcję różnicującą i integrującą jak w przypadku młodzieży „odcinającej”
się od rodziny (przez styl i zachowania) i jednocześnie szukającej akceptacji w grupie rówieśniczej. Warto zauważyć, iż odróżnianie nie może być celem samym w sobie, jest raczej „figurą” w ramach systemu znakowego danego społeczeństwa. „Indywidualizm” jest
społecznie wytwarzany (w systemie znakowym występują „symbole” indywidualizmu),
w przypadku subkultur młodzieżowych np. „podarte jeansy”, trampki, gitara itp. Brak zasadniczej sprzeczności między tym, co „indywidualne”, a tym, co „społeczne” wyjaśnia
koncepcja symbolicznego interakcjonizmu dowodząca, iż nie istnieje żadne „przedspołeczne” Ja. Wszelka jaźń zawsze tworzy się w relacji z innymi (jednostka uczy się znaczenia
własnych gestów obserwując reakcje istotnych innych; wszelkie znaczenia pochodzą ze społeczeństwa). W rezultacie nawet głęboko osobiste decyzje zakupowe noszą ślady z definicji
ponadjednostkowej kultury.
Wszelka konsumpcja (w tym mody) ma charakter „hybrydowy” czy „dialektyczny”
i wyznaczona jest współrzędnymi indywidualizmu i kolektywizmu (choć w różnych proporcjach). W swoim modelu konsumpcji postmodernistycznej S. Cooper, D. McLoughlin
i A. Keating (2005) wskazywali na cztery kategorie konsumpcji i odpowiadające im cztery
typy produktów o symbolicznym znaczeniu.
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1) Dobra związane z cenionymi cechami, służące a) wyrażaniu emocji, uczuć wobec innych (np. miłości, wdzięczności) i b) komunikowaniu cech własnych (realnych lub wyobrażonych - postulowanych), np. statusu.
2) Dobra mediujące wewnętrzne konflikty (np. wykorzystywane do „podbudowania” roli
społecznej, podniesienia samooceny, zrekompensowania jakiś braków czy niedoskonałości).
Oba typy dóbr przybliżają „indywidualistyczny” aspekt konsumpcji.
Obok nich możemy wyróżnić:
3) Produkty łączące plemiona – dobra, które ułatwiają tworzenie poczucia wspólnoty (np.
pamiątki rodzinne, mecze sportowe, subkulturowe „gadżety” – np. deskorolka).
4) Produkty związane z rolami społecznymi – ułatwiające odgrywanie ról, dostarczające
„wskazówek” co do sposobów ich wypełniania).

Młodzi a współczesny konsumpcjonizm
Choć konsumpcja symboliczna dotyczy w jakimś stopniu wszystkich konsumentów, to
w grupie młodzieży (adolescentów) zdaje się odgrywać szczególną rolę. Wynika to z połączenia dwóch czynników: a) specyfiki okresu dojrzewania (formowania tożsamości, czemu towarzyszy poczucie niepewności i obniżona samoocena) oraz b) współczesnej kultury konsumpcyjnej, która wiąże proces definiowania Ja z dobrami materialnymi, markami
i rynkiem zgodnie z hasłem: „kupuję więc jestem” (Dittmar 2004; Isaksen, Roper 2012,
s. 117-135). Zgodnie z teorią symbolicznego interakcjonizmu i społecznego konstruktywizmu, symbolizm w konsumpcji nabiera szczególnego znaczenia w okresie zmian życiowych
wymagających wypracowania nowego statusu, nowych kontaktów czy wykonywania nowych ról (np. podjęcie nowej pracy, zmiana miejsca zamieszkania, rozpoczęcie studiów)
(Leigh, Gabel 1992, s. 27-38; Solomon 1983, s. 319-329). Młodość jest szczególnym okresem przejścia, angażującym wysiłki w kierunku tworzenia koncepcji siebie (Piacentini,
Mailer 2004, 251-262). Aby radzić sobie z kryzysami tożsamości, nastolatki poszukują uznania w rówieśniczych grupach odniesienia, wykorzystując do tego kody kulturowe związane
z muzyką, językiem czy odzieżą. Jeśli dodamy do tego, iż za sprawą utowarowionej kultury, znacząco wzrosła rola marek w formowaniu tożsamości (Elliott, Wattanasuwan 1998,
s. 131-144), przez co już trzyletnie (sic!) dzieci oceniają swoich rówieśników na podstawie
marek, jakie posiadają (Isaksen, Roper 2012, s. 118), to staje się jasne dlaczego konsumpcja,
materialne posiadanie oraz znaczenie marki stają się tak istotne w życiu dorastającej młodzieży. Dowodzono, iż nastolatki wykazują szczególnie silne tendencje materialistyczne:
przypisują dużą wartość materialnemu posiadaniu i używają konsumpcji jako środka nadawania znaczenia życiu, osiągania szczęścia i definiowania sukcesu. Korelaty materializmu
(np. potrzeba przynależności, niepokój społeczny, niepewność, niska samoocena) zbieżne są
z młodzieńczym okresem kryzysów tożsamości. Zmieszanie i kryzysy doświadczane podczas dojrzewania, powodują że jednostka stale ocenia siebie i swoją wartość. Jednocześnie
samoocena jest sprzężona z tym, jak oceniają nas inni – informuje o stopniu naszego spo-
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łecznego „włączenia”. Jeśli aprobata (uznanie) i wzmocnienie Ja mogą być osiągnięte przez
konsumpcję oraz jeśli aprobata jest centralna dla samooceny, można argumentować, że dla
nastolatków żyjących w dzisiejszej kulturze konsumenckiej, samoocena (i psychologiczny
dobrostan) są w jakimś stopniu utowarowione. Dowodzą tego wyniki badań nad młodzieżą
brytyjską (osoby w wieku 15-16 lat) (Isaksen, Roper 2012). Badając postawy, opinie i odczucia związane z rolą konsumpcji w życiu (z naciskiem na modę) stwierdzono, iż „właściwe posiadanie” w „odpowiednim czasie” jest istotne dla społecznej akceptacji, zyskiwania
i utrzymywania przyjaźni, a przez to samooceny. Konsekwencją niedotrzymywania kroku
najnowszym trendom były: społeczne wykluczenie, negatywna ocena rówieśnicza i obniżona samoocena. Te negatywne rezultaty dotyczyły szczególnie mniej zamożnych respondentów którzy, wbrew swojemu finansowemu statusowi, byli skłonni nabywać droższe marki.
Powyższe badania, a także jakościowe studium M. Piacentini i G. Mailera (2004), oparte
na wywiadach indywidualnych z młodzieżą w wieku 12-13 oraz 15-17 lat, ujawniły symboliczne właściwości ubrań i mody. Stwierdzono ogólnie, iż młodzież oddaje się konsumpcji
pokazowej i wykazuje biegłość w odczytywaniu symboliki ubioru. Wybór odzieży dokonywany przez młodych konsumentów był ściśle związany z ich koncepcją Ja i pełnił zarówno
funkcję autoekspresyjną, jak i ocenną (ocenianie innych i ocenianie sytuacji). Po pierwsze,
ubrania pełniły rolę sygnałów, iż jednostka jest podobna do innych ludzi (co jest szczególnie ważne przy nawiązywaniu kontaktów); służyły identyfikowaniu tych, którzy mogą
podzielać podobne poglądy, styl życia czy gust (np. muzyczny). W szerszym wymiarze strój
sygnalizował „dopasowanie” do społecznego otoczenia, nie tylko do bezpośredniej grupy
przyjaciół i dotykał kwestii akceptacji i konformizmu. Czasami rozmiary podporządkowania normom powodowały wybór marek, które nie były „osobiście” preferowane przez badanych (Isaksen, Roper 2012, s. 124). Stopień i charakter konformizmu może się zmieniać
wraz z dojrzewaniem i czasem przebywania w danym środowisku, np. początkowa chęć
wywarcia wrażenia ustępuje miejsca niezależności lub orientowania na inne, zewnętrzne
grupy odniesienia. Ważnym wątkiem był ten dotyczący statusowej funkcji odzieży (Cebula
2013b). Choć zaobserwowano elementy konsumpcji statusowej, to jednocześnie jej charakter był różny w zależności od pozycji materialnej badanych. Młodzież ze szkoły prywatnej
(reprezentująca wyższe klasy społeczne) raczej dystansowała się od „wystawnej” i „materialistycznej”, opartej na pokazywaniu marek konsumpcji wskazując implicite na rolę „sposobu” konsumowania związanego ze smakiem i kapitałem kulturowym (Bourdieu 2005) – te
jednostki były pewne swojej pozycji i nie musiały tego okazywać w demonstracyjny sposób. Inaczej niż młodzież z niższych klas społecznych (szkoły publicznej), która w wyraźny
sposób oddawała się konsumpcji „materialistycznej” i naśladowczej, choć motywem tego
postępowania była nie tyle chęć podniesienia statusu, co raczej udowodnienia, iż nie jest się
gorszym („biedniejszym”). W rezultacie przywiązanie do widocznych marek było pewnym
sposobem „wykupienia się”, „ochrony” przed społecznym ostracyzmem (obmawianiem,
dokuczaniem itp.). Jednocześnie marka odnosiła się wyłącznie do statusu ekonomicznego.
W końcu, ubrania pomagały w wykonywaniu ról społecznych i służyły zarządzaniu wrażeniem w danej sytuacji (np. „szkolna dyskoteka”), balansując między zapewnianiem akceptacji a podkreślaniem indywidualności. Ubrania ułatwiały płynne wejście w nową rolę
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(np. ubieranie się „po studencku” w ostatniej klasie liceum); akcentowały zamknięcia pewnego rozdziału w życiu (np. okresu dzieciństwa). Przez przyswajanie symboli, młodzież
mogła kompensować niepewność związaną ze zmianą ról społecznych (w postaci „wewnętrznej komunikacji – zyskania subiektywnego komfortu, jak i komunikacji zewnętrznej
– zapewniania kim się jest i do jakiej grupy się należy). Symboliczna siła odzieży przejawiała się także w „pomaganiu” wykonywania roli (w przypadku uprawiających sport, wręcz
„poprawiając” ich wyniki). Choć istnieje związek między ubraniem a pojęciem Ja, trudno
rozstrzygnąć, czy ludzie definiują siebie, a następnie wybierają odpowiedni styl ubioru, czy
też to, co wybierają narzuca definicję tego, kim są (jak sugerują niektórzy postmoderniści).
Jednocześnie kwestie związane z naśladownictwem lub odróżnianiem się od „innych” przez
ubiór i modę jest kwestią bardzo zróżnicowaną i zależną od wielu czynników socjokulturowych. Wzorce do naśladowania pochodzić będą jednak głównie z kultury popularnej lub
grup odniesienia normatywnego (Perchla-Włosik 2013, s. 52-59).

Wiek a wybory i orientacje konsumpcyjne – wyniki badań
Dopełnieniem rozważań teoretycznych są wyniki badań nad gustem i orientacjami konsumpcyjnymi mieszkańców Wrocławia, które zrealizowano w 2011 roku1.Wychodząc od
komunikacyjnych i symbolicznych właściwości ubioru, badanych poproszono o wybór
maksymalnie 4 przymiotników (z listy 11) najlepiej opisujących ich ubrania. Celem tego
„testu” było nie tyle uzyskanie „obiektywnej” wiedzy o walorach odzieży, ile wyobrażeń
jakie badani żywili na swój temat (jak postrzegali sami siebie). Rozkład odpowiedzi wskazywał na istotne znaczenie wieku (por. tabela 1).
To osoby młodsze (wychowane w warunkach kapitalistycznego rynku) w większym
stopniu akceptowały ekspresyjną, komunikacyjną czy „zabawową” funkcję stroju, wybierając ubrania „oryginalne i ciekawe”, „modne”, czy „młodzieżowe”. Starsze pokolenia
charakteryzował gust bardziej zachowawczy: ubrania „klasyczne” (określenie najrzadziej
wybierane przez osoby w wieku 18-25 lat), „wygodne” i „praktyczne”, natomiast średnie kategorie wiekowe częściej sięgały po ubrania „markowe”, „dobrej jakości” czy „eleganckie”.
Zasadniczo jednak, to wśród najmłodszych respondentów można było spotkać elementy
„postmodernistycznego” eklektyzmu, gry w konwencję czy otwartości na niebanalne rozwiązania, na co wskazują wypowiedzi uzyskane w prowadzonych równolegle wywiadach
jakościowych: „Lubię jak ludzie wyglądają różnie i przy pomocy swego ubioru starają się
pokazać to, jacy są bądź jakiej muzyki słuchają bądź ich strój wyraża, że tak powiem ich
poglądy” (mężczyzna, lat 22, sprzedawca); „No, na pewno lubię, gdy ludzie ubierają się
w oryginalny sposób, lubię odważnych ludzi, często wręcz ekscentrycznych. Lubię, gdy
ludzie ubierają się w odważne kolory, w ogóle kolorowo a nie jakoś szaro i bezbarwnie.
Grant badawczy nr 4954/B/H03/2011/40 sfinansowany ze środków NCN. Badania metodą bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego zrealizowano w czerwcu i lipcu 2011 roku na niereprezentatywnej próbie 362 pracujących dorosłych mieszkańców Wrocławia, dobieranych wg kryterium wykonywanego zawodu (Cebula 2013a).
1
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Lubię ludzi, którzy widzę, że ubierają się z pomysłem, też takich, którzy bawią się swoim
ubraniem” (młoda kobieta, masażystka).
Tabela 1
Wiek a preferencje odzieżowe (w %; N=362)
Wyszczególnienie

Wiek
18-25 lat

26-35 lat

36-45 lat

46-55 lat

pow. 55 lat

28,8

46,2

55,1

53,7

44,2

Ogółem

Ubrania:
klasyczne

45,3

markowe

15,2

23,8

18,8

14,6

2,3

17,7

korzystne cenowo

53,0

37,1

34,8

39,0

48,8

41,2

modne, „na czasie”

27,3

21,7

13,0

4,9

9,3

17,7

dobrej jakości

45,5

53,1

46,4

51,2

30,2

47,5

eleganckie

10,6

16,8

26,1

24,4

9,3

17,4

skromne ale schludne

21,2

19,6

29,0

26,8

20,9

22,7

młodzieżowe

21,2

16,8

11,6

2,4

2,3

13,3

wygodne

65,2

69,2

63,8

80,5

76,7

69,6

praktyczne

24,2

46,9

47,8

68,3

46,5

45,3

oryginalne, ciekawe

33,3

20,3

15,9

4,9

11,6

19,1

66

143

69

41

43

362

Liczebność (N)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców Wrocławia (2011).

Istotne różnice występowały także w obszarze ogólnych stylów czy orientacji zakupowych mierzonych przy wykorzystaniu metod skalowych2 (Sprotles, Kendall 1986, s. 267-279).
Na wykresie 1 przedstawiono, jaki procent konsumentów z danej grupy wiekowej przypisuje wysoką wartość w poszczególnych typach konsumpcji (za wysoką uznano wartość
cechy powyżej jednego odchylenia standardowego od średniej dla całego zbioru danych).
Najbardziej regularne zależności dotyczyły konsumpcji „ wyróżniającej się”3. Im wyższa
kategoria wiekowa, tym mniejsza skłonność do zaznaczania własnej odrębności konsumpcyjnej, przez nabywanie oryginalnych i unikalnych produktów (rho = -0,262; p < 0,001).
Np. w kategorii wiekowej 18-25 lat aż 40,9% badanych wykazywało wysoką orientację na
wyróżnianie się, podczas gdy w kategorii „powyżej 55 lat” takich osób było tylko 11,6%.
Stwierdzona zależność może być wynikiem zarówno odmiennych doświadczeń pokoleniowych (tego, iż młodzi ludzie socjalizowani byli już w kulturze rynkowego „indywidualizmu”, podczas gdy doświadczeniem starszych była specyfika gospodarki socjalistycznej),
Badani ustosunkowywali się do stwierdzeń na 5-punktowych skalach Likerta. Dane poddano analizie głównych składowych
z wykorzystaniem rotacji Varimax (KMO = 0,787). Uzyskano rozwiązanie z 11 czynnikami, wyjaśniającymi łącznie 62,5%
wariancji wyjściowego zbioru danych.
3
Przykładowe stwierdzenie z tej skali, to: „Lubię posiadać oryginalne, unikalne produkty”.
2
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jak i rezultatem efektu „starzenia się” (tj. nabywania odmiennych nawyków, w miarę przechodzenia kolejnych etapów cyklu życia, np. w związku z mniejszym znaczeniem grup rówieśniczych jako grup odniesienia).
Wykres 1
Kategorie wiekowe a typy konsumpcji (w %; N=362)












.RQVXPHQFLOXNVXVX
1DĞODGRZF\
3UDNW\F]QL
1LHFKHWQL]DNXSRP
6SRQWDQLF]QL
,QG\ZLGXDOLĞFL
3RV]XNXMąF\MDNRĞFL

ODW
ODW
ODW
ODW
SRZODW

(WQRFHQWU\F\
:\UyĪQLDMąF\VLĊ
$QW\NRQVXPHQFL
=PĊF]HQLNRQVXPSFMą

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań mieszkańców Wrocławia (2011).

Rozstrzygnięcie wpływu obu efektów wymagałoby badań longituidalnych (tj. podłużnych) śledzących, jak w miarę upływu czasu zmieniają się (lub nie) postawy osób urodzonych w podobnym czasie (np. czy osoby wychowane w warunkach rynkowych z czasem
zmieniają swoje nastawienia). Co ciekawe, to także młodsi wykazywali większe uwrażliwienie na jakość w konsumpcji4 (27,7%) niż starsi (7%), co być może ma związek z większą
świadomością na temat zdrowego stylu życia oraz większymi możliwościami nabywczymi.
Podobnie naśladowczy typ konsumpcji5 to raczej domena osób w niższym wieku. W grę
może tu wchodzić odmienność kręgów społecznych i typów oddziaływań. Jak wskazywano
w badaniach amerykańskich (Park, Lessig 1977, s. 102-110), większą podatnością na wpływ
grup odniesienia w dziedzinie wyboru marek wykazywali „studenci” niż „gospodynie domowe”, co interpretowano w kategoriach odmiennej ekspozycji na bodźce płynące z grup
społecznych. Generalnie, starsze osoby wydają się być mało aktywne w niemal każdym
Poszukujący jakości sprawdzali składniki produktów żywnościowych pod kątem zdrowia oraz byli gotowi zapłacić więcej za
produkt wyższej jakości.
5
Przykładowe stwierdzenie ze skali: „Kiedy wybieram jakiś produkt biorę pod uwagę opinię innych na jego temat”.
4
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z wyróżnionych typów konsumpcji, szczególnie tych związanych z „nowoczesną” kulturą
konsumpcyjną. Zauważmy, iż w najstarszej grupie wiekowej nie było ani jednej osoby przejawiającej spontaniczny styl zakupów6 (tj. wysoką wartość tej cechy), podczas gdy w grupie
młodzieży 18-25 lat, takich osób było 18,5%. Jednocześnie, to wśród badanych powyżej
55. roku życia najwięcej było „niechętnych zakupom” (30,2%)7. Być może więc dzisiejsza
kultura konsumpcji jest kulturą przede wszystkim ludzi młodych czy to z tego powodu, iż
jest „ich” kulturą (w której dorastali), czy też dlatego, iż zawiera elementy jawnie promujące
młodość (stanowiąc czynnik wykluczenia społecznego). Pewną osobliwością jest fakt, iż
najbardziej „zmęczone” konsumpcją są osoby najmłodsze8, a najmniej – osoby najstarsze.
Być może stopień rezerwy wobec kultury konsumpcyjnej jest funkcją stopnia „wystawienia” na tę kulturę. Młodsi stosunkowo szybciej doświadczają „przesytu” dobrami konsumpcyjnymi. Hipoteza ta wymaga jednak dalszych studiów.
Podsumowując, dolne grupy wiekowe przeważnie przejawiają silniejsze postawy prokonsumpcyjne, biorąc pod uwagę takie zjawiska jak spontaniczność, naśladownictwo czy
wyróżnianie się. W przypadku pozostałych typów konsumpcji zależności z wiekiem są
mniej regularne. Np. konsumpcja luksusowa9 relatywnie częściej dotyczyła osób w średnim
wieku (36-45 lat). Niewykluczone, iż do luksusu trzeba „dojrzeć” zarówno w sensie mentalnym i kompetencyjnym, jak i finansowym (tj. osiągnąć względnie bezpieczny i wysoki
poziom zarobków, co wiąże się z odpowiednio długim „stażem” na rynku pracy).

Podsumowanie
Dobra materialne wypełniają wiele funkcji (emocjonalnych i społecznych) wobec jednostek, a tworzenie i podtrzymywanie tożsamości (poczucia Ja) za ich pomocą staje się cechą definiującą konsumpcyjne społeczeństwo. Dylematy tożsamościowe współczesnego
nabywcy koncentrują się wokół poszukiwania równowagi między „indywidualizacyjnymi”
tendencjami rynku a „plemiennymi” aspektami życia społecznego. Z marketingowego punktu widzenia dylematy te implikują odmienne typy strategii oddziaływania przedsiębiorstw,
określane jako: marketing relacji i marketing plemienny (nakierowany na wspieranie relacji między samymi konsumentami) (Kacprzak-Choińska 2011). Dostępne badania wskazują
na wyjątkową doniosłość konsumpcji, marek i mody (zwłaszcza odzieżowej) w życiu młodych konsumentów, co tylko częściowo wynika ze specyfiki okresu dojrzewania i dorastania.
Moda i marki pełnią funkcję fatyczną – nawiązywania relacji, statusotwórczą, więziotwórczą
a także ochronną (przed społecznym „ostracyzmem”). Pomagają także w wykonywaniu ról
społecznych. Wszystkie te aspekty mogą znaleźć odzwierciedlenie w działaniach marketingowych (np. wykorzystywanie motywu młodzieżowego naśladownictwa i konformizmu,
motywu osiągnięć czy wyróżnienia w grupie). Badania wrocławskie, obejmujące m.in. ludzi młodych w wieku 18-25 lat wskazywały na znaczenie „wyróżniania się” w konsumpcji
Spontaniczni kupują pod wpływem impulsu, zdarza im się wydać dużą sumę pieniędzy.
Niechętni zakupom nie lubią spacerować po sklepach, galeriach handlowych; przejawiają zadaniowy typ zakupów.
8
Zmęczenie konsumpcją wiązało się m. in. z uznaniem, iż współczesne życie jest zbyt materialistyczne.
9
Np. robienie zakupów w sklepach, które mają elegancki wystrój.
6
7
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(tj. poszukiwania oryginalnych i unikalnych produktów oraz docenianiu własnej indywidualności). Zarazem jednak istotny był pewien poziom społecznej akceptacji, czego wyrazem była
silniejsza niż w innych grupach orientacja naśladowcza. Być może więc ich styl konsumpcji
najbliższy był antykonformizmowi prowadzącemu do wyborów kreatywnych (Tian, Bearden,
Hunter 2001). Na uwagę zasługuje także aspekt „zmęczenia konsumpcją”, który może sugerować narastanie postaw krytycznych i antyrynkowych, przynajmniej wśród części młodego
pokolenia. Nadal jednak to osoby urodzone po 1989 roku w największej mierze akcentowały
ekspresyjne, zabawowe i komunikacyjne walory ubrań, wybierając to, co „oryginalne i ciekawe”, „modne” i „młodzieżowe” a zachowując rezerwę wobec klasyki czy praktyczności.
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Young Consumers in the Face of Challenges of Contemporary
Consumption in the Perspective of the Market for Fashion
and Sociocultural Theories
Summary
In their article, the authors examined the role of consumption (particularly that of
fashion) in the life of young people, paying a particular attention to the process of personality formation and self-sustaining. They considered the dual model of consumption: as self-expression (individualistic consumption) and as a system of meanings
enabling sustaining ties with social tribes (tribal consumption). There were presented
results of surveys carried out among Wroclaw inhabitants concerning their shopping
attitudes and orientations. The research material was constituted by 363 questionnaire-based surveys. The authors revealed that young people (aged 18-25 years) were
more likely to “be distinguished” by consumption than elder consumers and, at the
same time, they were involved in imitative consumption. They also accepted the expressive and “playful” functions of apparels and fashion. The practical implications of
the research refer to the two types of marketing strategies: marketing of relationships
and tribal marketing. What’s more, the authors indicate the necessity to consider the
social consequences of “merchandised” culture towards the youth.
Key words: symbolic consumption, young consumers, fashion, identity, tribalism.
JEL codes: D11, D12, M31
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Молодые потребители перед вызовами современного потребления
в перспективе рынка моды и социально-культурных теорий
Резюме
В статье исследовали роль потребления (в особенности моды) в жизни
молодых людей, обращая особое внимание на процесс формирования и поддержания личности. Обсуждали двойную модель потребления: как самовыражение (индивидуалистическое потребление) и как систему значений, предоставляющую возможность поддерживать связи с общественными племенами
(племенное потребление). Представлены результаты обследования жителей
Вроцлава, касающиеся закупочных отношений и ориентировок. Исследовательский материал составили 363 анкетных интервью. Выявили, что молодые
люди (в возрасте 18-25 лет) были более склонны «выражать себя» посредством потребления, нежели потребители старшего возраста, а заодно они вовлекались в подражательное потребление. Они тоже одобряли экспрессивные
и «развлекательные» функции одежды и моды. Практические импликации исследования обращаются к двум типам маркетинговых стратегий: маркетингу
отношений и племенному маркетингу. Более того, указывают необходимость
осмыслить социальные последствия «отоваренной» культуры по отношению
к молодежи.
Ключевые слова: символическое потребление, молодые потребители, мода,
тождество, племенность.
Коды JEL: D11, D12, M31
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bezpieczeństwo żywnościowe konsumentów w Polsce – wybrane
aspekty
Streszczenie
Celem rozważań jest omówienie wybranych aspektów bezpieczeństwa żywnościowego w polskich gospodarstwach domowych. W artykule zaprezentowano
wyniki badań wtórnych i pierwotnych (ankietowych). Mimo wciąż istotnych wydatków na żywność w polskich gospodarstwach domowych w wydatkach ogółem,
z jednej strony w niektórych gospodarstwach domowych nadal występuje brak
możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych, z drugiej ‒ nieracjonalne zachowania konsumentów podczas dokonywania zakupów produktów żywnościowych
i gospodarowania nimi. Wskazuje to na konieczność prowadzenia kampanii społecznych wśród polskich konsumentów dotyczących edukacji w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością, żeby poprawić bezpieczeństwo żywnościowe.
Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: żywność, bezpieczeństwo żywnościowe, konsument, potrzeby
żywnościowe.
Kody JEL: D12, D18

Wstęp
Jednym z praw przysługujących konsumentowi jest prawo do zaspokojenia podstawowych potrzeb, do których zaliczane są potrzeby żywnościowe. Fakt ten znajduje odzwierciedlenie w teorii potrzeb Maslowa (1990), zgodnie z którą potrzeby żywnościowe należą
do podstawowych potrzeb fizjologicznych człowieka i sklasyfikowane są na pierwszym
miejscu jako najważniejsze potrzeby każdej jednostki, których spełnienie warunkuje rozwój
dalszych potrzeb. Spośród ogółu potrzeb konsumenta potrzeby żywnościowe cechują się
najwyższą pilnością ich zaspokajania. Ta szczególnie wysoka pilność zaspokajania potrzeb
wyżywienia wynika z biologicznej funkcji żywności mającej na celu utrzymanie organizmu w codziennej sprawności i fizjologii rozwoju fizycznego i psychicznego konsumenta
(Gawęcki 2004, s. 15-16). Potrzeby żywnościowe związane są ściśle z metabolizmem, oznaczają obiektywne zapotrzebowanie organizmu na określone składniki pokarmowe zależne
co do ilości i jakości od jego stanu osobowego, który wiąże się m.in. z takimi cechami, jak
wiek, płeć oraz rodzaj i uciążliwość wykonywanej pracy. Ludzie zaspokajają swoje potrzeby
żywnościowe głównie przez spożycie określonych produktów. Przy ich doborze kierują się
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nawykami i tradycjami, które w dużej mierze mają źródło w subiektywnych odczuciach dotyczących smaku, zapachu, wyglądu, koloru, a nawet opakowania i innych cechach konkretnego produktu. W jakiejś mierze brane są też pod uwagę właściwości zdrowotne (Zielińska
2002, s. 255-257).

Bezpieczeństwo żywnościowe w świetle danych wtórnych
Zagwarantowanie prawa do zaspokojenia podstawowych potrzeb wymaga bezpieczeństwa żywnościowego, które jest zapewnione wówczas, gdy są spełnione trzy warunki jednocześnie:
-- jakość produktu żywnościowego, tj. dostęp do bezpiecznej żywności oraz zawierającej
niezbędny poziom energii i właściwe proporcje składników pokarmowych; jest to bezpieczeństwo żywności rozpatrywane pod względem zdrowotnym;
-- fizyczna dostępność żywności, czyli zagwarantowanie minimalnego zapotrzebowania
fizjologicznego na żywność przez gospodarkę krajową, podczas gdy import dostarcza
żywności ponad to minimalne zapotrzebowanie;
-- ekonomiczna dostępność dla gospodarstw domowych - ten rodzaj bezpieczeństwa żywnościowego jest zapewniony wówczas, gdy konsument dysponuje siłą nabywczą, która
pozwoli mu na zakup niezbędnych towarów i usług żywnościowych lub będzie miał
dostęp do niezbędnej żywności dzięki różnym formom pomocy żywnościowej (Małysz
1991).
Według definicji przedstawionej w raporcie pt. Światowy Indeks Bezpieczeństwa
Żywnościowego, bezpieczeństwo żywnościowe to sytuacja, w której wszyscy ludzie w każdym czasie mają psychologiczne, społeczne i ekonomiczne możliwości dostępu do wystarczającej ilości bogatej w składniki odżywcze żywności, która spełnia potrzeby żywnościowe
niezbędne dla zdrowego i aktywnego trybu życia (Światowy… 2014).
W 2012 roku Economist Intelligence Unit, na zlecenie firmy DuPont, opracował raport
pt. Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego. Jego celem było zbadanie kluczowych
przyczyn niedostatecznego poziomu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, a także
zrozumienie przyczyn braku bezpieczeństwa żywnościowego na świecie oraz ułatwienie
zrozumienia kwestii bezpieczeństwa żywności w kontekście globalnym. Edycja Indeksu
w 2014 roku przedstawia wyzwania związane z bezpieczeństwem żywności, przed którymi
stanęły kraje w ostatnim roku. Obecnie Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego
uwzględnia 109 krajów i jest rankingiem państw dotyczącym ich poziomu bezpieczeństwa
żywnościowego. Powstaje na podstawie 28 czynników pomiaru podzielonych na trzy kategorie: osiągalność cenowa, dostęp do żywności, jakość i bezpieczeństwo żywności. W roku
2014 obejmuje on dwa nowe państwa – Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz dwa
nowe czynniki pomiaru – poziom strat żywności i otyłość.
W rankingu Polska zajmuje obecnie 26. miejsce w Indeksie (z 72,7 pkt. na 100 możliwych), natomiast analizując tylko kraje Unii Europejskiej – 16. miejsce (por. tabela 1).

ANNA DĄBROWSKA, IRENA OZIMEK

57

Tabela 1
Pozycja Polski w Indeksie – mocne i słabe strony
Mocne strony Polski (punktacja 75 pkt. lub więcej)

Liczba punktów

Programy wspierające bezpieczeństwo żywnościowe

100,0

Dostęp rolników do finansowania

100,0

Standardy żywienia

100,0

Bezpieczeństwo żywności

100,0

Udział osób znajdujących się poniżej światowej linii ubóstwa w populacji kraju

99,8

Wystarczalność dostaw

86,4

Taryfy importowe na żywność

81,7

Słabe strony (ocena poniżej 25 pkt)
Wydatki publiczne na badania i rozwój w rolnictwie

12,5

Źródło: Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego (2014).

Ekonomiczna dostępność jest równie ważnym kryterium osiągania bezpieczeństwa konsumenta na rynku żywności jak jakościowe aspekty produkcji żywności czy fizyczna ich dostępność. Uwzględnienie tej kwestii wynika m.in. z faktu podstawowego charakteru potrzeb
żywnościowych, których zaspokojenie wpływa na pozostałe sfery funkcjonowania człowieka oraz jest warunkiem ogólnie rozumianego dobrostanu jednostki ludzkiej.
Aby żywność była dostępna pod względem ekonomicznym, konsument musi dysponować siłą nabywczą, która umożliwi mu jej zakup. Tę siłę nabywczą konsumenta na rynku żywności wyznaczają: jego dochód, ceny żywności oraz ceny pozostałych dóbr i usług
(Małysz 1991). Biorąc pod uwagę ekonomiczną dostępność, należy odnieść się do jednego
z popularniejszych mierników spożycia ‒ udziału wydatków na żywność w wydatkach ogółem, który przesądza również o możliwościach realizacji innych potrzeb. W konsekwencji
zmian systemu społeczno-gospodarczego w Polsce, którym towarzyszyło zubożenie znaczącej
części społeczeństwa, ograniczeniu uległy możliwości zaspokojenia odczuwanych potrzeb zarówno podstawowych (w tym m.in. żywnościowych), jak i ponadpodstawowych. W ciągu
ostatniego dziesięciolecia udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w ogóle
wydatków gospodarstw domowych systematycznie spadał do roku 2009, a w następnych latach utrzymał się na zbliżonym poziomie ok. 25% (w roku 2013 wyniósł 24,9%), co można
tłumaczyć skutkami ogólnoświatowego kryzysu finansowego i spowolnieniem gospodarczym w naszym kraju. W 2013 r., podobnie jak w latach 2010-2012, przeciętne wydatki na
żywność i napoje bezalkoholowe na 1 osobę w grupie najzamożniejszych były niespełna
dwukrotnie wyższe niż w grupie najuboższych. W 2013 roku najbardziej spadło spożycie
ryb (o 19,0%), serów (o 12,6%), wędlin i przetworów mięsnych (o 11,6%) oraz tłuszczów
zwierzęcych (o 10,5%). Zmniejszyło się również spożycie owoców (o 0,6%), dla których
w roku poprzednim zanotowano największy wzrost. W tym roku wzrosło jedynie spożycie
makaronu i produktów makaronowych (o 2,8%), a spożycie masła pozostało na tym samym
poziomie (Sytuacja… 2014).
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Poziom spożycia większości artykułów żywnościowych zależy od dochodów gospodarstwa domowego. Wraz ze wzrostem zamożności gospodarstw rośnie poziom spożycia niektórych artykułów żywnościowych. Warto przypomnieć, że w 2012 r. w gospodarstwach domowych ogółem przeciętny realny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę był niższy
o 0,2% od dochodu z roku 2011, a w 2011 r. – spadek wynosił 1,4%. Rok 2012 był drugim
z kolei rokiem realnego spadku dochodów gospodarstw domowych po sześciu kolejnych
latach (2005-2010) realnych wzrostów dochodów (Sytuacja… 2013). W 2013 roku dochód
był realnie wyższy o 0,7% od dochodu z roku 2012 (Sytuacja… 2014).
Podobnie jak w latach poprzednich, w gospodarstwach domowych ogółem osiągających
najwyższe dochody (V grupa kwintylowa) spożywano przeciętnie miesięcznie na osobę
w gospodarstwie domowym w porównaniu z rodzinami o najniższych dochodach (I grupa
kwintylowa) więcej: mięsa wołowego (ponad 5-krotnie), masła oraz wód mineralnych i źródlanych (3-krotnie), soków owocowych (2,7-krotnie), jogurtów, owoców i ryb (2,5-krotnie),
soków warzywnych i owocowo-warzywnych (2,3-krotnie), ponad dwa razy więcej serów.
Natomiast w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach (I grupa kwintylowa)
spożywano więcej pieczywa, ziemniaków, cukru oraz margaryny i innych tłuszczów roślinnych (Sytuacja… 2014).
Spożycie żywności jest ponadto powiązane z miejscem zamieszkania. Gospodarstwa domowe zamieszkujące tereny wiejskie, w porównaniu z gospodarstwami domowymi w miastach, charakteryzują się nieco innym modelem żywienia. W 2013 roku mieszkańcy miast
w porównaniu z mieszkańcami wsi, oprócz owoców, serów i jogurtów, spożywali przeciętnie miesięcznie w przeliczeniu na 1 osobę więcej wód mineralnych lub źródlanych, soków
owocowych, ryb, soków warzywnych, natomiast mniej mleka, jaj oraz mięsa, warzyw, cukru, pieczywa i produktów zbożowych (Sytuacja… 2014).
Według Raportu Diagnoza Społeczna 2013, gospodarstwa domowe oceniały w marcu
2013 roku, że najczęściej nie było ich stać w ciągu ostatniego roku na zaspokojenie potrzeb
żywnościowych ze względów finansowych w zakresie ryb i przetworów rybnych (ponad
19%), a następnie wyrobów cukierniczych oraz używek (odpowiednio ponad 15% i prawie
15%), mięsa i drobiu oraz przetworów mięsnych i drobiowych (odpowiednio około 12,5%
i 11,5%). W ostatnich czterech latach nastąpiła poprawa stopnia zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych we wszystkich grupach artykułów żywnościowych (z wyjątkiem cukru).
Grupami gospodarstw, których najczęściej nie było stać na zakup artykułów żywnościowych
w lutym/marcu 2013 roku, były gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł (odpowiednio dla kolejnych, wymienionych uprzednio grup artykułów żywnościowych: około
51%, 45%, 41%, 40% i 35% gospodarstw) oraz gospodarstwa rencistów (odpowiednio: około 38%, 30%, 28%, 26% i 25% gospodarstw). Wśród typów gospodarstw na brak środków
finansowych na zakup wybranych grup artykułów żywnościowych najczęściej wskazywały
gospodarstwa rodzin niepełnych. Kolejnym typem gospodarstw, których najczęściej nie stać
było na zakup wskazanych grup artykułów żywnościowych, były gospodarstwa domowe
nierodzinne jednoosobowe (Panek, Czapiński, 2013).

ANNA DĄBROWSKA, IRENA OZIMEK

59

Warto tutaj wspomnieć, że w Polsce funkcjonuje Federacja Polskich Banków Żywności,
której celem jest przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności oraz zmniejszenie obszarów
niedożywienia. Wśród działań społecznych m.in. na uwagę zasługuje także Akcja Pajacyk
prowadzona przez Polską Akcję Humanitarną1, skierowująca swą uwagę na dokarmianie
dzieci w szkołach (Dąbrowska, Janoś-Kresło, 2013).

Racjonalność dokonywania przez konsumentów zakupów produktów
żywnościowych i ich gospodarowania w świetle badań własnych
W badaniu własnym przeprowadzonym wśród 1000 osób techniką wywiadów telefonicznych (CATI) w sierpniu 2013 roku, respondentami byli dorośli Polacy w wieku 18-74
lata2. Kobiety stanowiły 51%, a mężczyźni – 49% badanej populacji. Wśród ankietowanych rozkład grup wiekowych był następujący: 18-29 lat (26%); 30-39 lat (16%); 40-49 lat
(19%); 50-59 lat (15%); 60+ (24%). W badanej grupie dominowały osoby z wykształceniem
średnim (46%), a następnie wyższym (34%), zawodowym (14%) i podstawowym (6%).
Wieś jako miejsce zamieszkania reprezentowało 39% respondentów, miasto poniżej 25 tys.
mieszkańców ‒ 13%, miasto 25-49 tys. ‒ 11%, miasto 50-99 tys. ‒ 8%, a miasto 100 tys.
i więcej ‒ 30% ankietowanych.
W związku z nadal znaczącym udziałem wydatków na żywność w strukturze wydatków
ogółem polskich gospodarstw domowych, istotna jest racjonalność dokonywania zakupów
produktów żywnościowych i ich gospodarowania. O odpowiedzialnym i racjonalnym dokonywaniu zakupów może świadczyć fakt, czy konsumenci sporządzają listy zakupów przed
dokonywaniem zakupów spożywczych. Tylko 18% badanych zadeklarowało, że nigdy nie
sporządza takiej listy (por. tabela 2). Częściej wyrazicielem takiej opinii są mężczyźni niż
kobiety, osoby z wykształceniem podstawowym/zawodowym niż wyższym, niemający
dzieci, mający najniższy dochód, reprezentujący najstarszą grupę wiekową.
Prawie 2/3 badanej populacji było wyrazicielem opinii, że zawsze przed dokonywaniem
zakupów produktów spożywczych sprawdza zapasy żywności/zaopatrzenie lodówki (por.
tabela 3). Najczęściej takie zachowania deklarowali zajmujący się prowadzeniem gospodarstwa domowego (76%), mieszkańcy województwa lubelskiego (76%), bezrobotni (75%)
oraz mieszkańcy wsi (68%). Im wyższy był poziom wykształcenia respondentów, tym rzadziej deklarowali, że dokonują tej czynności zawsze. Wymienione cechy socjodemograficzne różnicowały w sposób istotny statystycznie opinie respondentów w tym zakresie.
Połowa respondentów zadeklarowała, że aczkolwiek rzadko, jednak zdarza się im w życiu codziennym wyrzucać zakupioną żywność, bowiem jest przeterminowana (por. tabela 4).
Jednocześnie tylko połowa ankietowanych zwracała uwagę na datę minimalnej trwałości,
a 2/3 badanej populacji na termin przydatności produktu spożywczego podczas jego zakupu.
Odnotowano, że wraz z wiekiem malał odsetek ankietowanych deklarujących wyrzucanie
Por. szerzej: http://www.pajacyk.pl
Badanie przeprowadzono w ramach grantu NCN pt. Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań
i zrównoważonej konsumpcji, nr 2011/03/B/HS4/04417, którego kierownikiem była dr hab. Anna Dąbrowska, prof. IBRKK.

1
2
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N=

nigdy

czasami

tylko przy większych
zakupach

codziennie lub prawie
codziennie

Tabela 2
Deklaracje respondentów na temat sporządzania listy zakupów przed dokonywaniem
zakupów spożywczych (w %)

1 000

18

21

29

33

mężczyzna

490

22

22

26

31

kobieta

510

14

19

32

35

Wyszczególnienie

Ogółem
Płeć:

Wiek:
18-29 lat

263

16

21

30

32

30-39 lat

160

16

27

30

28

40-49 lat

189

16

16

32

35

50-59 lat

149

17

20

36

28

60 lat i więcej

239

23

19

19

39

Wykształcenie:
podstawowe / zawodowe

193

23

20

28

28

średnie

462

19

17

29

35

wyższe

345

14

25

29

32

386

18

17

30

35

Miejsce zamieszkania:
wieś
miasto poniżej 100 tys. mieszkańców

314

20

19

26

35

miasto 100 tys. i więcej mieszkańców

300

17

26

29

28

do 2000 zł

292

22

21

21

36

2001-4000 zł

209

21

18

29

33

powyżej 4000 zł

290

12

21

31

36

odmowa

209

17

23

35

24

nie

810

20

20

27

34

tak

190

10

24

36

30

Dochód netto gospodarstwa domowego:

Posiadanie dzieci:

Źródło: badanie własne, 2013.
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żywności do kosza, natomiast wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia badanych stwierdzono odwrotną zależność (por. tabela 4). Częściej brak marnotrawstwa takiej żywności
deklarowali mieszkańcy wsi (50%) niż miast (tylko 36% mieszkańców miast liczących
100 tys. i więcej zadeklarowało taką odpowiedź), a także niepracujący (52%). Im bardziej
negatywnie respondenci oceniali swoją sytuację materialną, tym częściej wskazywali, że
nie wyrzucają żywności. Opinie badanych w tym zakresie różnicował istotnie statystycznie
wiek, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania badanych oraz ocena sytuacji materialnej.

N=

zawsze

często

rzadko

nigdy

Tabela 3
Deklaracje respondentów dotyczące sprawdzania przed dokonywaniem zakupów
produktów spożywczych zapasów żywności/zaopatrzenia lodówki (w %)

1 000

62

30

6

2

18-29

263

64

27

8

1

30-39

160

63

33

5

0

40-49

189

65

29

5

1

50-59

149

66

28

4

2

60 lat i więcej

239

56

34

6

4

podstawowe / zawodowe

193

67

31

2

1

średnie

462

65

26

7

2

wyższe

345

56

36

6

2

wieś

386

68

27

4

2

miasto poniżej 100 tys.

314

62

33

4

1

miasto 100 tys. i więcej

300

56

32

10

3

Wyszczególnienie

Ogółem
Wiek:

Wykształcenie:

Miejsce zamieszkania:

Źródło: jak w tabeli 2.

Co szósty respondent zadeklarował, że w życiu codziennym zdarza się mu, że wyrzuca
zakupioną żywność do kosza, mimo że jest w pełni wartościowa i mogłaby zostać spożytkowana (por. tabela 5). Nieco częściej dokonywali tego mężczyźni niż kobiety (odpowiednio:
20 i 13%).
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N=

nigdy

rzadko

często

Tabela 4
Opinie respondentów na temat jak często w życiu codziennym zdarza się im
wyrzucanie zakupionej żywności do kosza z powodu jej przeterminowania (w %)

1 000

47

50

3

18-29 lat

263

35

59

5

30-39 lat

160

43

54

4

40-49 lat

189

51

47

2

Wyszczególnienie

Ogółem
Wiek respondentów:

50-59 lat

149

46

52

3

60 lat i więcej

239

59

40

1

podstawowe / zawodowe

193

56

42

1

średnie

462

50

47

3

wyższe

345

37

59

4

pozytywna

368

41

56

3

przeciętna

551

49

48

3

negatywna

81

57

41

2

wieś

386

50

48

2

miasto poniżej 100 tys. mieszkańców

314

53

44

3

miasto 100 tys. i więcej mieszkańców

300

36

60

4

pracujący

568

43

54

3

niepracujący

432

52

45

2

Wykształcenie:

Ocena sytuacji materialnej:

Miejsce zamieszkania:

Sytuacja zawodowa:

Źródło: jak w tabeli 2.

Respondentów zapytano o to, jakie produkty żywnościowe najczęściej wyrzuca się
w ich gospodarstwach domowych (por. tabela 6). Warto podkreślić, że opinii ankietowanych
w odniesieniu do poszczególnych produktów żywnościowych nie różnicowała istotnie statystycznie płeć ankietowanych, natomiast różnicowały najczęściej takie zmienne, jak: wiek,
poziom wykształcenia, dochód netto gospodarstwa domowego, miejsce zamieszkania.
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N=

nigdy

rzadko

często

Tabela 5
Opinie respondentów na temat jak często w życiu codziennym zdarza się im
wyrzucanie zakupionej żywności do kosza, mimo że jest w pełni wartościowa
i mogłaby zostać spożytkowana (w %)

1 000

83

17

1

mężczyzna

490

78

20

1

kobieta

510

87

13

0

18-29 lat

263

77

22

0

30-39 lat

160

80

19

1

40-49 lat

189

90

10

1

50-59 lat

149

82

18

0

60 lat i więcej

239

85

13

2

wieś

386

87

13

1

miasto poniżej 100 tys.

314

82

18

0

miasto 100 tys. i więcej

300

78

20

2

Wyszczególnienie

Ogółem
Płeć:

Wiek:

Miejsce zamieszkania:

Źródło: jak w tabeli 2.

W odniesieniu do pieczywa i produktów zbożowych stwierdzono, że:
-- 68% badanych deklarowało, iż nigdy nie wyrzuca tego rodzaju produktów;
-- najczęściej nie wyrzucali nigdy tych produktów najstarsi respondenci (80%), niepracujący (74%) oraz mieszkańcy wsi (77%);
-- im wyższe wykształcenie, tym rzadziej deklarowano, że nigdy nie wyrzuca się w ich
gospodarstwach domowych tego rodzaju produktów;
-- im bardziej negatywnie oceniali respondenci swoją sytuację finansową, tym częściej deklarowali, że nie wyrzucają tych produktów (77%).
W przypadku owoców stwierdzono, że połowa ankietowanych zadeklarowała, że nigdy
nie wyrzucała owoców, przy czym zaobserwowano, że:
-- najczęściej deklarowali ten fakt uczestnicy badania z wykształceniem podstawowym
(73%), najstarsi respondenci (61%) i mieszkańcy miast liczących poniżej 100 tys. mieszkańców;
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często

rzadko

nie wyrzucam
nigdy

Pieczywo i produkty zbożowe
Ogółem
Wiek:
18-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
60 lat i więcej
Wykształcenie:
podstawowe / zawodowe
średnie
wyższe
Miejsce zamieszkania:
wieś
miasto poniżej 100 tys.
miasto 100 tys. i więcej
Dochód netto gospodarstwa domowego:
do 2000 zł
2001-4000 zł
powyżej 4000 zł
odmowa
Owoce
Ogółem
Wiek:
18-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
60 lat i więcej
Wykształcenie:
podstawowe / zawodowe
średnie
wyższe

bardzo często

Wyszczególnienie

N=

Tabela 6
Opinia respondentów na temat jakie produkty żywnościowe najczęściej wyrzuca się
w ich gospodarstwach domowych (w %)

1 000

1

4

27

68

263
160
189
149
239

1
2
1
1
0

9
3
2
6
1

29
21
33
36
19

62
74
65
58
80

193
462
345

0
0
2

3
3
7

25
22
34

73
74
57

386
314
300

1
0
2

4
1
8

26
26
29

70
73
61

292
209
290
209

0
1
1
1

3
4
5
5

23
24
33
27

73
70
61
67

1 000

0

4

44

53

263
160
189
149
239

0
0
0
0
0

5
4
3
3
3

46
36
46
58
36

49
60
51
39
61

193
462
345

0
0
0

3
2
7

24
45
52

73
53
41

65

często

rzadko

nie wyrzucam
nigdy

Miejsce zamieszkania:
wieś
miasto poniżej 100 tys.
miasto 100 tys. i więcej
Dochód netto gospodarstwa domowego:
do 2000 zł
2001-4000 zł
powyżej 4000 zł
odmowa
Warzywa
Ogółem
Wiek:
18-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
60 lat i więcej
Wykształcenie:
podstawowe / zawodowe
średnie
wyższe
Miejsce zamieszkania:
wieś
miasto poniżej 100 tys.
miasto 100 tys. i więcej
Dochód netto gospodarstwa domowego:
do 2000 zł
2001-4000 zł
powyżej 4000 zł
odmowa
Mięso
Ogółem
Wiek:
18-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
60 lat i więcej

bardzo często

Wyszczególnienie

N=
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386
314
300

0
0
0

4
3
5

41
37
54

55
60
41

292
209
290
209

0
0
0
0

3
4
5
3

35
41
54
44

62
55
41
53

1 000

0

2

41

57

263
160
189
149
239

0
0
0
0
0

1
1
3
5
3

48
39
35
50
32

51
59
61
45
65

193
462
345

0
0
0

3
1
4

22
42
49

75
57
47

386
314
300

0
0
0

3
2
2

38
35
50

59
63
47

292
209
290
209

0
0
0
0

2
2
2
3

34
38
49
42

64
59
49
56

1 000

0

2

19

79

263
160
189
149
239

0
0
0
0
0

2
1
2
3
3

25
18
12
22
17

73
81
87
75
80

66

bardzo często

często

rzadko

nie wyrzucam
nigdy

Wyszczególnienie

N=
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193

0

2

10

88

Wykształcenie:
podstawowe / zawodowe
średnie

462

0

2

21

77

wyższe

345

0

2

21

77

Miejsce zamieszkania:
wieś

386

0

3

16

81

miasto poniżej 100 tys.

314

0

1

15

84

miasto 100 tys. i więcej

300

0

2

27

71

Dochód netto gospodarstwa domowego:
do 2000 zł

292

0

2

15

83

2001-4000 zł

209

0

2

18

80

powyżej 4000 zł

290

0

2

23

75

odmowa

209

0

2

20

78

1 000

0

3

24

73

263

0

2

33

65

Wędliny
Ogółem
Wiek:
18-29 lat
30-39 lat

160

1

3

21

76

40-49 lat

189

0

4

19

78

50-59 lat

149

0

3

26

70

60 lat i więcej

239

0

3

18

79

Wykształcenie:
podstawowe / zawodowe

193

0

2

14

84

średnie

462

0

2

24

74

wyższe

345

0

4

29

67

Miejsce zamieszkania:
wieś

386

0

3

20

77

miasto poniżej 100 tys.

314

0

1

19

79

miasto 100 tys. i więcej

300

1

4

33

63

292

0

2

18

79

Dochód netto gospodarstwa domowego:
do 2000 zł
2001-4000 zł

209

0

3

19

78

powyżej 4000 zł

290

0

4

32

63

odmowa

209

0

1

24

74

Źródło: jak w tabeli 2.
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-- zaobserwowano tendencję, że im wyższy był deklarowany dochód, tym rzadziej wskazywano odpowiedź, iż nigdy nie wyrzuca się owoców w ich gospodarstwie domowym (62%
deklarujących najniższy dochód netto gospodarstwa domowego, a 41% najwyższy dochód).
Ponad połowa ankietowanych (57%) stwierdziła, że nigdy nie wyrzuca warzyw, przy czym:
-- najczęściej deklarowali ten fakt respondenci z wykształceniem podstawowym (75%),
jednocześnie odnotowano, że im wyższy był poziom wykształcenia ankietowanych, tym
rzadziej deklarowali, że nie wyrzucają warzyw w swoim gospodarstwie domowym (47%
badanych z wyższym wykształceniem);
-- analizując wyniki z uwagi na miejsce zamieszkania – najrzadziej taki rodzaj postępowania deklarowali mieszkańcy miast liczących poniżej 100 tys. mieszkańców (47%);
-- najczęściej wskazywali na ten fakt respondenci z najstarszej grupy wiekowej (65%);
-- im wyższy był dochód ankietowanych, tym rzadziej stwierdzano, że nie wyrzuca się
warzyw (64% deklarujących najniższy dochód netto gospodarstwa domowego, a 49%
najwyższy dochód).
W odniesieniu do mięsa:
-- 79% badanych zadeklarowało, iż nigdy nie wyrzuca tego rodzaju produktów;
-- najczęściej deklarowali ten fakt respondenci z wykształceniem podstawowym (88%), reprezentujący grupę wiekową 40-49 lat (875), a także mieszkańcy miast liczących poniżej
100 tys. mieszkańców (84%).
Natomiast w przypadku wędlin:
-- 73% badanych zadeklarowało, iż nigdy nie wyrzuca tego rodzaju produktów;
-- im starsi byli respondenci, tym częściej składali tego rodzaju deklaracje (65% z najmłodszej grupy wiekowej i 79% z najstarszej grupy wiekowej);
-- analizując wyniki z uwagi na miejsce zamieszkania – najczęściej deklarowali taki rodzaj
postępowania mieszkańcy miast liczących poniżej 100 tys. mieszkańców (79%);
-- im wyższy był dochód ankietowanych, tym rzadziej stwierdzano, że nie wyrzuca się
warzyw (79% deklarujących najniższy dochód netto gospodarstwa domowego, a 63%
najwyższy dochód).

Podsumowanie
Należy podkreślić, że w kontekście wciąż znaczących wydatków na żywność w polskich
gospodarstwach domowych w wydatkach ogółem, z jednej strony w niektórych typach gospodarstw domowych nadal występuje brak możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych, z drugiej zaś występują nieracjonalne zachowania konsumentów podczas dokonywania zakupów produktów żywnościowych i gospodarowania żywnością. Warto zwrócić
uwagę, że sytuacja finansowa polskich gospodarstw domowych wpływa na poziom zaspokojenia potrzeb żywnościowych, zarówno w świetle badań GUS, jak i wyników Diagnozy
Społecznej 2013. Wyniki badań własnych potwierdzają, że zwłaszcza dochód netto gospodarstwa domowego wpływa na racjonalność zachowań konsumentów podczas dokonywania
zakupów czy też postawy związane z niemarnowaniem żywności. Warto zwrócić jednak
uwagę, że uzyskany wyższy poziom wykształcenia nie zawsze jest czynnikiem wpływającym na racjonalność zachowań konsumentów podczas zakupu i gospodarowania żywnością,
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o czym świadczy m.in. fakt, że stosunkowo najrzadziej respondenci z wyższym wykształceniem deklarowali, że nigdy nie wyrzucają żywności. Wskazuje to na konieczność prowadzenia kampanii społecznych wśród polskich konsumentów dotyczących edukacji w zakresie
racjonalnego gospodarowania żywnością, żeby poprawić bezpieczeństwo żywnościowe,
zwłaszcza związane z jej ekonomiczną dostępnością.
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Food Security of Consumers in Poland – the Selected Aspects
Summary
An aim of considerations is to discuss the selected aspects of food safety in
Polish households. In their article, the authors presented secondary and primary
(surveys) research findings. Despite the still considerable spending on food in Polish households in total spending, on the one hand, in some households there still
takes place lack of the opportunity to meet needs in foods, while, on the other hand,
unreasonable behaviours of consumers when shopping for food products and managing them. This indicates the necessity to carry out social campaigns among Polish
consumers concerning education in the area of rational food management in order
to improve food security. The article is of the research nature.
Key words: food, food security, consumer, food needs.
JEL codes: D12, D18
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Пищевая безопасность потребителей в Польше – избранные
аспекты
Резюме
Цель рассуждений – обсудить избранные аспекты пищевой безопасности в
польских домохозяйствах. В статье представили результаты вторичных и первичных (анкетных) исследований. Несмотря на по-прежнему существенные
расходы на продукты питания в польских домохозяйствах в общих расходах,
с одной стороны, в некоторых домохозяйствах по-прежнему нет возможности удовлетворять пищевые потребности, с другой же – выступает нерациональное поведение потребителей во время осуществления покупок продуктов
питания и их использования. Это указывает необходимость проводить общественные кампании среди польских потребителей, касающиеся обучения рациональному использованию пищи, чтобы повысить пищевую безопасность.
Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: пища, пищевая безопасность, потребитель, пищевые потребности.
Коды JEL: D12, D18
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Zachowania konsumentów a powodzenie strategii rozciągania
marki
Streszczenie
Wśród różnych opcji rozwoju i wprowadzania nowego produktu na rynek, coraz
większą uwagę skupia strategia rozciągania marki. Ma ona wiele zalet i przynosi
przedsiębiorstwu korzyści; jest jednak także obarczona pewnymi wadami. W artykule dokonano przeglądu literatury na temat szans powodzenia rozciągania marki. Zaprezentowano także wyniki własnych badań związanych z przygotowaniem
narzędzia menadżerskiego – kwestionariusza, ułatwiającego ocenę szans sukcesu
w tym zakresie. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: linia produktowa, rozciąganie marki, zachowania konsumentów,
czynniki sukcesu.
Kody JEL: M16, M31

Rozwój nowego produktu – aspekty linii produktu i marki
W warunkach konkurencyjnych rynków, których tempo wzrostu słabnie, poszukiwanie
przez przedsiębiorstwa nowych, organicznych sposobów rozwoju staje się coraz trudniejsze.
Jednym ze sposobów tego rozwoju jest kreowanie nowych produktów. Może ono w takich
warunkach przybierać różne formy. Zależą one od decyzji związanych z dwoma aspektami
działania. Pierwszy aspekt dotyczy tzw. linii produktowej. Linia produktowa to zespół podobnych produktów o komplementarnych cechach wprowadzanych na rynek pod wspólną
marką. Decyzje asortymentowe w zakresie linii produktowej są związane z pozostawaniem
w obszarze dotychczas wytwarzanej linii bądź też wejściem w linię nową. Drugi aspekt
dotyczy marki produktu. Decyzje dotyczące marki odnoszą się do utrzymania (w pełni lub
z niewielką modyfikacją) dotychczasowej marki lub też wykreowania marki nowej. Wzięcie
pod uwagę dwóch wyżej wymienionych aspektów decyzyjnych tworzy cztery możliwości
działania przedstawione na rysunku 1.
Najtrudniejszym zazwyczaj działaniem jest stworzenie nowego produktu w ramach nowej linii produktowej i opatrzenie go nową marką. Działanie takie jest długie, żmudne i bardzo kosztochłonne. Niewiele firm jest w stanie podejmować tego typu działania, a nawet
jeśli je podejmuje, to stosunkowo rzadko ze względu na istniejące ryzyko porażki.
Posiadanie produktu lub produktów w ramach danej linii produktowej oraz występowanie nieobsługiwanych przez przedsiębiorstwo segmentów rynku skłania niekiedy do przygotowania i wprowadzenia na rynek nowej wersji produktu i opatrzenie go nową marką (por.
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rysunek 1). W takiej sytuacji mamy do czynienia z tzw. strategią wielomarkową. Trzeba zdawać sobie sprawę z kosztów kształtowania nowej marki. Są one wysokie, natomiast w takiej
sytuacji przedsiębiorstwo wykorzystuje przynajmniej swoje kompetencje technologiczne
w zakresie linii produktowej. Tym samym bazuje na zazwyczaj bogatych już doświadczeniach na danym rynku, a więc w pewnym stopniu obniża ryzyko porażki. Oferowanie przez
przedsiębiorstwa bogatego portfela marek jest jednak bardzo kosztowne.
Rysunek 1
Możliwości rozwoju produktów z punktu widzenia marki i linii produktowej
Nowa

Dotychczasowa

Nowa

Nowy produkt opatrzony
nową marką

Strategia wielomarkowa

Istniejąca

Marka

Linia produktowa

Rozciąganie marki

Rozciąganie linii

Źródło: Tauber (1981, s. 36-41).

Kolejną opcją działania jest tzw. rozciąganie linii produktowej. Polega ono na przygotowaniu i wprowadzeniu na rynek nowego produktu w ramach istniejącej linii produktowej, pod tą samą lub lekko zmodyfikowaną marką. Rozciąganie linii produktu oznacza
zazwyczaj takie zmiany w produktach, które odzwierciedlają inne wartości funkcjonalne
lub symboliczne niż produkty dotychczasowe. W przypadku napojów mogą to być inne
smaki, papierosów − inna zawartość substancji smolistych i nikotyny, dezodorantów −
inne zapachy. Często określa się, że warunkiem powodzenia w strategii rozciągania linii
produktowych jest spójność produktu w odniesieniu do kluczowych wartości oferowanych
przez produkt (Kall 2001, s. 322). Ze względu na kompetencje firmy, jej doświadczenia
na rynku, znajomość marki przez konsumentów, działanie takie wydaje się najprostsze.
Jego skuteczność jest pochodną istnienia segmentu rynku oczekującego na nowy wariant
produktu (modyfikację produktową). Wynika zatem w dużym stopniu z wiedzy przedsiębiorstwa na temat rynku.
I wreszcie strategia rozciągania marki polega na przygotowaniu produktu z innej linii
produktowej i opatrzeniu go znaną konsumentom marką. Oznacza to wykorzystanie znanej
marki jako swoistego rodzaju marki-parasola dla innych produktów. Działanie takie jest
najczęściej wynikiem sukcesu firmy na jednym rynku produktowym i wysokiego stopnia
świadomości marki wśród konsumentów. Przesłanką stosowania tej strategii jest przekonanie przedsiębiorstwa, że jego sukces na jednym rynku może być powtórzony na innym,
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a sam fakt wysokiej świadomości marki stwarza duże prawdopodobieństwo akceptacji nowego produktu na zasadzie transferu skojarzeń konsumentów z produktem (wizerunkiem
produktu) dotychczas znanym.
Oryginalna macierz 2x2 E.M. Taubera (por. rysunek 1) została zmodyfikowana przez
D. Lane i A. Sutcliffe do postaci macierzy 3x3 poprzez wprowadzenie dodatkowej kategorii
linii produktowej i marki (w obu przypadkach kategorii pośredniej). Macierz tę przedstawiono na rysunku 2.
Rysunek 2
Możliwości rozwoju produktów z punktu widzenia marki i linii produktowej
Nowa

Powiązana

Dotychczasowa

Nowa

Nowy start

Marka
powiązana

Strategia
wielomarkowa

Powiązana

Wejście
„Na barana”

Marka osłonięta
pierścieniem

Działanie
na flankach

Istniejąca

Marka

Linia produktowa

Rozciąganie
marki

Wzmocnienie
siły marki

Rozciąganie l
inii

Źródło: Lane, Sutcliffe (2006).

Możliwości wykorzystania strategii rozciągania marki, zwłaszcza w porównaniu z koniecznością kosztownego i żmudnego kreowania nowej marki, jest kuszącym działaniem.
Elementów atrakcyjności tej strategii należy upatrywać m.in. dzięki następującym korzyściom (Lane, Sutcliffe 2006, s. 325-326):
-- obniżaniu ryzyka i kosztów wejścia na rynek (zwłaszcza kosztów związanych z działaniami promocyjnymi),
-- skróceniu czasu wprowadzania produktu,
-- możliwości szybszej akceptacji produktu przez dystrybutorów,
-- redukcji obaw klientów przed zakupem na próbę,
-- zapewnieniem rozpoznawalności nowego produktu już ma samym początku fazy wprowadzania,
-- w wielu przypadkach, wzmocnieniem marki podstawowej lub jej „odświeżeniem”,
-- przenoszeniem dotychczasowych konotacji marki na nowy produkt.
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Wyżej wymienione korzyści mają różny charakter. Część z nich odnosi się do aspektów ekonomicznych działania, część do aspektów wizerunkowych. Ale podjęcie działań
związanych z rozciąganiem marki może stwarzać także pewne niebezpieczeństwa (Lane,
Sutcliffe 2006, s. 327-336). Może ono mieć czasami negatywny wpływ na postrzeganie produktów opatrzonych marką pierwotną1. Jeśli produkt pierwotny i nowy produkt są podobne
to strategii rozciągania marki może towarzyszyć tzw. kanibalizm produktowy2. Polega on na
zmniejszaniu sprzedaży produktu pierwotnego kosztem nowego produktu. Oznacza to więc,
że wbrew oczekiwaniom przedsiębiorstwa, marka pierwotna wcale nie musi pomagać wprowadzeniu nowego produktu na rynek. Wspomniany wcześniej transfer wizerunku i transfer
znaczeń może czasami skutkować negatywnymi konotacjami (zwłaszcza jeśli produkt pierwotny i produkt nowy różnią się wyraźnie poziomem jakości). Po stronie konsumentów
może to wywoływać frustrację, a w konsekwencji „odwrócenie się” od marki.

Uwarunkowania sukcesu w strategii rozciągania marki
Mimo wskazanych powyżej wad, rozciąganie marki jest często atrakcyjnym sposobem
działania na rynku. Czasami jednak postrzeganie przez menadżerów firmy osiągniętego
sukcesu i możliwości jego rozciągnięcia na kolejne produkty jest nazbyt optymistyczne;
zamiast przynieść firmie korzyści może spowodować kłopoty rynkowe. Stopa niepowodzeń przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek w Stanach Zjednoczonych wynosi
80-90%, natomiast zakres nieudanych działań z rozciąganiem marki jest niewiele niższy
(Batra i in. 2010, s. 335). Stąd też pytanie o czynniki, które sprzyjają osiąganiu sukcesu
w takiej sytuacji jest pytaniem o dużej wadze, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego
punktu widzenia.
E.J. Nijssen, C. Agustin w swoich badaniach wśród menadżerów holenderskich wyodrębnili trzy grupy czynników branych przez nich pod uwagę przy podejmowaniu decyzji
o rozciąganiu marki. Dotyczyły one (Nijssed, Agustin 2005):
• charakterystyki marki macierzystej, a w jej ramach:
-- wyróżniającego wizerunku marki oraz
-- dotychczasowych osiągnięć w zakresie rozciągania marki;
• charakterystyki rozciągania marki, a w jej ramach:
-- percepcji konsumentów odnoszącej się do stopnia dostosowania rozciągania do nowego produktu oraz
-- dużej wartości dodanej (korzyści funkcjonalnych, emocjonalnych, dużej siły przetargowej detalisty);
• portfolio marek (liczby oferowanych marek).

W dalszej części artykułu będziemy wykorzystywali pojęcie marki pierwotnej dla oznaczenia produktu, który osiągnął sukces
rynkowy, który to z kolei sukces firma zamierza rozciągać na inne produkty.
2
Te i inne konsekwencje zjawiska rozciągania marki przedstawiają Lomax i McWilliam (2001, s. 391-406).
1
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L.E. Hem, L. de Chernatony, N.M. Iversen dokonując analizy pozytywnych przykładów
rozciągania marki w zakresie produktów FMCG, dóbr trwałego użytku oraz usług, wzięli
pod uwagę cztery grupy czynników sukcesu (Hem i in. 2003)3:
-- stopień postrzeganego przez konsumentów podobieństwa między produktami opatrzonymi daną marką,
-- reputację marki rozumianą w kategoriach jakości produktów opatrzonych daną marką,
-- dostrzegane przez konsumentów ryzyko potencjalnych strat w wyniku zakupu produktu
oraz
-- innowacyjność konsumentów określaną jako ich otwartość na nowe idee i skłonność do
zakupu nowego produktu na próbę.
F. Volckner, H. Sattler, analizując czynniki powodzenia strategii rozciągania marki,
wzięli pod uwagę ich cztery grupy (Volckner, Sattler 2006, s. 19):
• charakterystykę marki pierwotnej, a w jej ramach:
-- jakość produktów opatrzonych marką pierwotną,
-- historię dotychczasowych strategii marki,
-- zaufanie klientów do marki pierwotnej oraz
-- doświadczenia klientów z marką pierwotną;
• kontekst marketingowy rozciągania marki, a w jego ramach:
-- zakres wsparcia marketingowego oraz
-- stopień akceptacji strategii rozciągania marki przez detalistów;
• związki marki pierwotnej z rozciąganiem marki, a w ich ramach:
-- stopień dostosowania produktów,
-- powiązanie marki pierwotnej z atrybutami kategorii produktu związanego z rozciąganiem marki;
• charakterystykę nowego produktu, a w jego ramach:
-- dostrzegane przez klientów ryzyko związane z zakupem nowego produktu oraz
-- otwartość klientów na nowe idee i skłonność do zakupu próbnego.
W podobny sposób analizowali szanse sukcesu strategii rozciągania marki, a zwłaszcza
jej efektów ekonomicznych T. Hennig-Thurau, M.B. Houstin i T. Heitjans. Przyglądając się
sektorowi filmowemu wzięli pod uwagę kilkanaście czynników w ramach czterech grup
(Hennig-Thurau i in. 2009, s. 167-183): charakterystyki marki pierwotnej, stopnia pokrewieństwa produktu opatrzonego marką pierwotną i nowego produktu, interakcji pomiędzy
produktami oraz charakterystyki procesu rozciągania marki.
Finansowe konsekwencje rozciągania marki były też analizowane przez H. Sjodina
(2007). Swoje badania poświęcił on kwestiom przepływów gotówkowych formułując pięć
głównych pytań dotyczących m.in. uwarunkowań wzrostu lub spadku przepływów gotówkowych, trwałości przepływów i ich rozłożenia w czasie.

Artykuł zawiera ciekawe zestawienie 20 artykułów, które dotyczą problematyki rozciągania marki, a zostały opublikowane
w latach 1987-2003 (tabela 1, s. 784-785).

3
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Ocena szans powodzenia rozciągania marki
Wyniki dotychczasowych badań oraz analiz podejmujące wiele wątków i aspektów strategii rozciągania marki, skłoniły do podjęcia próby stworzenia narzędzia menadżerskiego −
kwestionariusza ułatwiającego ocenę szans powodzenia działań tego typu. Biorąc pod uwagę zakres analizowanych wcześniej czynników oraz wyniki stopnia ich wpływu na końcowy
sukces, wybrano wstępnie 15 czynników. Pod uwagę wzięto m.in.: stopień podobieństwa
nowego produktu z produktami opatrzonymi marką pierwotną, zakres wsparcia marketingowego, zaufanie klientów do produktu opatrzonego marką pierwotną, akceptację i wsparcie rozciągania marki przez detalistów, doświadczenia klientów z marką pierwotną, jakość
produktów opatrzonych marką pierwotną, historię dotychczasowych strategii rozciągania
marki, dostrzegane przez klientów ryzyko zakupu nowego produktu, otwartość klientów na
nowe idee i skłonność do zakupu próbnego nowego produktu, powiązanie marki pierwotnej
z atrybutami kategorii produktu związanego z rozciąganiem marki, prognozę przychodów ze
sprzedaży nowego produktu, zmiany w popycie, koszty produkcji i operacyjne, prowadzoną
politykę cenową, szybkość pojawienia się i tempo wzrostu przepływów gotówkowych.
Wśród wymienionych powyżej czynników można wskazać wiele takich, które są związane z działaniami przedsiębiorstwa; są więc one przedmiotem wyboru i końcowych decyzji
menadżerskich. Są wśród nich również takie, które uwzględniają różne aspekty zachowań
konsumentów; powinny zatem być przedmiotem zainteresowania przedsiębiorstwa i w pewnym zakresie brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Dotyczy to przede wszystkim
znajomości oraz dotychczasowych doświadczeń i zaufania klientów do produktów opatrzonych marką pierwotną, postrzeganego przez nich podobieństwa dotychczasowego i nowego
produktu, otwartości klientów na nowe idee (w tym nowe produkty) i skłonności do zakupu
nowych produktów.
Piętnaście uwzględnionych czynników zostało podzielonych na trzy grupy. Grupę pierwszą stanowiły czynniki o najwyższym, stwierdzonym w dotychczasowych badaniach wpływie4 na powodzenie strategii rozciągania. Grupa druga i grupa trzecia składała się także
z pięciu czynników, ale o relatywnie coraz to mniejszym znaczeniu. Każdemu z 15 czynników towarzyszyła 7-stopniowa skala Likerta (od -3 do +3), która służyła ocenie zwiększenia
lub zmniejszenia szans powodzenia na skuteczne rozciągnięcie marki. Czynnikom grupy
pierwszej nadano rangę 3, grupy drugiej rangę 2, zaś grupy trzeciej rangę 1. Suma punktów
oceny wyrażała szansę na powodzenia działania. Końcowy wynik mieścił się na skali 180
stopniowej, w zakresie od -90 do +90 punktów.
Dla testowania kwestionariusza zostały wybrane dwa przypadki działań związanych
z rozciąganiem marki przez firmy funkcjonujące na rynku w Polsce. Pierwszy dotyczył firmy Wittchen, jednego z największych w Europie i na świecie producentów luksusowych
produktów skórzanych. Firma powstała w 1990 roku. Jej założycielem jest Jędrzej Wittchen.
Od początku istnienia firmy najważniejszym jej celem stało się zbudowanie marki Wittchen
Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę fakt, ze poszczególne czynniki były w różnym stopniu brane pod uwagę w analizowanych badaniach.

4
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i uplasowanie jej w segmencie rynku obejmującym ludzi zamożnych, ceniących wysoką
jakość produktu i prestiż marki. Zakres oferowanego przez firmę asortymentu jest bardzo
bogaty. Są to portfele, etui, torebki, teczki, buty, rękawiczki, paski, konfekcja skórzana oraz
torby podróżne, parasole, jak również szale kaszmirowe, apaszki czy chusty jedwabne.
W grudniu 2011 roku firma wprowadziła na rynek własne wody perfumowane. Były to
cztery zapachy wód perfumowanych dla kobiet i mężczyzn. Ich nazwy zostały zaczerpnięte
z czterech stron świata: Nord i Sud to zapachy męskie, w których przeważają nuty korzenne,
a Est i Ouest to zapachy damskie z subtelnymi nutami kwiatowo-owocowymi. Właśnie rozciąganie marki na wody perfumowane stało się przedmiotem badań.
Drugi analizowany przypadek dotyczył firmy A. Blikle. Firma A. Blikle to firma
z ogromną, 145-letnią tradycją. W tym czasie była prowadzona przez kilka pokoleń rodziny.
Tradycyjnie jest kojarzona z produktami cukierniczymi. Jednak w chwili obecnej to nie
tylko produkcja wyrobów cukierniczych, czekoladowych i lodów (ok. 150 pozycji asortymentowych), ale także prowadzenie sieci cukierni i kawiarni w Warszawie, KonstancinieJeziornej, Katowicach, Kielcach, Częstochowie, Gliwicach i Łodzi. Od 2011 roku można obserwować wejście firmy do galerii handlowych. W chwili obecnej istnieje już około 30 placówek,
w tym także prowadzonych na zasadzie franczyzy. Kilka lat temu firma podjęła decyzję
o wprowadzeniu do oferowanego asortymentu nowej grupy produktowej tzw. wyrobów wytrawnych, np. delikatesowych pasztetów, pierogów, kulebiaków, pieczonych dań mięsnych,
terin. W pewnym momencie wiązało się to z wytwarzaniem blisko 450 produktów. I właśnie
kwestia rozciągania marki na produkty poza cukiernicze była przedmiotem badań.
Przygotowany do badań kwestionariusz z 15 stwierdzeniami, został wykorzystany
dwukrotnie w 2013 roku na zajęciach ze studentami studiów doktoranckich (w dziedzinie
Ekonomii i Zarządzania – 20 osób) oraz studentami niestacjonarnych studiów magisterskich
(kierunki: Zarządzanie, Psychologia w Zarządzaniu, Socjologia – łącznie 50 osób). W obydwu przypadkach respondentami badań były osoby z doświadczeniem praktycznym z dziedziny zarządzania (niekiedy dużym doświadczeniem). Na skali od -90 do +90 otrzymano następujące średnie rezultaty: Wittchen odpowiednio 19,2 pkt. oraz 18,8 pkt., natomiast Blikle
29,1 pkt. oraz 27,9 pkt. Różnice między wynikami w ramach każdej z firm są niewielkie,
natomiast między nimi znaczące; zdecydowanie wyżej została oceniona szansa na pomyślne
rozciągnięcie marki w przypadku firmy Blikle.
Piętnastoelementowy kwestionariusz został następnie zredukowany do wersji dziesięcioelementowej. Z kwestionariusza usunięto 5 czynników o relatywnie mniejszym znaczeniu. Pozostało zatem 10 czynników, które połączono w dwie grupy nadając poszczególnym
czynnikom z obydwu grup odpowiednio rangę 2 i 1. W ten sposób 10-elementowy kwestionariusz (także z 7-stopniową skalą Likerta od -3 do +3 dla każdego stwierdzenia) stwarzał
możliwości końcowej oceny na skali 90 punktowej (od -45 do +45). Został on w 2014 roku
przetestowany na zajęciach ze studentami niestacjonarnych studiów magisterskich (kierunek: Zarządzanie - 16 osób oraz specjalizacji: Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem –
41 osób). Podobnie jak w badaniu wcześniejszym, tak i tu respondentami badań były osoby
z doświadczeniem praktycznym z dziedziny zarządzania. Na skali od -45 do +45 otrzymano
następujące średnie rezultaty: Wittchen odpowiednio 8,9 pkt. oraz 7,8 pkt., natomiast Blikle
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24,0 pkt. oraz 21,3 pkt. Jak w poprzednim badaniu, różnice między wynikami w ramach
każdej z firm były niewielkie, natomiast między nimi znaczące – z wyraźnym wskazaniem
większych szans na pomyślne rozciągnięcia marki w przypadku firmy Blikle.
Gdyby wyniki wszystkich czterech badań przetransponować na wspólną 180-punktową
skalę, to byłyby one następujące:
Wyszczególnienie

Badanie 1

Badanie 2

Badanie 3

Badanie 4

Wittchen

19,2

18,8

17,8 (8,9)*

15,6 (7,8)*

Blikle

29,1

27,9

48,0 (24,0)*

42,6 (21,3)*

* W nawiasach podano oryginalną wartość na skali 90-punktowej

Jak wynika z powyższego zestawienia, skrócenie kwestionariusza nie zmieniło w sposób zasadniczy kwestii różnic w ramach danej firmy, natomiast uwypukliło różnice między
firmami. Spośród 10 stwierdzeń występujących w kwestionariuszu, aż 5 jest związanych
z elementami oceny ze strony konsumentów. Są to:
-- zaufanie klientów do produktu opatrzonego marką pierwotną,
-- doświadczenia klientów z produktami opatrzonymi marką pierwotną,
-- dostrzegane przez klientów ryzyko zakupu nowego produktu,
-- otwartość klientów na nowe idee i skłonność do próbnego zakupu nowego produktu oraz
-- powiązanie marki pierwotnej z atrybutami kategorii produktu związanego z rozciąganiem marki.
Znaczenie czynników związanych z zachowaniami konsumentów (klientów) dla oceny
szans powodzenia strategii rozciągania marki jest więc ogromne; nie mogą być one pominięte przy podejmowaniu decyzji przez menadżerów. Wiele zależy także od niektórych aspektów działań leżących po stronie przedsiębiorstwa. Przedstawione rezultaty badań wymagają
dalszej weryfikacji, zwłaszcza niezbędne jest przetestowanie kwestionariusza wśród osób
podejmujących decyzje o rozciąganiu marki w przedsiębiorstwach.
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Consumers’ Behaviours and Success of the Brand Stretching Strategy
Summary
Among various options of development and introduction of a new product to
the market, the ever growing attention is paid to the strategy of brand stretching.
It has many advantages and yields benefits to an enterprise; however, it is also encumbered with some defaults. In his article, the author carried out a review of the
literature on chances for brand stretching. There are also presented findings of his
own surveys connected with preparation of the managerial tool – a questionnaire
facilitating evaluation of the chances for success in this respect. The article is of the
research nature.
Key words: product line, brand stretching, consumer behaviours, success factors.
JEL codes: M16, M31

Поведение потребителей и успех стратегии расширения границ
марки
Резюме
В числе разных опционов развития и ввода нового продукта на рынок все
большее внимание обращает на себя стратегия расширения границ марки.
У нее много достоинств и она приносит предприятию выгоды; однако она
тоже обременена некоторыми недостатками. В статье провели обзор литературы по вопросу о шансах на успех расширения границ марки. Представили
также результаты собственных исследований, связанных с подготовкой менеджерского инструмента – вопросника, облегчающего оценку шансов на
успех в этом отношении. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: продуктовая линия, расщирение границ марки, поведение
потребителей, факторы успеха.
Коды JEL: M16, M31
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Postawy konsumentów wobec innowacji na rynku żywności
Streszczenie
Innowacyjność, jako cecha osobowości człowieka, wykazuje zróżnicowane
nasilenie, odzwierciedlając się w odmiennych zachowaniach jednostki wobec nowych zjawisk. Ta ogólna konstatacja ma swoje odzwierciedlenie również w odniesieniu do innowacyjności konsumentów i ich zachowań wobec nowych zjawisk
rynkowych. Ze względu na odmienne uwarunkowania zachowań konsumentów
wobec produktów żywnościowych i nieżywnościowych, podjęto badania mające
na celu rozpoznanie istoty postaw konsumentów wobec innowacji na rynku żywności. W wyniku przeprowadzonych badań, zarówno jakościowych, jak ilościowych
w ramach projektu pt. BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego, stwierdzono, że konsumenci przez „innowacyjne produkty
żywnościowe” najczęściej rozumieją żywność w nowych wariantach smakowych,
jak też żywność o podwyższonej jakości i walorach zdrowotnych. Natomiast najczęściej postrzeganą zmianą na rynku żywności jest zwiększenie oferty produktów, charakteryzujących się zmniejszeniem działania uczulającego oraz produktów
o zmniejszonej zawartości sztucznych składników, a zwłaszcza konserwantów.
Dostrzegane przez konsumentów zmiany cechuje różny stopień akceptacji, przy
czym zdecydowana większość badanych negatywnie odnosi się do „polepszania”
żywności przez jej wzbogacanie różnymi składnikami. Generalnie odnotowano znikomy odsetek konsumentów deklarujących zainteresowanie nabywaniem nowych
produktów żywnościowych.
Słowa kluczowe: innowacyjne postawy konsumentów, zmiany na rynku żywności,
nowe produkty żywnościowe, profil konsumenta innowatora.
Kody JEL: O30

Wstęp
Rynek żywności, zarówno w Polsce, jak i na świecie, należy do najbardziej innowacyjnych segmentów, chociaż umiarkowane zainteresowanie konsumentów nowymi produktami żywnościowymi nie skłania do szczególnej aktywności w tym zakresie. Jednocześnie
obserwuje się wzrost świadomości konsumentów relacjami między żywnością, sposobem
odżywiania a zdrowiem, co dla wielu przedsiębiorstw wytwarzających żywność stanowić
może przesłankę do wprowadzania na rynek produktów o szczególnych właściwościach
prozdrowotnych, funkcjonalnych czy o podwyższonej wartości odżywczej. Tego typu
tendencje, w odniesieniu do rodzimego rynku żywności, uzasadniać też może fakt, że
zdrowie jest dla zdecydowanej większości Polaków dominującą wartością (Dąbrowska
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i in. 2013), a konsumenci pytani o to, co jest dla nich szczególnie ważne w żywności,
w większości odpowiadają„żeby nie zawierała składników, które mi szkodzą” oraz „żeby
wpływała na dobry stan zdrowia” (odpowiednio 95% i 94% uważa, że to są ważne i bardzo ważne atrybuty żywności)1. Ten obraz zakłóca jedynie fakt, że z przywoływanych
badań wynika, iż bardziej niż atrybuty zdrowotne konsumenci cenią sobie smak żywności.
Ta sytuacja znajduje swoje potwierdzenie w tendencjach globalnych. Otóż w ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i na świecie, obserwuje się wiele nowych trendów w zachowaniach konsumentów wobec żywności, które pogrupować można w 5 głównych kategorii,
a mianowicie:
-- przyjemność (54,5%) – traktowanie żywności jako źródła przyjemności, doznań hednonistycznych, a więc smakowitość produktów żywnościowych, jako ich szczególnie
ważny atrybut;
-- zdrowie (19,9%) – postrzeganie żywności w kategoriach pozytywnego wpływu na zdrowie;
-- wygoda (16,8%) – łatwość użycia i dostosowanie do nowego stylu życia (więcej czasu
dla siebie);
-- fizyczność (6,1%) – poświęcenie uwagi własnemu wyglądowi, kondycji fizycznej
i psychicznej;
-- etyka (2,7%) – zainteresowanie żywnością, która produkowana jest w sposób przyjazny
dla środowiska i z poszanowaniem praw przyrody czy środowiska naturalnego.
Zauważa się swoistą sprzeczność między hierarchią wartości Polaków a cenionymi przez
nich atrybutami żywności oraz wynikającymi stąd zachowaniami wobec konkretnych produktów żywnościowych. Z jednej strony bowiem konsumenci cenią sobie najwyżej zdrowie,
jako naczelną wartość w ich życiu, ale z drugiej podążają za przyjemnością, której przede
wszystkim poszukują w spożywaniu. Zjawisko to odzwierciedla istotę konfliktu niewspółmiernych skal wartości w odniesieniu do żywności2. Warto jednocześnie podkreślić, że jakkolwiek rośnie świadomość wzajemnego związku między żywieniem a zdrowiem, odzwierciedlająca się w poszukiwaniu tzw. „zdrowej żywności”, to w konotowanych tym terminem
skojarzeniach (np. smakowitość produktu)wyraźnie dominuje wśród innych wskazań3.
Smak, wyrażający aspekt hedonizmu i jednocześnie ważności potrzeb hedonistycznych,
które konsumenci chcą zaspokoić przez spożywanie żywności, dominuje również wśród
determinant wyboru konkretnych produktów żywnościowych. Obserwuje się też, że poziom
wiedzy i edukacji społeczeństwa z zakresu żywienia jest wciąż niski, a w wielu obszarach
funkcjonują mity i stereotypy oraz ugruntowane slogany z komunikacji marketingowej producentów żywności (np. mleko = wapń = zdrowe kości).

1
Badania z lipca 2014roku przeprowadzone przez TNS Polska na zlecenie Carrefour w pięciu miastach w Polsce, tj. Warszawie;
Krakowie; Wrocławiu, Gdańsku i Łodzi.
2
Szerzej na ten temat w artykule: Gutkowska (2007, s. 78-102).
3
Ostatnie badania przeprowadzone przez TNS Global w lipcu 2014r na zlecenie Carrefour Polska.
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Postawy konsumentów wobec innowacji na rynku żywności – aspekt
terminologiczny
W badaniach postaw konsumentów wobec różnych zjawisk rynkowych, bardzo użyteczny jest strukturalistyczny sposób ich definiowania, zgodnie z którym postawę definiuje się
jako strukturę poznawczo-behawioralną zorientowaną na przedmiot postawy, konstytuowaną trzema elementami: poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym. Układ tych trzech
elementów wzmacniany jest reakcją otoczenia i satysfakcją jednostki z podjętych zachowań
konsumpcyjnych.
Adaptacja zaproponowanego sposobu rozumienia postawy do badań postaw innowacyjnych polskich konsumentów żywności miałaby więc na celu znalezienie odpowiedzi między
innymi na następujące pytania:
-- co konsumenci rozumieją przez pojęcie innowacyjny produkt żywnościowy i jakie zmiany dostrzegają na rynku żywności? (komponent poznawczy);
-- jakie jest ich nastawienie do obserwowanych zmian na rynku żywności, jak również do
innowacyjnej żywności i jej nabywania? (komponent afektywny);
-- jak konsumenci zachowują się wobec innowacyjnych produktów żywnościowych i jakie
zachowania wobec nich deklarują? (komponent behawioralny).
Drugim kluczowym pojęciem w niniejszym artykule jest „innowacja”, a wraz z nią „innowacyjność”. Terminy te konotują wiele znaczeń, odnoszących się zarówno do czynności
wprowadzania innowacji, jak i nadawania cechy nowości różnym zjawiskom, w tym również produktom, przez osoby postrzegające je jako nowe (Kotler 1994).
Szczególnie istotny wkład do teorii innowacji wniósł Rogers (1983), który podał definicję innowacyjności w ścisłym powiązaniu z konsumentem i określił ją jako stopień, w którym jednostka wcześniej niż pozostałe jednostki akceptuje innowacje. Tym samym uznano, że innowacyjność to jedna z cech różniących ludzi i ich zachowania wobec innowacji.
I tak, jak wskazują badania (Rogers 1983; Gutkowska, Ozimek 2005) cecha innowacyjności
charakteryzuje nieliczną zbiorowość konsumentów, a osoby obdarzone najwyższym poziomem innowacyjności określa się mianem pionierów. Pionierami są zazwyczaj osoby młode
(Gatignon, Robertson 1985), raczej zamożne, wykształcone (Venkatraman, Price 1990) oraz
wykonujące zawód o relatywnie wysokim. Steenkamp i Hofstede (2002) wykazali ponadto, że innowacyjność skorelowana jest z takimi cechami, jak: niezależność, ekstrawertyzm,
impulsywność, gotowość do podejmowania ryzyka, tolerancja dwuznaczności, elastyczność
oraz ekstrawertyzm. Wśród cech osobowości innowatorów podkreślane są także: otwartość
umysłu, szerokie horyzonty, umiłowanie przygód oraz silna potrzeba utrzymywania stosunków towarzyskich (Mazurek-Łopacińska 2003), jak również pozytywne nastawienie do
życia, entuzjazm, tolerancja (Gutkowska, Ozimek 2008).

Cel i metodyka badań
Celem zaprezentowania istoty postaw konsumentów wobec innowacyjnych produktów żywnościowych wykorzystano wyniki badań jakościowych i ilościowych zrealizo-
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wanych w latach 2010-2013 w ramach zadania 1 w Projekcie pt. BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego, współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka4. Celem tych badań było rozpoznanie
innowacyjnych postaw konsumentów oraz profilu socjodemograficznego innowatorów na
rynku żywności, jak również postrzeganych i akceptowanych zmian na rynku żywności
oraz uwarunkowań nabywania innowacyjnej żywności. Zgodnie z podejściem eksploracyjno-analitycznym, badania służące realizacji wyżej wymienionych celów rozpoczęto od
badań jakościowych, przeprowadzonych w dwóch turach. Pierwsze badania jakościowe zrealizowane metodą Focus Grup Interview(FGI) w 2010 roku. Łącznie zrealizowano 8 FGI –
3 w Warszawie, 3 w Kutnie i 2 w Lipcach Reymontowskich. W każdej grupie brało udział
8 osób, a czas trwania jednej sesji wynosił około 2,5 godziny. Kryteria rekrutacyjne, które
zastosowano w doborze uczestników badania były następujące: kobiety, wiek 30-50 lat, prowadzące wieloosobowe gospodarstwo domowe. W sześciu sesjach uczestniczyły kobiety nie
mające osobiście lub w najbliższej rodzinie dolegliwości zdrowotnych uniemożliwiających
spożywanie określonych rodzajów żywności, natomiast w dwóch pozostałych sesjach brały
udział kobiety mające tego typu dolegliwości osobiście lub w najbliższej rodzinie. Celem
pogłębienia i zweryfikowania uzyskanych informacji jakościowych na temat postrzegania
innowacyjnych produktów żywnościowych, w styczniu 2011 roku przeprowadzono kolejne
badanie jakościowe metodą FGI, ale tylko wśród konsumentów reprezentujących pozytywne postawy wobec innowacji na rynku żywności. Przeprowadzone zostały trzy, 2-godzinne dyskusje grupowe, w których uczestniczyło po 8 osób spełniających określone kryteria
rekrutacyjne. Pierwszą grupę stanowiły kobiety w wieku 20-30 lat, nieposiadające dzieci,
drugą − konsumentki w wieku 25-35 lat posiadające co najmniej jedno dziecko, natomiast
uczestnikami trzeciej grupy byli mężczyźni w wieku 25-35 lat. Wspólną cechą uczestników
badania była deklarowana przez nich akceptacja innowacyjnych produktów żywnościowych. Badania ilościowe mające na celu weryfikację uzyskanych informacji jakościowych
przeprowadzono w 2011 roku metodą wywiadu face to face w technologii CAPI (Komputer
Assisted Personal Interview) w domu respondenta w ramach cotygodniowego sondażu Omnibus przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Wydziału Nauk o Żywieniu
Człowieka i Konsumpcji SGGW i finansowanego ze środków przyznanych na Projekt
BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego. Badania
przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 15+, dobranej z danych
PESEL w dniach 8-16 czerwca 2011 roku. W 2014 roku przeprowadzono w ramach wspomnianego Projektu badania ilościowe metodą ankietową na próbie 500 respondentów, celem
określenia zachowań konsumentów wobec innowacyjnych przetworów mięsnych i mięsa.
Przygotowane specjalnie do tego celu autorskie kwestionariusze były przekazywane klientom w wybranych sklepach mięsnych, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w badaniu.

Autorzy artykułu są uczestnikami zespołu badawczego w zadaniu 1 w ramach projektu pt. Biożywność, w ramach którego
przeprowadzono badania przedstawione w niniejszym artykule.
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Wyniki badań
Na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych stwierdzono, że przy podejmowaniu decyzji związanych z kupowaniem i konsumpcją produktów żywnościowych najistotniejsza jest kwestia preferencji smakowych rodziny. Kolejnym czynnikiem jest świeżość
i naturalność. Zwłaszcza w przypadku gospodarstw domowych z dziećmi istotne jest, aby
posiłki gwarantowały prawidłowy rozwój i zawierały wszystkie niezbędne składniki: białko, witaminy, żelazo, mikroelementy. Uczestniczące w dyskusji konsumentki stwierdzały,
że „produkty powinny zawierać jak najmniej konserwantów, polepszaczy, chemii”. Zbyt
duża ilość takich substancji powoduje, ich zdaniem, „alergię i uczulenia”. Badane konsumentki zgodnie podkreślały, że „ważna jest zawartość witamin oraz żeby produkt nie był
zbyt tłusty”. W wypowiedziach uczestniczek sesji odnotowano też, że zwracają uwagę
na aspekt finansowy i szukają kompromisu między wysoką jakością, ceną i wydajnością.
Ważne są więc promocje i duże rodzinne opakowania żywności. Podkreślano też wygodę
i szybkość przygotowywania produktu do spożycia. Oprócz naturalności i świeżości ważna
jest też różnorodność, która gwarantuje dostarczenie wszystkich potrzebnych składników
odżywczych. Konsumentki zwracają uwagę również na estetykę opakowania oraz informacje, które się tam znajdują. W kontekście przytoczonych opinii nie dziwi fakt, że „zdrowotność produktów żywnościowych” badane konsumentki kojarzyły najczęściej z następującymi cechami „świeżość; naturalność; dużo składników odżywczych: witamin (A, B, C)
i mikroelementów (potas, magnez, wapń, żelazo), ale naturalnego pochodzenia; brak konserwantów i chemii; naturalnie konserwowana; ekologiczność, bez zanieczyszczeń, z czystej natury; zwierzęta karmione naturalnie; niska zawartość tłuszczu, ale nie odtłuszczane;
odpowiednie proporcje białka, tłuszczu i węglowodanów; bez niekorzystnych substancji:
np. cholesterolu; zdrowe opakowanie: np. szklane; niezbyt długi termin ważności”. Ważna
dla wiarygodności owej „zdrowotności” jest też „rekomendacja instytutu naukowo-badawczego lub innej tego typu placówki”.
Generalnie stwierdzić można, że konsumentki ze wszystkich badanych grup reprezentowały negatywny stosunek do ulepszania żywności. Takie określenia jak ulepszanie, poprawianie, podwyższanie jakości kojarzy im się „ze sztuczną, chemiczną ingerencją w żywność, która staje się modyfikowana i niezdrowa”. Konsumentki wyrażały też podejrzenia, że
tego typu działania są „robione w interesie producentów i hodowców, a nie konsumentów
oraz że chodzi o ilość i wydajność, a nie jakość”. Wśród konsumentek panowała zgodna
opinia, że „nie należy poprawiać natury, która jest doskonała, a wystarczy bardziej korzystać
z naturalnych metod hodowli”, a zwłaszcza „odpowiedniego sposobu karmienia i warunków utrzymania zwierząt”, co może bezpośrednio wpłynąć pozytywnie na jakość żywności.
Podkreślano też humanitarne traktowanie i ubój zwierząt, brak chemicznej ingerencji oraz
odpowiedni proces obróbki, przechowywania i dystrybucji. Badane zwracały również uwagę na różnice między produktami lokalnymi, np. z małej wiejskiej masarni lub wędzarni,
a produktami z produkcji na skalę przemysłową, a zwłaszcza trwałość tradycyjnych wędlin
oraz naturalne metody peklowania, wekowania itp.
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W tym kontekście uzasadniona jest ich opinia, że akceptowany sposób ulepszania czy
poprawiania jakości musi być oparty na benefitach naturalności, świeżości i tradycji.
W badaniu uwzględniono również aspekt żywności funkcjonalnej. Tego typu produkty są
znane konsumentkom właściwie jedynie z rynku nabiału, jakkolwiek uczestniczki dyskusji
wyrażały raczej nieufny stosunek do tego typu produktów. Nie wierzą w działanie Actimela,
Activii, Benecolu, uważając, „że taki sam skutek można osiągnąć metodami naturalnymi”.
Generalnie można powiedzieć, że stosunek badanych do innowacji w żywności jest obojętny
lub negatywny. Jedynie w przypadku nowych, interesujących wariantów smakowych konsumentki wyrażały zainteresowanie takimi produktami (np. jogurty, czy serki z całymi lub
dużymi kawałkami owoców). Myśląc o nowych produktach konsumentki koncentrowały się
zazwyczaj na nowych smakach, a nie nowych zastosowaniach, czy funkcjach produktów.
Z drugiej strony, bardzo istotne jest zapewnienie o naturalności produktów funkcjonalnych,
co warto wykorzystać w komunikacji marketingowej w odniesieniu do nowych produktów
żywnościowych.
Na podstawie wypowiedzi uczestniczek dyskusji grupowych stwierdzono, że konsumentki zaakceptowałyby takie innowacje, które eliminują bądź ograniczają negatywne, niekorzystne cechy produktów. I tak np. „w przypadku mięsa ograniczanie tłuszczu, sprawienie,
że mięso jest bardziej miękkie i łatwiej się poddaje obróbce, zawiera mniej cholesterolu”.
W odniesieniu do nabiału natomiast głównie podkreślano ograniczenie jego właściwości
alergizujących, a w przypadku jaj − ograniczenie niekorzystnego ich wpływu na zdrowie
poprzez zmniejszenie ilości cholesterolu, gwarantującej, zdaniem badanych, „możliwość jedzenia ich w większych ilościach”.
Druga tura badań jakościowych, przeprowadzonych w 2011 roku, poza potwierdzeniem
wcześniej omówionych wyników z 2010 roku na temat ogólnie rozumianych innowacji i innowacyjności na rynku żywności, dzięki zastosowanym technikom projekcyjnym, pozwoliła
uzyskać informacje, na podstawie których określono wizerunek innowacyjnego i tradycyjnego konsumenta żywności oraz scharakteryzowano „światy”, w których żyją obie zbiorowości konsumentów. Zadaniem uczestników badania było zaprojektowanie świata ludzi
otwartych na innowacje oraz antynomicznego wobec niego świata ludzi przywiązanych do
tradycji. Badani zostali poproszeni o wyobrażenie sobie dwóch planet, odzwierciedlających
owe dwa światy oraz scharakteryzowanie ich mieszkańców.
Zaprojektowany przez uczestników dyskusji grupowej świat ludzi otwartych na nowości charakteryzują dynamiczne zmiany, zorientowanie na przyszłość. Ten świat to, jak powiedzieli uczestnicy dyskusji, „szybki, dynamiczny, zorientowany na przyszłość, rozwój,
kolorowy”. Zdaniem badanych w świecie innowatorów panuje specyficzny nastrój, który
charakteryzują takie cechy jak: „zadowolenie, optymizm, aktywność, dynamizm, potrzeba
osiągnięć i prestiżu, trochę snobizmu, potrzeba bycia na czasie, dbanie o siebie”. W tym
świecie mieszkają ludzie, których badani przedstawili w następujący sposób: „ciekawi,
odkrywcy, eksperymentatorzy, odważni, asertywni, otwarci, innowacyjni, imprezowicze”,
W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera projekcja planety innowatorów, którą
zamieszkują przede wszystkim ludzie młodzi, „nastolatkowie, studenci, ludzie przed 40-stką
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i młodzi duchem, zarówno kobiety jak i mężczyźni”; to zarówno ludzie posiadający rodzinę, jak i osoby samotne tzw. single. Ludzie zamieszkujący planetę innowatorów to przede
wszystkim mieszkańcy aglomeracji, aktywni zawodowo, ale jednocześnie dysponujący wolnym czasem, który zagospodarowują w sposób aktywny „podróżując” i„szukając przygód”.
Ważną cechą mieszkańców planety innowatorów jest zamożność, która pozwala im na dokonywanie wolnych, nieograniczonych względami finansowymi, wyborów konsumenckich.
Mieszkańcy planety innowatorów, „preferują specyficzne kategorie produktów, najczęściej
ekskluzywnych marek”. Ponadto są nowocześni i dociekliwi, a ich nowoczesność przejawia się również w odniesieniu do miejsc dokonywania zakupów, skłaniając ich do wyboru
najczęściej takich sklepów, jak: „Alma, Piotr i Paweł, sklepy internetowe”. Dopełnieniem
charakterystyki mieszkańców planety innowatorów są następujące wypowiedzi uczestników
dyskusji grupowych, wskazujące na to, że ludzie ci, w przeciwieństwie do reprezentantów
świata tradycjonalistów, są „kolorowi, uśmiechnięci; pełni życia; zorientowani na przyszłość; preferują szybkie życie i poruszają się szybkimi samochodami”.
Taką charakterystykę innowatorów potwierdzają wcześniej uzyskane wyniki badań na
temat postrzegania innowacji i innowatorów przez młodych konsumentów, zgodnie z którymi innowatorów cechuje m.in. optymizm, radość życia, otwartość, prorozwojowa postawa”.
(Gutkowska, Ozimek 2008).
Całkowicie odmiennie postrzegany jest świat tradycjonalistów, których badani określili
jako:„konserwatyści, niedowiarki, schematyczni, ludzie starej daty”. Mieszkańców świata
ludzi przywiązanych do tradycji badani określili dodatkowo jako„ludzi prostych, mało wymagających i preferujących tradycyjną, sprawdzoną kuchnię, bogatą w tłuste potrawy oraz
oszczędnych”.
Świat ludzi przywiązanych do tradycji, odmiennie aniżeli świat ludzi otwartych na innowacje, jest światem stabilnym, a przez to przewidywalnym. Ta przewidywalność wynika
przede wszystkim z tego, że życie w tym świecie oparte jest na przeszłości, a więc tradycja jest głównym mechanizmem kreującym ludzkie zachowania. To świat przypominający
świat dziadków, zachowany na czarno-białych fotografiach z dawnych lat. Z takim obrazem świata tradycjonalistów współgra panujący tam nastrój, który również jest całkowicie
sprzeczny z nastrojem świata ludzi otwartych na innowacje.
W kontekście zaprojektowanych planet innowatorów i tradycjonalistów warto podkreślić
jeszcze jedną różnicę, a mianowicie status rodzinny mieszkańców jednej i drugiej planety.
Otóż mieszkańcy planety tradycjonalistów to najczęściej ludzie starsi, nie posiadający dzieci
na utrzymaniu, podczas gdy innowatorzy reprezentują w tym zakresie zupełnie odmienny
profil, to „ludzie młodzi posiadający dzieci na utrzymaniu, ale również niezależni od nikogo
single”. Uznając, iż dzieci są wdzięcznym odbiorcą działań promocyjnych, a w tym zwłaszcza reklamy, odnoszących się w dużej mierze do nowych produktów, nie dziwi podkreślany
przez badanych fakt posiadania dzieci w przypadku innowatorów.
Celem zweryfikowania stwierdzonych na podstawie badań jakościowych wyników,
w latach 2011 i 2014przeprowadzono badania ilościowe, w których uwzględniono m.in.
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postrzegane przez konsumentów zmiany na rynku żywności oraz poziom ich akceptacji, jak
również wyobrażane przez nich cechy innowatorów na rynku żywności.
Na podstawie danych z 2014 roku, stwierdzić można, że niespełna połowa (47%) badanych wówczas konsumentów spotkała się z terminem „żywność innowacyjna”, przy czym
pojęcie to najczęściej kojarzono ze zdrową i bezpieczną (29%) oraz ekologiczną i naturalną żywnością (23%). Natomiast zdecydowana większość respondentów uczestniczących
w badaniach z 2011 roku, zauważyła zmiany na rynku żywności, chociaż zmiany te różnie
oceniono. Najwyższą ocenę średnią uzyskała zmiana polegająca na zmniejszaniu zawartości
sztucznych składników i konserwantów (4,08), a następnie zwiększeniu oferty żywności
ekologicznej (4,06). Warto jednocześnie zauważyć, że udział ocen wskazujących na to, że
jest to „zdecydowanie zmiana na lepsze” i „na lepsze” był dominujący. Wysoko oceniono
również zmniejszanie działania uczulającego produktów i zwiększenie oferty żywności tradycyjnej (średnia ocena w obu przypadkach 4,0), przy czym udział ocen najwyższych w obu
przypadkach był znacząco różny (odpowiednio udział tzw. top box wynosił 29% i 6%).
Odnotowano najniższą ocenę średnią w odniesieniu do wykorzystania w produkcji żywności organizmów zmodyfikowanych genetycznie (2,49), przy czym udział respondentów
oceniających tę zmianę „zdecydowanie na gorsze” i „na gorsze” był najwyższy i wyniósł
43%, a więc ponad pięciokrotnie więcej aniżeli w przypadku najlepiej ocenianej zmiany,
tj. zmniejszenia zawartości sztucznych składników i konserwantów (odpowiedni wskaźnik
low box, czyli ocen wskazujących na to, że jest to zmiana „zdecydowanie na gorsze” i „na
gorsze” wyniósł 8%). Co czwarty badany określił zmianę polegającą na wprowadzeniu dań
gotowych, jako „zdecydowanie zmianę na gorsze” lub „na gorsze” (25%).
Interesujące wyniki uzyskano w odniesieniu do akceptacji zmian w żywności pochodzenia zwierzęcego. I tak najwyższą wartość średnią, jak również najwyższy udział wskazań,
że akceptuje się daną zmianę w bardzo dużym i dużym stopniu, uzyskała zmiana polegająca
na obniżaniu zawartości niektórych składników, np. soli czy cukru. Odnotowano, że istotnie częściej taką zmianę akceptowały osoby młode, tj. w wieku 25-39 lat (4,75), osoby ze
średnim wykształceniem (4,76), posiadające dochód powyżej 2500 zł (4,92). Częściej były
to osoby pochodzące z miast o wielkości powyżej 500 tys. mieszkańców (4,82), jednak nie
były to zależności na poziomie statystycznie istotnym.
Warto dodać, że zmian polegających na obniżeniu poziomu zawartości niektórych składników, np. soli czy cukru, częściej nie zauważyli mężczyźni (3,3%, wobec 2,2% kobiet),
respondenci w wieku 25-39 lat (3,4%) oraz respondenci z wykształceniem zasadniczym
zawodowym (4,6%). Stwierdzono, że zmiany polegającej na dodawaniu kwasów typu omega-3 do jogurtów i majonezów nie zauważyło 4,8% badanych. Najniższą zaś wartość średnią, jak również najniższy wskaźnik top box uzyskała zmiana polegająca na wzbogacaniu
mleka i jego przetworów witaminami i składnikami mineralnymi. Ta zmiana uzyskała również najwięcej odpowiedzi, wskazujących na brak jej akceptacji lub jej akceptację w małym
stopniu (22%).
W odniesieniu do zmiany polegającej na usunięciu składników wywołujących alergie,
uczulenia, np. z mleka i przetworów mlecznych, częściej na poziomie statystycznie istotnym
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akceptowali takie zmiany respondenci w wieku 25-39 lat (4,72), badani pochodzący z miast
powyżej 500 tys. mieszkańców (4,84), uzyskujący dochód od 1001 do 1600 zł (4,76) oraz
powyżej 2500 zł (5,06), jak również osoby rozwiedzione/wdowcy (4,85).
Warto dodać, że stosunkowo najmniej badanych wyraziło niski poziom akceptacji dla
zmian polegających na usunięciu składników wywołujących alergie, np. z mleka i przetworów mlecznych. Wykazano, że 13,7% respondentów nie zaakceptowało lub zaakceptowało
w bardzo małym bądź małym stopniu tego typu zmiany, przy czym opinie te relatywnie częściej wyrażali badani reprezentujący następujące kategorie respondentów: najstarsi respondenci (19,6% respondentów w wieku 60 lat i więcej w stosunku do 11,1% respondentów
w wieku 15-24 lata); respondenci z wykształceniem podstawowym (16,7% respondentów
w stosunku do 10,0% respondentów z wykształceniem wyższym); mieszkańcy wsi (14,0%
w stosunku do 10,9% mieszkańców miast pow. 500 tys. mieszkańców); uzyskujących najniższy poziom dochodu miesięcznie na gospodarstwo domowe (16,6% deklarujących osiąganie dochodu do 1600 zł w stosunku do 14,4% osiągających dochód na gospodarstwo pow.
5000 zł); deklarujący osiąganie miesięcznego dochodu do 1000 zł (14,0% w stosunku do
2,0% deklarujących osiąganie miesięcznego dochodu pow. 2500 zł). Można przypuszczać,
że relatywnie wysoki poziom akceptacji dla tego typu zmian wynikał z wcześniej dowiedzionego faktu, iż konsumenci generalnie bardziej pozytywnie odbierają innowacje w segmencie produktów mlecznych i mleka, aniżeli pozostałych rodzajów produktów pochodzenia zwierzęcego.
W opinii badanych konsumentów dość wysokim poziomem akceptacji charakteryzowała
się zmiana określana jako odpowiedni sposób żywienia zwierząt gospodarskich w celu pozyskania mięsa o podwyższonej wartości odżywczej (4,51). Warto dodać, że osoby w wieku
15-24 lat statystycznie istotnie częściej akceptowały tę zmianę (4,74), podczas gdy osoby
w wieku 60 lat i więcej − statystycznie istotnie rzadziej (4,30). Nieco częściej zmiana ta była
akceptowana przez osoby ze średnim i wyższym wykształceniem (odpowiednio 4,61 i 4,65)
niż w przypadku osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym (odpowiednio 4,42 i 4,41), jednak nie odnotowano zależności na poziomie statystycznie istotnym.
Stwierdzono, że 15,0% respondentów nie zaakceptowało lub zaakceptowało w bardzo
małym bądź małym stopniu zmianę polegające na odpowiednim sposobie żywienia zwierząt gospodarskich w celu pozyskania mięsa o podwyższonej wartości odżywczej, przy
czym opinie te relatywnie częściej wyrażali badani reprezentujący następujące kategorie respondentów: najstarsi respondenci (20,4% badanych w wieku 60 lat i więcej wobec
8,1% najmłodszych tj. w wieku 15-24 lata); z najniższym poziomem wykształcenia (16,6%
z wykształceniem podstawowym wobec 11,5% badanych z wykształceniem wyższym);
mieszkańców wsi (17,3% wobec 15,2% mieszkańców dużych miast tj. pow. 500 tys. mieszkańców); osiągających niższy poziom dochodów zarówno na gospodarstwo domowe, jak
i w odniesieniu do miesięcznego dochodu badanego (odpowiednio 15,2% oraz 18,7% wobec
12,9% i 6,6%).
Na podstawie analizy danych stwierdzono, że polscy konsumenci są generalnie pozytywnie nastawieni do zmian na rynku żywności, a najbardziej pozytywne nastawienie do
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tych zmian reprezentują: osoby młode i w średnim wieku, legitymujące się wykształceniem
wyższym lub co najmniej średnim, reprezentujące bardziej zamożne gospodarstwa domowe
oraz zamieszkujące w dużych miastach.
Jakkolwiek wszystkie elementy konstytuujące postawy konsumentów są ważne, to najbardziej obiektywnym komponentem postawy jest jej element behawioralny, który do tej
pory w niewielkim stopniu był poruszony. Wobec tego warto przyjrzeć się, na ile respondenci deklarowali chęć zakupu nowych produktów żywnościowych. Otóż kupujących nowy
produkt, jak tylko staje się on dostępny na rynku, było zaledwie 5,6%, a 3,4% respondentów
przyznało, że niechętnie kupują nowe produkty żywnościowe. Zdecydowanie najwyższy
odsetek stanowili ci, którzy nabywali nowy produkt, gdy niektórzy znajomi już go wypróbowali, co potwierdza ważność tzw. nieformalnych źródeł informacji o charakterze personalnym (32,2%). Co czwarty badany zadeklarował, że kupuje nowy produkt stosunkowo
szybko, choć po pewnym zastanowieniu (25,3%). Potwierdzono charakterystyczne cechy
poszczególnych kategorii nabywców innowacyjnych produktów żywnościowych, które szczególnie ostro zarysowały się w odniesieniu do innowatorów, którymi były przede
wszystkim osoby młode, bardziej wykształcone, o korzystniejszej sytuacji dochodowej oraz
mieszkające w dużych miastach.
Interesującym uzupełnieniem tych informacji jest spostrzeżenie, że badani wyrazili najwyższy średni poziom zgodności z następującymi stwierdzeniami: «jestem bardzo wymagający wobec żywności, którą spożywam» (3,48); «w trakcie przyjęć chętnie próbuję nową
żywność» (3,42). Warte podkreślenia jest to, że konsumenci chętnie próbują nowej żywności w sytuacji nie związanej z wydatkowaniem pieniędzy na jej zakup, a zatem nie ryzykują,
że może się ona okazać nieodpowiednia ze względu na preferencje własne lub członków
rodziny.
Natomiast najniższy średni poziom zgodności odnotowano w odniesieniu do stwierdzeń:
„poszukuję informacji o tym, jaka nowa żywność pojawiła się na rynku” (2,55); „zazwyczaj
wiem więcej o najnowszych produktach spożywczych niż inni” (2,54) oraz „wśród znajomych jestem zazwyczaj pierwszą osobą, która próbuje nowych produktów spożywczych”
(2,52), co potwierdza wcześniej zanotowany niski poziom innowacyjności polskich konsumentów.
Omawiane wyniki badań ilościowych, w odniesieniu do wizerunku osoby zainteresowanej nowościami na rynku żywności, w pełni potwierdziły określony profil socjodemograficzny innowatora. Najwyższy odsetek badanych zgodził się ze stwierdzeniem, że jest
to osoba nowoczesna (74%), modna (68%), lubiąca ryzyko (67%), energiczna (66%), spontaniczna (65%), optymista (64%). Poniżej 60% respondentów, ale więcej niż połowa, wyraziło zgodność z opinią, że jest to osoba wesoła (59%), indywidualista (59%), wygodna
(57%) oraz twórcza (56%). Natomiast mniej niż połowa respondentów wyraziła zgodność
z opinią, że innowator to osoba zgadzająca się z opinią większości (40%), krytyczna (32%),
oszczędna (29%) i skromna (25%). Respondenci uczestniczący w badaniach z 2014 roku,
na pytanie otwarte dotyczące profilu socjodemogarficzego konsumentów zainteresowanych
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innowacyjną żywnością najczęściej podkreślały, są to osoby dbające o zdrowy tryb życia,
o dobrej sytuacji finansowej i legitymujące się wyższym wykształceniem.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych w ramach Projektu BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne,
funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego badań stwierdzić można, że rozpoznano
wszystkie trzy komponenty postaw konsumentów wobec innowacyjnych produktów żywnościowych. I tak, w odniesieniu do komponentu poznawczego/wiedzy stwierdzono, że nie
wszyscy konsumenci znają pojęcie innowacyjnej żywności, a ci którzy je znają najczęściej
kojarzą je z żywnością lepszej jakości oraz bardziej bezpieczną zdrowotnie. Innowacje
w żywności zdaniem badanych, polegają też na wprowadzaniu nowych smaków oraz zmianie opakowań. Odnotowano, że badani w większości dostrzegają zmiany na rynku żywności, a zwłaszcza polegające na zwiększeniu oferty produktów pozbawionych substancji alergizujących oraz produktów o zmniejszonej zawartości sztucznych dodatków, a zwłaszcza
konserwantów.
W odniesieniu do komponentu afektywnego, można zrekapitulować uzyskane wyniki zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym, stwierdzeniem, że konsumenci
w większości reprezentują raczej negatywne lub obojętne nastawienie do innowacji na rynku żywności. Wyższą relatywnie akceptację uzyskały zmiany polegające na zmniejszaniu
zawartości składników, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka czy też
na jego ogólnie rozumiany dobrostan, podczas gdy wzbogacanie żywności, nawet wówczas,
gdy może mieć to pozytywny wpływ, postrzegane było w sposób mniej akceptowany. Innym
ważnym spostrzeżeniem jest prawidłowość wskazująca na to, że poziom akceptacji wprowadzanych innowacji w produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego zależy od
cech socjodemograficznych konsumentów. W tym zakresie zauważa się zbieżność profilu
socjodemograficznego innowatorów oraz zmiennych w tym profilu uwzględnianych jako
determinanty wyższego poziomu akceptacji wobec wprowadzanych innowacji do żywności
pochodzenia zwierzęcego. Wśród tych zmiennych jako szczególnie ważne, ze względu na
siłę ich wpływu na akceptację, należy wymienić wiek, wykształcenie oraz sytuację dochodową gospodarstwa domowego. W odniesieniu do komponentu behawioralnego, stwierdzono, iż znikoma część badanych konsumentów reprezentuje kategorię innowatorów, większość stanowi wczesnych naśladowców oraz późną większość, do których zaliczono m.in.
tych badanych, którzy wyrazili skłonność do nabywania nowych produktów, gdy niektórzy
znajomi, już je wypróbowali i pozytywnie ocenili.
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Consumers’ Attitudes towards Innovations in the Food Market
Summary
Innovativeness as the man’s personality trait displays diversified intensity, being reflected in different behaviours of the individual towards new phenomena. This
general statement is also reflected in consumers’ innovativeness and their behaviours towards new market phenomena. Due to different determinants of consumers’ behaviours towards food and non-food products, there is undertaken research
aimed at identification of the essence of consumers’ attitudes towards innovations
in the food market. In result of carried out surveys, both qualitative and quantitative,
within the framework of the project BIOFOOD – innovative, functional products
of animal origin, the author states that consumers, speaking of “innovative food
products”, most often understand foods in new flavour versions as well as foods
of higher quality and healthy values. However, the most often perceived change in
the market for food is an increase of the offer of the products, for which specific is
reduced allergising action, as well as the products with a reduced content of artificial components, especially preservatives. The perceived by consumers changes are
characterised by a different degree of acceptance, and the overwhelming majority
of respondents have negative attitudes to food ‘improvement’ by way of enrich-

92

POSTAWY KONSUMENTÓW WOBEC INNOWACJI NA RYNKU ŻYWNOŚCI

ments thereof with various ingredients. In general, there is noted a negligible per
cent of consumers declaring their interest in purchasing new food products.
Key words: consumer innovative attitudes, changes in the food market, new food
products, innovative consumer’s profile.
JEL codes: O30

Отношение потребителей к инновациям на рынке продуктов
питания
Резюме
Инновационность как черта личности человека указывает на неодинаковую интенсивность, отражаясь в отличном поведении индивида по отношению к новым явлениям. Эта общая констатация отражается также в отношении потребителей к инновационности и в их поведении по отношению
к новым рыночным явлениям. Из-за отличных обусловленностей поведения
потребителей по отношению к продуктам питания и непищевым продуктам
предприняли исследования, направленные на выявление сути отношения
потребителей к новшествам на рынке продуктов питания. В результате проведенных исследований, как качественных, так и количественных, в рамках
проекта «Биопища – инновационные, функциональные продукты животного
происхождения» выявили, что потребители под «инновационными продуктами питания» чаще всего подразумевают пищу в новых вкусовых вариантах,
а также пищу повышенного качества и с ценностями с точки зрения здоровья.
Чаще же всего воспринимаемым изменением на рынке пищевых продуктов
является увеличение предложения продуктов, для которых свойственно пониженное аллергизирующее действие, а также продуктов со сниженным содержанием искусственных компонентов, в особенности консервантов. Замечаемые потребителями изменения характеризуются разной степенью одобрения,
причем подавляющее большинство обследуемых негативно относятся к «улучшению» пищевых продуктов путем их обогащения разными компонентами.
В основном отметили ничтожную долю потребителей, которые заявляют о заинтересованности в приобретении новых продуктов питания.
Ключевые слова: инновационное отношение потребителей, изменения на
рынке продуктов питания, новые пищевые продукты, профиль потребителяинноватора.
Коды JEL: O30
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Теоретико-методологические основы исследования экологоэкономических преимуществ в международной торговле
Резюме
Целью этой статьи является обоснование теоретических и методологических основ исследования эколого-экономических проблем в международной
торговле. Обосновано, что такие исследования должны базироваться на двух
главных теоретических основах: (1) на теории общего экономического равновесия и (2) на рассмотрении мирового хозяйства как замкнутой эколого-экономической системы, а национальной экономики – как открытой эколого-экономической системы.
В рассматриваемой модели национальной эколого-экономической системы учтен внешнеэкономический фактор, что позволило анализировать национальную эколого-экономическую систему как открытую систему. В статье
предложена методика выявления абсолютного и относительного преимущества страны во внешней торговле.
Модель мировой эколого-экономической системы иллюстрирует замкнутость системы планетарной экономики. В планетарном масштабе все, что
создается человеком, со временем становится отходами или производства
(быстрее), или потребления (позже). Относительно природных ресурсов и ресурсов окружающей среды производство является процессом их перемещения
в отходы производства и потребления (за исключением той части природных
ресурсов, которая используется в качестве вторичного сырья).
Рассмотреные методологические подходы и выводы могут быть полезными для обоснования программ устойчивого эколого-экономического развития.
Ключевые слова: закрытая эколого-экономическая система, открытая эколого-экономическая система, абсолютные эколого-экономические преимущества, сравнительные эколого-экономические преимущества.
Коды JEL: F18, Q56, Q57

Предисловие
Проблема эколого-экономической эффективности внешней торговли в мировой
экономике возникла в связи с противоречием быстрого экономического роста и сохранения окружающей среды. Исследование проблем эффективности международной
торговли государства является неполным, если оставить без внимания аспект природопользования, поскольку исчерпание природных ресурсов сегодня ставит под угрозу
производство в будущем. Непомерное наращивание производства приводит к тому,
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что не учитывается эффективность использования природных ресурсов. Поэтому возникает вопрос определения эколого-экономических преимуществ государства в международной торговле для дальнейшего формирования оптимальной структуры внешней торговли.
Исходной гипотезой был тезис о том, что экологическая система не меняет вещественного
потока глобальной эколого-экономической системы, то есть, она является закрытой системой, то есть: (1) процесс материального производства является процессом превращения природных ресурсов в необходимые людям блага; (2) процесс производства и потребления в конце
концов завершается превращением созданных ранее благ в отходы; (3) в процессе материального производства формируется специфическая группа отходов, которые сегодня не поддаются рециклингу (отбросы). Однако национальные экономики связаны между собой экспортом
и импортом материальных благ. Включение в модель внешнеэкономического фактора позволяет рассматривать национальные эколого-экономические системы как открытые системы.

Наше исследование базируется на двух главных теоретических основах: (1) на теории общего экономического равновесия и (2) на рассмотрении мирового хозяйства как
закрытой эколого-экономической системы, а национальной экономики – как открытой
эколого-экономической системы.

1. Теории общего равновесия
Современная теория экономического равновесия стала результатом неоклассического синтеза моделей частичного экономического равновесия и теорий общего равновесия.
Толчком к этому стала статья Е. Слуцкого (Slutsky, 1915). Эта публикация. «открытая»
Р. Г. Д. Алленом и Дж. Р. Хиксом в 1930-х гг.. является основополагающей в современной теории экономического равновесия (Mai, 1975). Применив идеи Е. Слуцкого к концепции общего экономического равновесия Л. Вальраса, Р. Г. Д. Аллен и Дж. Р. Хикс
усовершенствовали модели своих предшественников. Модель Аллена-Хикса считается одной из самых полных, поскольку предложенная ими система, описывающая
состояние общего равновесия, состоит из трех групп уравнений:
1) достижение максимальной полезности для каждого потребителя в условиях его
ограниченных доходов;
2) получение максимальной прибыли каждым предпринимателем в условиях ограничения на выпуск продукции;
3) условий равенства спроса и предложения на все товары (Hrabynskyi, 2005).
В общем итоге модель Аллена-Хикса является системой общего равновесия, основанной на достижении согласования частичных оптимумов прибыли для всех предпринимателей с частичными оптимумами полезности для всех потребителей (Allen,
1963). К началу 1980-х годов практически все ключевые зависимости, вытекающие из
концепции общего экономического равновесия, выведенной из теории уравновешенного спроса потребителя Е. Слуцкого, были выяснены. Нобелевскими премиями были
награждены К. Дж. Арроу и Дж. Р. Хикс за создание теории общего экономического
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равновесия (1972) и Г. Дюбре – за ее математическую модель (1983) (Kamerschen et
al., 1991).
Теории общего экономического равновесия можно разделить на две основные
группы:
1) микроэкономические теории экономического равновесия конкурентных рынков
или частичного экономического равновесия (Е. Слуцкий, А. Волд, Р. Г. Д. Аллен,
В. Парето и др.);
2) макроэкономическая теория общего экономического равновесия (Л. Вальрас,
К. Дж. Арроу, Дж. Р. Хикс, Г. Дюбре).
Авторами этих теорий общее экономическое равновесие национальной экономики
рассматривалось через эффективность использования ограниченных ресурсов – труда, земли и капитала. Внешние факторы, такие как окружающая среда, ими не анализировались.

2. Принцип эколого-экономического равновесия
Ошибкой было бы дискутировать о применении теорий экономического равновесия к рассмотрению экологических систем, так как состояние равновесия является
их естественным состоянием. Говоря об экологической системе, часто отмечают, что
она является образцом целостной системы, в которой все взаимосвязано и недопустимо любое вмешательство в ее функционирование. Однако особенности таких взаимозависимостей, как и объемы возможной нагрузки на окружающую среду остаются
неисследованными (Starr, 2011). Сложность такого исследования заключается в том,
что для его проведения необходим системный анализ влияния антропогенной деятельности на окружающую среду одновременно с точки зрения биологии, биохимии, почвоведения, климатологии и т. д. Это, в конце концов, является одной из основных
причин, почему, по мнению Дж. Джеферса, значительная часть «... экологов испытывают сильное предубеждение против применения системного анализа ... для задач
исследования экологических систем и управления ими» (Джефферс, 1981). В отличие
от экологов, экономисты не могут обойтись без упрощающих моделей и схем, отражающих некоторые аспекты действительности, поскольку экономическая теория, по
выражению Й. Шумпетера, вынуждена «... принимать некоторые положения на веру,
чтобы применить к другим фактам известные способы анализа» (Шумпетер, 1989).
Таким образом, рассуждая о равновесии экологической системы, мы вынуждены принять определенные предположения:
1) что экологическую систему нельзя создать искусственно. То есть, нельзя воспроизвести все взаимосвязи и опосредствования, существующие в естественной экологической системе;
2) что экологическая система является стабильной, если она способна возвращаться
в состояние равновесия после внешнего, относительно системы, вмешательства.
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В отличие от экономической – экологическая система является совокупностью систем различного уровня. Практически невозможно рассматривать экологическую систему в национальном масштабе, поскольку экологические цепи не соблюдают государственных границ, «ни одна экосистема не существует изолированно: между различными
экосистемами существует обмен веществом и энергией» (Шумпетер, 1989). Однако,
как отмечал С. Подолинский, «... вся энергия, целая сумма физических сил вселенной
является постоянной величиной» (Подолинский, 1990). То есть, экологическая система внутренне ориентирована на равновесие, существует тенденция энергии к общему
равновесию, и экономическая деятельность человека не может существенно нарушить
эту ориентацию (Подолинский, 1990). Эта концепция, как уже упоминалось выше, получила название экологической парадигмы экономической науки. Тенденция энергии
к общему равновесию является абсолютной и абстрагируется от хозяйственной деятельности человека. В случае серьезных сдвигов в потоках энергии в экологической системе равновесие будет восстановлено, даже если в ней не останется места для человека.
Экологические системы изменяются под влиянием определенных природных факторов
или же под влиянием хозяйственной деятельности человека, но эти изменения, в подавляющем большинстве случаев, уравновешиваются системой. Если же система переходит в состояние равновесия после достаточно сильных возмущений, то это значит,
что она находится в состоянии глобальной устойчивости (Андерсон, 1985). Понятие локальной и глобальной устойчивости характеризует стабильность экосистемы. Основной
причиной возмущений, возникающих в экологических системах, является формирование человеком, в результате хозяйственной деятельности, новых элементов. Добавление
этих элементов в экосистему имеет, конечно, дестабилизирующее влияние на нее.
Сегодня подавляющее большинство экосистем или созданы человеком, или контролируются им. Мы имеем в виду поля, луга, леса, реки и т.д. Многие из этих экосистем были сформированы людьми много тысяч лет назад и вовлеченны человеком
в экономическую деятельность. Сегодня мы имеем дело уже с эколого-экономическими системами.

3. Макроэкономическая эффективность эколого-экономического
равновесия
Макроэкономическую эффективность эколого-экономического равновесия следует рассматривать прежде всего в связи с такими агрегированными показателями,
как национальный доход, уровень цен, занятость и безработица и т. д. Однако на эту
эффективность влияют и перечисленные ниже факторы, определяющие упомянутые
агрегированные показатели.
Объемы производства продукции и услуг определяются не столько технологическими или экономическими условиями, сколько зависят от спроса населения.
Напротив, спрос создает эти условия. Спрос формирует и потребность производства
в соответствующих ресурсах, которая удовлетворяется главным образом за счет внутренних и импортных ресурсов.
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Сфера производства и услуг, а также их потребления содействуют образованию
большого количества отходов, значительная часть из которых не поддается на нынешнем научно-техническом уровне использованию в качестве вторичных ресурсов.
Обезвреживание и переработка отходов, хранение «экологического балласта» при помощи различных экономических и правовых рычагов возлагается на производителей,
но рыночное равновесие перемещает эти затраты на плечи потребителя.
Экологическая нагрузка на национальную экономику может смягчаться под влиянием социальных и технологических факторов. Технологические факторы способствуют рационализации природопользования. В рамках экономической целесообразности повышается добыча руд из недр, используются текущие отходы добывающего
производства; более комплексно используется добытое сырье, полнее используются
его ценные компоненты; используются отходы прошлых лет; совершенствуется структура производства и потребления продукции.
Социальные факторы способствуют природоохранной деятельности, прежде всего
сокращению загрязнения воздуха и воды, восстановлению поврежденных ландшафтов, флоры и фауны.
Описанные связи свидетельствуют о возможности формализации определения макроэкономической эффективности эколого-экономического равновесия.

4. Теоретическая модель закрытой экономики
Функциональную технико-экономическую структуру эколого-экономической системы мы постарались показать в работах (Грабинский, 1999; Hrabynskyi, 2002;
Hrabynskyi, 2013).
Привлекая труд и капитал для создания из продуктов окружающей среды (сырья)
необходимых людям благ, национальная экономика порождает проблему создания
большого количества отходов как производства, так и потребления, которые при нынешнем уровне развития технологии не могут быть подвергнуты рециклингу (отбросы). С экономической точки зрения любые отходы – это утраченное сырье. Сегодня
эти потери являются объективными.
Отходы как производства, так и потребления, которые не поддаются рециклингу,
мы назвали «экологическим балластом». «Экологический балласт» объективно образуется в процессе функционирования эколого-экономической системы, является
показателем ее экологической неэффективности. Если же рассматривать функционирование эколого-экономической системы с точки зрения формирования «экологического балласта», то можем ее показать как систему функциональных зависимостей
или в виде модели «затраты – выпуск».
Предположения модели:
1) национальная экономика производит и торгует исключительно материальными
благами и мы абстрагируемся от нематериального производства и услуг;
2) экспорт и импорт не влияют на занятость.
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В первом случае природу «экологического балласта» (WM) – можно описать следующим образом:
WM = f (P, Q),

(1)

где P – процесс материального производства; Q – потребление созданных материальных благ.
Рыночная экономика, основанная на принципе laissez faire, не создает экономического механизма преодоления проблем, которые могут возникнуть через 30-40 лет.
При таких условиях ||WM|| → max.
Эффективность эколого-экономической системы, как мы уже отмечали, напрямую
зависит от ее способности уменьшать величину WM. Однако ее уменьшение не происходит автоматически – для этого нужна целенаправленная деятельность государства.
Только в этом случае мы сможем считать, что ||WM|| → min.
Чтобы понять, какие из факторов производства подвластны человеку, то есть, какие
из них человек может использовать для влияния на эффективность эколого-экономической системы, следует рассмотреть их подробнее:
NF = f (a1, a2, ..., an),
L = f (b1, b2, ..., bm),
K = f (c1, c2, ..., ck).

(2)
(3)
(4)

Показатели a1, a2, ..., an характеризуют качественное и количественное состояние
разработки запасов месторождений полезных ископаемых (a1), биологических ресурсов (a2), земельных ресурсов (a3) и др. Человек способен оставлять заметное влияние,
главным образом отрицательное, однако влиять на управление этим продуктивным
фактором сегодня может еще очень ограниченно.
Показатели b1, b2, ..., bm характеризуют функциональные элементы такого продуктивного фактора, как труд в самых широких его проявлениях, вплоть до таких, как, например, создание новых технологий. Этот фактор может непосредственно отражаться
на состоянии эколого-экономической системы, уменьшая поступления в «экологический балласт» или создавая технологии утилизации тех веществ, которые попали
в него ранее.
Показатели c1, c2, ..., ck характеризуют элементы, питающие рыночную экономику
и рыночные отношения. Прежде всего это касается кредитно-банковской системы, монетарной политики правительства и т. д. Капитал как продуктивный фактор является
двигателем рыночной экономики, и без него новые технологии не смогли бы реализоваться.
Таким образом, факторов производства, на управление которыми человек может
целенаправленно влиять, существует только два – труд и капитал. Через управление
этими факторами можно влиять на уменьшение пресса «экологического балласта» на
эколого-экономическую систему.
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Во втором случае мы можем использовать в наиболее общем виде принцип «затраты – выпуск» В.Леонтьева. Функциональные зависимости, существующие в экологоэкономической системе, мы можем представить в виде определенных зависимостей.
Процесс материального производства происходит в результате взаимодействия
факторов производства, и его можно записать в виде трифакторной производственной
функции:
P = f (NF, L, K),

(5)

где P – процесс производства материальных благ; NF – силы природы; L – труд;
K – капитал.
Материальное производство, используя природные ресурсы, труд и капитал, имеет
на «выходе» ряд компонентов, создающих разную экологическую нагрузку на состояние системы:
P → QR; QWM; RP; WMP,

(6)

где QR – конечные блага, поддающиеся рециклингу; QWM – конечные блага, не поддающиеся рециклингу; RP – отходы производства, поддающиеся рециклингу; WMP – отходы производства, не поддающиеся рециклингу.
Целью процесса материального производства является создание материальных
благ, которые необходимы людям для удовлетворения их потребностей. Используя
предварительные предположения, мы можем сформулировать следующую зависимость:
Q = QR + QWM,

(7)

где Q – конечные блага, созданные в процессе материального производства.
Подставив (7) в (6), получим:
P → Q; RP; WMP.

(8)

После потребления конечные блага трансформируются в отходы:
QR → RQ, QWM → WMQ,

(9)

где RQ – отходы потребления, подвергающиеся рециклингу; WMQ – отходы потребления, которые не поддаются рециклингу.
То есть (7) можно записать так же как:
Q = RQ + WMQ.

(10)

В процессе материального производства, как видим, образуются отходы двух видов: (а) которые при нынешнем развитии технологий могут быть использованы как
вторичное сырье, и (б) те, которые не поддаются рециклингу:
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R = RP + RQ,

WM = WMP + WMQ,

 = R + WM = (RP + RQ) + (WMP + WMQ),
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(11)
(12)

где  – все виды отходов; R – отходы производства и потребления, поддающиеся
рециклингу; WM – отходы производства и потребления, которые не поддаются рециклингу, или «экологический балласт».
Если же предположить, что экологическая система не меняет вещевого потока эколого-экономической системы, то есть, что она является замкнутой системой, можно
сделать следующие выводы: (а) процесс материального производства является процессом превращения природных ресурсов в необходимые людям блага; (б) процесс
производства и потребления завершается в конечном итоге преобразованием созданных ранее благ в отходы; (в) в процессе материального производства формируется
специфическая группа отходов, не поддающихся рециклингу.
В планетарном масштабе все, что создается человеком, со временем становится
отходами или производства (быстрее), или потребления (позже). Относительно природных ресурсов и ресурсов окружающей среды производство является процессом
перемещения первых во вторые (за исключением той части природных ресурсов, которая используется в качестве вторичного сырья).
Таким образом, происходит постепенное перемещение природных ресурсов в «экологический балласт». Это можно изобразить так: ||WM|| → max, а ||NF|| → min. И, как
следствие, нарушаются привычные связи, обеспечивающие динамическое равновесие
эколого-экономической системы.
То есть каждый следующий цикл происходит при уменьшении количества природных ресурсов на величину увеличения «экологического балласта»:


ΔWM = ΔNF.

(13)

Последнее уравнение подводит нас к категории времени. Часовой лаг, который
можно теоретически выделить из процесса функционирования эколого-экономической системы, позволяет ее точно описать. Сделаем только одно предположение, что
все блага создаются и потребляются в течение одного лага.
Тогда, рассматривая факторы производства
F = NF + L + K,

(14)

мы будем обращаться не ко всей их совокупности, а только к тем, которые в течение
данного лага будут привлекаться в процесс производства:
Ft = NFt + Lt + Kt.

(15)

Однако, если быть точным, то вместе с новыми природными ресурсами используется и вторичное сырье, то есть ресурсы предыдущего лага
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Ft = NFt + NFt –Δt + Lt + Kt,

(16)

и процесс материального производства также принимает вид:
Pt = f (NFt , NFt –Δt , Lt , Kt).

(17)

Результатами процесса производства станут
Pt → QR ; QWM ; RP ; WMP .
t

t

t

t

(18)

Созданные в обществе материальные блага в конечном итоге становятся отходами
Qt = QR + QWM ,
t

(19)

t

часть из которых при нынешнем уровне развития технологий использовать как вторичное сырье невозможно:
QR → RQ , QWM → WMQ ;

(20)

Qt → RQ ; WMQ .

(21)

t

t

t

t

t

t

А отходы, поддающиеся рециклингу, будут использованы в течение следующего
лага:
NFt+Δt = Rt = RP + RQ .
t

t

(22)

Однако часть NF теряется при каждом лаге, пополняя WM:
+ΔWMt = –ΔNFt.

(23)

Модель эколого-экономической системы иллюстрирует закрытость системы планетарной экономики. Но для закрытой системы понятие равновесия будет иметь совсем другое значение. Закрытая система всегда находится в состоянии внутреннего
равновесия. Развиваясь, закрытая система усложняется, деградируясь – упрощается,
однако и в первом, и во втором случае она будет следовать к равновесию. Давление на
окружающую среду, нарушение установленного равновесия приведет к упрощению
системы, к перемещению ее на более низкий уровень равновесия.

5. Эколого-экономические преимущества во внешней торговле
Формулируя модель национальной эколого-экономической системы, мы абстрагировались от экспорта и импорта материальных благ. Включение в модель внешнеэкономического фактора позволяет рассматривать национальную эколого-экономическую систему как открытую систему.
Экспорт материальных благ (XQ) для национальной экономики означает, что производство продукции для другой страны означает, что отходы производства RP, WMP
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будут оставаться в стране-производителе, а отходы потребления RQ, WMQ – будут экспортироваться:
↑XQ → ↑(RP; WMP) → ↓(RQ; WMQ).

(24)

Эти изменения можно представить в таком виде:
RP(X) + WMP(X) = Ω;

(25)

RQ(X) + WMQ(X) = 0,

(26)

где RP(X), WMP(X), RQ(X), WMQ(X) – отходы производства и потребления, появившиеся в результате экспорта; Ω – отходы производства, образовавшиеся в результате производства экспортной продукции.
В условиях импорта материальных благ (MQ), наоборот, импортируются отходы
потребления, а отходы производства остаются в стране-производителе:
↑MQ → ↓(RP; WMP) → ↑(RQ; WMQ),

(27)

то есть,
RP(M) + WMP(M) = 0;

(28)

RQ(M) + WMQ(M) = Ψ,

(29)

где RP(M), WMP(M), RQ(M), WMQ(M) – отходы производства и потребления, вызванные импортом; Ψ – отходы потребления импортируемых материальных благ.
Если чистый экспорт материальных благ
Xn(Q) = XQ – MQ ≥ 0,

(30)

то мы говорим о макроэкономической эффективности внешнеторговых связей.
Если же
(RP(X) + WMP(X)) – (RQ(M) + WMQ(M) ) = Ω – Ψ ≥ 0,

(31)

то мы можем говорить и об их экологической эффективности.
Эти критерии экономической и экологической эффективности национального экспорта и импорта позволяют определять абсолютные эколого-экономические преимущества (EEAa) во внешней торговле по формуле:
(($D

§;
 :0 3 ;
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 u ¨ 4  3 ;
¨0
© 4 54 0  :0 4 0

·
¸ 
¸
¹

.

(32)

Если EEAa > 0, при условии, что
XQ / MQ > 1

(33)
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и
(RP(X) + WMP(X)) / (RQ(M) + WMQ(M)) > 1,

(34)

то такое преимущество существует.
Мы можем определить и относительные эколого-экономические преимущества
EEAcom во внешней торговле по формуле
(($FRP
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(35)

Если EEAcom > 0, при условии, что
(RP(X) + RQ(M)) / (WMP(X) + WMQ(M)) > 1,

(36)

то такое преимущество существует. В этом случае условие (33) не является обязательным.
Если EEAa ≤ 0 и EEAcom ≤ 0, то преимущества отсутствуют.

Выводы
Подытоживая изложенное, следует отметить, что без учета внешнеэкономической
деятельности государства невозможно объективно оценить эффективность национальных эколого-экономических систем. Экономически выгодная, на первый взгляд,
экспортно-импортная ориентация государства в целом, может вызывать значительные
будущие экологические издержки. Учет абсолютных и относительных преимуществ
во внешней торговле будет способствовать более полной оценке эффективности национальных эколого-экономических систем.
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Teoretyczno-metodologiczne podstawy badania ekologiczno-ekonomicznych
zalet w handlu międzynarodowym
Streszczenie
Celem artykułu jest uzasadnienie teoretycznych i metodologicznych podstaw
badania problemów ekologiczno-ekonomicznych w handlu międzynarodowym.
Jest uzasadnione, że badania takie powinny się opierać na dwóch głównych podstawach teoretycznych: (1) na teorii ogólnej równowagi ekonomicznej i (2) na
rozpatrywaniu gospodarki światowej jako zamkniętego systemu ekologiczno-ekonomicznego, natomiast gospodarki narodowej – jako otwartego systemu ekologiczno-ekonomicznego.
W rozpatrywanym modelu krajowego systemu ekologiczno-ekonomicznego uwzględniono zewnętrzny czynnik ekonomiczny, co pozwoliło na dokonanie
analizy krajowego systemu ekologiczno-ekonomicznego jako układu otwartego.
W artykule zaproponowano metodykę ustalania bezwzględnej i względnej przewagi kraju w handlu zagranicznym.
Model światowego systemu ekologiczno-ekonomicznego ilustruje zamknięty
charakter systemu gospodarki globalnej. W skali globalnej wszystko, co tworzy
człowiek, z czasem staje się odpadami albo produkcji (szybciej), albo konsumpcji (później). Względem zasobów naturalnych i zasobów środowiska naturalnego
produkcja jest procesem ich przekształcenia w odpady produkcji i konsumpcji
(z wyjątkiem tej części zasobów naturalnych, która jest wykorzystywana w charakterze surowców wtórnych).
Rozpatrzone podejścia metodologiczne i wnioski mogą się okazać przydatne przy
uzasadnianiu programów zrównoważonego rozwoju ekologiczno-ekonomicznego.
Słowa kluczowe: zamknięty system ekologiczno-ekonomiczny, otwarty system
ekologiczno-ekonomiczny, bezwzględne zalety ekologiczno-ekonomiczne, porównawcze zalety ekologiczno-ekonomiczne.
Kody JEL: F18, Q56, Q57
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Theoretical and Methodological Bases of Detection of Ecological
and Economic Advantages in International Trade
Summary
The purpose of this paper is to substantiate the theoretical and methodological foundations of researching ecological and economic problems in international
trade. Proved that such studies should be based on two main theoretical points:
(1) on the general economic equilibrium theory and (2) a researcher shall consider
the world economy as a closed ecological-economic system and the national economy – as an open ecological-economic system.
In our model of the national ecological-economic system, we take into account
the external economic factor which helped to analyse the national eco-economic
system as an open system. In the article, the methodology of detection of absolute
and comparative advantage of the country’s foreign trade is offered.
The model of global ecological-economic system illustrates the isolation of the
planetary economic system. On a global scale, all that is created by human being
eventually becomes waste of either production (faster) or consumption (later).
The methodological approaches and findings may be useful for the substantiation of sustainable ecological and economic development programmes.
Key words: closed ecological-economic system, open ecological-economic system,
absolute ecological-economic advantage, comparative ecological-economic advantage.
JEL codes: F18, Q56, Q57
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Europejczycy na e-zakupach za granicą
Streszczenie
Celem rozważań jest scharakteryzowanie zachowań nabywczych e-konsumentów oraz identyfikacja miejsc zakupów w Internecie, w tym dokonywania zakupów
poza granicami swojego kraju. W artykule wykorzystano wyniki badań bezpośrednich będących podstawą komparatywnej analizy zachowań e-konsumentów w Europie. Badania zachowań e-konsumentów przeprowadzono techniką ankiety audytoryjnej w 2012 roku w wybranych krajach Europy. Wyniki badań wskazują, że
europejscy e-konsumenci, niezależnie od kraju ich pochodzenia, najczęściej zamawiają produkty w sklepach internetowych w swoim kraju. Biorąc pod uwagę różne
kategorie produktów, część badanych e-konsumentów decyduje się jednak na zakupy w Internecie za granicą. Za granicą w Internecie kupuje ponad połowa badanych
Słowaków, niemal połowa badanych Portugalczyków i Rumunów oraz prawie co
trzeci Francuz. Wyniki badań mają implikacje społeczne i praktyczne. Poszerzają
wiedzę na temat postępowania i zachowań konsumentów w Europie oraz mogą być
wykorzystane przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Internecie i kierujące swoją ofertę do e-konsumentów w różnych krajach europejskich. Artykuł ma
charakter badawczy.
Słowa kluczowe: e-zachowania, e-konsument, Europa.
Kody JEL: D11, M31

Wstęp
Współcześnie e-konsumenci stają się ważnym rynkiem docelowym dla wielu przedsiębiorstw. Znaczenie tego segmentu wyraża się w rosnącej aktywności rynkowej e-konsumentów, co ma odzwierciedlenie we wzroście liczby osób dokonujących zakupów przez Internet
oraz wydatkowanych przez nich pieniędzy na dobra i usługi. Europejskie statystyki pokazują, że 23,0% społeczeństwa polskiego i 38,0% konsumentów w krajach Unii Europejskiej
w 2013 roku zamówiło produkt przez Internet. Obserwuje się także wzrost liczby osób dokonujących zakupów on-line w większości krajów Unii Europejskiej (średnio o 3 punkty
procentowe w skali roku1).
Globalna sieć internetowa umożliwia konsumentom dostęp do produktów i usług na rynku krajowym i międzynarodowym. Oferta w sieci „nie zna granic” przestrzennych, może
być kierowana na wszystkie (lub wybrane) rynki zagraniczne. Podstawą decyzji, które rynki
1

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ec_ibuy&lang=en [dostęp: 01.07.2014].
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zagraniczne wybrać (które są atrakcyjne i przyszłościowe) są informacje pochodzące z badań międzynarodowych.
W artykule zawarto charakterystykę zachowań nabywczych e-konsumentów oraz identyfikację miejsc zakupów w Internecie, w tym dokonywania zakupów poza granicami swojego kraju. Do realizacji celu wykorzystano wyniki badań bezpośrednich będących podstawą
komparatywnej analizy zachowań e-konsumentów w Europie2.

Zachowania nabywcze e-konsumentów
W zachowaniach e-konsumentów (w tym zachowaniach nabywczych) można dopatrzeć
się wielu specyficznych cech. Sam akt dokonania zakupu w Internecie jest tylko jednym
z elementów zachowań e-konsumentów, jak również jednym z etapów procesu nabywczego.
E-konsument określany jest jako osoba, która wykorzystuje Internet w poszczególnych
(niekoniecznie we wszystkich fazach) procesu zakupu (Chlipała 2011, s. 69). W tym kontekście korzysta z Internetu z zamiarem ułatwienia sobie procesu zakupu w celu zaspokojenia potrzeb, niekoniecznie jednak zamówienia produktu. Aktywność e-konsumenta może
przejawiać się we wszystkich bądź tylko w jednym etapie procesu nabywczego. Może on
wykorzystywać zasoby Internetu do pozyskania informacji o możliwościach zaspokojenia
potrzeb lub rozpoznania oferty podażowej.
E-konsument zamawia dobra i usługi w Internecie stając się finalnym nabywcą produktów oferowanych w sieci. E-konsument nabywa, konsumuje, posiada i użytkuje produkty za
pośrednictwem Internetu w celu zaspokojenia nie tylko swoich potrzeb, ale także potrzeb
pozostałych członków gospodarstwa domowego. E-konsument może podejmować działania
przed i po zakupie w sposób tradycyjny (np. pozyskuje informacje, dokonuje płatności) jednak produkt lub usługa nabywana jest w Internecie.
E-konsument korzysta z Internetu w celu dokonania w nim zakupów wybranych produktów w formie tradycyjnej (np. książek, obuwia, perfum, biletów na koncert) lub elektronicznej (np. e-book, e-usługi). Zakupy robi w sklepach i na aukcjach internetowych, chociaż
może pozyskiwać informacje o ofercie handlowej w sposób tradycyjny (np. od sprzedawcy
w sklepie, z reklamy telewizyjnej, gazetek sklepowych), może płacić za produkt gotówką
przy odbiorze, a nie tylko w sposób elektroniczny, a zakupiony produkt najczęściej konsumuje/użytkuje po doręczeniu go do domu (wyjątek stanowią różne rodzaje e-usług) (Jaciow,
Wolny 2011b).
Badania są częścią projektu nr 2011/01/B/HS4/01097 pt. E-konsument w Europie. Komparatywna analiza zachowań. Projekt
został sfinansowany ze środków NCN. Badania zachowań e-konsumentów przeprowadzono techniką ankiety audytoryjnej
w 2012 roku w 6 celowo wybranych krajach Europy (Francji, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Włoszech) na próbie
1800 e-konsumentów w wieku 18-25 lat. W próbie znalazło się 54,5% kobiet i 45,5% mężczyzn. Niemal 2/3 respondentów nie
pracowała. Główne źródła dochodu badanych stanowiło kieszonkowe od rodziców oraz umowa o pracę. Co trzeci respondent
reprezentował 4-osobowe gospodarstwo domowe, co czwarty 3-osobowe, co piąty 5- i więcej osobowe. W artykule zaprezentowano wyniki wybrane dla 4 krajów Europy. Pełne wyniki badań zawiera publikacja Jaciow, Wolny, Stolecka-Makowska
(2013).
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Do wartości szczególnie ważnych dla e-konsumentów należą: wygoda, czas, pieniądze,
bezpieczeństwo. E-konsument robi zakupy w każdym dogodnym dla siebie miejscu i czasie,
przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z możliwością otrzymania zamówionego towaru
w dogodnym terminie.. Robiąc zakupy on-line e-konsument ma pełną kontrolę nad czasem
poświęconym na pozyskiwanie informacji i złożenie zamówienia. Wyszukuje i wybiera najlepsze oferty pod względem zaspokojenia swoich potrzeb i ze względu na możliwości finansowe. Gotowy jest zapłacić więcej za ten sam produkt mając gwarancje bezpieczeństwa
transakcji internetowej lub skrócenia czasu dostawy (Jaciow, Wolny 2011b, s. 12) .
Największą liczbę konsumentów korzystających z Internetu i dokonujących w nim zakupów stanowią młodzi ludzie (Raport… 2012, s. 16-19). Młody konsument charakteryzuje
się znaczną siłą nabywczą, posiada własne środki finansowe i samodzielnie realizuje zakupy
wielu dóbr i usług. Znaczenie segmentu młodych konsumentów jest istotne, ponieważ są
oni podstawowym podmiotem na rynku e-commerce oraz odgrywają coraz większą rolę
w decyzjach nabywczych swojego gospodarstwa domowego. Aktywność rynkowa młodych
e-konsumentów przejawia się w zakupach dla własnych potrzeb oraz w udziale w decyzjach
dotyczących zakupu produktów dla członków rodziny. Często pełnią rolę inicjatorów zakupu, doradców, a nawet decydentów.
E-zachowania to dające się zaobserwować w Internecie reakcje osób na bodźce z otoczenia (świata realnego, ale także rzeczywistości wirtualnej). Reakcje mogą mieć charakter aktywny (podejmowania działań takich, jak: dokonywanie zakupów w Internecie, korzystanie
z e-usług, umieszczanie komentarzy pod wiadomościami, prowadzenie bloga, korzystanie
z komunikatorów internetowych, udział w forach internetowych i wirtualnych społecznościach). Mogą też mieć charakter bierny, czyli np. odbieranie poczty mailowej, przeglądanie
stron sklepów internetowych lub przedsiębiorstw świadczących e-usługi, przeglądanie aukcji internetowych (Jaciow i in. 2013).
Ze względu na poziom cen produktów dostępnych w Internecie (w większości niższych
niż w tradycyjnych placówkach handlowych) oraz łatwy dostęp do pełnej informacji o produktach i miejscach zakupu (np. przez porównywarki cen) zakupy w Internecie są zachowaniami racjonalnymi.
Etapy procesu podejmowania decyzji w Internecie nie różnią się od etapów procesu podejmowania decyzji o zakupie w sklepach tradycyjnych (Kita 2012, s. 19-22). Wskazuje
się jednak na większe możliwości wykorzystania Internetu na poszczególnych etapach tego
procesu (Jaciow, Wolny 2011a, s. 8-9). Na etapie uświadomienia potrzeby bodźcem może
być produkt zaprezentowany na stronie internetowej producenta lub opisany na forum dyskusyjnym przez innego internautę.
Wykorzystanie Internetu ma duże znaczenie na etapie poszukiwania informacji. Dla
e-konsumenta naturalnym środowiskiem poszukiwania jest Internet, który daje nieograniczony zasób informacji w jednym miejscu. E-konsument chętniej korzysta z takich informacji niż własnej wiedzy wynikającej z doświadczenia (Kall 2001, s. 3).
Duże znaczenie Internetu obserwuje się na etapie oceny możliwości wyboru. Dotyczy to
zarówno produktu, jak i miejsca zakupu, sposobu dostarczenia, formy płatności itp. Do oce-
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ny alternatyw wykorzystywane są opinie o produkcie wyrażone przez innych internautów
na forach dyskusyjnych, opinie o marce, kraju producenta, opakowaniu, miejscu zakupu (zestawienie sklepów internetowych w porównywarkch, w tym kosztów dostawy) i możliwości
wyboru form zapłaty za produkt (Canzel 2006, s. 185).
Etap zakupu jest fazą, w której e-konsument wybiera produkt (producenta, markę, opakowanie), miejsce zakupu (sklep internetowy, aukcję internetową), formę zapłaty (przelew,
kartę płatniczą/kredytową, płatność za pobraniem), sposób dostarczenia produktu (pocztę,
pocztę kurierską, odbiór osobisty). Proces podejmowania decyzji kończą zachowania po
dokonaniu zakupu. Zakup w Internecie może wywołać u e-konsumenta zarówno stan satysfakcji, jak i niezadowolenia.
Zakupy w Internecie, w porównaniu z zakupami w sklepach tradycyjnych, generują
większe ryzyko niezadowolenia (dysonansu) (Chaffley i in. 2006, s. 82-23). Dysonans pozakupowy (Aronson 2001, s. 180-185) może być związany z faktem, iż produkt zakupiony
przez Internet nie spełnia oczekiwań e-konsumenta, nie odpowiada cechom przedstawionym
w opisie na stronie internetowej, ma inny wygląd niż na zdjęciu itp. Może także dotyczyć
formy dostarczenia produktu (przesyłka nie dotarła na czas, przesyłka w ogóle nie dotarła,
przesyłka dotarła w naruszonym stanie).
Zachowania nabywcze e-konsumentów są obiektem zainteresowań wielu badaczy.
Znajomość czynników kształtujących proces decyzyjny nabywców na różnych rynkach przedmiotowych i przestrzennych buduje przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw.
Uzupełnieniu, usystematyzowaniu, pogłębieniu i weryfikacji wiedzy służą badania zachowań e-konsumentów.
Międzynarodowe badania zachowań e-konsumentów mogą mieć charakter badań komparatywnych, których istotą jest porównanie zachowań oraz ich uwarunkowań w wielu krajach w celu zidentyfikowania różnic i podobieństw między nimi. Zróżnicowania mogą być
postrzegane albo jako rezultat występowania różnych uwarunkowań ekonomicznych, społecznych, kulturowych, technologicznych, albo jako immanentne cechy wbudowane w zachowania e-konsumentów (Karcz 2004).

Miejsca zakupu produktów
Miejsc, w których e-konsumenci mogą dokonywać zakupu w Internecie jest wiele.
Zalicza się do nich strony internetowe producentów (portale firmowe, portale korporacyjne), sklepy internetowe (w tym także zgrupowanie sklepów internetowych w tzw. pasażach
handlowych) oraz aukcje internetowe. Zakupów można dokonywać zarówno w kraju, jak
i za granicą. W krajach Unii Europejskiej (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady 2000/31/WE) można swobodnie dokonywać zakupów w sklepach i aukcjach internetowych zlokalizowanych w innych krajach. Niektóre sklepy internetowe nie chcą jednak
wysyłać towarów za granicę, co wynikać może z większego ryzyka oraz wyższych kosztów
dostarczenia produktu.
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E-konsumenci, którzy wzięli udział w badaniach, niezależnie od kategorii produktu, najczęściej dokonują zakupów w kraju (w sklepach internetowych) oraz na stronach internetowych producentów (nie rozróżniając czy producenci są zlokalizowani w kraju, czy za granicą). Wśród kategorii produktów kupowanych w sklepach internetowych oraz na aukcjach
internetowych za granicą dominuje odzież i obuwie (por. wykres 1).
Miejsca dokonywania zakupów w Internecie zależą od kategorii produktów. Odzież
i obuwie na stronach internetowych producentów kupuje prawie co drugi badany Francuz,
i Rumun, ponad 40% Słowaków i tylko co piąty Portugalczyk. Najwięcej badanych e-konsumentów kupuje odzież i obuwie w sklepach internetowych w kraju, w tym spośród różnych
narodowości robi to najwięcej Francuzów.
Wykres 1
Miejsca zakupu produktów w Internecie (w %)
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Źródło: badania własne.

Kupowanie odzieży i obuwia w sklepach internetowych za granicą to domena badanych Słowaków i Portugalczyków. Duże zróżnicowanie występuje w przypadku kupowania
odzieży i obuwia na aukcjach internetowych. Na aukcjach internetowych w kraju najwięcej
zakupów odzieży i obuwia dokonują e-konsumenci z Francji (niemal co trzeci). Na aukcjach
internetowych w kraju odzież i obuwie kupuje także niemal co czwarty badany Portugalczyk
(18%) (por. tabela 1).
Na stronie internetowej producentów komputery i oprogramowanie kupuje niemal 2/3 badanych Francuzów, prawie połowa Rumunów i Słowaków oraz tylko co piąty Portugalczyk.
Zdecydowana większość badanych e-konsumentów kupuje komputery i oprogramowanie
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w sklepach internetowych w kraju, za wyjątkiem Francuzów, którzy częściej robią zakupy
na stronach internetowych producentów.
Tabela 1
Miejsca zakupu odzieży i obuwia przez e-konsumentów z wybranych krajów Europy (w %)
Wyszczególnienie
Strona www producenta
Sklep internetowy
Aukcja internetowa

w kraju

Francja

Portugalia

Rumunia

Słowacja

50,2

19,0

50,9

40,8

71,4

64,9

66,4

65,0

za granicą

15,3

38,1

25,9

45,6

w kraju

31,5

28,0

8,2

7,3

7,4

17,9

3,0

7,8

za granicą

Źródło: badania własne.

W sklepach internetowych za granicą takich zakupów dokonuje prawie co czwarty badany Portugalczyk oraz co szósty Francuz, Rumun i Słowak. Mniej badanych e-konsumentów dokonuje zakupu komputerów i oprogramowania na aukcjach internetowych w kraju
– jest to co dziesiąty Rumun, co piąty Francuz, co czwarty Portugalczyk i tylko niecałe
5% Słowaków. Rzadko badani e-konsumenci dokonują zakupów sprzętu komputerowego
i oprogramowania na aukcjach internetowych za granicą. Najczęściej robi to niemal co dziesiąty Portugalczyk (por. tabela 2).
Tabela 2
Miejsca zakupu komputerów i oprogramowania przez e-konsumentów
z wybranych krajów Europy (w %)
Wyszczególnienie
Strona www producenta
Sklep internetowy
Aukcja internetowa

Francja

Portugalia

Rumunia

Słowacja

63,8

22,3

53,1

48,8

w kraju

61,3

61,1

58,8

70,8

za granicą

15,6

27,4

15,8

17,7

w kraju

19,1

28,6

9,6

5,3

2,5

12,6

3,1

1,9

za granicą

Źródło: jak w tabeli 1.

Połowa badanych Francuzów, niemal 40% Rumunów i Słowaków i tylko co piąty
Portugalczyk kupuje sprzęt RTV i fotograficzny na stronach internetowych producentów.
Niemal 2/3 badanych e-konsumentów sprzęt taki kupuje w sklepach internetowych w kraju,
a prawie co czwarty badany Portugalczyk w sklepach internetowych za granicą. Na aukcjach
internetowych w kraju sprzęt RTV i fotograficzny kupuje co czwarty badany Portugalczyk
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i tylko około 5% Słowaków, a za granicą najwięcej Portugalczyków (co dziesiąty) – por.
tabela 3.
Sprzęt sportowy i turystyczny na stronach internetowych producentów kupuje ponad połowa badanych Francuzów, niemal co drugi Rumun oraz prawie co trzeci Słowak.
W sklepach internetowych w kraju zakupy robi ponad połowa e-konsumentów. Sprzęt
taki na aukcjach internetowych w kraju kupuje najmniej badanych Rumunów i Słowaków.
Z kolei na aukcjach internetowych za granicą kupuje najwięcej Portugalczyków (por. tabela 4).
Tabela 3
Miejsca zakupu sprzętu RTV i fotograficznego przez e-konsumentów
z wybranych krajów Europy (w %)
Wyszczególnienie
Strona www producenta
Sklep internetowy
Aukcja internetowa

Francja
51,4

Portugalia

Rumunia

Słowacja

21,2

43,8

39,8

w kraju

66,5

69,9

58,6

71,0

za granicą

15,7

25,3

13,3

16,1

w kraju

15,1

24,0

11,0

5,4

2,2

11,0

3,3

2,2

za granicą

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 4
Miejsca zakupu produktów sportowych i turystycznych przez e-konsumentów
z wybranych krajów Europy (w %)
Wyszczególnienie
Strona www producenta
Sklep internetowy
Aukcja internetowa

Francja
52,0

w kraju
za granicą
w kraju
za granicą

Portugalia

Rumunia

Słowacja

15,6

47,5

36,4

60,6

67,7

61,8

71,4

8,0

26,3

1,8

22,7

19,4

29,3

4,4

4,5

3,4

14,4

1,5

5,2

Źródło: jak w tabeli 1.

Książki i multimedia na stronie internetowej producentów kupuje ponad 40% badanych Francuzów i Rumunów, prawie co trzeci badany Słowak oraz około 20% badanych
Portugalczyków. Najwięcej badanych e-konsumentów kupuje książki i multimedia w sklepach internetowych w kraju (w tym największy odsetek kupujących odnotowano w Słowacji).
W sklepach internetowych za granicą produkty takie kupuje prawie co trzeci badany
Portugalczyk, niemal co szósty badany Słowak oraz co dziesiąty Francuz i Rumun. Książki
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i multimedia na aukcjach internetowych w kraju kupuje niemal co piąty badany Francuz
i Portugalczyk oraz co dziesiąty badany Rumun. Na aukcjach internetowych za granicą częściej niż inni dokonują zakupu e-konsumenci z Portugalii (por. tabela 5).
Tabela 5
Miejsca zakupu książek i multimediów przez e-konsumentów
z wybranych krajów Europy (w %)
Wyszczególnienie
Strona www producenta
Sklep internetowy
Aukcja internetowa

w kraju

Francja

Portugalia

Rumunia

Słowacja

44,5

18,2

43,0

32,1

71,4

67,6

67,9

86,0

za granicą

10,4

31,8

10,4

14,0

w kraju

18,1

19,3

10,4

4,7

2,7

6,8

1,4

0,5

za granicą

Źródło: jak w tabeli 1.

Ponad połowa badanych e-konsumentów z Francji oraz Rumunii i tylko niemal co dziewiąty z Portugalii kupuje produkty dla zdrowia i urody na stronach internetowych producentów. Wśród e-konsumentów sklepy internetowe w kraju cieszą się największą popularnością,
jako miejsce zakupu w Internecie (badani kupują tam zdecydowanie chętniej niż w sklepach
internetowych za granicą). Zdecydowanie mniej e-konsumentów robi takie zakupy na aukcjach. Na aukcjach internetowych za granicą produkty dla zdrowia i urody kupuje największa liczba badanych Portugalczyków (por. tabela 6).
Tabela 6
Miejsca zakupu produktów dla zdrowia i urody przez e-konsumentów
z wybranych krajów Europy (w %)
Wyszczególnienie
Strona www producenta
Sklep internetowy
Aukcja internetowa

w kraju
za granicą
w kraju
za granicą

Francja

Portugalia

Rumunia

Słowacja

55,2

13,0

51,4

42,0

67,9

71,0

68,6

73,5

6,1

18,3

11,4

11,7

12,7

23,7

3,8

4,3

1,2

10,7

1,0

1,9

Źródło: jak w tabeli 1.

Badani e-konsumenci kupujący żywność w Internecie robią to najczęściej w sklepach
internetowych w kraju. Na stronach internetowych producentów żywność kupuje ponad połowa badanych Francuzów, niemal połowa Rumunów i około 40% Słowaków. Na aukcjach
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internetowych w kraju żywność kupuje prawie co piąty badany Portugalczyk oraz niemal co
dziesiąty Francuz. Niewielu badanych e-konsumentów kupuje żywność za granicą (zarówno
w sklepach, jak i na aukcjach internetowych) – por. tabela 7.
Tabela 7
Miejsca zakupu żywności przez e-konsumentów z wybranych krajów Europy (w %)
Wyszczególnienie
Strona www producenta
Sklep internetowy
Aukcja internetowa

Francja

Portugalia

Rumunia

Słowacja

57,6

7,3

48,8

39,4

60,8

78,2

60,7

69,1

8,2

8,1

2,4

7,4

w kraju

8,9

21,8

4,2

2,1

za granicą

2,5

3,2

0,6

1,1

w kraju
za granicą

Źródło: jak w tabeli 1.

Kraje dokonywania zakupów
Jak wynika z badań, zakupów w Internecie e-konsumenci dokonują w większości we
własnym kraju. Biorąc pod uwagę różne kategorie produktów część badanych e-konsumen-tów decyduje się na zakupy za granicą. Za granicą w Internecie kupuje ponad połowa badanych Słowaków, niemal połowa Portugalczyków i Rumunów oraz prawie co trzeci
Francuz. W sumie badani dokonują zakupów w 33 krajach, a najwięcej e-konsumentów
kupując za granicą wybiera USA. W USA zamawiają prawie wszyscy kupujący za granicą
Portugalczycy, ponad 80% badanych Francuzów oraz ponad połowa e-konsumentów z pozostałych krajów. E-konsumenci kupujący za granicą chętnie robią to w Wielkiej Brytanii.
Spośród osób robiących za granicą zakupy kupuje tam prawie 3/4 badanych Portugalczyków,
prawie 2/3 badanych Słowaków i tylko co czwarty Francuz.
Krajem, w którym badani e-konsumenci chętnie robią zakupy za granicą są także
Niemcy, kupuje tam niemal 80% robiących zakupy za granicą Rumunów, ale tylko niecałe
7% Francuzów. Popularnym krajem, w którym badani e-konsumenci dokonują zakupów są
również Chiny, zakupy robi tam prawie co trzeci dokonujący zakupów za granicą Francuz
i niemal co czwarty Portugalczyk. W innych krajach zakupy robi mniej e-konsumentów, chociaż wyjątek stanowią w niektórych przypadkach kraje sąsiadujące (np. Słowacja – Austria
i Czechy) – por. tabela 8.
W USA badani e-konsumenci kupują produkty ze wszystkich kategorii. Prawie połowa kupujących za granicą e-konsumentów z Francji i Portugalii w USA kupuje komputery
i oprogramowanie. Książki i multimedia kupuje za granicą ponad 40% kupujących za granicą Francuzów i Portugalczyków oraz co piąty Rumun. Z kolei odzież i obuwie w USA zamawia prawie co drugi kupujący za granicą Portugalczyk. Z pozostałych kategorii produktów
najwięcej w USA kupują Portugalczycy (por. tabela 9).
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Tabela 8
Kraje, w których e-konsumenci z wybranych krajów Europy kupują w Internecie
(w %)
Wyszczególnienie

Francja
N=91

Portugalia
N=145

57,2

Słowacja
N=166

USA

82,4

Wielka Brytania

28,6

82,8

42,1

68,7

6,6

13,8

79,3

17,5

Niemcy

97,6

Rumunia
N=145

53,6

Chiny

34,1

18,6

10,3

9,6

Hiszpania

12,1

27,6

17,2

-

Czechy

2,2

1,4

1,4

54,8

Austria

5,5

0,7

16,6

32,5

Francja

-

7,6

22,1

10,2

Japonia

25,3

4,1

8,3

0,6

Włochy

8,8

0,7

22,1

2,4

Belgia

3,3

0,7

2,8

1,8

Finlandia

2,2

0,0

0,7

1,8

Szwajcaria
Dania
Polska

11,0

-

1,4

3,0

3,3

1,4

2,8

1,2

-

1,4

0,7

3,0

2,2

-

-

-

Rumunia

-

1,4

-

-

Słowacja

5,5

-

1,4

-

Portugalia

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 9
Produkty kupowane w Internecie w USA przez e-konsumentów z wybranych krajów
Europy (w %)
Wyszczególnienie

Francja

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Komputery i oprogramowanie

53,7

50,0

23,9

21,6

Książki i multimedia

47,4

40,3

26,8

19,0

Odzież i obuwie

28,3

52,3

24,2

31,0

RTV i foto

34,9

44,8

15,5

20,4

Sport i turystyka

17,6

38,9

5,6

21,2

Zdrowie i uroda

26,7

48,6

16,1

25,7

-

50,0

15,0

-

Żywność
Źródło: jak w tabeli 1.
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Niezależnie od kategorii produktów w Wielkiej Brytanii zakupy robi największy odsetek
kupujących za granicą Portugalczyków i Słowaków. Komputery i oprogramowanie oraz książki i multimedia częściej niż inni e-konsumenci w Wielkiej Brytanii kupują Portugalczycy,
odzież i obuwie – Słowacy, sprzęt RTV i fotograficzny Portugalczycy, produkty związane ze
zdrowiem i urodą oraz produkty sportowe i turystyczne – Słowacy (por. tabela 10).
Tabela 10
Produkty kupowane w Internecie w Wielkiej Brytanii przez e-konsumentów
z wybranych krajów Europy (w %)
Wyszczególnienie

Francja

Komputery i oprogramowanie

3,7

Portugalia
33,3

Rumunia
13,0

Słowacja
15,7

Książki i multimedia

21,1

47,2

26,8

38,1

Odzież i obuwie

20,8

29,1

16,2

44,4

RTV i foto

11,6

27,6

12,7

14,8

Sport i turystyka

17,6

20,4

7,4

34,6

Zdrowie i uroda

6,7

17,1

14,3

20,0

-

12,5

5,0

4,8

Żywność
Źródło: jak w tabeli 1.

W Niemczech zakupy w Internecie robi najwięcej kupujących za granicą Rumunów,
a najmniej Francuzów. Komputery i oprogramowanie oraz sprzęt RTV i fotograficzny
w Niemczech kupuje niemal 40% robiących zakupy za granicą Rumunów oraz prawie co
dziesiąty Słowak. Prawie połowa robiących zakupy za granicą Rumunów w Niemczech kupuje żywność (por. tabela 11).
Tabela 11
Produkty kupowane w Internecie w Niemczech przez e-konsumentów z wybranych
krajów Europy (w %)
Wyszczególnienie

Francja

Komputery i oprogramowanie

3,7

6,4

38,0

13,7

-

2,8

12,2

2,4

Książki i multimedia

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Odzież i obuwie

3,8

4,7

24,2

4,8

RTV i foto

4,7

3,4

38,0

11,1

Sport i turystyka

-

9,3

13,0

7,7

Zdrowie i uroda

-

5,7

14,3

8,6

Żywność

-

-

45,0

9,5

Źródło: jak w tabeli 1.
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W Chinach e-konsumenci kupują głównie odzież i obuwie oraz sprzęt RTV i fotograficzny. W Chinach zakupy w Internecie robi najwięcej robiących zakupy za granicą Francuzów,
a najmniej Rumunów. W Hiszpanii zakupy w Internecie robi najwięcej robiących zakupy za
granicą Portugalczyków i Francuzów (kupując tam produkty ze wszystkich kategorii). Z kolei w Czechach i w Austrii kupują najczęściej e-konsumenci robiący zakupy za granicą ze
Słowacji (chociaż w Czechach nie kupują sprzętu RTV i fotograficznego). W Japonii zakupy
w Internecie robi najwięcej robiących zakupy za granicą Francuzów (kupując głównie sprzęt
RTV i fotograficzny).

Podsumowanie
E-konsumenci charakteryzują się specyficznymi cechami, a w swoich potrzebach, postawach, preferencjach czy wyborach wyraźnie wyróżniają się na tle całego społeczeństwa.
Współczesny e-konsument to przede wszystkim młody człowiek, który korzysta z Internetu
dla ułatwienia sobie procesu konsumpcji: identyfikacji potrzeb, wyszukiwania informacji
i dogodnych rozwiązań, zakupu dóbr i usług, rozwiązywania problemów.
Znajomość potrzeb i preferencji e-konsumentów wymaga prowadzenia badań o zasięgu
międzynarodowym. Komparatywna analiza zachowań pozwala na wskazanie różnic i podobieństw w zachowaniach nabywczych e-konsumentów.
Badani europejscy e-konsumenci, niezależnie od kraju ich pochodzenia, produkty zamawiają najczęściej w sklepach internetowych w swoim kraju. Biorąc pod uwagę różne kategorie produktów część badanych e-konsumentów decyduje się na zakupy w Internecie za
granicą. Za granicą w Internecie kupuje ponad połowa badanych Słowaków, niemal połowa
badanych Portugalczyków i Rumunów oraz prawie co trzeci Francuz. Kategorią produktów
najczęściej kupowaną za granicą w Internecie jest odzież i obuwie.
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Europeans e-Shopping Abroad
Summary
An aim of considerations is to characterise purchasing behaviours of e-consumers and to identify places of shopping on the Internet, including shopping beyond
one’s country’s borders. In their article, the authors used direct research findings
being the basis of comparative analysis of e-consumers’ behaviours in Europe. Surveys on e-consumers’ behaviours were carried out by the method of auditorium
questionnaire in 2012 in the selected countries of Europe. The research findings
show that European e-consumers, irrespective of the country of origin, most often
order products in Internet stores in their country. Taking into account various categories of products, part of the surveyed e-consumers decide to buy on the Internet
abroad. On the Internet abroad buy more than half of the surveyed Slovaks, almost half of the Portuguese and Romanians surveyed as well as almost every third
Frenchman. Research findings have their social and practical implications. They
expand the knowledge on consumers’ conducts ad behaviours in Europe as well
as they may be used by enterprises carrying out their activities on the Internet and
addressing their offer to e-consumers in various European countries. The article is
of the research nature.
Key words: e-behaviours, e-consumer, Europe.
JEL codes: D11, M31

Европейцы на e-покупках за рубежом
Резюме
Цель рассуждений – охарактеризовать покупательское поведение
e-потребителей и выявить места покупок в интернете, в том числе осуществление покупок за пределами родины. В статье использовали результаты
непосредственных исследований, представляющих собой основу для сопоставительного анализа поведения e-потребителей в Европе. Исследования
поведения e-потребителей провели по технике аудиторной анкеты в 2012 г.
в избранных странах Европы. Результаты исследований показывают, что европейские e-потребители, независимо от страны их происхождения, чаще всего
заказывают продукты в интернет-магазинах в своей стране. Учитывая разные
категории продуктов, часть обследуемых e-потребителей решается все-таки
покупать в интернете за рубежом. За рубежом в интернете покупает больше
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половины обследованных словаков, почти половина обследуемых португальцев и румын, а также почти каждый третий француз. Результаты исследований имеют социальные и практические импликации. Они расширяют знания
о поведении потребителей в Европе, а также могут использоваться предприятиями, осуществляющими деятельность в интернете и направляющими свое
предложение e-потребителям в разных европейских странах. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: e-поведение, e-потребитель, Европа.
Коды JEL: D11, M31
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Metody zbierania danych w badaniach wewnętrznych
uwarunkowań zachowania konsumentów w okresie
przed dokonaniem zakupu
Streszczenie
W okresie przed dokonaniem zakupu badane są zależne od konsumenta czynniki kształtujące jego zachowanie. Należą do nich czynniki ekonomiczne, psychiczne, fizyczno-demograficzne oraz społeczno-kulturowe. W ramach procesu badań
marketingowych zachowań konsumentów należy dobrze zaplanować i zastosować
metody zbierania danych, zarówno te tradycyjne, jak i nowe. Poprawna i wyczerpująca klasyfikacja tych metod pomaga w zaplanowaniu i przeprowadzeniu badań
konsumentów.
Słowa kluczowe: zachowania nabywców, czynniki wewnętrzne determinujące zachowania nabywców, metody zbierania danych w procesach badawczych.
Kody JEL: C10, C18, C81, C83, D12

Wstęp
Cały proces zachowania (postępowania) konsumenta i (lub) nabywcy dzieli się zwykle
na trzy podstawowe fazy: przed dokonaniem zakupu, podczas zakupu oraz po dokonaniu zakupu. Wielu autorów modeli zachowania konsumentów ujmuje ten proces tylko częściowo,
skupiając się głównie na czynnikach doprowadzających do zakupu. Przedmiotem artykułu
są metody zbierania danych na temat wewnętrznych czynników determinujących zachowanie konsumentów w pierwszej fazie wspomnianego procesu.
Czynniki wewnętrzne zależą od konsumenta i (lub) należą do niego. Składają się na
nie czynniki ekonomiczne, fizyczno-demograficzne, psychiczne oraz społeczno-kulturowe. Niektóre z tych grup czynników mogą zawierać elementy, z których część jest zależna,
a część niezależna od konsumenta. Na przykład grupa czynników ekonomicznych zależnych
– to dochód, wydatki, plany zakupowe, a czynników niezależnych – to popyt, inflacja, działania marketingowe przedsiębiorstw (np. kształtowanie opakowań i produktów). Większość
tych czynników powinna być dobrze poznana przez producentów i sprzedawców w celu
dostosowania się do wymagań rynku i jego kształtowania. Tymczasem, zgodnie z wynikami
jednego z ostatnio przeprowadzonych badań naukowych, badania marketingowe prowadzi
w Polsce tylko około 21% przedsiębiorstw (Pawlak-Kołodziejska, Schulz 2011). Z tego 80%
stara się poznać preferencje i opinie nabywców. Nawet ta niewielka część badań jest często
realizowana nieprofesjonalnie i powierzchownie, o czym przekonują rezultaty innego bada-
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nia naukowego ujawniające, że prawie połowa wyników prowadzonych przez firmy badań
miała ograniczoną użyteczność (Gregor, Kalińska-Kula 2012).
Ten pesymistyczny stan badań marketingowych w praktyce polskiej uzasadnia potrzebę
porządkowania metod nawet w tak bardzo wąsko zarysowanym w tytule zakresie. Są one
także prezentowane i interpretowane niejednolicie i niewyczerpująco w polskiej literaturze.
Klasyfikacja i krótki opis tych metod jest przedmiotem rozważań. Artykuł mieści się zatem
w kategorii prac metodycznych i przeglądowych jednocześnie.

Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne
W okresie przed zakupem na indywidualnego konsumenta ma wpływ wiele zależnych od
niego czynników ekonomicznych, do których można zaliczyć:
-- dochody indywidualne,
-- oszczędności i kredyty,
-- plany (zamiary) zakupowe,
-- zasób posiadanych informacji i dostęp do innych jej zasobów,
-- aktualny stan posiadania oraz dotychczasowy poziom i struktura konsumpcji,
-- inne czynniki, np. czas wolny.
Dochody są zwykle traktowane jako najważniejszy, pierwotny czynnik określający zakupy i konsumpcję oraz pozostałe czynniki (Grzega 2010, s. 105). Zebranie danych na temat
wymienionych czynników wymaga dotarcia do źródeł pierwotnych, którymi są sami konsumenci (nabywcy) produktów danego producenta lub sprzedawcy. W ramach planowanych
badań marketingowych korzysta się w pierwszej kolejności z dostępnych źródeł wtórnych.
Najbardziej przydatne mogą być wewnętrzne bazy danych konsumentów oraz raporty GUS
z badań budżetów gospodarstw domowych. Te ostatnie jednak są opracowane na podstawie
danych z paneli ogólnopolskich, które dla danej firmy mogą być zbyt ogólne. Do przydatnych źródeł wtórnych można także zaliczyć część dokumentów handlowych związanych
z zakupami, jak np. faktury, dokumenty przewozowe i ubezpieczeniwe, gwarancje. Dotyczą
one jednak klientów aktualnych i byłych.
Aby uzyskać szczegółowe dane ze źródeł pierwotnych na temat czynników ekonomicznych, najlepszą metodą ich zbierania jest panel konsumencki, który zwykle prowadzą
na zlecenie firmy badawcze. Są to drogie badania i dlatego przedsiębiorstwa ich na ogół
samodzielnie nie realizują. Dzięki danym panelowym można dokładnie i aktualnie opisać
większość wymienionych wyżej czynników, ale niektóre z nich, jak np. plany zakupowe,
czas wolny, zasób posiadanych informacji wymagają raczej wykorzystania innych metod
zbierania danych. Najbardziej nadaje się do tego celu metoda wywiadu osobistego, która daje w miarę dokładne dane, ale przy wyższych kosztach. Coraz częściej wykorzystuje
się metody ankiety internetowej lub wywiadu internetowego, które są znacznie tańsze
i dostarczają danych szybciej, ale dają znacznie niższy procent mniej trafnych odpowiedzi
(Kaczmarczyk 2011, s. 234). Dużą zaletą badanych cech ekonomicznych jest ich wysoki
poziom mierzalności, gdzie dominującą jednostką miary są jednostki walutowe.
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Czynniki fizyczno-demograficzne
Czynniki te bardziej należą do konsumenta niż od niego zależą. Do fizycznych (czasami
określane jako biologiczne) można zaliczyć wymiary ciała (istotne np. dla producentów
odzieży lub obuwia), sprawność fizyczną, której znajomość jest ważna dla producentów
urządzeń sportowych i firm świadczących usługi rekreacyjno-wypoczynkowe. Do tej grupy
czynników należy też zaliczyć potrzeby fizyczne oraz konsumpcję indywidualną. Ten ostatni czynnik występuje jednak po dokonaniu zakupu.
Z czynnikami fizycznymi związane są cechy demograficzne konsumentów, czyli wiek,
płeć, zawód, wykształcenie, rasa, narodowość. Pomijamy cechy gospodarstwa domowego,
ponieważ zakres tego artykułu obejmuje tylko konsumentów indywidualnych. Cechy demograficzne są raczej łatwe do zidentyfikowania jeszcze w okresie przed dokonaniem zakupu
i używane w marketingu jako główne kryteria typologii i segmentacji rynków konsumpcyjnych (Sowa 2010, s. 128).
Wiele danych demograficznych konsumentów, jak wiek, płeć, zawód i wykształcenie
jest dostarczanych w raportach z badań panelowych zamawianych przez przedsiębiorstwa.
Zgodnie z zamówieniem mogą być dostarczane nawet co tydzień lub raz na miesiąc. Dane
te są także często zdobywane przy okazji stosowania innych metod zbierania danych, głównie wywiadów, w tym zwłaszcza osobistych i telefonicznych. Stosowane są także metody
ankietowe jak ankieta pocztowa, internetowa, bezpośrednia i inne. Zarówno w wywiadach
i w ankietach wykorzystywane są kwestionariusze (wywiadu i ankietowe), w których zwykle po kilka pytań w części klasyfikacyjnej (tzw. metryczkowej) dotyczy wybranych cech
demograficznych.
Do podstawowych czynników oddziałujących na konsumentów w okresie przed zakupem należą potrzeby i cechy fizyczne nazywane biologicznymi lub fizjologicznymi. Są to
np. potrzeby zaspokojenia głodu (pokarmowe), potrzeba snu, potrzeba optymalnej temperatury, potrzeba bodźców zmysłowych i przetwarzania informacji (Obuchowski 1995).
Potrzeby te zaliczane są do potrzeb indywidualnych, a znaczna część – także do potrzeb
konsumpcyjnych. Cała gama informacji na temat potrzeb fizycznych potrzebna jest wielu
producentom i sprzedawcom w branży spożywczej, odzieżowej i wielu innych.
Zbieranie danych na temat potrzeb fizycznych nie jest proste i zwykle wymaga zastosowania co najmniej kilku różnych metod. Część metod zalicza się do tradycyjnych, jak
na przykład wspomniana wyżej metoda panelu konsumenckiego. Nie jest ona doskonała,
ponieważ na podstawie danych o wielkości i strukturze zakupów wnioskuje się np. o potrzebach żywnościowych przy założeniu, że to, co zostało zakupione, zostało spożyte lub
zużyte. Dlatego dokładniejsze dane otrzymać można dzięki zastosowaniu wybranych metod
sondażowych (pośrednich lub bezpośrednich), w tym zwłaszcza wybranych metod ankietowych i wywiadów. Ze wględu na zwykle duże badane populacje zadbać należy o ich dobrą
reprezentatywność, co można osiągnąć dzięki próbie losowej lub kwotowo-losowej.
Dodatkowo mogą być wykorzystane metody pozasondażowe (Kaczmarczyk 2011,
rozdz. 9), do których można zaliczyć wybrane odmiany obserwacji, metody spisu i rejestra-
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cji. Do tej grupy metod należą również pomiary ergonomiczne i biomechaniczne. Na przykład na użytek projektantów nowych zabawek, mebli i przedmiotów codziennego użytku
oraz ich wzornictwa prowadzi się pomiary psychomotoryczne rąk dzieci, aby projektanci
wiedzieli, co dziecko może chwycić, otworzyć, zakręcić oraz ile ma siły i jaką sprawność fizyczną. Podobnym pomiarom poddawani są coraz częściej ludzie starsi, ponieważ ich liczba
rośnie oraz wzrasta liczba używanych przez nich produktów, które trzeba dostosować do ich
obniżającej się sprawności fizycznej.

Czynniki psychologiczne
W miarę poprawy sytuacji materialnej konsumentów lub użytkowników zmniejsza się
ich wrażliwość na uwarunkowania ekonomiczne, a rośnie wpływ bardziej osobistych czynników psychicznych zaliczanych często do subiektywnych (Burgiel 2010, s. 135). Do czynników tych, mających wpływ na zachowanie konsumenta w okresie przed zakupem należą:
-- postrzeganie,
-- osobowość i postawy,
-- motywy i preferencje,
-- potrzeby psychiczne.
Ze względu na szczupłość miejsca ograniczymy się do metod zbierania danych na temat
potrzeb psychicznych. Konieczność badań tych potrzeb rośnie wraz ze wzrostem zamożności
konsumentów. Pojęcie potrzeb psychicznych ogranicza się niekiedy do rozwoju psychicznego (umysłowego) człowieka (Bywalec, Rudnicki 2002, s. 25). Tutaj potrzeby te rozumiemy
znacznie szerzej – jako wszystkie potrzeby niefizyczne. Potrzeby psychiczne powstają wtedy, gdy podstawowe potrzeby fizyczne zostaną zaspokojone, zgodnie ze znanym modelem
Maslowa. Należą one też do potrzeb konsumpcyjnych. Przy wyborze i zastosowaniu metod
zbierania danych jest przydatny podział potrzeb na cztery rodzaje uwzględnione w tabeli 1.
Większość badań (głównie naukowych) ogniskowała się dotychczas na potrzebach istniejących. Wzrost zamożności społeczeństwa polskiego oraz idąca za tym konieczność zmiany
modelu gospodarowania z naśladowczego na innowacyjny wymusi prawdopodobnie objęcie
badaniami marketingowymi pozostałe rodzaje potrzeb. W przypadku potrzeb indywidualnych dane zbiera się przy pomocy zarówno metod ilościowych i jakościowych. Każde z nich
można podzielić na metody klasyczne (tradycyjne) oraz metody nowe. Klasyfikację tych
metod zawarto w tabeli 2.
Metody jakościowe znalazły głównie zastosowanie do potrzeb ukrytych i ujawniających
się. Ze względu na to, że ilościowe i jakościowe metody klasyczne są dobrze znane, skupimy
się na metodach nowych. Punkty nasłuchu można spotkać w firmach na całym świecie.
Przez naturalne (zawodowe) kontakty z klientami uzyskuje się informacje na temat m.in.
zachowań klientów. Klientowi przy okazji jego obsługi zadaje się kilka pytań, np. na temat planów zakupowych w danym roku, oceny ostatniego nowego produktu w porównaniu
z konkurencyjnym. Można na bieżąco identyfikować zmiany potrzeb klientów, zmiany ich
preferencji (wewnętrznych i zewnętrznych), działania konkurencji. Dzięki temu kierownic-
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two może natychmiast reagować na zmiany rynkowe. W celu eliminacji błędów organizacja
i praca punktów nasłuchu powinna być skoordynowana z funkcjonowaniem działów badań
marketingowych.
Tabela 1
Charakterystyka rodzajów potrzeb psychicznych
Rodzaj potrzeby

Charakterystyka potrzeby

Potrzeby ukryte

Są potrzebami „uśpionymi”, nieuświadamianymi przez czowieka. Przyczyną jest
brak wiedzy o produkcie zaspokajającym potrzebę, brak świadomości korzyści po
jego zakupie. Ludzie rzadko sami ujwniają swoje ukryte potrzeby. Robią to za nich
aktywne, marketingowo zarządzane przedsiębiorstwa.
Potrzeby
Są to zwykle nowe potrzeby, które wpierw trzeba odkryć, zidentyfikować, a następujawniające się
nie ujawnić. Wiąże się to często z ofertą nowego produktu. Są rezultatem zmian
w otoczeniu konsumenta, które burzą obecny stan życia i świadomości, doprowadzając do powstania i ujawnienia nowych potrzeb.
Potrzeby istniejące Są one zaspokajane przez obecne na rynku dobra. Wynikają z chęci utrzymania lub
(w pełni świadome) poprawy aktualnego poziomu życia. Nie są one stałe. Zmiany w otoczeniu konsumentów i w nich samych prowadzą po pewnym czasie do powstania nowych
potrzeb, które mogą być ujawnione lub pozostać ukryte.
Potrzeby nowo
Są wprowadzone do świadomości bez inicjatywy konsumenta. Są mu często nastworzone
rzucone, a konsument akceptuje je jako swoje. Potrzeby te są kreowane zazwyczaj przez aktywne, marketingowo zarządzane przedsiębiorstwa, które dzięki temu
tworzą i kontrolują nowe rynki oraz budują i utrzymują przewagę konkurencyjną.
Źródło: Kaczmarczyk (2007, s. 83-84).

Tabela 2
Klasyfikacja metod zbierania danych na temat potrzeb psychicznych
Typy metod
Metody ilościowe

Rodzaje metod
Klasyczne

Nowe
Metody jakościowe Klasyczne
Nowe

Źródło: Kaczmarczyk (2007, s. 85)

Metody wybrane
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

metody ankietowe
wywiady indywidualne (osobiste, telefoniczne)
panele konsumenckie
metody obserwacji
metody eksperymentu
punkty nasłuchu
inne nowe
wywiady grupowe
metody projekcyjne
pogłębione wywiady osobiste
analiza przypadków konsumentów (CCR)
metoda ZMET
metoda triad
inne nowe
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Do nowych metod jakościowych należy metoda analizy przypadków konsumentów
(Customer Case Research – CCR), która służy m.in. identyfikacji potrzeb ukrytych lub się
ujawniających. W istocie metoda CCR jest etapem całego procesu badawczego, spcjalnie
zaprojektowanego do odkrycia potrzeb. Na podstawie odpowiedzi otrzymanych z zadanych
pytań buduje się obraz całego procesu postępowania nabywcy. Obraz ten jest uzupełniany
dzięki wynikom pogłębionych wywiadów osobistych, obserwacji oraz treści dokumentów
nabywców. Pozwala to odkryć dynamikę decyzji zakupowych w sytuacji ograniczeń podaży, presji czasu i napięć zawodowych. Cały ten łańcuch zdarzeń umożliwia przewidzenie
przyszłych okoliczności i potrzeb. Metoda CCR zakłada indagowanie konsumentów dopóty,
dopóki nie odkryje się potrzeb i innych okoliczności skłaniających do zakupu (Kaczmarczyk
2007, s. 87-90).
Nową metodą jakościową jest także metoda ZMET (Zaltman Metaphor Elicitation
Technique), która została opracowana przez profesora G.Zaltmana i jego współpracowników w latach 90. XX wieku na Uniwersytecie Harvarda. Metoda służy m.in do identyfikacji
ukrytych i ujawniających się potrzeb konsumentów. Odkryto, że nabywcy tworzą i przekazują znacznie bogatsze treści w efekcie łącznej ekspresji werbalnej i niewerbalnej w porównaniu z ekspresją tylko werbalną, właściwą dla metod klasycznych. W ramach metody kluczowe znaczenie mają trzy cechy: fotoanaliza, narracja oraz metafora. Podejście narracyjne
na początku badania tworzy podstawy całego procesu badawczego. Wzięte z życia opowiadania ujawniają to, czego konsumenci potrzebują oraz pomagają zrozumieć, co nimi kieruje. Dane te zbiera się podczas dwugodzinnych wywiadów z respondentami. Fotoanaliza,
metoda wykorzystywana w socjologii, psychologii i antropologii od 50 lat, zaczyna być
coraz bardziej popularna w badaniach marketingowych. Własnoręcznie zrobione fotografie
w rezultacie kontrolowanych bodźców dostarczają danych służących ujawnianiu potrzeb
i zrozumieniu zachowań konsumenta. Cała procedura badawcza składa się z 9-10 etapów.
(Catchings-Castello 2000).

Wewnętrzne czynniki społeczno-kulturowe
Czynniki te ujmowane są zwykle razem i nazywane często socjokulturowymi. Podobnie
jak czynniki psychologiczne, są trudniejsze do pomiaru ilościowego oraz podobnie jak czynniki ekonomiczne – mogą być wewnętrzne i zewnętrzne. Do wewnętrznych czynników społeczno-kulturowych oddziałujących na konsumentów przed zakupami należą: kultura, styl
życia, pełnione role, postawy etnocentryczne. Natomiast do zewnętrznych tego typu czynników należy zaliczyć przykładowo oddziaływanie liderów opinii, status, przynależność do
określonej klasy społecznej.
Pojęcie etnocentryzmu konsumenckiego wprowadzili do marketingu T.A. Shimp
i S. Sharma (1987) definiując go jako „...przekonania podzielane przez konsumentów o stosowności i faktycznej moralności związanej z zakupami produktów pochodzenia zagranicznego”. Przystępując do badań etnocentryzmu należy brać pod uwagę trzy główne zakresy tych badań: źródła i poziom świadomości etnocentrycznej konsumentów, etnocentryzm
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deklarowany (skłonność do zakupów dóbr krajowych) oraz etnocentryzm faktyczny, czyli
rzeczywiste zakupy produktów krajowych. W tabeli 3 wyszczególniono metody zbierania
danych w ramach trzech wspomnianych grup badań.
Tabela 3
Metody zbierania danych w badaniach etnocentryzmu konsumenckiego
Metody zbierania danych
ze źródeł pierwotnych w ramach grup

Grupy badań etnocentryzmu
Badania świadomości etnocentrycznej
Badania etnocentryzmu deklarowanego
Badania etnocentryzmu faktycznego

−
−
−
–
–
−
–
–
–
−

wywiady grupowe
metody projekcyjne
pogłębiobe wywiady osobiste
metody ankietowe
wywiady osobiste
wywiady internetowe i telefoniczne
metody eksperymentu
panele konsumenckie i sklepowe (detaliczne)
metody obserwacji
metody spisu i rejestracji

Źródło: Kaczmarczyk (2007, s. 126).

Trzy grupy badań uzupełniają się wzajemnie dając pełny obraz etnocentryzmu i czynników go określających. Najbardziej rozwinięte i często stosowane są badania etnocentryzmu
deklarowanego, które dotyczą zwykle okresu przedzakupowego. Do zbierania danych stosuje się tu głównie klasyczne pośrednie i bezpośrednie metody sondażowe, głównie metody
ankietowe i wywiady. Ich celem jest poznanie poziomu skłonności do preferowania produktów krajowych.
Pierwszy kwestionariusz do pomiaru etnocentryzmu deklarowanego zbudowali i sprawdzili w 1987 roku wspomniani wyżej badacze amerykańscy Shimp i Sharma. Głównym
składnikiem kwestionariusza jest 17-pozycyjna (17 stwierdzeń tworzy skalę nominalną)
skala Likerta, w skład której wchodzi także 7-pozycyjna porządkowa skala intensywności
zgody. Autorzy nazwali ją skalą do pomiaru etnocentrycznych tendencji konsumenckich
(Consumers Ethnocentric Tendencies Scale – CETSCALE). Skala ta, po przetłumaczeniu
była już wielokrotnie stosowana w Polsce, po raz pierwszy w latach 1994-1995 (Falkowski
i in. 1996).

Podsumowanie
Konieczność co najmniej dobrej znajomości czynników determinujących zachowania
konsumentów, zwłaszcza w okresie przedzakupowym, uzasadnia wystarczająco potrzebę
prowadzenia badań marketingowych. Z kilku ostatnio przeprowadzonych badań naukowych wynika, że około 80-90% menadżerów deklaruje, że przywiązuje bardzo duże lub
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duże znaczenie do zdobywania wiedzy o rynku, w tym o konsumentach. W rzeczywistości
badania na ten temat prowadzi niewielu z nich. Zaniechania te wynikają z braku wiedzy,
małych możliwości finansowych i organizacyjnych, a także braku dobrych specjalistów
w zakresie badań marketingowych. Jednak brak przekonania do badań wydaje się najbardziej widoczny o czym świadczy to, że aż prawie jedna trzecia badanych menedżerów
twierdzi, że w „naszej branży znamy rynek na tyle dobrze, że badania marketingowe nie
są nam potrzebne”.
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Methods of Data Collection in Surveys on Internal Determinants
of Consumers’ Behaviours in the Period prior to Shopping
Summary
In the period before shopping, there are surveyed the consumer-dependent factors shaping their behaviour. They comprise economic, psychical, physical, demographic and socio-cultural factors. Within the framework of the process of marketing research of consumers’ behaviours, one must well plan and apply methods of
data collection, both those traditional and new ones. The correct and comprehensive
classification of those methods helps in planning and carrying out consumer surveys.
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Методы сбора данных в исследованиях внутренних обусловленностей
поведения потребителей в период до осуществления покупки
Резюме
В период до осуществления покупки исследуются зависимые от потребителя факторы, формирующие его поведение. К их числу относятся экономические, психические, физико-демографические и социально-культурные
факторы. В рамках процесса маркетинговых исследований поведения потребителей следует хорошо спланировать и применить методы сбора данных –
как те традиционные, так и новые. Правильная и исчерпывающая классификация этих методов помогает в спланировании и проведении обследований
потребителей.
Ключевые слова: поведение покупателей; внутренние факторы, предопределяющие поведение покупателей; методы сбора данных в исследовательских
процессах.
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Financial Standing of Young Consumers and Their Financial
Competences in the Light of Research Findings
Summary
The segment of young consumers meets a particular interest on the side of both
market researchers and business. As it was noticed in the report Bogactwo mądrości
– spełnianie potrzeb starszych konsumentów: “The prevailing in recent decades cult
of youth has shaped the way in which firms perceive the consumer. Though at present the bigger and bigger and more and more influential group of consumers are
individuals aged 50+, the majority of suppliers of products and services have still
been designing and adjusting their offer only to the young generation” (Deloitte,
2012).It is this group of consumers which is perceived as one of potential and innovative consumers. Hence the knowledge of the young people’s financial standing, competences, behaviour is of substantial cognitive and applicative importance.
An aim of the article is to present the young Poles’ financial standing in the light
of findings of the survey for the National Register of Debts1 as well as the selected
competences of young consumers based on results of the quantitative (main2) survey carried out among 1000 Poles (recognised as at least minimally competent)
in August 2013, for two groups: individuals aged 18-29 accounting for 26% and,
for comparison, aged 30-39 accounting for 14% of the population surveyed. The
The survey was carried out by the research institute Millward Brown commissioned by the National Register of Debts of
the Economic Information Bureau by the method of computer-assisted telephone interviews (CATI). The sample of 1021
individuals aged 18-35 years was randomly selected by quota. The survey was carried out in 2014.
See Finansowy portret młodych, cz. I – młodzi zarabiają, cz. II – młodzi wydają, Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji
Gospodarczej, Warszawa 2014.
2
The main survey was preceded by the omnibus survey in which Poles were asked to relate to 20 statements which might
differentiate their attitudes towards the issue of sustainable consumption. Based on the received answers there were singled out
five statements (the so-called filter): 1) If the product is proecological and has such marking, then I shall willingly buy it, even
if it costs10% more than the one without such a marking; 2) I would like that the direct manufacturer received fair payment
for the product even if I had to pay for it 10% more; 3) I regularly sort waste; 4) When buying something new I first listen to
the opinions of acquaintances on the issue; 5) I almost always read the composition of food products being bought. Indication
by the respondents of three of them qualified the respondent to a further quantitative survey (the main), which had the nature
of consumer survey. Respondents were adult Poles aged 18-74 who were recognised as the minimum competent. The survey
was carried out among 1000 respondents by the telephone interview method (CATI) in August 2013. The characteristics of the
research sample: sex: women – 51%, men – 49%; age: 18-29 (26%); 30-39 (16%); 40-49 (19%); 50-59 (15%); 60+ (24%);
education: primary (6%), vocational (14%), secondary (46%), higher (34%); household’s net income: up to 2 thousand zlotys
(29%); 2001-4000 zlotys (34%), 4001 zloty sand more (16%), denial (21%); residence: countryside (39%), town with less than
25 thousand (13%), town with 25–49 thousand (11%), town with 50–99 thousand (8%), town with 100 thousand and more
inhabitants (30%), provinces: Dolnośląskie – 7%; Kujawsko-Pomorskie – 5%; Lubelskie – 5%; Lubuskie – 3%; Łódzkie – 7%;
Małopolskie – 9%; Mazowieckie – 14%; Opolskie – 3%; Podkarpackie – 5%; Podlaskie – 3%; Pomorskie – 6%; Śląskie – 12%;
Świętokrzyskie – 4%; Warmińsko-Mazurskie – 4%; Wielkopolskie – 9%; Zachodniopomorskie – 4%.
The surveys were conducted within the grant “Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań
i zrównoważonej konsumpcji” nr 2011/03/B/HS4/04417, financed from the National Science Centre’s resources.
1
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survey was carried out with the use of a questionnaire of the survey by the CATI
(computer-assisted telephone interview) method. The surveys carried out by NRD
show that more than 1/3 of young Poles receive money from parents or family, or
have bills paid thereby. Independently able to subsist is every fourth 25-30-years
old individual and as much as 14% 30-years old ones. Young people are more often
satisfied than dissatisfied with their financial standing. Almost every second young
Pole is satisfied or very satisfied with their financial standing; only 23% are dissatisfied or highly dissatisfied. As much as 30% of the respondents were unable
to evaluate their standing. Young Poles’ households’ incomes are highly diversified. On average, young Poles’ families have at their disposal the amount of 2,669
zlotys per month. Living on credit is for many young people the only possibility
to start their independent lives. Almost one half of Poles up to the age of 35 years
availed themselves with credits and loans whenever. In turn, the authors’ surveys
indicate that financial competences of young Poles require educational activities
whose need is indicated by the respondents. Many young people do not plan their
budget or special purpose spending, do not prepare a purchase list, although many
young people display high self-assessment of their competences as regards finance
management. The presented research findings have the cognitive and applicative
character. The article is of the research nature.
Key words: young people, consumers, financial standing, competences.
JEL codes: D12, D31, D33

Introduction
Many people included into the group of young people (it is assumed that those are people
who are younger than 35 years) have grown in the realities of free-market economy. This
is a generation for which living on credit is not anything bad; quite to the contrary, meeting
needs, not only real ones, indispensable for existence, but more and more frequently contextual needs (Szczepański 1981, p. 137; Bylok 2013, p. 35-47),takes place with the use not so
much one’s own savings as credits and loans. In this respect, they definitely differ from their
parents for whom taking credit/loan often enough was a serious and thoroughly informed
life decision.
One can hardly wonder at contemporary young people as the market encourages buying
and products are within reach, under the principle: “buy today, pay tomorrow”. Banks and
parabank institutions encourage reaching out for an ‘easy’ money (Dąbrowska 2013, p. 116).
The ability to carry out self-control depends on a number of factors, mainly subjective,
e.g. attitudes. Attitude, according to the definition provided by R.A. Baron and D. Byrne, is “a lasting, general evaluation of people (including oneself), objects, and problems” (Solomon 206,
p. 242). In turn, B. Wojciszke under attitudes understands “relatively lasting tendencies to a positive
or negative relationship to the object of attitude” (Wojciszke 2011, p. 200).

Empirical research related to the theory of social representations proved that there prevail
in the society the two opposite attitudes towards financial behaviour: pro-saving and pro-consumption (Webley, Nyhus 2001, p. 96-99).
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It is proper to quote the words uttered by T. Veblen who noticed that “it is much more
difficult to reduce expenses, to leave off the once achieved living standard than to increase
expenses adequately to the growth of wealth” (Veblen 1971, p. 93).The reasons should be
seen in consumers’ strong habit to the achieved living standard and lifestyle, the acquired social status. Sources of financing consumption in such a situation become external resources,
for example, loans and credits.

Financial standing of young Poles
Financial standing is a determinant of the household’s economic condition, its abilities to
meet needs as well as indicates abilities to make savings, financial liabilities and their timely
settlement.
As the survey “Financial Portrait of Young People” of the National Register of Debts
shows, 72% of young Poles live on gainful employment, 29% of young people work within
the framework of employment contract for indefinite time-period earning on average 3,209
zlotys per month. On average, young people’s families earn 2,669 zlotys; people with higher
education – 3,219 zlotys (with vocational education – 2,280 zlotys); living in towns – 2,872
zlotys (in the countryside – 2,490 zlotys). Taking into account the sex, men still are in a better situation – there are working 79% of them vis-à-vis 65% of young women; the average
income of men’s household amounts to 2,936 zlotys compared with 2,385 zloty sin case of
women.
Up to 25 years of age, most often young Poles work within the framework of ‘junk’ job
contract earning on average 2,582 zlotys; in the group of people aged from 26 to 30 years,
there prevail employment contracts for a definite time-period, with the average salary of
2,748 zlotys; after the 30th year of life, young people more often work having their employment contracts for an indefinite time-period, with the average monthly salary of 2,826 zlotys.
In the group of young Poles living together with their parents there prevails (46% of
respondents) salary up to 2,000 zlotys (with the average of 2,508 zlotys); salary of singles is
placed within the interval of 2,001 to 5,000 zlotys (47%; 2,511 zlotys), like in case of families with children (50%; 3,084 zlotys), and partners without children (39%; 2,940 zlotys).
As the research shows, parents/family support young Poles:
-- 37% of them make use of financial support from others,
-- 27% receive money for housekeeping,
-- 23% have the paid rental or part of bills.
The support is, first of all, used by the individuals aged 18-25 (60%), next 26-30-years
old (24%) but also the oldest in this group, 31-35-years old (14%). In case of students, 75%
of young people use the financial support. It is worthwhile to note that in terms of finance
even individuals with secondary and higher education are not independent – by 41% of them
in each of these groups are financially supported.
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In all the age groups, most often parents/family pay rentals, bills for electricity, gas and
water as well as they finance food products. In the youngest group, they often pay also bills
for the Internet, communication, bills for mobile phone (Chart 1).
Chart 1
Types of financial support of young Poles by parents/family
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Source: The report “Finansowy portret młodych” [The Financial Portrait of Young People], op.cit.

It is proper to note that 39% of the surveyed individuals are satisfied with their financial
standing and 9% - very much satisfied, whereas 23% were more or less dissatisfied. As much
as 30% could not clearly assess their standing.
The greatest optimists appeared to be the youngest. Almost half of them are satisfied and
11% very much satisfied. The level of satisfaction is the lowest in the group aged from 26
to 30 years, what can be explained by the life cycle, entering by many people the stage of
self-reliance.
Among thirty-year old people, 46% are satisfied and 8% very much satisfied. Also in
this age group we can observe a little bit more of those more satisfied and the least group
of people dissatisfied with their financial standing. More than one half of singles (57%) are
satisfied with their financial standing; it is also this group where there is the least number of
people dissatisfied (13%). Country dwellers are usually more satisfied than inhabitants of
big towns and cities (52% of those satisfied vis-à-vis 42%). The most dissatisfied are inhabitants of big towns and cities (100-400 thousand inhabitants; as much as 29% express their
dissatisfaction with their current financial standing) what can be attributed to the specificity
of life in large agglomerations.
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More often about the lack of cash complained women (46%) than men (37%); however,
it is them who work less frequently and often earn less. The age also differentiates financial
standing of young Poles. Despite the fact that people in their thirties mostly work and earn
the biggest money, it is them who most often encounter the situation that they lack money.
It can be explained by a different phase of life and occurrence of the needs they did not have
when were younger. Families with children (48%) more often indicate lack of money than
singles (34%) or individuals living with parents (41%).

Young people’s propensity to take loans/credits (the survey carried out
for the National Register of Debts)
Young Poles are the generation which, like their peers from other countries of the
European Union, meet their needs with the use of external funds. For many of them credit
is the only opportunity to obtain their own flat, for independent life. As the survey called
“Finansowy portret młodych” carried out for the National Register of Debts shows almost
one half of Poles before 35 years of age have whenever used credits and loans. Young people, who want to borrow money, most often apply to the bank (79%), much more seldom to
intermediaries offering instalment credits at stores (17%) and money-lending firms (12%).
Money-lending firms’ offer is more often used by individuals before 25 years of age (35%)
as well as casual workers (36%) and jobless people (24%), what may issue from a greater
ease of getting loan than from the bank.
About the lack of creditworthiness more often complain individuals before 25th year of
age, students as well as people with primary and secondary education. Another reason for
non-borrowing is the lack of ability to repay subsequent monthly liabilities.
The average monthly liability of young people’s households on account of loans amounts
to 603 zlotys and mortgage credits–to 739 zlotys. Instalments of almost every tenth respondent amount to more than 999 zlotys. Greater monthly liabilities are attributed to the individuals living in married couples (loan instalment amounts to 814 zlotys, credit instalment – to
960 zlotys) than unmarried individuals (loan instalment: 439 zlotys, credit instalment: 513
zlotys). The highest liabilities have families with children – every month their account is
reduced by 831 zloty son account of loans and by 1017 zloty son account of mortgage credit.
The structure of expenses to cover liabilities confirms that it is just credits what serves young
people building their independence and adult life.
The number of people, who have borrowed, grows with age. In the group of people before 25, money was borrowed by every fifth respondent, whereas among the people aged
30+–by seven of ten. For loans and credits much more seldom reach individuals with primary education; 75% have never incurred such liabilities. Only 6% among pupils and students
have availed themselves of the opportunity to gain funds from those sources.
The main reason for incurring financial liabilities by young people was too large oneoff expenditure to buy a thing (in the list of dream things, there were most often furniture,
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apparel, electronic devices, household appliances, foods, car or motorcycle)for one’s own
money (Chart 2).
Chart 2
Reasons for incurring financial liabilities
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The youngest, aged from 18 to 25, if they borrow, then the reason is a purchase of a car,
scooter or motorcycle (37%) but also holiday travels (8%) or hobby (6%).This means that
the youngest Poles want to satisfy high-tier needs, to have a pleasure disregarding the costs
and realfinancial abilities. The fashion for certain geographical destinations also makes accomplishment of journey at any cost. “The priority is me and my needs, my hobbies”. Young
people like surfing, diving, exercise extreme sports. This is often an element of being distinguished, leaders imitation and sometimes of the prestige or self-fulfilment. In this age
group, there were also prevailing the following reasons: “Temporary financial problems”,
“Incidental expenses”, what confirms the earlier reflexion concerning an ease to make decisions on borrowing and pampering oneself. It is worthwhile to emphasise that individuals
form this age group most often live with parents and make use of parents’ aid as well as they
most seldom indicated that could not afford buying certain goods.
In the age group 31-35, almost every third person considered that ‘Loan/credit would
be more profitable”. Such a situation would be justified if costs of repayment thereof were
lower than the gained profits from investing savings.
For every fifth young Pole, loan and credit serves repayment of previous debts or coverage
of current expenses. Among elder people, such situations take place definitely more seldom.
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Individuals around 30 year of age most often decide to take a loan to buy something
to their household or to make a repair, but it is also them who live independently. Almost
three of ten 30-years old people decided to credit real estate. The strict procedure of taking
mortgage credit causes that chances to take it are higher in case of individuals with the most
stable situation in the labour market.
The greater profitability of loan or credit as compared with cash payment was indicated
by as many as every fourth young Pole. This confirms the earlier thesis that young Polesare
not afraid of taking a loan or credit. However, difficulties may concern timely repayment
thereof.
It is proper to note that for 36% of young Poles there happened not to pay their bills at
due times. Unpaid liabilities concerned:
-- invoice for telephone/Internet – 23%,
-- payment of rentals, bills for electricity, gas, water, etc. – 20%,
-- loan-repayment instalment – 10%,
-- credit-repayment instalment – 8%,
-- credit card – 6%.
Outstanding liabilities were settled in the following ways: from current income, wage
(45% of indications);using assistance of the family, friends (41%); there were reduced expenses (30%);there were used savings (15%); there was undertaken an additional job (10%);
there was taken a loan, there was used the credit card (8%); there was sold the property (2%).
It is worthwhile to add here that, as the research shows, 47% of young Poles save, 13%
have savings from 5 to 25 thousand zlotys, and 5% have savings above 25 thousand zlotys.

Financial competences of young Poles in the light of authors’ own
research
Every household has budget which allows for meeting the essential and higher-tier needs
at different levels of satisfaction. According to the Central Statistical Office (GUS), the
household’s budget comprises cash and non-cash incomes and expenditures of the household
for a given period (A. Dąbrowska, F. Bylok, M. Janoś-Kresło, D. Kiełczewski, I. Ozimek
2014) (Pojęcia stosowane … 2014).
Competences mean the theoretical knowledge and practical skill distinguishing a given
person with an ease of effective, efficient, corresponding with the qualitative expectations
satisfaction of needs of lower and higher tier retaining responsibility for choices and decisions being made3.
Rational management of financial means requires budget planning. As the quantitative
research shows, the budget is not planned at all by 26%of peopleaged18-29 (statistically significant dependence) and 33% of peopleaged30-39. The higher per cent of people not plan3

More widely: Dąbrowska, Bylok, Janoś-Kresło, Kiełczewski, Ozimek, (2014) (monograph in print).
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ning their budget among individuals in their thirties is quite surprising as in this group people
more often have their families, more stabilised lifestyle, they have to think of meeting not
only their own needs but also those of other members of the household. Among those who
plan their budget, on the monthly basis, there are planning their budget, respectively, 49%
and 58% (statistically significant dependence), and in a longer perspective – 18% and 16%.
The competent consumer not only ought to plan his or her budget but to plan purposeful
expenses what allows making more reasonable, informed decisions.
As the research shows, there are not planned at all purposeful expenses (e.g. purchase of
RTV devices, household appliances, a car, a lot, gaining new skills – by way of use of paid
training, courses, etc.) by 36% of peopleaged18-29 and by 38% of those aged30-39. Such
plans on the 6-month basis are prepared, respectively, by 30% and 31%(statistically significant dependences), on the annual basis – by 19%in each of the age groups, and in a longer
perspective – by 15% and 12% of consumers.
Very well estimate their competences as regards management of household’s finance
36% of peopleaged 18-29 and 40% of those aged 30-39.
Important is the need of financial consultancy demand for which was reported by 69%
of people aged 18-29 and 83% of those aged 30-39. This means that very many people are
aware of lack of competence as regards household’s finance management and they would
readily have availed themselves of prompts how to manage it rationally in order to be able
both to meet needs without fears that it would not suffice them to the end of month and to
save or invest financing surplus.
As the survey called “Portret finansowy młodych” shows, many people dream of buying
real estate, furniture, scooter, home appliances, and car. In the survey in question, the consumers were asked what sources of financing they were anticipating. It appeared that among
people aged 18-29 as well as 30-39 in the first place there were indicated savings: respectively, 55% and 62%; the second place took bank credit – 30% and 26%; next, additional
job – 9% and 6% as well as loan taken from the family and friends, at a work place – by
6% in each of these groups. The decisions concerning purchasing real estate, RTV devices,
household appliances, car are usually of the nature of prudent decisions what means that the
consumer making his or her purchasing decision goes through the whole decision-making
process; particularly extended is the stage of searching information and comparing offers
or non-routine decisions (Garbarski 1998, p. 82-84) which usually concern the products already bought earlier; there take place all the phases of the process of making purchase decisions, though the time destined for recognition of the ways of need meeting is considerably
shorter than in the case of prudent decisions – the consumer makes a choice based on their
experience, opinions of acquaintances, recommendations, time pressure, etc.
In case of food articles, lists of purchases are not prepared by 16% of people aged 18-29;
21% of them do it only sometimes; 30% do so in case of bigger purchases, and 32% draw
a list of purchases every day or almost every day. Those in their thirties most often draw their
lists with bigger purchases (30%), a little bit more seldom on the daily basis or almost every
day (28%), or sometimes (27%; statistically significant dependence), while 16% – never.
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Purchasing foods concerns product bought every day and often; it is usually connected
with a routine decision what means that the consumer goes across the shortened decisionmaking process as it is the product already known to the buyer.
Purchasing decisions are affected, inter alia, by advertising. As K. Stasiuk and D. Maison
notice, consumers are to a modest extent aware of the fact how much advertisements like
brands affect the decisions they make (Stasiuk, Maison 2014, p. 416). Meanwhile, more
often than every fourth young respondent declares that advertising does not affect their decisions and merely a few per cent admit that they are affected thereby (Chart 3).
Chart 3
Buying under impact of advertising by respondents aged 18-39 (% of answers)
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Source: Authors’ own research, 2013.

Although the respondents did not admit that they were buying under influence of advertising, nevertheless very many of them said that they were buying under impact of advertising food products and, on average, every fourth RTV devices, household appliances,
electronic devices as well as clothes and footwear (Table 1).
Moreover, 78% of people aged 18-29 and 72% of those aged 30-39 declare that they buy
products present in sales promotion and by super price.
From the point of view of households’ budget, finance management as well as responsibility for decisions being made in the context of care of the environment, important are
young people’s attitudes towards use of electricity, water and gas. And so:
-- in case of electricity, 48% of respondents do not pay attention to its use, and doing that
seldom are 40% of people aged 18-29, while 38% and 41% (statistically significant dependence) do so in the group of those aged 30-39;
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-- water use is neglected by 37% of respondents, while seldom paying attention are 47% of
people aged 18-29; 37% and 41% are attributed to those in their thirties;
-- gas use is neglected by 37% of respondents; seldom do so 38% of younger people and,
and 36% and 32% of people aged 30-39.

3%

4%

6%

25%

30-39

62%

23%

5%

4%

4%

5%

4%

21%

Clothes, footwear

4%

Furniture

5%

Catering services

18%

Education of children

70%

Insurance services

RTV devices, household
appliances, electronic
devices

18-29

Age

Car

Food products

Table 1
Products bought under impact of advertising (% of indications)

Source: Authors’ own research, 2013.

It is important whether young people are ready to change their purchasing habits taking
into account the idea of sustainable consumption, i.e. to buy only what is necessary, in order
not to throw away products; to buy natural environment-friendly products; to always use an
ecological, reusable bag; to prefer local manufacturers; when buying RTV devices, household appliances to pay attention to use of energy and water.
Readiness to change one’s hitherto habits was definitely declared by every second person
aged 18-29 and by 38% of 30-year olds; would be rather disposed 37% of peoplein a younger age group, and 38% in the group of 30-39 years.

Resumption
In general, we can say that the financial portrait of young Poles is not too optimistic.
Behaviour displayed by young people, particularly those aged 18-25, indicate the need for
educational activities, for making people aware why the contemporary consumer should
plan their budget, what consequences are in case of untimely repayment of drawn liabilities,
and that not every need must be satisfied at once. “Buy mindfully and make commitments
being aware they have to be repaid” are the principles which may safeguard many young
peopleagainst financial troubles.
As Adam Łącki, Chairman of the Board of Management of the National Register of
Debtsof the Economic Information Bureau S.A., rightfully states (Kredyt… 2014), young
people must remember to build their credit history both in the credit information office and
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in the business information offices. They should prevent the situation that they are included
in the list of debtors already at the beginning of their adult life as there is yet a very long way
before them. The database of the National Register of Debts at present includes more than
770 thousand people below 35 years of age. Those are debts on various accounts: unpaid
loans and credits, but also unpaid bills of rentals and mass media and utilities. In aggregate,
young people have outstanding liabilities for almost 4 billion zlotys. The most indebted
young person is 34 years old and has 4.8 million of debt.
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Sytuacja finansowa młodych konsumentów a ich kompetencje
finansowe w świetle wyników badań
Streszczenie
Segment młodych konsumentów znajduje szczególne zainteresowanie ze strony zarówno badaczy rynku, jak i biznesu. Jak zauważono w raporcie Bogactwo
mądrości – spełnianie potrzeb starszych konsumentów: „Panujący w ostatnich de-
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kadach kult młodości ukształtował sposób, w jaki firmy postrzegają konsumenta.
Pomimo, że obecnie coraz większą i bardziej wpływową grupą konsumentów są
osoby w wieku 50+, większość dostawców produktów i usług wciąż projektuje
i dostosowuje swoją ofertę tylko do młodego pokolenia” (Deloitte, 2012). To w tej
grupie konsumentów upatruje się potencjalnych i innowacyjnych konsumentów.
Stąd wiedza o sytuacji finansowej, kompetencjach, zachowaniach ludzi młodych
ma istotne znaczenie poznawcze i aplikacyjne. Celem artykułu jest przedstawienie
sytuacji finansowej młodych Polaków w świetle wyników badania Krajowego Rejestru Długów, a także wybranych kompetencji młodych konsumentów w oparciu
o wyniki badania ilościowego (głównego) przeprowadzonego wśród 1000 Polaków
(uznanych za przynajmniej minimalnie kompetentnych) w sierpniu 2013 roku, dla
dwóch grup: osób w wieku 18-29 lat liczącej 26% i dla porównania w wieku 30-39
lat liczącej 14% badanej populacji. Badanie przeprowadzono przy wykorzystaniu
kwestionariusza ankiety techniką CATI (ang.Computer Assisted Telephone Interview, czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny). Badania przeprowadzone przez KRD wskazują, że ponad 1/3 młodych Polaków dostaje pieniądze
od rodziców lub rodziny lub ma przez nich opłacane rachunki. Samodzielnie jest
się w stanie utrzymać co czwarty 25-30 latek i aż 14% trzydziestolatków. Młodzi
są częściej zadowoleni niż niezadowoleni ze swojej sytuacji finansowej. Niemal
co drugi młody Polak jest zadowolony lub bardzo zadowolony ze swojej sytuacji
finansowej, jedynie 23% jest niezadowolonych lub bardzo niezadowolonych. Aż
30% badanych nie potrafiło ocenić swojej sytuacji. Dochody gospodarstw domowych młodych Polaków są bardzo zróżnicowane. Średnio rodziny młodych Polaków dysponują kwotą 2 669 złotych miesięcznie. Życie na kredyt jest dla wielu
młodych ludzi jedyną możliwością na rozpoczęcie samodzielnego życia. Niemal
połowa Polaków do 35. roku życia korzystała kiedykolwiek z kredytów i pożyczek.
Z kolei badania autorek dowodzą, że kompetencje finansowe młodych Polakówwymagają działań edukacyjnych, na potrzebę których wskazują sami respondenci.
Wiele młodych osób nie planuje budżetu, ani wydatków celowych, nie sporządzają
listy zakupów, aczkolwiek wielu młodych dokonuje wysokiej samooceny kompetencji w zakresie zarządzania finansami. Przedstawione wyniki badań mają charakter poznawczy i aplikacyjny. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: młodzi konsumenci, sytuacja finansowa, kompetencje.
Kody JEL: D12, D31, D33

Финансовое положение молодых людей и их финансовая
компетентность в свете результатов исследований
Резюме
Сегмент молодых потребителей особо привлекателен как для исследователей рынка, так и бизнеса. Как отмечается в отчете Богатство мудрости
– осуществление потребностей пожилых потребителей: «Господствующий
в последние десятилетия культ молодости сформировал образ, каким фирмы
воспринимают потребителя. Несмотря на то, что в настоящее время все большей и все более влиятельной группой потребителей являются лица в возрас-
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те свыше 50 лет, большинство поставщиков продуктов и услуг по-прежнему
проектирует и приспособляет свое предложение только к молодому поколению» (Deloitte, 2012).Это в этой группе потребителей усматривают потенциальных и инновационных потребителей. И потому осведомленность в отношении финансового положения, компетентности, поведения молодых людей
имеет существенное познавательное и прикладное значение. Цель статьи –
представить финансовое положение молодых поляков в свете результатов обследования Национального списка должников, а также избранных видов компетентности молодых потребителей на основе результатов количественного
(основного) исследования, проведенного среди 1000 поляков (признанных по
крайней мере в минимальной степени компетентными) в августе 2013 г., для
двух групп: лиц в возрасте 18-29 лет, насчитывающей 26%, и для сравнения
в возрасте 30-39 лет, насчитывающей 14% обследуемой популяции. Обследование провели с использованием вопросника анкеты по методу CATI (англ.
Computer Assisted Telephone Interview, т.е. компьютерной системы телефонного интервью). Обследования, проведенные по заказу Национального списка должников, указывают на то, что свыше 1/3 молодых поляков получают
деньги от родителей или семьи, или же родственники оплачивают их счета.
Самостоятельно в состоянии содержаться каждый четвертый обследуемый
в возрасте 25-30 лет и даже 14% респондентов в возрасте 30 лет. Молодые
люди чаще довольны, нежели недовольны своим финансовым положением.
Почти каждый второй молодой поляк доволен или очень доволен своим финансовым положением, лишь 23% недовольны или очень недовольны. Даже
30% обследуемых не умели оценить свое положение. Доходы домохозяйств
молодых поляков весьма дифференцированы. В среднем семьи молодых поляков располагают суммой 2.669 злотых в месяц. Жизнь на кредит для многих
молодых людей – единственная возможность начать самостоятельную жизнь.
Почти половина поляков в возрасте до 35 лет хотя бы один раз пользовалась
кредитами и займами. В свою очередь, авторы доказывают, что финансовая
компетентность молодых поляков требует просветительной работы, потребность в которой указывают сами респонденты. Многие молодые люди не планируют свой бюджет ни целевых расходов, они не составляют списков покупок, хотя многие молодые люди высоко оценивают свою компетентность
в отношении управления финансами.Представленные результаты исследований имеют познавательный и прикладной характер. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: молодые люди, потребители, финансовое положение, компетентность.
Коды JEL: D12, D31, D33
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An Assessment of the Performance of Landlocked Developing
Countries on Institutional Development
Summary
In her article, the author looks at the institutional performance of landlocked
developing countries (LLDC) during 1996, 2003 and 2012 as she believes that the
effectiveness of institutional mechanisms in the countries determine economic development as well as geographical issues. As an assessment of the performance of
LLDC on institutional development is a complex issue which evolves over a period
of time; a comparative and analytical-synthetic method is believed to be suitable
for meeting the objectives of the research paper. We found out that the institutional
component is underestimated in the Almaty Programme of Action (APoA) as the
United Nations document addressing the special needs of LLDC. We recommend
the next Programme of Action focus more on institutional reforms as far as marketfriendly institutions are the primary instrument of achieving the economic prosperity of LLDC through raising a civil society, promoting a good business environment,
attracting investment and improving trade efficiency.
Key words: LLDC, institutions, worldwide governance indicators, Almaty Programme of Action.
JEL codes: F53, F55, F59

Introduction
Landlocked developing countries with the population of about 440 million people face
special challenges mostly because of their lack of direct territorial access to the sea, remoteness and isolation from world markets. As the characteristic feature of the contemporary
development of the world economy is the rapid spread of the integration process, which went
beyond the purely economic cooperation and embraced social, labour and cultural relations
between countries, it is important to examine the institutional component of the economic
development of landlocked developing countries. We believe that a market unfriendly institutional base can harm the economic development of LLDC likewise well-established
institutions are needed in order to use its resources more efficiently. Moreover, for LLDC
the internal efficient institutions are as important as better border and customs institutions in
order to reduce cost and encourage development of international logistic hubs.

Theoretical background
The positive correlation between the economic growth and quality of institutions has
been found by neo-institutional scholars, like North and Olson, based on empirical studies.
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In an economic context, the concept of institutions generally refers to the set of formal and
informal constraints and incentives that shape an individual’s ability to act productively and
cooperatively. Typically, a market-friendly institutional base will include such items as the
rule of law, secure property rights, enforceable contracts, an even-handed and transparent
government, and so on. The absence of such institutions adversely impacts the population’s
willingness to engage in mutually beneficial trade or to seek more productive opportunities
(Tiffin 2006). In a narrower sense, institutions comprise the rules of economic game made
up by the law and organisations that enforce compliance with these rules on the part of all
economic entities, using incentives, rewards and penalties (Kolodko 2006). According to
Douglass North, institutions “form the incentive structure of a society, and the political and
economic institutions, in consequence, are the underlying determinants of economic performance” (North 1994). He defines institutions as “the humanly devised constraints that
structure human interaction. They are made up of formal constraints (such as rules, laws,
constitutions), informal constraints (such as norms of behaviour, conventions, self-imposed
codes of conduct), and their enforcement characteristics” (North 1994). In other words, institutions are a key to the process of economic growth by affecting the incentives to accumulate, innovate and accommodate change.
In case of LLDC, it might be more relevant to examine the economic development from
the viewpoint of geographical differences, which mean access to sea trade (Hausmann
2001). According to Hausmann, nations with the territory far from the coast line will experience more difficulties than the coastal countries, which is true. One of the solutions,
proposed by Haussmann, is to implement a more globalised government as he believes that
poverty exists because of the lack of globalisation. But views of the scientist who confirms
the primacy of colonial institutions over geography are also important (Acemoglu 2002).
Acemoglu and Robinson provide an enormous range of historical examples to show that
countries can escape poverty if they have appropriate economic institutions, like private
property and competition. So the effectiveness of institutional mechanisms in the country is
the main factor which determines economic prosperity. We believe that economic development is the process of transformation, in which countries achieve a certain level of growth,
ensured the modernisation of institutional mechanisms (Jones 2006).

Analysis
In order to examine the institutional component of LLDC we will use the Worldwide
Governance Indicators (WGI) presented by Kaufmann, Kraay and Mastruzzi. WGI is a longstanding research project to develop cross-country indicators of governance. These indicators
are based on several hundred variables obtained from 31 different data sources, capturing
governance perceptions as reported by survey respondents, non-governmental organisations,
commercial business information providers, and public-sector organisations worldwide. The
aggregate and individual governance indicators are proposed for 215 economies over the
period 1996–2012, for six dimensions of governance (Kaufmann 2010):
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-- Voice and Accountability, which reflects perceptions of the extent to which a country’s
citizens are able to participate in selecting their government, as well as freedom of expression, freedom of association, and free media.
-- Political Stability and Absence of Violence which reflects perceptions of the likelihood
that the government will be destabilised or overthrown by unconstitutional or violent
means, including politically-motivated violence and terrorism.
-- Government Effectiveness which reflects perceptions of the quality of public services,
the quality of the civil service and the degree of its independence from political pressures,
the quality of policy formulation and implementation, and the credibility of the government’s commitment to such policies.
-- Regulatory Quality which reflects perceptions of the ability of the government to formulate and implement sound policies and regulations that permit and promote private sector
development.
-- Rule of Law which reflects perceptions of the extent to which agents have confidence in
and abide by the rules of society, and in particular the quality of contract enforcement,
property rights, the police, and the courts, as well as the likelihood of crime and violence.
-- Control of Corruption which reflects perceptions of the extent to which public power is
exercised for private gain, including both petty and grand forms of corruption as well as
“capture” of the state by elites and private interests.
The indicators ranged from -2.5 (weak) to 2.5 (strong) are distributed normally, with
a mean of zero and a standard deviation of one.
All the LLDC will be investigated in 1996 and 2012. We add 2003 as well because of
introduction of the Almaty Programme of Action as the objective of it is to address the
special needs of landlocked developing countries and establish a new global framework for
action for developing efficient transit transport systems in landlocked and transit developing
countries.
On voice and accountability that reflects perceptions of the extent, to which a country’s
citizens are able to participate in selecting their government, as well as freedom of expression, freedom of association, and free media, LLDC have achieved some positive results
between 1996 and 2012. This indicator is important because citizen voices are resulting
into better state accountability and responsiveness as soon as their views and interests are
expressed transparently. We have noticed a constant increase of the voice and accountability
index in countries like Zambia, Uganda, Rwanda, Macedonia, Niger, Lesotho, and Burundi.
In the vast majority of the countries, like Tajikistan, Swaziland, Burkina Faso, Armenia,
Afghanistan, there are great differences between 1996 and 2012, which means the improvement of voice and accountability freedom. In general, in some LLDC, voice and accountability is at a high level, reaching over 70%, 60% and 50% in Botswana, Mongolia and Mali
respectively. However, there are still some countries, where the voice and accountability
index has decreased, which means that they still faces some challenges in terms of freedom
and spread of democracy. So one of the tasks for LLDC, as well as overcome landlockness,
which are a major contributor to the relatively high incidence of extreme poverty and structural constraints, is to improve governance, enhance development and empower citizens.
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Figure 1
Voice and Accountability
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Source: worldwide governance indicators.

Political stability and absence of violence, which reflects perceptions of the likelihood
that the government will be destabilised or overthrown by unconstitutional or violent means,
including politically-motivated violence and terrorism, is important because predictable political environment is attractive for investment. Investment is one of the future priorities
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Figure 2
Political Stability and Absence of Violence, 1996
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Source: worldwide governance indicators.

of the Vienna Programme of Action, including regional investment and investment from
international development banks because it leads to benefits in the society like job creation,
poverty reduction and increased state revenues, etc. Overall political stability and absence
of violence in LLDC has improved over the years. For instance, in Zambia, the index has

KHRYSTYNA KYRYLYCH

149

Figure 3
Government Effectiveness
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Source: worldwide governance indicators.

increased from 39.42% to 65.40% in 16 years. In Botswana, the performance is at a high
level, which means 77.40%, 86.06% and 88.63% in 1996, 2003 and 2012 respectively. In
general, Turkmenistan, Mongolia, Moldova, Lesotho, Lao PDR, Kazakhstan, Bhutan and
Armenia can be characterised as politically stable countries. On the whole, political stability
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Figure 4
Regulatory Quality
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Source: worldwide governance indicators.

and absence of violence in LLDC has improved slightly in recent years, and still lags behind
that of other developing countries.
It is widely acknowledged that government effectiveness, which reflects perceptions
of the quality of public services, the quality of the civil service and the degree of its inde-
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pendence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation,
and the credibility of the government’s commitment to such policies, is one of the most
important factors in country’s development performance. Building a capable and responsive state is one of the main pillars of development. The average value of the government
effectiveness index of LLDC is 28.35 in 1996, 29.84 in 2003 and 32.01 in 2012, which
mean a good performance of the group in general. We can observe that Zambia, Tajikistan,
Swaziland, Rwanda, Niger, Mongolia, Mali, Macedonia, Lao PDR, Kyrgyz Republic,
Ethiopia, Chad, Burundi, Burkina Faso, Azerbaijan and Afghanistan have improved their
government effectiveness since 1996, even though in some countries the improvement
was not stable. For instance, in Botswana, the index decreased from 68.29 in 1996 to 66.51
in 2012 but still remains high. So, the importance of good governance is well recognised
and cannot be underestimated, as the efficient delivery of public services, security of property rights and set of rules for the efficient operation of markets are the ways to promote
development and eradicate poverty.
Regulatory Quality, which reflects perceptions of the ability of the government to formulate and implement sound policies and regulations that permit and promote private sector development, is of paramount importance for LLDC. Enhancing the role of the private
sector and encouraging private-sector investment in LLDC is one of the main priorities in
the development of LLDC. The private sector, including the large, medium, small and micro
firms, as well as individuals, contributes to economic growth and poverty reduction through
building productive capacity, creation of decent jobs, promotion of innovation, economic
diversification and competition. In LLDC, the private sector is actively involved in activities
related to transit and trade facilitation including traders, freight forwarders, insurance providers, and transporters, and it is a source of tax revenue, domestic investment and partner
for foreign direct investment. The private-sector funds research and development initiatives,
nurture and support innovation, and help in the adoption of new technologies and can contribute to structural transformation. The public-private partnerships play an important role in
infrastructure development. We can notice a significant improvement in the regulatory quality index for some LLDC like Zambia, Uzbekistan, Tajikistan, Swaziland, Rwanda, Niger,
Mongolia, Mali, Macedonia, Lao PDR, Ethiopia, Burundi, Burkina Faso, Azerbaijan, and
Afghanistan. The average value for the regulatory quality index is 30.4, 31.7 and 32.3 in
1996, 2003 and 2012.
Rule of Law reflects perceptions of the extent, to which agents have confidence in and
abide by the rules of society, and in particular the quality of contract enforcement, property
rights, the police, and the courts, as well as the likelihood of crime and violence. According
to the United Nations, establishing respect for the rule of law is fundamental to achieving
a durable peace in the aftermath of conflict, to an effective protection of human rights, and to
sustained economic progress and development. The rule of law is a prerequisite for economic development and is essential in order to establish justice. Despite the widespread human
development and improved economic opportunities in LLDC, still some have deteriorated
over the period of 1996-2012. The highest-scoring country, Botswana, achieved 70.19 out of
100; Afghanistan, at the other end of the table, scored 0.47, while the average score in 1996,
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Figure 5
Rule of Law
=LPEDEZH
=DPELD
8]EHNLVWDQ
8JDQGD
7XUNPHQLVWDQ
7DMLNLVWDQ
6ZD]LODQG
5ZDQGD
3DUDJXD\
1LJHU
1HSDO
0RQJROLD
0ROGRYD
0DOL
0DODZL
0DFHGRQLD
/HVRWKR
/DR3'5
.\UJ\]5HSXEOLF
.D]DNKVWDQ
(WKLRSLD
&KDG
&HQWUDO$IULFDQ5HSXEOLF
%XUXQGL
%XUNLQD)DVR
%RWVZDQD
%ROLYLD
%KXWDQ
$]HUEDLMDQ
$UPHQLD
$IJKDQLVWDQ























Source: worldwide governance indicators.

2003 and 2012 was 26.28%, 28.24% and 29.42% respectively. Seventeen of the 31 countries
demonstrated improvements in the rule of law since 1996. Rwanda made a significant progress improving from 2.38 in 1996 to 49.92 in 2012. Of course some LLDC countries face
more stupendous challenges than others as regards the rule of law.
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Figure 6
Control of Corruption
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Source: worldwide governance indicators.

Control of Corruption reflects perceptions of the extent, to which public power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of corruption, as well as
“capture” of the state by elites and private interests. Corruption is endemic in all types of
economic systems. Reduction of bureaucracy and corruption is one of the main priorities
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Table 1
The average value of institutional indicators in 2012
Group of
countries
LLDC
Transit
countries

Voice and
Accountability
27.36
33.49

Political
Stability and Government
Absence of Effectiveness
Violence
32.30
32.01
30.63

34.11

Regulatory
Quality

Rule of Law

Control of
Corruption

32.38

29.42

29.75

34.49

31.08

32.87

Source: worldwide governance indicators.

Figure 7
The general performance of LLDC and transit countries in 2012
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for LLDC as this is the way to trade facilitation. According to the Almaty Programme of
Action (Priority 3), important sources of additional and avoidable costs and inefficiency
can include cumbersome border-crossing, customs procedures, documentation requirements
and inadequate infrastructure facilities, as well as costly bank transactions. We should care
about corruption in customs because bribe payments (and the inefficiencies in customs services that bribe-seeking causes) leads to higher costs for business and lower national wealth
(Michael 2012). As shown in Figure 6, the situation with the corruption control has significantly improved in several LLDC, including Zambia, Tajikistan, Rwanda, Paraguay, Niger,
Macedonia, Lesotho, Kazakhstan, Ethiopia, Central African Republic, Botswana, Bolivia,
Bhutan, Azerbaijan, Armenia, and Afghanistan. Even though, the index in some countries,
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including Burkina Faso and Swaziland, has decreased over years, it still remains high on the
general performance.
If we compare the general performance of LLDC and transit countries in 2012 in terms
of institutional indicators, we can state that LLDC performed better in political stability.
The effective institutional environment is important for both LLDC and transit countries
and should be a mutual interest to promote development. As it is indicated in the Almaty
Programme of Action, the international community, including financial and development
institutions and donor countries, should provide financial and technical support to help those
countries to deal effectively with their transit transport problems and requirements. Also,
as it is indicated in the ten-year review of the implementation of the Almaty Programme of
Action, we should focus on the implementation of the WTO Trade Facilitation Agreement
in both LLDC and transit countries, as well as enhance transparency of procedures with respect to rules of origins, pre-shipment inspections, and other customs formalities that create
significant non-tariff barriers to trade and accession and implementation of the key UN trade
facilitation instruments such as the TIR convention.

Conclusion
The institutional development of LLDC is an inalienable component of the economic
development because it includes culture of respect for democracy, human rights, the rule of
law and social justice.
As we have checked the variety of data on institutions, we think we can point to three
relatively robust conclusions. First, effective institutions are important to overcome many
barriers of LLDC development, as it is a complicated process which should not be determined only from the point of view of being landlocked. For instance, political stability and
control of corruption is crucial to promote a good business environment and attract investment, which are the ways to improve connectivity with the world.
Second, an increase in institutional indexes means effectiveness of implementation of
the Almaty Programme of Action. For example, an increase of the regulatory quality index
in some countries can be defined as improvement of trade efficiency, facilitation of border
crossing, and development of private sector.
Third, market-friendly institutions should be a part of domestic reforms additional to
the Almaty Programme of Action in order to create a comparative market to optimise the
operation of the central and local government administration, and to promote the formation
of NGOs that stimulate enterprise and the rise of a civil society (World Bank 2004). Such
improvement of the economic climate will definitely lead to socioeconomic development.
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Ocena wzrostu instytucjonalnego śródlądowych krajów rozwijających się
Streszczenie
W artykule dokonano analizy instytucjonalnego rozwoju krajów rozwijających
się, które nie mają dostępu do morza, w latach 1996, 2003 i 2012, ponieważ wydaje
nam się, że efektywność uregulowań instytucjonalnych w krajach określana jest
przez ich rozwój gospodarczy, jak również przez kwestie geograficzne. Ponieważ
ocena wskaźników instytucjonalnego wzrostu śródlądowych krajów rozwijających
się jest kwestią złożoną, zmieniającą się w określonym czasie, wydaje nam się, że
metoda porównawcza i analityczno-syntetyczna nadaje się do osiągnięcia celów naszej pracy. Okazało się, że komponent instytucjonalny jest niedoceniany w „Deklaracji z Ałma-Aty” jako dokumencie Organizacji Narodów Zjednoczonych, w celu
zaspokojenia szczególnych potrzeb śródlądowych krajów rozwijających się. Zalecamy zwrócenie w następnej deklaracji większej uwagi na reformy instytucjonalne,
ponieważ korzystne dla rynku instytucje stanowią główny instrument osiągnięcia
dobrobytu gospodarczego w krajach rozwijających się, przez rozwój społeczeństwa
obywatelskiego, promowanie dobrego środowiska biznesowego, przyciąganie inwestycji i zwiększanie efektywności handlowej.
Słowa kluczowe: śródlądowe kraje rozwijające się (LLDC), instytucje, Worldwide
Governance Indicators (zagregowane wskaźniki ładu korporacyjnego), Program
Działań z Ałma-Aty.
Kody JEL: F53, F55, F59
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Оценка институционального роста развивающихся стран,
не имеющих доступа к морю
Резюме
В статье рассматривается институциональный рост развивающихся стран,
не имеющих выхода к морю, в 1996, 2003 и 2012 гг., так как мы считаем,
что эффективность институциональных механизмов в странах определяется их экономическим развитием, а также географическими вопросами. Так
как оценка показателей институционального роста развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю, является сложным вопросом, который развивается
в течение определенного периода времени, мы полагаем, что сравнительный
и аналитико-синтетический методы подходят для достижения целей нашей
работы. Мы выяснили, что институциональная составляющая недооценивается в Алматинской декларации, как в документе Организации объединенных наций, удовлетворяющем особые потребности развивающихся стран, не
имеющих выхода к морю. Мы рекомендуем в следующей декларации уделять
больше внимания институциональным реформам, поскольку благоприятные
для рынка учреждения – основной инструмент достижения экономического
процветания развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, через повышение гражданского общества, содействие хорошей бизнес-среды, привлечение инвестиций и повышение эффективности торговли.
Ключевые слова: LLDC, учреждения, Worldwide Governance Indicators (комплексный индекс управленческой картины), алматинская программа действий.
Коды JEL: F53, F55, F59
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Młodzi-dorośli na rynku usług finansowych
Streszczenie
Grupa młodych dorosłych jako podmiot rozważań wybrana została nieprzypadkowo. Jest to bowiem stosunkowo liczna w Europie oraz bardzo interesująca poznawczo grupa społeczna. Samo pojęcie „młodzi dorośli” w literaturze najczęściej
odnosi się do osób w sensie biologicznym całkowicie dojrzałych, ale jednocześnie
jeszcze niesamodzielnych i uzależnionych w pełni lub częściowo od rodziców/
opiekunów. Z socjo-ekonomicznego punktu widzenia, cechami mogącymi charakteryzować te osoby są: niewykonywanie pracy zawodowej, brak zdolności do
samodzielnego zapewnienia bytu sobie i swojej rodzinie oraz brak dojrzałości do
podejmowania zadań ponadosobistych.
Przedmiotem rozważań w proponowanym artykule były zachowania tej grupy
społecznej na rynku usług finansowych w Polsce. Podstawy źródłowe artykułu stanowiły literatura przedmiotu oraz badania bezpośrednie autora przeprowadzone na
potrzeby prezentowanego artykułu techniką FGI.
Słowa kluczowe: młodzi dorośli, zachowania konsumentów, rynek usług finansowych, FGI.
Kody JEL: D10, D12, D14, G02, M31

Wstęp
Wiek XXI, mimo że trwa dopiero jego druga dekada, już został okrzyknięty wiekiem
Internetu, globalizacji, pluralizmu, ale także wiekiem unifikacji i zacierania różnic społeczno-kulturowych. Zdaje się, że tofflerowska trzecia fala zalała już bogatą północną kulturę globu
i rozlewa się dalej niepowstrzymywana przez żadną siłę. Przejście z epoki modernizmu do
postmodernizmu stało się faktem, a słowo „eklektyzm” słyszane jest wszędzie. We wszystkich wysoko uprzemysłowionych społeczeństwach widoczne są zmiany społeczne polegające
na odmasowieniu, czyli indywidualizacji konsumpcji, rozczłonkowaniu czy paradoksalnych
zestawieniach (van Raaij 2001, s. 331). Towarzyszące transformacjom społecznym zmiany
w technice i technologiach produkcji powodują, że współczesny człowiek przestaje być potrzebny jako siła procesów produkcji, a zaczyna być potrzebny przede wszystkim jako siła
konsumpcji. W ponowoczesnym etapie rozwoju świata szybko stało się bowiem jasne, że
społeczeństwo nie potrzebuje specjalnie ani masowej siły roboczej, ani pochodzącej z wyboru armii. Potrzebuje natomiast swych członków jako konsumentów, aby przede wszystkim
odpowiedzieć niespotykanie dotąd w dziejach produktywnej gospodarce, domagającej się,
by z konsumpcji uczynić styl życia. Silna presja producentów, sprzedawców, wszechobecnej
reklamy i mediów windujących na piedestał wartości materialistyczne sprawia, że współcze-
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sny człowiek zaczął chodzić w „hedonistycznym kieracie”. W świadomości człowieka drugiej
dekady XXI wieku zadomowiło się dążenie do gromadzenia dóbr materialnych stanowiące
ważny, a dla wielu osób najważniejszy motyw życiowej aktywności (Mróz 2013, s. 51-52).
Nowa epoka tworzy zatem „nowego”, postmodernistycznego konsumenta. Z jednej strony
stwarza dla niego dotąd nieosiągalne możliwości zyskiwania doświadczeń i wyrażania siebie
w konsumpcji, z drugiej – konieczność dokonywania wyborów między różnymi tradycjami,
stylami, wyrobami i usługami (Maciejewski 2012, s. 27-42). W tym kontekście coraz większe
zainteresowanie nauki, jak i podażowej strony rynku budzi grupa konsumentów określanych
mianem młodych – dorosłych; grupa wykazująca z jednej strony największą otwartość i ciekawość w stosunku do nowych zjawisk i trendów, z drugiej ‒ borykająca się z problemami
finansowymi charakterystycznymi dla osób wchodzących dopiero w dorosłe życie.
Celem prezentowanego artykułu jest chęć zwrócenia uwagi czytelników na specyfikę tej
grupy konsumentów oraz ich zachowań na rynku usług finansowych.
Prezentowane rozważania prowadzone są przy wykorzystaniu metod wnioskowania logicznego, krytycznej analizy przedmiotu oraz wniosków z badań autora nad zachowaniami rynkowymi współczesnych konsumentów. W artykule wykorzystano również materiały
i wnioski z panelu eksperckiego Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Konsumpcji pt.
Konsument 2014, w którym autor brał aktywny udział. Konkluzje, wynikające z przedstawionych rozważań, mogą być przydatne przedsiębiorstwom oraz instytucjom finansowym
w procesie budowania ich przewagi konkurencyjnej. Przewaga ta może zostać osiągnięta w wyniku zaspokojenia oczekiwań grupy młodych – dorosłych, którzy pragną, mimo
szczupłości swoich zasobów finansowych, być aktywnymi uczestnikami rynku dóbr i usług
konsumpcyjnych.

Młodzi-dorośli jako podmiot rynku
Samo pojęcie „młodzi-dorośli” w literaturze najczęściej odnosi się do osób w sensie biologicznym całkowicie dojrzałych, ale jednocześnie jeszcze niesamodzielnych i uzależnionych w pełni lub częściowo od rodziców/opiekunów. Z demograficznego punktu widzenia
mogą być to osoby obu płci, w wieku 18-24 lat, uczące się lub studiujące. Bywa, że są to
osoby starsze od wskazanych – wybierające np. kolejny kierunek studiów, studia III stopnia
(doktoranckie) czy pozostające bez pracy. Z socjoekonomicznego punktu widzenia, cechami mogącymi charakteryzować młodych-dorosłych są: niewykonywanie pracy zawodowej,
brak zdolności do samodzielnego zapewnienia bytu sobie i swojej rodzinie oraz brak dojrzałości do podejmowania zadań ponadosobistych (Borowicz, Krzyminiewska, Szafraniec
1991, s. 14; Ledzińska 2012) (por. rysunek 1).
Grupa młodych-dorosłych jako podmiot rozważań wybrana została nieprzypadkowo.
Jest to bowiem stosunkowo liczny oraz bardzo interesujący poznawczo i marketingowo segment rynku. W roku szkolnym i akademickim 2012/2013 w Polsce naukę podjęło 334,3 tys.
uczniów szkół policealnych i 1 676, 9 tys. studentów szkół wyższych, co daje łącznie ponad
2 miliony osób (por. tabela 1).
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Rysunek 1
Młodzi – dorośli: profil społeczno-ekonomiczno-demograficzny
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Źródło: opracowanie własne na podstawie kwerendy literatury przedmiotu.

Tabela 1
Uczniowie szkół policealnych oraz studenci szkół wyższych w Polsce (w tys.)
Wyszczególnienie
Uczniowie szkół policealnych

Lata
2005/2006

2010/2011

2011/2012

2013/2013

313,5

298,8

330,6

334,3

Studenci szkół wyższych

1953,8

1841,3

1764,1

1676,9

Razem

2 267,3

2 140 ,1

2 094,7

2 011,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013 (Tabl. 1 (237),
s. 341).

Podmiotem czynionych analiz w niniejszym opracowaniu są studenci, których zalicza się
do grupy młodych-dorosłych z racji podjęcia studiów wyższych i tym samym przesunięcia
w czasie momentu wejścia w pełni dorosłe życie. Jest do grupa liczna nie tylko w Polsce, ale
także w pozostałych krajach Europy (por. tabela 2).
Według GUS w roku akademickim 2012/2013 współczynnik skolaryzacji brutto (envolmentrategross) dla szkół wyższych wyniósł 51,8%, co oznacza, że ponad połowa Polaków
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Tabela 2
Studenci szkół wyższych w Polsce i w Europie (ISCED 5,6)a
Lata
Wyszczególnienie

2005/2006

1

2
235,0
544,0
394,0
244,0
137,0
20,6
337,0
229,0
68,3
309,0
2 201,0
2 290,0
653,0
439,0
186,0
2 029,0
131,0
199,0
2,7
8,9
580,0
215,0
2 146,0
367,0
835,0
198,0
115,0
1 789,0
423,0
205,0
2 343,0
2 740,0
2 336,0

2010/2011

(wtys.)
Austria
Białoruś
Belgia
Bulgaria
Chorwacja
Cypr
Republika czeska
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Niemcy
Grecja
Węgry
Irlandia
Włochy
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Malta
Holandia
Norwegia
Polska
Portugalia
Rumunia
Slowacja
Slowenia
Hiszpania
Szwecja
Szwajcaria
Turcja
Ukraina
Wielka Brytania
a

3
362,0
585,0
462,0
285,0
154,0
32,1
446,0
259,0
69,1
308,0
2 259,0
2 763,0
661,0
382,0
196,0
1 968,0
104,0
187,0
6,1
11,4
780,0
230,0
2 080,0
396,0
872,0
226,0
107,0
1 951,0
464,0
258,0
3 817,0
2 566,0
2 492,0

Według Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji ISCED`97.

2005/2006

2010/2011

(na 100 tys. ludności)
4
306
566
373
319
312
197
328
421
518
587
356
273
591
435
440
343
597
614
58
214
354
460
562
349
378
367
571
406
465
274
341
585
385

5
429
619
420
389
356
288
421
464
534
572
355
333
594
382
434
324
501
615
118
267
468
465
540
374
400
416
519
419
491
326
522
560
399

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013 (Tabl. 32 (636),
s. 805).
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w wieku od 19 do 24 lat kształciła się na uczelniach wyższych1. Daje to 550 studentów na
10 000 ludności w Polsce. W Unii Europejskiej (UE-27, bez Chorwacji) na 10 000 ludności
przypada 401 studentów (Rocznik Statystyczny… 2013, tabl. 6(610), s. 761).

Cele i metodyka badań
Badania zachowań grupy młodych-dorosłych wpisują się w szerszy zakres badań nad
zachowaniami nabywczymi konsumentów. Zachowania te mogą być identyfikowane przez
obserwacje faktycznie zrealizowanych wyborów oraz deklaracje dotyczące sposobu zachowania, aspiracje, oceny, opinie czy motywy. Celem przeprowadzonych wywiadów było uzyskanie informacji o charakterze jakościowym na temat:
-- wielkości posiadanych przez badanych środków finansowych i źródeł ich pochodzenia,
-- samooceny stopnia zaspokojenia odczuwanych przez badanych potrzeb oraz sposobów
poprawy ich zaspokojenia,
-- wiedzy badanych na temat rynku usług finansowych w Polsce oraz deklarowanych zachowań na tym rynku.
Zadanie stanowiła także próba zidentyfikowania szczegółowych zakresów badawczych
do przyszłych badań ilościowych (w tym uzyskania informacji pomocnych do stworzenia
kwestionariusza wywiadu bezpośredniego PAPI).
Badania przeprowadzono w październiku 2013 roku, w dwóch miastach województwa
śląskiego: Katowicach i Rybniku2 – por. tabela 3. Wykorzystaną techniką badawczą był grupowy wywiad pogłębiony (FGI), a narzędziem badawczym – scenariusz wywiadu. Przebieg
badania był bezpośrednio obserwowany oraz nagrywany w sposób jawny za pomocą dyktafonu. Doboru uczestników wywiadu dokonano w sposób celowy, kryterium stanowił wiek
badanych oraz faza życia gospodarstwa domowego, z którego pochodzili badani. W wywiadzie przeprowadzonym w Katowicach wzięło udział 12 osób: 8 kobiet i 4 mężczyzn. Byli
to studenci uzupełniających studiów magisterskich (studia II stopnia), 11 osób studiowało
i pracowało dorywczo, 1 osoba studiowała i poszukiwała pracy. W badaniu przeprowadzonym w Rybniku udział wzięło 10 osób, byli to studenci studiów licencjackich (studia I stopnia), 8 kobiet i 2 mężczyzn, 3osoby studiowały i pracowały dorywczo – 7 studiowało i na razie nie poszukiwało pracy. Badani reprezentowali tak miejskie, jak i wiejskie gospodarstwa
domowe, najczęściej 4 osobowe. W obu przypadkach czas trwania wywiadu nie przekroczył
80 minut.

Dla porównania w roku akademickim 1990/1991 współczynniki skolaryzacji brutto dla szkół wyższych wyniósł w Polsce
12,9% a w roku akademickim 2000/2001 – 40.7%.
2
W obu przypadkach były to sale dydaktyczne zlokalizowane w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego, przystosowane do
wymagań wywiadu grupowego.
1
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Tabela 3
Charakterystyka uczestników wywiadów zogniskowanych (w l.b.)
Wyszczególnienie

Uczestnicy
ogółem

Grupa
katowicka

Grupa
rybnicka

Płeć

kobieta
mężczyzna

6

4

2

Wiek

18-22 lat

8

0

8

23-29 lat

Wykształcenie

Aktywność na rynku pracy
Liczba osób w gospodarstwie
domowym

Subiektywna ocena sytuacji
materialnej swojego gospodarstwa domowego

16

8

8

14

12

2

Średnia wieku

22,5

24,0

20,4

Mediana wieku

23,0

23,5

20,5

0

0

0

podstawowe i zawodowe
średnie

10

0

10

wyższe

12

12

0

pracujący dorywczo

14

11

3

niepracujący

8

1

7

1 osoba

0

0

0

2 osoby

4

3

1

3 osoby

4

3

1

4 osoby

8

3

5

5 i więcej osób

6

3

3

15

8

7

średnia

bardzo dobra i dobra

7

4

3

trudna i bardzo trudna

0

0

0

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań
Pierwszą kwestią podjętą podczas przeprowadzonych wywiadów FGI była identyfikacja
wielkości środków finansowych będących w posiadaniu badanych oraz źródeł ich pochodzenia.
Wysokość miesięcznych środków pieniężnych będących w dyspozycji badanych oscylowała między 500 zł a 1500 zł. Przy czym większość badanych wskazywała wartości bliżej
dolnej granicy podanego przedziału.
Źródłem dochodów osób biorących udział w badaniu była najczęściej praca dorywcza,
stypendia naukowe (około 300-350 zł), wcześniejsze oszczędności, gra na giełdzie,
hodowla psów rasy haski oraz kieszonkowe od rodziców. Przy czym praca dorywcza nie
zawsze musiała być legalna: „(…) część pieniędzy zarobię na czarno w firmie wujka, on
mnie nie rejestruje, nawet konta w banku nie mam, wypłatę dostaję w kopercie na koniec
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miesiąca od księgowej. Póki co bardzo mi to odpowiada”3 (kobieta, 20 lat). Jako źródło
dochodów wskazywane były również pieniądze otrzymywane od dziadków oraz dochody z korepetycji. Prawie wszyscy badani mieszkali jeszcze z rodzicami lub z dziadkami.
Respondenci wskazywali zatem także jako źródło dochodów „dochody w naturze”, czyli
możliwość mieszkania za darmo u rodziców, wyżywienie, ubranie. Badani przyznawali,
że ich „umowa” z rodzicami polega najczęściej na tym, że za swoje środki pokrywają
wydatki związane ze studiowaniem (czesne, dojazdy, książki itp.) oraz własnymi potrzebami (kino, abonament za telefon komórkowy, Internet itp.) – w zamian oni najczęściej
mają się jedynie uczyć i ewentualnie pomagać w prowadzeniu domu. Badani wcale nie
byli skrępowani tym, że będąc osobami dorosłymi ciągle pozostają na utrzymaniu rodziców czy nawet dziadków. Część osób przyznała, że i nawet czesne za studia pokrywają
za nich rodzice. Przykładem może tu być wypowiedź jednego ze studentów z Rybnika:
„Mieszkam sam z rodzicami. Tak mi wygodnie. Dwaj starsi bracia poszli już na swoje. Ja
mam jeszcze czas. Moją pasją jest kulturystyka. Uwielbiam to. Cały wolny czas spędzam
na siłowni. Zawsze chciałem zostać takim Arnoldem Schwarzeneggerem (śmiech). Nie
pracuję i nie poszukuję pracy. Swoje potrzeby zaspokajam z kieszonkowego od rodziców.
W zamian sprzątam dom i wokół domu, piorę i gotuję, jestem takim gosposiem domowym” (mężczyzna, 21 lat).
Drugim wątkiem podjętym w przeprowadzonych wywiadach były potrzeby młodych-dorosłych, samoocena stopnia ich zaspokojenia oraz identyfikacja ewentualnych sposobów poprawy stopnia zaspokojenia potrzeb. W tej części wywiadu wykorzystano technikę
skalowania. Uczestnicy dokonywali oceny stopnia zaspokojenia swoich potrzeb na dziesięciostopniowej skali porządkowej, na której 10 oznaczało całkowite zaspokojenie potrzeb
w danym obszarze, a 1 – całkowite niezaspokojenie potrzeb. Następnie byli proszeni o uzasadnienie swojej wypowiedzi.
W grupie studentów uzupełniających studiów magisterskich (II stopnia), deklarujących
generalnie mniejszą zależność od wsparcia rodziców/opiekunów niż ich młodsi koledzy ze
studiów licencjackich (I stopnia), potrzeby ogółem, tzw. dobrostan oceniony został na 4 do 5
w 10 stopniowej skali. Najniższa ocena wyniosła 3, najwyższa 6. Najwyżej ocenione zostało
zaspokojenie potrzeb w zakresie wyżywienia: 10 – 8. Na drugim miejscu potrzeby związane
z obuwiem i odzieżą: 7 – 6. Na kolejnym miejscu potrzeby związane z ochroną zdrowia:
6 – 5 na dziesięciostopniowej skali. Najsłabiej badani oceniali zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu: rozrywki oraz dłuższego wypoczynku: od 2 do 4. Podkreślić jednak trzeba subiektywność dokonanych ocen i dość wysokie aspiracje badanych. Na pytanie moderatora,
dlaczego ocena potrzeb związanych z rozrywką czy wypoczynkiem jest tak niska, jedna
z uczestniczek udzieliła odpowiedzi, z którą zgodzili się także pozostali uczestnicy badania
w grupie katowickiej: „Zaspokojenie potrzeb rozrywki i wypoczynku oceniam na niskim
poziomie, gdyż nie stać mnie, by np. w każdy weekend iść do kina, muszę tu liczyć na
sponsoring chłopaka lub babci”. Inna respondentka wypowiadając się na temat wypoczynku
We wszystkich cytowanych tu wypowiedziach badanych starano się zachować jak najwierniej zarejestrowany przekaz, nawet
kosztem poprawności gramatycznej.
3

GRZEGORZ MACIEJEWSKI

165

stwierdziła, że „(…) muszę się bardzo nakombinować, by się na ten tydzień do Tunezji czy
Egiptu wybrać, choć raz w roku. A co to jest tydzień? Ledwo się człowiek rozpakuje już się
musi pakować. A gdzie wyjazdy na narty zimą? Takich tygodniowych wyjazdów powinno
się mieć trzy – cztery w roku”.
W grupie studentów pierwszego stopnia, oceny poziomu zaspokojenia ogółu potrzeb
były wyraźnie wyższe i kształtowały się na poziomie 9 – 8 punktów. Nie wskazywano na
maksymalną ocenę, gdyż jak przyznał jeden z badanych „(…) zawsze mogłoby być lepiej”. W innych sytuacjach brak „10” uzasadniano brakiem własnego mieszkania czy brakiem własnego samochodu: „Dziesiątkę zaniża mi brak samochodu, reszta ok.mam w co
się ubrać, co jeść, starcza mi na kosmetyki, ale ten samochód – bardzo by się przydał”
(kobieta, 22 lata).W grupie rybnickiej najwyżej, bo na 9 – 10 zostało ocenione zaspokojenie potrzeb związanych z ochroną zdrowia. Badani podkreślali, że w ich wieku jedynym
problemem może być opieka stomatologiczna, ewentualnie profilaktyka prozdrowotna
(suplementy diety, szczepionki przeciw grypie itp.). Pozostaje to jednak w zakresie ich
możliwości finansowych.
Uczestnicy wywiadów zostali zapytani o to, co musiałoby się wydarzyć, by mogli
zaspokojenie swoich potrzeb ocenić na 10? Co by im o tym „powiedziało”? Na poziomie
grup odpowiadali dosyć podobnie, różnice pojawiły się między młodszymi studentami
z Rybnika a starszymi z Katowic. W Katowicach była to przede wszystkim kwestia znalezienia stałej, dobrze płatnej pracy pozwalającej osiągać dochody na poziomie około
4 tys. zł netto na osobę, aczkolwiek jak przyznała jedna z respondentek „(…) w przypadku
bycia z kimś w związku, dochody mogłyby być nawet i po 3 tys. zł na osobę. Wiadomo,
jak się z kimś mieszka to pewne koszty takie jak czynsz, prąd, gaz ponosi się wspólnie.
Z drugiej strony trzeba też wziąć pod uwagę, gdzie się chce mieszkać. W stolicy to nie
4 tys., a 8 tys. Sam wynajem kawalerki to 2 tys. miesięcznie” (kobieta, 25 lat).Natomiast
w Rybniku, badani deklarowali ogólne zadowolenie ze stopnia zaspokojenia swoich potrzeb, a największą bolączką wydawał się nie tyle brak pieniędzy, co brak czasu. Jeden
z mężczyzn skomentował to w ten sposób: „Po co mi pieniądze, gdy nie będę miał ich
kiedy wydać?”. Dyskutując na temat wyboru: „więcej zarabiać czy posiadać więcej czasu
wolnego” opcję: „człowiek powinien zarabiać tyle ile zarabia obecnie, ale pracować nie
8, a 4 godziny dziennie” w Rybniku wybrało 9 osób, a w Katowicach 4; natomiast opcję:„człowiek powinien pracować tyle ile pracuje obecnie (8 godzin), ale zarabiać dwa razy
więcej” w Rybniku wybrała jedna osoba, a w Katowicach 8.Co interesujące, w grupie
rybnickiej, wyraźnie dał się zauważyć brak orientacji badanych w kwestii cen nawet podstawowych grup produktów, jak np. masło, pieczywo czy w kwestii wysokości miesięcznych opłat za czynsz, energię elektryczną, gaz. Za niepokojące, zwłaszcza z perspektywy
demograficznej, można uznać wypowiedzi badanych na temat podejmowania przez nich
ról rodzicielskich. W obu grupach uczestnicy wywiadów podkreślali, że chcieliby mieć
przynajmniej jedno dziecko, ale póki co nie stać ich na nie.
Wypowiadając się w kwestii poprawy swojej sytuacji finansowej badani wybierali tak
czynne, jak i bierne strategie zaradcze (por. rysunek 2).
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Rysunek 2
Deklarowane sposoby poprawy obecnej sytuacji finansowej przez młodych-dorosłych
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Źródło:
opracowanie własne.


Pierwsze przejawiały się chęcią działania, wzięcia sprawy we własne ręce4, np. „(…)
można by założyć własny biznes. Ale nie jakiś banalny typu <kebab>. To nie ma przyszłości
i jest za duża konkurencja. To musiałby być biznes innowacyjny, a jednocześnie niewymagający dużych nakładów finansowych, bo skąd je wziąć?. To mogłaby być np. jakaś aplikacja na smartfona” (mężczyzna, 26 lat). Drugie, ukierunkowane były głównie na doraźną
pomoc z zewnątrz lub na łut szczęścia, np. „Trzeba dobrze żyć z rodziną. Babcia, dziadek
nigdy nie odmówią pożyczki, a i o zwrot się nie dopominają” (kobieta, 19 lat).
Trzecim, ostatnim wątkiem podjętym w badaniu była identyfikacja zachowań młodych-dorosłych na rynku usług finansowych. Dotychczasowa aktywność badanych na
rynku usług finansowych była bardzo znikoma. Ograniczała się w zasadzie tylko do
Na marginesie trzeba dodać, że badani – studenci Uniwersytetu Ekonomicznego, dysponowali na ogół bardzo małą wiedzą na
temat możliwości dofinansowania działalności gospodarczej z różnych programów pomocowych (Unii Europejskiej, urzędu
pracy, funduszy wspierających młodych przedsiębiorców itp.).
4
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płacenia bankową kartą płatniczą. W grupie rybnickiej jedna z osób nie posiadała jeszcze konta bankowego. W ocenie badanych rynek usług finansowych nie ma im obecnie
nic do zaoferowania: „Kredytów nie dostaniemy, bo nie mamy zdolności kredytowej,
a żeby być rentierem to z kolei nie mamy tylu oszczędności. Trzeba by mieć odłożone
parę milionów, by żyć z odsetek” (kobieta, 24 lata). Badani, poza jedną osobą, nie byli
zainteresowani także grą na giełdzie czy lokowaniem oszczędności w jednostki funduszy powierniczych: „Dywidendy z akcji są niepewne, może nie być zysku, a nawet jak
będzie to Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć decyzję, by dywidendy nie
wypłacić. Poza tym to jest ryzykowne. Trzeba w tym siedzieć, trzeba się na tym znać”
(mężczyzna, 27 lat).
Gdzie zatem lokują swoje oszczędności? Zazwyczaj nie lokują ich wcale, trzymając
w domu, w „skarpecie”. Ewentualnie wybierają lokaty terminowe w bankach. Nie zaufaliby doradcy finansowemu, ponieważ doradzając nie ponosi on żadnej odpowiedzialności
za udzielane klientom porady. W przypadku braku środków finansowych proszą o pomoc
rodziców lub rodzinę: „Najlepszy bank to rodzice albo babcia i dziadek. Nie ponaglają do
zwrotu, odsetek też nie chcą” (kobieta, 23 lata). O kredytach na studia albo wcale nie słyszeli, albo ich wiedza na ten temat ogranicza się do stwierdzenia: „znajomi mówili, że to
nieopłacalne”.
Generalnie zainteresowanie usługami finansowymi tak w jednej, jak i drugiej grupie badanych uznać należy za niskie. Badani nie orientowali się w zasadach funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, możliwościach inwestowania i lokowania nadwyżek finansowych
w papiery wartościowe (akcje, obligacje, instrumenty pochodne), a nawet w wysokości aktualnego oprocentowania lokat terminowych w bankach. Zdaniem badanych na interesowanie się rynkiem usług finansowych mają jeszcze czas: „Oszczędności pojawia się dopiero
po trzydziestce i to jak dobrze pójdzie. Wiek 30-60 lat to czas na gromadzenie oszczędności.
Potem trzeba wydawać, o ile zdrowie pozwoli” (mężczyzna, 24 lata).
Badani młodzi-dorośli deklarowali także niewielką skłonność do zaciągania kredytów.
Jeśli zdecydowaliby się na zaciągnięcie kredytu, to cel musiałby wynikać z tzw. wyższej
potrzeby. Mógłby to być zakup działki budowlanej, mieszkania ewentualnie samochodu.
Kredyt byliby także skłonni wziąć w sytuacji nagłej ciężkiej choroby, gdyby była potrzeba
pomocy ich najbliższym. Jedna z badanych kobiet przyznała, że zdecydowałaby się wziąć
kredyt na pokrycie kosztów wesela, jeden z mężczyzn – na zakup samochodu. Na pewno
za pieniądze z kredytu nie sfinansowaliby wakacji, ani drogiej odzieży. Po kredyt bądź pożyczkę zwróciliby się w pierwszej kolejności do rodziny, w przypadku większych sum –
odwiedziliby placówkę bankową. Zwróciliby się także do kas zapomogowo-pożyczkowych
w swoim miejscu pracy. Z pewnością nie pożyczaliby w parabankach, ani w lombardach. Do
zaciągania kredytów najbardziej zniechęca ich obawa o to, że w razie utraty pracy, zdrowia
nie będą w stanie spłacić zobowiązań. Badani przytaczali przykłady oglądanych przez siebie
programów publicystycznych lub podawali przykłady z najbliższego środowiska, kiedy to
zadłużone osoby traciły wszystko: domy, mieszkania, samochody własną firmę. Boją się, że
może spotkać ich podobny los.
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Podsumowanie
Przeprowadzone badania, mimo charakteru jakościowego, dostarczyły interesujących
danych, które mogą zostać zweryfikowane przez badania ilościowe, na reprezentatywnych
próbach.
Jednak już na podstawie pierwszych, wstępnych wyników można powiedzieć, że segment młodych-dorosłych na rynku usług finansowych w Polsce wydaje się być segmentem
biernym, niezaznajomionym z ofertą podażową oraz mającym wiele obaw i wątpliwości
związanych ze swoją aktywnością na tym rynku.
Uczestników przeprowadzonych badań charakteryzowała niska wiedza nawet na temat
podstawowych produktów dostępnych na rynku finansowym. Badani nie orientowali się
w co mogą inwestować swoje oszczędności, nie wiedzieli też jak postępować, by osiągać
z tego tytułu zyski. Kredyty, pożyczki, karty debetowe to produkty, które zamiast pomagać młodym-dorosłym w realizacji ich celów, zniechęcają ich do siebie, a nawet wywołują
u nich lęk. Najlepszą instytucją finansową dla badanych pozostają ich najbliżsi: rodzina
i krewni, którzy pożyczając pieniądze najczęściej nie wyznaczają ani terminu zwrotu, ani
wysokości odsetek.
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Young Adults in the Market for Financial Services
Summary
The group of young adults as the subject of considerations was selected intentionally as this is a relatively numerous in Europe and very interesting cognitively social group. The very notion “young adults” in the literature most often
refers to people fully adult in the biological sense but, at the same time, still not
self-reliant and fully or partly dependent on parents/legal guardians. From the
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socioeconomic point of view, the traits that may characterise those individuals
are: non-performance of professional job, lack of the ability to ensure independent living to oneself and one’s family as well as lack of maturity to take tasks
exceeding personal traits.
The subject matter of considerations in the article was behaviours of this social
group in the market for financial services in Poland. The source bases of the article
were the subject literature and author’s direct surveys carried out for the purpose of
the article by the FGI method.
Key words: young adults, consumers’ behaviours, market for financial services,
FGI.
JEL codes: D10, D12, D14, G02, M31

Молодые взрослые на рынке финансовых услуг
Резюме
Группа молодых взрослых как субъект рассуждений избрана не случайно,
ибо это относительно многочисленная в Европе и весьма интересная с точки
зрения познания общественная группа. Само понятие «молодые взрослые»
в литературе чаще всего относится к лицам в биологическом смысле полностью взрослым, но заодно еще несамостоятельным и полностью или частично
зависимым от родителей (опекунов). С социально-экономической точки зрения чертами, которые могут характеризовать этих лиц, являются: невыполнение профессионального труда, отсутствие умений самостоятельно обеспечить
бытие себе и своей семье, а также отсутствие зрелости для принятия на себя
задач, выходящих за рамки личности.
Предметом рассуждений в статье было поведение этой социальной
группы на рынке финансовых услуг в Польше. Источниками для статьи
были литература предмета и непосредственные обследования, проведенные автором для нужд представляемой статьи по технике опроса целевой
группы, FGI.
Ключевые слова: молодые взрослые, поведение потребителей, рынок финансовых услуг, опрос целевой группы (FGI).
Коды JEL: D10, D12, D14, G02, M31
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Czy Polacy są gotowi na odpowiedzialny biznes?
Segmentacja Polaków ze względu na postawy i zachowania
wobec CSR
Streszczenie
Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility − CSR)
wzbudza coraz większe zainteresowanie, już nie tylko w krajach zachodnich, ale
również w Polsce. Coraz więcej polskich firm podejmuje takie działania i wpisuje
je w strategię przedsiębiorstwa. Celem przeprowadzonego badania było opisanie
reakcji Polaków na działania firm z obszaru CSR − jak takie działania są rozumiane, czy wpływają pozytywnie na wizerunek firmy, czy są oczekiwane od biznesu
i kto odbiera takie działania pozytywnie, a kto je odrzuca? W tym celu przeprowadzono badanie na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków w wieku
18-55 lat (N=1055 respondentów, ankieta CAWI). Wyniki badania pokazały, że
wielu Polaków oczekuje od biznesu działań odpowiedzialnych społecznie, ale jest
również duża grupa osób, która nie ma takich oczekiwań, oraz takich, które nie
mają wiedzy z tego zakresu. W wyniku badania wyodrębniono 6 segmentów Polaków różniących się podejściem do CSR. Najbardziej pozytywnie nastawione
grupy to „Spełnieni Realiści” (15% Polaków) i „Wrażliwi Intelektualiści” (18%)
oraz w mniejszym stopniu „Eko-Pragmatycy” (21%). Dwie grupy w najmniejszym
stopniu rozumiejące ideę CSR i z tego względu niezainteresowane nim to: „Pasywni Pozerzy” (19%) i „Wykluczeni Frustraci” (12%). Natomiast grupą rozumiejącą
ideę społecznej odpowiedzialności firm ale negatywnie do niej nastawioną i ją negujące są „Korpo-Egoiści”(15%).
Słowa kluczowe: odpowiedzialny biznes, CSR, marketing zaangażowany społecznie, segmentacja.
Kody JEL: D10, M14, M31

Wstęp
Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility − CSR) stała się
w ciągu ostatnich lat modnym w świecie biznesu pojęciem. Jednak wydaje się, że w przeciwieństwie do wielu zjawisk będących przejściową modą, społeczna odpowiedzialność
biznesu jest kierunkiem, w którym firmy będą podążały i działania te będą coraz powszechniejsze. Już teraz wiele międzynarodowych korporacji w Europie i Ameryce podejmuje systematyczne i długofalowe działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy
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te we współpracy z partnerami zewnętrznymi, podejmują działania, które wykorzystując potencjał biznesu pomagają w rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych i dzięki temu
wykraczają poza podstawowy zakres ich działalności nastawionej na pomnażanie zysków.
CSR staje się coraz częściej jednym z integralnych elementów zarządzania przedsiębiorstwami. Równocześnie firmy odchodzą od jednorazowych działań filantropijnych, kierując
swoje wysiłki w stronę strategicznego planowania programów zaangażowania społecznego,
kładąc nacisk na perspektywę społeczną oraz cele biznesowe i kompetencje firmy w danym
obszarze społecznym.
Wiele firm na świecie przekonało się, że strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu może być ważnym elementem budowania konkurencyjności (Inoue, Kent
2014; Kimi in. 2010; Porter, Kramer 2006). Zintegrowanie działań CSR ze strategią biznesu
może być sposobem na poprawę rynkowego wizerunku przedsiębiorstwa i jego reputacji
w społeczeństwie. Działanie CSR firmy nie może jednak być efektem przypadkowego wyboru i aby przynosiło korzyści firmie je podejmującej, wymaga kompleksowego działania
i strategicznego zarządzania. Jednym z niezbędnych elementów tworzenia strategii CSR
jest świadomy wybór i analiza obszaru społecznego, który z jednej strony będzie powiązany z kompetencjami biznesowymi firmy, a z drugiej strony będzie przyczyniał się do
realnych zmian i rozwiązania konkretnych problemów społecznych. Trzeba również pamiętać, że działania CSR są nie tylko nastawione na rozwiązywanie problemów społecznych.
Kompleksowy CSR dotyczy czterech podstawowych obszarów: a) społeczeństwa– i w tym
mieści się nastawienie na rozwiązywanie ważnych problemów społecznych; b) miejsca
pracy – budowanie działań tworzących odpowiednie warunki pracy w przedsiębiorstwie;
c) rynku – działania nastawione na dobro interesariuszy: udziałowców, dostawców i samych konsumentów; d) środowiska – uwzględnianie w działaniach wspólnego dobra jakim
jest środowisko naturalne.
Wartości stojące za CSR powoli, lecz konsekwentnie przenikają również na polski rynek, coraz więcej branż jest nimi zainteresowanych, które dzięki temu stają się świadome
własnej roli w społeczeństwie, a co za tym idzie – korzyści i obowiązków z tej odpowiedzialności płynących. Jednak wiele z tego typu działań jest podejmowanych w oderwaniu od
konsumenta – ostatecznego odbiorcy produktów i usług firmy. Często decyzja o tym, w co
firma ma się zaangażować jest wynikiem przypadku, konsekwencją zainteresowań władz
(np. wspieranie dyscypliny sportowej, której kibicuję), czy też mody na jakiś rodzaj działalności (np. ekologia, niedożywienie dzieci).
Warto jednak spojrzeć na CSR strategicznie, kompleksowo i z szerszej perspektywy,
uwzględniając przy planowaniu takich działań dopasowanie ich do specyfiki przedsiębiorstwa, branży, marki oraz perspektywę konsumenta – odbiorcy takich działań (Huang i in.
2014; Koikailah i in. 2012; Maignan 2001). Mimo że o odpowiedzialności biznesu mówi się
w Polsce od dłuższego czasu oraz prowadzi się coraz więcej kampanii CSR, firmy zazwyczaj nie zastanawiają się jak ich działania są odbierane przez otoczenie. W świetle rosnącej
w Polsce popularności działań CSR warto przyjrzeć się temu, jak Polacy reagują na tego
typu działania biznesu, czy postrzegane są one jako autentyczna chęć rozwiązania problemu, czy też budzą niechęć, postrzegane są tylko jako kolejny przejaw chęci pomnażania
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zysków? Którzy konsumenci wierzą w sens działań firm podejmowanych na rzecz społeczeństwa i środowiska i powinni stanowić grupę docelową takich działań?
Kolejne pytanie, które się pojawia w kontekście rozważań o społecznej odpowiedzialności biznesu, czy też szerzej – etyce biznesu, to pytanie o to, czy Polacy są już gotowi,
jak mieszkańcy wielu zachodnich krajów, na zmianę swoich przyzwyczajeń zakupowych
i zwracanie w nich uwagi na aspekt etyczny działania przedsiębiorstwa? Czy oczekują od
biznesu zachowań etycznych, czy też wyłącznie dostarczania dobrej jakości produktów
i usług? Patrząc na różne zdarzenia rynkowe w Polsce, jak na przykład nieliczne bojkoty
konsumenckie w przypadku nadużyć firm, można przypuszczać, że Polacy ciągle są mniej
niż mieszkańcy krajów zachodnich wyczuleni na sprawy odpowiedzialności i dowody łamania zasad etycznych przez biznes. Rzadkością jest ten rodzaj „świadomej konsumpcji”,
w której konsument w miejsce automatycznej i często nieświadomej decyzji opartej na cenie
lub marce (Stasiuk, Maison 2014), dokonuje świadomego wyboru na podstawie oceny etyki
postępowania firmy.

Cele badania
Ponieważ nie było do tej pory kompleksowego badania pokazującego jak działania z obszaru CSR są odbierane przez Polaków – konsumentów, odbiorców produktów i usług wytwarzanych przez firmy podejmujące takie działania, podjęliśmy próbę uzupełnienia tej luki
i przeprowadziliśmy badanie poświęcone poznaniu zachowań i opinii Polaków na temat
CSR. Zrealizowane badanie koncentrowało się na następujących zagadnieniach: ogólnych
pytaniach dotyczących potrzeb, wartości, stylu życia oraz specyficznych pytań z obszaru CSR – postrzeganej przez Polaków roli firm w społeczeństwie, podejmowanych przez
konsumentów działaniach będących odpowiedzią na społeczne zaangażowanie firm, przekonaniach Polaków na temat CSR, oczekiwaniach z nimi związanych i ocenie wiarygodności działań CSR. Drugim celem badania było stworzenie w oparciu o wyniki badania
segmentacji Polaków ze względu na postawy i zachowania związane z CSR (Weinstein
1994; Penconek 2007). W poniższym raporcie zostanie przedstawiona tylko część wyników
raportu, bezpośrednio powiązanych z tematem artykułu.

Metodologia
Badanie zostało przeprowadzone na losowo-kwotowej reprezentatywnej ze względu na
podstawowe zmienne demograficzne ogólnopolskiej próbie Polaków (N=1055 osób) w wieku 18-55 lat. Struktura próby została ustalona tak, aby proporcje osób charakteryzujących
się poszczególnymi cechami demograficznymi (płeć, wiek, wykształcenie, wielkość miejscowości zamieszkania) odpowiadały strukturze populacji i odzwierciedlały proporcje tych
grup w populacji Polaków. Taki dobór próby uprawnia do uogólniania wyników badania na
całą populację Polaków (a nie ograniczenie ich tylko do badanej próby).
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Sondaż został zrealizowany w lipcu 2013 roku metodą CAWI (Komputer Asisted Web
Interview – ankieta internetowa wypełniana samodzielnie przez respondentów) na panelu
internetowym do badań społecznych i marketingowych Ariadna. Respondenci wypełniali
przez ok. 60 minut ankietę obejmującą wszystkie wymienione wyżej zagadnienia. Za względu na objętość ankieta była realizowana w dwóch fazach (w odstępie tygodnia). Badanie
stanowiące część projektu Barometr CSR zostało sfinansowane przez firmę SGS Polska
i Dom Badawczy Maison.

Postawy i zachowania wobec społecznego zaangażowania firm
Czy Polacy oczekują zaangażowania firm na rzecz społeczeństwa?
Ponieważ w ostatnich latach coraz więcej mówi się o odpowiedzialnym biznesie, a wiele
firm próbuje podejmować działania świadczące o ich społecznej odpowiedzialności, ważnym pytaniem jest, na ile takich działań oczekuje polskie społeczeństwo, na ile „zwykli
ludzie” oczekują od firm angażowania się w tego typu działania. Dlatego pierwsze analizowane pytanie dotyczyło tego, w jakim stopniu Polacy oczekują od firm społecznego
zaangażowania. Na prośbę o wskazanie jednego głównego celu istnienia firm (spośród 4
celów różniących się stopniem zaangażowania społecznego),większość Polaków wskazała,
że celem istnienia firm i przedsiębiorstw powinno być przede wszystkim zarabianie pieniędzy (62%), z czego 19% nie oczekuje żadnego zaangażowania, a 42% uważa, że zarabianiu
pieniędzy powinno jednak towarzyszyć pewne zaangażowanie w działania pozabiznesowe
(por. wykres 1). Pozostali (38%) oczekują zdecydowanie większego zaangażowania firm na
rzecz społeczeństwa – 11% aktywnego wspierania różnego rodzaju działań, a 28% wręcz
inicjowania takich działań (a nie tylko odpowiadania na potrzeby otoczenia).Dane te są spójne z wynikami badań międzynarodowych, w których oczekuje się od firm i przedsiębiorstw
wyjścia poza koncentrację na samym zarobku przez angażowanie się w obszary pozabiznesowe dostarczające szeroko rozumianych korzyści dla społeczeństwa. Niemniej jednak
wydaje się, że cały czas grupa osób nie oczekujących niczego od firm poza realizowaniem
celów biznesowych jest w Polsce prawdopodobnie większa niż w krajach zachodnich. Jak
wspomniano, w Polsce mamy takich osób 19%, a według na przykład przeprowadzonego
w 2011 roku wśród mieszkańców 10 krajów na świecie przez firmę Cone Communication
i Echo Research Group badania1,takich osób było 6%, natomiast 81% oczekiwało wyraźnego i aktywnego zaangażowania firm.
W Polsce brak oczekiwań wobec zaangażowania firm jest zdecydowanie bardziej powszechny wśród mężczyzn (26%) niż wśród kobiet (11%) oraz wśród osób młodszych, poniżej 24. roku życia (26%), a zdecydowanie rzadszy u osób dojrzalszych, powyżej 35. roku
życia (16%).
Badanie zaprezentowane w raporcie pt. Past. Present. Future. The 25th Aniversery of CauseMarketin” zostało zrealizowane
on-line w 2011 roku na zlecenie Cone Communication przez firmę badawczą Echo Research Gloroup na próbie 10 024
konsumentów.
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Wykres 1
Oczekiwania wobec firm ich zaangażowania w obszar CSR
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Źródło: opracowanie własne.

Zainteresowanie Polaków działaniami w zakresie odpowiedzialnego biznesu było diagnozowane również w pytaniu, jak konsumenci reagują na informację, że firma nie podejmuje żadnych działań pozabiznesowych. Okazuje się, że większości Polaków (55,3%)ten
fakt nie przeszkadza. 28% stwierdziło, że co prawda wzbudza to w nich negatywne odczucia, ale nie wpływa to na ich zainteresowanie produktami tej firmy – „i tak będą kupować
produkty i korzystać z usług takich firm”. Tylko 16,4% odpowiedziało, że brak zaangażowania firmy wzbudza niechęć do kupowania oferowanych produktów czy usług. I tu warto
podkreślić, że są to tylko deklaracje prawdopodobnie osób, które rzeczywiście są skłonne do
bojkotu firm nie angażujących się w CSR. Brak podejmowania działań CSR przez firmy jest
bardziej negatywnie odbierany przez kobiety (29%) niż mężczyzn (21%), a także częściej
przez osoby z wykształceniem wyższym (24,7%) niż podstawowym (14,7%).
Kolejne dwa pytania dotyczyły postrzegania przez Polaków stopnia zaangażowania
w cztery wcześniej wymienione główne obszary działania CSR oraz oczekiwań konsumentów dotyczących angażowania się firm w te obszary. Dane przedstawione na wykresie 2
pokazują, że zdaniem największej grupy Polaków (36%) firmy obecne na polskim rynku
angażują się przede wszystkim w działania nastawione na budowanie relacji z interesariuszami (konsumentami, kontrahentami), natomiast w najmniejszym stopniu w działania na
rzecz społeczeństwa (14%). Jeśli chodzi natomiast o oczekiwania, to na pierwszym miejscu
są oczekiwania działań dotyczących angażowania się na rzecz działań związanych z tworzeniem odpowiednich miejsc pracy – 41% Polaków oczekuje przede wszystkim zaangażowania firm w działania w tym obszarze. Oczekiwanie tego rodzaju zaangażowania może
wynikać z obecnej sytuacji gospodarczej Polski i stosunkowo dużego bezrobocia. Ponadto
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jest to obszar, w którym korzyści z takich działań mogą być szybko odczuwalne przez społeczeństwo. Potwierdzeniem tego jest sytuacja społeczna osób, które w największym stopniu oczekują od firm zaangażowania w obszarze kreowania miejsc pracy– są to głównie
bezrobotni (54% przy 41% wśród wszystkich Polaków), osoby na urlopach macierzyńskich
i wychowawczych (53%) oraz kobiety (45%).
Wykres 2
Cztery obszary działań CSR – postrzeganie zaangażowania firm
i oczekiwanie zaangażowania
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Zaskakujący może jednak wydawać się fakt, że zdecydowanie najmniej Polaków oczekuje zaangażowania firm w działania społeczne, wspierające rozwiązywanie problemów
ważnych dla społeczeństwa (np. działania na rzecz środowiska lokalnego). Częściowo wyjaśnieniem są odpowiedzi na kolejne pytanie o wskazanie instytucji odpowiedzialnych za rozwiązywanie dwóch rodzajów problemów: a) społecznych; b) związanych ze środowiskiem
naturalnym (por. wykres 3). Widać wyraźnie, że od firm (zarówno polskich, jak i zagranicznych) Polacy zdecydowanie bardziej oczekują dbania o kwestie środowiska naturalnego,
niż o problemy społeczne. Zajmowanie się rozwiązywaniem problemów społecznych jest
natomiast w większym stopniu oczekiwane od władz państwa, władz lokalnych, organizacji
pozarządowych i charytatywnych oraz instytucji religijnych. Co ciekawe, Polacy również
od siebie samych oczekują większego zaangażowania w dbanie o środowisko naturalne niż
rozwiązywania problemów społecznych.
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Wykres 3
Odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów społecznych
i stan środowiska
naturalnego
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Oczekiwanie zaangażowania w CSR w zależności od branży
Kolejne pytania przeprowadzonego badania dotyczyły tego, na ile różne branże, zdaniem
Polaków, angażują się w działania odpowiedzialne społecznie oraz oczekiwań co do tego,
które branże powinny się angażować, a które nie muszą, czyli, w których branżach działania CSR są dostrzegane oraz od jakich branż w największym stopniu oczekuje się takich
działań. Spośród 22 branż respondenci mogli wskazać maksymalnie 5, które ich zdaniem
obecnie w największych stopniu angażują się w działania na rzecz dobra społecznego (por.
wykres 4).
Jako najbardziej zaangażowane postrzegane są branże: spożywcza (35% wskazań), mediowa (30%), rolnicza (24%), RTV i AGD (22%), zdrowie i uroda (20%). Prawdopodobnie
za postrzeganie branży spożywczej jako lidera w społecznym zaangażowaniu odpowiedzialne są prowadzone od wielu lat akcje marketingu zaangażowanego społecznie (Causa Related
Marketing– CRM) (Maison, Maliszewski 2002; Adkins, 1999), jak na przykład Podziel się
posiłkiem organizowany przez firmę Danone. Podobne źródło ma prawdopodobnie wskazanie w pierwszej piątce branży kosmetycznej – tu od lat prowadzony jest inny projekt CRM
Podaruj dzieciom słońce (organizowany przez koncern Procter & Gamble). W tym miejscu
warto również zwrócić uwagę na to, że w innym pytaniu, dotyczącym marek najbardziej zaangażowanych w podejmowanie działań na rzecz dobra społecznego na dwóch pierwszych

178

CZY POLACY SĄ GOTOWI NA ODPOWIEDZIALNY BIZNES? SEGMENTACJA POLAKÓW...

Wykres 4
Branże postrzegane jako najbardziej zaangażowane na rzecz dobra społecznego
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miejscach znalazły się marki Pampers (30%) oraz Danone (27,7%), co potwierdza widoczność działań CSR (a właściwie CRM) prowadzonych przez te firmy. Kolejna wskazywana
jest branża mediowa. Wynik ten nie dziwi, gdyż od lat tworzy ona fundacje nastawione
na pomaganie osobom pokrzywdzonym (np. Fundacja Polsat, Fundacja TVN, Fundacja
Przyjaciółka) oraz aktywnie angażuje się w nagłaśnianie różnych akcji charytatywnych (jak
np. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). Również stosunkowo wysoko wskazywane
było rolnictwo i branża RTV i AGD. Wysoka pozycja rolnictwa wynika prawdopodobnie
z powiązania tego sektora z branżą spożywczą, która jest ostatnio skoncentrowana na promowaniu zdrowej i ekologicznej żywności, natomiast branża RTV i AGD ze względu na
podkreślanie problemu energooszczędności wytwarzanych przedmiotów.
Następnie zanalizowano kwestię czy branże wskazywane jako najbardziej zaangażowane w działania na rzecz dobra społecznego są to jednocześnie branże, od których Polacy
oczekują takiego zaangażowania. Również w tym przypadku respondenci mogli wskazać
maksymalnie 5 branż. W tym przypadku na pierwszym miejscu pojawiła się medycyna i farmaceutyki (28,2%), na drugim miejscu − media (26.6%), a na trzecim − przemysł chemiczny
(25%). Nie ma zatem pełnego pokrycia działań firm z oczekiwaniami społeczeństwa.
Na wykresie 5 przedstawiono zestawienie odpowiedzi na dwa pytania: omówione wyżej
pytanie o zaangażowanie w poszczególnych branżach oraz pytanie dotyczące oczekiwań
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zaangażowania od różnych branż (analiza korespondencji). Z analizy tej wynika, że są branże, których poziom zaangażowania w działania na rzecz dobra społecznego jest niższy niż
oczekiwania takiego zaangażowania wobec nich (ćwiartka 4). Należą do nich: motoryzacja,
finanse, przemysł tytoniowy, przemysł wydobywczy, transport i prawo. Oczekiwania wysokiego zaangażowania spełniają przede wszystkim media i w mniejszym stopniu branża
medyczna, kosmetyczna czy rolnictwo (ćwiartka 2). W ćwiartce 3 znalazły się branże, które
można nazwać „poza obszarem zainteresowania CSR”. W ich przypadku Polacy nie wiedzą
o ich zaangażowaniu w działania pozabiznesowe i nie mają takich oczekiwań. Należą do
nich przede wszystkim informatyka, turystyka, ale też budownictwo, marketing i reklama,
telekomunikacja i elektronika. Są to branże usługowe, w przypadku których Polacy oczekują przede wszystkim dobrej jakości usługi. Ostatnia ćwiartka, to branże, które podejmują
dużo działań CSR, choć nie jest to od nich oczekiwane.
Wykres 5
Postrzegany poziom zaangażowania a oczekiwanie zaangażowania
w zależności od branży – analiza korespondencji
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Z dobrego serca czy dla własnych korzyści – postrzegane motywy podejmowania
przez firmy działań CSR
Kolejnym obszarem badania była próba zrozumienia, jakie motywy podejmowania działań odpowiedzialnych społecznie przez firmy widzą Polacy. Czy doszukują się w tego typu
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działaniach raczej motywów nastawionych na własne korzyści firmy i budowania w ten
sposób przewagi konkurencyjnej (czyli nastawienia na korzyści biznesowe), czy też dostrzegają w tego typu działaniach bardziej nastawienia na rozwiązanie konkretnych problemów
społecznych (czyli nastawienie altruistyczne)?W tym celu respondentom zadano pytanie
otwarte, dlaczego firmy podejmują działania CSR. Spośród wymienianych spontaniczne
odpowiedzi najczęściej wskazywano, że firmy to robią, gdyż w ten sposób budują lub poprawiają swój wizerunek (34% wskazań w tej kategorii) oraz dlatego, że zależy im na rozgłosie
(31,5% wskazań) – czyli wskazano motywy własnych korzyści. Natomiast zdecydowanie
rzadziej pojawiały się wskazania motywów rozwiązywania przez firmy pozabiznesowych
problemów, czyli przekonanie, że firmy podejmując takie działania mogą się kierować dobrem społeczeństwa czy troską o środowisko naturalne (12% wskazań). Dane te pokazują,
że w postrzeganych motywach działań CSR wśród Polaków dominuje myślenie o biznesowych motywach działań, których konsekwencją są korzyści dla firm. Warto tu zwrócić
uwagę, że zaledwie 3% respondentów uznało takie działania za wynik odgórnych dyrektyw,
na przykład wymogów pochodzących z Unii Europejskiej.
Wpływ społecznego zaangażowania firm na wybór produktu
Polacy coraz częściej zwracają uwagę na społeczne zaangażowanie firm, choć cały czas
dla mniej niż połowy jest to naprawdę ważne. W kontekście tych deklaracji pojawia się kolejne pytanie, na ile społeczne zaangażowanie firm ma wpływ nie tylko na ich postrzeganie,
ale również na zainteresowanie produktem i jego zakup. W związku z tym w kolejnym pytaniu respondenci zostali zapytani o to, czy byliby skłonni kupić produkt konkurencji, którego
dotychczas nie kupowali, gdyby wiedzieli, że część zysku z jego sprzedaży jest przeznaczona na działania społeczne (przy założeniu, że produkt ten kosztuje tyle, ile dotychczas
kupowany).W odpowiedzi na to pytanie 84% zadeklarowało gotowość zmiany produktu
pod wpływem informacji o zaangażowaniu firmy (31% odpowiedzi „zdecydowanie tak”;
53% − „raczej tak”) – por. wykres 6. Wynik ten wygląda bardzo optymistycznie, choć trzeba
pamiętać, że jest to tylko deklaracja i można się spodziewać, że w sytuacji rzeczywistego
zakupu czynnik ten będzie miał dużo mniejsze znaczenie. Potwierdza to kolejne pytanie,
czy respondentom zdarza się kupować produkty, z których część zysku jest przeznaczona na
wsparcie akcji społecznej. Okazuje się, że kiedy pytamy o konkretne doświadczenie (w tym
wypadku zakupu pod wpływem akcji CRM), osób takich jest wyraźnie mniej – tylko 11%
odpowiedziało, że zdecydowanie im się to zdarzyło, a 62% - że raczej tak (por. wykres 6).
Zaobserwowana rozbieżność może świadczyć o tym, że zaangażowanie społeczne firm stało
się już wartością docenianą przez polskich konsumentów, chociaż jeszcze nie ma tak dużego
bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje i wybory.
W przypadku możliwości zmiany produktu czy marki pod wpływem informacji o zaangażowaniu społecznym firmy, wyższą gotowość do zmiany deklarują kobiety (35% odpowiedzi „zdecydowanie tak”) niż mężczyźni (24%), osoby młodsze, do 24. roku życia (35%),
mieszkańcy największych miast (35%; 28% mieszkańców wsi), studenci (38%) oraz matki
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Wykres 6
Deklaracje zakupu produktu firmy zaangażowanej społecznie
oraz doświadczenie zakupu
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na urlopach macierzyńskich i wychowawczych (44%). Jeśli chodzi o konkretne doświadczenie z kupowaniem produktów zaangażowanych społecznie (CRM), to dominują również kobiety i osoby z wyższymi dochodami. Interesujące, że w podejmowaniu tych działań
dochody mają znaczenie, choć większość akcji CRM nie dotyczy produktów, które z tego
powodu są droższe(choć niewątpliwie zazwyczaj dotyczy relatywnie droższych marek).

Segmentacja Polaków ze względu na postawy i zachowania w obszarze
społecznego zaangażowania firm
Drugim celem badania było stworzenie segmentacji Polaków ze względu na podejście
do CSR, postrzeganie zaangażowania społecznego firm oraz własnych zachowań w odpowiedzi na takie działania firm. W tym celu przeprowadzono analizy czynnikowe służące
redukcji zmiennych wykorzystanych w analizie, a następnie przeprowadzono analizę skupień (clusteranalysis) (Weinstein 1994; Penconek 2007). Na tej podstawie wyodrębniono
segmenty Polaków o zbliżonych cechach wewnątrz segmentów a różniące się między sobą.
Były to następujące grupy: „Spełnieni Realiści” (15% Polaków), „Wrażliwi Intelektualiści”
(18%), „Eko-Pragmatycy” (21%), „Pasywni Pozerzy” (19%), „Wykluczeni Frustraci” (12%),
„Korpo-Egoiści” (15%) – por. wykres 7. Wyodrębnione grupy są do pewnego stopnia zróż-
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nicowane pod względem podstawowych cech demograficznych (por. tabela 1). Jednak ich
podejście do życia, wartości, potrzeby, sposób spędzania czasu zdecydowanie silniej różnicują segmenty. Konsekwencją tego zróżnicowania psychologicznego jest również inne
podejście do szeroko rozumianej odpowiedzialności biznesu (por. tabela 2).
Wykres 7
Segmentacja Polaków ze względu na postawy i zachowania związane ze społeczna
odpowiedzialnością
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„Spełnieni Realiści” (15% dorosłych Polaków) to jeden ze starszych segmentów (średnia wieku 37 lat), jednak trzeba podkreślić, że w tej grupie są osoby w każdym wieku, dobrze wykształcone (prawie połowa ma wyższe wykształcenie), więcej kobiet niż mężczyzn.
Zdecydowana większość „Spełnionych Realistów” pracuje i są zadowoleni ze swojej pracy,
również mają najlepszą sytuację materialną. To osoby aktywne i towarzyskie, które osiągnęły w życiu dużo i są z tego zadowolone. Pracują dla satysfakcji, małe znaczenie mają
dla nich wartości materialne, mają najwyższą świadomość CSR – zwracają uwagę na takie
działania firm, doceniają je i sami podejmują działania w odpowiedzi na biznes zaangażowany społecznie (np. w największym stopniu angażują się w CRM). Pomaganie innym to
naturalny element ich życia – pomagają, bo uważają, że należy pomagać. Mają poczucie,
że wiele w życiu osiągnęli i teraz jest moment, w którym mogą się tym dzielić z innymi. Są
wyczuleni na ochronę środowiska naturalnego i potrzeby innych ludzi.
„Wrażliwi Intelektualiści” (18% Polaków) to najbardziej kobiecy segment (75% stanowią kobiety) i najlepiej wykształcony (73% ma wyższe wykształcenie). To w dużym stopniu
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pracownicy umysłowi z większych miast, z zarobkami na średnim poziomie, osoby zauważające problemy innych ludzi, często odczuwające silnie i emocjonalnie problemy innych,
pełne empatii i współczucia dla innych. Mają wysoką świadomość CSR, pozytywnie postrzegają takie działania. Ich chęć pomocy wynika z wrażliwości i dostrzegania problemów
innych, często jednak mają poczucie, że ich zasoby finansowe nie pozwalają im na pomoc
w takim stopniu, w jakim by chcieli. W najwyższym stopniu, w porównaniu z innymi, deklarują, że chętniej zarekomendują markę angażującą się w CSR niż taką, która tego nie robi.

Średnia wieku

Średnia
w populacji

Korpo-Egoiści

Wykluczeni
Frustraci

Pasywni
Pozerzy

EkoPragmatycy

Wrażliwi
intelektualiści

Wyszczególnienie

Spełnieni
realiści

Tabela 1
Podstawowe informacje demograficzne na temat wyodrębnionych segmentów

37

30

44

29

29

29

Mężczyźni w segmencie (w%)

39,0

25,0

42,0

66,0

57,0

73,0

Mieszkańcy wsi (w%)
Mieszkańcy największych miast
(pow. 500 tys.) (w%)
Osoby w związkach (w%)

30,6

32,3

30,7

39,1

46,5

27,4

12,7
74,0

18,0
40,0

10,0
81,0

7,2
45,0

8,7
20,0

24,2
37,0

1,2

0,4

1,9

0,6

0,3

0,4

0,85

47,5
80,2

74,6
68,8

5,5
65,2

20,7
62,8

20,5
43,3

38,5
69,4

41
66

4 933
1 673

3 892
1 334

3 074
949

3 581
1 041

2 175
833

4 587
1 686

3 714
1 251

Średnia liczba dzieci
Osoby z wyższym wykształceniem
(w%)
Osoby pracujących (w%)
Średni dochód na gospodarstwo
domowe (w PLN)
Średni dochód na osobę (w PLN)
Źródło: opracowanie własne.

Trzecia grupa to „Eko-Pragmatycy” (21%). Jest to najstarszy i najsłabiej wykształcony segment. To domatorzy o ustabilizowanej sytuacji życiowej, przeciętnych dochodach.
Rodzina stanowi dla nich centralny punkt życia. Pracują głównie dla pieniędzy, by zabezpieczyć byt materialny rodzinie. W dużym stopniu podejmują działania proekologiczne, ale
przede wszystkim dlatego, że przynoszą one korzyści finansowe im samym (np. robią zakupy z torbą wielokrotnego użytku, żeby nie płacić za jednorazowe; sortują śmieci, bo wtedy
są niższe opłaty). Mają dość niską świadomość CSR – są sceptycznie nastawieni do tego, by
firmy czerpały korzyści dla siebie z takich działań.
Kolejny segment to „Pasywni Pozerzy” (19%). To raczej młodzi mężczyźni, pracownicy
fizyczni. Wyróżnia ich bardzo silna chęć autoprezentacji – na pozór aktywni i towarzyscy,
ale w rzeczywistości czują się samotni i odrzuceni. Są materialistami – pieniądze stanowią
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dla nich miarę wartości człowieka, cenią pozycję społeczną i władzę. To osoby, które nie rozumieją idei CSR – nie odróżniają działań z tego zakresu od filantropii. Są bardzo skoncentrowani na kreowaniu swojego pozytywnego wizerunku, dlatego często deklarują podejmowanie działań prospołecznych lub reagowanie na społeczne zaangażowanie firm (np. niemal
dwukrotnie częściej niż inni deklarują, że udzielają się jako wolontariusze w fundacjach,
choć inne zachowania na to nie wskazują). Jednak te deklaracje nie wydają się wiarygodne
w świetle innych ich zachowań i poglądów.
Tabela 2
Przykładowe postawy i zachowania związane z CSR-em (w%)
Wyszczególnienie
(Pyt. 1) Brak oczekiwań
zaangażowania społecznego firm
(Pyt. 2) Pozytywne odczucia na CSR
(Pyt. 3) Reakcje na brak
podejmowania działań –
„nie przeszkadza”
(Pyt. 4a) – oszczędzanie
zasobów
(Pyt. 4b) – sms na cele
charytatywne
(Pyt. 4c) – zakup produktu – CRM
(Pyt. 4d) – wybór oferty
ze względu na zaangażowanie społeczne

Spełnieni
Wrażliwi
Ekorealiści intelektualiści Pragmatycy

Pasywni
Pozerzy

Wykluczeni
Frustraci

KorpoEgoiści

3,0

4,0

10,0

35,0

23,0

45,0

92,0

90,0

72,0

42,0

46,0

22,0

44,6

53,4

54,6

38,6

63,0

94,7

95,0

92,6

85,8

75,4

70,9

71,3

73,9

56,1

67,0

70,0

50,0

29,9

84,7

70,4

72,9

74,4

55,1

43,3

62,2

50,3

46,3

65,7

37,0

13,4

Uwaga: Pyt. 1. Głównym celem istnienia firm jest zarabianie pieniędzy – nie oczekuje od nich żadnych innych
działań (% osób wskazujących tę odpowiedź – por. wykres 1)
Pyt. 2. Jaka jest Pan/i reakcja, gdy słyszy Pan/i, ze firma angażuje się na rzecz społeczeństwa lub środowiska ‒
% odpowiedzi „wzbudza to moje pozytywne odczucia wobec firmy”
Pyt. 3. Nie wszystkie firmy angażują się w działania na rzecz społeczeństwa i środowiska. Jak Pan/i odbiera to,
że niektóre firmy nie podejmują takich działań ‒ % odpowiedzi „nie przeszkadza mi to”
Pyt. 4. Czy w ciągu ostatniego roku zdarzyło się Panu/i:
oszczędzać zasoby (energia, woda)
wysłanie smsa na cele charytatywne
zakup produktu, ze sprzedaży którego dochód był przeznaczony na cele społeczne (CRM)
wybrać ofertę firmy, która angażuje się w działania na cele społeczne
Źródło: jak w tabeli 1.

„Wykluczeni Frustraci” (12%) to młodzi ludzie, często mieszkańcy wsi, słabo wykształceni i bierni zawodowo (w tej grupie jest wielu bezrobotnych), o najgorszej sytuacji materialnej i najmniejszym zadowoleniu z życia. Praca nie stanowi dla nich wartości. To materialiści, którzy nie kierują się w życiu właściwie żadnymi wartościami, nic nie jest dla
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nich szczególnie ważne – ani rodzina, ani praca, ani własny rozwój. Są zewnątrzsterowni,
przez co mają niewielki wpływ na własne życie – są niezadowoleni ze swojego życia, ale
nie potrafią „wziąć go we własne ręce”, nie potrafią nic w nim zmienić. Są również bardzo
roszczeniowi – nie rozumieją, dlaczego mieliby pomagać innym, skoro mają silne poczucie,
że to im należy się wsparcie. CSR jest dla nich czymś dalekim, niezrozumiałym – to coś
spoza ich świata. Podejmują bardzo mało działań z zakresu CSR – mniej od nich robią tylko
„Korpo-Egoiści”.
Ostatni segment, i chyba najbardziej zaskakujący, to „Korpo-Egoiści” (15%). W grupie
tej jest najwięcej mężczyzn (73%), młodych osób (40% to osoby poniżej 24. roku życia)
i mieszkańców największych miast. To głównie studenci lub pracownicy umysłowi o wysokich dochodach, wewnątrzsterowni single, egocentrycy, cynicy i hedoniści, pracujący głównie dla pieniędzy, które służą im przede wszystkim zaspokajaniu własnych przyjemności.
Nie mają potrzeby działania na rzecz innych – nie chcą się aktywnie angażować (np. nie
wysyłają smsów na cele charytatywne), ale też nie wspierają działań niewymagających zaangażowania (np. CRM). Uważają, że firmy istnieją przede wszystkim, by generować zyski
– 95% z nich nie przeszkadza to, że firmy nie angażują się społecznie,

Podsumowanie
Idee społecznej odpowiedzialności biznesu (choć niekoniecznie pod tą nazwą) przenikają coraz bardziej do polskiego społeczeństwa. Co prawda, jak pokazało przeprowadzone
badanie osób oczekujących społecznej odpowiedzialności biznesu jest w Polsce mniej niż
w wielu krajach zachodnich czy Stanach Zjednoczonych. Działania CSR przedsiębiorstw
mają niewielki wpływ na decyzje zakupowe polskich konsumentów. Niewiele osób bierze
tego typu informacje pod uwagę przy wyborze produktu, niewielu informacja o zaangażowaniu społecznym biznesu jest w stanie wybić z rutynowych i automatycznych decyzji
zakupowych podporządkowanych cenie i znajomości marki. Jednak prawdopodobnie, wraz
z coraz częstszym tworzeniem przez firmy konsekwentnych i długofalowych programów
społecznego zaangażowania oraz odpowiedniej ich komunikacji, w Polsce będzie rosła
grupa konsumentów podejmujących decyzje zakupowe z uwzględnieniem tego wymiaru.
Podobnie jest z odrzucaniem firm łamiących prawa lub nie angażujących się w żadne pozabiznesowe działania. Na razie jest to rzadkością, ale prawdopodobnie wraz z upowszechnieniem się wartości etycznego i odpowiedzialnego biznesu, coraz częstsze będzie odrzucanie
firm, które tego nie robią
Niewątpliwie ciekawym wynikiem tego badania jest wyodrębniona w analizie segmentacyjnej grupa „Korpo-Egoistów”. Jest to grupa o tyle zaskakująca, że są to w większości
młodzi ludzie, więc można by się po nich spodziewać rozumienia nowoczesnych zasad działania rynku oraz są to osoby z relatywnie wysokimi dochodami, które z mają duży potencjał
dzielenia się z innymi. Jednak w ich przypadku dominuje egoistyczne nastawienie do życia,
hedonizm i wręcz cynizm. Informacje o społecznym zaangażowaniu firm nie tylko nie zachęcają ich do podejmowania działań, ale wręcz zniechęcają.
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We wspomnianym badaniu zrealizowanym przez firmy Cone Communication i Echo
Research Group również przeprowadzono analizę segmentacyjną, w wyniku której wyodrębniono 5 segmentów, z których najmniej zaangażowani w CSR byli tzw. „Disbelievers”
stanowiący 9% konsumentów. Są to jednak w większości ludzie starsi (55-64 lata), tradycjonaliści w podejściu do zakupów, kierujący się głównie ceną, jakością i wygodą. Grupa
ta jest, po pierwsze, dużo mniejsza, po drugie − w ich przypadku brak zaangażowania ma
charakter bardziej pasywny – jest po prostu niezaangażowaniem, a nie aktywnym odrzucaniem takich idei.
Niezależnie od odbioru społeczeństwa strategia odpowiedzialnego biznesu staje się
jednym z integralnych elementów zarządzania firmą, a jej wprowadzenie, jak pokazują
doświadczenia krajów zachodnich, często przekłada się na efektywność i produktywność
przedsiębiorstwa (choć nie jest wcale łatwo ten wkład zmierzyć). Obecnie idee stojące za
CSR powoli, lecz konsekwentnie przenikają na polski rynek i firmy stają się coraz bardziej
świadome swojej roli w lokalnych społecznościach. Tworzenie strategii CSR staje się coraz
bardziej obowiązkiem, a nie tylko wyborem firm, Aczkolwiek realizacja założeń zaangażowania społecznego firm przebiega różnie w zależności od charakteru przedsiębiorstwa, jego
rozmiaru i kontekstu, w którym działa.
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Are Poles Ready for Responsible Business? Segmentation of Poles
by Their Attitudes and Behaviours towards CSR
Summary
Corporate Social Responsibility, CSR, arouses the ever growing interest, already not only in western countries but also in Poland. More and more Polish firms
undertake such actions and make them a part of their enterprise’s strategy. An aim
of the carried out survey was to describe Poles’ reaction to firm’s activities in the
area of CSR – How are such activities understood, do they positively affect the
firm’s image, are they expected from business, and who receives such activities
positively and who rejects them? For this purpose, there was carried out a survey
on the national representative sample of Poles aged 18-55 (n=1055 respondents,
CAWI questionnaire). The research findings showed that many Poles expect from
business socially responsible activities, though there is also a big group of individuals who do not have such expectations, as well as such who lack knowledge in this
respect. In result of the research there were separated 6 segments of Poles differing by their approach to CSR. The most positively-oriented groups are “fulfilled
realists” (15% of Poles) and “sensitive intellectuals” (18%) and to a lower degree
“eco-pragmatists” (21%). The two groups understanding the CSR idea in the least
degree and therefore not interested in it are: “passive poseurs” (19%) and “excluded
frustrates” (12%). On the other hand, the group understanding the idea of corporate
social responsibility but having its negative attitude towards it and negating are
“corpo-egoists” (15%).
Key words: responsible business, CSR, socially committed marketing, segmentation.
JEL codes: D10, M14, M31

Готовы ли поляки к ответственному бизнесу? Сегментация
поляков ввиду отношения и поведения по отношению к КСО
Резюме
Корпоративная социальная ответственность (англ. corporate social responsibility, CSR) вызывает все больший интерес, уже не только в западных
странах, но и в Польше. Все больше польских фирм предпринимает такие
действия и включает их в стратегию предприятия. Целью проведенного исследования было описание реакции поляков на действия фирм в обоасти КСО
– как такие действия понимаются, влияют ли они положительно на имидж
фирмы, ожидают ли их от бизнеса и кто воспринимает такие действия положительно, а кто их отвергает? Для этого провели обследование на общепольской представительной выборке поляков в возрасте 18-55 лет (n=1055
респондентов, анкета CAWI). Результаты обследования показали, что многие
поляки ожидают от бизнеса социально ответственных действий, но существует также большая группа лиц, у которой таких ожиданий нет, а также таких
поляков, у которых нет знаний из этой области. В результате обследования
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выделили 6 сегментов поляков, отличающихся по подходу к КСО. Наиболее
положительное отношение проявляют группы: «свершенные реалисты» (15%
поляков) и «чуткие интеллектуалы» (18%), а также, в меньшей степени, «экопрагматики» (21%). Две группы в самой меньшей степени понимающие идею
КСО и потому не заинтересованные в ней, это «пассивные позеры» (19%)
и «исключенные фрустраты» (12%). Группой же понимающей идею социальной ответственности фирм, но негативно относящейся к ней и отрицающей
ее, являются «корпо-эгоисты» (15%).
Ключевые слова: ответственный бизнес, КСО (CSR), общественно вовлеченный маркетинг, сегментация.
Коды JEL: D10, M14, M31
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Nowe spojrzenie na konsumenta jako uczestnika życia
gospodarczego
Streszczenie
Konsument jest jednym z najistotniejszych uczestników procesów gospodarczych. Rozwój cywilizacyjny sprawia, że zmieniają się preferencje i oczekiwania,
postawy i zachowania konsumentów oraz przypisywane im funkcje w relacjach
z przedsiębiorstwami. W dyskursie dotyczącym roli konsumenta w gospodarce coraz częściej przedstawia się go jako aktywny podmiot, będący partnerem dla firmy
i kreatorem wartości oraz źródłem innowacji. Celem rozważań jest ukazanie zmieniającej się roli konsumenta na rynku, której towarzyszy ewolucja ram konceptualnych marketingu. Rozważania prowadzone są także w kontekście wybranych teorii
konsumpcji. Artykuł został oparty na studiach literaturowych oraz analizie wyników badania zrealizowanego w ramach projektu pt. Internet w marketingu oraz
zastosowanie nowych technologii w prowadzeniu współpracy firmy z klientami.
Badanie zostało przeprowadzone na próbie 152 przedsiębiorstw. Wiedza o zmieniającej się roli konsumenta może znaleźć zastosowanie w rozwijaniu przez firmy
innowacyjnych działań marketingowych. Artykuł jest przeglądem literatury i prezentacją wyników.
Słowa kluczowe: konsumpcja, konsument, rynek, marketing, Internet.
Kody JEL: D1, E2, M3

Wstęp
Współcześnie konsument jest postrzegany coraz częściej jako jeden z najistotniejszych
uczestników procesów gospodarczych. Konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego i zwiększającej się roli nauki oraz edukacji są zmieniające się preferencje i oczekiwania, postawy,
a także zachowania konsumentów oraz przypisywane im funkcje w relacjach z przedsiębiorstwami. Wyrazem zachodzących zmian jest rozwój dyskursu dotyczącego roli konsumenta
na współczesnym rynku, w którym coraz częściej ukazuje się go jako aktywny podmiot,
będący partnerem dla firmy i współtwórcą wartości. Celem rozważań jest przedstawienie
zmieniającej się roli konsumenta na rynku, a punktem wyjścia analiza rozwoju mikroekonomicznych i makroekonomicznych teorii konsumpcji, a także ewolucji ram konceptualnych
marketingu.
Ukazywanie nowego spojrzenia na konsumenta wymaga uwzględnienia zmian wynikających z rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, a w szczególności
Internetu, które wyrażają się zarówno powstawaniem nowych modeli biznesu, jak i stylów życia konsumentów i sposobów zaspokajania przez konsumentów potrzeb. W artykule
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zostały także zaprezentowane wybrane wyniki badania przeprowadzonego na próbie 152
przedsiębiorstw, którego celem było rozpoznanie podejścia firm do współpracy z klientami
w Internecie.

Konsument w perspektywie mikroekonomicznych
i makroekonomicznych teorii konsumpcji
Zmianę roli przypisywanej konsumentowi na rynku ukazuje ewolucja mikroekonomicznych i makroekonomicznych teorii konsumpcji, których główne założenia zostały zaprezentowane w tabeli 1.
W wielu teoriach mikroekonomicznych, a w tym w teorii użyteczności kardynalnej
i ordynalnej oraz teorii ujawnionych preferencji zakłada się, iż konsument jest racjonalny
i jako homo oeconomicus kieruje się w swoim postępowaniu przesłankami ekonomicznymi.
Inne spojrzenie na konsumpcję i na uwarunkowania zachowań konsumentów prezentuje
T.B. Veblen, który twierdzi, że procesy konsumpcji zachodzą w określonym środowisku
kształtowanym przez tradycję oraz reguły i zasady postępowania unormowane prawnie lub
przez określone zwyczaje. Jednocześnie należy zauważyć, że chociaż zmienia się współcześnie podejście do luksusu, który z jednej strony podlega demokratyzacji, a z drugiej wiąże
się z odchodzeniem od konsumpcji na pokaz do konsumpcji dyskretnej, subtelnej, to jednak
opisany przez Veblena mechanizm nie zmienia się. Wynika to z faktu, że współczesny konsument dążąc do wyróżnienia się w ramach dekonsumpcji rezygnuje z nabywania określonych dóbr i usług. Mikroekonomiczne teorie konsumpcji dotyczą w szczególności jednostki
i nie uwzględniają kwestii agregacji oraz związków konsumpcji ze wzrostem gospodarczym.
Kategorie te znajdują się natomiast w centrum zainteresowania makroekonomicznych teorii
konsumpcji. Jednocześnie należy zauważyć, że chociaż zarysowane w tabeli 1 założenia
związane z hipotezą cyklu życia i hipotezą dochodu permanentnego posiadają duże walory
praktyczne i pozwalają na uwzględnienie w badaniach większej liczby zmiennych niż ceny
i dochody, to jednak z uwagi na rozwój rynku bankowego i produktów bankowych, którymi są kredyty, współcześnie poziom konsumpcji nie jest wyłącznie odbiciem dochodów.
Należy również podkreślić, że rozwój teorii konsumpcji wyrażającej się m.in. powstaniem
behawioralnej hipotezy cyklu życia, cieszącej się aktualnie dość dużą popularnością wiąże
się z odejściem od założeń o pełnej racjonalności konsumenta. W konsekwencji pozwala to
na zwiększenie predykcyjnych możliwości modelu. Ponadto należy dodać, że konwencjonalne teorie konsumpcji o charakterze ekonomicznym nie uwzględniają zmian zachodzących w zakresie potrzeb, postaw, aspiracji konsumentów czy też wprowadzania na rynek nowych produktów. Sprawia to, że podejmowane są próby modyfikacji znanych teorii w celu
rozwijania ich zastosowań w praktyce gospodarczej. Rozwój teorii konsumpcji związany
jest z przywiązywaniem większego znaczenia do uwzględniania osiągnięć współczesnej
psychologii w wyjaśnianiu zachowań konsumentów i stopniowym odchodzeniem od założenia, że głównymi czynnikami determinującymi popyt są ceny dóbr i dochody gospodarstw
domowych (Zalega 2012, s. 140-224).
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Ponadto, wyrazem zmian w myśleniu o konsumencie i uwarunkowaniach jego zachowań
jest również konstatacja, że ekonomicznym ograniczeniem wzrostu gospodarczego coraz
częściej nie jest rzadkość dóbr materialnych, lecz niedostatek czasu ludzkiego przeznaczanego na ich konsumpcję (Schulz 2014, s. 310), a także traktowanie, że przechodzenie na
wyższe etapy rozwoju konsumpcji wiąże się z jej ekologizacją czy też humanizacją.
Tabela 1
Obraz konsumenta w wybranych teoriach konsumpcji
Nazwa teorii
konsumpcji i jej
autorzy

Założenia i istota teorii oraz koncepcji

Mikroekonomiczne teorie konsumpcji
Założeniem wyjściowym teorii jest to, że konsument postępuje racjonalnie, świadomie i posiada w okresie objętym analizą niezmienne preferencje. W teorii tej konsument kieruje się w swoich decyzjach zasadą maksymalizacji użyteczności, czyli
zadowoleniem i satysfakcją związaną z konsumpcją nabywanych dóbr. Podejście
prezentowane w tej teorii jest zgodne z prawem nasyconości potrzeb H. Gossena,
traktującym o tym, że zadowolenie konsumenta z konsumpcji danego dobra zmniejsza się w miarę zwiększania się ilości konsumowania tego dobra.
Teoria użyteczW teorii tej podkreśla się, że użyteczność danego dobra dla konsumenta zależy od
ności ordynarnej ilości wszystkich nabywanych przez niego dóbr. Teoria ta opiera się na założeniu, że
określana także
konsument postępuje racjonalnie i posiada niezmienne preferencje w okresie objęjako teoria prefe- tym analizą oraz nie przypisuje alternatywnym wyborom konsumpcyjnym wartości
rencji i wyboru;
liczbowych, lecz porządkuje je względem siebie. W teorii tej, w przeciwieństwie
autorzy: I. Fisher, do teorii kardynalnej, zakłada się, że użyteczność nie jest mierzalna. Ponadto, jedV.F.D. Pareto
nym z istotniejszych założeń tej teorii jest to, iż użyteczność posiada subiektywny
charakter. Zgodnie z tą teorią, konsument, dokonując wyborów wielu dóbr, dąży do
osiągnięcia takiej kombinacji konsumowanych dóbr, które w największym stopniu
spełnią jego preferencje. Należy podkreślić, że podstawę wyboru konsumenta stanowi uporządkowany system jego preferencji. Prezentowana teoria nie uwzględnia
czynników pozaekonomicznych kształtujących zachowania konsumenta i dotyczy
etapu ostatecznego wyboru, pomijając jego uwarunkowania.
Koncepcja nadZgodnie z tą koncepcją, nadwyżka konsumenta określana jest jako różnica między
wyżki konsumenta użytecznością całkowitą, którą uzyskuje konsument nabywając określone dobro,
A. Marshalla
a wydatkiem poniesionym na zakup tego dobra. Według twórców tej teorii konsui J. Dupuita
ment nabywając określone dobro osiąga z niego użyteczność większą, niż tą, uzyskaną z dóbr, które nabyłby rezygnując z zakupu tego dobra. Nadwyżka konsumenta
jest pieniężną miarą satysfakcji z konsumpcji i opiera się na zasadzie malejącej użyteczności marginalnej zwanej pierwszym prawem Gossena.
Teoria ujawnioW tej teorii zakłada się, że na podstawie obserwacji decyzji podejmowanych przez
nych preferencji
konsumentów można określić strukturę ich preferencji. Teoria ta opiera się na załoP.A. Samuelsona żeniach, że w okresie objętym analizą nie zmieniają się gusta konsumentów, a konsument, dokonując wyboru nabywanego koszyka dóbr, kieruje się głównie czynnikami
ekonomicznymi, a w tym wysokością swojego dochodu i poziomem cen dóbr występujących na rynku. Ponadto, zgodnie z tą teorią, postępowanie konsumenta można
ujmować w kontekście zasad racjonalnego gospodarowania, a wybory konsumenta
spełniają warunek przechodniości. W teorii tej podkreśla się także, że odpowiednio
niska cena zawsze może skłonić konsumenta do zakupu określonego dobra.
Teoria użyteczności kardynalnej;
autorzy:
W.S. Jevons,
K. Menger,
L. Walras
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Nazwa teorii
konsumpcji i jej
Założenia i istota teorii oraz koncepcji
autorzy
Teoria konsumpcji Teoria ta zakłada, że konsument nie kieruje się zasadami racjonalności i rachunkiem
T.B. Veblena
użyteczności, lecz determinantą jego decyzji są takie czynniki, jak tradycja i zwyczaje. Zgodnie z tą teorią, konsument nabywa przede wszystkim te dobra, do których jest
przyzwyczajony. Podstawą tej teorii jest założenie, iż zachowań konsumpcyjnych nie
należy indywidualizować, ponieważ występują pewne prawidłowości, jak np. naśladownictwo. Veblen wprowadził do teorii konsumpcji kategorię prestiżu, splendoru
oraz statusu społecznego i ostentacyjnej konsumpcji. Zdaniem T.B. Veblena w społeczeństwie klasowym motywem działania jednostki jest rywalizacja, a kryterium
oceny człowieka poziom jego życia.
Koncepcja homo U podstaw tej koncepcji leży założenie, że konsument nabywając dobra postępuje
satisfaciendus
według zasady zadowalającego minimum. Jego decyzje są rozłożone w czasie i przyH.A. Simona
bierają formę procesu obejmującego sześć etapów, a w tym: ustalenie wszystkich celów związanych z danym problemem, ograniczenie ich do kombinacji zawierających
możliwości uważane za realne do osiągnięcia, dokonanie ich analizy, ustalenie podzbioru celów możliwych do osiągnięcia oraz określenie zbioru celów satysfakcjonujących, a następnie utworzenie z podzbioru celów osiągalnych oraz zbioru celów
satysfakcjonujących podzbioru celów możliwych do realizacji.
Koncepcja racjo- Koncepcja ta zakłada, że zachowanie konsumenta na rynku uzależnione jest od wielu
czynników, a w tym zdolności zachowań w grupie, umiejętności uczenia się na błęnalności selektywnej H. Leiben- dach, systemu wartości. Zachowanie jednostki wynika z wyboru odpowiedniej kombinacji między stopniem świadomości ograniczeń a poziomem presji wewnętrznej
steina
lub zewnętrznej, wymuszającej określony poziom kalkulatywności w podejmowaniu
działań.
Makroekonomiczne teorie konsumpcji
Hipoteza dochodu absolutnego
J.M. Keynesa

Teoria dochodu
względnego J.S.
Duesenberry’ego

Istotę tej koncepcji stanowi założenie, że globalna konsumpcja jest funkcją dochodu, a konsumenci są skłonni do zwiększania swojej konsumpcji wraz ze wzrostem
dochodu, ale nie o tyle, o ile wzrasta ich dochód. Zgodnie z tym podejściem, zachowania gospodarstw domowych są wynikiem oddziaływania wielu czynników o charakterze psychospołecznym, a decydujący wpływ na skłonność do konsumpcji ma
rozporządzalny dochód. Zgodnie z hipotezą dochodu absolutnego, konsumpcja jest
rosnącą funkcją dochodu, jednak wraz ze wzrostem dochodu obniża się zarówno
przeciętna, jak i krańcowa skłonność do konsumpcji.
W teorii tej zakłada się, że wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych zależą
nie tylko od poziomu dochodu absolutnego gospodarstw domowych, ale również od
dochodów innych gospodarstw domowych. Takie założenie skutkuje tym, że wydatki
konsumpcyjne gospodarstw domowych zależą przede wszystkim od wyniku porównania wielkości dochodów danego gospodarstwa z dochodami innych gospodarstw
domowych. Poziom konsumpcji jest zatem efektem świadomego lub podświadomego naśladownictwa grupy społecznej, której dochody są najbardziej zbliżone do
dochodów danego gospodarstwa domowego. W teorii tej podkreśla się także, że
w społeczeństwie występuje zjawisko rywalizacji mającej na celu osiągnięcie wyższego standardu życiowego lub utrzymanie najwyższego standardu z przeszłości.
W sytuacji, w której dochód danego gospodarstwa domowego wzrasta w stosunku
do przeciętnego dochodu w jego środowisku, zgodnie z teorią J.S. Duesenberry’ego,
gospodarstwo domowe większą część swojego dochodu oszczędza, a nie przeznacza
na konsumpcję.
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Nazwa teorii
konsumpcji i jej
Założenia i istota teorii oraz koncepcji
autorzy
Hipoteza dochodu Konsumpcja w hipotezie dochodu permanentnego jest ujmowana nie tylko przez
permanentnego
pryzmat wydatków, ale także w kontekście stopnia zaspokojenia szeroko rozumiaM. Friedmana
nych potrzeb i związanych z nimi korzyści, które osiągają gospodarstwa domowe
nabywając określone dobra. Istotą tego podejścia jest założenie, że na wielkość wydatków konsumpcyjnych wpływają dochody bieżące, ale również posiadane przez
gospodarstwo domowe zasoby. Na dochód bieżący składa się dochód permanentny, określany jako stały, czy też oczekiwany oraz czasowy. W hipotezie tej zakłada
się, że konsumenci dążą do utrzymania konsumpcji na względnie stałym poziomie.
W konsekwencji oznacza to, że konsumpcja charakteryzuje się mniejszą zmiennością w czasie niż dochód. Poziom konsumpcji wyznaczany jest przede wszystkim
przez dochód permanentny, a nie przejściowy.
Hipoteza cyklu
Wyróżnikiem tej hipotezy jest założenie, zgodnie z którym konsumenci określają
życia F. Modiglia- swoje plany na cały okres życia na podstawie własnych prognoz dotyczących wielniego i A.K. Ando kości dochodów. W tej hipotezie zakłada się, że oszczędności z okresu aktywności
zawodowej konsumenta stanowią zabezpieczenie konsumpcji w późniejszych latach
życia. Kluczowe staje się dla tej hipotezy założenie, że poziom i struktura konsumpcji są zależne od przeciętnego poziomu dochodów w długim okresie życia jednostki,
w tym szacowanych przyszłych dochodów. Zgodnie z hipotezą cyklu życia, następuje łagodne wyrównanie poziomu konsumpcji z oszczędności pozyskanych w okresie
otrzymywania przez konsumenta wysokich dochodów.
Behawioralna hi- Zgodnie z behawioralną hipotezą cyklu życia, analizie poddawane są rzeczywiste zapoteza cyklu życia chowania konsumentów, a nie tylko te o charakterze racjonalnym. Istotą tego podejścia
H.M. Shefrina
jest oparcie na teorii samokontroli, systemie kont mentalnych oraz założeniu, że spoi R.H. Thalera
sób prezentacji alternatywy ma wpływ na podejmowaną przez konsumenta decyzję.
Z punktu widzenia praktycznych implikacji wynikających z tej hipotezy istotne jest to,
że uwzględnia ona, zgodnie z teorią samokontroli, współistnienie w psyche części hedonistycznej, egoistycznej oraz racjonalnej, długookresowej. Konstrukcja ta ukazuje,
że konsument jest wewnętrznie rozdarty, podlega wewnętrznym zmaganiom wynikającym z tego, że jego preferencje są niespójne w czasie. Niespójnością preferencji w długim czasie oraz brakiem pełnej samokontroli można wyjaśnić niski poziom oszczędności na późniejszy okres życia człowieka występujący u niektórych konsumentów.
Natomiast będący drugim filarem tej hipotezy system kont mentalnych zakłada, że
gospodarstwa domowe oceniają swoją sytuację w kontekście bieżącego dochodu, bieżącego majątku oraz przyszłych dochodów. Zgodnie z behawioralną hipotezą cyklu
życia zakłada się, że krańcowa skłonność do konsumpcji jest różna dla każdego z tych
kont, a najbardziej zagrożone pomniejszeniem są dochody bieżące.
Źródło: opracowano na podstawie: Zalega (2012, s. 140-219).

W postrzeganiu konsumenta uwidacznia się konieczność uwzględniania modeli mentalnych, wyrażających obraz konsumenta z uwzględnieniem charakterystyk psychicznych
warunkujących preferencje, postawy i podejmowane wybory oraz całokształt zachowań.
Dążenie do odwzorowania wewnętrznie ukrytych mentalności i sposobów rozumowania
konsumentów wyznacza poważne wyzwania w procesie badawczym. Oprócz metod z zakresu socjologii i psychologii niezwykle ważne stają się podejścia oferowane przez specjalistów z zakresu marketingu, którzy współpracując z twórcami oprogramowań mogą kreować
podstawy wykorzystania modeli mentalnych w oddziaływaniu na rynek.
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Rola konsumenta na rynku a ewolucja ram konceptualnych marketingu
Ukazanie roli konsumenta jako aktywnego uczestnika życia gospodarczego wymaga nie
tylko odniesienia się do zmian związanych z powstawaniem nowych nurtów badawczych
w ekonomii, które wiążą się z odchodzeniem od dominującego przez długi okres paradygmatu homo oeconomicus, ale także stwarza potrzebę prowadzenia rozważań w kontekście
rozwoju koncepcji marketingowych.
Rozwojowi dyskursu marketingowego, który łączy się z powstawaniem nowych koncepcji marketingu, a w tym klasycznej koncepcji marketingu, koncepcji marketingu strategicznego, koncepcji marketingu relacji, koncepcji marketingu wartości, towarzyszy zmiana
postrzegania roli klienta w procesach wymiany. W pierwotnej koncepcji marketingu jego
celem jako funkcji było zaspokajanie potrzeb nabywców i budowanie z zastosowaniem klasycznych instrumentów marketingowych satysfakcji klienta, a w konsekwencji realizowanie
przez firmę głównego celu jakim jest osiąganie zysków. Natomiast w przypadku marketingu strategicznego akcenty zostały przeniesione na segmentację rynku, wybór rynku docelowego, zapewniającego firmie przewagę konkurencyjną. Z kolei dla marketingu relacji
znamienne jest budowanie więzi z klientami i kształtowanie ich lojalności oraz tworzenie
długotrwałych relacji zapewniających firmie osiąganie zysków. Ewolucja ram konceptualnych marketingu wyrażająca się powstaniem marketingu wartości wiąże się z poszerzaniem
zakresu instrumentów marketingowych oraz wprowadzeniem do dyskursu takich kategorii,
jak: wartość dla nabywcy, wartość klienta, wartość firmy, aktywa marketingowe, a w tym
aktywa relacyjne oparte na rynku oraz aktywa intelektualne.
Wyrazem rosnącej roli konsumentów w życiu gospodarczym jest nie tylko sposób myślenia przedsiębiorstw o klientach, ale także rozwój podejść związanych z prowadzeniem
badań marketingowych nad ich zachowaniami. Obecnie zwiększa się znaczenie informacji
oraz wiedzy o konsumencie. Wiąże się to z przechodzeniem od postrzegania konsumenta
w kategoriach marginalizowanego podmiotu, czy też konsumenta masowego, opisywanego prostymi zmiennymi demograficznymi do traktowania konsumenta jako podmiotu coraz
bardziej wyedukowanego o wyrafinowanych gustach i preferencjach, które należy identyfikować z zastosowaniem triangulacji teorii, podejść i metod.

Zmiana roli konsumenta na rynku wynikająca z wirtualizacji życia
społeczno-gospodarczego i rozwoju modeli biznesu opartych
na współkreacji oferty przez klientów
Zmiana spojrzenia na konsumenta wywołana jest w dużym stopniu rozwojem interaktywnych technologii i zwiększającym się zakresem ich zastosowań w życiu społeczno-gospodarczym. Sprawia to, że następuje przekształcanie modelu gospodarki „push” opartego
na dostosowywaniu oferty do rozpoznanego popytu w model „pull” zakładający pobudzanie
aktywności klientów w inicjowaniu nowych funkcji i cech produktów oraz nowych rozwiązań w sferze dystrybucji i komunikacji. Powstaje gospodarka konsumentów, gdyż to
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oni właśnie odgrywają w niej kluczową rolę, akceptując ofertę oraz proponując określone
zmiany (Mazurek- Łopacińska 2012, s. 43-58; Seybold 2002).
Na zmianę relacji zachodzących między firmami i klientami wpływa rozwój Internetu,
który sprawia, że medium to pełni obecnie nie tylko funkcję informacyjną, komunikacyjną,
czy dystrybucyjną, ale również społecznościową. Konsekwencją tych procesów jest zanikanie tradycyjnego podziału podmiotów rynku na przedsiębiorstwa odpowiedzialne za procesy kreacji wartości oraz klientów występujących tylko w roli pasywnych odbiorców działań
marketingowych (Vescovi, Gazzola, Checchinato 2010, s. 41-57).
Zdecydowany zwrot w procesie kreowania innowacji w kierunku klientów wynika z doświadczeń wielu firm, które dostrzegły zbyt dużą koncentrację menadżerów na problemach
produkcyjnych i technicznych aspektach produktu, kosztem potrzeb klientów i ich emocjonalnego przywiązania do produktów. Jednak przedstawiając rolę klientów w kreowaniu
innowacji trzeba mieć świadomość, iż ujawnia się ona raczej w procesie tworzenia innowacji ewolucyjnych niż radykalnych. Włączanie klientów w kreowanie oferty, a także prowadzenie badań etnograficznych i obserwacji zachowań użytkowników czy poznawanie ich
opinii jest niejednokrotnie bardziej użyteczne w doskonaleniu projektów niż w odkrywaniu
całkiem nowych rozwiązań.
Przyczyn zainteresowania konsumentów współkreowaniem wartości należy upatrywać w megatrendach, a w tym w indywidualizacji zachowań konsumentów, rozwoju potrzeb nowych form integracji społecznej i bycia innowacyjnym w różnych sferach życia.
Zaspokajanie tych potrzeb w przestrzeni wirtualnej stwarza nie tylko możliwość pełniejszej
samorealizacji konsumentów, ale przede wszystkim zwiększa ich pozycję w stosunku do
przedsiębiorstw i innych podmiotów rynku. Zakres aktywności klientów w procesach kreowania wartości zależy od poziomu ich zaangażowania, na który ma wpływ stopień zrozumienia zadań, zdolności oraz motywacja do ich wykonania (Roberts, Alpert 2010, s. 198-209).
Wśród barier rozwoju podejścia polegającego na włączeniu konsumentów w proces kreacji oferty należy wymienić czynniki związane z samymi konsumentami, czyli niekiedy
małą użyteczność zgłaszanych przez nich pomysłów wynikającą z niedostatecznej wiedzy
na temat technologii produkcji, konstrukcji produktu czy też mechanizmów biznesowych
(Mazurek-Łopacińska 2013, s. 242-253).
Duże możliwości udziału klienta w kreowaniu wartości stwarza masowa indywidualizacja
o charakterze adaptacyjnym lub kooperatywnym (Peelen 2005, s. 146; Mazurek-Łopacińska,
Sobocińska 2008, s. 394-402). W przypadku masowej indywidualizacji adaptacyjnej firma
oferuje standardowy produkt, który jest tak zaprojektowany, aby użytkownicy mogli go samodzielnie dopasować do swoich indywidualnych potrzeb. Natomiast w drugim przypadku
przybiera to postać współpracy z klientami w formułowaniu ich potrzeb i tworzeniu wartości.
Wiąże się to z wyposażeniem klientów w łatwe i przyjazne narzędzia określane jako tool
kit for customer innovation, dzięki którym mogą oni sami tworzyć i rozwijać własne produkty. Narzędzia te bazują na symulacjach komputerowych i szybkiej produkcji prototypów
(Thomke, von Hippel 2004, s. 88).
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Wykorzystywanie modelu innowacji bazującego na relacjach firmy z klientami wymaga
dzielenia się wiedzą opierając się na nowej jakości kontaktów. Oprócz prowadzenia dialogu z klientem istotne jest ocenianie ryzyka i stwarzanie odbiorcy możliwości dostępu do
produktu już w fazie jego projektowania, a nie tylko na etapie sprzedaży. Jak podkreślają
C.K. Prahalad i V. Ramaswamy, kolejnym czynnikiem warunkującym współtworzenie przez
klientów wartości jest budowanie zaufania przez transparentne przekazywanie informacji
(Prahalad, Ramaswamy 2004). Początkowo idea otwartych innowacji znalazła zastosowanie w firmach branży informatycznej. Obecnie jednak jest wykorzystywana także przez firmy działające na innych rynkach branżowych. Wśród firm, które w procesach konkurowania odwołując się do kompetencji i wiedzy klientów przez ich udział w procesie rozwoju
produktu, można wymienić m.in. Adidas, BMW, 3M. W tym celu tworzone są platformy
internetowe, które integrują klientów w skupione wokół określonych marek społeczności
internetowe i umożliwiają dzielenie się opiniami na temat pożądanych kierunków rozwoju
innowacji (Taranko 2013, s. 2-5). Jednocześnie należy zauważyć, że na zakres wirtualizacji
działań marketingowych przedsiębiorstw wpływać będzie także stopień ich akceptowalności przez konsumentów (Sobocińska 2013, s. 180-192). Jest to szczególnie istotne w kontekście rosnącej świadomości i oczekiwań internautów dotyczących podwyższenia standardów
ochrony danych osobowych oraz prywatności konsumentów.

Pozycja konsumenta w relacjach z firmami w Internecie w świetle
wybranych wyników badania ilościowego
Z punktu widzenia podjętej w artykule problematyki kluczowa staje się odpowiedź na
pytanie, w jakim zakresie firmy działające na polskim rynku uwzględniają w zarządzaniu
podejście polegające na angażowaniu konsumentów w procesy kreowania wartości, będące wyrazem nowego spojrzenia na pełnione przez nich funkcje. W tym celu zrealizowano
badanie ilościowe w ramach projektu pt. Internet w marketingu oraz zastosowanie nowych
technologii w prowadzeniu współpracy firmy z klientami (kierownik projektu: prof. zw.
dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, główny wykonawca: dr Magdalena Sobocińska).
Badanie kwestionariuszowe po pilotażu zostało przeprowadzone w 2013 roku na ogólnopolskiej próbie 152 przedsiębiorstw, w tym wśród 51 firm zatrudniających do 49 pracowników,
51 firm posiadających od 50 do 200 pracowników oraz wśród 50 firm mających powyżej
200 zatrudnionych. Badaniem zostali objęci menadżerowie odpowiedzialni za wykorzystanie Internetu w marketingu lub za utrzymywanie kontaktów firmy z klientami przy wykorzystywaniu nowych technologii. Podczas badania szczególną uwagę zwrócono na proces
rekrutacji respondentów. Przykładając dużą wagę do profesjonalizacji badanie z użyciem
zestandaryzowanego kwestionariusza zostało zrealizowane we współpracy z agencją badawczą posiadającą specjalistyczne oprogramowanie. Wywiady zostały zrealizowane w studiu CATI instytutu badawczego ARC Rynek i Opinia w Warszawie. Numery telefonów do
respondentów zostały wybrane losowo z bazy przedsiębiorstw.
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Zważywszy na to, że podstawą współpracy firm z konsumentami jest komunikacja należy zauważyć, że wśród przedsiębiorstw, w których przeprowadzono badanie, najczęściej
wykorzystywaną formą w kontaktach z internautami są e-mail (98,0%) oraz własna strona internetowa (94,7%). W co trzecim z badanych przedsiębiorstw (30,9%) wykorzystuje
się w procesie komunikacji z konsumentami portale społecznościowe. Znacznie mniejszy
odsetek menadżerów (13,8%) wskazuje na wykorzystywanie forów internetowych oraz
blogów (5,3%). Odpowiedzi respondentów świadczą o tym, że potencjał Internetu nie jest
w pełni wykorzystywany przez badane przedsiębiorstwa w procesach budowania ich relacji
z odbiorcami, gdyż najczęściej wykorzystywane formy komunikacji marketingowej służą
w mniejszym stopniu sieciowemu kreowaniu wartości niż media społecznościowe.
Wyniki prezentowanego badania ilościowego wskazują również na to, że posiadające
duże znaczenie w sieciowym kreowaniu wartości media społecznościowe są używane przez
badane przedsiębiorstwa w większym stopniu w celu budowania wizerunku firmy (średnia
ocen – 4,36 w pięciostopniowej skali ocen, gdzie 1 to małe znaczenie, a 5 − duże znaczenie)
czy zwiększania świadomości marki (średnia ocen – 4,24), niż do gromadzenia uwag i opinii użytkowników, które mogłyby przyczynić się do wprowadzania innowacyjnych zmian
w ofercie (średnia ocen – 3,78). W hierarchii celów prowadzenia działań marketingowych
z wykorzystaniem portali społecznościowych relatywnie niskie miejsce zajmuje również
zwiększanie lojalności klientów (średnia ocen – 3,42).
Jak już podkreślono, immanentnie związane z nowym sposobem myślenia o konsumencie jest włączanie go w proces kreowania oferty. W tym kontekście należy podkreślić, że opinie i uwagi klientów przede wszystkim są postrzegane jako źródło informacji o odczuciach
odbiorców i ich reakcjach na prowadzone działania marketingowe. Tak ocenia użyteczność
opinii i sugestii wyrażanych przez klientów 37,5% badanych menadżerów. Z punktu widzenia procesów współkreacji istotne jest, że prawie co drugi badany menadżer (44,1%) uważa,
że zgłaszane przez klientów uwagi i sugestie zawierają pomysły i wskazówki dotyczące
zmian w ofercie. Przy czym 29,6% respondentów twierdzi, iż sugestie te służą polepszeniu
cech oferty, a 14,5% menadżerów ocenia je jako ciekawe i użyteczne propozycje dotyczące
zmian zasadniczych cech oferty. Relatywnie nieduży odsetek badanych (3,3%) biorących
udział w badaniu decydentów uważa, że opinie i uwagi klientów są wyrazem ich niezadowolenia i stanowią podstawę do reklamacji. Natomiast 15,1% badanych uważa, że opinie
i uwagi klientów nie miały dotychczas istotnego znaczenia w kształtowaniu oferty. Takie deklaracje respondentów świadczą o niedostrzeganiu przez nich możliwości tkwiących w popytowych modelach innowacji.
W zrealizowanym badaniu empirycznym ocenie menadżerów poddano instrumenty marketingowe, w stosunku do których klienci zgłaszają najwięcej pomysłów zmian. Na produkt
jako jeden z dwóch instrumentów, w obrębie których klienci formułują najwięcej pomysłów
zmian wskazało 62,1% menadżerów badanych firm. Na drugim miejscu pod tym względem
znajduje się promocja, na którą wskazało 31,0% decydentów w przedsiębiorstwach, których
odbiorcy zgłaszają pomysły na zmiany w ofercie. Konsumenci badanych przedsiębiorstw
rzadziej zgłaszają pomysły dotyczące zmian w organizacji i formach dystrybucji (25,9%)
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oraz designu (22,4%). Co ósmy badany wśród dwóch instrumentów, w zakresie których
najczęściej klienci zgłaszają pomysły na zmiany wskazał na opakowanie.
Uwzględniając, że przejawem zaawansowanego podejścia do wdrażania koncepcji wirtualizacji marketingu jest wykorzystywanie na szeroką skalę zindywidualizowanych form
kontaktów z klientem, należy zauważyć, że tylko 46,1% badanych przedsiębiorstw indywidualizuje komunikaty wysyłane przez Internet do odbiorców. Oznacza to, że w 53,9%
badanych przedsiębiorstw nie jest stosowana masowa indywidualizacja w obszarze komunikacji marketingowej w Internecie. W tym kontekście należy dodać, że tylko 12,5% badanych menadżerów deklaruje, że w reprezentowanych przez nich przedsiębiorstwach umożliwia się odbiorcom skonfigurowanie produktów w Internecie. Zatem w bardzo niewielkiej
liczbie badanych przedsiębiorstw działających na polskim rynku wdrażana jest koncepcja
masowej indywidualizacji w zakresie produktu. Również relatywnie nieduży odsetek badanych przedsiębiorstw (29,0%) angażuje klientów w działania promocyjne i rekomendacyjne w Internecie, a tylko 17,8% w działania sprzedażowe w Internecie. W przeciwieństwie
do tego duży odsetek badanych przedsiębiorstw prowadzi klasyczne działania reklamowe
w Internecie (79,6%).
Wyłaniający się na podstawie zrealizowanego badania obraz ukazujący rolę przypisywaną konsumentowi w relacjach z przedsiębiorstwem pozwala stwierdzić, że na obecnym
etapie badane przedsiębiorstwa działające na polskim rynku częściej prowadzą standardowe działania marketingowe, których nabywca jest tylko ich adresatem, niż wykorzystują
Internet do angażowania odbiorców w sieciowe kreowanie wartości.

Podsumowanie
Wiedza o konsumencie ma charakter kumulatywny, a jej pogłębianie wymaga uwzględniania różnych perspektyw, w tym w szczególności ekonomicznej, socjologicznej, psychologicznej i demograficznej.
Konsumenci są dzisiaj nie tylko biernymi odbiorcami przekazów, lecz stają się w coraz
większym stopniu prosumentami. Dzięki gotowości do dzielenia się informacjami i wyrażania swych opinii mogą aktywnie uczestniczyć w kreowaniu nowych produktów (Kleemann,
Voss, Rieder 2008, s. 5-26). Znajduje to wyraz w popytowych modelach innowacji (Wojnicka
2011). Rosnące znaczenie prosumenta w procesie rozwoju innowacji wynika z faktu, iż
właśnie ci najbardziej aktywni konsumenci posiadają wiele informacji istotnych dla firmy,
zwłaszcza że niekiedy sami spontanicznie dokonują pewnych zmian w produkcie podczas
jego użytkowania.
Współczesny konsument jako uczestnik rynku przechodzi zatem swoistą przemianę –
od konsumenta tradycyjnego do e-konsumenta, który staje się coraz bardziej otwarty na
innowacje oraz wyedukowany i znający swoją wartość, a także funkcję we współczesnej
gospodarce. Należy jednak podkreślić, iż nie zawsze oznacza to, że jest świadomym konsumentem, posiadającym wiedzę o przysługujących mu prawach oraz zakresie działalności instytucji i organizacji zajmujących się ochroną praw konsumentów (Dąbrowska 2013,
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s. 155-160). Różnice w tym zakresie uwidaczniają się m.in. w przekroju międzynarodowym
i ukazują występujący dystans dzielący polskich konsumentów od konsumentów niemieckich czy skandynawskich.
Wyrazem rosnącej roli konsumentów na współczesnym rynku jest to, że stają się oni
coraz częściej partnerami dla przedsiębiorstw, które wdrażając koncepcję marketingu starają
się zaspokajać ich potrzeby oraz identyfikować zmieniające się trendy konsumenckie wskazujące na kierunki rozwoju oferty rynkowej przedsiębiorstw. Jednocześnie należy wziąć pod
uwagę fakt, iż będące wyrazem nowego spojrzenia na konsumenta wdrażanie koncepcji
współtworzenia wartości przez konsumentów powinno być efektem przemyślanych strategii
przedsiębiorstw, które stwarzają konsumentom możliwość współuczestnictwa. Może być
to jednak iluzoryczne i w większym stopniu służyć kreowaniu wizerunku, niż autentycznemu angażowaniu odbiorców w realną zmianę oferty. Należy podkreślić, że wśród celów
angażowania konsumentów w procesy kreacji nie można pomijać także chęci pozyskiwania niskim kosztem przez firmę ciekawych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań (Mróz
2013, s. 278). Niezależnie od tego, jakie przesłanki sprawiają, że przedsiębiorstwa w coraz
większym stopniu dążą do włączania odbiorców w prowadzone działania marketingowe,
to jednak wskazują one na to, że konsument staje się coraz bardziej istotnym uczestnikiem
zachodzących na rynku procesów wymiany.
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New Look at the Consumer as a Participant of the Economic Life
Summary
The consumer is one of the most important participants of economic processes.
The civilizational development causes that there are changing consumers’ preferences and expectations, attitudes and behaviours as well as the attributed to them
functions in relationships with enterprises. In the dispute on the consumer’s role
in the economy, they are more and more often presented as an active subject being
a partner for the company and creator of values as well as a source of innovation. An
aim of considerations is to show the consumer’s changing role in the market, which
is accompanied by evolution of the marketing’s conceptual frames. The considerations are also carried out in the context of the selected theories of consumption. The
article is based on literature studies and on an analysis of findings of the research
survey carried out within the framework of the project Internet in marketing and
application of new technologies in carrying out firm’s cooperation with customers.
The survey was carried out on the sample of 152 enterprises. The knowledge of the
changing role of the consumer may find its application in developing by companies
innovative marketing activities. The article is a review of the literature and presentation of its results.
Key words: consumption, consumer, market, marketing, Internet.
JEL codes: D1, E2, M3

Новый взгляд на потребителя как участника экономической жизни
Резюме
Потребитель – один из самых важных участников экономических процессов. Цивилизационное развитие приводит к тому, что изменяются предпочтения и ожидания, отношения и поведение потребителей, а также при-
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писываемые им функции в отношениях с предприятиями. В диспуте о роли
потребителя в экономике все чаще его представляют как активного субъекта,
являющегося партнером для фирмы и созидателем ценностей, а также как
источник инноваций. Цель рассуждений – указать изменяющуюся роль потребителя на рынке, которая сопутствуется эволюцией концептуальных рамок
маркетинга. Рассуждения проводятся также в контексте избранных теорий потребления. Статья основана на обзоре литературы и на анализе результатов
исследования, осуществленого в рамках проекта «Интернет в маркетинге
и применение новых технологий в осуществлении сотрудничества фирмы
с клиентами». Исследование провели на выборке 152 предприятий. Знания
об изменяющейся роли потребителя могут найти применение в развитии фирмами инновационных маркетинговых действий. Статья – обзор литературы
и представление результатов.
Ключевые слова: потребление, потребитель, рынок, маркетинг, интернет.
Коды JEL: D1, E2, M3
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Bogdan Mróz

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Konsument w sieci – wyzwania i zagrożenia
„Pewnego dnia rozmawialiśmy o tym, że moglibyśmy
spróbować i przewidzieć giełdę… Ale potem doszliśmy
do wniosku, że to nielegalne. Więc przestaliśmy”.
„Przyjdzie taki czas, że ludzie będą zmieniać
imiona i nazwiska, by odciąć się od przeszłości
znalezionej w Google”.
Eric Schmidt, prezes Google
Streszczenie
Aktywność współczesnych konsumentów w coraz większym stopniu przenosi się do przestrzeni wirtualnej. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne
czynią życie współczesnego człowieka łatwiejszym, gwarantują szybki dostęp do
informacji i stwarzają nieznane wcześniej możliwości interakcji z innymi ludźmi.
Ale rozwój technologiczny i postęp w zakresie sposobów komunikowania się ma
też swoją ciemniejszą stronę. W artykule scharakteryzowano wybrane zagrożenia
dla konsumentów związane z ekspansją nowych technologii, w szczególności Internetu (groźba elektronicznej inwigilacji, profilowanie internautów, możliwości
instrumentalnego wykorzystania ogromnych zbiorów informacji o konsumentach,
tzw. Big Data). Świadomość internautów dotycząca zagrożeń występujących w sieci pozostawia wiele do życzenia, dlatego istnieje pilna potrzeba działań edukacyjnych na tym polu.
Słowa kluczowe: konsument, zachowania konsumentów, nowe technologie informacyjne, Internet.
Kody JEL: D11, D12, D18

Wstęp
Tytuł artykułu zawiera zamierzoną dwuznaczność: z jednej strony można go rozumieć
w sensie ogólnym (konsument w przestrzeni wirtualnej), z drugiej natomiast określenie „konsument w sieci” może nieść ze sobą skojarzenia typu „konsument jako zwierzyna łowna”,
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namierzana przez marketingowców i korporacyjnych strategów, zaplątana w niewidoczne,
przemyślnie zastawiane sieci i narażona na pułapki, w jakie obfituje world-wide web.
Rozwój nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych ułatwia życie wielu internautom, pozwala szybko i sprawnie dokonywać zakupów, rezerwować bilety i miejsca
noclegowe, porozumiewać się ze znajomymi w odległych zakątkach świata, wyszukiwać
niezbędne informacje itp. Literatura, często utrzymana w euforycznej tonacji, dotycząca
dobrodziejstw i pożytków funkcjonowania globalnej sieci komputerowej jest już wystarczająco rozległa. W niniejszym artykule skupimy się na wybranych zagrożeniach dla konsumentów związanych z burzliwym rozwojem nowych technologii, w szczególności internetu.
Przedstawiona zostanie krótka charakterystyka pokolenia sieci, a następnie niektóre zagadnienia związane z funkcjonowaniem mediów społecznościowych. Portale społecznościowe,
ulubione narzędzie komunikacji interpersonalnej dla wielu internautów, dostarczają wielu
cennych informacji, które pozwalają błyskawicznie sporządzić ich profile behawioralne.
Coraz częściej pojawiają się jednak głosy krytyczne dotyczące totalnej inwigilacji przestrzeni elektronicznej i zagrożenia utraty prywatności. Ogromne zbiory danych o konsumentach
określane jako Big Data, dostarczają wiedzy, która może być wykorzystana w przyjazny
dla konsumentów sposób, ale może też służyć do sterowania ich zachowaniami, manipulacji emocjonalnej itp. Sami konsumenci nie zawsze są świadomi wspomnianych zagrożeń,
w związku z czym istnieje pilna potrzeba działań edukacyjnych w tym zakresie.

Charakterystyka pokolenia sieci
Autorem pojęcia pojęcie „pokolenie sieci” (net generation), jest Don Tapscott, kanadyjski badacz wpływu nowych technologii informacyjnych na zachowania człowieka i strategie biznesowe firm. W literaturze spotyka się wiele barwnych określeń odnoszących się
do pokolenia sieci; bywa ono również określane jako „pokolenie Y”, „pokolenie klapek
i iPodów”, „generacja Einsteina”, „screenagers” lub „pokolenie milenijne” (millenials)
(Mróz 2013, s. 73 i nast.). Według D. Tapscotta pokolenie sieci to osoby urodzone w latach
1977-1997, dorastające w epoce szybkiego rozwoju technologii cyfrowych, które w skali
globalnej tworzą potężną siłę liczącą ponad dwa miliardy osób (Tapscott 2008).
J. Aquino, charakteryzując pokolenie sieci, stwierdza, że do jego zasadniczych cech należą: dobre wykształcenie, sprawność w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami,
daleko idący sceptycyzm i brak zaufania do reklam oraz wrażliwość na opinie rówieśników (Aquino 2012, s. 21). Pokolenie sieci chce podążać własną drogą, samo decydować
o swoim losie, szuka możliwości nieskrępowanego wyrażania własnych poglądów i opinii.
Przedstawiciele tej generacji są przyzwyczajeni do pluralizmu, możliwości wyboru różnych
produktów, ofert, źródeł informacji itp. Media cyfrowe i nowoczesne technologie towarzyszą im w każdej dziedzinie życia. Posługują się bardzo sprawnie takimi narzędziami, jak
wyszukiwarki i porównywarki internetowe, blogi, komunikatory itp. w celu analizy różnych
ofert i wybrania najlepszego wariantu. Swobodnie poruszają się w informacyjnej dżungli,
umiejętnie nawigują w cyberprzestrzeni, docierając do interesujących ich treści. Pokolenie
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sieci bardzo sobie ceni indywidualną wolność, chętnie wyraża swoje poglądy i opinie na forach internetowych, nienawidzi ograniczania wolności słowa i cenzury we wszelkiej postaci.
Reprezentanci pokolenia sieci bardzo sobie cenią możliwość personalizacji produktów,
dopasowywania ich do indywidualnych upodobań i preferencji (np. wyposażanie w dodatkowe akcesoria, rozszerzanie o nowe opcje, funkcje, programy). Co więcej, sami chętnie
tworzą treści w Internecie, nie chcą być tylko biernymi, bezrefleksyjnymi konsumentami
i odbiorcami treści, które stworzyli inni. Angażują się w różne działania, inicjatywy i projekty, tworzą własne strony internetowe, piszą blogi, udostępniają online owoce swojej aktywności (zdjęcia, filmy wideo, opowiadania, recenzje itp.) bądź też modyfikują i przetwarzają
treści znalezione w Internecie (tzw. user generated content).
Dla przedstawicieli net generation ważne znaczenie ma wiarygodność i uczciwość w relacjach firm z konsumentami. Nie lubią być wprowadzani w błąd przez zwodniczą reklamę, szukają przedsiębiorstw godnych zaufania, działających zgodnie z zasadami społecznej
odpowiedzialności biznesu, wykazują troskę o swoich klientów, pracowników, środowisko naturalne i współpracują ze społecznościami lokalnymi. Millenials wykazują ponadto
umiejętność współpracy, gotowość do dzielenia się wiedzą, są otwarci na zmiany, ambitni,
chętnie inwestują w rozwój własnych umiejętności i kompetencji. Praca, chociaż jest dla
nich ważna, nie stoi jednak na pierwszym miejscu, lecz jest środkiem do osiągnięcia innych ważnych celów życiowych, takich jak posiadanie szczęśliwej rodziny, rozwój osobisty i samorealizacja (Szewko 2014). W zachowaniach młodych internautów można jednak
zaobserwować również brak konsekwencji, ponieważ rygoryzmowi moralnemu w ocenie
firm towarzyszy często lekceważenie praw autorskich przez nich samych i przyzwolenie na
kradzież własności intelektualnej, dokonującą się de facto przez ściąganie plików z muzyką,
filmów i gier z Internetu.
Nicholas Carr, jeden z najbardziej znanych amerykańskich cybersceptyków i badaczy
społeczeństwa sieci twierdzi, że intensywne korzystanie z Internetu i nowoczesnych urządzeń typu tablety, smartfony itp. wpływa na funkcjonowanie ludzkiego mózgu i percepcję
przekazywanych treści. Tradycyjna, „linearna” percepcja, wymagająca skupienia, czasu i refleksji nie jest dostosowana do szybkiego tempa współczesnego życia i charakteru mediów
elektronicznych. Młodym internautom trudno jest skoncentrować się na dłuższych fragmentach tekstu, ponieważ przyzwyczaili się do symultanicznego, mozaikowego sposobu narracji nowych mediów, zwięzłych, skondensowanych przekazów, krótkich dawek informacji
wzbogaconych o komponenty audiowizualne (Carr 2011).
Inną charakterystyczną cechą generacji młodych internautów jest chęć współpracy i nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi. Naturalną platformą współpracy i interakcji ludzi
z różnych regionów świata i odmiennych kręgów kulturowych jest globalna sieć komputerowa, pozwalająca integrować nieznanych sobie ludzi wokół określonych idei, programów,
przedsięwzięć i projektów. Umiejętność szybkiego tworzenia sieci relacji on-line to istotny
wyróżnik pokolenia sieci. Płaszczyzną nawiązywania kontaktów są serwisy społecznościowe, zwłaszcza Facebook, który w niesłychanie szybkim tempie stał się bardzo popularny.
Miliony osób wchodzą w wirtualne relacje, podejmują wspólne inicjatywy i działania,
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począwszy od oceniania i rekomendowania produktów różnych firm po oferowanie własnych pomysłów, produktów i usług. Chęć bycia w ustawicznym kontakcie z innymi może
być realizowana dzięki pojawieniu się zaawansowanych technicznie urządzeń mobilnych
(tablety, smartfony) wyposażonych w odpowiednie aplikacje. Współpraca realizowana
on-line może dotyczyć współtworzenia z firmami nowych produktów i usług, finansowania
różnych projektów, zarówno o charakterze biznesowym, jak i kulturalnym (crowdfunding),
a także pomocy innym użytkownikom sieci w trudnych sytuacjach życiowych.
Dla młodych użytkowników Internetu cenionymi wartościami są również szybkość i innowacyjność. Globalna sieć komputerowa i nowe technologie umożliwiają błyskawiczne
wyszukiwanie informacji. Przyzwyczajenie do działania w czasie rzeczywistym powoduje,
że internauci są niecierpliwi, oczekują też szybkiej reakcji ze strony firm oferujących różne produkty i usługi, co wymaga od komórek marketingowych przedsiębiorstw czujności,
umiejętnego wyławiania sygnałów płynących z sieci i ustawicznego monitorowania przestrzeni wirtualnej.
Pokolenie sieci dorastało w czasach szybkiego rozwoju nowoczesnych technologii,
w epoce ciągłych zmian, pojawiania się nowych generacji produktów, będących owocem
szeroko pojmowanej innowacyjności: technologicznej, produktowej, marketingowej itp.
Młodzi internauci, przyzwyczajeni do częstego pojawiania się innowacyjnych produktów,
chcą być na bieżąco z nowinkami technicznymi, posiadać najnowsze modele laptopów, telefonów komórkowych, tabletów, konsol do gier itp. Oceniają firmy nie tylko przez pryzmat
oferty produktowej, ale również przywiązują duże znaczenie do nietypowych działań rynkowych, przełamywania schematów, nowych form działalności promocyjnej itp., co zmusza
przedsiębiorstwa do inwencji marketingowej w celu wzbudzenia zainteresowania tej części
populacji.
W odniesieniu do najmłodszego pokolenia konsumentów, dorastających w otoczeniu nowoczesnych technologii informacyjnych używane jest również określenie „tubylcy sieciowi” (digital natives). Według J. Palfreya i U. Gassera, są to osoby urodzone w „cyfrowym
otoczeniu”, znakomicie odnajdujące się w świecie nowoczesnych technologii1. Tubylcy
sieciowi spędzają dużą część swojego życia on-line, ale czują się również dobrze w świecie rzeczywistym, nie są fanatycznymi „wyznawcami sieci”. Wyróżnia ich biegłość w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami, urządzeniami i gadżetami, które wykorzystują w sposób pomysłowy i kreatywny, tworząc interesujące treści w cyfrowym świecie.
Sieciowi tubylcy wykazują tendencję do symultanicznego wykonywania wielu czynności
(multitasking), np. oglądają telewizję i za pośrednictwem innych urządzeń także wyposażonych w ekran (komputerów, telefonów, tabletów) komentują to, co widzą na ekranie telewizora, na Facebooku, Twitterze lub innym portalu społecznościowym. Nie wystarcza już
im jeden sposób komunikacji – oczekują od operatorów telekomunikacyjnych i dostawców
Por.: Palfrey, Gasser (2010). Autorzy wyróżniają ponadto „cyfrowych osadników” (digital settlers), określając nimi osoby
nieurodzone w otoczeniu nowych technologii, ale wiodące „cyfrowe życie” oraz „cyfrowych imigrantów” (digital immigrants),
czyli osoby, które nie urodziły się w otoczeniu nowych technologii i nie funkcjonują na co dzień w wirtualnym świecie, ale
umieją się w nim poruszać.
1
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Internetu usługi quadruple play, czyli jednoczesnego dostępu do Internetu, telewizji cyfrowej, telefonu stacjonarnego i komórkowego.
Sieciowi tubylcy są również bardzo aktywni w cyberprzestrzeni, traktując ją jako płaszczyznę nawiązywania interesujących kontaktów międzyludzkich i porozumiewania się z firmami oraz organizacjami i instytucjami ze sfery życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

Pułapki globalnej pajęczyny
Francuski socjolog M. Maffesoli zauważa rolę sieci w relacjach jednostka-grupa i w funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw, nawiązując do archetypu relacji plemiennych.
Pisze: „To naprawdę sieć (...) wiąże grupę i masę. (...). Związek ten wyraża się najchętniej
przez style życia, które uprzywilejowują wygląd i „formę”. I dalej zauważa: „(...) obrzędy
współczesnej masy to w istocie cechy mikrogrup, które są z jednej strony zdecydowanie
różne od siebie nawzajem, z drugiej zaś – tworzą niezróżnicowaną i nieco splątaną całość.
(...) Plemienne obrzędy (...) odnajdujemy w furii konsumenckiej (konsumującej?) wielkich
sklepów, hipermarketów, centrów handlowych, które sprzedają oczywiście produkty, ale
emanują oprócz tego symboliką, czyli wrażeniem uczestnictwa w jednym wspólnym gatunku” (Maffesoli 2008, s. 153-154).
Rola sieci relacji jest szczególnie godna podkreślenia i analizy w kontekście burzliwego rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Globalna pajęczyna sieci
komputerowych (world-wide web) utkana jest przecież z niezliczonej ilości mniejszych fragmentów sieci, które mogą występować w najróżniejszych konfiguracjach. Znaczna część
aktywności współczesnych konsumentów-internautów ulokowana jest w przestrzeni wirtualnej, a portale społecznościowe pełnią rolę miejsca spotkań, interakcji społecznych, wymiany poglądów, dyskusji itp. Facebook i zyskujący coraz większą popularność Instagram
umożliwiają „zmakdonaldyzowaną”, sztampową, powtarzalną formę indywidualnej ekspresji (jakkolwiek paradoksalnie by to nie zabrzmiało) i pozwalają zaspokajać wiele potrzeb: od
potrzeby afiliacji, przynależności do określonej grupy (społeczności) po ekshibicjonistyczną autokreację. Równocześnie masowy charakter serwisów społecznościowych pociąga za
sobą trywializację i banalizację pojawiających się na nich treści, prymitywizację zachowań,
odruchy stadne, ekspansję kiczu w różnej postaci itp. W. Engelking (2014), analizując fenomen szybkiego rozwoju Instagramu przywołuje koncepcję „człowieka pospolitego”, którą
w swoich pracach sformułował J. Ortega y Gasset. Wielki hiszpański myśliciel pisał, że:
„(...) umysły przeciętne i banalne mają czelność domagać się prawa do narzucania tych cech
wszystkim innym” (Ortega y Gasset 1982, s. 28, za Engelking 2014, s. 90). Jako przykład takich zachowań W. Engelking podaje filozofię życiową pokolenia millenials, określaną jako
„yolo”; w młodzieżowym slangu jest to akronim pochodzący od zwrotu: you live only once –
„żyje się tylko raz” (współczesna wersja carpe diem – BM), który stanowi motyw przewodni
wielu imprez i zabaw młodego pokolenia. Problem polega na tym, że w Instagramie jednym
z popularniejszych hasztagów (słów kluczowych poprzedzonych znakiem #) w pamiątkach
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po pobycie młodych ludzi w miejscach Zagłady jest wątpliwej jakości dowcip językowy:
„#yolocaust” przedstawiający tragedię milionów zamordowanych ludzi w kategoriach estetyki masowej popkultury (Engelking 2014, s. 89).
Odruchy stadne i bezrefleksyjne powielanie zachowań innych osób często prowadzą,
niestety, do „równania w dół” do poziomu gustów i upodobań mniej wyrobionych użytkowników portali społecznościowych. Jest to jeden z niewymiernych, ale ważnych kosztów
funkcjonowania internautów w globalnej pajęczynie sieci komputerowych, w której pojawiają się nowe „cyfrowe plemiona”, nie zawsze stanowiące wzór do naśladowania.

Portale społecznościowe: agora XXI wieku czy przestrzeń
elektronicznej inwigilacji konsumentów?
Konsumenci początku XXI wieku coraz bardziej uzależnieni są od cyfrowego świata,
oferowanych przezeń możliwości i coraz głębiej zanurzeni są w przestrzeni wirtualnej.
W niesłychanie szybkim tempie rośnie liczba internautów korzystających z różnych portali
społecznościowych. Facebook ma już ok. 1,3 mld aktywnych użytkowników, YouTube –
ok. 1 mld, Twitter – 750 mln, WhatsApp2 – 450 mln, a szybko rozwijający się Instagram –
ok. 150 mln (Ramonet 2014, s. 4).
Przestrzeń wirtualna oferuje konsumentom-internautom możliwość korzystania z ogromnych zasobów wiedzy i informacji, najróżniejszych atrakcji, dokonywania zakupów on-line
w sposób bardziej racjonalny dzięki wyszukiwarkom i porównywarkom internetowym, innymi słowy, znacznie ułatwia proces podejmowania decyzji konsumenckich. Nie dzieje się
to jednak automatycznie i bezproblemowo. Dla części konsumentów mnogość ofert dostępnych w sieci może prowadzić do pewnego dyskomfortu, syndromu „przeciążenia poznawczego” i wynikającego stąd paraliżu decyzyjnego. B. Schwartz (2004) określił to zjawisko
mianem „dyktatury nadmiaru”, a w jednym ze swoich esejów użył określenia „tyrania wyboru”.
Internet stwarza też wiele innych zagrożeń i niebezpieczeństw, których osoby zafascynowane nowoczesnymi technologiami często nie zauważają lub które bagatelizują.
Nowoczesne technologie ułatwiają życie, stwarzają użytkownikom sieci nieznane wcześniej
możliwości kontaktowania się ze sobą (czego dowodem jest burzliwy rozwój portali społecznościowych) oraz interakcji firm z konsumentami. Przede wszystkim jednak Internet
dał przedsiębiorstwom do ręki nowe, potężne narzędzia umożliwiające gromadzenie najróżniejszych informacji dotyczących m.in. dostawców, konkurentów, kontrahentów, trendów rynkowych itp. Wreszcie, last but not least, nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne umożliwiają przedsiębiorstwom gromadzenie ogromnych zbiorów danych
o nabywcach i konsumentach swoich wyrobów (motywach, miejscu i częstotliwości dokonywania zakupów, formach płatności, sposobach użytkowania dóbr konsumpcyjnych itp.).
Te ogromne zbiory danych, określane jako Big Data, stwarzają − wykorzystane dotychczas
2

Najpopularniejszy na świecie komunikator internetowy zakupiony niedawno przez Facebooka za sumę 19 mld dolarów.
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w niewielkim stopniu − możliwości ich przetwarzania i „analitycznej obróbki” we wszystkich możliwych przekrojach.
Serwery automatycznie odkrywają typowe schematy zachowań użytkowników sieci i analizują zebrane informacje dzięki zaawansowanym technikom eksploracji danych.
Problem zyskuje dodatkowy wymiar, bowiem z niedawno opublikowanych wyników badań
wynika, że 45% podmiotów z grupy 185 najpopularniejszych portali w USA przekazuje dane
dotyczące użytkowników ich strony do innych portali i serwisów internetowych (Husak
2013, s. 91). Niepokój internautów wzrósł, kiedy okazało się, że potentaci branży internetowej, Google i Facebook mogą udostępniać dane dotyczące użytkowników sieci organom
i instytucjom rządowym. „Wielki Brat” G. Orwella przestał być tylko efektowną literacką
metaforą wyimaginowanego totalitarnego państwa sprawującego, dzięki wykorzystaniu supertajnej służby, zwanej „policją myśli” całkowitą kontrolę nad swoimi obywatelami. Stał
się realnym zagrożeniem, związanym z groźbą wszechobecnej elektronicznej inwigilacji3.
Ostatnio wypłynęła na światło dzienne i głośna stała się sprawa eksperymentu przeprowadzonego w 2012 r. przez Data Science Team (ośrodek badawczy utworzony przez
Facebooka). Eksperyment polegał na tym, że bardzo duża grupa (prawie 700 tys.) niczego
nieświadomych anglojęzycznych użytkowników Internetu zaczęła otrzymywać odpowiednio spreparowane wiadomości – z oryginału usuwano słowa o wydźwięku pozytywnym
lub negatywnym, po czym analizowano jak ten fakt wpływał na tonację komentarzy i treści
przekazywanym innym użytkownikom sieci przez badanych internautów.
Okazało się, że osoby, które otrzymały komunikaty o dużej zawartości pozytywnych
emocji same też przekazywały dalej optymistyczne komentarze, natomiast internauci, którzy dostali komunikaty o mniejszym ładunku pozytywnych emocji przekazywali dalej mniej
optymistyczne treści i komentarze (Bendyk 2014). Eksperyment miał w gruncie rzeczy
sprawdzić na bardzo dużej próbie, jakie są mechanizmy przenoszenia emocji na portalach
społecznościowych i czy możliwe jest sterowanie zbiorowymi emocjami internautów przez
zarażanie ich „wirusem” optymizmu lub pesymizmu. Jeśli na szerszą skalę zaczną być prowadzone i wykorzystywane badania neuromarketingowe (w tym eyetracking4), które na razie są w początkowej fazie rozwoju, to internauci występujący w rolach konsumentów będą
musieli sobie przypomnieć i wziąć do serca starą rzymską maksymę: „caveat emptor!”.
Nie trzeba dodawać, że możliwość manipulacji emocjonalnej setkami tysięcy czy wręcz
milionami ludzi w przestrzeni wirtualnej to duża pokusa dla wielu zainteresowanych podmiotów, począwszy od partii politycznych, wspólnot religijnych i wyznaniowych, a skończywszy na marketingowcach i korporacyjnych strategach. Niebezpieczeństwo pogłębia
fakt, że internauci traktują Facebooka jako medium, które ma wprawdzie masowy charakter,
ale daje możliwość indywidualnej ekspresji i stworzenia w globalnej sieci swojej własnej
enklawy prywatności. M. Castells, znakomity hiszpański socjolog, znawca, teoretyk i baNa temat współczesnej interpretacji twórczości Orwella, uwzględniającej realia ery cyfrowej por.: Czarnacka, (2014).
Eyetracking to zespół metod i technik badawczych, służących do obserwacji i analizy danych o położeniu i ruchach gałek
ocznych. Głównymi miarami używanymi w badaniach eyetrackingowych są tzw. fiksacje, czyli momenty skupienia wzroku na
danym elemencie, trwające od 0,15 do 1,5 sekundy oraz sakkady - szybkie, mimowolne ruchy oka między fiksacjami. Liczba
i długość fiksacji informują badacza o tym, czy dana informacja została zauważona i jak głęboko została przetworzona. Por.
szerzej na ten temat: Bulska (2014, s. 60 i nast.).
3
4
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dacz społeczeństwa ery Internetu5 określa to zjawisko paradoksalnie brzmiącym terminem:
mass self-communication (masowa komunikacja spersonalizowana). Każdy użytkownik
sieci może nadawać swoje komunikaty oraz zapoznawać się z treścią wpisów i komentarzy zamieszczanych przez swoich znajomych. Pojawiają się one wprawdzie w wirtualnej
przestrzeni publicznej, ale krąg znajomych osób daje złudne poczucie bezpieczeństwa i prywatności. Nikomu (lub prawie nikomu) nie przychodzi do głowy, że może się tutaj pojawić
emocjonalna manipulacja ze strony administratorów serwisu.
Jak zauważa E. Bendyk (2014, s. 59) „O podobnym stopniu kontroli nie tylko mediów,
ale również relacji międzyludzkich, władcy totalitarnych imperiów mogli tylko marzyć.
Dziś siłą tą dysponują właściciele prywatnych korporacji tworzących globalną infrastrukturę porozumiewania się wykorzystywaną przez miliardy ludzi. I mogą ją wykorzystać nie
tylko do prowadzenia badań naukowych”. Można sobie wyobrazić, że użytkownicy sieci
wraz z pakietem spersonalizowanych informacji dotyczących ich preferencji i upodobań stają się chodliwym towarem rynkowym, a zgromadzone dane mogą być wykorzystywane do
manipulacji, „ustawiania” trendów rynkowych, lansowania nowych mód oraz wpływania
np. na decyzje konsumenckie i wybory polityczne internautów.
Inna sprawa, że sami internauci, zwłaszcza młodzi, podchodzą bardzo niefrasobliwie
do swojej aktywności w sieci i lekceważą kwestie związane ze prywatnością. Zostawiają
na swoich profilach w portalach społecznościowych mnóstwo informacji o sobie (a także
o swojej rodzinie i znajomych), które mogą być użyte w różny, nie zawsze dla nich korzystny, sposób. Jak trafnie zauważa I. Ramonet (2014, s. 5) „Nie jesteśmy (...) bez winy. To my,
dobrowolni niewolnicy, odurzamy się cyfrowym narkotykiem, choć zdajemy sobie sprawę
z inwigilacji. Ignorujemy to, że za sprawą pogłębiającego się nałogu oddajemy kolejny kawałek swojego życia pod kontrolę nowym panom komunikacji”.
Obok niedoceniania spraw związanych z prywatnością w zachowaniach znacznej części
internautów widoczny jest brak świadomości dotyczącej najprostszych mechanizmów funkcjonowania wielu stron, platform, portali i serwisów internetowych. Wielu internautów denerwują reklamy typu display, prezentowane w postaci irytujących banerów zasłaniających
odwiedzane strony, ale niewielu wie, że tej niechcianej formy promocji łatwo można się pozbyć; wystarczy skorzystać z AdBlocka, programu blokującego pojawianie się banerów na
odwiedzanej stronie internetowej. W Polsce najbardziej popularną przeglądarką internetową
jest Mozilla Firefox, z której korzysta ok. 40% internautów (ok. 9 mln osób), jednak tylko
co dziesiąty z nich korzysta z AdBlocka (Miłosz 2014).

Podsumowanie
Wiedza o internautach dokonujących zakupów on-line, korzystających z portali społecznościowych i innych form aktywności w sieci dostarcza „amunicję marketingową” oferentom różnych dóbr i usług, m.in. dzięki szybko rozwijającym się metodom i technikom
Por. np. jego obszerne i wnikliwe studium opisujące wpływ nowych technologii na różne sfery życia społecznego
i gospodarczego: Castells (2010).
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pozyskiwania i przetwarzania informacji dotyczących użytkowników sieci. Profilowanie,
targetowanie behawioralne, reklama kontekstowa i wykorzystanie technologii mobilnych6
to bardzo atrakcyjne instrumenty wspomagające skuteczność działań marketingowych firm.
Marketing prowadzony w przestrzeni wirtualnej umożliwia interaktywną komunikację
z konsumentami, a dzięki wcześniej zgromadzonym, przetworzonym i odpowiednio wykorzystanym informacjom dotyczącym nabywców pozwala przygotować dla nich spersonalizowaną ofertę produktów i usług. Analizując profil użytkowników portalu można uzyskać
przydatną dla działań marketingowych wiedzę o ich preferencjach, upodobaniach, zdolnościach, statusie społecznym i pozycji zawodowej, sytuacji finansowej, aspiracjach, potrzebach, zainteresowaniach itp., dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie wyspecjalizowanych narzędzi marketingu internetowego.
Jednak, oprócz ewidentnych korzyści dla przedsiębiorstw i dystrybutorów działających
w przestrzeni wirtualnej oraz pożytków płynących dla konsumentów nowe technologie informacyjno-komunikacyjne stwarzają też zagrożenia i wyzwania związane z inwigilacją
internautów, chorobliwym uzależnieniem „niewolników sieci” od cyfrowego świata, utratą
prywatności, podatnością na różnego rodzaju manipulacje itp. Współczesne firmy zarzucają
sieci na potencjalnych klientów w przestrzeni wirtualnej w niezauważalny, wyrafinowany
sposób, dając konsumentom złudne poczucie wolności wyboru.
Sami konsumenci nie zawsze dysponują odpowiednią wiedzą i nie mają świadomości
zagrożeń występujących w sieci, co otwiera pole do różnego rodzaju inicjatyw i kampanii
edukacyjnych w tym zakresie.
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Consumer on the Net – Challenges and Threats
Summary
Contemporary consumers’ activity more and more often is moving to the virtual
space. New information and communication technologies make the contemporary
man’s life easier, they guarantee a quick access to information and create earlier
unknown possibilities for interactions with other people. However, the technological development and progress as regards ways of communicating has also its darker side. In his article, the author characterised the selected threats for consumers
connected with expansion of new technologies, particularly Internet (the threat of
electronic invigilation, Internet users profiling, possibilities of an instrumental use
of huge sets of information on consumers, the so-called Big Data). Internet users’
awareness of the threats occurring on the net leaves much to be desired; therefore,
there is the urgent need to undertake educational activities in this field.
Key words: consumer, consumer behaviours, new information technologies,
Internet.
JEL codes: D11, D12, D18

Потребитель в сети – вызовы и угрозы
Резюме
Активность современных потребителей во все большей степени переносится в виртуальное пространство. Новые информационно-коммуникационные технологии облегчают жизнь современного человека, обеспечивают
быстрый доступ к информации и создают раньше неизвестные возможности
интеракции с другими людьми. Но технологическое развитие и прогресс в области способов общения имеют также свою более темную сторону. В статье
охарактеризовали избранные угрозы для потребителей, связанные с экспансией новых технологий, в особенности интернета (угроза электронной слежки,
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профилирование интернавтов, возможности инструментального использования огромных наборов информации о потребителях, так называемых Big
Data). Сознательность интернавтов, касающаяся угроз, выступающих в сети,
оставляет желать многого, поэтому существует неотложная потребность действий по обучению на этом поле.
Ключевые слова: потребитель, поведение потребителей, новые информационные технологии, интернет.
Коды JEL: D11, D12, D18
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Циклические изменения расходов домохозяйств-потребителей
и демографических факторов в Латвии в 2004-2014 годах
Резюме
Статья посвящена 10-летию вступления Латвии в Евросоюз (01.05.2004),
в связи с этим определенный интерес представляет вопрос – что изменилось
за это время в материальной ситуации латвийских домохозяйств. Главным критерием зажиточности в ЕС служат средние расходы (эквивалентные) на одного
человека в домохозяйстве; в статье для сравнительного анализа использованы данные ежегодных обследований бюджетов домохозяйств, проведенных
ЦСУ. На основе полученных результатов можно выделить следующие главные изменения: 1) рост потребительских расходов на 1 человека за исследуемый период в целом, но неравномерный – резкий их подъем в 2004-2008 годах, особенно в домохозяйствах самозатрудненных и состоящих из 1-2 лиц,
и значительный их упадок в 2009-2010 годах, особенно в семьях с детьми
и лиц, живущих на пособия, предкризисный уровень еще не достигнут;
2) усиление дифференциации домохозяйств по уровню потребления в основном из-за низкого уровня доходов и ухудшения демографической ситуации
в домохозяйствах; на поведение домохозяйств-потребителей значительное
влияние оказывают изменения общей экономической ситуации (смена фазы
цикла) в стране, а также ожидание (субъективная оценка) этих изменений;
3) за 10 лет существенные изменения в составе потребительских расходов не
произошли, по-прежнему 2/3 из них идет на оплату товаров первой необходимости, в том числе – 29% на продукты питания, что также свидетельствует об
относительно низком уровне потребления латвийских домохозяйств в целом.
В статье, основываясь на сравнительном анализе статистических данных
о средних потребительских расходах на 1 члена в месяц в разного типа домохозяйствах, представлены изменения объема и состава потребления (материальной ситуации) латвийских домохозяйств после вступления Латвии в Евросоюз (2004-2014), особое внимание уделено выяснению взамосвязи между
изменениями личного потребления, демографической ситуацией в домохозяйствах и циклическим развитием экономики.
Ключевые слова: расходы и доходы домохозяйств-потребителей; личное потребление; демографическая ситуация домохозяйств.
Коды JEL: D12, D14, D31, D33, J11

Вступление
Экономика Латвии с мая 2004 года функционирует и развивается в условиях европейской интеграции. За эти 10 лет потребление домохозяйств, которое является естественной целью хозяйствования, в стране в целом увеличилось, произошли и опре-
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деленные структурные его изменения. В рассматриваемый период эти процессы
протекали очень неравномерно, тем самым подтверждая тезис, что изменения в сфере потребления также имеют циклический характер. Опыт Латвии показывает, что
на изменение поведения домохозяйств-потребителей, как главных «субъектов, формирующих рыночный спрос на товары и услуги, и творцов стандартов потребления»
(Konsumpcja 2007), значительное влияние оказывает изменение общей экономической
ситуации (фаз цикла) в стране, а также оценка и прогнозы этих изменений, ибо от них
в значительной мере зависит поведение домохозяйств как потребителей.
В исследованиях домохозяйств много внимания уделяется анализу доходных
аспектов их материальной ситуации, в политике также доминируют вопросы о текущих доходах и актуальностях политики доходов (особенно в предвыборный период).
В то же время, как указывают некоторые эксперты, в том числе и польские экономисты, расходы как показатель материальной ситуации домохозяйств являются более
постоянными и консервативными; напомню также некоторые важные в контексте статьи тезисы, известные из макроэкономики (Бурда 1998; Никитина 2006) и теории английского экономиста начала 20-го века Дж. Кейнса (Бартенев 2000) (его идеи снова
становятся популярными): то, что происходит в отдельных семьях (домохозяйствах),
находит отражение и в общих показателях, например, когда общие расходы растут,
общее потребление также растет, но в несколько меньшей пропорции; текущие расходы домохозяйств (потребителей) определяются приростом располагаемого дохода, но
в большей мере - ожиданиями и оценками ими изменения этого дохода в ближайшем
будущем; поведение потребителей (спрос, расходы) находится под воздействием не
только экономических процессов (циклических колебаний); со вступлением Латвии
в Европейский Союз (ЕС) все более актуальной становится проблема демографической ситуации в латвийских домохозяйствах-потребителях.
В статье анализ сделан на основе результатов сбора данных о бюджетах домохозяйств, проведенных Центральным статистическим управлением (ЦСУ) в 2004-2012
годах; ЦСУ использует общепринятые в ЕС дефиниции и классификацию расходов
и доходов домохозяйств. Целью данной статьи является представление изменений материальной ситуации в латвийских домохозяйствах в последние десять лет, основным
показателем которой служит объем и состав среднемесячных потребительских расходов на 1 члена в разного типа домохозяйствах. Параллельно для анализа ЦСУ использует и такую единицу измерения как среднемесячные потребительские расходы
на 1 эквивалентного (взрослого) потребителя по шкале OECD, где первый взрослый
имеет 1,0, следующий, с 14 лет – 0,5, а каждый ребенок младше 14 лет – 0,3 (csb.gov.lv);
данная единица дает возможность сравнивать доходы домохозяйств и уровень потребления. В статье данные ежегодных опросов обобщены, использованы для подсчетов
относительных показателей и представлены в виде таблиц.

Основная информация о домохозяйствах в Латвии в 2004-2012 годах
Обобщенные данные (таблица 1) указывают на то, что в 2004-2012 годах в целом
за период средние номинальные доходы и расходы латвийских домохозяйств увели-
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чились соответственно в 2,3 раза и 1,7 раза, однако в первые годы после вступления
Латвии в ЕС (2004-2005) уровень инфляции резко повысился (Nikitina 2005), поэтому
рост реальных доходов и расходов (реального потребления) был значительно меньше
из-за резкого и значительного роста цен на основные продукты питания и услуги.
Таблица 1
Данные об отдельных аспектах латвийских домохозяйств-потребителей
в 2004-2012 гг.
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

144**

176

223

316

356

303

286

304

162

182

221

285

331

277

253

267

282 174%

Расходы, в % от доходов 112,5 103,0
Среднее число лиц
хозяйств
- городских,
2,45 2,43
- сельских
2,89 2,87
Самооценка ситуации
(% ответов):
- небогаты,
но зажиточны,
9,4
9,1
- бедны/на краю
бедности
24,6 31,8

99,0

90,0

93,0

91,0

89,0

88,0

87,0

2,42
2,81

2,45
2,78

2,42
2,80

2,40
2,77

2,37
2,72

2,32
2,69

2,31 - 0,14
2,68 - 0,21

12,6

13,9

12,4

8,8

х

х

х

25,2

23,4

24,2

32,6

х

х

х

Доходы* (евро,
на 1 члена в месяц)
Расходы* (евро,
на 1 члена в мес.)

2012

2012/
2004

2004

325 226%

*Здесь: располагаемый доход, ЦСУ сюда включает зарплату, пенсии и пособия, доход от самозанятости,
другие доходы. **расчеты данных здесь и далее - по курсу 1 eвро = 0,703 лата (на 01.01.2014)
Источник: Statistical Yearbook of Latvia. CSB of Latvia, Riga, 2005-2013.

В следующие годы инфляция продолжала развиваться (Nikitina 2007), поэтому, несмотря на усиление тенденции роста доходов и расходов латвийских домохозяйств,
их реальные показатели были значительно ниже прироста номинальных. В годы
подготовки (2012-2013) перехода на евро был достигнут критерий уровня инфляции
(2-3%) в основном за счет снижения доходов (2009-2010) и их скромного роста (20112012). В 2013 году прирост инфляции был лишь 0,1% (csb.gov.lv), поэтому прогнозы,
связанные с рисками влияния инфляции на потребительские расходы латвийских домохозяйств, можно оценить как вниз идущие, тем самым и риск для личного потребления уменьшающими. Влияние евро (с 01.01.2014) на инфляцию, следовательно, и на
потребительские расходы домохозяйств и поведение потребителей в Латвии можно
будет оценить лишь в конце года. В ближайшем будущем (2014-2015) актуальными
становятся иные факторы, среди них – изменение доходов домохозяйств.
Сравнив данные о располагаемых доходах и расходах на 1 члена в месяц в латвийских домохозяйствах (таблица 1), можно констатировать, что в 2004-2005 годах
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расходы превышали доходы, так как для Латвии стали доступны фонды Евросоюза,
а для домохозяйств - потребительские кредиты; в результате внутреннее потребление
в стране резко увеличилось, тем самым усилив фазу подъема экономической активности и темпы инфляции. Такая тенденция ускоренного роста потребления домохозяйств
создала угрозу равновесному развитию экономики, поэтому правительство утвердило
план борьбы с инфляцией (Nikitina 2007). Реализация данного, по сути антициклического плана, привела к тому, что рост потребительских расходов домохозяйств резко
снизилися; если в 2006-2007 годах их расходы увеличились в среднем на 26% в год,
по сравнению с 2005 годом, то в 2008 году – только на 16%, по сравнению с 2007 годом; соотношение расходов и доходов уравновесилось, затем с каждым годом расходы
были меньше доходов, появились и первые признаки накоплений.
Ответы самооценки материальной ситуации в крайних группах домохозяйств (таблица 1) указывают, что в Латвии усиливается тенденция роста дифференциации
домохозяйств по уровню богатства, следовательно и потребления. ЦСУ в опросах
с 2010 года больше не включает вопросы самооценки материальной ситуации, но, основываясь на других источниках, можно утверждать, что и сегодня 1/4 часть домохозяйств считают себя бедными или живущими на пороге бедности. Это связано с тем,
что уровень доходов еще не достиг уровня предкризисного года, однако направленность данного фактора можно оценить как вверх идущую, тем самым уменьшающую
риск для потребления (расходов) домохозяйств в будущем.

Различия потребительских расходов в разного типа
домохозяйствах и их изменения в Латвии в 2004-2012 годах
В ходе анализа данных (таблица 2) констатировали ряд изменений в объеме потребительских расходов латвийских домохозяйств в 2004-2012 годах; и так, среднемесячные потребительские расходы на 1 члена во всех типах домохозяйств увеличились с 162 евро (2004) до 282 евро (2012), в городских домохозяйствах – в 1,7 раза,
в сельских домохозяйствах – почти в 2 раза. Особенно интенсивно тенденция роста
потребительских расходов домохозяйства наблюдается в первые 4 года после вступления Латвии в ЕС. Главными источниками их увеличения в 2005-2008 годах были
динамически растущие средняя оплата работающих (в 2006 году на 23%, в 2007 году
– на 32%) и средняя пенсия (в 2006 году – на 19%, в 2007 году – на 15%, в 2008 году
– на 27%); рост личного потребления стимулировала также либеральная кредитная
политика банков.
Наиболее успешными в Латвии были 2007 и 2008 годы, когда был достигнут самый
высокий объем среднемесячных потребительских расходов на 1 члена домохозяйства
(285 и 330 евро).
Изменение личного потребления имеет определенную особенность – временное
отставание по сравнению с общей тенденцией экономического роста. Если первые
признаки экономического спада в народном хозяйстве Латвии появились уже в нача-
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ле 2008 года – валовой внутренний продукт, по сравнению с предыдущим периодом,
уменьшился во 2-ом квартале на 2%, в 3-ем – на 5%, в 4-ом – на 10% (Ziņojums 2011),
то среднемесячные потребительские расходы домохозяйств продолжали еще рости.
Другая особенность состоит в том, что падение потребительских расходов домохозяйств (2009-2010) было более значительным, чем их доходы (таблица 3).
Таблица 2
Среднемесячные потребительские расходы на 1 члена (в евро) домохозяйства
в зависимости от места нахождения и их уровень (в %) в Латвии
в 2004-2012 годах
Домохозяйства
(место жительства)
Город
Уровень в городе от
среднего в стране, %
Село
Уровень на селе от
среднего в стране, %

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

182

194

245

311

360

302

280

291

2012/
2004
в%
306 168,0

112
121

107
135

112
162

109
229

109
267

109
227

111
197

109
216

109
232 191,7

75

74

77

80

81

82

78

81

2012

82

Источник: Расчеты автора на основе данных Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии
ежегодных исследований бюджетов домохозяйств в 2004-2012 годах //Household budget in 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, CSB of Latvia, Riga/ Statistical Yearbook of Latvia, CSB of Latvia,
Riga 2013./ Statistika. http://csb.gov.lv.

Таблица 3
Темпы изменений среднемесячных потребительских расходов на 1 члена
домохозяйства (предыдущий год=100) и динамика ИПЦ* в Латвии в 2004-2012
годах (в %)
Домохозяйства (место жительства)
Темп изменения расходов,
в % к предыдущему году
Темп изменения доходов,
в % к предыдущему году
ИПЦ

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

12,4

20,9

29,6

16,1

-16,3

-8,7

5,5

5,6

22,2
6,7

41,7
6,5

26,7
10,1

12,7
15,4

-14,9
3,5

- 5,7
-1,1

6,3
4,4

6,9
2,2

*Индекс потребительских цен, в % к предыдущему году. http://em.gov.lv.
Источник: как в таблице 2

Отношение домохозяйств к накоплению и займу денежных средств имеет важное
значение в циклически функционирующей экономике, время (фаза цикла) и объемы
накопления и займа денег определяют разницу между изменением реального потребления и динамикой дохода. В ходе эмпирического исследования выяснилось, что
в Латвии наблюдалось иное, не столь рациональное (даже можно сказать противо-
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положное) поведение значительной части домохозяйств по отношению ко времени
накопления и займа денежных средств в различных фазах экономического цикла.
Поведение этих домохозяйств характеризуется как проциклическое или усиливающее
цикл (кризис). Данные (таблица 3) указывают, что в годы экономического подъема
(2006-2007) темпы роста потребительских расходов были самыми высокими в рассматриваемый период, домохозяйства не только тратили почти все свои доходы (таблица 1), но и интенсивно брали кредиты, а накопления были незначительными – около
5% располагаемого дохода (banka.lv); все это стимулировало рост внутреннего потребления, ставшего главной причиной экономического спада. В кризисные годы (20082009) поведение домохозяйств характеризуется как уменьшающее цикл (выход из кризиса, подъем), ибо теперь латвийские домохозяйства были чрезмерно осторожными
– они не только уменьшили свои потребительские расходы (упали до уровня 2005 года
и росли медленно), но даже стали делать «запасы предосторожности» – в 2009 году
накопления составили уже около 11% располагаемого дохода (banka.lv.); эти процессы
замедлили выход экономики из кризиса в 2011-2012 годах.
Как видно из данных (таблицы 2 и 3), с 2008 года прерывается тенденция роста
объема потребительских расходов латвийских домохозяйств, а в 2009 году произошло
их реальное падение (на 16%, а за два года – на 23%). В 2010 году потребительские расходы упали ниже уровня 2007 года. Основными причинами стали, в первую очередь,
рост безработицы (16% от общего количества экономически активного населения),
а также для многих домохозяйств неожиданное (ибо после вступления Латвии в ЕС
среди большинства жителей преобладали оптимистические настроения в отношении
общего экономического развития, а, следовательно, и своего благополучия в будущем)
и значительное уменьшение доходов (таблица 1). Эти негативные изменения ухудшили материальную ситуацию домохозяйств. Важной причиной могли стать также долговые обязательства домохозяйств кредитным учреждениям (по данным опроса банка
(DnВ Nord Latvijas barometrs) еще в 2011 году каждый третий взрослый житель Латвии
имел хотя бы один кредит). Характерно, что падение объема личного потребления
(Ziņojums 2011) было более глубоким, чем уменьшение ВВП, соответственно на 24%
и 18% (2009), это замедлило выход народного хозяйства из экономического кризиса.
В конце 2011 года возобновилась тенденция роста потребительских расходов домохозяйств (в среднем за год на 14 евро), но главное - их уровень остается низким
(примерно 300 евро в городе и 220 евро на селе), из чего следует, что еще не достигнуты показатели потребительских расходов предкризисных лет (2007-2008), и в 2014
году, хотя латвийские потребители и стали более оптимистичными (banka.lv), особенно в отношении улучшения экономической ситуации в стране и финансовой ситуации
домохозяйств, почти треть потребителей считают, что уровень безработицы будет снижаться медленно, а также следует ожидать роста потребительских цен. Из проведенного анализа следует, что изменение объема потребительских расходов домохозяйств
носило циклический характер; экономически лучшими для потребителей были первые пять лет после вступления Латвии в ЕС.
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В рассматриваемый период выявилась сильная зависимость объема потребительских расходов от места проживания/места нахождения домохозяйства (таблица 2).
Уровень среднемесячных потребительских расходов на 1 члена домохозяйства в 20042012 годах превышал в городах на 5-11% средний показатель по стране (принятый за
100), однако на селе они составляли лишь 82% (2012) от среднего уровня и были на
25% меньше, чем уровень потребительских расходов городских жителей; это связано
с тем, что в городах уровень доходов на 1 члена домохозяйства выше, а количество лиц
меньше, чем в сельских домохозяйствах (таблица 1).
Таблица 4
Среднемесячные потребительские расходы на 1 члена (в евро) в домохозяйствах
разного социально-экономического типа и их динамика (в %) в Латвии
в 2004-2012 годах
Домохозяйства
(по статусу главного
лица)
Средние общие
потребительские
расходы хозяйств
Наемных работников
- в евро;
-% от средних расходов;
- темп изменений,
% к предыдущему году
Само-затрудненных
- в евро
- % от средних расходов;
- темп изменений, %
Пенсионеров
- в евро
-% от средних расходов;
- темп изменений, %
Иных*
- в евро;
- % от средних расходов;
- темп изменений, %

2012/
2004
в%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

162

182

220

285

331

277

253

267

282

172
106

192
106

232
106

300
105

347
105

293
106

268
106

275
103

286 166,0
102

13

12

22

29

15

-15

-9

3

210
129
24

230
126
27

258
117
12

322
113
25

414
125
29

330
119
-21

292
115
-11

303
114
4

370 176,0
131
22

118
73
8

134
74
14

157
71
17

191
67
21

223
67
17

223
81
0

212
84
-5

236
88
11

240 203,0
85
2

94
58
20

108
59
14

144
65
33

х
х
х

192
58
х

185
67
-4

174
69
-7

185
69
6

206 219,0
73
11

4

*Домохозяйства не имеющие постоянных источников доходов
Источник: как в таблице 2.

Анализ данных (таблица 4) показал, что в Латвии в 2004-2012 годах объем среднемесячных потребительских расходов на 1 члена домохозяйства увеличился во всех
социально-экономических типах домохозяйств, но в разной степени: самый значительный их рост (в 2 раза) был в домохозяйствах пенсионеров (за счет индексации
малых пенсий) и иных хозяйств за счет увеличения различных государственных посо-
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бий; в домохозяйствах самозатрудненных и наемных работников – их рост составил
1,7 раза в каждой группе. В рассматриваемый период наблюдались (таблица 4) существенные различия в уровне среднемесячных потребительских расходов на 1 члена
домохозяйства в разных группах домохозяйств. И так, расходы домохозяйств самозатрудненных в среднем в году на 21% превышали их средний уровень в стране, наемных работников – на 5%, в то же время уровень расходов домохозяйств пенсионеров
на 23%, а иных домохозяйств – на 35% были меньше среднего уровня в стране. Одна
из причин этих различий – изменение демографической ситуации1 в домохозяйствах
после вступления Латвии в ЕС.
Таблица 5
Среднемесячные потребительские расходы на 1 члена в домохозяйствахпотребителях разного демографического состава (в евро)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012/
2004,
в%

205

215

262

341

431

351

354

364

381

186

х

164

196

239

287

287

280

304

312

190

1 + дети

142

162

202

273

303

255

216

252

238

168

Пара без детей

194

221

269

326

381

346

323

331

364

188

Пара с детьми

164

185

225

300

317

286

236

256

260

159

Иные – с детьми

127

139

175

211

252

201

185

186

208

164

Иные – без детей

159

182

209

284

337

259

238

248

256

161

Тип
домохозяйства
1 лицо
1 лицо 65+

Источник: как в таблице 2

Из данных (таблица 5) можно констатировать, что наилучшая материальная ситуация
в Латвии в 2004-2012 годах была (остается такой и сегодня) в домохозяйствах 1 взрослого, где объем среднемесячных расходов был на 35% (2012) выше среднего уровня в
стране, в семьях без детей (на 1 члена) – на 29%. По уровню потребительских расходов
от данных групп значительно отставали семьи с детьми, где расходы на 1 члена в месяц
составили лишь 88% (2012) от среднего уровня в стране (в 2004 году – 94%).
Если сравнить ежегодные темпы роста, то можно констатировать, что изменения
средних потребительских расходов на 1 члена семьи были неравномерными – наблюдался стремительный их рост в начале периода почти во всех демографических группах домохозяйств и резкое их падение в 2009 году (почти на 1/5) в семьях с детьми, что
подтверждает циклический характер изменений расходов домохозяйств и что материально самыми уязвимыми в периоды падения экономической активности являются
семьи с детьми.
На значение демографического потенциала для личного потребления указывают и авторы монографии Konsumpcja
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (2007), red. naukowa: A. Dąbrowska, M. Janоś-Kresło, PWE Warszawa, глава 1.1.
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Таблица 6
Среднемесячные потребительские расходы на 1 эквивалентного (взрослого)
потребителя (в евро) и их динамика (2006 год=100) в Латвии в 2004-2012 годах
Тип домохозяйства

2004

2012

2012/
2006,
в%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

483
341

540
431

455
351

428
354

455
364

134
... (2011)
381
145

Доходы
(ср. на 1
эквивалентного
потребителя)
1 лицо

х

х

340
262

1 лицо 65+

х

х

196

239

287

287

280

304

312

159

1 лицо с детьми

х

310

420

479

387

340

390

374

121

Пара без детей

х

х

357

434

508

461

430

441

485

136

Пара с детьми

х

х

390

519

559

498

413

448

458

117

Иные с детьми

х

х

304

371

447

354

328

334

368

121

Иные без детей

х

х

312

423

499

386

350

367

378

121

Источник: как в таблице 2

Анализ данных (таблица 6) о среднемесячных потребительских расходах на 1 эквивалентного (взрослого) потребителя в Латвии в 2006-2012 годах показывает, что по
данному показателю первые места занимали пары без детей и пары с детьми, затем
следуют домохозяйства 1 взрослого и иные домохозяйства без детей. Интересно, что
по показателю среднемесячных потребительских расходов на 1 члена домохозяйства
(таблица 5) порядок домохозяйств отличался: на первом месте были домохозяйства
1 взрослого, затем следовали пары без детей и пары с детьми.
Таблица 7
Среднемесячные потребительские расходы на 1 члена (в евро) домохозяйства
в зависимости от региона и темпы их изменений в Латвии в 2004-2012 годах
(2004 г.=100; в %)
Регионы

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012/
2004

Рига

215

242

286

346

405

336

329

330

341

159%

Рижский район

158

185

213

309

360

277

230

255

289

183%

Видземе

138

141

189

235

270

233

209

246

239

173%

Курземе

148

152

201

260

293

249

233

239

250

169%

Земгале

138

154

186

240

286

250

212

238

236

171%

Латгалия

115

138

162

228

259

233

205

208

235

205%

Источник: как в таблице 2

222

ЦИКЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ...

В Латвии в сфере потребления существуют значительные региональные различия.
Из данных (таблица 7) следует, что самые высокие среднемесячные расходы на 1 члена домохозяйства на протяжении всего исследуемого периода были в домохозяйствах
в Риге и вокруг Риги, а самые низкие – в Латгалии (в 2012 году они составили 83% их
среднего уровня в стране и 69% от их объема в рижских домохозяйствах).
Итак, представленные результаты анализа изменения потребительских расходов латвийских домохозяйств (или эквивалентного потребителя) позволяют проследить процесс углубления расслоения домохозяйств-потребителей в 2004-2014 годах.
Эмпирические исследования дают основание предполагать, что выявленные тенденции будут усиливаться из-за изменения (в основном в сторону ухудшения) демографической ситуации в латвийских домохозяйствах; более подробно об этом речь пойдет
далее.

Изменения состава потребительских расходов домохозяйств
в Латвии в 2004-2014 годах
Данные (таблица 8 и 9) показывают, что приоритетной статьей расходов латвийских домохозяйств-потребителей в 2004-2012 годах неизменными были расходы на
продукты питания, их объем в среднем на 1 члена домохозяйства в месяц в 2012 году
увеличился более чем полтора раза, по сравнению с 2004 годом, хотя сама сумма расходов (около 80 евро) – весьма скромная и значительно отстает от среднего показателя
в ЕС (http://eu.europa.eurostat).
Существенной статьей расходов латвийских домохозяйств в 2004-2012 годах были
также общие расходы, связанные с жильем (70 евро на 1 человека в месяц); в целом
эти расходы увеличились за рассматриваемый период более чем в два раза, в основном
из-за роста тарифов на тепло, газ и коммунальные услуги.
Опрос, проведенный в ЕС (2012), показал, что для 44% домохозяйств данная группа расходов была самой обременительной. С 2015 года для латвийских домохозяйств
эти расходы станут еще более обременительными, так как принято решение об открытии свободного рынка для поставщиков электроэнергии и, как показывает опыт, это
неизбежно приведет к росту тарифов, покрыть этот прирост большинство латвийских
домохозяйств смогут в основном за счет сокращения расходов на другие товары и услуги, предположительно связанные со здоровьем. Интересным представляется вопрос
о том, как латвийские домохозяйства оценивают свои жилищные условия, каковы их
потребности, настрой как главных факторов, определяющих состав потребительских расходов, и каковы их намерения менять эти условия в ближайшем будущем.
Опрос (Swedbank 2014) показал, что 26% латвийских домохозяйств не удовлетворяют
их жилье и они хотели бы иметь лучшую квартиру (50-60 кв. м) или небольшой дом
(до 250 кв. м), цифры говорят о том, что домохозяйства в своем выборе рациональны, оценивают влияние конкретной покупки на семейный бюджет и учитывают, что
с приобретением нового жилья увеличатся расходы, связанные с его содержанием.
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Для сравнения: десять лет назад (2004) такой настрой был у 13% опрошенных латвийских домохозяйств, в основном это были мужчины в возрасте 35-44 года, живущие
в городе, работающие (Konsumpcja 2007). Сегодня для удовлетворения потребности
иметь лучшее жилье готовы увеличить свои расходы (за счет кредита) чаще всего жители в группе 35-39 лет, с высшим образованием и специалисты в своей отрасли. Это
указывает на тенденцию, что долгосрочные обязательства намерены брать домохозяйства, которые уже укрепились и уверены в своем будущем, среди опрошенных положительно настроены на это больше мужчины в возрасте 35 лет, которые продолжают
професиональное развитие, чаще всего работают в сферах транспорта и коммуникации, меньше таких среди женщин (их возраст -39 лет, работают в сферах торговли
и управления персоналом).
Таблица 8
Состав потребительских расходов домохозяйств и изменения в Латвии
в 2004-2014 годах (на 1 члена домохозяйства в месяц, евро)
Расходы
домохозяйств

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Продовольствие

50,0

56,4

62,2

72,6

84,4

74,0

71,8

76,8

79,0 158,0

Одежда, обувь
Жилье, вода,
электричество,
газ, топливо
Содержание
и устройство жилья
Здоровье

11,8

14,1

17,1

24,6

25,6

14,8

15,1

14,7

14,5 123,0

20,5

22,0

27,0

29,1

39,3

43,0

41,3

44,4

47,5 232,0

8,3
6,4

10,0
7,2

12,8
8,2

17,7
13,9

20,4
15,7

14,5
14,7

11,0
14,8

11,0
23,0

11,5 138,5
16,8 262,5

Транспорт, связь

30,1

32,2

42,4

59,0

63,7

50,4

43,2

46,0

53,0 176,5

2,8

2,6

3,1

3,5

4,6

5,0

5,0

4,1

4,6 164,0

18,6
14,2

22,3
15,3

29,5
18,5

40,0
24,6

45,8
30,6

34,4
27,0

27,5
12,0

29,6
24,2

31,5 170,0
23,8 167,5

Образование
Отдых, культура,
рестораны, гостиницы
Другие товары и услуги

2012

2012/
2004,
в%

2004

Источник: как в таблице 2.

Анализ данных (таблица 9) позволяет сделать вывод, что в Латвии в 2004-2012
годах, в том числе и в домохозяйствах с разной демографической ситуацией (таблица
10 и 11), самый большой удельный вес в общих потребительских расходах составляли
расходы на продовольствие, однако эта цифра менялась по годам.
В условиях экономического подъема (2004-2007) доля расходов на продовольствие
постепенно уменьшалась (до 25%), что является важным признаком роста благосостояния домохозяйств, а затем – в условиях экономического кризиса (2009-2011) – вновь
стала увеличиваться, в 2012 году достигнув 28% от общих расходов (равна показателю
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2006 года), что свидетельствует о сохранении материальных трудностей в латвийских
домохозяйствах, особенно в семьях с детьми (таблица 11).
Таблица 9
Состав потребительских расходов домохозяйств и его изменения в Латвии
в 2004-2014 годах (на 1 члена домохозяйства в месяц, в % от общих расходов)
Расходы хозяйств
Продовольствие
Одежда, обувь
Жилье, вода, электричество,
газ, топливо
Содержание и оборудование
жилья
Здоровье
Транспорт, связь
Образование
Отдых, культура, рестораны,
гостиницы
Другие товары и услуги

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

30,6

31,0

28,1

25,5

25,6

26,7

28,3

29,0

28,0

7,2

7,8

7,7

8,6

7,8

5,3

6,0

5,5

5,1

12,6

12,0

12,2

10,0

12,0

15,5

16,3

16,6

16,8

5,1
3,9

5,5
3,9

5,8
3,7

6,2
4,9

6,2
4,8

5,2
5,3

4,3
5,8

4,1
6,1

4,1
5,9

17,5

16,1

19,2

20,7

19,2

18,2

17,0

17,3

18,8

1,8

1,5

1,4

1,2

1,4

1,8

1,9

1,5

1,6

11,5
9,8

12,3
9,9

13,4
8,5

13,7
9,2

13,8
9,2

12,4
9,6

10,8
9,6

11,0
8,9

11,2
8,5

Источник: как в таблице 2.

Таблица 10
Состав потребительских расходов в домохозяйствах с разной демографической
ситуацией в Латвии в 2004 и 2012 годах (на 1 члена домохозяйства в месяц, евро)
Расходы

1 лицо

1 взрослый
с детьми

Пара без
детей

Пара
с детьми

Иные –
с детьми

Иные –
без детей

2004 2012 2004 2012 2004 2012 2004 2012 2004 2012 2004 2012
Продовольствие

40,0

64,3

63,3 102,0

43,6

63,3

41,0

62

51

77

8,1

15,1

17,0

17,7

10,6

17,3

13,8

17,4

10,8

11

6,0

12

25,2

84,9

21,2

44,6

25,6

58,3

17,0

40,4

14,6

30

20

42

5,8
8,3

14,0
35,8

6,1
5,4

11,7
7,4

10,7
10,7

15,5
27,0

10,3
4,0

12,6
10,0

6,0
4,3

7,0
9,0

7,0
6,2

9,8
14

21,0

44,4

18,5

36,0

34,6

71,6

36,0

54,7

22,8

43

29

50

1,0

3,1

3,0

4,7

2,4

3,5

3,6

5,0

2,4

3,4

3,3

6,5

Отдых, культура

16,0

47,8

21,0

33,5

18,5

37,6

21,0

32,2

15,4

25

17

24

Другие товары

12,8

29,0

9,8

17,7

17,0

30,7

15,0

25,0

10,0

17

14

21

Одежда, обувь
Жилье, вода, газ,
электричество
Содержание
жилья
Здоровье
Транспорт, связь
Образование

64,0 107,2

Источник: как в таблице 2.
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Таблица 11
Состав потребительских расходов в домохозяйствах взависимости от количества
детей в Латвии в 2004 и 2012 годах (на 1 члена домохозяйства в месяц, евро)
с 1 ребенком с 2-я детьми

с 3-я детьми
и>

2004

2012

2004

2012

2004

2012

2004

2012

Продовольствие

47,0

69,0

38,4

57,2

30,0

50,7

57,6

91,5

Одежда, обувь

15,0

17,0

10,5

14,0

6,7

6,7

10,7

14,0

Жилье, вода, газ, электричество

18,5

41,0

15,0

34,0

9,0

25,0

25,0

55,7

Содержание и оборудование жилья

9,0

12,3

7,7

9,0

5,2

5,9

8,5

12,5

Здоровье

4,8

11,0

3,7

7,4

2,8

7,0

8,7

22,5

31,3

56,7

30,0

42,0

18,2

32,0

31,0

56,2

3,3

4,4

3,0

5,0

1,7

2,0

2,6

4,9

Отдых, культура, гостиницы

20,0

35,0

19,0

24,4

10,6

18,7

18,8

33,0

Другие товары и услуги

15,0

24,5

11,0

18,5

7,0

13,0

15,7

26,0

Домохозяйства

Транспорт, связь
Образование

без детей

Источник: как в таблице 2.

Таблица 12
Изменения некоторых показателей демографической ситуации
в домохозяйствах-потребителях в Латвии в 2004-2012 годах
Домохозяйства (место
жительства)
Ср. число лиц
в хозяйствах
- городских,
- сельских
Доля 1- и 2-личных
хозяйств, % от общего
числа
- в том числе 1-личных
Доля хозяйств с детьми,
% от общего числа
Доля хозяйств:
1 взрослый +дети,
% от общего числа
- в городах,
- на селе
Доля хозяйств
пенсионеров,
% общего чис.
Источник: как в таблице 2

2012/2004,
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 процентных
пунктов
2,45
2,89

2,43
2,87

2,42
2,81

2,45
2,78

2,42
2,80

2,40
2,77

2,37
2,72

2,32
2,69

2,31
2,68

- 0,14
- 0,21

54
23,0

57
24

55
24

55
24

57
25

56
25

58
25

60
27

61
27,0

+ 7,0
+ 4,0

35,3

34

34

33

31,5

31

29

28

28,0

-7,3

3,8
33,0
40,8

4
32
40

4
32
39

3
31
38

3
30
36

3
30
34

3
28
32

3
27
31

3,1
27,0
31,0

-0,7
-6,0
-9,8

21,5

22

21

21

20

21

22

24

30,2

+8,7

226

ЦИКЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ...

В таблице 12 представлены обобщенные автором данные о демографической ситуации в латвийских домохозяйствах. Основные изменения демографической ситуации
по выбранным показателям (признакам) в домохозяйствах в 2004-2012 годах, оценка связанных с ними рисков для личного потребления в ближайшем будущем представлены в таблице 13. Общий вывод таков: изменения демографической ситуации
в латвийских домохозяйствах имеют негативные тенденции, а прогнозы, связанные
с развитием этих тенденций, характеризуются как усиливающие риск для личного потребления в ближайшем будущем.
Таблица 13
Демографические факторы и их актуальность для латвийских домохозяйствпотребителей в ближайшей перспективе
Главный
демографический
признак
Величина домохозяйства
– среднее число лиц или
число эквивалентных
(взрослых) потребителей
Состав домохозяйства:
- число хозяйств с детьми
Состав домохозяйства:
взрослый с детьми
Состав домохозяйства в
городах: взрослый
с детьми

Тенденция изменения и связанный
с ним риск*

Вниз идущая направленность,
Уменьшается (почти линейно), интенусиливающая риск для личного
сивней в хозяйствах на селе
потребления
Уменьшается (линейно и значительно
– в 2004-2012 годах – на 7 процентных пунктов)
Уменьшается, но неравномерно и медленно (в 2004-2012 годах – почти на 1
процентный пункт)
Уменьшается (линейно и значительно
– в 2004-2012 годах – на 6 процентных пунктов)

Уменьшается (линейно), особенно
Состав домохозяйства на интенсивно и значительно – почти на
селе: взрослый с детьми 10 процентных пунктов в 2004-2012
годах, на 3 пп - в последние 3 года
Состав домохозяйства:
- число хозяйств
1 и 2 лиц
Состав домохозяйства:
- число хозяйств пенсионеров

Оценка характера
направленности тенденции/
риска**

Вниз идущая направленность,
усиливающая риск для личного
потребления в будущем
Вниз идущая направленность,
усиливающая риск для личного
потребления в будущем
Вниз идущая направленность,
усиливающая риск для личного
потребления в будущем
Вниз идущая направленность
(имеет самое существенное
падение из всех типов домохозяйств), усиливающая риск для
личного потребления в будущем

Рост, но неравномерный, хотя и значительный – почти на 7 процентных Вверх идущая направленность,
усиливающая риск для личного
пунктов в 2004-2012 гг., на 3,7 пп
– в последние 3 года; интенсивней про- потребления в будущем
цесс идет в группе хозяйств с 1 лицом
Вверх идущая направленность
Рост, значительный – почти на 9 про- (имеет самый существенный
рост из всех типов хозяйств),
центных пунктов в 2004-2012 гг., на
усиливающая риск для личного
8,5 пп - в последние 3 года
потребления в будущем

* составлена автором на основе обобщенных им данных (таблица 2)
** оценка автора на основе эмпирического исследования
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Основываясь на выявленных по ходу исследования тенденциях изменения потребительских расходов и состава потребления (главного микроэкономического показателя) латвийских домохозяйств за последние десять лет, а также на актуальных факторах, влияющих на их потребительские расходы, можно предположить, что в Латвии
в ближайшем будущем (2014-2015 годах) сохранится тенденция роста объема и положительного изменения состава потребительских расходов домохозяйств, но рост
потребления будет относительно медленным и скромным, и во многом это будет зависеть от развития демографической ситуации (таблица 13). Факторами, усиливающими
риск роста потребления домохозяйств, могут стать следующие констатированные изменения: уменьшение среднего числа лиц в домохозяйстве; уменьшение доли домохозяйств с детьми, особенно на селе (из-за низкой рождаемости, продолжения выезда семей с детьми за границу на заработки); увеличение доли хозяйств 1-го и 2-х лиц (из-за
нежелания части молодежи создавать семью); увеличение доли хозяйств пенсионеров
(старение населения); данные изменения могут повлиять и на состав потребительских
расходов домохозяйств в ближайшем будущем, а, следовательно, и на рыночный спрос
на определенные группы товаров и услуг.
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Cykliczne zmiany wydatków gospodarstw domowych konsumentów
i czynników demograficznych na Łotwie w latach 2004-2014
Streszczenie
Od 1 maja 2004 r. Łotwa jest członkiem UE, toteż kwestia związana ze zmianami w sytuacji materialnej gospodarstw domowych w ciągu tych 10 lat stała się kluczowa. Głównym wskaźnikiem dobrobytu w UE są przeciętne miesięczne wydatki
(ekwiwalenty) na jedną osobę w gospodarstwie domowym. W swym artykule autorka wykorzystuje dane z badań budżetów gospodarstw domowych wykonanych
przez Główny Urząd Statystyczny Łotwy w okresie 2004-2012. Na podstawie uzyskanych wyników i analizy porównawczej tych danych można ustalić następujące
główne zmiany: 1) przeciętne wydatki w ostatnich 10 latach na ogół się zwiększały,
choć nieregularnie – gwałtownie wzrosły w latach 2004-2008, zwłaszcza w gospodarstwach domowych osób pracujących na własny rachunek i w gospodarstwach
1- i 2-osobowych; gwałtownie zmalały w latach 2009-2010, szczególnie w rodzinach z małymi dziećmi i w gospodarstwach domowych rodzin utrzymujących się
z zasiłków; przedkryzysowy poziom wydatków nie został przywrócony; 2) zróżnicowanie gospodarstw domowych według poziomu konsumpcji, czego głównym
powodem są stosunkowo niskie dochody i pogarszająca się sytuacja demograficzna
w gospodarstwa domowych; 3) 10 lat członkostwa w UE nie wniosły nic do treści wydatków gospodarstw domowych; priorytetami gospodarstw nadal są wydatki
na pokrycie podstawowych potrzeb, między innymi wydatki na żywność (stanowiące 29% ogółu wydatków), co świadczy o stosunkowo niskim poziomie wydatków ogółem na Łotwie; zbliżenie do poziomu UE może zająć co najmniej kolejne
dziesięć lat. Na podstawie wyników analizy danych statystycznych autor artykułu
opisuje główne zmiany dotyczące wielkości i struktury konsumpcji gospodarstw
domowych (według kryteriów przeciętnych miesięcznych wydatków na jednego
członka) na Łotwie po jej wstąpieniu do Unii Europejskiej (2004-2012). Podkreśla
się zmiany w zależności między konsumpcją a demografią w gospodarstwach domowych oraz cyklicznym rozwojem gospodarczym tego okresu.
Słowa kluczowe: dochody i wydatki gospodarstw domowych; konsumpcja indywidualna; sytuacja demograficzna gospodarstw domowych.
Kody JEL: D12, D14, D31, D33, J11

Cyclical Changes of Households-Consumers Expenditures
and Demographic Factors in Latvia in the Years 2004-2014
Summary
Since 1st May 2004, Latvia is a member of the EU; therefore, the issue concerning changes of financial situation of households during these 10 years has become
topical. The main index of welfare within the EU is the average monthly expenses
(equivalents) per one person of household. The author in her article uses survey
data on household budget, performed by the Central Statistical Bureau of Latvia
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during the period 2004-2012. On the grounds of summarisation and comparative
analysis of these data, there could be established the following main changes:
1) the average expenditures of last 10 years have generally increased, but irregularly – they rapidly increased in 2004-2008, especially within households of selfemployed persons and households of 1-2 persons; they sharply decreased in 20092010, especially in families with small children and households of families living on
benefits, the pre-crisis level of expenditures was not revived; 2) the differentiation
of households according to the level of consumption, the main reasons of which are
the comparatively low income and worsening of demography within households;
3) 10 years of membership in the EU have given no contribution into the content
of household expenditures; the priorities of households still are the payments for
basic necessities, inter alia, food (constituting 29% of total expenditures), which is
indicative of the comparatively low total level of expenditures in Latvia; approximation to the EU level could take at least ten more years. On the basis of the results
of statistic data analysis, the author in her article describes the main changes concerning the volume and composition of household consumption (according to the
criteria of average monthly expenses of one member) in Latvia after it had joined
the European Union (2004-2012). She emphasises the changes of interrelationship
between consumption and demographics within households and cyclic economic
development of this period.
Key words: household income and expenditures; personal consumption; demography in households.
JEL codes: D12, D14, D31, D33, J11
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Особенности потребления в Украине: от домохозяйства
до e-commerce
Резюме
В статье анализируются особенности потребления, которые имеют место
в современной Украине перед лицом новых политических и экономических
вызовов. Обращается внимание на такие составляющие потребления, как потребитель, с учетом его потребностей, предпочтений и личностных характеристик, а также на домохозяйство, которое в нынешних условиях находится
под сильным воздействием не только макроэкономических, но и социальнодемографических факторов, а также факторов стратификационного порядка.
Особое место в статье отведено анализу развития интернет-коммерции в украинском обществе. Сделан вывод, что при своей консервативности украинский
потребитель все более склонен к овладению новыми интернет-технологиями
для приобретения товаров и услуг on-line. Характерной тенденцией является
то, что украинский потребитель все больше в своих потребительских предпочтениях становится похожим на европейцев. При этом, в связи с аннексией Крыма Россией и ее неприкрытой агрессией против Украины, нарастают
патриотические тенденции в потребительском поведении и предпочтениях
украинцев, направленных на поддержку национального товаропроизводителя
и бойкота российских товаров.
Ключевые слова: потребитель, домохозяйство, e-commerce, потребительское
поведение, потребительские предпочтения.
Коды JEL: D12, F10

Введение
Цель данной статьи – раскрыть особенности потребления в Украине, включая современные тенденции в изменениях геополитических устремлений страны в направлении европейского выбора и подписания полноправного соглашения об ассоциативном членстве с Европейским Союзом (ЕС) (27.06.2014 г.). Важным элементом анализа
является непосредственно украинский потребитель, его предпочтения и потребности
с учетом не только психологических аспектов потребительского поведения, но важнейших детерминантов социального, макроэкономического и, наконец, политического
характера, которые в посткризисный период (после 2008 года) оказывают существенное влияние на функционирование украинского домохозяйства как важнейшей составляющей рыночной экономики.
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Среди других важных элементов анализа в статье наводятся последние тенденции,
связанные с развитием покупок on-line и электронной коммерции, которая за последние несколько лет существенно изменила характер потребления в глобализированном
мире и ощутимо повлияла на украинского потребителя, сделав его более свободным
в своих потребительских устремлениях. Тем более интенсивное развитие уровня интернет-услуг и IT-индустрии вывело Украину на передовые позиции в сегменте «новой» экономики и наложило свой отпечаток на социальное пространство, которое все
более зависимо от стиля мышления человека, его миропонимания и той культурноментальной среды, в которой он функционирует и принимает важные для себе решения, в том числе и в сфере потребления.

Домохозяйство в Украине: реалии потребительских практик
Усиление внимания к изучению домохозяйств в Украине произошло в 90-х годах
XX века. Украинские исследователи указывают на важность анализа прежде всего
социальных составляющих потребительского поведения домохозяйств, обусловленных влиянием на него демографического фактора и стратификационных процессов.
Значение демографического фактора для современной Украины столь велико, что речь
идет не только о демографическом кризисе, но и о сужении потребления (Нечитайло,
2008). Так, по состоянию на 1 апреля 2014 года численность населения Украины, за
данными Госкомстата, составила 45 млн 377 тыс. чел. (соответственно городское население – 31 млн 311 тыс., сельское – 14 млн 066 тыс.)1. За 2013 г. численность населения
Украины сократилась на 162 тыс. человек. По прогнозу ООН, при сохранении динамики сокращения населения до 2030 г. количество украинцев уменьшится до 39 млн.
В Украине один из самых низких в мире естественный прирост населения. При этом
количество украинских эмигрантов в мире выросло до 6 млн человек2.
Негативным последствием ухудшения демографической ситуации стало уменьшение средней численности украинских домохозяйств, которая в 2013 г. была в пределах
2,58 (в 2001 г. она составила 2,73) (см. табл. 1). За последние двенадцать лет этот показатель уменьшился в среднем на 6%. К примеру, для ЕС-27 (двадцать семь странчленов Европейского Союза) этот показатель в 2009-2010 гг. оставался неизменным
и был равен 2,43. Устойчивую тенденцию имеет и рост в Украине домохозяйств без
детей. По состоянию на 2013 г. их количество в процентном соотношении составило
62,1% (в 2001 г. – 57,5%). Всего в 2013 г. насчитывалось 16958,7 тыс. домохозяйств
(из которых 11752,4 тыс., а это более двух третей, проживало в городах, 5206,3 тыс.
– в сельской местности). В 2003 г. их количество составило 17613,0 тыс. Оценка обГоскомстат Украины (2014), http://www..ukrstat.gov.uа
Численность населения Украины сократилась до 45 млн 395 тыс.,
http://forbes.ua/news/1369413-naselenie-ukrainy-sokratilas-do-45-mln-chelovek [доступ: 15.04.2014].
3
Average household size, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvph01&lang=e [доступ: 14.12.2011].
1
2

232

ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ В УКРАИНЕ...

щей динамики свидетельствует о тенденции изменения в отрицательном направлении
(- 654,3 тыс.)4.
Таблица 1
Количественная характеристика украинских домохозяйств в 2001-2013 гг.
Показатель

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Средний размер домохозяйства, человек
Распределение домохозяйств, состоящих
из (в %)
- одного лица

21,0 20,9 22.4 22,4 22,2 25,3 24,0 23,7 23,2 23,4 23,4 22,5 22,9

- двух лиц

28,1 29,2 29,6 30,2 29,3 27,2 27,1 27,0 28,6 29,1 29,0 30,6 29,6

- трех лиц
- четырех лиц и больше
Удельный вес домохозяйств с детьми до 18
лет (%)
Удельный вес домохозяйств без детей (%)

22,1 22,6 23,5 23,3 24,5 23,4 25,0 25,7 25,2 24,5 24,8 24,2 25,8

2,73 2,71 2,62 2,62 2,61 2,60 2,60 2,60 2,60 2,59 2,59 2,58 2,58

28,8 27,3 24,5 24,1 24,0 24,1 23,9 23,6 23,0 23,0 22,8 22,7 21,7
43,6 42,5 41,3 38,9 37,2 37,5 37,7 37,8 37,8 37,8 37,9 37,9 37,9
57,5 58,7 61,1 62,8 62,5 62,3 62,3 62,2 62,2 62,2 62,1 62,1 62,1

Источник: http://ukrstat.gov.ua

Указанные выше тенденции идут рядом с проблемой стратификации украинского
общества. За последние десять лет украинское общество так и не увеличило долю
среднего класса как основного субъекта потребления. Сегодня по разным оценкам он
колеблется в пределах 20-25% (по наиболее пессимистическим прогнозам – 10-15%)
(Чуприна 2011). В докризисный период (до 2008 г.) средний класс в Украине имел тенденцию к увеличению. На это указывают самооценочные (идентификационные) суждения 39,1% респондентов, которые в рамках реализации общегосударственного социологического проекта „Украинское общество: мониторинг социальных изменений”
(2006 г.) позиционировали свою принадлежность к среднему классу (Прибыткова
2007). Низкая прослойка среднего класса актуализирует для страны проблему бедности. За пределами бедности (за границами прожиточного минимума) живут более 15%
украинцев и этот показатель имеет тенденцию к возрастанию. 24% украинцев считают
себя бедными5. На покупательную способность населения влияет и то, что из 20 млн
трудоспособных граждан официально трудится всего 13 млн, не работает – немногим
меньше двух миллионов.
Госкомстат Украины (2014), http://www..ukrstat.gov.uа
15% українців живуть за межею бідності, http://viche.lutsk.ua/15-ukrayinciv-zhyvut-za-mezheyu-bidnosti-id7007/
[доступ: 10.01.2014].
4
5
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Показателем уровня жизни домохозяйств являются их совокупные доходы и расходы. С 1999 по 2012 год доходы украинских домохозяйств выросли более чем в 12 раз
(при этом, согласно данным Госкомстата, в среднем цены выросли за этот период –
в 3,5 раза). А ежемесячные расходы за это же время подросли в 8,5 раза. По данным
выборочного обследования, проведенного Госкомстатом Украины (а это данные за
первое полугодие 2013 г.), среднемесячные совокупные расходы одного домохозяйства составили 4176 грн (в эквиваленте на период исследования 520 USD)6. Доходы
украинцев за 2013 год выросли на 9,3% по сравнению с предыдущим годом. В среднем на каждого украинца пришлось 2180 грн в месяц (270 USD). Более 3700 гривен
(462 USD) в месяц получали в 2013 году только 4% населения. Если в 1999 г. доходы были меньше расходов, то в 2013 г. ситуация была противоположной – украинцы
больше получали, чем тратили. Сегодня ежемесячные доходы 4 миллионов граждан
Украины меньше прожиточного минимума (с 01.01.2014 г. прожиточный минимум
в Украине составил 1176 грн. В эквиваленте по состоянию на 01.06.2014 г. – 100 USD).
Структура совокупных ресурсов украинского домохозяйства на середину 2013 г.
выглядела следующим образом: заработная плата (доходы от предпринимательской
деятельности и самозанятости) составила 54,6% от всех доходов (по итогам 2010 года
– 40,9%), пенсии, стипендии, социальная помощь – 29%, доходы от личного, подсобного хозяйства – 6,5%, помощь родственников, других лиц и др. – 9,9% )7.
По-прежнему значительная доля доходов (более 40%) приходится на наемных работников, почти 16% – на бизнес. Доходы в основном выросли за счет скрытой инфляции и незначительного вывода зарплат из тени на фоне усиливающего застоя в украинской экономике. Из них было отложено не более 1%. То есть на сбережения или
страхование украинское население выделяет меньше десятой части своих расходов.
В 1999 году эти расходы составляли лишь 3,4%. На вложения в депозиты, ценные бумаги и недвижимость у украинца остается не более 8–9% от заработанного. За 2013 г.
увеличились на 30% вложения в нефинансовые активы (земля, недвижимость) и на
14% – в депозиты, причем в основном в валютные. Покупая участки земли, дома,
квартиры, люди старались таким образом сохранить заработанное от обесценивания8.
Самой весомой из статей расходов украинских домохозяйств остаются расходы на
питание. Из года в год украинцы стабильно тратят примерно 90% доходов. Как видно из
таблицы 2, расходы на продукты питания в конце первого полугодия 2013 г. в Украине
составили 51,2% (включая алкогольные напитки и табачные изделия – 54,6%). Для
сравнения, в 2003 году на еду уходило около 58,6% средств украинцев, а в 2001 году
еще того больше – почти 65%. По этому показателю Украина занимает одно из последних мест в Европе. Об этом свидетельствуют данные агенства РИА «Рейтинг»,
которое опубликовало в конце 2012 г. результаты исследования по доле расходов семей на продукты питания в 40 странах Европы (расчеты брались, исходя из доходов
Витрати і ресурси домогосподарств України у першому І півріччі 2013 року (за даними вибіркового обстеження умов
життя домогосподарств), http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2012/gdn/vrd/arh_vrd_2013.html [доступ: 13.11.2013].
7
Там же.
8
Доходы украинцев выросли, http://gigamir.net/news/kyiv/pub729209 [доступ: 07.03.2014].
6
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за год). По результатам отчета Украина в этом рейтинге оказалась на последнем месте
с долей расходов на продукты питания в 2012 году – 50,2%9. К примеру, меньше всего
в структуре своего семейного бюджета на продукты питания отводят в Люксембурге –
всего 8,8%. Далее идут Великобритания (9,1%) и Швейцария (9,6%). В число лидеров
попали также такие страны Северной и Центральной Европы, как Дания, Норвегия,
Германия и Австрия. Франция занимает 17-е место, Италия – 19-е. Россия с показателем доли расходов на продукты питания в 30,3% находится на 29-м месте рейтинга, опережая как бывшие республики СССР (за исключением Латвии и Эстонии),
так и входящие в ЕС Хорватию, Болгарию, Румынию. В Польше (страна, на которую
в своем развитии сориентирована Украина) доля расходов на продукты питания составила в 2013 году, по данным GUS, лишь 24,9%10, то есть вдвое меньше доли всех расходов украинских домохозяйств. По показателю, характеризующему долю расходов
на досуг и культуру в структуре семейных расходов, Украина занимает предпоследнее
место с 2%, опережая только Молдову. Для сравнения, в экономически развитых европейских странах, таких как Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Австрия,
Финляндия, на культуру тратят свыше 10%. Исследователи также определили еще
несколько показателей, которые косвенно характеризует условия жизни, в частности,
долю расходов домохозяйств на кафе, рестораны и отели (чем они больше, тем выше
уровень жизни). С этим показателем Украина по итогам 2012 года расположилась хотя
и не на последнем месте (опережая Молдавию, Румынию, Сербию), но все же почти в
самом низу с показателем 2,5%. При этом по итогам первого полугодия 2013 года этот
показатель выказал тенденцию к уменьшению и составил 2,2%11.
Доля трат на покупку одежды и обуви в структуре расходов украинцев составляет
в среднем до 5%. Издержки на оплату жилья, коммунальные услуги и электроэнергию – восьмую часть домашнего бюджета (10,2%) и в новых экономических условиях
2014 г. предусмотрено их ценовой рост для населения от 25 до 40% . В сравнении
с докризисным 2007 г. у домохозяйств уменьшились расходы на одежду и обувь (5,9%
против 4,8%), предметы домашнего обихода (2,9% против 2,2%), отдых и культуру
(2,5% против 1,9%). Возросли расходы на транспорт (3,4 против 4,2%), охрану здоровья (2,5% против 3,5%), сигареты (2,6% против 3,4%). Оценивая динамику расходов
украинских домохозяйств за период с 1999 по 2013 год следует констатировать, что самыми незначительными в структуре общих расходов по-прежнему остаются расходы
на образование – всего 1,2%, а также на отдых и культуру – 1,9%. Впрочем, расходы
на продовольствие несколько снизились – от 60% семейного бюджета до 51,2% – и это
без учета алкогольных напитков. В то же время немного возросла доля расходов на
непродовольственные товары и услуги – от 29% до 33,9% (первое полугодие 2013 г.).
Украинцы тратят на еду больше всех в Европе,
http://unian.net/society/867014-ukraintsyi-tratyat-na-edu-bolshe-vseh-v-evrope-issledovanie.html [доступ: 24.12.2013].
10
Украинцы тратят на еду больше всех в Европе,
http://unian.net/society/867014-ukraintsyi-tratyat-na-edu-bolshe-vseh-v-evrope-issledovanie.html [доступ: 24.12.2013].
11
Витрати і ресурси домогосподарств України у першому І півріччі 2013 року (за даними вибіркового обстеження умов
життя домогосподарств), http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2012/gdn/vrd/arh_vrd_2013.html [доступ: 13.11.2013].
9
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Таблица 2
Структура совокупных расходов украинских домохозяйств в течение 2002-2012 гг.
(в %)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
(первое
полугодие)

59,1

58,6

57,5

56,6

53,2

51,4

48,9

50,0

53,5

51,3

50,2

51,2

2,6

2,8

2,8

2,9

2,6

2,6

2,2

3,2

3,3

3,4

3,5

3,4

31,1

31,9

32,3

31,6

34,7

36,0

35,1

34,6

35,1

35,5

37,2

33,9

5,4

5,3

5,7

5,7

5,8

5,9

5,9

5,6

6,1

5,8

6,1

4,8

10,5

10,4

9,7

8,5

9,6

10,9

9,1

9,4

9,3

9,6

9,9

10,2

1,7
3,0

2,0
2,8

2,3
2,8

2,6
2,5

2,8
2,5

2,9
2,5

2,8
2,7

2,3
3,1

2,4
3,1

2,2
3,1

2,3
3,4

2,2
3,5

Транспорт

3,0

3,3

3,0

3,0

3,7

3,4

4,0

3,8

3,7

4,0

4,3

4,2

Связь

1,3

1,5

1,8

2,1

2,6

2,6

2,3

2,5

2,7

2,6

2,8

2,8

Отдых и культура

1,9

2,3

2,4

2,6

2,4

2,4

2,5

1,8

1,8

2,0

2,0

1,9

Образование
Рестораны
и гостинницы
Разные товары
и услуги
Непотребительские совокупные
расходы

1,2

1,1

1,3

1,1

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,2

1,1

1,4

1,6

1,7

2,2

2,3

2,4

2,5

2,4

2,5

2,5

2,2

2,0

1,8

1,7

1,8

1,7

1,8

2,1

2,3

2,3

2,4

2,6

2,6

7,2

6,7

7,4

8,9

9,5

10,0

13,8

12,2

10,0

9,8

9,1

9,6

Продукты питания и безалкогольные напитки
Алкогольные напитки, табачные
изделия
Непродовольственные товары
и услуги
Одежда и обувь
Жилищные
услуги, вода,
электричество,
газ и другие виды
топлива
Предметы домашнего обихода,
бытовая техника
и текущее обслуживание жилья
Здравоохранение

Произошли и некоторые изменения в структуре потребления украинскими домохозяйствами продуктов питания (см. табл. 3). Если проанализировать эти изменения
в соотнесении с докризисным 2007 г., следует констатировать следующее: весомые
изменения произошли в структуре потребления молока и молочных продуктов. Если

236

ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ В УКРАИНЕ...

в 2007 г. они составляли 22,1 кг в среднем за месяц на одного человека, то в первом
полугодии 2013 г. только 20,1 кг, то есть уменьшились на 2,0 кг. Соответственно
уменьшилось потребление картофеля (-1,8 кг), хлеба и хлебопродуктов (-0,5 кг),
рыбы и рыбопродуктов (-0,1 кг), сахара (-0,1 кг). Потребление мяса и мясопродуктов практически осталось неизменным. Лишь в 2009 г. оно составило 4,8 кг против
5,0 кг в 2007 и 2013 годах. За анализируемый период существенно возросло потребление фруктов, ягод с 3,7 до 4,4 кг на душу населения. С 1999 года оно в Украине
выросло на 90%.
Таблица 3

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Потребление продуктов питания в украинских домохозяйствах
(в кг на одного человека в среднем за месяц)

мясо и мясопродукты
3,7 3,3 2,8 3,3 3,9 4,0 4,4 4,7 5,1 5,1 4,8 5,1 5,1 5,1
молоко и молочные продукты
18,7 17,1 17,3 18,8 19,1 20,2 21,7 22,3 22,1 22,6 19,8 19,1 18,9 19,6
яйца, шт.
19 18 16 17 17 18 21 19 20 20 20 20 20 20
рыба и рыбо-продукты
1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,6 1,8 1,9 1,9 2,1 1,8 1,8 1,7 1,7
сахар
2,7 3,5 3,3 3,1 3,2 3,6 3,6 3,2 3,2 3,4 3,2 3,0 3,1 3,1
масло и другие растительные жиры
1,5 1,8 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,7 1,7 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8
картофель
10,2 10,4 11,1 10,3 9,9 10,1 9,6 8,7 8,3 8,4 8,0 7,6 7,7 7,6
овощи и бахчевые
фрукты, ягоды,
орехи, виноград
хлеб и хлебобулочные изделия

2013
(первое
полугодие)
5,0
20,1
21
1,8
3,1
1,7
6,5

10,0

9,5

9,0

9,5

9,0

8,7

9,1

9,4

8,7

9,3 10,1

9,5 10,1 10,2

7,2

2,0

2,5

2,2

2,4

2,5

2,7

3,1

3,0

3,6

3,7

3,6

3,7

3,7

3,8

4,4

9,1 10,7 10,7 10,7 10,3 10,4 10,3

9,8

9,6

9,6

9,3

9,3

9,2

9,1

9,1

Источник: http://www.ukrstat.gov.ua

Сегодня в расходах на продукты более всего „весят” молочные продукты и яйца,
на которые украинцы тратят по 20%. Примерно равные расходы на овощи и хлеб – по
10% от общей суммы. Расходы украинцев на фрукты, мясо и рыбу не превышают 5%.
Падение уровня материального благосостояния отразилось на структуре потребления основных продуктов питания украинским домохозяйством. Население Украины,
чтобы сэкономить, с говядины переходит на более дешевую курятину. Доля куриного
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мяса возросла с 25 до 37,5 кг/год на человека, а вот потребление говядины снизилось
почти в 3 раза12.
Из-за повышения цен на молочную продукцию снизились объемы ее потребления.
Впервые рост потребления молочных продуктов после спада в 2008 году был отмечен
только в 2012 г. Кроме того, внутри этого сегмента произошли заметные сдвиги в сторону более дорогих молочных продуктов (сыров и йогуртов). Так, по данным потребительской панели домохозяйств GfK Ukraine, в январе-сентябре 2013 года потребление
йогуртов и молочных десертов в Украине выросло в натуральном выражении на 25%
по сравнению с первыми 9 месяцами 2012 г. Это при том, что традиционные молочные
продукты заметного роста не показали13.

Украинский потребитель: каков он?
Украинский потребитель сегодня очень чувствителен к тем внешним изменениям,
которые происходят во внешней среде его обитания. В значительной мере речь идет
тут, прежде всего, о глобальных изменениях, вызванных кризисными явлениями в мировой экономике, начиная с сентября 2008 года.
Влияние кризиса на потребление в Украине было столь велико, что в период с января по сентябрь 2009 г. розничная торговля сократилась на 21% по сравнению с соответствующим периодом 2008 года. Реальный ВВП в четвертом квартале 2008 г.
снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 8%. Объемы
произведенной промышленной продукции за январь-апрель 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года сократились на 31,9%. Выпуск промышленной продукции на предприятиях перерабатывающей промышленности уменьшился на 38,0%, добывающей промышленности – на 18,0%. Глубокого падения экономики
не произошло только благодаря значительному урожаю зерновых14.
По состоянию на август 2009 г. социологические опросы засвидетельствовали резкое падение жизненного уровня населения. 51,5% опрошенных заявили, что кризис
по отношению к ним проявился в сокращении потребления продуктов питания, а 62%
уменьшили покупки одежды, обуви и других вещей. При этом на проблему экономического кризиса указывало 64,3% опрошенных15.
Анализ поведенческих особенностей восприятия кризисных явлений того периода давал экспертам аргументы для характеристики данного процесса как такового,
что носит прежде всего психологический характер, на который повлияли панические
черты экономического поведения и боязнь инфляционных процессов на фоне затягиУкраинцы переходят на дешевые продукты питания, http://segodnya.ua [доступ: 19.11.2012].
К. Ряполов, Украинцы тратят на еду в 5 раз больше, чем остальные европейцы, http://ukrnews24.net [доступ:
28.02.2014].
14
К. Ряполов, Украинцы тратят на еду в 5 раз больше, чем остальные европейцы, http://ukrnews24.net [доступ:
28.02.2014].
15
Кризис в Украине: зоны поражения, ред. А. Н. Шульга, „Друкарня Бізнесполіграф”, Киев, 2010.
12
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вания выплат депозитов проблемными банками и резкой девальвации гривны. Исходя
из этого, произошел резкий скачок тактик экономического поведения в сторону сужения потребления, переход на „экономные и сберегательные режимы” с тем, чтобы
обеспечить себе и своей семье элементарные потребности в выживании. При этом
типичный украинский покупатель в значительной мере ориентирован на покупку недорогих товаров. Возрастание рациональности потребительского поведения не только
формирует новый тип потребителя, но и опасен тем, что человек переходит на низшие
сегменты потребительских товаров, которые не отличаются качеством и могут составлять существенные угрозы для здоровья человека.
Закрепление минималистских моделей потребительского поведения в долгосрочной
перспективе влечет за собой опасность того, что население не может быть ни инвестором больших проектов, ни участником долгосрочных кредитных, финансовых, ипотечных или страховых программ. С другой стороны, влияние советского наследия и жизнь
в тотальном дефиците 80-х годов ХХ века в современных условиях провоцируют потребителя на непомерные траты. По наблюдениям экспертов16, украинцы отличаются
от европейцев большей расточительностью. Готовы спустить чуть ли не всю зарплату
за три дня, лишь бы с шиком принять гостей на праздники („не хуже, чем у других”),
покупают товары, которые им зачастую не по карману и подчеркивают высокий статус. Такое демонстративное поведение, хотя и носит символический характер, зачастую
описывается „инстинктом сороки”, которая бросается на блестящие предметы обихода,
и характеризует украинского потребителя как социально незрелого.
В этой связи обращают на себя внимание те доминирующие особенности поведения типичного украинского потребителя, составленные нами на основе обобщения
результатов эмпирических исследований, проведенных в период с 2008 по 2013 год.
1. Согласно результатам исследований, идя за покупками, украинец обращает внимание: первое – на цену товара, второе – на его качество, третье – на название производителя или бренд, четвертое – на страну происхождения и в последнюю очередь – на
„экологичность” товара17.
2. Доминирующей моделью потребительского поведения является рациональная
(до 50% от числа опрошенных), направленная на покупку вещей по мере необходимости. Около 40% потребителей – это консервативные потребители, которые удовлетворяются тем, что есть. Удельный вес активных потребителей, которых отличает
стремление часто покупать и изменять вещи, – 10% (Зоська 2011).
3. Наиболее типичными чертами украинского потребителя (по результатам нашего
исследования 620 домохозяйств Львовского региона, 2010 г.) являются экономность,
особенно при покупке товаров длительного пользования, консервативность (см.
табл. 4). Украинский потребитель – это человек с низким уровнем дохода, который
большую часть своего зароботка тратит на продукты питания, стремится все лично
Украинцы перестают обращать внимание на кризис, htpp://kipu.com.ua [доступ: 15.02.2012].
Картина маслом: портрет типичного украинского потребителя, http://www.retailstudio.org/research [доступ:
25.12.2013].
16
17
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попробовать, испытать, но при этом формирует собственный стиль потребления. Он
ориентирован на товары известных марок. В половине случаев отдает предпочтение
товарам национального производителя. Часто покупает вещи на «секонд-хенде». Не
склонен к ситуативности и импульсивности при принятии потребительских решений.
В 70% случаев не знает свои права потребителя и не умеет их защищать.
Таблица 4
Типичные черты украинского потребителя (n=620 домохозяйств, г. Львов
и Львовская область, 2010 г.) (в %)
Черта

Выраженность

Материально обеспечен, с высоким уровнем дохода

16,2

Покупает недорогие товары

84,5

Отдает предпочтение товарам национального производителя

54,0

Активен, всегда ищет что-то новое на рынке товаров и услуг

46,9

Ситуативен, импульсивно принимает решения

43,9

Стремится все лично попробовать, испытать

55,9

Способен к рискованным поступкам (покупке экстраординарных вещей)

22,3

Консервативен, при выборе товаров руководствуется привычками

65,9

Человек со средним доходом

83,8

Большую часть своего дохода тратит на продукты питания

76,3

Знает свои права потребителя и умеет их защищать

32,6

Покупает товары известных производителей

52,6

Часто покупает вещи на «секонд-хенде»

53,8

Экономит деньги на покупку товаров длительного пользования

86,4

Следует за модой

43,9

Формирует собственный стиль потребления

65,0

Источник: Пачковский, Максименко (2014, с. 221).

4. При покупке продуктов питания украинский потребитель склонен в первую очередь рассматривать продукцию отечественного рынка (63%), во вторую – производителей стран СНГ (41%). В приобретении бытовых непродовольственных товаров 63%
украинцев ориентированы на покупку товаров импортного происхождения18.
5. Большинство украинцев отдают предпочтение супермаркетам (чуть более 50%).
На втором месте по популярности гипермаркеты с показателем 21,3%, а замыкают
тройку лидеров магазины „возле дома” – 11,4%19.
Каждый второй живет в долг (по данным «Исследования доверия обеспеченных потребителей PR& Communications
Guide-2012», проведенного летом 2012 г. Noblet Media CIS совместно с GfK Ukraine),
http://gazeta.comments.ua/?art=1348740461 [доступ: 15.12.2012].
19
Формат супермаркета наиболее востребован среди украинцев, http://retailstudio.org/trends/10434.htm [доступ:
30.11.2010].
18
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6. Для большинства украинцев в выборе любого товара важно мнение близких
и знакомых, а также собственный опыт. Они почти не доверяют рекламе. Более того,
говорят, что агрессивные маркетинговые приемы, наоборот, отпугивают. Только 4%
респондентов считают рекламу источником информации о продукте20.
7. Мода на здоровую пищу продолжает вытеснять фаст-фуды, хотя степень их популярности у украинского потребителя еще очень велика. Как показывают исследования,
украинский потребитель находится под бременем советского прошлого, отмеченного
дефицитом, низкими зарплатами и моделью «наивного» потребительского поведения.
Ежегодно рынок быстрого питания в Украине растет на 10-20%. Четверть всего рынка
общественного питания приходится именно на фаст-фуды. На сегодня в Украине насчитывается более тысячи ресторанов быстрого питания. Однако 80% оборота приходится на 300 ресторанов, которые принадлежат нескольким крупнейшим сетям.
Причем украинские сети пока выдерживают конкуренцию с „импортными”21.
8. После увлечения изобретениями и технологическими инновациями люди начинают ценить природный комфорт, семейные ценности, природную среду обитания,
нацеленность на здоровый образ жизни. Возрастают тенденции отказа от дорогих автомобилей, дорогих дизайнерских решений. Все больше ценятся функциональность,
простота и минимализм.
9. Одной из наиболее распространенных юридических проблем, с которыми сталкиваются сегодня жители Украины, является нарушение их прав как потребителей
(36,5%). Для большинства опрошенных (56%) решение проблемы с нарушением прав
потребителя оказалось результативным. Больше всего украинцы жалуются на соблюдение антитабачного законодательства в Украине, относительно запрета курения в заведениях ресторанного хозяйства, услуги жилищно-коммунального хозяйства и качество продовольственных и непродовольственных товаров22.
Важно отметить, что последние события в политической жизни Украины (революция „Достоинства”, смена власти в стране, аннексия Крыма Россией, продолжающийся российско-украинский газовый конфликт на фоне возрастания сепаратистских
настроений на востоке страны), внесли с февраля 2014 г. существенные коррективы
в предпочтения украинских потребителей. А именно:
1. Обеспокоенность политической нестабильностью сделала украинских потребителей более „домашними” (люди предпочитают удаляться от реальности, не интересуются рекламой, появлением новых товаров и услуг, на первый план выходят
взвешенные экономические решения. Отмечается неприемлемость показного потребления и роскоши. Доходы в целом не упали, но желания тратить их у украинского
потребителя нет23.
А. Звягель Новый украинский потребитель, http://litsa.com.ua/show/a/3419 [доступ: 15.02.2014].
Украинцы стали больше питаться в фаст-фудах, http://zhzh.info/news [доступ: 18.11.2013].
22
Украинцы стали больше питаться в фаст-фудах, http://zhzh.info/news [доступ: 18.11.2013].
23
Р. Шейко, Главная правовая проблема Украины – права потребителей: результаты исследования/
http://khisr.kharkov.ua [доступ: 15.03.2012].
20
21
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2. Наблюдается усиленное повышение интереса к мотивам национальной гордости
и патриотизма (проявляется в поддержке украинского товаропроизводителя, использовании национальной тематики в брендинге товаров отечественных производителей).
Характерной тенденцией является бойкот российских товаров, банков, предприятий
и нефтезапровочных станций. Согласно исследованию, проведенному компанией TNS
в Украине, 71,1% опрошенных обращают внимание на страну-производителя при покупке товаров. Более половины респондентов (51,8%) положительно относятся к бойкоту товаров российского производства. При этом поддерживают бойкот лично 39,8%
опрошенных24. В связи с аннексией Россией Крыма, сети продовольственных магазинов
и гипермаркетов в Украине массово отказываются от российских продуктов. В магазинах проводятся акции по продаже российских товаров, скидки могут достигать 30%,
а в некоторых случаях даже 50%. При этом многие украинцы отказываются от покупки
товаров мировых брендов, заводы которых расположены на территории России.
3. Отмечается у украинского потребителя нарастающее стремление к безопасности (повышается спрос на товары первой необходимости, различного рода защитные
и профилактические изделия, средства медицинской помощи и т.п.). Кроме того, за
последние два года существенно возрос рынок охранных систем (систем домашней
сигнализации). С начала 2014 г. он прирастает в два раза быстрее: только за январьмай прибавил 40%. Чаще всего сигнализации устанавливают жители крупных городов и областных центров. Наибольшим спросом у потребителей пользуются GSMсигнализации.25 В украинском обществе активно поднимается вопрос о возможности
легализации личного оружия.
4. Украинские потребители ищут положительные эмоции, способные „разрядить”
состояние угнетенности. Поэтому концентрируются на сиюминутных интересах (краткосрочный отдых, приобретение товаров, способных внести положительные эмоции).
Упал спрос на длительные туристические поездки украинцев как внутри страны, так
и за границу. Практически не состоялось раннее бронирование туристических поездок за
границу. По мнению экспертов, в 2014 году упадет спрос и на въездной туризм. Эксперты
оценивают, что в 2014-м году прибудет лишь 15% от прошлогоднего турпотока26.
5) Ухудшились ожидания украинцев относительно дальнейшего развития экономики. Положительно состояние экономики страны и свое финансовое состояние на май
месяц 2014 г. оценивало лишь 25% населения. Хотя еще в ноябре 2013 г. этот показатель был на уровне 85%. Потребительские настроения в Украине ухудшились и стали близки к показателям 2008-2009 гг. Причинами такого падения стали девальвация
гривни (до 50%), снижение реальных доходов населения и вооруженные конфликты
на востоке страны.
Около 40% украинцев бойкотируют российские товары ‒ исследование,
http://delo.ua/ukraine/okolo-40-ukraincev-bojkotirujut-rossijskie-tovary-issledovanie-240211/ [доступ: 15.05.2014].
25
Г. Вышинский Обо всем, кроме маркетинга: как политические и экономические кризисы влияют на потребителя,
http://gfk.com/ua [доступ: 05.06.2014].
26
Около 40% украинцев бойкотируют российские товары ‒ исследование,
http://delo.ua/ukraine/okolo-40-ukraincev-bojkotirujut-rossijskie-tovary-issledovanie-240211/ [доступ: 15.05.2014].
24
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Сложившаяся ситуация сильнее всего ударила по рынкам недвижимости, авто
и бытовой техники. Так, по данным аналитиков AUTO-Consulting, за январь-апрель
2014 года украинский авторынок сократился на 35%27. Снижается спрос и на бытовую
технику и электронику. По данным GFK Ukraine, с начала года продажи компьютеров,
планшетов и комплектующих упали на 10,8%, фототехники и офисного оборудования
– на 24% и 15% соответственно. Зато безусловными хитами продаж в первом квартале
2014 г. стали пневматические винтовки и пистолеты, травматическое оружие, электрошокеры и бронежилеты.
Несмотря на кризисные явления в украинской экономике, сегодня отмечается интенсивный сдвиг в сфере „новой” экономики, которая базируется на новых технологиях, делающих возможным быструю передачу информации. Цифровая эра или эра
интернета кардинально изменяет общество и бизнес, администрацию и, прежде всего,
самого потребителя (Maciejewski 2012, s. 124). Потребитель новой эры – это требовательный, сознательный, независимый, креативный, изменяющийся в своем выборе,
требующий новых впечатлений и опыта, пользующийся интернетом для поиска и покупки товаров. Это лишь немногие характеристики, которыми отличается потребитель ХХI века от своих предшественников. Главное – это его динамичность и многоаспектность в выборе и реализации потребительских практик.

E-commerce в украинском обществе: состояние и перспективы
Е-commerce, или электронная коммерция, вместе с рядом других направлений
IT-бизнеса показывает большой рост в современном мире. По оценкам экспертов рынка, доля электронной коммерции в розничной торговле мира в 2013 году составила
7,2% (в 2012 г. – 6,5%), а в соответствии с прогнозами в 2016 г. составит 9,3% (Morgan
Stanley Research). На конец 2012 г. интернет-торговля в Украине составила около
1,5-1,6% (расчеты Fintime) от общего объема розничной торговли, что намного меньше, чем в России, где проникновение интернет-торговли приблизилось к 2%, не говоря уже о среднемировом показателе 6,5%, или показателе США – 10,1%.
Темпы роста интернет-торговли в Украине в 2012 г. составили 45%, а в 2013 г. – 49%
(см. табл. 5). Рынок интернет-торговли по итогам 2012 года в Украине приблизился
к отметке в 1,6 млрд гривен. Это в три раза бόльшая сумма, чем по итогам 2008 г.
Ожидается, что в 2016 году проникновение интернет-торговли в Украине достигнет
4,5%, а в денежном выражении объем отрасли составит 5,65 млрд дол. Для сравнения,
обьем интернет-торговли в анализированный период для России составлял 12 млрд
дол., Германии – 35,2 млрд дол., Великобритании – 52,1 млрд дол., США – 184 млрд
дол28.
Антитуристическая операция в Украине,
http://gordonua.com/publications/Antituristicheskaya-operaciya-v-Ukraine-27056.html [доступ: 12.06.2014].
28
Украинцы перестали интересоваться квартирами и авто, зато скупают бронежилеты
http://odnako.su/news/finance/-127883 [доступ: 07.06.2014].
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Таблица 5
Развитие е-commerce в Украине (2007-2015 гг.)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Обьем интернет-торговли в Украине,
млрд дол.
Рост, год к году, %
Проникновение интернет-торговли
в Украине, %

0,40

0,60
50%

0,55
-8%

0,73
34%

1,10
50%

1,59
45%

2,37
49%

3,24
37%

4,44
37%

0,6% 0,7% 1,0% 1,1% 1,3% 1,6% 2,3% 2,9% 3,8%

Источник: Госкомстат Украины, Morgan Stanley Research, расчеты Fintime.

Сегодня в украинском обществе развитие интернет-коммерции во многом ставится
в зависимость от числа пользователей интернетом. По данным исследовательской компании InMind Factum Group, на конец 2013 года в Украине насчитывалось до 19,7 млн
регулярных интернет-пользователей, что составляет 51% населения в возрасте старше
15 лет. Чуть меньшие данные приведены и в исследовании GemiusAudience, согласно
которому в декабре 2013 года 17,5 млн человек в Украине хотя бы раз в месяц выходили в сеть, из них 87% пользуются интернетом каждый день. По данным Госкомстата
Украины, количество абонентов интернет-доступа в Украине на конец 2013 года составило 5,95 млн, тогда как альтернативные подсчеты показывают бόльшие цифры.
Так, по оценкам исследовательской компании iKS-Consulting, общее количество украинских пользователей широкополосного доступа по состоянию на конец 2013 года
составило 7,4 млн, в т.ч. 6,6 млн домохозяйств. Таким образом уровень проникновения широкополосного доступа на конец 2013 года увеличился до 37,6% (по данным
Госкомстата, на 01.01.2014 г. насчитывалось 16,9 млн домохозяйств). В совокупной
абонентной базе соотношение частных и корпоративных пользователей составляет 89% и 11% соответственно. При этом общий уровень проникновения интернета
в Украине еще выше, т.к. не учтены пользователи мобильного интернета, а их количество на конец минувшего года превысило 24,4 млн (данные консалтинговой группы Expert & Consulting). В целом, по данным InMind, общий уровень проникновения
интернета в Украине составляет 57% (для примера, в 2007 г. только около 12% украинцев имели онлайн-доступ). Индекс интенсивности использования сети интернета
в Украине составляет 25 (по шкале от 0 до 100)29, что свидетельствует о существенном
потенциале для роста.
Среди интернет-пользователей (а это где-то 19,3 млн жителей Украины) почти
2,8 млн – это онлайн-покупатели. По данным GfK Ukraine, лидером продаж является категория электроники и бытовой техники – товары из этой категории покупали
за 2013 год 73% всех онлайн-покупателей. В 2012 г. покупателей данной категории
товара было 64% (см. табл. 6). На втором месте – одежда, на следующем – косметика
и парфюмерия, которая, по сравнению с 2012 г., прибавила в росте и переместилась
Портрет украинского интернета в цифрах, http://webawards.com.ua/portret-ukrainskogo-interneta-v-cifrax [доступ:
25.04.2014].
29
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с четвертого на третье место. Украинские интернет-пользователи пока не готовы покупать в онлайне лекарства и продукты питания. По данным исследования, самыми
популярными типами онлайн-площадок в интернете по итогам 2013 г. являются интернет-аукционы и доски объявлений (74%), сайты со сравнением цен разных интернет-магазинов (65%). Скидочные порталы (купонные сайты) по сравнению с 2012 г
теряют популярность (34%) (в 2013 г. их доля составила 31%.). При этом каждый четвертый украинец, который совершал покупки в интернете, пробовал покупать и за границей. Основной товар, который ищут в зарубежных магазинах – это одежда. В 2013
году – 26% от числа интернет-пользователей, в 2012 году – 18%30.
Таблица 6
Типы товаров, которые активнее всего покупают в интернете украинские
потребители
Наименование категории

Ранг (2012 г.)

Ранг (2013 г.)

Бытовая техника, компьютерная техника и электроника

1

1

Одежда

2

2

Косметика и парфюмерия

4

3

Аксессуары и подарки (ювелирные украшения, бижутерия и т.д.

7

4

Товары для детей (одежда и обувь, игрушки и т.д.)

5

5

Источник: синдицированное регулярное исследование онлайн торговли GfK Ukraine, 2013 г. Исследование
проводилось с помощью онлайн-опроса онлайн-панели GfK Ukraine (более 27000 участников по всей
Украине). Составлено на базе 917 онлайн-интервью с пользователями интернета в возрасте старше 18 лет,
включая интервью как с «онлайн-покупателями», так и с «непокупателями»).

Количество интернет-магазинов в Украине уже достигло более чем 8 тыс., из них
4% владеют 80% всего бюджета рынка. За первое полугодие 2013 г. в украинском интернете появилось 1500 новых интернет-магазинов. Это в 1,5 раза больше, чем за весь
предыдуший 2012 год31. интернет-магазины продают практически любую продукцию,
но большинство из них небольшие игроки, которые не в состоянии обеспечить достаточный уровень инвестиций в рекламу и маркетинг, инфраструктуру и логистику.
Крупнейшие игроки рынка – это магазины, специализирующиеся на продаже бытовой
техники и электроники, хотя большинство из них пытается диверсифицироваться, расширяя ассортимент продукции. Например, крупнейший и самый узнаваемый интернет-магазин в Украине rozetka.ua предлагает, кроме бытовой техники, мебель, часы,
товары для отдыха и туризма, товары для детей.
При поиске информации украинские интернет-пользователи руководствуются следующей логикой (данные TNS Infratest. Исследование проводилось по заказу Google
в период с 1 января по 31 марта 2013 г. по методологии онлайн-опросника, целевая
О. Карпенко, Как украинские интернет-пользователи выбирают и покупают товары, http://minfin.com.ua [доступ:
01.04.2014].
31
В. Костенко, Украинцы стали чаще покупать в интернете, http://e-commerce.com.ua [доступ: 17.01.2014].
30

YURIY PACHKOVSKYY

245

группа – украинский пользователь интернета старше 16 лет, выборка – 2633 респондента): 74% респондентов ожидают, что ведущие торговые марки будут в верхней части результатов поиска; 80% опрошенных считают, что результаты поиска с учетом
местоположения более соответствуют запросу; 57% считают рекомендованные друзьями веб-сайты более важными, чем другие сайты; 36% при совершении покупки
в магазине иногда пользуются своим мобильным телефоном, чтобы найти больше
информации о товарах. Украинские интернет-покупатели начинают искать информацию о товаре в интернете примерно за месяц до совершения покупки. Пик поиска
приходится на период за неделю до приобретения товара или заказа услуги. Только
в категории „Потребительские и косметические товары” поиск информации максимален перед самим моментом покупки32. Исследование показало, что в целом Украина не
уступает странам Европы по основным параметрам использования интернета, а поведение украинского пользователя мало отличается от поведения пользователей наших
ближайших соседей, как на востоке, так и на западе.
Несмотря на развитость украинского рынка интернет-торговли, законодательная
сфера до сих пор не готова в полной мере его контролировать. Магазины пока что не
обязаны иметь собственный офис и выдавать чеки покупателям. Даже в новых проектах законов, которые имеют все шансы быть принятыми в ближайшее время, ничего не
говорится о кассовых аппаратах и выдаче чека. Каким образом можно будет доказать,
что товар куплен в интернет-магазине, остается загадкой. Зато все магазины хотят заставить принимать к оплате как наличные, так и безналичные деньги. Недоразвитость
системы электронных расчетов, низкий уровень доходов населения и вмешательство
государственных органов, безусловно, окажут некоторое негативное влияние на развитие он-лайн торговли в Украине. Однако рынок онлайн-покупок, по мнению экспертов, будет быстро расти, несмотря на все возможные трудности. Основная причина
этого роста одна – удобство для потребителя. Осознав все преимущества приобретения товаров в интернете, украинский потребитель будет все больше пользоваться
данной услугой.
Ниже представлены прогноз-тренды украинской электронной коммерции в 2014 году.
1. Если раньше основным центром потребления товаров в онлайне был Киев, то
сегодня регионы постепенно выравнивают эту статистику. По оценкам Prom.ua, более 70% заказов на площадке в 2013 году были межрегиональными. Основной стимул
- качественные услуги логистики, которые предоставляют коммерческие операторы.
Сокращается не только стоимость, но и время доставки, в результате чего жители регионов, довольные первым опытом, все чаще делают заказы в иногородних интернетмагазинах33.
2. Самая растущая онлайн-категория товаров на сегодняшний день – это одежда, на
втором месте – строительство, а техника уходит на третий план. В сегмент электронной коммерции входят все новые категории, пользователи все чаще покупают через
32
33

В. Костенко, Украинцы стали чаще покупать в интернете, http://e-commerce.com.ua [доступ: 17.01.2014].
8 актуальных трендов украинской электронной коммерции, http://ain.ua/2014/05/07/521761 [доступ: 07.05.2014].
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интернет товары, которые раньше предпочитали искать в офлайне. За счет этого растет весь рынок e-commerce в Украине34.
3. За последний год сильно увеличилась доля мобильных пользователей. Игроки
рынка понимают, что их доля будет расти с каждым годом, и этот канал нужно развивать на ряду с веб-каналом. Вопрос 3G-интернета стоит на повестке дня довольно
остро, однако, по мнению экспертов, не является решающим для развития рынка мобильной коммерции в Украине. Согласно данным регулярного исследования рынка
телекоммуникационных услуг для физических лиц GfK Ukraine, на конец 2012 г. по
крайней мере 10% населения Украины в возрасте старше 16 лет пользовались мобильным интернетом. При этом 80% из них использовали для этого мобильные устройства
(мобильные телефоны и смартфоны). Для совершения онлайн-покупок мобильный
телефон использовали 15% опрошенных35.
4. Социальная коммерция может стать полезной не только для раскрутки бренда,
но и для прямых продаж. По данным исследования Ericsson ConsumerLab, 68% интернет- пользователей в городах Украины используют социальные сети еженедельно
(Великобритания – 63%, США – 62%), а 28% пользуются Skype или аналогичными
услугами IP-телефонии для связи, по меньшей мере, раз в неделю (Великобритания
– 20%, США – 19%). Благодаря такому характеру использования социальных сетей
и IP-телефонии, Украина опережает США и многие европейские страны, и находится
на одном уровне с российскими пользователями (75% и 35% соответственно)36. При
этом доля покупок через социальные сети в 2013 г. составила 12%.

Заключение
Анализ особенностей потребительского поведения украинцев показывает некоторые кризисные тенденции в сфере реальных потребительских практик. Украинский
потребитель, кроме влияния последствий глобального финансового кризиса 2008 г.,
находится под мощным воздействием последних политических событий в стране, которые оказали кардинальное воздействие на его мировозрение и отношение к своим
давним экономическим партнерам, прежде всего в лице России. Как следствие, ухудшения прогнозов по основным макроэкономическим показателям для Украины и ожидаемый рост инфляции в 2014 году до 16% в связи с тарифами на газ и произошедшим
снижением обменного курса (прогноз Международного валютного фонда). Кроме
того, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение ВВП
Украины в текущем году на 5%. Как отмечает Fitch, без Крыма промышленное проУкраинские интернет-пользователи активно используют онлайн-поиск перед покупкой товара,
http://reklamaster.com/articles/id/44733/index.html [доступ: 18.10.2013].
35
GfK Ukraine: 10% взрослого населения Украины пользуются мобильным интернетом,
http://itc.ua/news/gfk-ukraine, [доступ: 21.11.2013].
36
Ericsson: 49% населения в Украине имеют достук к высокоскоростному интернету,
http://itc.ua/news/ericsson-59-naseleniya-v-gorodah-ukrainyi-imeet-dostup-k-vyisokoskorostnomu-internetu [доступ: 24.05.2011].
34
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изводство в апреле 2013 г. сократилось на 6% относительно предыдущего, 2012 года,
и потребительские расходы заметно снизились, в особенности на востоке страны37.
Сложившиеся политико-экономические условия делают украинского потребителя
более рациональным и экономным в своем потребительском выборе. Усиливающиеся
патриотические тенденции в стране в большей мере его ориентируют на национального товаропроизводителя. При своей консервативности украинский потребитель все
более склонен к овладению новыми интернет-технологиями приобретения товаров
и услуг, связанных прежде всего с электронной коммерцией, которая из года в год показывает в Украине высокие темпы роста.
Для дальнейшего роста потребления существенными преградами сегодня является глубокий демографический кризис, что влияет на уменьшение количества домохозяйств и их активного участия в экономике страны. Практически более половины
своих денежных ресурсов домохозяйства в Украине тратят на продукты питания, и это
самый высокий показатель в Европе.
Рост потребления в значительной мере будет зависеть от положительных социальных сдвигов в украинском обществе, направленных на преодоление проблемы бедности и увеличения удельного веса среднего класса, прослойка которого практически
в два раза уменьшилась под влиянием глобального экономического кризиса 2008 года.
Перед украинским потребителем сегодня стоят новые вызовы. Одним из них есть
ускоренная интеграция в единое европейское пространство. Тем более, украинский
потребитель все больше в своих потребительских ориентациях, предпочтениях и привычках становится похожим на европейцев.
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Właściwości konsumpcji na Ukrainie: od gospodarstwa domowego
do e-commerce
Streszczenie
W artykule analizuje się właściwości konsumpcji zachodzące na współczesnej
Ukrainie wobec nowych wyzwań politycznych i ekonomicznych. Zwraca się również uwagę na takie składowe konsumpcji jak konsument z uwzględnieniem jego
potrzeb, preferencji i charakterystyk osobowościowych, jak również na gospodarstwo domowe, które w obecnych warunkach jest pod silnym wpływem nie tylko
czynników makroekonomicznych, lecz również socjalno-demograficznych oraz
czynników o charakterze stratyfikacyjnym. Szczególne miejsce w artykule przeznaczono na analizę rozwoju handlu internetowego w społeczeństwie ukraińskim.
Autor dochodzi do wniosku, że przy swym konserwatyzmie konsument ukraiński coraz bardziej jest skłonny opanowywać nowe technologie internetowe w celu
nabywania dóbr i usług w trybie online. Charakterystyczną tendencją jest to, że
konsument ukraiński w swych preferencjach konsumenckich coraz bardziej upodabnia się do Europejczyków. Przy tym, w związku z aneksją Krymu przez Rosję
i z jej nieskrywaną agresją przeciwko Ukrainie, narastają patriotyczne tendencje
w zachowaniu konsumpcyjnym i preferencjach Ukraińców, skierowane na wsparcie narodowego producenta towarów i bojkot towarów rosyjskich.
Słowa kluczowe: konsument, gospodarstwo domowe, e-commerce, zachowanie
konsumpcyjne, preferencje konsumenckie.
Kody JEL: D12, F10
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Properties of Consumption in Ukraine: from a Household
to E-commerce
Summary
In his article, the author analyses properties of consumption taking place in contemporary Ukraine in the face of new political and economic challenges. He also
pays attention to such consumption components as the consumer taking into account their needs, preferences and personality characteristics as well as the household which under the present conditions is strongly affected by not only the macroeconomic factors but also socio-demographic and the factors of the stratification
nature. A particular place in the article is assigned for an analysis of development
of Internet commerce in the Ukrainian society. The author concludes that with their
conservatism the Ukrainian consumer is more and more apt to master new Internet
technologies in order to purchase goods and services online. The characteristic tendency is that the Ukrainian consumer in their consumer preferences becomes more
and more similar to Europeans. And, due to the annexation of Crimea by Russia
and its open aggression against Ukraine, there are growing patriotic tendencies in
Ukrainians’ consumer behaviours and preferences aimed at the support for the national producer of goods and boycott of Russian goods.
Key words: consumer, household, e-commerce, consumer behaviour, consumer
preferences.
JEL codes: D12, F10
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Luksusowe usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej
w opinii konsumentów
Streszczenie
Zachowania konsumentów na rynku usług luksusowych są uwarunkowane wieloma czynnikami. W artykule podjęto próbę interpretacji pojęcia usługi luksusowej
i oceny stawianych jej wymagań. Ponadto, zbadano zachowania konsumentów na
rynku luksusowych usług kosmetycznych. Badania ankietowe przeprowadzono
w grupie 162 mieszkańców Trójmiasta. Badani utożsamiali luksus z komfortem życia oraz z przyjemnością konsumpcji. Ponad 70% ankietowanych stwierdziło obecność usług luksusowych na rynku usług. Ich podstawowymi cechami są wysoka
jakość i cena oraz dostępność tylko dla wybranej grupy. Atrybutami luksusowych
usług kosmetycznych są gwarancja wysokiej jakości i prestiż. Główne powody
korzystania z tych usług to chęć dbania o wygląd i zdrowie oraz prestiż. Najczęściej wybieranymi zabiegami były związane z usuwaniem oznak starzenia, również
uznane za luksusowe. Kwoty, które respondenci przeznaczali na zabiegi były zróżnicowane, a ceny zabiegów w ich opinii zbyt wysokie. W dobie obowiązywania
trendów o zdrowie i wygląd rynek usług kosmetycznych przeżywa intensywny rozwój, a oferując nowe, coraz bardziej wyszukane i efektywne zabiegi ma szansę na
miano luksusowego. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: usługi luksusowe, zachowanie konsumentów, medycyna estetyczna.
Kod JEL: D12

Wstęp
Produkty i usługi luksusowe, w porównaniu z ich konwencjonalnymi odpowiednikami;
postrzegane są głównie przez pryzmat swojej wyższej ceny, jakości, ograniczonego dostępu
i szeroko rozumianej aury luksusu, którą trudno zdefiniować, gdyż ww. cechy nie są zawsze
jego wyznacznikami. Coraz częściej wskazuje się na snobizm i prestiż związany z nabywaniem tego rodzaju produktów i usług, potwierdzający przynależność do konkretnej grupy.

Definicja usługi
Usługa jest to „wynik bezpośredniego współdziałania dostawcy i klienta oraz wewnętrznej działalności dostawcy w celu zaspokojenia potrzeb klienta”, dlatego też działalność
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usługowa związana jest z ciągłym doskonaleniem jakości usług zgodnie z oczekiwaniami
konsumentów przy wykorzystaniu potencjału przedsiębiorstwa (Salmanowicz 2003).
Usługi w życiu człowieka pełnią wiele funkcji. Wśród wymienianych są takie, których
odniesienie do usług kosmetycznych pozwala spojrzeć na nie pod innym kątem:
-- usługi stały się nieodzownym dodatkiem do większości towarów konsumpcyjnych, pomnażając ich wartość dla klienta,
-- usługi są elementem czasu wolnego, decydują o jakości jego zagospodarowania,
-- usługi pozwalają korzystać z osiągnięć cywilizacyjnych (Dąbrowska 2008, s. 133).
W ostatnich latach rynek tego typu usług zmieni rodzaje proporcji, (od powrotu do natury do wykorzystania najnowszych technologii), klientów, do których są one kierowane,
pozycjonowanie na rynku (nowe rodzaje aktywności konsumentów).
Biorąc pod uwagę definicję kosmetyku na podstawie Ustawy o kosmetykach kompatybilnej z Dyrektywą Kosmetyczną (Dyrektywa 76/768/WE, Ustawa o kosmetykach), usługi
kosmetyczne uznać należy za specjalny rodzaj usług związanych z wpływaniem na stan
skóry i inne części ciała człowieka, zmienianiem procesów fizjologicznych, usuwaniem defektów skórnych bądź upiększaniem. Osobną grupę tych usług stanowią zabiegi medycyny
estetycznej, naruszające ciągłości tkanki lub skóry. Powinny one być wykonywane przez
lekarzy, lecz dopuszcza się również naruszanie ciągłości tkanek ludzkich podczas zabiegów
wykonywanych w zakładach kosmetycznych (Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570).
Zaznaczyć należy, iż wśród podstawowych i szczegółowych specjalności lekarskich
nie ma medycyny estetycznej, funkcjonuje jedynie chirurgia plastyczna i dermatologia.
Medycyną estetyczną mogą zajmować się lekarze różnych specjalności, dokształcający się
w tej dziedzinie, niekoniecznie dermatolodzy. Istotną cechą medycyny estetycznej jest również to, iż jej zabiegi nie są uznawane za świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze
środków publicznych.

Ocena jakości usług ze szczególnym uwzględnieniem luksusowych
usług kosmetycznych
Ocena jakości usługi (z obecnością lub bez produktu) dokonywana jest w dwóch głównych obszarach. Pierwszy z nich związany jest z samą usługą, drugi zaś z jej konsumentem.
W przypadku usług uważanych za luksusowe najważniejsza jest jakość wykonywanej usługi, wykorzystane w jej trakcie produkty, brak zagrożeń związanych z konsumpcją usługi
oraz jej otoczenie, które w tym wypadku rozumiane jest jako atrybut usługi, jego funkcje
użytkowe, estetyczne, lokalizacja i inne wartości dodane.
Czynniki wpływające na wybór usługi luksusowej leżące po stronie konsumenta to
przede wszystkim czynniki personalne, tj. wiek, płeć, stan posiadania, prowadzony styl życia, osobowość oraz czynniki psychologiczne. Silny wpływ na wybór tego rodzaju usług
mają również grupy odniesienia oraz miejsce zamieszkania.
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Do oceny jakości usług luksusowych można wykorzystać model jakości usług Rusta,
Oliviera wykorzystywany skutecznie do oceny innego rodzaju usług, w tym usług turystycznych (Zawadzka, Zieliński 2010). Model ten uwzględnia cztery główne składniki usługi:
-- świadczenie,
-- otoczenie usługi - warunki, w których usługa jest świadczona,
-- produkt usługowy,
-- produkt fizyczny (Salmanowicz 2005).
Na ocenę jakości usługi wpływają wszystkie jej składowe (por. tabela 1).
Tabela 1
Składowe usługi wpływające na ocenę jej jakości
Składowe usługi
Obsługa przed sprzedażowa
‒ identyfikacja potrzeb
klienta
Proces obsługi klienta
‒ decyzja nabycia

Czynniki oceny jakości
−
−
−
−
−
−

−
−
Obsługa posprzedażowa

−
−

oferta, w tym usług/produktów markowych
opracowanie nowych produktów, usług
dostosowanie do nowych wymagań, w tym nowych grup klientów,
identyfikacja zagrożeń
zarządzanie zmianą
jakość usługi:
1. dostępność w miejscu i czasie (również on-line)
2. dokładność wykonania usługi (fachowość, niezawodność, precyzja)
3. oddziaływanie na otoczenie w tym działania prośrodowiskowe
4. wykorzystywane produkty
5. kwalifikacje i postawa personelu
6. powtarzalność jakości usługi
cena
otoczenie usługi (miejsce, wyposażenie, udogodnienia, atmosfera,
higiena i estetyka)
udogodnienia, reklamacje
satysfakcja klienta, prestiż, zaufanie, powtarzalność zakupu

Źródło: opracowanie własne.

Ocenę jakości usługi na trzech poziomach można przełożyć na podział wymagań stawianych produktom/usługom zaproponowany przez Noriaki Kano, który podzielił je na 6 podstawowych grup:
-- podstawowe ‒ obowiązkowe, których spełnienie klient uważa za pewne, a ich niespełnienie równa się często rezygnacji z wyrobu/usługi;
-- funkcjonalne ‒ klient bezpośrednio oczekuje ich spełnienia, wraz ze wzrostem spełnienia
rośnie zadowolenie klienta;
-- atrakcyjne ‒ wymagania których spełnienia się klient nie spodziewa, a ich spełnienie jest
związane ze znacznym wzrostem jego zadowolenia;
-- obojętne ‒ których spełnienie bądź nie jest dla klienta obojętne;
-- wątpliwe ‒ często trudno jest ocenić ich wpływ na zadowolenie lub nie klienta;
-- przeciwne ‒ ich niespełnienie powoduje zadowolenie klienta (Wiśniewska 2009).
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W przypadku luksusowych usług kosmetycznych, właśnie ze względu na ich luksusowy charakter, szczególne znaczenie mogą mieć wymagania atrakcyjne, budzące zachwyt,
których się klient nie spodziewał, a ich spełnienie powoduje znaczący wzrost zadowolenia
klienta.

Wyróżniki produktu/usługi luksusowej
Dobrem luksusowym jest każde dobro, usługa, która ze względu na swoją cenę(często
wyższą niż konwencjonalne odpowiedniki), unikalność i prestiż związany z zakupem nabiera cech luksusowych. O tym, czy dany produkt/usługę zaliczyć można do dóbr luksusowych,
decyduje specyfika samego rynku, determinowana z kolei przez poziom osiąganych na nim
dochodów. Pewne usługi są postrzegane na jednym rynku jako luksusowe, a na innym jako
masowe. Są też rynki, na których posiadanie jakiegokolwiek dobra lub korzystanie z usług
samo w sobie jest luksusem. Postrzeganie produktów i usług jako luksusowych może być
zróżnicowane w danym kraju w zależności od dochodów obywateli (Rynek dóbr luksusowych w Polsce 2012).
Dobra i usługi luksusowe charakteryzuje głównie:
-- kryterium wysokiej ceny i trudnej dostępności,
-- nieliczna klientela,
-- cena potwierdzająca status finansowy nabywcy,
-- wartość psychologiczna (wartości symboliczne i hedonistyczne),
-- wysoka jakość, wzornictwo i wykonanie produktu,
-- snobizm nabywcy wynikający z chęci eksponowania elitarnego stylu życia,
-- możliwość aspirowania do grupy odniesienia (Rynek dóbr luksusowych w Polsce 2012;
Nudno, Quelch 1998, s. 61; Stegeman 2006, s. 57-68).
W obecnych czasach produkty luksusowe zmieniły swój wizerunek. Z produktów i usług
ostentacyjnej konsumpcji stały się elementami wyróżniającymi w strefie publicznej, lecz
w sposób bardziej subtelny. Istotnie wzrosło znaczenie przynależności do określonej grupy
i związane z nią dobra i usługi. Na wartości zyskują odpowiedzialne społecznie praktyki
i bardziej subtelna komunikacja marketingowa (Newerli-Guz, Rybowska 2014).

Luksusowe usługi kosmetyczne
Wśród usług kosmetycznych za luksusowe, ze względu na swój charakter i cenę, uważane
są zabiegi medycyny estetycznej, polegające na korygowaniu wad wyglądu zgodnie z życzeniem pacjenta w celu udoskonalenia jego urody. Szczególną ich cechą jest brak wskazań medycznych do ich przeprowadzenia oraz możliwość świadczenia tylko przez personel lekarski.
Do najpopularniejszych zabiegów zalicza się:
-- zastrzyki z toksyny botulinowej Clostridium botulinum, kwasu hialuronowego lub innych
wypełniaczy tkankowych tj.: kolagenu, kwasu polimlekowego, własnej tkanki tłuszczowej;
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-- mezoterapię, mikrodermoabrazję, zabiegi laserowe;
-- zabiegi modelowania sylwetki związane z redukcją tkanki tłuszczowej.

Luksusowe usługi kosmetyczne w opinii konsumentów
Badanie dotyczące luksusowych usług kosmetycznych, w tym z zakresu medycyny estetycznej, przeprowadzono na przełomie lat 2013/2014. Jego celem była ocena znajomości
pojęcia luksusowych usług kosmetycznych. Dokonano celowego doboru próby badanej i zaproszono do badania klientów gabinetów kosmetycznych i medycyny estetycznej znajdujących się na terenie Trójmiasta. Badaniem objęto grupę 162 mieszkańców Trójmiasta, w tym
135 kobiet (85%) i 27 mężczyzn (15%). Były to osoby w wieku od 25 do 60 lat i więcej,
o różnym stopniu wykształcenia (pomaturalne, niepełne wyższe, wyższe).
Badanie przeprowadzono metodą ankiety bezpośredniej. Autorski kwestionariusz ankiety składał się z 20 pytań (w tym 3 dotyczyły danych demograficznych respondentów).
Zastosowano w nim pytania zamknięte pojedynczego i wielokrotnego wyboru oraz trzy pytania otwarte (w celu poszerzenia i uzupełnienia zebranych danych). Pytania podzielono
na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył funkcjonowania pojęcia usługi luksusowej,
skojarzeń respondentów z nią związanych. Drugi − usług kosmetycznych i medycyny estetycznej jako przykładowych usług luksusowych. Wyniki badań przedstawiono jako odsetek
odpowiedzi. Badania te można potraktować jako przyczynek do badań ogólnopolskich.
Luksus jest pojmowany w bardzo różny sposób i dla każdego człowieka jest czymś innym, dlatego też respondentów zapytano, z czym kojarzy im się pojęcie luksusu. Dla badanych luksus wiąże się z komfortem życia (40%) oraz z przyjemnością konsumpcji (33%).
Według 14% ankietowanych luksus stanowi swoiste dowartościowanie, a według 12% podkreślenie indywidualności. Nieznaczny odsetek respondentów utożsamia luksus z przepychem. Płeć i wiek nie wpływały na zróżnicowanie opinii badanych.
Kolejnym poruszanym zagadnieniem były usługi luksusowe i ich miejsce na rynku usług.
72% ankietowanych zgadza się, że na rynku oferowane są usługi luksusowe, pozostali są
przeciwnego zdania. Badani stwierdzili, iż usługa luksusowa powinna charakteryzować się
wysoką jakością (84%), wysoką ceną (56%) i dostępnością tylko dla pewnej grupy społecznej. Cechy te czynią ją luksusem, czymś wyjątkowym.
Szczegółowe badania pokazały, iż luksusowe usługi kojarzone są z komfortem życia, przepychem oraz przyjemnością konsumpcji. Jest to także sposób eksponowania indywidualności.
W pytaniu otwartym, dającym respondentom swobodę wypowiedzi usługi luksusowe określano jako usługi skierowane do zamożnej części społeczeństwa (58%), charakteryzujące się
wysoką jakością obsługi(56%), wysokim standardem świadczenia (45%). Ponadto, luksusowe
usługi kojarzono z podkreśleniem stylu życia i życiem na pokaz (por. wykres 1).
W pytaniu tym respondenci wymieniali także konkretne usługi, np. wyjście do ekskluzywnej restauracji (5%), wycieczkę zagraniczną o wysokim standardzie (4%), ekskluzywne
zabiegi SPA (3%) oraz produkty luksusowe (marki, kosmetyki, zabiegi).
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Wykres 1
Cechy charakterystyczne usługi luksusowej w opinii badanych (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Kolejne pytanie dotyczyło luksusowych usług kosmetycznych. Według większości respondentów, usługi z zakresu kosmetyki i medycyny estetycznej można zaliczyć do usług
luksusowych. W opinii badanych luksusowe usługi kosmetyczne powinny być gwarantem
wysokiej jakości − tak uważało 62% badanych, natomiast 14% twierdziło, iż podkreślają
one prestiż. Według 9% ankietowanych są one potrzebą charakterystyczną dla współczesnych czasów, a dla 2% koniecznością. Część ankietowanych ma do tego typu usług stosunek negatywny i uważa je za zachciankę (5%) lub zbytek (3%). Ankietowani stwierdzili
także, że usługi luksusowe stanowią sposób potwierdzenia statusu finansowego, a często
także eksponowania bogactwa w celu wywarcia wrażenia na otoczeniu. Jest to także wyraz
podążania za aktualnymi trendami, które promują dbanie o zdrowie i szeroko rozumiany
wygląd (twarz, ciało, sylwetkę). Stwierdzono zróżnicowanie odpowiedzi kobiet i mężczyzn,
którzy częściej postrzegają tego typu usługi jako prestiżowe (32%) i jako zachciankę (16%).
Kobiety częściej uznawały je za potrzebę (9%) i konieczność (6%), chociaż były również takie respondentki, które określiły to jako zachciankę (7%) lub zbytek (4%). Zarówno kobiety,
jak i mężczyźni (odpowiednio 66% i 55%) zgadzali się, że usługi luksusowe są gwarancją
dobrej jakości.
Do luksusowych zabiegów kosmetycznych zaliczono botoks (24%), zabiegi z wykorzystaniem laserów (22%) oraz wypełnienie zmarszczek (20%) (por. wykres 2).
Dodatkowo w odpowiedziach otwartych jako luksusowe zabiegi badani wskazali depilację laserową (55%), usuwanie tatuażu (18%), usuwanie przebarwień (10%) lub zmian
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skórnych (5%). Badani za luksusowe uznali też zabiegi pokrewne medycynie estetycznej
− operacje plastyczne i usuwanie żylaków. Wśród czynników determinujących podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegów kosmetycznych i z zakresu medycyny estetycznej ankietowani wskazywali na: dbałość o wygląd (94%), dbałość o zdrowie (85%), prestiż (50%), a na
ostatnich pozycjach potrzebę i konieczność. Do pierwszej grupy zaliczono chęć poprawienia
urody (42%), opóźnienie pojawienia się lub zniwelowanie zmarszczek, terapię defektów
estetycznych, a do drugiej polepszenie samopoczucia.
Wykres 2
Luksusowe usługi kosmetyczne w opinii badanych (w %)
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Źródło: jak w wykresie 1.

Badano zachowanie ankietowanych konsumentów na rynku usług kosmetycznych.
Najczęściej wybieranymi zabiegami medycyny estetycznej były związane z usuwaniem
oznak starzenia, tj. wypełnianie zmarszczek z wykorzystaniem botoksu − 35% i kwasu
hialuronowego − 29%. Po 11% respondentów poddawało się zabiegom powiększania ust
i mezoterapii. Zróżnicowane były powody, dla których ankietowani poddali się tym zabiegom. Wśród najczęściej wymienianych były wiek − prawie 41% wskazań i widoczne oznaki
starzenia − 35% odpowiedzi. Korzystna cena zabiegu (promocja) była przyczynkiem do
skorzystania z tego rodzaju usług tylko dla nieco ponad 2% badanych.
Kwoty, które respondenci przeznaczali na zabiegi były zróżnicowane i wahały się od kilkuset do ponad 5 tysięcy złotych. Najczęściej zamykały się one w kwotach rzędu 1-2 tys. zł
− tak deklarowała ponad połowa badanych. Zabiegi kosmetyczne i medycyny estetycznej
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ankietowani uznali jako zbyt drogie (55%), tylko dla 22% były one w przystępnej cenie.
Istotne jest, iż postrzeganie ceny zabiegów było zależne od dochodów ankietowanych (por.
wykres 3).
Wykres 3
Postrzeganie cen zabiegów kosmetycznych i medycyny estetycznej
w zależności od dochodów konsumentów (w %)
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Źródło: jak w wykresie 1.

Respondenci wskazywali na konkretne oczekiwania, które mają w stosunku do wykonywanych zabiegów oraz dotyczące wyglądu po zabiegu. Były to przedewszystkim
zmniejszenie, widoczne spłycenie zmarszczek (35%), poprawa owalu twarzy (31%), widoczny efekt powiększenia np. ust (ponad 18%).Czas utrzymywania się efektów zabiegów
w opinii badanych był zróżnicowany. Ponad 52% respondentów deklarowało widoczną
różnicę w wyglądzie od 7 do 12 miesięcy po zabiegu, prawie 20% w okresie od 4 do 6
miesięcy po zabiegu. Dla 11% czas, w jakim efekt zabiegu był widoczny wynosił 1-3
miesiące.
Dla 58% badanych konsumentów usługi, z których korzystali były usługami luksusowymi.
Głównym źródłem wiedzy o usługach kosmetycznych i medycyny estetycznej dla respondentów był Internet (70%), telewizja (55%), prasa (5%). Ponadto, zainteresowani tego
typu zabiegami poszukują informacji u kosmetologów i dermatologów (25%) oraz w literaturze medycznej (11%). Wskazywano także na wpływ informacji uzyskanych od znajomych
osób oraz inne źródła informacji.
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Podsumowanie
Luksusowi poświęca się wiele uwagi, ale mimo to ciągle stanowi on niezbadany i nieokreślony terminologicznie temat. Kontrowersje budzi samo postrzeganie i definiowanie
luksusu i produktów luksusowych. Również wśród polskich konsumentów to zróżnicowanie
jest bardzo widoczne i uzależnione od ich potrzeb i dochodów. Przeprowadzone wcześniej
badania potwierdzały twierdzenie, iż nie można jednoznacznie zdefiniować pojęcia luksusu.
Świerżewski opisuje go jako coś „extra”, co nie jest do życia potrzebne (zbytek), ale czyni
je bardzo bogatym i przyjemniejszym (przepych) (Świerżewski 2005). Badani wskazywali,
iż produkt luksusowy wykonany jest z rzadkich i drogich materiałów, musi zaspokajać potrzebę prestiżu (Rybowska 2013). Na wysoką jakość produktów luksusowych wskazywali
również Vigneron i Johnson (1999), określając te produkty jako dobre jakościowo, a jakość
produktu jako najważniejszą determinantą wpływającą na ich wybór. Podobny problem istnieje przy definiowaniu luksusowej usługi. Jednak w jej ocenie wskazuje się na te same atrybuty: wysoką cenę, bardzo dobrą jakość oraz prestiż. Zachowanie konsumentów na rynku
usług kosmetycznych, w odróżnieniu od rynku samych produktów kosmetycznych, determinowane jest sytuacją materialną konsumentów, a właściwie skłonnością lub jej brakiem do
przeznaczania stosunkowo dużych kwot pieniędzy na te usługi. W badaniach Dąbrowskiej
(Dąbrowska, Janoś-Kresło 2007, s. 99) głównymi czynnikami decydującymi o wyborze placówki usługowej oferującej usługi kosmetyczne są przede wszystkim jakość (38,8%), cena
(34,4%), lokalizacja (20,2%) oraz renoma firmy (6,6%). Konsumenci usług kosmetycznych
w badaniach Newerli-Guz wskazywali na efekty, które można było zauważyć po zabiegach,
następnie na jakość usług i profesjonalizm obsługi jako na najistotniejsze cechy determinujące wybór konkretnej usługi i usługodawcy (Newerli-Guz 2011). Powody, dla których
ankietowane korzystały z usług gabinetów kosmetycznych pokrywają się z jednym z typów
zakupów impulsywnych. Aż 78% badanych korzystało z usług kosmetycznych w celu polepszenia sobie samopoczucia, wynagrodzenia niepowodzeń, „w nagrodę”. Tylko 46% uważało te zabiegi za niezbędne dla zachowania zdrowia i urody, a 30% za sprawiające przyjemność (Newerli-Guz 2011). Potwierdzają to przeprowadzone badania, w których wykazano,
że korzystanie z luksusowych usług kosmetycznych również ma na celu dbanie o urodę
oraz dostarczyć przyjemności. Wskazuje się również na wynikającą z panujących trendów
konieczność dbania o wygląd, zapobiegania efektom starzenia. Podobnie jak w przeprowadzonych przez Rybowską badaniach, stwierdzono odmienne podejście kobiet i mężczyzn do
produktów i usług luksusowych (Rybowska 2013). W społeczeństwach postindustrialnych,
ukierunkowanych na rozwój usług, obserwowany jest intensywny rozwój usług kosmetycznych, a w ostatnich latach również usług luksusowych. Społeczeństwa aspirują do luksusu
i wygodniejszego, bardziej prestiżowego życia. Trójmiejscy konsumenci tego typu usług
wskazują, że usługi luksusowe kojarzą im się z wysoką ceną, bardzo dobrą jakością i prestiżem. Badania pokazują, że konsumenci potrzebują usług luksusowych, w tym również
usług kosmetycznych. Obecnie korzystanie z nich postrzegają jako konieczność. Jednak
w polskich warunkach barierę z ich korzystania stanowi zbyt wysoka cena, która jednak jest
nieodłącznym atrybutem luksusu.
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Luxurious Cosmetic and Aesthetic Medicine Services in Consumers’
Opinion
Summary
Consumers’ behaviours in the market for luxurious services are determined by
many factors. In their article, the authors undertook an attempt to interpret the no-
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tion of luxurious service and evaluation of the requirements posed to it. Moreover,
they examined consumers’ behaviours in the market for luxurious cosmetic services. The surveys were carried out in the group of 162 inhabitants of Tricity. The
respondents identified luxury with life comfort and with pleasure of consumption.
More than 70% of the respondents ascertained presence of luxurious services in the
market for services. Their basic features are high quality and price as well as accessibility for only the selected group. The luxurious cosmetic services’ attributes are
guarantee of high quality and prestige. The main reasons for use of these services
are desire to take care of one’s appearance and health as well as prestige. The most
often chosen procedures were ones connected with removal of the symptoms of
ageing, also considered as luxurious. The amounts, which the respondents assigned
for procedures, were diversified and prices for the procedures in their opinion were
too high. In the epoch of prevalence of the trends to take case of health and appearance, the market for cosmetic services has been witnessing an intense development,
and offering new, more and more sophisticated and effective procedures, it has an
opportunity to be coined as luxurious. The article is of the research nature.
Key words: luxurious services, consumers’ behaviour, aesthetic medicine.
JEL code: D12

Роскошные косметические услуги и услуги эстетической
медицины по мнению потребителей
Резюме
Поведение потребителей на рынке роскошных услуг обусловлено многими факторами. В статье предприняли попытку изложить понятие роскошной
услуги и оценки выдвигаемых к ней требований. Кроме того изучили поведение потребителей на рынке косметических услуг роскоши. Опросы провели
в группе 162 жителей Гданьска, Гдыни и Сопота. Обследуемые отождествляли роскошь с комфортом жизни и с удовольствием от потребления. Свыше
70% опрошенных указали присутствие роскошных услуг на рынке услуг. Их
основные свойства – высокое качество и цена, а также доступность только для
избранной группы. Атрибутами косметических услуг роскоши являются гарантия высокого качества и престиж. Основные причины пользования этими
услугами – желание позаботиться о внешности и здоровье, а также престиж.
Чаще всего выбираемыми процедурами были связанные с устранением признаков старения, также считающиеся роскошными. Суммы, которые респонденты отводили на процедуры, были дифференцированы, а цены процедур по
их мнению слишком высокие. В эпоху действия трендов заботы о здоровье
и внешности рынок косметических услуг интенсивно развивается, а предлагая новые, все более изощренные и эффективные процедуры, имеет шансы
быть именуемым роскошным. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: роскошные услуги, поведение потребителей, эстетическая
медицина.
Код JEL: D12
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Konsument wobec wyzwań współczesnych megatrendów
Streszczenie
Celem rozważań jest przedstawienie współczesnych megatrendów ekonomicznych, społeczno-kulturowych oraz technologicznych w perspektywie zmian,które
wywołują w konsumpcji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na proces serwicyzacji konsumpcji, home banking, globalizację, rewolucję informacyjną i wirtualizację konsumpcji oraz zmiany w systemie wartości postmodernistycznych wywierające wpływ na zachowania w obszarze konsumpcji. Egzemplifikację rozważań
stanowić będą badania pod kierunkiem autorki opracowania dotyczące zachowań
konsumentów pod wpływem współczesnych megatrendów zrealizowane metodą
sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety wśród studentów Wrocławia dobranych kwotowo z Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Wychowania Fizycznego w 2013 roku oraz wśród
konsumentów z Dolnego Śląska w 2014 roku w różnych przedziałach wiekowych.
Badania miały na celu określenie wpływu zjawisk występujących przy określonych
megatrendach na zachowania konsumenckie, a także określenie stosunku konsumentów do współczesnych megatrendów jako determinant przemian społecznych.
Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: serwicyzacja konsumpcji, homebanking, rewolucja informacyjna, ekologia konsumpcji, wirtualizacja konsumpcji, wartości postmodernistyczne.
Kody JEL: D11

Globalizacja w kontekście współczesnych megatrendów rozwojowych
Megatrendy rozwojowe pojawiły się w latach 80. XX wieku w społeczeństwie amerykańskim. Współcześnie pojęcie to odnosi się do zjawisk o charakterze globalnym i związane jest z rewolucją informatyczną i tworzeniem społeczeństw informacyjnych, wzrostem
znaczenia międzynarodowych korporacji w procesie globalizacji, rozszerzaniem wpływu
gospodarek rynkowych i znaczenia w nich sektora usług, a także pogłębiających się tendencji ekorozwojowych.
W ostatnich kilku latach procesem, którego znaczenie odbiło się w największym stopniu na funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw i gospodarek był proces globalizacji.
Globalizacja pojawia się w kontekście wielu analiz podejmowanych przez współczesną naukę. Najwcześniejsze sposoby kategoryzacji globalizacji pochodzą z nauk ekonomicznych.
Zatem trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek rozważania czy analizy bez odwołania się do
tego procesu. Wywołuje on liczne kontrowersje i polemiki, ale z pewnością jest nieuchronny
i prowadzi do coraz głębszych powiązań między różnymi systemami społeczno-gospodar-
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czymi. Interdyscyplinarne ujęcia globalizacji ujawniają różne wymiary interpretacyjne tego
procesu.
Globalizacja daje możliwość osiągania pewnych korzyści wynikających z uczestnictwa
w rynku światowym przez zwiększanie możliwości dostępności do dóbr i usług w skali globalnej. Przeciwnicy globalizacji upatrują w jej wpływie niebezpieczeństwo zaniku tradycyjnych wartości i wzorów kulturowych opartych na przestrzeganiu lokalnego porządku
społecznego, ograniczenia aktywności obywateli w lokalnych organizacjach, pogłębianie
się nierówności społecznych, spadek liczby miejsc pracy i marginalizację opieki społecznej
przez wzrost znaczenia zachowań rynkowych, w których nie przywiązuje się większej wagi
do problemów społecznych (Liberska 2002).
Globalizacja powoduje rosnącą współzależność między gospodarkami na świecie, co
ujawnił ostatni światowy kryzys gospodarczy i w konsekwencji prowadzi do znacznych
dysproporcji między nimi. W Polsce przed przystąpieniem do Unii Europejskiej bezrobocie wśród ludzi młodych wynosiło 43%. (Kołodko 2010). Bezrobocie nadal dotyka przede
wszystkim ludzi młodych. W końcu I kwartału 2014 roku najliczniejszą grupę bezrobotnych
stanowiły osoby w wieku 25-34 lata, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił
28,8%. Osoby w wieku do 24 lat stanowiły 17,5% bezrobotnych (GUS 2014).
Międzynarodowa działalność podmiotów na różnych poziomach makroekonomicznych
− gospodarek i sektorów oraz mikroekonomicznych − przedsiębiorstw, konsumentów i rynków, prowadzi do integracji w skali globalnej, ale wywołuje też współzależność międzynarodową będącą efektem różnic w poziomie rozwoju i konkurencyjności światowej podmiotów rynkowych (Patrzałek 2010a).
Tendencje globalizacyjne wpływają też na zmiany dokonujące się w obrębie nowych cech
kultury i wartości konsumpcyjnych. Ograniczenia ilościowe konsumpcji na rzecz wzrostu
jej jakości oznaczają rezygnację z zakupu większej ilości tanich produktów na rzecz wyboru
oferty o wyższych parametrach jakościowych i użytkowych. Konsumpcja demonstracyjna
zaczyna ustępować miejsca zakupowi produktów funkcjonalnych wkorzystnej cenie. Wśród
młodych konsumentów wzrasta ilość zakupów przez Internet ze względu nie tylko na niższą
cenę zakupu, ale także lepszy dostęp do informacji o ofercie produktowej bądź usługowej
i nowe możliwości podejmowania decyzji w domu stąd rosnące znaczenie domocentryzmu
w konsumpcji (Patrzałek 2013a). Konsumenci oszczędzają czas przenosząc zachowania
konsumenckie do sieci, a z tym zjawiskiem łączą się kolejne nowe trendy w konsumpcji,
takie jak: serwicyzacja konsumpcji, home banking czy związana z domocentryzmem wirtualizacja konsumpcji.

Serwicyzacja konsumpcji
Zjawisko serwicyzacji konsumpcji dotyczy wzrostu udziału usług w strukturze konsumpcji gospodarstwa domowego. Przyczyn rozwoju tego zjawiska należy poszukiwać w omówionym wcześniej procesie globalizacji i wzroście znaczenia gospodarek rynkowychw skali
międzynarodowej, a w nich przewagi sektora usług w strukturze tworzenia PKB. W kra-
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jach o rozwiniętych systemach rynkowych ponad połowę wydatków gospodarstw domowych stanowią usługi. Rozwój produktów globalnych stwarza potrzebę korzystania z usług
komplementarnych zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie produktów wykorzystujących nowe technologie stosowane w telefonii komórkowej, komputerach czy sprzęcie
RTV i AGD. Ponadto, substytucyjność w konsumpcji produktów zastępowanych usługami
gastronomicznymi, transportowymi, hotelowymi, kosmetycznymi, medycznymi, odnowy
biologicznej itp., nie tylko pozwala na oszczędność czasu, ale ze względu na wysoką profesjonalność tych usług podnosi znacząco komfort życia.
Współcześnie konsumpcja wkroczyła w czwartą fazę rozwojową związaną ze wzrostem
znaczenia usług będących synonimem rozwoju cywilizacyjnego dającego możliwości zaspokajania nie tylko potrzeb w zakresie użyteczności oferty, ale także w obszarze samorealizacji, potrzeb poznawczych czy emocjonalnych związanych z rozwojem sektora edukacji,
turystyki czy kultury.
Proces serwicyzacji konsumpcji uwarunkowany jest czynnikami natury socjopsychologicznej zależnymi od poziomu rozwoju kulturalnego, wykształcenia, obyczajów, struktury
demograficznej, położenia społecznego czy skłonności do konformizmu (Bywalec 2007).
Ze zjawiskiem serwicyzacji związany jest wzrost wykształcenia społeczeństw i pogłębiająca się specjalizacja zawodowa powodująca zapotrzebowanie na usługodawców w wąskich dziedzinach, a także zmieniające się relacje cenowe między dobrami materialnymi
i niematerialnymi usługami powodujące coraz wyższy wskaźnik substytucyjności produktowej i usługowej.
Do podstawowych przyczyn serwicyzacji konsumpcji należą:
-- rozwój usług komplementarnych dla posiadanych dóbr,
-- substytucyjny charakter dóbr i usług – zastępowanie produktów usługami,
-- rozwój cywilizacyjny zwiększający popyt na usługi edukacyjne, informacyjne, turystyczne, kulturalne, ochraniarskie, ubezpieczeniowe etc.
Wzrost znaczenia usług niematerialnych w konsumpcji spowodował zjawisko zwane dematerializacją konsumpcji (Patrzałek 2004). Konsumpcja wkracza w fazę postmaterialną
związaną z wykorzystaniem specjalistycznych usług urządzania i wyposażania mieszkań,
domów, ogrodów, ale także tworzeniem i stylizacją własnego wizerunku, modelowaniem
ciała poprzez odpowiednie usługi stylistyczne, dietetyczne czy fitnessowe.

Megatrendy technologiczne i wirtualizacja konsumpcji
Zmiany dotyczące tworzenia społeczeństwa informacyjnego związane są z megatrendami technologicznymi i wzrostem znaczenia transmisji informacji za pośrednictwem elektronicznych mediów. Największe możliwości technologiczne w zakresie przekazywania informacji i interaktywnej komunikacji daje Internet.
M. Castells, hiszpański socjolog i wykładowca Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley,
uważa przeobrażenia technologiczno-komunikacyjne XX wieku (zwłaszcza lata70.) za

266

KONSUMENT WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNYCH MEGATRENDÓW

punkt zwrotny, w wyniku którego dokonuje się za sprawą technologii informacyjnej głęboka
transformacja społeczna i kulturowa. Elementy te bowiem wpisały się w ciąg zdarzeń, które doprowadziły do powstania nowego paradygmatu społeczno-technologicznego (Castells
2008a). Zinformatyzowana gospodarka globalna jest zorganizowana wokół centrów decyzyjnych i kontrolnych będących w stanie wprowadzać innowacje i zarządzać działaniami
sieci firm za pośrednictwem zaawansowanych usług finansowych, ubezpieczeniowych,
konsultingowych, marketingowych przezgromadzenie informacji i zarządzanie systemami
informatycznymi bez względu na rodzaj sektora gospodarki. Wszystkie działania można
zredukować do wytwarzania wiedzy i zarządzania informacją (Castells 2011b).
Sieci stają się strukturami otwartymi, zdolnymi do rozwijania bez ograniczeń, komunikowania wewnątrz sieci wśród jednostek preferujących podobne kody komunikacyjne
i wartości. Społeczna struktura oparta na sieci jest wysoce dynamicznym systemem podatnym na innowacje (Chyrowicz 2003).
Nowy system informowania przez dostarczanie klientom danych niezbędnych do podejmowania decyzji rynkowych, a także komunikacja marketingowa mają zapewnić skuteczność oddziaływania na określone wybory. Konsument, dzięki informacjom zamieszczonym
w Internecie, ma możliwość z jednej strony dotarcia do określonej oferty produktowej czy
usługowej, porównania cen, zapoznania się z opiniami innych użytkowników, z drugiej zaś,
przez zamieszczanie swoich komentarzy, staje się prosumentem kształtującym nowe innowacje ofertowe.
Dostęp do wiarygodnej informacji staje się podstawą podejmowania właściwych decyzji
przez podmioty rynkowe zarówno konsumentów, jak i producentów. Różnorodność informacji powoduje konieczność ich właściwej selekcji. Powstaje problem umiejętnego przetworzenia informacji przez konsumenta oraz wyeliminowania niewiarygodnych źródeł.
Postęp techniczny wytwarza, zwłaszcza u młodych konsumentów, postawy technocentryczne, które polegają na pozytywnej ocenie wszystkiego, co jest rezultatem najnowszej
technologii. Rozwój technologii powoduje wzmożoną aktywność także po stronie przedsiębiorstw, które często zamiast lokalu kupują domeny internetowe (Bylok 2004).
Dzięki technologiom internetowym rozwija się wirtualizacja konsumpcji. Megatrendy
technologiczne w pewien sposób przywiązały klientów korzystających z konsumpcji internetowej do producentów przez stałą sieć łączność z konsumentami w systemie interaktywnej komunikacji i nadały im możliwości w zakresie dopasowania ich oczekiwań do zmodyfikowanej oferty.
W sieci można znaleźć informacje przybierające formy: serwisów internetowych czasopism, witryn wwwprzedsiębiorstw, raportów spółek badawczych, informacji o działalnościróżnych instytucji, prospektów emisyjnych spółek giełdowych, które przez połączenie obrazu, tekstu i dźwięku dostarczają klientom szczegółowych informacji o cechach produktów
(Mazurek-Łopacińska 2003).
Rozwój technologii informatycznych daje konsumentowi możliwość dostępu do informacji na temat określonego produktu czy usługi, a także szybkość w załatwianiu transakcji zakupu w sklepach internetowych. Konsument dokonujący zakupu za pośrednictwem
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Internetu ma łatwy dostęp do innowacji produktowych, a także sam, przez zamieszczanie
opinii o określonej ofercie, może te innowacje generować. Ponadto, zamieszczając komentarze, zdjęcia na portalach społecznościowych tworzy często nowe style i wzorce w dziedzinie konsumpcji. Rozwój nowych technologii stworzył wirtualne sposoby zarówno dokonywania zakupów, jak i transakcji płatniczych. Jedną z rozpowszechnionych form na polskim
rynku jest możliwość zapłaty kartą kredytową. W warunkach kształtujących się tendencji
recesyjnych w gospodarce światowej stanowi to zagrożenie wzrostu zadłużenia podmiotów
w skali globalnej związane z możliwościami realizacji transakcji poprzez międzynarodowy
zasięg kart kredytowych i swobody przemieszczania się w globalnym świecie.

Home banking
Rozwój form zakupów za pośrednictwem Internetu oraz nowych technologii informatycznych w dziedzinie korzystania z usług wygenerowały innowacyjne sposoby korzystania
z produktów bankowych, do których należy home banking. Dostęp do internetowych kont
bankowych umożliwia zarządzanie własnymi środkami płatniczymi z nieograniczonym
dostępem czasowym. Za pośrednictwem tej formy kontaktu można regulować wszystkie
swoje zobowiązania bez konieczności wychodzenia z domu zarówno w dziedzinie stałych
i bieżącychpłatności (które można również zlecić bankowi do realizacji), a także dokonywać
zakupów czy skorzystać z innych ofert produktowych banku, takich jak lokata czy kredyt.
W Polsce rynek elektronicznej bankowości istnieje od roku 1993. Po raz pierwszy tę formę kontaktu z klientem wprowadził Bank Rozwoju Eksportu. Obecnie ten rodzaj transakcji
proponuje 26 z 73 banków działających na rynku, a kilkanaście innych przygotowuje się do
jej wdrożenia. Klienci w Polsce coraz częściej korzystają z usług home banking załatwiając
w nich ponad 88% transakcji przez telefon, co stanowi aż 98% wszystkich zleceń. Jednym
z powodów niedostatecznej popularności wśród banków systemów home bankingu jest troska o bezpieczeństwo wykonywania operacji liniami telekomunikacyjnymi. Dostępne na
rynku systemy różnią się zakresem oferowanych zabezpieczeń. Połączenia klienta z bankiem mogą się odbywać nie tylko nie za pomocą publicznej telefonii, ale także poprzez sieć
pakietową opartą na łączach kablowych, radiowych i satelitarnych (Computerworld 2014).

Ekologizacja konsumpcji
Współcześnie ekologia powiązana jest z wieloma dyscyplinami nauki: biologią, medycyną, chemią, fizyką, geologią, antropologią, ekonomią, matematyką czy cybernetyką.Wiele
dziedzin nauk ekonomicznych, społecznych, politycznych, filozoficznych czy medycznych
analizuje różne jej aspekty. Ekologia stanowi ważny przedmiot rozważań nauk ekonomicznych bezpośrednio związany z zaspokajaniem potrzeb człowieka. Do obszaru zainteresowań
nauk ekonomicznych należą kwestie ekologiczne związane z użytkowaniem dóbr, gospodarowaniem środowiskiem przyrodniczym i zasobami nieodnawialnymi, ochroną środowiska
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w procesie produkcji, podziału i konsumpcji, a także zależności między polityką gospodarczą i instrumentami realizacji polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej.
Rozważania nad ekologizacją konsumpcji wynikają z przyjęcia właściwej perspektywy
teoretycznej związanej z konkurującymi ze sobą poglądami w dziedzinie rozwoju ekonomicznego − ekonomizmu i ekologizmu. Pierwszy z nich zakłada, że najważniejszy jest rozwój ekonomiczny mierzony ilością produkcji i konsumpcji. Do cech ekonomizmu należą:
apologia konkurencji, niewielka troska o życie przyszłych pokoleń, sztuczne kreowanie potrzeb. Z kolei ekologizm zakłada, że ekonomia powinna służyć wartościom kulturowym
przy konieczności zachowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego zgodnego z wymogami ekologicznymi i społecznymi, bazującego na trosce o jakość życia przyszłych pokoleń. Zatem wyznaczniki tego nurtu sprowadzają się do prymatu kooperacji nad konkurencją, samorealizacji nad wydajnością pracy, przyjęcia mierników rozwoju jakościowego,
a nie ilościowego dotyczące zdrowia, czystego środowiska, atmosfery zgody społecznej,
oszczędności środków. Zamiast założeń sekularyzmu odnoszonego do ziemskiego wymiaru
życia opartego na wartościach dostarczania przyjemności, posiadania władzy i pozycji społecznej,następuje przyjęcie zasad ekofilozofii wynikających z paradygmatu transcendencji
i wartości mistycznych postulujących powściągliwość w zakresie pragnień konsumpcyjnych
(Waloszczyk 1997).
Ekologizacja konsumpcji staje się współcześnie ważną częścią zachowańdekonsumpcyjnych będących reakcją na zagrożenia dla człowieka i środowiska spowodowane nadmierną i marnotrawną konsumpcją. Odpady pokonsumpcyjne stają się równie niebezpieczne
jak odpady poprodukcyjne. W rozwiniętych gospodarkach konsumenci nie tylko wybierają
ekologiczne produkty, ale swoimi zachowaniami wymuszają na producentach zachowania
proekologiczne. Zmiany w sferze konsumpcji dotyczą postaw nastawionych na konsumpcję
zrównoważoną preferującą jakość nad ilością spożywanych produktów, opartą na dbałości
o zdrowie. Wzrastająca świadomość konsumencka i propagowanie zdrowego stylu życia
przez organizacje i ruchy ekologiczne odwracają niekorzystne trendy na rzecz świadomej
konsumpcji, opartej na racjonalnych wyborach konsumenckich, rezygnacji z żywności wysokokalorycznej i przetworzonej oraz stosowaniu diet zbilansowanych dostosowanych do
wieku, trybu życia i aktywności zawodowej (Patrzałek 2013a).

Megatrendy społeczno-kulturowe i wartości postmodernistyczne
Społeczeństwa globalne podlegają nowym megatrendom społeczno-kulturowym opartym na dominacji wartości kultury postmodernistycznej. Preferowanymi wartościami stają
się: pluralizm, zróżnicowanie, wielokulturowość, brak hierarchii i tolerancji czy deprecjacja
autorytetów. Wielokulturowość prowadzi do różnorodności postaw i stylów życia. Wartością
dla konsumentów staje się możliwość wyrażania własnej indywidualności przez nabywanie,
posiadanie i użytkowanie dóbr i usług,przez co wyrażają swoją tożsamość. Tożsamość zawodowa, jako ważna wartość epoki modernizmu, zaczyna ustępować miejsca tożsamości
produktowej. Kryzys takich tradycyjnych wartości, jak: szczęście, rodzina, godność jako
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wynik przemian transformacyjnych w Polsce spowodował pojawianie się wartości społeczeństwa konsumpcyjnego, do których należą: sukces, posiadanie, dóbr, lęk przed utratą
pozycji, wykluczeniem (Patrzałek 2013b).
Wizerunek marki produktu jest ważnym i często jedynym motywatorem dokonywanych
zakupów konsumpcyjnych. Autoprezentacja staje się jednym z najważniejszych elementów
komunikacji z otoczeniem zwłaszcza wśród ludzi młodych wykorzystujących do tego celu
social media. Wartością dla konsumentów jest wyrażanie swojej indywidualności przez nabywanie i użytkowanie produktów oraz usług.
Wzrost znaczenia orientacji konsumpcyjnej w społeczeństwie polskim nastąpił w wyniku transmisji wzorów globalnej kultury konsumenckiej. W naszej rzeczywistości ścierają się
dwie orientacje kulturowe: siermiężny liberalizm rodzinnego kapitalizmu z finezyjnym konsumpcjonizmem bogatego świata. Trzecia najmłodsza generacja Polaków pokolenia urodzonego w latach 80., tzw. dzieci wolnego rynku, dojrzewała w czasach, kiedy jej orientacje
życiowe kształtowały się pod wpływem ideologii sukcesu i konsumpcjonizmu globalnej
kultury (Szafraniec 2002).
Z badań prowadzonych pod kierunkiem autorki dotyczących strategii życiowych pokolenia postransformacyjnego wynika, iż w zachowaniach osób prezentujących postawę prokonsumpcyjną wstępuje skłonność do zakupów, mimo deklarowanego negatywnego doń
nastawienia. W postawach tego pokolenia widoczne są tendencje do zachowań dekonsumpcyjnych związanych z przestrzeganiem diet. Większość uważa je za wymóg zdrowia, egzamin silnej woli, a także przedłużenie życia i młodości choć stosowanie diet z powyższych
powodów znacznie się obniża (Patrzałek 2010b).

Megatrendy w zachowaniach konsumenckich studentów wrocławskich
uczelni
W celu oceny wpływu współczesnych megatrendów na zachowanie studentów w roku
2013 wykonano badania wśród 200 studentów wrocławskich uczelni dobranych kwotowo z Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej i Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankiety standaryzowanej.
Wśród badanych współczesnych megatrendów dostrzeganych wśród wrocławskich konsumentów była serwicyzacja konsumpcji. Stosunek studentów do posiłków jadanych poza
domem badano w zależności od dochodów gospodarstwa domowego studenta(por. tabela 1).
Serwicyzacja konsumpcji staje się coraz popularniejszym zjawiskiem ze względu na
możliwość oszczędności czasu. Najczęściej studenci spożywają posiłki kilka razy w miesiącu z dominującym przedziałem dochodowym 500-1000 zł na 1 osobę w gospodarstwie
domowym respondenta (40% respondentów) oraz kilka razy w tygodniu z dochodami do
500zł na 1 osobę w gospodarstwie domowym (28% badanych). W badaniach wrocławskich
studentów najczęściej wskazywano na brak czasu związanego z koniecznością sporządzenia
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obiadu w domu (48% ogółu badanych), ponadto na możliwość spotkania ze znajomymi
(37,8% badanych), a także na spożywanie potraw, których nie przygotowują w domu (13,5%
ogółu).
Tabela 1
Częstotliwość spożywania posiłków poza domem, a dochody miesięczne na 1 osobę
w gospodarstwach domowych respondentów
Dochody miesięczne gospodarstw domowych badanych
Wyszczególnienie
Codziennie
Liczebność
%
Kilka razy w tygodniu
Liczebność
%
1-2 razy w tygodniu
Liczebność
%
Kilka razy w miesiącu
Liczebność
%
1-2 razy w miesiącu
Liczebność
%
Rzadziej
Liczebność
%
Ogółem
Liczebność
%

do 500 zł

5001000 zł

10011500 zł

15012000 zł

Powyżej
2000 zł

Ogółem

0
0,0%

4
2,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

4
2,0%

28
14,0%

16
8,0%

8
4,0%

4
2,0%

0
0,0%

56
28,0%

8
4,0%

12
6,0%

16
8,0%

0
0,0%

0
0,0%

36
18,0%

20
10,0%

40
20,0%

16
8,0%

0
0,0%

4
2,0%

80
40,0%

4
2,0%

8
4,0%

8
4,0%

0
0,0%

0
0,0%

20
10,0%

0
0,0%

4
2,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

4
2,0%

60
30,0%

84
42,0%

48
24,0%

4
2,0%

4
2,0%

200
100,0%

Źródło: badania pod kierunkiem autorki w 2013 roku.

W dalszej części badań określono stosunek studentów do home banking w zależności od
podejmowania pracy przez studenta (por. tabela 2).
Z home banking częściej korzystają studenci, którzy pracują obecnie bądź pracowali
w ostatnim półroczu (56% ogółu). Jedynie 12% badanych nie korzystało w ogóle z bankowości elektronicznej, a wśród nich najczęściej nie pracujący w ostatnim półroczu.
Niezależnie od wysokości dochodów na 1 osobę w gospodarstwie domowym respondenta,
najpopularniejszą formą były przelewy internetowe wśród 93,5% ogółu badanych oraz korzystanie z płatniczych kart kredytowych przez 91,3% respondentów, następnie płacenie za
zakupy internetowe (69,6% wskazań) oraz doładowania telefonów prepaid wśród 45,7%
respondentów.
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Tabela 2
Korzystanie z home bankingu a podejmowanie pracy przez studenta
Praca
Wyszczególnienie

Korzystanie z bankowości elektronicznej
Liczebność
%
Nie korzystanie z bankowości elektronicznej
Liczebność
%
Ogółem
Liczebność
%

Praca obecna

Praca
w ostatnim
półroczu

Brak pracy
w ostatnim
półroczu

Ogółem

52
26,0%

60
30,0%

64
32,0%

176
88,0%

4
2,0%

4
2,0%

16
8,0%

24
12,0%

56
28,0%

64
32,0%

80
40,0%

200
100,0%

Źródło: jak w tabeli 1.

Na tle współczesnych megatrendów związanych z rewolucją informacyjną silny wpływ
na zachowanie młodych konsumentów wywiera wirtualizacja konsumpcji i związane z nią
poszukiwanie informacji na temat produktów i usług przez Internet oraz nabywanie za jego
pośrednictwem dóbr. Na Internet, jako źródło informacji o produktach, wskazało 78% badanych, najczęściej z Uniwersytetu Wrocławskiego (34% ogółu badanych studentów) oraz
z Politechniki Wrocławskiej (28% ogółu). Podobny odsetek studentów (78% ogółu) dokonywało zakupów przez Internet najczęściej za pośrednictwem serwisów aukcyjnych, np.
Allegro, eBay (55,0% badanych studentów) oraz sklepów internetowych 45,0% ogółu badanych.
W zakresie uznawanych wartości postmodernistycznych 86% studentów wskazało, iż
konsumpcja służy zaspakajaniu potrzeb i czerpaniu przyjemności z życia. Wśród preferowanych wartości 79,6% badanych uznało maksymalne korzystnie z życia. Zdaniem badanych
konsumuje się nie tylko produkty, ale i czas wolny. Duże znaczenie przywiązują do zajęć
sportowych 48% badanych kobiet i 26% badanych mężczyzn. Kariera w opinii 55,1% badanych służy możliwości samorealizacji.

Stosunek konsumentów do współczesnych megatrendów
W celu poznania stosunku konsumentów do współczesnych megatrendów dokonano
badań na terenie Dolnego Śląska w 2014 roku obejmujących próbę 200 respondentów dobranych z zachowaniem równoliczności kwot w poszczególnych przedziałach wieku, płci,
wykształcenia respondenta i rodziców, zawodu, miejsca zamieszkania, osiąganego dochodu
brutto dokonano metodą sondażu z zastosowaniem kwestionariusza ankiety.
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Ważnym aspektem badań było określenie przez badanych respondentów procesów należących do współczesnych megatrendów. Większość respondentów (67% badanych) spotkało się z pojęciem megatrendów najczęściej w ujęciu przemian społecznych. Wśród wskazanych procesów należących do współczesnych megatrendów
respondenci wskazywali na technologię 63% ogółu, powstanie społeczeństwa informacyjnego 53%, ruchliwość społeczną 43%, globalizm 42% oraz konsumpcjonizm
39% (por. wykres 1).
Wykres 1
Procesy należące do współczesnych megatrendów w opinii respondentów (w %)
































JL
D
OR
QR
FK
7H

LD

\V
áR
Z
LH
QL
H
8
UE
DQ
L]
DF
.
MD
RQ
VX
P
SF
MR
QL
]P

DĪ
\F
FM
]D

8
SU
]H
P

RN

UD

W\

(N
RU
R]
Z
yM
HP
'

6S

Rá
*
HF
OR
]H
ED
ĔV
OL]
WZ
P
R
LQ
IR
UP
3U
DF
]H
\M
P
QH
LD
Q\
J
RV
3U
SR
]H
GD
P
LD
UF
Q\
]H
G
HP
RJ
UD
5X
ILF
FK
]Q
OLZ
H
RĞ
üV
SR
áH
F]
QD



Źródło: badania pod kierunkiem autorki w 2014 roku.

Procesy technologiczne w opinii badanych wywarły ogromny wpływ na powstanie społeczeństwa informacyjnego. Z badań wynika, iż 76% respondentów zetknęło się z pojęciem
społeczeństwa informacyjnego. Najważniejszą cechą społeczeństwa informacyjnego w opinii 44% badanych jest wirtualizacja w dalszej kolejności standaryzacja i innowacyjność (por.
wykres 2).
Wśród procesów silnie oddziałujących w ramach współczesnych megatrendów respondenci wymieniali globalizm. Postrzeganie procesu globalizacji w aspekcie wpływu na społeczeństwo przedstawiono na wykresie 3.
Większość badanych prezentuje pozytywne postawy wobec globalizmu. Za zjawisko
raczej pozytywne i zdecydowanie pozytywne globalizację uznało 77% badanych respondentów. Wśród cech przypisywanych globalizacji najczęściej pojawiały się jednolitość
przypisywana przez 76% badanych oraz działania o zasięgu ogólnoświatowym wśród 66%
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Wykres 2
Cechy społeczeństwa informacyjnego w opinii badanych
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Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 3
Wpływ globalizacji na społeczeństwo w opinii badanych
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respondentów, a także terminem tym określano globalną wioskę oraz swobodny przepływ
ludzi i towarów.

Podsumowanie
Wśród analizowanych współczesnych megatrendów rozwojowych najsilniejszy wpływ
na zmianę zachowań konsumenckich wywarła rewolucja technologiczna. Przyczyniła się
ona nie tylko do powstania społeczeństwa informacyjnego, ale wygenerowała także nowe
trendy w konsumpcji. Z badań prowadzonych pod kierunkiem autorki w 2014 roku wynika,
iż właśnie procesy technologiczne i powstanie społeczeństwa informacyjnego są najczęściej
wskazywane przez respondentów jako zjawiska towarzyszące współczesnym megatrendom.
Do cech społeczeństwa informacyjnego badani zaliczali wirtualizację, standaryzację i innowacyjność.
Z rozwojem technologicznym związany jest wzrost zjawisk o charakterze globalnym,
te z kolei wywołują zmiany w obrębie nowych cech kultury i wartości konsumpcyjnych.
Konsumenci przenoszą swoje zachowania do sieci i kształtują wzory w dziedzinie wirtualizacji konsumpcji, do których należą nie tylko zakupy przez Internet, ale także innowacyjne
sposoby korzystania z usług bankowych, edukacyjnych, zdrowotnych czy turystycznych
oraz wchodzą w nowe role prosumentów.
Globalizacji w opinii badanych towarzyszą zazwyczaj postawy umiarkowanie pozytywne bowiem obok cech związanych ze swobodnym przepływem towarów i ludzi powodują
one międzynarodową współzależność.Na tle zagrożeń wywołanych współczesnymi problemami recesyjnymi pojawiły się nowe sposoby zachowań dekonsumpcyjnych związane nie
tylko z konsumpcją asekuracyjną i zagrożeniem bezrobociem, ale także konsumpcją projakościową oraz wymogami ekologii konsumpcji.
W obrębie współczesnych megatrendów społeczno-kulturowych nastąpiły zmiany
w systemie aksjonormatywnym związane z zanikiem tradycyjnych wartości i pojawieniem się wartości postmodernistycznych, takich jak: pluralizm, wielokulturowość prowadzące do powstania tożsamości produktowej będącej nową formą komunikowania
społecznego.
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Consumer in the Face of Challenges of the Contemporary Megatrends
Summary
An aim of considerations is to present the contemporary economic, socio-cultural and technological megatrends in the perspective of changes which they cause
in consumption. A particular attention is paid to the process of consumption servicisation, homebanking, globalisation, information revolution and virtualisation of
consumption as well as the changes in the system of postmodernist values affecting
behaviours in the area of consumption. Exemplification of the considerations will
be surveys carried out under direction of the author concerning consumers’ behaviours influenced by the contemporary megatrends, implemented by the method of
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diagnostic survey with the use of a questionnaire among students of Wroclaw taken
by quotas from the University of Wroclaw, the Wroclaw University of Technology
and the University of Physical Education in 2013 as well as among consumers from
the Lower Silesia in 2014 in various age intervals. The surveys were aimed at description of the impact of phenomena taking place with the definite megatrends on
consumers’ behaviours as well as description of the consumers’ attitude towards the
contemporary megatrends as the determinants of social transformations. The article
is of the research nature.
Key words: consumption servicisation, homebanking, information revolution,
ecology of consumption, consumption virtualisation, postmodernist values.
JEL codes: D11

Потребитель перед лицом вызовов современных мегатрендов
Резюме
Цель рассуждений – представить современные экономические, социально-культурные и технологические мегатренды в перспективе изменений,
которые они вызывают в потреблении. Особое внимание обратили на процесс сервизации потребления, homebanking, глобализацию, информационную
революцию и виртуализацию потребления, а также на изменения в системе
постмодернистских ценностей, оказывающие влияние на поведение в сфере
потребления. Экземплификацию рассуждений представляют исследования
под руководством автора разработки, касающиеся поведения потребителей
под влиянием современных мегатрендов, проведенные по методу диагностического зондажа с использованием вопросника анкеты среди студентов
г. Вроцлава, подобранных сэмплированием по квотам из Вроцлавского университета, Вроцлавского политехнического университета, Академии физической культуры в 2013 г., а также среди потребителей из Нижней Силезии
в 2014 г. в разных возрастных группах. Исследования преследовали собой цель
определить влияние явлений, выступающих при определенных мегатрендах,
на потребительское поведение, а также определить отношение потребителей
к современным мегатрендам как детерминанты социальных изменений. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: сервизация потребления, homebanking, информационная
революция, экология потребления, виртуализация потребления, постмодернистские ценности.
Коды JEL: D11
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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Opinie przedstawicieli środowiska reklamowego
na temat regulacji prawnych obowiązujących w Polsce
Streszczenie
Cel artykułu: analiza wybranych opinii przedstawicieli agencji reklamowych
oraz stowarzyszeń w branży komunikacji marketingowej na temat regulacji prawnych obowiązujących w Polsce oraz analiza postaw środowiska wobec ich przestrzegania.
Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej: prezentowane w artykule
opinie stanowią wybrane fragmenty raportu z badania jakościowego na temat uregulowań badań marketingowych i komunikacji marketingowej w Polsce, zrealizowanego przez zespół Katedry Rynku, Marketingu i Jakości SGH w Warszawie
w okresie maj- wrzesień 2013 r.
Główne wyniki badania: zawarte w artykule wyniki badania prezentują m.in.:
skojarzenia przedstawicieli agencji reklamowych oraz stowarzyszeń branży komunikacji marketingowej w Polsce na temat regulacji prawnych dotyczących tej
branży, racjonalne i emocjonalne motywy stosowania regulacji prawnych w komunikacji marketingowej, motywy naruszania regulacji prawnych odnoszących się do
komunikacji marketingowej oraz konsekwencje nieprzestrzegania tych regulacji.
Implikacje praktyczne: zwrócenie uwagi na prawne aspekty działania podmiotów realizujących komunikację marketingową w Polsce oraz ewentualne konsekwencje braku znajomości i nierespektowania uregulowań prawnych obowiązujących w branży.
Implikacje społeczne: uwrażliwienie menadżerów reprezentujących środowisko komunikacji marketingowej na kwestie prawa i etyki, co w konsekwencji może
przekładać się na wzrost znajomości i poszanowania praw konsumentów i innych
uczestników rynku.
Kategoria artykułu: badawczy.
Słowa kluczowe: regulacje prawne w komunikacji marketingowej, samoregulacje
środowiska reklamowego, motywy przestrzegania prawa w komunikacji marketingowej, konsekwencje nieprzestrzegania prawa.
Kody JEL: K20, M14, M31, M37

Wstęp
W literaturze niewiele miejsca poświęca się regulacjom prawnym dotyczącym marketingu. Przyjmuje się milczące założenie, że działania marketingowe stanowią aktywność
o dużej swobodzie wolności wypowiedzi, podczas gdy w rzeczywistości podlegają one coraz liczniejszym ograniczeniom prawnym oraz dodatkowym samoregulacjom branżowym.
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Ustawodawca przyjmuje, że konsument, ze względu na słabszą pozycję na rynku, powinien
podlegać ochronie. Wg Art. 76. Konstytucji RP: „Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony
określa ustawa” (Konstytucja RP 1997). Przepisy określające tę ochronę w Polsce zostały
sformułowane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.
oraz w wielu ustawach szczegółowych. Przedsiębiorca prowadzący komunikację marketingową „musi brać pod uwagę regulacje o charakterze publicznoprawnym, takie jak:
-- produktowe ograniczenia reklamy wprowadzone ze względu na ochronę zdrowia,
-- ograniczenia w wykorzystywaniu chronionych danych osobowych,
-- zakazy praktyk ograniczających konkurencję,
-- przepisy dotyczące usług nadawczych i telekomunikacyjnych,
-- regulacje z zakresu prawa prywatnego, takie jak obowiązujące reguły uczciwej konkurencji, w tym te przyjmowane przez poszczególne branże w kodeksach deontologicznych,
-- prawa regulujące własność intelektualną (prawa autorskie, prawa z rejestracji znaków
towarowych, rejestrowane domeny internetowe),
-- zasady swobody przepływu towarów na rynku unijnym, które odnoszą się w części także
do swobody reklamy,
-- regulacje dotyczące kontraktów między zamawiającym reklamę a agencją reklamową,
jak i w zakresie odpowiedzialności wobec konsumenta za zapewnienia reklamowe”
(Trepli 2007, s. 31).
Świadome i odpowiedzialne społecznie środowiska zaangażowane w komunikację
marketingową opracowują także własne samoregulacje stanowiące deklarację odpowiedzialności
branży za treść i formy emisji reklamy. W Polsce kodeks dotyczący zasad etycznych
w reklamie został opracowany przez oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy
w 1996 r., zaś 19 kwietnia 2004 r. został podpisany Kodeks Etyki działalności marketingowej, reklamowej, dystrybucyjnej, sponsoringowej oraz promocji sprzedaży. Zawiera on
zbiór zasad etycznych i dobrych obyczajów stanowiących podstawę do wdrażania idei odpowiedzialnego biznesu. Przestrzegania postanowień kodeksu broni Rada Reklamy oraz powołana w jej ramach Komisja Etyki Reklamy badająca zgodność przekazów reklamowych
z Kodeksem Etyki Reklamy. Komisja rozpatruje skargi na przekazy reklamowe wpływające zarówno od konsumentów, jak i osób prawnych. „Samoregulacja branży reklamowej
w Polsce funkcjonuje dzięki systemowi certyfikatów, będących potwierdzeniem zobowiązania do przestrzegania zapisów Kodeksu Etyki Reklamy. Wszyscy zainteresowani aktywnym
uczestnictwem w systemie samoregulacji podpisują umowę licencyjną na używanie znaków
„Reklamuję etycznie” oraz „Sygnatariusz KER”. Umowa w szczegółowy sposób określa
prawa i obowiązki sygnatariuszy, zawiera również opis wszystkich procedur związanych
z postępowaniami przed Komisją Etyki Reklamy”. W skład Komisji wchodzą niezależni
eksperci oraz osoby z praktyczną wiedzą w zakresie marketingu i reklamy. Przedmiotem
samoregulacji jest cały przekaz reklamowy, z wyłączeniem kampanii politycznych i społecznych. Rada Reklamy, charakteryzując Kodeks oraz uzasadniając potrzebę jego przygoto-
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wania, podaje na swojej stronie internetowej, że: „Kodeks to zbiór przepisów określających
co jest dopuszczalne, a co nieetyczne w przekazie reklamowym reguluje wszystkie aspekty
komunikacji reklamowej z uwzględnieniem specyfiki różnych mediów. Promuje odpowiedzialne praktyki w dziedzinie reklamy, odpowiada na wyzwania stawiane przez dynamiczny
rynek będzie regularnie przeglądany i aktualizowany”1.
Zespół pracowników Katedry Rynku, Marketingu i Jakości SGH w okresie maj-wrzesień
2013 przeprowadził badanie empiryczne w gronie przedstawicieli agencji badawczych i stowarzyszeń środowiska badaczy w Polsce (8 indywidualnych wywiadów pogłębionych – ITI)
oraz agencji reklamowych i stowarzyszeń branżowych odpowiadających za komunikację
marketingową w Polsce (16 właścicieli i menadżerów zarządzających w agencjach reklamowych w Polsce, a także przedstawicieli reprezentujących najważniejsze stowarzyszenia
branży komunikacji marketingowej).Kryterium selekcyjnym celowego doboru do próby
stanowiła długość stażu pracy oraz zajmowane stanowisko. Przyjęto założenie, że respondenci muszą piastować stanowisko kierownicze w agencji reklamowej od co najmniej 2 lat.
Dodatkowe kryterium rekrutacyjne stanowiła konieczność sprawowania merytorycznego
nadzoru nad projektami realizowanymi na rzecz klientów.
W przypadku agencji reklamowych przyjęto dwa kryteria różnicujące strukturę próby
badawczej: typ agencji oraz wielkość agencji (mierzona przynależnością lub brakiem przynależności do dużej, międzynarodowej sieci reklamowej). Łączna wielkość próby: N=16
IDI.
Tabela 1
Struktura badanej grupy podmiotów wspierających działania firm
w zakresie komunikacji marketingowej
RODZAJ PODMIOTU
Agencja reklamowa

full service

TYP AGENCJI
Sieciowa

Lokalna

3 IDI

3 IDI

BTL
3 IDI
Stowarzyszenia branżowe – komunikacja
marketingowa
Łączna wielkość próby: N=16 IDI

3 IDI
4 IDI

Źródło: opracowanie własne.

Badanie miało na celu między innymi poznanie opinii i postaw środowiska na temat
regulacji prawnych odnoszących się do badań marketingowych oraz komunikacji marketingowej w Polsce i ich wpływu na swobodę działań marketingowych. Zebrany materiał jest
niezwykle interesujący i swym rozmiarem znacząco przekracza ramy tego opracowania,
a w związku z tym zaprezentowane są tu jedynie wybrane opinie badanych przedstawicie1

Rada Reklamy (2014), http://www.radareklamy.org/samoregulacja/jak-dziala-samoregulacja.html [dostęp: 10.09.2013].
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li agencji reklamowych i stowarzyszeń branżowych dotyczące zakresu regulacji prawnych
w sferze komunikacji marketingowej oraz ich postrzegania w praktyce.

Skojarzenia przedstawicieli agencjach reklamowych
oraz stowarzyszeń branży komunikacji marketingowej w Polsce
na temat regulacji prawnych w zakresie komunikacji marketingowej
W celu poznania spontanicznych skojarzeń respondentów z pojęciem „regulacje prawne
w sferze komunikacji marketingowej” zostali oni poproszeni o zapisanie na czystej kartce
pierwszych słów, które przychodzą im na myśl, gdy słyszą to określenie. Wpisane przez
respondentów pierwsze skojarzenia dotyczyły bardzo różnych sfer prawa i ogólnie zasad
współżycia społecznego, takich jak:
-- „ochrona interesów konsumentów ze szczególnym podkreśleniem ochrony dzieci”,
-- „etyczna strona biznesu w tym także reklamy”,
-- „uczciwość w procesach konkurencji oraz bezpieczeństwo zarówno adresatów jak i twórców komunikacji marketingowej”,
-- „ograniczenia i obostrzenia w swobodzie działania podmiotów aktywnych w branży”,
-- „podmioty przestrzegające lub kontrolujące respektowanie regulacji prawnych w Polsce”.
Respondenci poproszeni byli także o wyrażenie opinii na temat ewentualnych pozytywnych skutków wprowadzania regulacji prawnych do komunikacji marketingowej. Większość
respondentów dostrzega taki wpływ w bardzo różnych aspektach. Jako pozytywny wpływ
wskazywano głownie: „porządkowanie reguł gry w biznesie”, „cywilizowanie relacji przedsiębiorstw z ich klientami”, „podstawę i punkt odniesienia w procesie eliminacji nagannych,
nieuczciwych praktyk wobec konsumentów”. Pojawiały się także głosy wskazujące na to,
że regulacje prawne mogą stanowić większy impuls dla bardziej kreatywnych pomysłów na
komunikację marketingową.
„Regulacje te wyznaczają pewne standardy i porządkują rynek, tak od strony podmiotów
i graczy rynkowych. Moja ocena jest pozytywna, gdyż uporządkowany chaos jest lepszy od
chaosu nieuporządkowanego”. (przedstawiciel małej agencji BTL).
„Regulacje wnoszą reguły gry. One są potrzebne. Wiele lat pracowałem w Komisji Etyki
Reklamy, więc wiem, jak cienka jest czasami granica tego, co jest w porządku, a co jest nie
w porządku (…). Nie uważam, żeby sytuacja, w której regulacji byłoby mniej niż teraz,
była korzystniejsza. Nie uważam też, żeby firmy borykały się w Polsce ze szczególnymi
problemami w tym zakresie, tak żeby to był jakiś hamulec rozwoju reklamy polskiej itd.
Absolutnie nie”. (przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy (IAA) oraz
prezes agencji reklamowej).
„Te regulacje mają służyć temu, żebyśmy sami siebie pilnowali, żeby nie robić po prostu
nadużyć. Czasami w dobrej wierze, a czasami z chęci poprawy kondycji produktu, sprzedaży, czy innej rzeczy.(…) Natomiast dzięki temu, że samoregulacja jest i konsumenci dostali
konkretne formy, w których mogą się wypowiadać, w których mogą się skarżyć, zaczęły się
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wykształcać pewne precedensy. I o to chodziło. Dzisiaj to, co wydaje się znacznie ważniejsze
niż regulacja, to nie jest strach przed bacikiem, tylko to, że zaczynamy sami rozumieć, co nie
jest a co jest w porządku. I ta funkcja jest chyba dobrze spełniona i z tego, co wiem, istnieje
coraz większa świadomość i wiedza konsumentów”. (przedstawiciel Międzynarodowego
Stowarzyszenia Reklamy (IAA) oraz prezes agencji reklamowej).
„Bardzo dobrze, że coś takiego istnieje, bo też nie możemy sobie pozwolić w reklamie na
to, żeby robić coś, co nie jest do końca moralne (…). Obostrzenia prawne sprowadzają nas
trochę na ziemię i trochę bardziej też dbają o to, co my możemy powiedzieć. Trochę nas też
zmuszają do tego, żebyśmy sprawdzili, czy ten np. reklamowany produkt rzeczywiście tak
działa, czy rzeczywiście konsument nie zrozumie tego w opaczny sposób (…)”. (przedstawiciel średniej wielkości agencji reklamowej typu full service).
W celu poznania głębszych skojarzeń i odkrycia czasami trudnych do poznania opinii
respondentów wykorzystano w badaniu technikę projekcyjną – metaforę drogi. Respondenci
zostali proszeni o to, by wyobrazili sobie, że aktualnie obowiązujące regulacje w sferze
komunikacji marketingowej stały się nagle drogą i opisali tę drogę myśląc o jej nawierzchni, szerokości, znakach drogowych itp. Technika ta pozwoliła uzyskać bardzo ciekawy
efekt poznawczy. Okazało się, że w wypowiedziach respondentów jest wiele zbieżności.
Wielokrotnie pojawiały się następujące stwierdzenia charakteryzujące tę drogę: „droga jest
w budowie”,„na tej drodze są różne pasy i trzeba wiedzieć jak się poruszać”, „droga, kręta,
wyboista z dużą ilością dziur i trzeba uważać”, „mnóstwo policjantów i fotoradarów”,„ta
droga jest szeroka tylko trzeba znać poszczególne jej pasy. Trzeba ją dokładnie widzieć.
Ilość znaków na tej drodze zależy od tego, która drogą pojedziemy. Bo jeżeli wybieramy
drogę na Berlin czyli komunikację np. FMCG, to jest to droga bardzo szeroka, gładka, a znaki ostrzegawcze pojawiają się bardzo rzadko i nie rozpraszają uwagi kierowcy. Jeśli natomiast będziemy pracować w branży farmaceutycznej, czyli wybierzemy drogę, gdzie trzeba
przejechać na początku przez bardzo szeroką drogę, potem wpada się w drogę krajową,
potem wąską drogę z licznymi wybojami i ograniczeniami. Są to bardzo liczne ograniczenia
na wąskiej drodze. Tu fotoradar, tam fotoradar, tu zieloni i jest to bardzo męczące”. (przedstawiciel Stowarzyszenia Public Relations, właściciel i prezes agencji PR, 17 lat w branży
komunikacji marketingowej).
„Przede wszystkim droga jest w budowie (…) nie jest dziurawa i mam wrażenie, że się
dobrze buduje. Nie mam wrażenia, żeby się budowała za wolno, bo to już się buduje w takim
tempie, w jakim może się budować i że się buduje w dobrą stronę, znaczy, że udało się uniknąć tych głównych błędów projektowych. Czyli udało nam się na razie uciec od nadmiernej
regulacji”. (przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy (IAA) oraz prezes
agencji reklamowej).
„To jest normalna droga dwukierunkowa, przy której co jakiś czas jest jakiś drogowskaz,
albo billboard, ale nie ma ich tak strasznie dużo. Nie widzę przeszkód na tej drodze. Nie widać na tej drodze policjantów. ale to może dlatego, że my w ogóle nie pracujemy dla branż
z tymi właśnie ograniczeniami. Nie pracujemy dla farmacji, dla alkoholi, dla papierosów,
dla dzieci, więc jakby ja na co dzień nie odczuwam tych obostrzeń i nie ma w związku
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z tym ryzyka, że przekroczę prędkość”. (przedstawiciel średniej agencji reklamowej typu
full service).

Racjonalne i emocjonalne motywy stosowania regulacji prawnych
w komunikacji marketingowej
Jednym z celów badania była próba zrozumienia motywów skłaniających twórców komunikacji marketingowej (agencje pracujące we współpracy z reklamodawcami) do respektowania regulacji prawnych lub ich ewentualnego nieprzestrzegania. W tym celu zadane
zostało pytanie: „Z jakich powodów agencje świadczące usługi w zakresie komunikacji
marketingowej stosują regulacje prawne? Z jakich powodów w Państwa agencji stosowane
są tego typu regulacje?” Wykorzystano także technikę pytania nie wprost, polegającą na
wyrażeniu przez respondentów opinii na temat podmiotów w branży, które stosują regulacje
prawne i tych, które ich nie respektują.
Dla uzyskania pełniejszego obrazu postaw badanych respondentów wobec respektowania prawa przez podmioty w branży zastosowany został test niedokończonych zdań.
Respondenci byli proszeni o uzupełnienie następującego stwierdzenia: „Agencję reklamową, która stosuje się do tego typu regulacji prawnych można określić jako…”. W odpowiedziach respondentów pojawiły się następujące określenia: „działającą zgodnie z przepisami,
zapobiegliwą”, „normalnie działającą, etyczną”, „odpowiedzialną”, „profesjonalną” „normalną, postępującą słusznie”, „uczciwą, ale niezbyt skuteczną”, „poprawną, nie grozi jej
ryzyko wycofania reklamy”, „etyczną” „mało elastyczną”.
Proces komunikacji marketingowej opiera się na współpracy agencji reklamowych
z reklamodawcami, dlatego też respondenci byli proszeni o uzupełnienie stwierdzania, które
miało na celu ujawnienie ich postaw wobec respektowania prawa przez reklamodawców.
Stwierdzenie to brzmiało: „Firmę (klienta agencji reklamowej, która stosuje się do tego
typu regulacji prawnych można określić jako…”. W odpowiedziach respondentów pojawiły się następujące określenia: „poprawną”, „związaną własnymi wartościami”, „partnerem
biznesowym”, „standardem”, „normalną, przestrzegającą prawa”, „działającą prawidłowo”,
„solidnym i rzetelnym partnerem”, „odpowiedzialną”, „etyczną”, „działającą zgodnie z prawem, zapobiegliwą”.
W części opinii dotyczących przesłanek stosowania regulacji prawnych przez podmioty
w branży respondenci dość zgodnie wskazywali na dwie kategorie motywów. Był to motyw swoistego „imperatywu etycznego”, wynikający z odpowiedzialności, wartości wewnętrznych, etyki, profesjonalizmu, itp. oraz motyw „unikania kary” zarówno w wymiarze
finansowym (kary przewidziane i nakładane przez organy kontrolujące respektowanie prawa), jak rynkowym (utrata zaufania reklamodawców, napiętnowanie negatywnych praktyk
w środowisku branżowym itp.). Znaczenie tych motywów zmieniało się co do kolejności
i siły ekspresji u poszczególnych respondentów. „Po pierwsze, Kodeks Etyki Reklamy właściwie w całości albo w olbrzymiej większości odnosi się do obowiązujących przepisów prawa i mając do czynienia z Kodeksem Etyki Reklamy reklamodawcy, czy agencje reklamowe
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pokazują, że działają etycznie i dbają o dobrą kondycję całej branży. Po drugie, kary za złamanie przepisów prawa są dość duże. Począwszy od kar UOKiK-u np. za niewłaściwą reklamę porównawczą można być narażonym na poważne konsekwencje prawne i finansowe”.
(…) Kara to jest taka bardzo wymierna rzecz, ale utrata szacunku czy zaufania konsumenta
to jest bardzo długofalowa wartość, na którą trzeba było zapracować (…) żeby zbudować zaufanie konsumenta, wiedzę o produkcie, zapotrzebowanie na ten produkt i jakąś taką dobrą
aurę wokół produktu pracuje się latami, a stracić to można w chwilę”. (przedstawiciel Rady
Etyki Reklamy, dyrektor agencji reklamy w ogólnopolskim medium).
„No to taki imperatyw etyczny, moralny, odpowiedzialności społecznej tzn. nikt z nas
nie chce robić reklam, które szkodzą, Jest to kwestia etyki i odpowiedzialności społecznej.
Jeżeli reklama zostanie zaskarżona do Komisji Etyki Reklamy i tam będzie problem, to to
natychmiast, powoduje napięcie z klientem, więc to jest kwestia takiego instynktu samozachowawczego”. (przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy (IAA) oraz
prezes agencji reklamowej).
„Agencje reklamowe stosują się do regulacji prawnych, bo się obawiają kar po prostu,
więc to jest jedyny powód. To znaczy system jest w stanie skutecznie zastosować sankcje
i taka sankcja została zaobserwowana, to agencje się do tej sankcji stosują, ale to nie jest tak,
że nie testują granicy. Świadomie przesuwają granicę, jeśli jest kara, to się zatrzymują, jeśli
kary nie ma to idą dalej, tu nie ma wymiaru etycznego, to jest wymiar praktyczny po prostu”.
(przedstawiciel sieciowej agencji reklamowej typu full service).
W odpowiedziach respondentów odnośnie do agencji, która nie stosuje się do regulacji prawnych dotyczących komunikacji marketingowej znalazły się następujące określenia:
„cwaną, chytrą, chciwą”, „nieetyczną, wprowadzającą nieład do branży”, „narażającą się na
konsekwencje karno-skarbowe”, „małą agencją”, „ryzykującą”, „nieodpowiedzialną i nierzetelną, ponieważ naraża klientów”, „ryzykującą, nieprofesjonalną, niedoinformowaną”,
„skandaliczną, ale czysto teoretycznie”, „odważną, ale także niekompetentną bo naraża
klienta na koszty”, „elastyczną”, „nieetyczną, poza kontrolą branży”.
Firmę (klienta agencji reklamowej), która nie stosuje się do regulacji prawnych dotyczących komunikacji marketingowej respondenci określali jako: „skłonna ponosić koszty”,
„narażająca się na koszty” „nieszanująca swoich finansów, skłonna płacić kary”, „narażająca
się na konsekwencje karno-skarbowe, „lubiąca ryzykowne zagrania na rynku”, „rozbójnik
rynkowy”, „nastawiona na rozwój”, „postępująca bezprawnie”, „nie jest godnym partnerem
w biznesie”, „operatywna firma szukająca nowoczesnych metod pracy” „chciwa, nieodpowiedzialna, niemyśląca całościowo”, „nieodpowiedziana, wprowadzająca nieład w branży”.
Respondenci proszeni byli także o przypomnienie sobie sytuacji, w której agencja reklamowa lub reklamodawca nie respektowali regulacji prawnych, a następnie o wskazanie
przesłanek, które, zdaniem respondentów, mogły towarzyszyć takim praktykom. Zabieg ten
pozwolił w sposób pośredni wydobyć ukryte postawy respondentów wobec respektowania
regulacji prawnych. Wszyscy badani, bez trudu, przywołali znane im przypadki łamania
regulacji prawnych przez agencje reklamowe i reklamodawców. W ocenie motywów takich
zachować respondenci najczęściej wskazywali:
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-- „motyw finansowy” („łatwy zysk”, „pozyskanie klienta za wszelką cenę”, „chęć łatwego
zdobycia zlecenia i zarobku”),
-- brak faktycznych sankcji dla podmiotów nieprzestrzegających prawa,
-- celowe zabiegi skandalizujące w celu tworzenie wrażenia i uzyskania rozgłosu
-- oraz motyw etyczny („brak poczucia odpowiedzialności i poszanowania norm etycznych
i kultury środowiska, w którym pracują”).

Motywy naruszania regulacji prawnych odnoszących się
do komunikacji marketingowej
Respondenci poproszeni byli także o wyrażenie opinii na temat motywów naruszania
uregulowań prawnych dotyczących komunikacji marketingowej. Jako główny motyw naruszania regulacji prawnych odnoszących się do komunikacji marketingowej badani respondenci wskazywali presję na osiąganie zysku. W pojedynczych wypowiedziach pojawiały się
też motywy „artystyczne”, dotyczące większych możliwości zrobienia czegoś wyjątkowego, gdy twórcy nie ograniczają ramy prawne. W niektórych wypowiedziach uzasadniano naruszanie regulacji prawnych specyficzną grupą docelową (ludźmi młodymi), do której rzekomo można dotrzeć jedynie przez bardziej agresywne (tj. naruszające prawo) komunikaty.
„Pewnie tylko dla pieniędzy. Zawsze na koniec pieniądze i stan funkcjonowania na rynku…”. (przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Marketingu).
„Coraz mniej się zdarza takich przypadków jawnego łamania prawa wynikającego z bezczelności, że nam wolno. Bo po prostu to jest biznes, który obraca coraz większymi pieniędzmi
(…). Jeśli masz kontrowersyjny produkt, produkt skierowany do ludzi młodych, zbuntowanych, to grasz na granicy prawa, po prostu reklamując ten produkt chcesz właśnie do nich
dotrzeć. Jak do nich dotrzesz, ugrzeczniony przekazem. (…) To jest chęć zyskania rozgłosu
za wszelką cenę. Czasami to działa, ale w większości przypadków już przestaje działać. (…)
można sobie zrobić więcej szkody, niż pożytku”. (przedstawiciel małej agencji BTL).

Konsekwencje nieprzestrzegania regulacji prawnych odnoszących się
do komunikacji marketingowej
Respondenci poproszeni byli także o wskazanie konsekwencji dla agencji reklamowej i jej klientów z tytułu nieprzestrzegania regulacji prawnych dotyczących komunikacji
marketingowej. Analiza wypowiedzi respondentów wskazuje na występowanie poczucia
bezkarności osób nieprzestrzegających regulacji prawnych w zakresie komunikacji marketingowej. Bezkarność ta jest określana jako brak konsekwencji dla podmiotów naruszających prawo, bądź niewielkie konsekwencje w relacji do zysków generowanych przez
takie zachowania. Wśród głównych konsekwencji finansowych wskazywano kary finansowe oraz zakaz emitowania zaskarżanych kampanii. Jako częstą, aczkolwiek nie specjalnie odstraszającą karę podawano także napiętnowanie przez środowisko (w mediach lub

286

OPINIE PRZEDSTAWICIELI ŚRODOWISKA REKLAMOWEGO...

na gruncie Komisji Etyki Reklamy), charakteryzowane jako szum wokół danej sprawy,
który jednak relatywnie szybko ustępuje. Za najdotkliwszą karę uważa się utratę klienta
z powodu nieprzestrzegania prawa. Generalnie, wszystkie występujące kary uważa się za
nieadekwatne do przewinień i mało dotkliwe.
„Ważną konsekwencją, którą ja znam, jest wstrzymanie działań marketingowych i skutki
finansowe, ale konsekwencje z reguły są bardzo rzadko wyciągane. W moim odczuciu najczęściej jest tak, że się przetacza taka fala czarnego PR-u, wszyscy usłyszą nazwę, produkt,
usługę, a później kurz opada i wszystko wraca (…). Jakoś szybko wybaczamy”. „No i jest
Komisja Etyki Reklamy, ale to jest dobrowolne stosowanie tych regulacji. Nie ma tam kary.
Komisja Etyki, Rada Reklamy nie ma możliwości karania. Jedyną karą jest ogłoszenie, że
dana reklama łamie kodeks etyki reklamy. Ale to nie ma żadnej siły, mocy ustawodawczej,
ani niczego takiego”. (przedstawiciel Rady Etyki Reklamy, dyrektor agencji reklamowej).
„Uważam, że kary nakładane na firmy i inne instytucje na świecie, są bardzo często
bardzo śmieszne (…). Bo skoro marketerzy dalej się posuwają do tego, że ryzykują kary,
ryzykują utratę mediów, włożone nakłady, bo może im się to opłacać, to te kary są za niskie,
żeby, skutecznie egzekwować, ale żeby stworzyć blokadę w głowie nie idziemy wbrew prawu. (przedstawiciel dużej sieciowej agencji full service).
„Najmniejsze konsekwencje to takie, że muszą po raz drugi często sfinansować jakąś kampanię. A największe mogą być takie, że stracą klienta. (…) No konsekwencje prawne w tym,
to jest wszystko sprawa drugo, czy trzeciorzędna. Chociażby dlatego, że tu jeszcze te procesy
będą trwały długo, jak zapadnie jakiś tam werdykt, to już będzie, nikt o sprawie nie będzie
pamiętał. Zawsze firma przed sądem może się przyznać do tego, że coś zrobiła źle, zostanie
słabo ukarana. To nie są sprawy życia i śmierci, nikt od tego nie ginie. Od tego, że coś zrobimy
nie tak w reklamie. Nikt od tego nie zginie”. (przedstawiciel małej agencji BTL).

Podsumowanie
Zebrany materiał empiryczne wskazuje, iż mimo licznych regulacji prawnych, kodeksów
etycznych i deklarowanej przez przedsiębiorstwa społecznej odpowiedzialności, komunikacja marketingowa jest nadal postrzegana przez pryzmat manipulacji klientami, nadużywania asymetrii informacji oraz wprowadzenia konsumentów w błąd. Istotnym wyzwaniem
dla środowiska marketingowego w Polsce staje zatem wzrost zainteresowania problematyką prawnych i etycznych aspektów marketingu oraz popularyzowanie odpowiedzialności
w tym zakresie w praktyce przedsiębiorstw.
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Opinions of Representatives of the Advertising Environment
on the Legal Regulations in Force in Poland
Summary
Objective of the article: an analysis of the selected opinions of representatives
of the advertising agencies and associations in the domain of marketing communication on the legal regulations in force in Poland as well as an analysis of the
environment’s attitudes towards observation thereof.
Type of the research methodology used: the presented in the article opinions
are the selected fragments of the report on qualitative survey on the regulations
of marketing research and marketing communication in Poland, implemented by
a team of the Department of Market, Marketing and Quality of the Warsaw School
of Economics (SGH) in the period from May to September 2013.
Main research findings: the contained in the article research findings present,
inter alia, associations of the representatives of advertising agencies and associations of the branch of marketing communication in Poland on the legal regulations
concerning this branch, rational and emotional motives of application of the legal
regulations in marketing communication, the motives of breach of the legal regulations related to marketing communication as well as the consequences of failure to
observe those regulations.
Practical implications: paying attention to the legal aspects of activities carried out by the entities implementing marketing communication in Poland as well as
possible consequences of lack of awareness and failure to respect the legal regulations in force in the branch.
Social implications: making the managers representing the marketing communication environment sensitive to the issues of law and ethics what, in consequence,
may translate into growth of awareness and observance of the rights of consumers
and other market participants.
Article category: research.
Key words: legal regulations in marketing communication, advertising environment’s self-regulations, motives to observe law in marketing communication, consequences of failure to observe the law.
JEL codes: K20, M14, M31, M37

Мнения представителей рекламной среды о правовых
регулировках, действующих в Польше
Резюме
Цель статьи: анализ избранных мнений представителей рекламных
агентств и обществ в отрасли маркетинговой коммуникации о правовых регулировках, действующих в Польше, а также анализ отношения среды к их
соблюдению.
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Вид использованной исследовательской методологии: представленные
в статье мнения являются избранными фрагментами отчета о качественном
исследовании регулировок маркетинговых исследований и маркетинговой
коммуникации в Польше, проведенном коллективом Кафедры рынка, маркетинга и качества Высшей коммерческой школы в Варшаве (SGH) в период
май-сентябрь 2013 г.
Основные результаты исследования: содержащиеся в статье результаты
исследования представляют, в частности, ассоциации представителей рекламных агентств и обществ в отрасли меркетинговой коммуникации в Польше
в отношении правовых регулировок, касающихся этой отрасли, рациональные
и эмоциональные мотивы применения правовых регулировок в маркетинговой
коммуникации, мотивы нарушения правовых регулировок, касающихся маркетинговой коммуникации, и последствия несоблюдения этих регулировок.
Практические импликации: обращение внимания на юридические
аспекты действия субъектов, осуществляющих маркетинговую коммуникацию в Польше, а также на возможные последствия отсутствия знания и несоблюдения правовых регулировок, действующих в отрасли.
Социальные импликации: повышение чувствительности менеджеров,
представляющих среду маркетинговой коммуникации, к вопросам закона
и этики, что в результате может вести к росту знания и соблюдения прав потребителей и других участников рынка.
Категория статьи: исследовательская.
Ключевые слова: правовые регулировки в маркетинговой коммуникации, саморегулировка рекламной среды, мотивы соблюдения закона в маркетинговой
коммуникации, последствия несоблюдения закона.
Коды JEL: K20, M14, M31, M37
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Pracownik – kluczowy interesariusz przedsiębiorstwa
Streszczenie
Celem rozważań jest wykazanie, że pracownicy są kluczowym interesariuszem
przedsiębiorstwa oraz mają różne wobec niego oczekiwania. W artykule opisano
warunki i sposoby prowadzenia efektywnego dialogu z pracownikami oraz dobre
praktyki przedsiębiorstw działających w Polsce.
W artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu i dobrych praktyk
przedsiębiorstw działających w Polsce. Podstawę teoretyczną artykułu stanowi teoria interesariuszy i koncepcja wrażliwości społecznej przedsiębiorstwa.
Głównym wynikiem dokonanej analizy w artykule jest scharakteryzowanie na
podstawie przeglądu badań oczekiwań polskich pracowników jako kluczowych interesariuszy przedsiębiorstwa, określenie i opisanie warunków prowadzenia efektywnego dialogu z nimi oraz sformułowanie na podstawie dobrych praktyk rekomendacji dotyczących sposobu prowadzenia z nimi dialogu.
Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: interesariusz, pracownik, oczekiwania, dialog, dobre praktyki.
Kody JEL: O15

Wstęp
Jedną z podstawowych cech przedsiębiorstwa, które chce odnieść sukces rynkowy, powinna być jego wrażliwość społeczna przejawiająca się między innymi dobrowolnym podejmowaniem na rzecz swoich pracowników długookresowych, niebiznesowych działań
związanych z ich oczekiwaniami, dotyczącymi zapewnienia satysfakcji z pracy i możliwości rozwoju (Wachowiak 2013). Koncepcja ta wykorzystuje teorie interesariuszy, która
zakłada, że przedsiębiorstwo w swojej działalności powinno uwzględniać oczekiwania swoich kluczowych interesariuszy, którymi są także pracownicy, ponieważ od nich w dużym
stopniu zależy sukces przedsiębiorstwa. Pracownicy w znaczący sposób przyczyniają się
do budowania strategii działania przedsiębiorstwa oraz jej realizacji. Jednym z warunków
skuteczności jest ich zaangażowanie w działalność przedsiębiorstwa, co jest uzależnione od
spełniania ich oczekiwań. Dlatego też ich oczekiwania powinny być rozpoznawane przez
prowadzenie z nimi systematycznego dialogu.
Celem rozważań jest wykazanie, że pracownicy są kluczowym interesariuszem przedsiębiorstwa oraz że mają różne wobec niego oczekiwania. W artykule opisano warunki i sposoby prowadzenia efektywnego dialogu z pracownikami oraz dobre praktyki z wybranych
przedsiębiorstw działających w Polsce.
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Teoria interesariuszy
W latach 80. XX wieku w zarządzaniu dominowała koncepcja akcjonariuszy (shareholders value management), w której głównym założeniem, zgodnie z zasadą maksymalizacji
użyteczności właścicieli, jest takie zarządzanie przedsiębiorstwem, aby w maksymalny sposób zaspokajać cele swoich akcjonariuszy. Jedynym długofalowym celem jest budowanie
wartości przedsiębiorstwa. Z tą koncepcją częściowo nie zgadzał się R.E. Freeman (1984),
który uważał, że w zarządzaniu przedsiębiorstwem nie należy uwzględniać tylko samych
akcjonariuszy, ale również inne grupy interesów. Dlatego też jako pierwszy w teorii zarządzania użył pojęcia interesariuszy. Termin „interesariusze” jest polskim tłumaczeniem
anglojęzycznego terminu „stakeholders” wywodzącego się od określenia „to have a stake
in”, co w tłumaczeniu na język polski znaczy „mieć interes w czymś”. Koncepcja ta jest
coraz częściej wykorzystywana w naukach o zarządzaniu ze względu na jej pragmatyczność
i możliwe praktyczne wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Traktuje bowiem
zarządzanie jako wypadkową aspiracji, celów i działań różnych grup interesów, co jest zgodne z obserwacjami i doświadczeniami praktycznymi (Trocki, Grucza 2005, s. 3).
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji interesariuszy. Według definicji,
którą zaproponował R.E. Freeman (1984, s. 6) są to „grupy mogące oddziaływać na realizację celów przedsiębiorstwa lub mogące podlegać oddziaływaniu w związku z realizacją tych
celów”. R.E. Freeman zauważył ścisły związek między interesariuszami a celami przedsiębiorstwa. Zwrócił również uwagę na to, że interesariusze mają wpływ na określenie celów
przedsiębiorstwa i sposób ich realizacji, natomiast z drugiej strony przedsiębiorstwo może na
nich oddziaływać. Spojrzenie R.E. Freemana na interesariuszy przedsiębiorstwa jest szerokie.
Nieco inne spojrzenie na interesariuszy przedstawili w swojej definicji Ch.W.L. Hill
i G.R. Jones (1995, s. 45), którzy stwierdzili, że „interesariusze są to różnorodne grupy osób
lub pojedyncze osoby posiadające roszczenia wobec przedsiębiorstwa”. Tak definiując interesariuszy podkreślono ich ściślejszy związek z przedsiębiorstwem twierdząc, że posiadają
roszczenia wobec niego oraz wskazano, że interesariuszami mogą być nie tylko grupy, ale
również indywidualne osoby.
Ch. Laszlo (2005, s. 17) definiuje interesariuszy jako pojedyncze osoby oraz grupy osób,
mające swój umyślny lub nieumyślny wkład w możliwość wytwarzania majątku przez
przedsiębiorstwo. Są potencjalnymi beneficjentami zainteresowanymi zadaniami, które realizuje przedsiębiorstwo i/lub ponoszącymi ryzyko podejmowanych przez niego działań.
W tej definicji zwrócono uwagę, że interesariusze mogą świadomie lub nie oddziaływać na
funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Co jest również istotne, ponoszą ryzyko związane z jego
działalnością.
Na podstawie analizy dokonanych definicji można stwierdzić, że interesariuszami
przedsiębiorstwa są indywidualne osoby, grupy osób lub organizacje, działające wewnątrz
przedsiębiorstwa lub poza nim, których interesy są związane z zarządzaniem nim, mogące
wpływać na jego działanie w sposób bezpośredni lub pośredni ponosząc przy tym pewne
ryzyko, podlegające również oddziaływaniu ze strony przedsiębiorstwa. Z przyjętej definicji
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wynika, że pracownicy są kluczowym interesariuszem przedsiębiorstwa. Działają wewnątrz
przedsiębiorstwa, ich interesy są związane z zarządzaniem nim. Wpływają na jego działanie
w sposób bezpośredni ponosząc przy tym pewne ryzyko. Podlegają również oddziaływaniu
ze strony przedsiębiorstwa. Dlatego bardzo ważnym zagadnieniem jest znajomość oczekiwań pracowników, które przedsiębiorstwo powinno spełniać w maksymalnym stopniu, co
powoduje, że pracownicy są usatysfakcjonowani i zaangażowani w pracę.
Jednym z najważniejszych celów działania przedsiębiorstwa jest zaspokojenie w jak największym stopniu oczekiwań interesariuszy. Podstawową kwestią staje się umiejętne zarządzanie interesariuszami w taki sposób, aby pogodzić ich rozbieżne interesy. Ważne jest działanie w sposób odpowiedzialny, nienaruszający równowagi między interesariuszami. Dzięki
nim przedsiębiorstwo może efektywniej realizować podstawowe cele, wzrost wartości, osiąganie zysków i zrównoważony rozwój. Zadaniem przedsiębiorstwa jest tworzenie wartości
dla wszystkich jego interesariuszy. Dlatego też ważne jest budowanie z nimi właściwych
relacji przede wszystkim w procesie komunikacji. I. Piechola i A. Nacoń słusznie zauważyli, że „Budując przewagę nad konkurencją na podstawie lepszego zrozumienia oczekiwań
społecznych, dajemy dowód wartości zaangażowania interesariuszy i tym samym zyskujemy większe poparcie wewnątrz organizacji, co prowadzi do akceptacji nowych inicjatyw
ze strony zarządu przedsiębiorstwa (…). Uwzględnienie oczekiwań społecznych przynosi
obopólne korzyści i zachęca do ciągłego angażowania partnerów społecznych” (Piechola,
Nacoń 2008, s. 42). Należy utrzymywać stały kontakt z interesariuszami. Badać, w jakim
stopniu przedsiębiorstwo wywiązuje się ze zobowiązań, które posiada wobec nich. Dlatego
też przedsiębiorstwo powinno prowadzić dialog społeczny oparty na rzetelnym przepływie
informacji między przedsiębiorstwem a grupami interesariuszy. Nie ulega żadnej wątpliwości fakt, iż proces angażowania interesariuszy przyczynia się w znacznym stopniu do wzrostu wartości przedsiębiorstwa, które zyskuje dużą wiarygodność i zaufanie.

Oczekiwania pracowników jako interesariuszy
Oczekiwania pracowników wobec pracodawców są różne. Wynika to z różnych potrzeb,
które chcą zaspokajać w pracy. W trakcie kariery zawodowej i życia osobistego preferowane
przez pracownika wartości mogą ulec zmianie. Dla każdego pracownika te wartości są ważne w różnym stopniu. Są pracownicy, dla których ważniejsze od wysokości wynagrodzenia
jest poczucie bezpieczeństwa i stabilności w pracy. Inni pracownicy są w stanie zaakceptować pewne niedogodności w zamian za wysokie wynagrodzenie. Jeśli oczekiwania pracownika pokrywają się w dużej mierze z warunkami oferowanymi przez pracodawcę, pracownik
będzie zadowolony z pracy, co przyczyni się do uzyskania przez niego dobrych efektów.
W lipcu 2010 roku firma Sedlak&Sedlak wykonała badania dotyczące oczekiwań
Polaków wobec pracodawców (Raport 2010a)1. Zbadano rangę 24 czynników oceny przedsiębiorstwa pogrupowanych w sześciu obszarach: kariera i rozwój, stanowisko, wynagroBadania te przeprowadzane były za pomocą ankiety on-line, którą wypełniło łącznie 1187 internautów, reprezentujących
różny profil demograficzno-społeczny.

1

292

PRACOWNIK – KLUCZOWY INTERESARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWA

dzenia i benefity, wizerunek przedsiębiorstwa, warunki i środowisko pracy oraz zarządzanie. Z badań wynika, że podstawowym oczekiwaniem Polaków wobec pracodawcy jest
atrakcyjne wynagrodzenie (15,5%). Nieco mniej istotna okazała się atmosfera panująca
w miejscu pracy (12,6%). Dla badanych znaczenie mają również kompetencje przełożonych ‒ na czynnik ten wskazało 8,7% respondentów. Następne w kolejności to poczucie
sensu wykonywanych zadań (7,2%), dostęp do kursów i szkoleń (7,1%). Biorąc pod uwagę zróżnicowanie demograficzno-społeczne respondentów, okazuje się, że kolejność trzech
pierwszych czynników pozostaje niezmienna zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Płeć
respondentów różnicuje wartość czynników, które zostały sklasyfikowane dopiero na kolejnych miejscach. U mężczyzn, zaraz po atrakcyjnym wynagrodzeniu, dobrej atmosferze oraz
kompetencjach przełożonych, znalazła się możliwość awansu. Z kolei kobiety w większym
stopniu niż panowie wskazywały na poczucie sensu wykonywanych zadań oraz dostęp do
kursów i szkoleń. Kryterium wykształcenia, podobnie jak płeć respondentów, nie zmienia
kolejności najważniejszych czynników branych pod uwagę przy ocenie pracodawcy. Osoby
legitymujące się wykształceniem podstawowym, zawodowym, średnim oraz wyższym za
najistotniejsze uznały: atrakcyjne wynagrodzenie, dobrą atmosferę, kompetentnych przełożonych, poczucie sensu wykonywanych zadań, dostęp do kursów i szkoleń. Niemniej jednak ankietowani posiadający co najmniej wyższe wykształcenie zaraz po sześciu czołowych
czynnikach częściej niż pozostali wybierali „możliwość podejmowania samodzielnych decyzji”. Dla nich bardziej niż dla pozostałych liczyły się również czytelne zadania i obowiązki oraz wykorzystanie własnego potencjału. Z kolei grupa badanych z edukacją ukończoną
na poziomie podstawowym, zawodowym oraz średnim częściej wybierała: jasno określony
system wynagradzania oraz bezpieczeństwo pracy. Status studenta lub brak tego statusu to
kolejny czynnik różnicujący odpowiedzi respondentów. Wyniki badania pokazują, że atrakcyjne wynagrodzenie jest najważniejszym czynnikiem decydującym o zadowoleniu z pracy.
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że studenci (16,2%) nieco częściej niż pozostali badani
(15,4%) wskazywali na wysokość zarobków. Zaraz po kwestiach finansowych ważną rolę
odgrywa dla nich atmosfera w miejscu pracy. Wśród studiujących czynnik ten było o blisko
2 p.p. wyższy niż u osób zatrudnionych oraz poszukujących pracy. Studenci najbardziej
cenią sobie również dostęp do kursów i szkoleń oraz możliwość awansu (po 7,5%). Z kolei
pozostali badani za ważniejsze w pracy uznali: kompetencje przełożonych (9,1%) oraz poczucie sensu wykonywanych zadań (7,2%). Przy wyborze konkretnych czynników znaczenie ma również liczba przepracowanych lat. Im dłuższy staż pracy, tym większą rolę badani
przypisywali kompetencji przełożonych. Częściej też niż pracownicy o niewielkim stażu
zaznaczali poczucie sensu wykonywanych zadań. Dłuższy przebieg kariery zawodowej to
równocześnie przywiązywanie mniejszej wagi do atrakcyjnego wynagrodzenia oraz możliwości awansu. Czynniki te, w połączeniu z dobrą atmosferą w pracy, decydują o wyborze
pracodawcy w przypadku osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy.
Z badań Instytutu ICMA International przeprowadzonych na zlecenie firmy Randstad
w roku 2011 i 20122 (Pawlak-Żalikowska 2013) wynika, że najważniejszym wyznacznikiem
2

Badaniem ankietowym objęto 7000 osób.
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wyboru pracodawcy jest nadal wynagrodzenie, W roku 2012 ten czynnik wybrało 19% respondentów, o 4% respondentów mniej niż w roku 2011. Wzrosła liczba respondentów, którzy uznali stabilność zatrudnienia za najbardziej atrakcyjną cechę potencjalnego pracodawcy
(17% w roku 2012, 16% w roku 2011). Więcej respondentów niż w roku 2011 wskazało, że
ważnym czynnikiem jest stabilna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa (13% w roku 2012,
11% w roku 2011). Wybory te wynikają przede wszystkim z sytuacji, panującej na rynku
pracy. Następnymi czynnikami była interesująca praca (9% w roku 2012 oraz w roku 2011),
przyjazna atmosfera w pracy (8% w roku 2012 oraz w roku 2011) i równowaga między
życiem zawodowym i rodzinnym (6% w roku 2012, 7% w roku 2011). Najmniej istotnymi
oczekiwaniami są troska o środowisko i społeczeństwo oraz zarządzanie różnorodnością, co
można tłumaczyć tym, że idea społecznej odpowiedzialności w polskich przedsiębiorstwach
jest niestety nadal mało rozpowszechniona.
Pracownicy z dłuższym stażem jako atrakcyjną postrzegają stabilną sytuację finansową
przedsiębiorstwa, silne kierownictwo i stałość zatrudnienia. Młodzi pracownicy najbardziej
doceniają wysokiej jakości szkolenia, innowacyjność przedsiębiorstwa oraz możliwość rozwoju. Różnice w oczekiwaniach wobec pracodawców występują również między kobietami
i mężczyznami. Kobiety oczekują przede wszystkim elastyczności zatrudnienia, równowagi
między pracą zawodową i życiem osobistym oraz przyjaznej atmosfery. Mężczyźni większą
uwagę przywiązują do innowacyjności przedsiębiorstwa i jego wyrazistego wizerunku.
Z badania pt. Czego podwładni oczekują od szefa, a co dostają3 wynika kilka obszarów,
w których występowała niezgodność oczekiwań pracowników z działaniami podejmowanymi przez menadżerów. Do najważniejszych z nich należą: brak rozmowy o celach, rozszerzenie odpowiedzialności, brak kryteriów oceny pracowników, włączanie pracowników
w uzgadnianie planów działania, wyrażanie uznania za pracę, precyzyjne delegowanie zadań oraz zapewnienie kompetencji potrzebnych do realizacji zadań.
Należy stwierdzić, że polscy pracownicy oczekują przede wszystkim zapewnienia warunków życia na dobrym poziomie, dlatego też atrakcyjne wynagrodzenie w obu badaniach
jest na pierwszym miejscu. Na pozostałych miejscach, w zależności od przeprowadzonego
badania, są różne oczekiwania, uwarunkowane zróżnicowaniem demograficzno-społecznym
pracowników oraz preferowanymi przez nich wartościami. Inne oczekiwania mają kobiety,
a jeszcze inne mężczyźni. Inaczej podchodzą do pracy ludzie młodzi, a inaczej osoby dojrzałe. Co innego preferują osoby z wyższym wykształceniem, a co innego osoby z wykształceniem zawodowym. Różnice wynikają również ze stażu pracy. Z uwagi na to, że pracownicy
są kluczowym interesariuszem przedsiębiorstwa i mają zmienne oczekiwania należy z nimi
prowadzić stały dialog, który pozwoli na lepsze rozpoznanie ich oczekiwań i uwzględnienie
ich w działalności przedsiębiorstwa. Takie postępowanie spowoduje, że pracownicy będą
bardziej zaangażowani w działalność przedsiębiorstwa, co charakteryzuje przedsiębiorstwo,
które podchodzi odpowiedzialnie do swoich pracowników.
Badanie przeprowadzono w 2012 roku przez firmę szkoleniową Exertus Sp. z. o.o. Badanie zostało przeprowadzone w dwóch
grupach: średniej kadry menadżerskiej oraz wśród pracowników niebędących menedżerami i podlegającej średniej kadrze
menadżerskiej. W badaniu uwzględniono 300 ankiet.
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Prowadzenie dialogu z pracownikami
Prowadzenie dialogu z pracownikami ma na celu ustalenie ich oczekiwań, określenie,
w jakim stopniu są spełniane przez pracodawcę, przekazywanie informacji na temat działalności przedsiębiorstwa, poznanie opinii pracowników dotyczących jego funkcjonowania. Efektywne prowadzenie dialogu wymaga spełnienia kilku podstawowych warunków.
Po pierwsze, musi to być dialog polegający na dwustronnej wymianie informacji między
pracownikami a pracodawcą. Niestety, często ten warunek nie jest spełniony, ponieważ
charakteryzuje się monologiem ze strony pracodawcy. Po drugie, ze strony pracodawcy
w prowadzenie dialogu z pracownikami powinny być zaangażowane osoby odpowiednio
umocowane przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Mogą to być pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikację wewnętrzną oraz wdrażanie idei
społecznej odpowiedzialności biznesu. Po trzecie, dialog z pracownikami powinien być
prowadzony systematycznie, co najmniej kilka razy w roku. Po czwarte, wszystkie wnioski
wynikające z niego powinny byś spisane i przeanalizowane przez pracodawcę. Konieczne
jest ustosunkowanie się do nich przez kierownictwo przedsiębiorstwa i przygotowanie
odpowiedzi dla pracowników. Po piąte, dialog z pracownikami powinien być prowadzony
za pomocą różnych kanałów komunikacyjnych. Do najczęstszych sposobów komunikacji
z pracownikami zalicza się narzędzia elektroniczne, takie jak: Internet, intranet, stronę
przedsiębiorstwa, fora dyskusyjne, blogi oraz narzędzia, które służą do bezpośredniego
prowadzenia z nimi dialogu w formie: spotkań, paneli interesariuszy oraz zespołów doradczych, w skład, których wchodzą pracownicy. Spotkania z pracownikami powinny być
w odpowiedni sposób przygotowane. Pracownicy powinni wiedzieć, co będzie na nich
omawiane, żeby mogli się do nich odpowiednio przygotować. Z drugiej strony, pracownicy powinni mieć wpływ na wybór tematów poruszanych na spotkaniu. Pracodawca przed
zorganizowaniem spotkania powinien pozyskać informację na ten temat od pracowników.
Istotną kwestią jest, aby w spotkaniach uczestniczyli wszyscy pracownicy. Jeśli nie ma
takiej możliwości ze względu na dużą ich liczbę, powinni w nich brać udział przedstawiciele wszystkich grup pracowniczych. W trakcie spotkań pracownicy powinni mieć swobodę wyrażania opinii. Panele interesariuszy łączą funkcje panelu eksperckiego i dialogu
z interesariuszami. W jego skład mogą wchodzić reprezentanci najważniejszych grup interesariuszy, w tym pracowników oraz eksperci, którzy umożliwiają przedsiębiorstwu ocenę decyzji i umieszczanie działań w szerszym kontekście społeczno-środowiskowym. Ta
forma wymaga odpowiedniego doboru członków panelu, zapewnienia jego niezależności
oraz wysokiego poziomu zaufania między przedsiębiorstwem a panelem. Często przedsiębiorstwa tworzą stałe zespoły doradcze składające się z przedstawicieli kluczowych
interesariuszy mające pomóc w podejmowaniu strategicznych decyzji. Dobrym sposobem
prowadzenia dialogu z pracownikami jest jego prowadzenie na łamach gazety wydawanej
przez przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo powinno zaprojektować sposób prowadzenia
dialogu z pracownikami określając zakres tematyczny, częstotliwość i wybierając najbardziej efektywne narzędzia komunikacji. Powinno też wykorzystać swoje doświadczenia
oraz dobre praktyki pochodzące z innych przedsiębiorstw.
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Dobre praktyki w prowadzeniu dialogu z pracownikami
Planowanie dialogu z pracownikami powinno rozpocząć się od analizy dotychczasowych form prowadzenia z nimi dialogu i ich efektywności oraz przeanalizowania dobrych
praktyk w tym zakresie. Poniżej zostaną opisane dobre praktyki, które mogą się przyczynić
do podniesienia efektywności dialogu z pracownikami.
W Banku BGŻ funkcjonuje system skarg i zażaleń, dzięki któremu mają możliwość wyrażania swoich opinii w dowolnym momencie. Członkowie Zarządu odwiedzają pracowników w placówkach Banku, podczas których mają możliwość bezpośredniej wymiany opinii.
Organizowane są również czaty z pracownikami (Raport odpowiedzialnego biznesu 2011,
s. 18).
W Orange Polska działa ruch ambasadorski w ramach, którego zapraszani są pracownicy do dyskusji nad kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed przedsiębiorstwem, planowania strategii, zgłaszania nowych pomysłów na rozwój biznesu, zmian organizacyjnych.
Ambasadorzy przygotowują szkolenia związane z wartościami, kulturą organizacyjną, wyzwaniami strategicznymi (Raport społecznej odpowiedzialności 2012, s. 71). Drugim, wartym rekomendacji, sposobem prowadzenia dialogu z pracownikami jest realizacja programu
zarządzania satysfakcją pracowników, składającego się z kilku podstawowych elementów:
cyklicznego badania satysfakcji pracowników, warsztatów mających na celu zdefiniowanie
kluczowych inicjatyw naprawczych (o największym wpływie na satysfakcję pracowników),
obejmuje również monitorowanie ich realizacji w ramach programu, badanie satysfakcji po
realizacji wprowadzonych zmian oraz zapewnienie dobrej współpracy wewnątrz organizacji
(Raport społecznej odpowiedzialności 2012, s. 53).
W przedsiębiorstwie Danone odbywają się comiesięczne spotkania pracowników
z Zarządem. Dzięki transmisji on-line mogą do nich dołączyć w czasie rzeczywistym wszyscy zatrudnieni w przedsiębiorstwie. Nagranie dostępne jest później w intranecie. W Danone
z powodzeniem do komunikacji z pracownikami wykorzystywane są tablice informacyjne,
plakaty i monitory LCD (Zrównoważony rozwój … 2013, s. 63).
W Grupie Lotos działa program dobrowolnych spotkań pracowników z przedstawicielami Zarządu pod nazwą Rozmawiajmy o Lotosie. Stanowi szeroką akcję informacyjno-komunikacyjną podejmowaną w okresach istotnych dla przedsiębiorstwa wydarzeń. Spotkania
wspomagane są materiałami poglądowymi i dodatkowymi kanałami komunikacji, takimi
jak intranet (Program Pytań i Odpowiedzi) czy specjalne wydania gazety firmowej (Raport
2009, s. 20).
W Kampanii Piwowarskiej jednym ze sposobów prowadzenia dialogu z pracownikami
jest portal malepiwo.net. Użytkownicy portalu tworzą społeczność złożoną z pracowników
z wielu różnych lokalizacji. Portal zapewnia wszystkim zatrudnionym równe prawa i nieograniczony dostęp. Każdy pracownik może codziennie przeczytać najnowsze informacje
z życia przedsiębiorstwa, na bieżąco wymienić się komentarzami bez ograniczeń wynikających z miejsca czy rodzaju wykonywanej pracy. Każdy użytkownik ma swój profil, w któ-
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rym może publikować zdjęcia, prowadzić blogi, komentować wszelkie wydarzenia w portalu, zakładać grupy dyskusyjne i brać udział w różnych konkursach (Raport 2010, s. 27).
W przedsiębiorstwie EDF Polska zostało utworzone stanowisko rzecznika ds. pracowniczych – w celu zbudowania dodatkowego niezależnego kanału komunikacji z pracownikami. Do obowiązków rzecznika należy między innymi: zbieranie od pracowników skarg
dotyczących warunków pracy, relacji z przełożonymi, równego traktowania, przestrzegania
zasad obowiązujących w Grupie EDF, podejmowania i nadzorowania działań wyjaśniających, opiniowania działań pracodawców w obszarze spraw pracowniczych, koordynacja
na szczeblu grupy inicjatyw dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu. Sprawy zgłaszane
rzecznikowi są traktowane jako poufne, a pracownicy, jeśli wyrażają taką wolę, pozostają
anonimowi (Raport 2013, s. 45).
Dialog z pracownikami to długookresowa inwestycja w nawiązywanie trwałych relacji oraz w skuteczność podejmowanych przez przedsiębiorstwo decyzji. Z analizy dobrych
praktyk wynika kilka wniosków. Dialog z pracownikami należy prowadzić wykorzystując
różne narzędzia komunikacji. Trzeba organizować bezpośrednie cykliczne spotkania przedstawicieli zarządu z pracownikami, które dają możliwość efektywnej wymiany poglądów.
Ważną kwestią jest również posługiwanie się elektronicznymi narzędziami, które ułatwiają
komunikację. Należy również badać satysfakcję pracowników z pracy. Wyniki badań powinny być omówione z pracownikami. Na podstawie badań wspólnie z nimi należy się zastanowić, w jaki sposób zwiększyć satysfakcję pracowników z pracy. Przez prowadzenie
dialogu z pracownikami należy zwiększać ich zaangażowanie w pracę. Dobrą formą jest
organizowanie różnych konkursów, w których biorą udział pracownicy.

Podsumowanie
Zgodnie z teorią interesariuszy, przedsiębiorstwa w swojej działalności powinny uwzględniać oczekiwania kluczowych interesariuszy. Do tej grupy należą pracownicy, ponieważ
działają wewnątrz przedsiębiorstwa, ich interesy są związane z zarządzaniem nim, wpływają
na jego działanie w sposób bezpośredni ponosząc przy tym pewne ryzyko oraz podlegają
również oddziaływaniu ze strony przedsiębiorstwa. Pracownicy mają różne oczekiwania
wobec pracodawcy zależne od wielu czynników, między innymi społecznych, demograficznych i ekonomicznych. W celu ich rozpoznania przedsiębiorstwa powinny prowadzić
z nimi systematyczny dialog, który służy również przekazywaniu informacji pracownikom,
pozyskiwaniu od nich opinii na temat działalności przedsiębiorstwa, a także zwiększeniu zaangażowania pracowników w realizację strategii przedsiębiorstwa. Do prowadzenia dialogu
należy wykorzystywać różne narzędzia komunikacji. Opisane dobre praktyki powinny być
wykorzystywane w celu podniesienia efektywności dialogu z pracownikami.
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Employee as an Enterprise’s Key Stakeholder
Summary
An aim of considerations is to show that employees are the key stakeholder of
an enterprise and that they have different expectations towards it. In his article, the
author described the conditions and ways of conducting an effective dialogue with
employees as well as good practice of enterprises operating in Poland.
In the article, there are used an analysis of the subject literature and good practice of enterprises operating in Poland. The theoretical backgrounds of the article
are the theory of stakeholders and the concept of enterprise’s social sensitivity.
The main effects of the carried out analysis in the article is characteristics, based
on the review of research, of expectations of Polish employees as the enterprise’s
key stakeholders, definition and description of the terms and conditions of conducting an effective dialogue with them as well as formulation on the basis of good
practice of recommendations related to the way of conducting that dialogue with
them.
The article is of the research nature.
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Работник – основной стейкхолдер предприятия
Резюме
Цель рассуждений – выявить, что работники являются основным стейкхолдером предприятия и что у них есть ожидания по отношению к нему.
В статье описали условия и способы проведения эффективного диалога с работниками и хорошую практику предприятий, действующих в Польше.
В статье использовали анализ литературы по предмету и хорошей практике предприятий, действующих в Польше. Теоретическую основу статьи представляет теория стейкхолдеров и концепция общественной чувствительности
предприятия.
Основной результат проведенного анализа в статье – харакетристика на
основе обзора исследований ожиданий польских работников как основных
стейкхолдеров предприятия, определение и описание условий проведения эффективного диалога с ними, а также формулировка на основе хорошей практики рекомендаций, касающихся способа проведения с ними диалога.
Статья имеет исследовательский характер.
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Postawy Polaków wobec możliwości uczenia się
nowych rzeczy
Streszczenie
Celem rozważań jest przedstawienie wyników badań dotyczących możliwości uczenia się nowych rzeczy oraz wskazanie skłonności do otwartości na
nowe rzeczy na tle wyznawanej hierarchii wartości. Artykuł ma charakter badawczy. Przedmiotem analizy jest hierarchia wartości Polaków oraz deklarowany stopień możliwości uczenia się nowych rzeczy. Artykuł przygotowano na
podstawie wyników Europejskiego Sondażu Społecznego (ESS). W postępowaniu badawczym korzystano również z literatury z zakresu socjologii i psychologii dostępnej w postaci książek i artykułów. Wyniki przeprowadzonych analiz
wskazują na stosunkowo niski poziom identyfikacji badanych z chęcią poszukiwania nowych zajęć, czy chęcią bycia zaskakiwanym. System wartości Polaków jest bardziej ukierunkowany na tradycję, bezpieczeństwo niż na otwartość
na zmiany. Większość respondentów dostrzega możliwość uczenia się nowych
rzeczy. Odsetek badanych deklarujących taką możliwość w ostatnich sześciu
latach zwiększa się, choć w stosunku do innych krajów europejskich wynik ten
należy uznać za niski.
Słowa kluczowe: uczenie się, hierarchia wartości, dane zastane.
Kody JEL: A14, D12

Wstęp
Dynamizm zmian współczesnego świata, będący wynikiem globalizacji gospodarki, rozwoju cywilizacyjnego, tendencji demograficznych oraz postępu naukowo-technicznego stanowi wielkie wyzwanie dla konsumentów. Rosną wymagania pracodawców oczekujących
od pracowników umiejętności dostosowania się do nowoczesnych technologii oraz zmieniającej się organizacji pracy, a konkurencyjny rynek wymaga podejmowania inicjatyw i kreatywności. Dezaktualizacja posiadanej wiedzy, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
powoduje potrzebę ich uzupełnienia, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Niezależnie
od wieku, poziomu wykształcenia, nabytych umiejętności czy doświadczenia zawodowego − współczesny rynek pracy wymaga doskonalenia się. Jest zatem kwestią wyboru, czy
w nowych społeczno-gospodarczych uwarunkowaniach funkcjonowania gospodarstw domowych podejmować lub nie nowe wyzwania związane z własnym rozwojem. Brak takiej
decyzji może skazywać na bycie uczestnikiem życia opartego na deprywacji, wstrzemięźliwości i niedoborach, natomiast podjęcie jej umożliwia przejście do życia pozwalającego
koncentrować się wokół wartości materialistycznych, przyjemności i dostatku, w którym
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konsumpcja dzięki możliwym do pozyskania zasobom finansowym staje się wartością najistotniejszą. W dużym zakresie stanowi to kwestię indywidualnych wyborów konsumentów
związanych z ich systemem wartości, wśród których na podkreślenie zasługują wartości(Mysłakowski Z. 1965):
-- poznawcze − ukierunkowane na zdobywanie wiedzy, umiejętności, określonych kwalifikacji czy realizację zainteresowań;
-- moralne − uwzględniające system własnych przekonań; do tej grupy zaliczono także
wartości światopoglądowe;
-- emocjonalne – odnoszące się do doznawania silnych przeżyć (przyjemne lub niemiłe);
-- prestiżowe – związane z oceną osób przez pryzmat posiadanej przez nie pozycji w hierarchii społecznej i dążenie do kontaktów z osobami znaczącymi, stawianie jako główny
cel − zrobienie kariery;
-- przyjemnościowe –ukierunkowane na dążenie do łatwego i bezproblemowego życia,
spędzanie czasu na zabawach i rozrywkach;
-- materialne − wyzwalające chęć i dążenie do konsumpcjonizmu, ukierunkowane na kontakty z ludźmi, od których można oczekiwać korzyści materialnych stawiające dobrobyt
− jako najważniejszy cel życia.
W kontekście tego należy zwrócić uwagę, że rozwój i wykorzystywanie umiejętności
poznawczych są nierozłącznie związane z procesem uczenia się, który współcześnie jest
postrzegany nie tylko w kontekście formalnej edukacji. Istnieją co najmniej trzy powody, by
się uczyć (Dryden, Vos 2000, s.109)
-- nabyć wiedzę i umiejętności w konkretnej dziedzinie oraz dowiedzieć się, jak można to
zrobić;
-- szybciej, lepiej i łatwiej, rozwinąć ogólną umiejętność myślenia – jak stosować te same
lub pokrewne koncepcje w różnych dziedzinach;
-- rozwijać indywidualne umiejętności i postawy, tak by można je było łatwo zastosować
we wszystkim, co robimy.
Zatem ciągłe uczenie się (kształcenie ustawiczne), oprócz bezpośredniego efektu nabywania i uzupełniania kwalifikacji i umiejętności dodatkowo o tyle ważne, że pozwala
zaspokajać własne aspiracje i potrzeby, realizować pasje i zainteresowania, daje poczucie
spełnienia przez możliwości podejmowania różnych ról na rynku pracy, jak też jest bodźcem do ogólnej aktywności intelektualnej. Stąd jakże prawdziwe jest stwierdzenie Alvina
Tofflera, że analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nieumiejący czytać, ale tacy, którzy
nie będą potrafili się uczyć. Bez względu na to, jak postrzegany i definiowany jest rozwój
człowieka i jakich sfer dotyczy(umysłowej, emocjonalnej, interpersonalnej, fizycznej czy
innych),związany jest ze zmianami dokonującymi się w jego osobowości. Współczesna psychologia dowodzi, że „osobowość, funkcjonowanie umysłowe i inne podstawowe aspekty
natury ludzkiej nie przestają się rozwijać i zmieniać przez cały czas trwania cyklu życiowego” (Zimbardo 1999, s. 191). Z uwagi na to „ Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy
czujemy potrzebę latania”, zgodnie z zasadą Helen Keller, która swoim życiem udowodniła,
że nawet poważne fizyczne ograniczenia nie uniemożliwiają rozwoju i korzystania z uro-
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ków świata. Z powyższej przesłanki dla „zwyczajnego” człowieka wypływa optymistyczny
wniosek, że nigdy nie jest za późno na zmiany i osiąganie z życia jak największej satysfakcji.
Z uwagi na to, że w warunkach szybkich przemian społecznych, politycznych i ekonomicznych rozwijają się nowe wartości, a dotychczas istniejące zyskują nowy profil lub podlegają
procesom destabilizacji, autorzy artykułu, sięgając do wyników badań międzynarodowych,
których szósta edycja miała miejsce w 2012 roku, starali się odnieść do tej części badania,
która dotyczy podatności na zmiany polskiego społeczeństwa z uwzględnieniem pewnych
odniesień międzynarodowych.
Jest to o tyle interesujące, gdyż pozwala zastanowić się nad kwestią, czy wyniki tych
badań mogą być swego rodzaju odniesieniem do oceny niskiej aktywności edukacyjnej polskiego społeczeństwa związanej z kształceniem ustawicznym. Kształcenie ustawiczne, wg
opracowania Komisji Europejskiej z 2000 roku, traktowane jest jako wszelkie formy nauki
podejmowane przez całe życie, mające na celu doskonalenie, pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji z perspektywy osobistej, obywatelskiej, społecznej i /lub zawodowej. Szerzej na ten temat wypowiada się Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD), według której kształcenie ustawiczne obejmuje wszelkie aspekty rozwoju indywidualnego i społecznego we wszystkich możliwych konfiguracjach, takich jak nauczanie
sformalizowane (szkoły, uczelnie, instytucje kształcenia zawodowego dorosłych) i nauczanie niesformalizowane (dom, praca, społeczności lokalne). Szeroki zakres pojęcia skupia się
wokół zagadnień standardów wiedzy oraz umiejętności potrzebnych każdemu człowiekowi,
niezależnie od wieku. Odnosząc się do kształcenia ustawicznego w Polsce, należy wskazać, że od początku XXI w. odsetek osób dorosłych uczestniczących w kształceniu i szkoleniu utrzymuje się na niskim poziomie około 5% – niemal dwukrotnie niższym niż średnia
EU-27 (wynosząca w ostatnich latach około 9%). Wskazuje to na utrzymywanie się w Polsce
„tradycyjnego” podejścia do aktywności edukacyjnej.
Tymczasem postęp cywilizacyjny, pojawienie się i nieustający rozwój nowych technologii powodują, że wiedza i umiejętności zdobyte 5 lat temu (a nawet krócej) ulegają
przedawnieniu i zmuszają do ciągłej edukacji. Wymusza ją też nieustannie zmieniający się
rynek pracy, wyznaczający potrzebę uzupełniania dotychczasowych kwalifikacji przez osoby w każdym wieku, chcące utrzymać zatrudnienie lub znaleźć nowe, ciekawsze, lepiej
wynagradzane zajęcie.
Idea uczenia się przez całe życie jest fundamentem wizji nowoczesnego społeczeństwa
wiedzy. Państwa najlepiej rozwijające się traktują kształcenie ustawiczne jako priorytet
w swoich strategiach rozwoju, a także w przemianach oświatowych. Podatność na zmiany,
świadome zachowanie człowieka przejawiające się akceptacją nowych idei, poglądów i rozwiązań stwarzających lepsze szanse działania i rozwoju oraz gotowość do odchodzenia od
tego, co się już sprawdziło oznacza otwartość i krytyczne sprawdzenie nowych możliwości.
W świetle powyższych uwag celem rozważań jest przedstawienie wyników badań dotyczących możliwości uczenia się nowych rzeczy oraz wskazanie skłonności do otwartości na
nowe rzeczy i sytuacje w wyznawanej hierarchii wartości.
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Metoda badań i analiz
Podstawą przeprowadzonej analizy jedno- i dwuwymiarowej były pierwotne dane zastane o charakterze subiektywnym – European Social Survey (ESS)1.Celem badania ESS jest
obserwacja zmian społecznych zachodzących w Europie tj. postaw wobec kluczowych problemów, zmian w systemach wartości i zachowań. Część pytań wykorzystywanych w poszczególnych rundach sondażu jest taka sama, część pytań (moduły rotacyjne) jest zmienna. W analizie wykorzystano odpowiedzi na pytania pochodzące zarówno z części stałej
i rotacyjnej. Pytania dotyczące wyznawanych wartości zawarte są w części stałej. Pomiar
wyznawanych wartości odbywał się na podstawie specjalnie skonstruowanej skali składającej się z 21 stwierdzeń. Analizy hierarchii wartości dokonano za pomocą częstości wskazań
szczególnie wysokiego stopnia identyfikacji z osobami wyznającymi poszczególne wartości
(1 lub 2 w skali od 1 do 6)2.
Z części rotacyjnej wykorzystano pytanie dotyczące subiektywnej oceny respondentów
dotyczącej możliwości uczenia się nowych rzeczy. Pomiar był dokonany na podstawie sześciostopniowej skali porządkowej, gdzie 1 − to ocena najniższa, zaś 6 – ocena najwyższa.
Pomiaru dokonano dwukrotnie – pierwszy raz w 2006 roku, po raz kolejny w 2012 roku.

Wyniki badań
Większość zachowań konsumentów, jak również stosunek do innych osób, rzeczy lub
sytuacji jest pochodną wyznawanego sytemu wartości. Wyniki ostatniej opublikowanej rundy badań wartości mieszkańców Polski wskazują na stosunkowo niski poziom identyfikacji
badanych z chęcią poszukiwania nowych zajęć czy chęcią bycia zaskakiwanym. Spośród
wszystkich badanych blisko połowa (46%) wskazuje, że identyfikuje się z osobami, dla
których te kwestie są istotne. Stworzona na podstawie odpowiedzi hierarchia badanych wartości pozwala na umieszczenie tej kwestii na szóstym miejscu wśród dwudziestu jeden ocenianych, co zaprezentowano na wykresie 1. Należy zaznaczyć, że taki poziom identyfikacji
pojawia się w każdym powtórzonym badaniu. W każdej kolejnej realizowanej rundzie badań
odsetek badanych, dla których jest to sprawa istotna jest zbliżony i oscyluje w granicach
45-47%.
Analizując przedstawione wyniki można zauważyć, że system wartości Polaków jest
bardziej ukierunkowany na tradycję, bezpieczeństwo niż na otwartość na zmiany. Można to
zauważyć tworząc większe i bardziej jednolite zbiory wartości. Elementami zbioru wskazującego na otwartość na zmiany mogą być oprócz kwestii „poszukiwania nowych zajęć
i lubienie niespodzianek” (46%), również „wymyślanie nowych rzeczy i twórcze podejście”
(49%), „samodzielne podejmowanie decyzji w swoich sprawach” (80%) oraz „poszukiwaEuropean Social Survey (http://www.europeansocialsurvey.org) – to akademicki projekt badań społecznych realizowanych
w Europie od 2001 roku. Dotychczas przeprowadzono sześć rund badań, z czego ostatnią w 2012 roku. Przeprowadzono wtedy
blisko 55 tysięcy wywiadów w 29 krajach. W Polsce badaniami zostało objęte 1898 osób.
2
Do oceny stopnia identyfikacji zastosowano skalę 6-stopniową, gdzie 1 oznaczało „bardzo podobny do mnie”, zaś 6 – „zupełnie do mnie niepodobny”.
1
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nie przygód i akceptacja ryzyka” (21%). Przeciwstawny zbiór wartości zbudowany jest z następujących elementów: „życie w bezpiecznym otoczeniu” (81%), „konieczność postępowania zgodnie z nakazami” (64%), „bycie skromnym i pokornym” (54%), „zapewnienie przez
władzę ochrony przed wszelkimi zagrożeniami” (80%), „poprawne zachowywanie” (70%)
oraz „istotność tradycji” (75%).
Wykres 1
Hierarchia wartości ludzkich w Polsce (% odpowiedzi)
































































































Uwaga: 1 − Ważne jest dla niego wymyślanie nowych rzeczy i twórcze podejście; 2 − Ważne jest dla niego to,
aby być bogatym; 3 − Uważa za ważne, żeby wszyscy ludzie na świecie traktowani byli równo; 4 − Ważne jest
dla niego pokazywanie własnych zdolności, możliwości; 5 − Ważne jest dla niego, aby żyć w bezpiecznym
otoczeniu; 6 − Lubi niespodzianki i zawsze poszukuje nowych zajęć; 7 − Uważa, że ludzie powinni postępować
zgodnie z nakazami; 8 − Ważne jest dla niego wysłuchanie ludzi, którzy różnią się od niego; 9 − Ważne jest
dla niego, aby być skromnym i pokornym; 10 − Ważna jest dla niego dobra zabawa; 11 − Ważne jest dla niego,
aby sam podejmował decyzje w swoich własnych sprawach; 12 − Bardzo ważne jest dla niego, aby pomagać
otaczającym go ludziom; 13 − Ważne jest dla niego odnoszenie znaczących sukcesów; 14 − Ważne jest dla niego,
aby władza zapewniła mu ochronę przed wszelkimi zagrożeniami;15 − Poszukuje przygód i lubi ryzykować;
16 − Ważne jest dla niego, aby zawsze zachowywać się poprawnie;17 − Ważne jest dla niego, aby inni ludzie
go szanowali; 18 − Ważne jest dla niego, aby być lojalnym wobec przyjaciół; 19 − Jest głęboko przekonany, ze
ludzie powinni dbać o przyrodę; 20 − Ważna jest dla niego tradycja; 21 − Poszukuje okazji, aby zabawić się.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ESS.

Uwzględniając zmienne metryczkowe można zauważyć, że naznaczenie „poszukiwania
nowych zajęć i lubienie niespodzianek” dla badanych nie ma większego wpływu płeć badanych. Odsetek kobiet i mężczyzn wskazujących w tym przypadku odpowiedzi „bardzo podobny do mnie” i „podobny do mnie” jest zbliżony. Wynosi on 47% dla mężczyzn i 46% dla
kobiet. Istotne znaczenie ma natomiast wiek respondentów. Najmłodsi badani (tj. 15-19 lat)
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Razem

Tabela 1
Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące stopnia identyfikacji z osobami lubiącymi niespodzianki i poszukującymi zawsze
nowych zajęć
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8,51
15,13
14,01
10,11
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ESS.
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5 grupa
decylowa
6 grupa
decylowa
7 grupa
decylowa
8 grupa
decylowa
9 grupa
decylowa
10 grupa
decylowa
29,55

36,43

31,86

29,73

35,22

32,06

32,58

24,84

30,92

29,79

21

37

21

44

30

57

47

45

31

24

23,86

28,68

18,58

29,73

18,87

27,27

26,40

28,66

20,39

17,02

10

15

16

22

27

25

27

23

25

24

11,36

11,63

14,16

14,86

16,98

11,96

15,17

14,65

16,45

17,02

8

10

13

18

22

22

23

21

17

27

9,09

7,75

11,50

12,16

13,84

10,53

12,92

13,38

11,18

19,15

1

1

2

0

4

5

5

7

9

12

1,14

0,78

1,77

0,00

2,52

2,39

2,81

4,46

5,92

8,51

88

129

113

148

159

209

178

157

152

141

JOLANTA WITEK, KRZYSZTOF BŁOŃSKI

305

306

POSTAWY POLAKÓW WOBEC MOŻLIWOŚCI UCZENIA SIĘ NOWYCH RZECZY

identyfikują się w znacznie większym stopniu (57%) niż osoby w wieku 30-44 lat (52%) czy
20-29 lat (49%). W znacznie mniejszym stopniu identyfikują się osoby w wieku 45-59 lat
(45%) oraz powyżej 60. roku życia (37%). Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia można zauważyć, że największy poziom identyfikacji występuje w przypadku osób z wykształceniem gimnazjalnym (52%). W dalszej kolejności są to osoby z wykształceniem średnim
(48%) i wyższym (47%), najniższe zaś w przypadku osób z wykształceniem zasadniczym
(45%) i podstawowym (41%). Ostatnią uwzględnioną zmienną były całkowite dochody netto gospodarstwa domowego danego respondenta, przedstawione w postaci grup decylowych.
Największy poziom identyfikacji zaobserwowano w najwyższych grupach decylowych, tj.
ósmej, dziewiątej i dziesiątej. W każdej z nich ponad połowa badanych wskazuje na odpowiedzi wskazujące na zbieżność opisanej wartości z wartością przez nich wyznawaną. W opozycji
do nich można wskazać pierwszą lub trzecią grupę decylową, w której odsetek odpowiedzi nie
przekracza 40%. Szczegóły przedstawiono w tabeli 1.
Kolejną kwestią poddaną analizie była subiektywna ocena możliwości uczenia się nowych rzeczy. Blisko 40% respondentów dostrzega w bardzo dużym stopniu możliwość
uczenia się nowych rzeczy3, zaś 23% w mniejszym stopniu. Takiej możliwości nie widzi
14% badanych. Należy również zauważyć zmiany zachodzące w czasie. W porównaniu do
wyników badania z 2006 roku zmieniła się znacząco struktura udzielanych odpowiedzi.
Wzrósł odsetek osób mających możliwości uczenia się nowych rzeczy (wzrost o 7 p.p.), zaś
zmniejszył się osób nie mających takich możliwości (spadek o 8 p.p.).Szczegóły zaprezentowano na wykresie 2.
Zmiany w czasie mają charakter pozytywny, lecz porównując wyniki z innymi krajami należy uznać prezentowany wynik za niski. Porównanie wyników z innych krajów lokuje Polskę na 19. miejscu wśród 23 krajów, których wyniki dotychczas opublikowano4.
Zdecydowanie więcej osób deklaruje możliwość uczenia się nowych rzeczy np. w Norwegii
(64%), Danii (59%), Hiszpanii (55%), Niemczech (49%) czy Szwecji (47%). Mniejszy niż
w Polsce odsetek osób można zaobserwować na Cyprze (37%), zaś porównywalny w Estonii
(38%) czy na Słowacji (42%). Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawiono w tabeli 2.
Dokonując charakterystyki grupy osób uczących się nowych rzeczy można zauważyć,
że w niewielkim stopniu przewagę mają mężczyźni. Możliwość uczenia się nowych rzeczy
w bardzo dużym stopniu deklaruje 41%mężczyzn i 37% kobiet. Wśród osób deklarujących
taką możliwość według kryterium dochodu przeważają osoby z górnych grup decylowych
(tj. ósmej, dziewiątej i dziesiątej). W przypadku każdej z tych grup przynajmniej połowa grupy składa taką deklarację. Przeciwieństwem są grupy najniższe (pierwsza, druga, trzecia),
w których takie deklaracje składa około jedna czwarta badanych.

Procent odpowiedzi kategorii 5 i 6 (w bardzo dużym stopniu) skali 6-stopniowej.
Opublikowano dotychczas wyniki z następujących krajów: Belgia, Bułgaria, Szwajcaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania,
Estonia, Hiszpania, Finlandia, Wielka Brytania, Irlandia, Izrael, Islandia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja,
Szwecja, Słowenia, Słowacja, Kosowo.
3
4
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Wykres 2
Subiektywna ocena Polaków możliwości uczenia się nowych rzeczy (% odpowiedzi)
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Źródło: jak w wykresie 1.

Tabela 2
Ocena możliwości uczenia się w wybranych krajach europejskich (% odpowiedzi)
Wyszczególnienie

Norwegia

Cypr

Niemcy

Dania

Estonia

0,2
0,6
2,0
8,5
24,4
41,7

5,20
8,40
9,60
22,10
17,60
18,70

1,20
1,60
4,60
15,90
27,00
30,10

1,20
1,30
2,50
10,40
25,60
35,90

8,30
6,10
7,50
17,60
20,90
21,70

2,40
1,60
4,70
14,30
21,90
29,10

22,5

18,40

19,60

23,10

17,80

26,10

W ogóle
1
2
3
4
5
W bardzo dużym
stopniu

HiszpaPolska
nia

Słowacja

Szwecja

6,50
7,40
6,10
17,50
23,40
22,70

1,30
5,30
9,10
17,90
23,90
22,30

1,20
1,10
4,80
14,30
31,40
32,10

16,50

20,20

15,00

Źródło: jak w tabeli 1.

Wśród osób uczących się nowych rzeczy(728 osób) duży udział mają osoby w wieku
30-44 lata (30%) oraz w wieku 20-29 lat (26%). Najmniej jest osób w wieku15-19 lat (12%).
Najczęściej deklarowanym poziomem wykształcenia jest wykształcenie średnie (37%) oraz
wyższe (28%). Blisko co piąty badany (19%) zaliczany do tej grupy ma wykształcenie zawodowe. Udziały osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym są najmniejsze
i wynoszą odpowiednio 8% i 7%.
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Podsumowanie
Wspomniana we wstępie idea uczenia się przez całe życie jest fundamentem wizji nowoczesnego społeczeństwa wiedzy. Program uczenia się przez całe życie ma na celu zapewnić obywatelom narzędzia do rozwoju osobistego, integracji społecznej oraz uczestnictwa
w gospodarce wiedzy. Państwa najlepiej rozwijające się traktują kształcenie ustawiczne jako
priorytet w swoich strategiach rozwoju, a także w przemianach oświatowych. Jak powiedział Albert Gray, ludzie sukcesu, dlatego odnoszą sukcesy, bo wytwarzają w sobie nawyki
robienia rzeczy, których nie chcą robić ludzie ponoszący klęski.
Tymczasem jak wynika z prezentowanych badań niepokojąco wygląda fakt nadmiernej
zachowawczości Polaków, tradycjonalizmu, braku odwagi w podejmowaniu ryzykownych
wyzwań, zbyt niskiej chęci uczenia się nowych rzeczy czy poszukiwania nowych zajęć. Czy
jest to efektem wyuczonej bezradności, braku życiowej aktywności czy też przywiązania do
życia w bezpiecznym otoczeniu. W tym artykule nie odpowiemy na to pytanie.
Wydaje się jednak, że podołanie dużym wyzwaniom społecznym jest możliwe przez
uzyskanie takiego poziomu samoświadomości i samoakceptacji, która wpłynie na stan gotowości do wzięcia pełnej odpowiedzialności za własny rozwój, do zaangażowania się i podjęcia działania. Wyjście poza zachowawczy schemat myślenia, a tym bardziej działania nie
jest łatwe i wymagać może porzucenia na chwilę stabilizacji i zmierzenia się z nieznaną
sytuacją, budzącą lek. Społeczeństwo i gospodarka oparte na wiedzy stawiają wysokie wymagania jednostce, często pozostawiając ją samą ze swoimi problemami. Brutalne mechanizmy ekonomiczne podsuwają sceptyczną wizję przyszłego scenariusza takiego społeczeństwa, w której występuje niezbyt wielka grupą „wygranych”, ale z „wyrokiem dożywocia”
skazującym na uczenie się przez całe życie oraz rosnącą grupą „przegranych”, którzy nigdy
nie mieli szans edukacyjnych lub dobrowolnie uchylili się od konieczności dożywotniego
nabywania i sprzedaży swojej wiedzy. Zatem motywem pobudzającym do działania mogą
być bezwzględne kryteria ekonomiczne, zmuszające do utrzymania się na rynku pracy. Pisze
o tym Linda Holbeche wskazując, że „rozwój osobisty jest to podstawowy sposób, w jaki ludzie mogą zapewnić sobie stałą zdolność do pracy na niepewnym rynku”. Pogląd ten wskazuje na ścisły związek rozwoju osobistego z rozwojem zawodowym, który jest definiowany
przez Bena Balla jako proces indywidualnego wzrostu, zdobywania umiejętności i rozwoju
związanego z pracą(Wiatrowski i in., 2008, s. 221-235).
Jest to o tyle ważne, że do niedawna Polska opierała swą konkurencyjność na niskich
kosztach pracy. W przyszłości nie będzie to możliwe, bowiem dynamiczny rozwój technologiczny i globalizacja gospodarki światowej wymagają zapewnienia odpowiedniego fundamentu, jakim stają się wysoko kwalifikowani pracownicy. By to uświadomić należy pamiętać, że, jak zapisano w Raporcie o Kapitale Intelektualnym Polski (2008, s.6), za 10-20 lat
wielu z nas będzie pracowało w sektorach, których jeszcze nie ma, świadcząc usługi, które
jeszcze nie zostały wynalezione i rozwiązując problemy, o których nie wiemy, że istnieją.
A tymczasem w przywoływanym opracowaniu podano, że indeks kapitału intelektualnego
dla osób dorosłych plasuje Polskę na 14.miejscuspośród 16 krajów europejskich objętych
porównaniem. Zatem niski odsetek Polaków uczestniczących w systemie kształcenia usta-
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wicznego jest bardzo niepokojący zważywszy, że deprecjacja wiedzy jest nierozerwalnie
związana z szybkim rozwojem technologii.
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Poles’ Attitudes towards the Possibility to Learn New Things
Summary
An aim of considerations is to present findings of the research on the possibility to learn new things as well as to indicate propensities to openness to new
things against the background of the shared hierarchy of values. The article is of
the research nature. The subject of analysis is the Poles’ hierarchy of values and the
declared degree of possibility to learn new things. The article was prepared on the
grounds of results of the European Social Survey (ESS). In the research proceedings, there was also used the literature in the field of sociology and psychology accessible in the form of books and articles. The carried out analyses findings indicate
a relatively low level of identification of the respondents with their desire to look
for new tasks or desire to be surprised. The Poles’ system of values is more aimed
at the tradition, safety than at their openness to changes. Most respondents perceive
the possibility to learn new things. The percentage of the respondents declaring
such an opportunity in the last six years has been increasing, albeit vis-à-vis other
European countries this result should be considered as low.
Key words: learning, hierarchy of values, the already existing data.
JEL codes: A14, D12

Отношение поляков к возможности обучения чему-то новому
Резюме
Цель рассуждений – представить результаты исследований, касающихся возможности обучения чему-либо новому, и указать склонность к от-
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крытию к новому на фоне принятой иерархии ценностей. Статья имеет исследовательский характер. Предмет анализа – иерархия ценностей поляков
и декларированная степень возможности учиться чему-нибудь новому. Статья
подготовлена на основе результатов Европейского общественного зондажа.
В исследовании использовали также литературу из области социологии и психологии, доступную в форме книг и статей. Результаты проведенных анализов
указывают относительно низкий уровень отождествления обследуемых с охотой искать новые занятия или с охотой быть захваченным врасплох. Система
ценностей поляков более направлена на традицию, безопасность, чем на открытость к изменениям. Большинство респондентов замечают возможность
учиться чему-либо новому. Доля обследуемых, заявляющих о такой возможности в последние шесть лет, увеличивается, хотя по сравнению с другими
европейскими странами этот результат следует считать низким.
Ключевые слова: учеба, иерархия ценностей, уже сложившиеся данные.
Коды JEL: A14, D12
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Sustainable Consumption and Innovative Consumption
in Consumer Behaviour of Mazovian Households
Summary
The transformations taking place in the contemporary world under the influence
of the processes of globalisation and internationalisation of the global economy
exert a crucial impact on households’ consumer attitudes. Consumers’ behaviours
in the market are being shaped under the influence of many determinants, not only
strictly economic but also social and cultural. An aim of the author’s considerations
is to analyse sustainable consumption and innovative consumption understood as
innovative behaviours of contemporary consumers. In the first part of the article,
the author synthetically carried out an analysis of sustainable consumption as well
as he discussed the determinants of development and manifestations of prosumption. In the second part of the text, based on his own research surveys, the author
focused on grasping innovative behaviours of Mazovian households in the context
of research findings. Synthetic statement concludes the study.
Key words: consumption, consumer behaviour, sustainable consumption, innovative consumption.
JEL codes: A12, C18, C46, D03, D12, D18

Introduction
The turn of the 21st century is marked by intensive and profound changes in consumer
behaviour on the market as regards various aspects of their daily lives. These changes are
largely the consequence of many determinants such as: economic and cultural globalisation
processes, integration processes (i.a. foundation of the European Union as a single market
with free movement of people, capital, goods and services), processes fostering consumer
mobility, technological progress, urbanisation processes, development and increasing popularity of the Internet and mobile phones as well as sustainable development policy. These
processes are the basis for the so-called post-industrial society (Bell 1974), knowledge society (Drucker 1985) or the “third-wave” society (Toffler 2006)1. They also contribute to
changes in consumer behaviour on the market known as the “new consumption”, and lead
to the emergence of the so-called counter-trends. It should be borne in mind that today’s
consumers (especially those who are conscious and better educated) create their own identity
The terms of “industrial society”, “knowledge society” or “third wave society” are synonymous to the Knowledge-Based
Economy, the concept first introduced to the literature by Lester Thurow in the 1990s in relation to the business sector using
modern technologies, in particular information technologies.
1
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and increasingly wish to participate not only in consumption itself, but also in product development, thereby becoming prosumers, or “co-producers” of goods and services.
Today’s consumers are faster and faster demonstrating adaptive attitudes towards the
changes in the goods and services market. A broader access to information by today’s consumers, and in particular their ability to interpret it correctly and translate it to a rational decision, is a reliable verification of skills attributed to appropriate consumer behaviours on an
innovative market. As argued by S. Im, B.L. Bayus i Ch.H. Mason (2003), such behaviours
depend on a large number of various determinants. Criteria for describing the characteristics
of purchasing behaviour include the type of market situation and consumer perception of the
differences between brands available on the market. Consumers’ attitude to market innovations, and thus their ability to purchase new products and services, derives from a specific
personality trait that may be called innovativeness. Innovativeness may be understood as
a trait of individual personality forming a structure of relatively stable human traits which
make an individual particularly inclined to imitate certain behaviours. Individuals characterised by innovativeness as a component of such a personality will tend to accept novelties
earlier than an average person, and consequently direct their behaviour towards innovations.
Innovative consumers clearly create a market for new brands and products, initially by manifesting their use to their imitators and subsequently by promoting their positive attitude to
such brands and products.
The objective of this discussion is to analyse sustainable consumption and innovative
consumption understood as innovative behaviour of today’s consumers. The first part of this
article provides a synthetic analysis of sustainable consumption and discusses conditions
for prosumption development and its manifestations. The second part of the text focuses on
identification of innovative behaviours of Mazovian households in the context of research
results, based on own research. The final part of this study contains a synthetic conclusion.

Sustainable consumption in consumer behaviour of today’s consumers
The issue of sustainable consumption first arose at the United Nations Conference on
Environment and Development in Rio de Janeiro in 1992. The current policy framework
for action on sustainable consumption and production is based on Johannesburg Declaration
adopted at the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg in 2002 and the
Marrakesh Process initiated in 2003. The EU Sustainable Development Strategy, updated in
2006, recognised sustainable consumption as one of the seven key challenges to be tackled
in the modern world. Sustainable consumption, also known as green consumption or ecoconsumption, is defined as a holistic approach aimed at minimising the impact of social systems of consumption and production on the environment. Therefore, such consumption can
be said to mean that individuals deliberately seek to minimise the adverse effects resulting
from consumption of consumer and investment goods and services through rationalisation
and utilisation of production factors (resources) and reduction of generated post-production
and post-consumption waste. Similarly to sustainable development, sustainable consump-
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tion (eco-consumption) should be characterised by stability and sustainability. Stability
means that consumption processes ensuring maximum consumer satisfaction become wellestablished within an unlimited period of time. In other words, sustainable consumption
means optimum, conscious and responsible use of available natural resources, goods and
services at the level of individuals, households, local communities, business communities,
local, regional and national governments and international structures, in accordance with the
principles of sustainable development. It should be emphasised that sustainable consumption is based on the wish to reduce wastage as well as waste and pollution generation (best
practices in the field of waste management, water and waste water management, renewable energies and development of eco-friendly products) and to choose goods and services
which comply, as far as possible, with certain ethical, social and environmental criteria. In
a broader sense, it can be claimed that sustainable consumption has the following characteristics (Lorek 2007):
-- maintaining the restorability of renewable resources,
-- efficient use of non-renewable resources,
-- gradual elimination of hazardous and toxic substances from economic processes and
other applications,
-- reduction of environmental burden and avoiding exceeding the limits determined by environmental resistance,
-- continuous protection and restoration (if possible) of biodiversity at four levels: landscape, ecosystem, species and genes,
-- creation of conditions for fair competition in access to scarce resources and possibilities
of sewage disposal for economic operators,
-- adding a social dimension to decision-making processes, in particular as regards local
environment,
-- seeking to provide people with a sense of ecological security, understood as the creation
of conditions fostering physical, mental and social health.
Sustainable consumption is possible only if consumers are well aware of environmental
issues, and does not mean consuming less, but in a different, more efficient way that leads to
improved quality of life. A prerequisite for practical implementation of the sustainable consumption concept is a reorientation of consumer behaviour, encouraging consumers to change
their quality of life, i.e. make a shift from egocentric to ecocentric attitude, and to take into
account other people’s needs and environmental protection in their choices. Examples of
sustainable consumption may include healthy food, purchasing reusable bags, transport and
tourism which do not lead to the degradation of the environment. Eco-consumption results
in two consumer trends: conscious consumption and collaborative consumption. Conscious
consumption, also known as “ethical consumption” or “responsible consumption”, is understood as making consumer choices based on the knowledge about social, environmental and
political consequences. In practice, conscious consumption means searching for information
on products and services, including practices used by their providers, production process, recycling possibilities, and making socially and environmentally responsible choices on that basis
(http://www.fed.home.pl/teg/images/m1_swiadoma_konsumpcja_fin.pdf). In other words,
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conscious consumption involves rational consumer behaviour, focused on health, eco-friendliness, sustainable development and knowledge-based economy. This consumption trend manifests itself not only when we purchase goods and services that are friendly to people and the
environment, but also when we leave the wallet in the pocket and look for better solutions. This
proves that we are undergoing a slow transformation towards the consumer society where “to
have” is increasingly becoming “to be”. Nevertheless, it should be borne in mind that conscious
consumption explores such solutions as the reduction of product use, product sharing and reuse. Furthermore, in ethical (conscious) consumption, it is important to take into account the
entire life of a product, not only how it was made, but also what will happen to it when no
longer needed. The products covered by this trend are handicraft items and low-processed
goods – the entire group of products known as slow food2, i.e: slow life, slow travel, slow
parenting and slow city. In the recent period, clothswaps and up-cycling (processing waste
into more valuable items) once again have become fashionable in many countries of the world
due to the present economic crisis. Collaborative consumption, also referred to as “sharing”,
“mesh”, “sharing economy” or “peer-to-peer economy”, is in turn based on the idea of sharing
and the so-called product service approach – that is a focus on the product function, instead of
product ownership. In other words, we do not need a DVD, but the film recorded on this carrier
that we can watch. After reading a book, we can replace it with another one. Collaborative consumption solutions range from usual neighbourly exchange of favours through various types of
libraries to practices increasingly prevalent in Europe, such as city bikes (a system that allows
residents to use bicycles hired for a short time from special sites in selected parts of the city)
or car-sharing schemes (e.g. ZipCar) (http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=B
99FA4D5106242D08CE07FC8D77DFC5E). Collaborative consumption can therefore be said
to form a consumption model that involves, among others, borrowing, exchange, barter agreements or paid access to goods, as opposed to ownership (Botsman and Rogers, 2012, p. 15-16;
Gansky 2010, p. 56) – a model which, in addition to the reduction of individual consumption
and unnecessary purchases, also enhances social integration and social ties. It should be mentioned that there are different forms of collaborative consumption that concern specific goods
or services. The most important ones include (Wardak, Zalega 2013, p. 10):
-- clothswap, toyswap: cashless exchange of clothes or toys;
-- cohousing: linking completely independent flats by means of a shared space used by all
residents, e.g. kitchen, laundry room or playground;
-- couchsurfing: a platform where users can offer free accommodation to people from
around the world or find free accommodation while away from home;
-- crowdfunding: social fund-raising for a particular purpose, e.g. setting up a business or
publishing a book; people who like the idea can support the initiator with small amounts;
-- coworking: hiring premises to work in; this form of collaborative consumption is very
popular among freelancers and people working remotely for a company;
Slow food is opposed to rapid and convenient, but also unhealthy and irrational life. In other words, slow food, promoting
slow lifestyle symbolised by a snail, furthers the right to the taste that we have lost in the civilisation of consumption and refers
to rational consumer decisions.
2
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-- carpooling: sharing a car drive for a fee to reduce the cost of travelling to a given destination;
-- roomsharing: renting a room on certain dates via web services; it is usually a short-term
lease, e.g. 2-3 days long, mostly to tourists.

Prosumer and innovative consumption
Prosumers are creative, innovative and active consumers who disseminate their knowledge about positive and negative experiences with goods or services among consumers, thus
influencing their purchasing decisions, as well as affecting the quality of provided goods and
services. It can thus be claimed that the prosumer is a trendsetter, i.e. a person setting new
trends followed by other consumers. Creative and innovative consumers have the knowledge
gained from their own experience, motivation for creative work and creative thinking skills,
hence they want to be co-developers, not just passive recipients. Compared with traditional
consumers, prosumers have a wider perception of media information which they obtain from
multiple sources simultaneously, without sensing any information overload. Prosumers are
also consumers who are extremely active on the market of goods and services. This activity manifests itself in many different ways. Individuals may manufacture certain products
(their equivalents) or provide some services themselves, thereby taking over the tasks of
the companies and meeting on their own the needs that have arisen. In this case, prosumers
play the role of producers. In addition, the consumer, as the economic man, can actively codevelop a product or brand and promote it among other people, thus assuming the attitude of
a professional consumer. Therefore, it can be argued that innovative consumer is becoming
a producer, or an investor, because the process of consumption is similar to the production
process. Existing similarities were first pointed out by G. S. Becker, whose starting point
was the assumption that production is a unique type of transformation of some resources
into other. Raw materials, semi-finished products, tools and human labour that exist at the
beginning of the production process are transformed into finished products and production
waste, or the so-called “negative products” (Becker 1990, p. 236-238) during the process.
P. Halicki (2007, p. 34) emphasises that prosumers are active consumers who collect information about companies and brands, and expect personalised products, opportunities to
influence the product and interactive consumption, whereby they provide companies with
information about their perception of the product and take part in its development. In turn,
D. Tapscott (2010, p. 140) indicates that the prosumer generation covers mainly the net
generation, which does not see the world as a place of consumption but a place of creation.
Therefore, they are not just passive consumers, but creators distinguished by: the need for
freedom and freedom of choice, the need for tailor-made items (customisation) and their personalisation, the tendency to make joint decisions, the need for dialogue, entertainment and
fun as well as high speed and innovativeness. The very concept of “prosumption” derives
from the above definitions of prosumer. It is, in fact, a combination of two English words:
production and consumer, and comprises interlinks between production and consumption
(Hajduk, Zalega 2013). Prosumption is most commonly defined as a phenomenon of inter-
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twining consumption and production processes, blurring the boundaries between them (Jung
1997, p. 145), with consumers becoming producers at the same time. It can be argued that
prosumption is also an expression of consumers’ opposition against mass, unified and standardised production. Innovative consumers want to be treated individually, targeted personally, not generally, given that individual needs, tastes and preferences differ. Such consumers
do not receive only ready-made identities as previously prepared by producers, but also
some elements which they use to build their own identity, becoming creators of their own
ideas about themselves (Toffler 2006, p. 580). Prosumption, also known as smart or innovative consumption, may be considered in terms of both benefits and costs. In the first case,
prosumerism is aimed at achieving maximum satisfaction with the purchased good. Such
behaviour manifests itself, among others, in a variety of product modifications made by the
users themselves or through active involvement in the development of goods, in cooperation
with the manufacturers. The practices described allow consumers to adapt products to suit
their individual preferences. On the other hand, prosumers can direct their efforts towards
minimising the costs of purchased goods. To do so, they actively explore alternatives for the
chosen goods, employing different methods to obtain objective and subjective market information. Moreover, a significant role here is played by self-supply. Individuals may decide
to manufacture products (their equivalents) or carry out specific activities (like services)
themselves and thus satisfy their needs at a lower cost. This form of prosumer behaviour
is called rationalistic prosumption. It generates significant costs arising, for example, from
the transfer of such tasks (e.g. transportation) from the producer to the consumer, mental
effort (creativity, development of new product applications) or independent improvement
of goods. The described prosumer behaviours perfectly fit in the new consumer trend called
hyper-personalisation, where a whole range of tools is used, beginning from information
technologies and transfers of business activity and ending with the personalisation of market
offer tailored to individual consumer preferences.
The development of innovative consumption is a consequence of the development of
education, changes in work organisation due to the disappearance of a traditional division
between work time and leisure time, more leisure time and the need to use it in an attractive way. Undoubtedly, prosumption development in recent years has been boosted by the
economic crisis, forcing consumers to be more active, manufacture products themselves or
gradually replace the use of services with self-catering for their needs in this regard. Such
a form of innovative consumption is connected with natural consumption, i.e. manufacturing products independently. In addition, the development of innovative consumption is also
affected by virtualisation of life and easier access to new technologies such as the Internet or
mobile phone. Through the use of new technologies, consumers can communicate both with
other consumers and directly with companies, sharing their opinions about products and
brands. Hence, it can be argued that by making these efforts, prosumers are becoming the
driving force of innovation for companies that wish to use their potential and are involved in
continuous exploration process in the post-industrial society.
There is no clear evidence that innovative consumption is determined by individual characteristics of the economic man. Neither is it fully known how much the presence of pro-
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sumerism in consumer behaviour is influenced by the surroundings. It seems most likely
that both internal (personality) and external factors play their simultaneous roles. The former
include, among others, willingness to take risks, creativity, openness to cooperation, innovativeness and interpersonal skills. External determinants comprise social stimuli such as the
influence of various social groups, e.g. family responsible for instilling basic moral values
and certain behavioural patterns. Age, membership of a particular social class and status
are also significant. In addition, economic factors such as income, macroeconomic trends,
economic situation in the country and in the world, prices and market offer, etc. should be
mentioned.

Innovative consumer behaviour in the context of research results
In order to gather complete and updated information on sustainable consumption and
innovative consumption in consumer behaviour in Mazovia, a questionnaire survey was
used as a method for direct research. This method proved to be helpful both in describing
the occurring phenomena and in verifying whether there are specific relationships between
these phenomena and the respondents’ awareness. Prior to the main survey, pilot surveys
were conducted covering a group of 17 households in Warsaw. These pilot questionnaire
surveys aimed to verify the selection and understandability of questions contained in the
questionnaire and the appropriateness of the questionnaire structure. These surveys resulted
in some amendments in the questionnaire structure, whereby some questions were deleted
and replaced with new ones and some were modified. It should also be mentioned that welltested techniques commonly applied in market and marketing research were employed to design the questionnaire. The questionnaire consisted of 28 essential questions, mostly closed
ones, including 7 on personal data. Different groups of questionnaire questions were closely
correlated with successive stages of the decision-making process of households during the
economic crisis.
The empirical material contained in this article comes from direct research conducted in
the form of a questionnaire survey on a sample of 536 households in the period from August
to September 2013 in five Mazovian cities of different populations and sizes. In accordance with the research assumptions, the sample included persons over 18 years of age who
were financially independent and took independent purchasing decisions on the market. In
order to select the sample, the selective quota sampling procedure was used. The characteristics (quotas) covered by the research were: sex and age. The survey was conducted as part
of statutory research and fully funded by the Faculty of Management of the University of
Warsaw.
The research covered 53.1% and 46.9% of women and men, respectively. The distribution of respondents by sex and age was consistent with the distribution in the general population; therefore, there were slightly more women than men and people aged 26-44 formed
the largest age group in the sample. An important variable in the study of consumption is the
place of residence. In accordance with the research assumptions, the sample of respondents
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included people living in big Mazovian cities of different populations and sizes, namely:
Warsaw (population: over 1 million), Radom (population: over 200,000), Płock (population: above 100,000), Siedlce (population: over 50,000) and Ciechanów (population: over
20,000). Each city was represented by 107-108 people and constituted approximately 20%
of the sample.
Respondents were asked a question about their level of education. The questionnaire
included four categories of education: primary, basic vocational, secondary and higher education. Respondents with secondary education formed the largest group. As many as two
fifths of those surveyed declared this level of education. Every fourth respondent completed
higher education and one in five respondents had basic vocational education. In the sample
surveyed, people with primary education were the smallest group (14.5%). It should also
be noted that more than three quarters of respondents belonged to the working population,
while sixteen out of one hundred respondents did not work. The proportion of professionally active and passive persons in the population surveyed is similar to that on the national
labour market. Nearly two fifths of those surveyed were members of households consisting
of two persons, while every third respondent represented a three-person household. Every
fifth respondent was a member of a four-person household and only one in eight respondents was a representative of a one-person household. Among the respondents, 37.4% had no
dependent children, 35.6% had one child and 21.5% of respondents had two children. Only
one in twenty people surveyed represented households with many children. Almost half
of respondents described their economic situation as bad, while every third respondent as
good. Less than one in ten respondents described their economic status as very bad, whereas
only one in twenty as very good. The largest group of respondents included people whose
monthly income per capita ranged from PLN 1,001.00 to 2,000.00. For every third respondent, monthly income per household member did not exceed PLN 3,000.00. For every eighth
respondent, monthly income did not exceed PLN 1,000.00 per household member. The
smallest group of respondents included households where income was above PLN 5,000.00
per capita a month.
Innovativeness in the sphere of consumption is manifested by consumer purchasing behaviour that fits in alternative trends identified in the first decade of the 21st century. The
research shows that the respondents revealed consumer behaviours corresponding with the
trends described in the first part of this study. It should be added that the new consumption
trends in innovative consumer behaviours are complementary and intertwined. Conscious
consumption, involving efficient goods management, reduced consumption of goods that
are highly resource-intensive as regards environmental resources and elimination of products that may be considered redundant, plays a significant role among consumption trends
observed currently. In order to minimise the negative environmental impact of individual
consumption, respondents demonstrated pro-environmental purchasing behaviour such
as buying eco-friendly fast-moving consumer goods (organic food, cosmetics produced
from organic components, green household cleaners and environmentally-friendly packaging made from biodegradable or recyclable materials) and durable goods (energy-efficient
light bulbs, energy-efficient appliances and electronics, water-saving bathroom fittings).
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Respondents showed interest in health-related advantages of food products and promoted
health-oriented diets. The interest in diets rich in all essential minerals in appropriate proportions was declared by almost 53% of those surveyed, while the purchase of organic food was
pointed out only by every fifth respondent. However, as regards the reasons for eco-friendly consumer behaviour, respondents indicated, in the following order: waste segregation
(65.9%), use of green packaging and shopping bags (59.3%), use of biodegradable household cleaners (49.3%), reduced use of utilities (17.6%), a shift from a car to public transport
(10.3%) and a shift from driving their own car to cycling (6.4%). As regards conscious
consumption, most respondents who took into account environmental aspects when making
purchasing decisions came from Warsaw (37.4%) and Siedlce (26.7%), while Radom accounted for the smallest proportion (9.6%). Only every fourth respondent felt that they had
made a consumer choice based on social reputation of the company, while only one in ten
declared having refrained from purchase because of social or environmental considerations.
This answer was mainly given by the residents of Warsaw (14.8%) and Płock (10.4%). The
survey conducted also shows that the percentage of respondents declaring an encounter with
conscious consumption was higher among women (67.9%) than men (56.8%). More than
one third of the respondents claimed that they had attended an event promoting the concept
of conscious consumption or Fair Trade at least once in their lives. They were mostly women
aged 26-44, having secondary and higher education, with a monthly income per capita above
PLN 3,000.00, living in Warsaw and Siedlce.
Conscious consumption is inseparably linked with collaborative consumption. Almost
one in ten respondents declared having made a cashless exchange of unnecessary clothes,
unwanted gifts and children’s clothing, footwear and toys in order to reduce the expenses
connected with the purchase of clothing, books and broadly defined children’s accessories.
Such consumer behaviour is referred to in the literature as clothswap or toyswap. This type
of self-protective behaviour of households was mostly declared by the residents of Warsaw
(23.4%), Radom (20.1%) and Ciechanów (16.3%). They were mostly women with secondary
general and higher education, having a monthly disposable income per capita not exceeding
PLN 3,000.00. In contrast, a third of respondents had never participated in such swaps and
were not interested in them whatsoever. In turn, every twelfth respondent declared having
made one of the rooms in their flat/house available for a short time in their preferred period
in order to obtain additional money, by using an Internet service (mainly Tablica.pl3). Such
consumer behaviour is known as roomsharing. This answer was mainly given by respondents from Warsaw, Siedlce and Radom. They were mostly persons of 26-44 years of age with
secondary general or higher education and a monthly income per capita under PLN 2,000.00.
It should be noted here that respondents are sceptical as regards sharing such goods as private flats or houses. Every third respondent would feel uncomfortable when making their
flat available to travellers or renting it for a weekend to strangers via the Internet. In contrast,
almost half of the respondents would feel uneasy in such a situation but they could consider
participation in roomsharing. Only one in five respondents declared feeling comfortable
This platform supports collaborative consumption at the local level, enabling the exchange or sale of goods between
neighbours.
3
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while participating in such collaborative consumption, with the proportion of men expressing this opinion being bigger by only 5% than that of women. Respondents considered the
following to be the most important benefits of participation in collaborative consumption:
knowledge of people to whom items are lent or with whom they are swapped, strict rules
ensuring safe participation in consumption and an opportunity to earn money.
Today’s prosumers, also known as competent or active consumers, are primarily people
using computers, the Internet, smartphones and mobile phones. It is not therefore surprising
that respondents who can be regarded as prosumers most often associate innovation with
“something that changes the world and everyday life”, quoting examples of the Internet,
smartphones and mobile phones. The research shows that only 6.8% of respondents declared
active cooperation with companies. This involves co-development or designing of products
or packaging. This marginal percentage of active consumers clearly indicates very little activity of respondents in this area. In my opinion, this may be due to two reasons. First, many
respondents do not know any schemes or tools that would enable them to be trendsetters, or
co-developers of innovation. Second, the vast majority of people surveyed say that they have
never been invited to participate in such a scheme by a company. Furthermore, for many
respondents innovation development seems to be a distant concept, reserved exclusively for
a small group of well-educated, talented people with high intellectual potential. It should be
pointed out here that especially young consumers aged 18-25 express great enthusiasm for
co-development of innovations and have a clear vision of their activities in the field of codevelopment of innovations. As basic motivating factors for involvement in innovation codevelopment, respondents most frequently mention the following: curiosity, an opportunity
to test their abilities, gaining new experiences, participation in new projects and a possibility
to include this fact in their CVs. The research found that conscious and innovative consumers, who are not only passive recipients but also ask questions, formulate their opinions and
then place them in virtual space, are young people aged 18-25 with secondary general or
higher education, having a monthly income per capita above PLN 2,000.00 and mostly coming from Warsaw (17.6%), Płock (10.4%) and Siedlce (7.8%).

Conclusion
Globalisation and internationalisation processes are having a significant impact on the
functioning of today’s consumers. The current changes result in discernible new consumer
trends that have led to the emergence of entirely new features of today’s consumers, such
as: greater market awareness, the need to establish social ties, increased spatial and social
mobility as well as innovativeness in the search for information on goods and services and
the ways of their acquisition. These changes are also visible in Polish consumers living in
Mazovia. Information obtained during the research helps determine the scope and scale of
innovative behaviour in the surveyed households. Consumers’ innovativeness is proved by
their reactions to new trends. Undoubtedly, new post-modern dynamic, mobile consumers
are creating new needs, looking for new experiences, demanding, conscious and less loyal in
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their consumer choices. The research suggests that conscious consumption is very popular
among consumers living in Mazovia. It manifests itself in eco-friendly purchasing behaviour of consumers, consisting in buying organic food, cosmetics produced from organic
components, green household chemicals as well as energy-efficient light bulbs and energyefficient household appliances and electronics. In turn, innovative consumption is less widespread among the respondents and mainly popular among young people proficiently using
the achievements of modern technological progress, such as computers, smartphones and
mobile phones.
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Konsumpcja zrównoważona i innowacyjna w zachowaniach
konsumenckich mazowieckich gospodarstw domowych
Streszczenie
Przemiany zachodzące we współczesnym świecie pod wpływem procesów
globalizacji i internacjonalizacji gospodarki światowej wywierają istotny wpływ
na postawy konsumpcyjne gospodarstw domowych. Zachowania konsumentów na
rynku kształtują się pod wpływem wielu determinant, nie tylko stricte ekonomicznych, ale także społecznych i kulturowych. Celem rozważań jest przeanalizowanie
konsumpcji zrównoważonej oraz konsumpcji innowacyjnej, pojmowanych jako innowacyjne zachowania współczesnych konsumentów. W pierwszej części artykułu
w sposób syntetyczny przeprowadzono analizę konsumpcji zrównoważonej, a także omówiono uwarunkowania rozwoju i przejawy prosumpcji. W drugiej części
tekstu, na podstawie badań własnych, skoncentrowano się na uchwyceniu innowacyjnych zachowań mazowieckich gospodarstw domowych w kontekście wyników
badań. Syntetyczna konstatacja wieńczy niniejsze opracowanie.
Słowa kluczowe: konsumpcja, zachowania konsumenckie, konsumpcja zrównoważona, konsumpcja innowacyjna.
Kody JEL: A12, C18, C46, D03, D12, D18

Устойчивое потребление и инновационное потребление
в потребительском поведении мазовецких домохозяйств
Резюме
Преобразования, происходящие в современном мире под влиянием процессов глобализации и интернационализации мировой экономики, оказывают
существенное влияние на потребительское поведение домохозяйств. Поведение потребителей на рынке формируется под влиянием многих детерминантов, не только строго экономических, но также общественных и культурных.
Цель рассуждений – провести анализ устойчивого потребления и инновационного потребления, понимаемого как инновационное поведение современных потребителей. В первой части своей статьи автор синтетическим образом
провел анализ устойчивого потребления, а также обсудил обусловленности
развития и проявления «производства для себя» (англ. prosumption). Во второй части текста, на основе собственных исследований, он сосредоточил внимание на выявлении инновационного поведения мазовецких домохозяйств
в контексте результатов исследований. Синтетическое умозаключение завершает настоящую разработку.
Ключевые слова: потребление, потребительское поведение, устойчивое
потребление, инновационное потребление.
Коды JEL: A12, C18, C46, D03, D12, D18
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Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej
pt. Badania marketingowe – podejścia jakościowe i ilościowe
(Zamek Książ w Wałbrzychu, 25-27 maja 2014 roku)
Katedra Badań Marketingowych Instytutu Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu zorganizowała po raz szósty ogólnopolską konferencję naukową z cyklu
Badania marketingowe. Idea przewodnia tegorocznej konferencji została wyrażona formułą: Badania marketingowe – podejścia jakościowe i ilościowe. Honorowy patronat nad
konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a merytoryczny
‒ Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu. Konferencja odbyła się w dniach 25-27 maja
2014 roku w Zamku Książ w Wałbrzychu.
Uczestnikami konferencji byli pracownicy katedr marketingowych uczelni ekonomicznych, a także wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów oraz politechnik z całej Polski, a w tym: Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie, Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie,
Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego,
Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Koszalińskiej,
Politechniki Lubelskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły
Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu,
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele agencji badawczych. Ogółem konferencja zgromadziła 80 uczestników.

KRYSTYNA MAZUREK-ŁOPACIŃSKA, MAGDALENA SOBOCIŃSKA

325

Konferencja stanowiła forum dyskusyjne dotyczące następujących obszarów tematycznych:
-- Zmiany paradygmatów w badaniach jakościowych;
-- Kierunki rozwoju badań ilościowych;
-- Metody wielowymiarowe w badaniach marketingowych;
-- Pogłębione wywiady indywidualne oraz zogniskowane wywiady grupowe w badaniach
eksploracyjnych;
-- Metody etnograficzne w badaniach przemian kulturowych i stylów życia konsumentów;
-- Badania motywacji konsumentów oraz analiza struktury postaw nabywców;
-- Badania reakcji konsumentów na bodźce marketingowe;
-- Użyteczność triangulacji metod i technik badawczych;
-- Metody interpretacji danych wizualnych;
-- Analiza semantyczna treści przekazów komunikacyjnych;
-- Semiotyka w procesach kreowania innowacji;
-- Zastosowanie portali społecznościowych i technologii mobilnych w badaniach marketingowych;
-- Crowdsourcing i wykorzystanie elementów mechaniki gier w badaniach marketingowych w aspekcie zwiększania zaangażowania respondentów;
-- Efektywność badań marketingowych.
Podczas otwarcia konferencji prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska – Przewodnicząca
Rady Programowej powitała gości, a JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz podkreślił, że inicjatywę organizowania przez Katedrę
Badań Marketingowych cyklicznych konferencji z zakresu badań marketingowych uważa
za szczególnie cenną w kontekście wyzwań stojących przed szkołami wyższymi w Polsce
i związanych z nimi potrzeb tworzenia sieci badawczych, formułowania programów badawczych zorientowanych na holistyczne ujęcia problemów oraz pogłębiania współpracy
między ośrodkami akademickimi.
Program konferencji obejmował następujące sesje tematyczne:
sesja I – Badania marketingowe – nowe podejścia metodologiczne i metodyczne;
sesja II – Badania marketingowe – kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych;
sesja III – Badania marketingowe zachowań konsumentów;
sesja IV – Badania marketingowe – nowe technologie;
sesja V ‒ sesja posterowa A: blok dotyczący badań marketingowych zachowań konsumentów;
sesja posterowa B: blok dotyczący badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami.
Sesji pierwszej przewodniczył prof. dr hab. Józef Garczarczyk, a referaty wygłosili:
-- dr Mariusz Łapczyński ‒ Modele hybrydowe CART-logit w analizie procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym; współautor: prof. dr hab. Adam Sagan;
-- dr inż. Łukasz Skowron ‒ Zastosowanie modelowania ścieżkowego do wyznaczenia
przebiegu procesu lojalnościowego wśród klientów lubelskich centrów handlowych;
-- dr Paweł Chlipała ‒ Triangulacja podejść metodologicznych w badaniach naukowych
z dziedziny marketingu;
-- prof. dr hab. Adam Sagan ‒ Kontrfaktyczno-porównawcze studium przypadku w marketingu usług zdrowotnych; współautor: mgr Ewa Nowakowska;
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-- prof. dr hab. Małgorzata Bombol, mgr Wojciech Sikora ‒ Analizy kompetencji świadomości biznesowej wśród pracowników działów sprzedaży na rynku FMCG w Polsce –
wstęp do badań.
W trakcie pierwszej sesji ukazano, że w analizie procesu podejmowania decyzji można
wyróżnić dwa podstawowe podejścia, w tym reprezentowane najsilniej przez reprezentantów
teorii przetwarzania informacji podejście, w którym dominują modele eksplanacyjne, wyjaśniające strukturę procesu postępowania konsumenta, relacje zachodzące między wartościami osobowymi, postawami a preferencjami oraz podejście behawioralne, kładące nacisk
na trafność dokonywanych predykcji na podstawie odpowiednio dobranych predykatorów.
Podkreślono, że łączenie różnych narzędzi analitycznych w budowie modelu predykcyjnego
lub opisowego jest czasochłonne i wymaga od badacza dużej wiedzy oraz doświadczenia,
ale przekłada się na wyższą trafność predykcji kategorii zmiennej zależnej oraz pogłębioną interpretację badanego zjawiska. Wskazano, że dzięki hybrydyzacji algorytmu CART
i modelu logitowego uzyskuje się wyższą wartość współczynnika czułości oraz otrzymuje
się bardziej dokładne interpretacje zależności między zmiennymi oraz szybko odkrywa się
interesujące interakcje pomiędzy nimi występujące.
Przedmiotem obrad w pierwszej sesji było także modelowanie ścieżkowe, którego zastosowanie pozwala decydentom w przedsiębiorstwie na szczegółową i wieloaspektową ocenę
procesu budowania długookresowych relacji na płaszczyźnie firma-klient. Prezentując wyniki badań przeprowadzonych na próbie ponad 1000 klientów lubelskich centrów handlowych, wskazano na korzyści związane z wykorzystaniem metody SEM. Zaliczono do nich
możliwość zbudowania syntetycznego indeksu satysfakcji i lojalności klientów oraz wyznaczenia sił i kierunków oddziaływań relacyjnych występujących między poszczególnymi
obszarami modelu, a w konsekwencji dokonanie dokładnej analizy potrzeb i oczekiwań potencjalnych oraz obecnych klientów. Podkreślono, że wiedza uzyskana dzięki modelowaniu
ścieżkowemu pomaga w podejmowaniu decyzji strategicznych ukierunkowanych na rozwój
przedsiębiorstwa i dopasowywanie oferty firmy zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami
rynku, a także pozwala na precyzyjne wyznaczenie głównych czynników sukcesu i zwiększenie efektywności alokacji zasobów posiadanych przez przedsiębiorstwo.
Kolejna grupa zagadnień omawianych podczas pierwszej sesji dotyczyła problemu triangulacji podejść metodycznych w badaniach naukowych w obszarze marketingu.
Zaprezentowano wyniki analizy orientacji metodycznych stosowanych przez badaczy publikujących wyniki swoich prac empirycznych na łamach czasopisma „Marketing i Rynek”
w latach 2012-2013. Pozwoliło to na stwierdzenie, że dominującym podejściem jest nurt
pozytywistyczny. Natomiast relatywnie rzadko realizowane są projekty badawcze, w których autorzy, chcąc uzyskać efekt synergii, dążą do integracji podejść metodycznych.
Zaznaczono, że przeprowadzona analiza ma jednak charakter eksploracyjny i niepełny.
Kolejny zaprezentowany podczas sesji referat dotyczył metody studium przypadku,
która wykorzystywana jest w wielu dziedzinach badań społecznych i marketingowych.
Podkreślono, że opisy i wyjaśnianie przypadków stanowi podstawę zarówno prowadzenia
badań, jak i tworzenia wiedzy. Celem tego wystąpienia była identyfikacja zależności mię-
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dzy relacjami formalnymi, społecznymi i etycznymi w obszarze instytucji służby zdrowia.
Identyfikacja została dokonana za pomocą jakościowej analizy porównawczej w kontrfaktyczno-porównawczym studium przypadku z uwzględnieniem przyczynowej interpretacji
analizowanych zależności na podstawie unikalnych i jednostkowych przypadków badawczych.
Przedmiotem rozważań prowadzonych w kontekście założeń i metodyki badań były
także kompetencje związane ze świadomością biznesową. W referacie zaprezentowano
koncepcję badania poziomu świadomości biznesowej pracowników działów sprzedaży na
rynku FMCG w Polsce. Podkreślono, że system kompetencji wymaga poszerzenia o nowy
obszar ‒ tzw. kompetencję twardą, którą jest świadomość biznesowa. Jest to tym istotniejsze, że do pełnego wykorzystania potencjału sprzedażowego pracowników działu sprzedaży
nie wystarczają tylko kompetencje miękkie, jak: dobra komunikacja, asertywna postawa
w sprzedaży, radzenie sobie z trudnym klientem czy też inteligencja emocjonalna. Ukazano
także strukturę kompetencji świadomości biznesowej, którą tworzą trzy podkompetencje:
sprzedażowa, marketingowa oraz finansowa.
W drugiej sesji, której przewodniczyła prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska referaty wygłosili:
-- prof. dr hab. Ireneusz P. Rutkowski ‒ Metody CMMI i SGMM oceny dojrzałości procesu
innowacji i wprowadzania produktu na rynek;
-- prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk ‒ Badania marketingowe w ostatnich etapach cyklu
innowacyjnego;
-- prof. dr hab. Bogdan Sojkin ‒ Badania marketingowe w procesie komercjalizacji produktu;
-- prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron ‒ Podejścia do badania klienta sieci organizacyjnej;
-- dr Witold Potwora ‒ Wykorzystanie badań jakościowych w procesie identyfikacji regionalnych smart specialisation; współautor: dr Dorota Potwora;
-- dr Agnieszka Smalec ‒ Zastosowanie metody „tajemniczy klient” do badań jakości obsługi w jednostkach samorządu terytorialnego.
Przedmiotem prezentacji w tej sesji były w ujęciu teoretycznym oraz empirycznym
metody badania dojrzałości procesu innowacji CMM, CMMI (Capability Maturity Model
Integration) i SGMM (Smart Grid Maturity Model). Omówiono korzyści uzyskiwane
z inwestowania w doskonalenie procesu innowacji i wprowadzania produktu na rynek.
Przedstawiono również dźwignie strategiczne determinujące skuteczność procesu innowacji
oraz wyzwania, przed którymi stoi organizacja, aby zyskać wpływ na poziom sukcesu nowego produktu na rynku, osiągając najwyższy poziom dojrzałości. Podkreślono, że z perspektywy kierowniczej, decydujące znaczenie ma ciągłe doskonalenie uzależnione od systematycznego identyfikowania problemów w przedsiębiorstwie, niezależnie od podejmowanych
działań usprawniających procesy innowacji produktu.
Kolejny omówiony w tej sesji problem dotyczył badań marketingowych w ostatnich etapach cyklu innowacyjnego. Zwrócono uwagę, że badania marketingowe nowych produktów znajdują także zastosowanie w ostatnich etapach cyklu innowacyjnego, czyli na etapie

328

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. BADANIA...

tzw. próbnego produktu oraz na etapie komercjalizacji. Badania te stanowią jednocześnie
przejście do badań produktu w jego cyklu rynkowym – od momentu wprowadzenia go
na rynek. Podkreślono, że badania komercjalizacyjne nowych produktów koncentrują się
głównie na planowaniu działań komercjalizacyjnych, ich realizacji, czasie, miejscu, odbiorcach produktów oraz na procesach dyfuzji innowacji.
Kolejny wygłoszony podczas drugiej sesji referat dotyczył roli i metod badań marketingowych w procesie komercjalizacji produktu. Oprócz przedstawienia pojęcia oraz typów
komercjalizacji, a także jej przebiegu wskazano na przesłanki i metody prowadzenia badań
marketingowych w tym obszarze. Omawiane zagadnienia zilustrowano także przykładem
z praktyki i odniesiono się do rozwiązań stosowanych w tym zakresie w zarządzaniu marką
Jutrzenka. Podkreślono, że znaczenie procesu komercjalizacji produktów dla osiągnięcia
sukcesu rynkowego rozumianego głównie jako akceptacja przez konsumentów wprowadzanego produktu, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej oraz ekonomiczno-finansowej podmiotu go wprowadzającego powoduje, że współcześnie proces ten musi być wspomagany
w różnym wymiarze i zakresie badaniami rynkowymi i marketingowymi. Ich zakres, realizowane procedury oraz wykorzystywane techniki badawcze uzależnione są od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które powodują, że trudno mówić o uniwersalizacji
i standardzie procesu badawczego.
Tematem rozważań w tej sesji były również podejścia do badania klienta sieci organizacyjnej. Złożoność strukturalna i procesowa zachowań klienta wobec sieci otwiera szerokie
pole do jego badań, zarówno w aspekcie czysto poznawczym, jak i utylitarnym. Wyzwaniem
natury eksploracyjnej jest odwzorowanie współzależności: klient – firma sieciowa – sieć.
Przyjęcie określonych modeli badawczych musi poprzedzać analiza o aktywności klienta
i własnej aktywności sieciowej, dająca podstawę do sformułowania celu badań. Dla praktyki zarządzania sieciami badanie klienta w swej istocie sprowadza się do monitorowania
jego zachowań w sieci pod wpływem zmieniającej się rynkowej rzeczywistości. Omówiono
klasyczne podejścia do badania klienta w sieci organizacyjnej, zdefiniowano status klienta
i jego znaczenie w sieci organizacyjnej. Rozwinięto formułę relacji sieciowej, której istotą
jest proces wymiany wiedzy i doświadczenia, prowadzący do modyfikacji potencjału zakupowego klienta. Podkreślono, że daje to podstawę do przyjęcia schematu działania klienta
w sieci organizacyjnej jako bazy dla badania jego zachowań.
W kolejnym referacie wygłoszonym podczas drugiej sesji przedstawiono wyniki badań
jakościowych związanych z identyfikacją tzw. smart specialisation województwa opolskiego. W tej części sesji została omówiona metodyka badań opierająca się na wykorzystaniu
dwóch podejść ‒ metody eksperckiej i metody dokumentacyjnej. Na podkreślenie zasługuje
fakt, że wyniki badań zostały wykorzystane w przygotowaniu fundamentalnych dla rozwoju
regionu dokumentów, tzn. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku oraz
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego.
Dyskusja konferencyjna w ramach drugiej sesji dotyczyła także zastosowań metody
„tajemniczy klient” w badaniu jakości obsługi w jednostkach samorządu terytorialnego.
Zwrócono uwagę, że jednostki samorządu terytorialnego coraz większe znaczenie przywią-
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zują do badania jakości obsługi swoich klientów. W celu podnoszenia poziomu oferowanych
usług niezbędna jest kontrola procesu ich świadczenia. Badanie „tajemniczy klient” umożliwia znalezienie odpowiedzi na pytania, co jest przyczyną niezadowolenia i zastrzeżeń ze
strony odbiorców. Podczas prezentacji referatu poświęconego temu zagadnieniu przedstawiono również wybrane wyniki badań zrealizowanych z wykorzystaniem tej metody w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego.
Obrady w ramach trzeciej sesji dotyczyły badań marketingowych zachowań konsumentów. Sesji tej przewodniczyła prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta, a referaty wygłosili:
-- prof. dr hab. Alicja Kusińska ‒ Analizy wielowymiarowe jako źródło wiedzy o zachowaniach konsumentów na rynku;
-- prof. dr hab. Wanda Patrzałek, dr Aleksandra Perchla-Włosik ‒ Zastosowanie analizy
semiologicznej w badaniach wpływu mody na zachowania młodych konsumentów;
-- prof. UE dr hab. Grzegorz Maciejewski ‒ Zogniskowane wywiady grupowe w badaniach
zachowań młodych dorosłych na rynku usług finansowych;
-- dr Tomasz Olejniczak ‒ Techniki badawcze wykorzystywane w badaniu cyklu życia gospodarstwa domowego;
-- prof. dr hab. Anna Dąbrowska, mgr Arkadiusz Wódkowski ‒ Kompetencje konsumentów
w świetle badań ilościowych.
W trakcie tej sesji dyskusja dotyczyła analiz wielowymiarowych jako źródła wiedzy
o zachowaniach konsumentów. Podkreślono, że procesy decyzyjne i zachowania konsumentów na rynku są bardzo złożone, zatem proste analizy jedno- i dwuwymiarowe są często
niewystarczające do ich poznania. W związku z tym wzrasta znaczenie analiz wielowymiarowych. Mogą one dostarczyć wiedzy o konsumentach znacznie bardziej pogłębionej
i bardziej wszechstronnie ujętej niż ma to miejsce przy stosowaniu analiz odnoszących
się do wpływu pojedynczych czynników rozpatrywanych w izolacji od innych. Pozwalają
one wyodrębnić grupy o dużym podobieństwie pod względem zbioru cech, prowadząc do
określenia typologii konsumentów i segmentów rynku różnych produktów i ich kategorii.
Analizy te posiadają wartości zarówno poznawcze, jak i aplikacyjne, dostarczając przedsiębiorstwom przesłanek do wyboru rynków docelowych oraz tworzenia programów marketingowych. W referacie przedstawiono także znaczenie analiz wielowymiarowych również na
przykładzie empirycznej typologii konsumentów.
Przedmiotem obrad w tej sesji była także analiza semiologiczna i jej zastosowanie w badaniach wpływu mody na zachowania młodych konsumentów. Dokonano przeglądu badań
nad autoprezentacją jednostki i wizerunkiem marki symbolicznej w kontekście interdyscyplinarnym ze szczególnym uwzględnieniem nowych paradygmatów rozwijanych na gruncie
marketingu wartości i socjologii wizualnej. Egzemplifikację rozważań stanowiły badania
zrealizowane na próbie 200 młodych mieszkańców Wrocławia dobranych kwotowo, w których obok tradycyjnej metody wywiadu kwestionariuszowego zastosowano analizę semiologiczną zdjęć respondentów obrazujących ich style ubierania się. Podkreślono, że założeniem
tej analizy jest poszukiwanie związku między obrazem wizualnym jednostki a elementami
stylu życia w kontekście kształtującej się nowej kultury konsumenckiej widocznej szczególnie wśród ludzi młodych.
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Kolejny zaprezentowany podczas sesji referat dotyczył zastosowań metody zogniskowanego wywiadu grupowego w badaniach zachowań młodych dorosłych na rynku usług
finansowych. Kategoria młodych dorosłych została zdefiniowana w kontekście osób całkowicie dojrzałych w sensie biologicznym, ale jednocześnie jeszcze niesamodzielnych i uzależnionych w pełni lub częściowo od swoich opiekunów. Wskazano, że z demograficznego
punktu widzenia mogą być to osoby obu płci, w wieku 18-24 lat, uczące się lub studiujące.
Zaliczono do nich także osoby starsze od wymienionych, a w tym studentów studiów doktoranckich. Podczas wystąpienia zaprezentowano zalety i wady metody zogniskowanego
wywiadu grupowego ilustrując je wynikami zrealizowanego badania.
Następny zaprezentowany podczas trzeciej sesji referat dotyczył technik badawczych
wykorzystywanych w badaniu cyklu życia gospodarstwa domowego. Podczas jego prezentacji podkreślono, że uwarunkowania przebiegu procesu postępowania konsumentów oraz
mechanizmy zachowań znajdują swoje odzwierciedlenie w modelach zachowań konsumentów. Jednym z czynników warunkujących postępowanie konsumenta jest cykl życia gospodarstwa domowego, który zakłada zmianę zachowań nabywczych w miarę dojrzewania osób
tworzących gospodarstwo domowe. Badania cyklu życia, jak również zachowań konsumentów znajdujących się w poszczególnych fazach tego procesu opierają się na wykorzystaniu
różnych technik badawczych. Zwrócono także uwagę na to, że tematyka badania cyklu życia
gospodarstwa domowego ponownie wzbudza zainteresowanie wielu badaczy zajmujących
się ekonomiką konsumpcji. Potrzeba nowego spojrzenia na ten problem wiąże się m.in. ze
zmianą modelu rodziny, spadkiem liczby zawieranych małżeństw, zwiększaniem się liczby
gospodarstw domowych osób po rozwodzie, jak również gospodarstw domowych, w których następuje powrót dorosłych dzieci do domów rodziców.
Przedmiotem rozważań w trzeciej sesji były również badania ilościowe kompetencji konsumentów. Realizacja badań i analiza ich wyników pozwoliła na stwierdzenie, że polski konsument wymaga edukacji w zakresie zrównoważonej konsumpcji oraz kompetencji konsumenckich. Podczas wystąpienia podkreślono, że budowanie świadomości konsumenckiej jest
procesem długotrwałym, w którym powinny uczestniczyć różne podmioty, a w tym rodzina,
nauczyciele, wykładowcy, instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe, instytucje i organizacje zajmujące się ochroną i edukacją konsumentów.
Czwartej sesji przewodniczył prof. dr hab. Jan W. Wiktor. Sesja ta dotyczyła wpływu
nowych technologii na badania marketingowe, a referaty wygłosili:
-- dr Robert Wolny ‒ Możliwości wykorzystania obserwacji w Internecie w badaniach rynku e-usług;
-- dr Mariusz Kuziak ‒ Skuteczność wybranych metod komunikacji z respondentami w badaniach internetowych; współautor: dr Krzysztof Kapera;
-- prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak ‒ Crowdsourcing narzędziem wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu; współautor: dr inż. Sylwia Dziedzic, mgr Maciej Chrzanowski;
-- dr Marcin Lipowski ‒ Możliwości i ograniczenia wykorzystania rekomendacji aplikacji
mobilnych w badaniach marketingowych; współautor: dr hab. Radosław Mącik;
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-- dr hab. Radosław Mącik ‒ Odczuwana prywatność a zachowania konsumenta w wirtualnym i fizycznym kanale sprzedaży w świetle wyników badań własnych; współautor: mgr
Monika Nalewajek.
W trakcie czwartej sesji ukazując możliwości wykorzystania obserwacji w Internecie
w badaniach rynku e-usług, przedstawiono cechy obserwacji aktywnej oraz biernej, a także
wskazano na zalety i wady obserwacji w Internecie. Do zalet zaliczono m.in. możliwość
realizacji badania w naturalnym środowisku funkcjonowania rynku e-usług, niskie koszty
bezpośrednie i pośrednie prowadzenia badań oraz krótki czas ich realizacji. Jednocześnie
podkreślono, że z realizacją badań opartych na obserwacji w Internecie wiążą się trudności
dotyczące wyboru podmiotu obserwacji, miejsca i czasu realizacji badań oraz problemy
na etapie doboru jednostek do próby badawczej. Zwrócono uwagę również na to, że mogą
występować problemy z odczytaniem intencji obserwowanych podmiotów. Przedstawiono
także wybrane wyniki obserwacji nieuczestniczącej.
Przedmiotem obrad w tej sesji był również problem skuteczności metod komunikacji z respondentami w badaniach internetowych. Podczas prezentacji referatu przedstawiono wyniki
zrealizowanego eksperymentu, które wskazują, iż istnieją wyraźne różnice w skuteczności
metod pozyskiwania respondentów, w zależności od zastosowanej formy lub treści zaproszenia do udziału w badaniu. Podkreślono, że został zaobserwowany negatywny wpływ użycia
zwrotu „zaproszenie do udziału w badaniu” zamiast wersji „prośba o udział w badaniu” oraz
pozbawienia wysyłanych wiadomości wzmianek o instytucji realizującej badanie.
Kolejny zaprezentowany podczas sesji referat dotyczył crowdsourcingu jako narzędzia
wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw. W wystąpieniu podkreślono, że crowdsourcing jest koncepcją sprzyjającą kreacji innowacji i transferowi wiedzy z tzw. tłumu do
organizacji. Zaznaczono, że crowdsourcing powinien być narzędziem stosowanym w sposób korzystny dla obu stron procesu, a nie tylko w celu wykorzystania potencjału intelektualnego jednostki, czy też po to, aby ograniczyć koszty związane z pozyskiwaniem przez
firmy różnego typu pomysłów i rozwiązań. Crowdnomia rozumiana jako gospodarka oparta
na współpracy z tłumem zarówno organizacji komercyjnych, non profit i jednostek administracji publicznej staje się obecnie nowym paradygmatem myślenia o innowacjach.
W trakcie tej sesji omówiono także możliwości i ograniczenia wykorzystania rekomendacji aplikacji mobilnych jako źródła informacji rynkowej. Do głównych zalet z tym związanych zaliczono łatwy dostęp do informacji, możliwość badania ogółu lub wydzielenia opinii
zgodnie z potrzebami badacza, ograniczony amplyfying internetowy, a także fakt, że jest to
użyteczne rozwiązanie przy przeprowadzaniu relatywnie prostych analiz. Wskazano także
na wady, a w tym na subiektywizm ocen wyrażanych przez użytkowników, nieprecyzyjny
język, brak możliwości kategoryzowania oceniających osób według ich cech demograficznych i psychograficznych. Podkreślono na podstawie analizy wyników zrealizowanego badania, że opinie o aplikacjach mobilnych zawarte w repozytoriach aplikacji wydają się być
tanim, szybkim i użytecznym źródłem informacji, możliwym do szerokiego wykorzystania,
m.in. w procesie rozwoju nowych aplikacji i do porównań konkurencyjnych.
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W końcowej części tej sesji przedstawiona została problematyka dotycząca odczuwanej
prywatności w wirtualnym i fizycznym kanale sprzedaży. Podkreślono, że mimo rozwoju badań na temat zachowań konsumentów związek odczuwanej przez konsumenta prywatności
w trakcie procesu zakupowego, obejmujący m.in. bezpieczeństwo danych osobowych oraz
realizacji transakcji, z preferencją i dokonywanym przez niego wyborem kanału zakupu jest
jednym ze słabo eksplorowanych zagadnień badawczych. Podczas sesji ukazano wyniki zrealizowanych badań ilościowych i jakościowych, których analiza pozwala na stwierdzenie, że
poziom obaw dotyczących prywatności jest istotnie wyższy w kanale wirtualnym. Znaczenie
prywatności rośnie wraz z wiekiem badanych, a maleje wraz ze wzrostem dochodu. Wyższy
wiek i niższy dochód odpowiadają najwyższym poziomom wspomnianych obaw w kanale
wirtualnym, w którym dodatkową rolę odgrywa osobista innowacyjność w dziedzinie technologii informacyjnych. W świetle uzyskanych wyników badań podkreślono, że młodzi konsumenci nie postrzegają kwestii prywatności jako czynnika zniechęcającego do zakupu w kanale wirtualnym, a raczej obawiają się jej braku w kanale fizycznym, a postrzegana prywatność
i bezpieczeństwo zakupu są dla nich niezależne od siebie.
Piątej sesji konferencji, która miała charakter posterowy, przewodniczyli dr hab. Edyta
Rudawska, prof. US oraz dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ. Zasadą przyjętej formuły sesji posterowej był bezpośredni kontakt wszystkich uczestników konferencji z autorami posterów,
co umożliwiło zadawanie szczegółowych pytań i prowadzenie dyskusji. O przygotowanie
posterów do bloku dotyczącego badań marketingowych zachowań konsumentów zostali poproszeni autorzy następujący artykułów:
-- lic. Artur Bejm, dr inż. Marcin Gąsior ‒ Źródła postrzeganego ryzyka a skłonność konsumentów do zakupów on-line w świetle wyników badań własnych;
-- dr Sylwester Białowąs, dr Iwona Olejnik ‒ Poziom opiekuńczości państw a zachowania
oszczędnościowe - analiza wielowymiarowa;
-- dr Krzysztof Błoński ‒ Wykorzystanie metod wielowymiarowych do analizowania związku między emocjami a satysfakcją klienta;
-- dr Magdalena Daszkiewicz, dr Sylwia Wrona ‒ Zogniskowane wywiady grupowe online
jako alternatywa dla tradycyjnych metod gromadzenia danych – szanse rozwoju i wyzwania dla badaczy;
-- dr Hanna Hall ‒ Nowy konsument a zmiany w metodach jego badania;
-- dr Marcin Lipowski ‒ Determinanty wyboru kanałów dystrybucji usług finansowych
w świetle wyników badań ilościowych;
-- dr Sylwia Makomaska ‒ Wpływ muzyki tła na reakcje konsumentów w miejscu sprzedaży
– problematyka interdyscyplinarności badań;
-- dr Beata Marciniak ‒ Motywacje i postawy wobec stosowania systemów normatywnych
regulujących sferę badań marketingowych – doniesienie z badań empirycznych;
-- prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, dr Magdalena Sobocińska ‒ Badania kodów
kulturowych w tworzeniu marketingowych modeli biznesu;
-- mgr Monika Nalewajek, dr hab. Radosław Mącik ‒ Determinanty wyboru produktu
w środowisku off-line i on-line w świetle wyników badań jakościowych;
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-- mgr inż. Magdalena Olejniczak ‒ Zróżnicowanie technik badawczych w badaniu motywacji zakupowych konsumentów żywności funkcjonalnej;
-- prof. dr hab. Adam Sagan ‒ Analiza rzetelności skal w wielopoziomowych modelach pomiaru;
-- mgr Bruno Schivinski, dr Przemysław Łukasik ‒ Znaczenie płci w procesie zakupu marek własnych sieci handlowych – analiza wielogrupowa;
-- dr hab. inż. Jadwiga Stobiecka ‒ Interpretacyjne konsekwencje oceny stabilności opinii
respondentów w badaniach konsumpcji, oszczędzania i inwestowania;
-- dr Paweł Waniowski ‒ Metody badania cenowej wrażliwości nabywców.
Natomiast o przygotowanie posterów do bloku dotyczącego badań marketingowych zachowań konsumentów zostali poproszeni następujący uczestnicy konferencji:
-- dr Bogusław Bębenek ‒ Zastosowanie benchmarkingu w badaniach klastrów;
-- mgr Ilona Bondos ‒ Ewolucja w zakresie metod wykorzystywanych do badania cen;
-- dr Agnieszka Dejnaka ‒ Facebook jako obszar prowadzenia badań marketingowych;
-- mgr Agata Dziakowicz ‒ Metody badań marketingowych na rynku dóbr luksusowych;
-- prof. dr hab. Bogdan Gregor, dr Magdalena Kalińska-Kula ‒ Przedmiot i metodyka badań marketingowych w praktyce polskich przedsiębiorstw;
-- dr inż. Magdalena Grębosz, Prof. PŁ dr hab. Jacek Otto ‒ Wykorzystanie map percepcji
podczas realizacji strategii co-brandingu;
-- dr Marcin Haberla ‒ Strategie marketingowe klastrów w Polsce w świetle wyników badań własnych;
-- dr Magdalena Jaciow ‒ Koszty badań marketingowych – w kierunku zmian;
-- dr Barbara Mróz-Gorgoń ‒ Rozciąganie marki - przykład marek modowych;
-- dr Aleksandra Nizielska ‒ Budowa narzędzi badawczych do pomiaru dystansu psychicznego w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw;
-- dr Dariusz Oczachowski ‒ Kompatybilność i konkluzywność w badaniach marketingowych prowadzonych w małych organizacjach. Różnorodność i wiarygodność danych;
-- dr Anna Rogala, dr Sylwester Białowąs: Skuteczność procesu komunikacji wewnętrznej
w przedsiębiorstwie.
Konferencja pozwoliła na przedstawienie poglądów oraz wyników badań przeprowadzonych przez środowisko marketingowe w Polsce dotyczących różnych aspektów badań
marketingowych i obszarów ich aplikacji. Podsumowując obrady prof. dr hab. Krystyna
Mazurek-Łopacińska podziękowała prelegentom za interesujące referaty oraz inspirujące
wystąpienia i postery, a uczestnikom za aktywny udział i zapowiedziała kontynuowanie dyskusji na kolejnej konferencji w 2016 roku. Na konferencję przygotowano 61 referatów o charakterze teoretyczno-metodycznym i empirycznym, które uzyskały pozytywne recenzje i zostaną opublikowane w dwóch numerach „Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu”: Badania marketingowe – nowe podejścia oraz metody badań rynku i konsumenta oraz Badania marketingowe – kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw pod redakcją
prof. dr hab. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej oraz dr Magdaleny Sobocińskiej.
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Robert Nowacki

IBRKK – Warszawa

Sprawozdanie z konferencji naukowej
pt. Kompetencje konsumentów jako stymulanta
innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji
(Warszawa, 4 czerwca 2014 roku)
W dniu 4 czerwca 2014 r., w sali konferencyjnej Instytutu Badań Rynku Konsumpcji
i Koniunktur w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji nr 2011/03/B/HS4/04417.
W konferencji uczestniczyło liczne grono przedstawicieli środowisk akademickich z kraju
i z zagranicy.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dyrektor Instytutu, dr hab. Ryszard Michalski.
W krótkich słowach powitał uczestników z różnych ośrodków naukowych z Polski i zagranicy, przedstawicieli centrum społeczno-gospodarczego, praktyków oraz dziennikarzy,
zaakcentował dwudziestą piątą rocznicę pierwszych wolnych wyborów w 1989 roku i zaprezentował agendę obrad.
Następnie głos zabrała dr hab. Anna Dąbrowska, zastępca dyrektora Instytutu, będąca
główną organizatorką konferencji. Witając uczestników wspomniała o dwudziestu pięciu
latach wolności konsumenckiej, wyrażającej się w swobodzie wyborów rynkowych i rosnącym znaczeniu kompetencji konsumenckich w czasach silnej konkurencji rynkowej, powszechnej dostępności towarów i usług
Obrady konferencji obejmowały cztery sesje. Pierwszą prowadziła dr hab. Anna Dąbrowska.
Jej trzon stanowiło wystąpienie dr hab. Dominiki Maison, która zaprezentowała wyniki prowadzonych przez siebie badań w referacie zatytułowanym Nowe podejście do konsumenta - procesy nieświadome i automatyczne. Zwróciła uwagę przede wszystkim na ewolucję
zachowań konsumenckich – od racjonalnych do podświadomych i automatycznych. Kanwą
rozważań było pytanie, czy i w jakim stopniu konsument jest świadomy własnych motywów,
postaw i przyczyn określonych zachowań? D. Maison dokonała przeglądu podstawowych
teorii w tym zakresie, wychodząc od klasycznego podejścia do nieświadomości reprezentowanego przez Z. Freuda. Następnie scharakteryzowała rozwój koncepcji psychoanalizy
w marketingu w drugiej połowie XX wieku, akcentując negowanie nieświadomości i rozwój
teorii zachowań konsumenta opartych na wiedzy, które zwracały uwagę na automatyzację
i racjonalizację ludzkiego umysłu. Dla potwierdzenia przedstawianych koncepcji przywołane zostały wyniki badań prowadzonych przez R. Nisbetta i T. Wilsona, a w szczególności
R. Zajonca, który doszedł do wniosku, że skala pozytywnych ocen zależy od liczby ekspozycji ocenianego zjawiska, a samo podobanie się lub nie uwarunkowane jest przez bodźce
utajone, czyli poprzedzające obrazy odbierane przez podświadomość człowieka (afektywne
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poprzedzanie). W konsekwencji tego ponownie coraz większą wagę przywiązuje się do procesów nieświadomych, które w odróżnieniu od freudowskiej teorii działania mechanizmów
obronnych związanych z „obroną ego”, według współczesnych teorii wspomagają umysł
w procesach radzenia sobie z ogromną liczbą bodźców płynących z otoczenia i ingerujących
w życie człowieka („obrona umysłu). W takim kontekście zachodzi zjawisko kształtowania
się procesów automatyzacji zachowań jako konsekwencji nieświadomych procesów, które
odzwierciedla ewolucji homo oeconomicus w homo automaticus.
Potwierdzając przedstawiane koncepcje teoretyczne D. Maison zaprezentowała liczne
przykłady zastosowania koncepcji nieświadomych motywów konsumenckich we współczesnych działaniach marketingowych. Przywołała przykłady m.in. firmy Procter&Gamble
i marki Pampers (zmiana strategii opartej na akcentowaniu korzyści i wygody dla matek na
rzecz korzyści dla dziecka), czy społecznych kampanii związanych z hormonalną terapią zastępczą w Polsce (odejście od koncepcji związanej z kobiecością i seksualnością w kierunku
prezentowania funkcjonalności i objawów) lub bezpiecznym seksem wśród argentyńskich
prostytutek (ponowna zmiana konwencji akcji pod hasłem „chroń swoje życie” na rzecz
„chroń swoje dziecko”).
Sesja II, zatytułowana Kompetencje współczesnego konsumenta, a prowadzona przez dr
hab. Felicjana Byloka, poświęcona była prezentacji wyników badań z projektu badawczego finansowanego przez NCN. Przewodniczący sesji we wprowadzeniu przedstawił członków zespołu badawczego (A. Dąbrowska, I. Ozimek, M. Janoś-Kresło, D. Kiełczewski
i F. Bylok) oraz dokonał krótkiej charakterystyki przedsięwzięcia badawczego. Zwrócił
uwagę na znaczenie rozpoznawania kompetencji konsumenckich, w tym kompetencji miękkich, oraz płynących z tego implikacji praktycznych. Podkreślił też wielowątkowość projektu oraz wielopłaszczyznowość prowadzonych w jego ramach badań.
Prezentacji wyników badań dokonali dr hab. Mirosława Janoś-Kresło oraz dr hab. Dariusz
Kiełczewski. M. Janoś-Kresło szczegółowo omówiła koncepcję badań i ich strukturę: analizy desk research, cztery zogniskowane wywiady grupowe FGI, dziesięć indywidualnych
wywiadów pogłębionych IDI z ekspertami z dziedziny konsumpcji oraz dwuetapowe badania ilościowe realizowane na 1000-osobowych próbach, obejmujące wywiady CAPI wśród
populacji w wieku od 15 do 74 lat (badanie omnibusowe oceny zgodności respondentów
z dwudziestoma stwierdzeniami) i wywiady CATI wśród respondentów w wieku od 18 do
74 lat (badanie ad hoc liczące 91 pytań poświęconych kompetencjom konsumenckim).
Prezentując wybrane fragmenty wyników badań M. Janoś-Kresło zwróciła uwagę na
kilka charakterystycznych zjawisk zachodzących wśród polskich konsumentów. Pierwsze
dotyczy szeroko pojmowanego gospodarowania finansami. Wypowiedzi respondentów wykazywały, że mimo rosnącego zadłużenia związanego z zaciąganiem kredytów, starają się
panować nad finansami gospodarstwa domowego. Przejawem tego są: kupowanie produktów tańszych, ale jednocześnie mniej trwałych, powszechne korzystanie z promocji, wyprzedaży, okresowych obniżek cen, dążenie do racjonalizacji wydatków i rozważnego podejmowania decyzji dzięki lekturze instrukcji, umów, regulaminów itp., zwracanie uwagi na
informacje o produktach dotyczące terminów przydatności do spożycia, składu, pochodze-

336

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. KOMPETENCJE...

nia, wartości odżywczych itp., etnocentryzm związany z kupowaniem produktów polskich
utożsamianych z naturalnością i zdrowotnością, proekologiczne zachowania konsumpcyjne
dotyczące m.in. segregowania i utylizacji odpadów oraz kupowania produktów ekologicznych w biodegradowalnych opakowaniach, coraz wyższy poziom edukacji konsumenckiej
wynikający z korzystania z różnych źródeł wiedzy. W kontekście tego pozytywnego obrazu
współczesnych polskich konsumentów zrodziło się pytanie, na ile mamy do czynienia z rzeczywistymi zjawiskami, a na ile ma to charakter deklaratywny.
Drugi wątek prezentacji dotyczył wiedzy konsumentów i prosumeryzmu. W tym obszarze omawiane badania ukierunkowane były na uzyskanie odpowiedzi na pytanie, na co
polscy konsumenci zwracają uwagę w procesie zakupowym produktów powszechnego zakupu i usług. Podkreślono w szczególności rosnącą skłonność do rezygnacji z korzystania
z usług na rzecz zakupu nowych produktów. Oceniając zachowania konsumpcyjne społeczeństwa polskiego bardzo wysoką ocenę przyznano świadomości na temat kupowanych
produktów. Masowy dostęp do różnorodnych źródeł informacji, w tym doskonale rozwinięta
komunikacja marketingowa, przyczyniają się do wspomnianego już wzrostu poziomu wiedzy konsumenckiej. Pozytywnie oceniono również procesy związane z planowaniem wydatków gospodarstw domowych. Zjawisko to dotyczy w szczególności konsumentów młodych i w średnim wieku, pochodzących z mniej zamożnych rodzin. Odmienne zachowania
uwidoczniły się natomiast wśród osób starszych i nie posiadających dzieci. Przedstawione
wyniki badań zwróciły również uwagę na słabości polskich konsumentów. Źle oceniono
przede wszystkim umiejętność wyboru miejsca zakupu i zdolność analizy kryteriów, które
o tym decydują, a także świadomość praw konsumenckich. Zdecydowanie najsłabiej przedstawiają się kontakty z organizacjami konsumenckimi, umiejętność dochodzenia swoich
praw i występowania z roszczeniami. Mimo niedoskonałości związanych z funkcjonowaniem sfery konsumpcji prelegentka podsumowała swoje wystąpienie rysując bardzo optymistyczny obraz współczesnego polskiego konsumenta – jako osoby kompetentnej, rozważnej,
odpornej na próby manipulacji przy użyciu działań marketingowych.
D. Kiełczewski skoncentrował się w swym wystąpieniu na analizowanej w badaniach
problematyce relacji między zrównoważoną konsumpcją a kompetencjami konsumenckimi. Zwrócił uwagę przede wszystkim na problem zrównoważonego rozwoju jako jednego
z priorytetów Unii Europejskiej. W kontekście zrealizowanego projektu badawczego prelegent omówił wyniki badań jakościowych (FGI oraz IDI) i ilościowych. Zwrócił uwagę
przede wszystkim na fakt, że zrównoważona konsumpcja jest odejściem od homo automaticus. Jest to też wyjście w kierunku przyszłych pokoleń związane z określeniem relacji między tzw. sprawiedliwością wewnątrzpokoleniową a sprawiedliwością międzypokoleniową.
D. Kiełczewski zwrócił też uwagę na istnienie dwóch, odmiennych podejść do zrównoważonej konsumpcji. Pierwsze, radykalne, zwraca się właściwie w kierunku minimalizmu
i antykonsumpcji. Drugie, umiarkowane, opiera się na koncepcji homo oeconomicus. W nowoczesnym spojrzeniu na problematykę konsumpcji zwraca się również uwagę na jej etykę
i społeczną odpowiedzialność konsumentów.
W kontekście prowadzonych badań jakościowych zwrócono uwagę na podstawowe wyznaczniki zrównoważonej konsumpcji, identyfikując je z konsumpcją oszczędną, trwałą,
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świadomą, proekologiczną i prospołeczną. Wśród barier uniemożliwiających jej rozwój wymieniono natomiast leżące po stronie konsumentów ograniczenia i braki w sferze wiedzy,
czasu, umiaru i chęci konsumpcji oraz politykę sprzedawców i małą aktywność instytucji
administracyjnych. Podsumowując tę część badań D. Kiełczewski zwrócił uwagę na trzy
kluczowe wnioski. Pierwszy odnosi się do odpowiedzialności państwa za rozwój zrównoważonej konsumpcji. Drugi wskazuje brak długookresowych perspektyw dla jej rozwoju.
Trzeci akcentuje brak gotowości społeczeństwa do zmiany stylu życia.
Odnosząc się do wyników badań ilościowych, D. Kiełczewski wskazał przede wszystkim na deklaratywność wypowiedzi. Dotyczy to na przykład odpowiedzialności za innych
i proekologicznego nastawienia do procesów zakupowych i konsumpcji (co jest traktowane
jako podstawowe wyznaczniki zrównoważonej konsumpcji), podczas gdy w rzeczywistości
przeciętny polski konsument takich działań nie podejmuje. Mimo relatywnie wysokiego poziomu wiedzy i świadomości dotyczących znaczenia tych procesów, rozwój zrównoważonej
konsumpcji jest jeszcze niesatysfakcjonujący.
Sesji III nosiła tytuł Konsument wobec nowych wyzwań w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej. Prowadziła ją dr hab. Anna Dąbrowska, a prelegentami byli goście zagraniczni:
dr Vilhelma Nikitina z Łotwy oraz prof. dr hab. Jurij Paczkowski z Ukrainy.
V. Nikitina wygłosiła prelekcję na temat zmian w budżetach łotewskich gospodarstw
domowych w okresie dziesięciu lat członkostwa Łotwy w Unii Europejskiej, opartą na prezentacji danych statystycznych dotyczących dochodów i wydatków. Zaakcentowała przede
wszystkim zmiany, które zaszły w tym czasie w sferze konsumpcji na Łotwie. W analizowanym okresie zauważalny był przede wszystkim wzrost dochodów per capita rzędu 2,3
razy, obserwowany przede wszystkim w pierwszych czterech latach członkostwa w UE oraz
po roku 2010 na fali wychodzenia z kryzysu gospodarczego, którego Łotwa doświadczyła w latach 2009-2010. Podobne tendencje charakteryzowały wydatki gospodarstw domowych, przy czym w początkowej fazie były one dodatkowo potęgowane relatywnie wysoką
inflacją, skutkiem czego dynamika wydatków była wyższa niż dochodów. Lata ostatnie to
przede wszystkim stabilizacja średniorocznego wskaźnika inflacji na poziomie poniżej 1%.
Analizując saldo wydatków i dochodów V. Nikitina zwróciła uwagę na korzystne, prokonsumpcyjne uwarunkowania w latach 2004-2006 (dostępność środków finansowych w ramach funduszy unijnych, łatwość uzyskania kredytów, a także generalny wzrost indywidualnej konsumpcji), dzięki którym łotewskie gospodarstwa domowe dążyły do „nadrabiania
zaległości” wobec UE-15 pod względem wielkości i struktury spożycia oraz skali wydatków
konsumpcyjnych kosztem minimalizacji oszczędności. Posiłkując się opiniami na temat samooceny sytuacji finansowej łotewskiego społeczeństwa, prelegentka podkreśliła wysoki
odsetek gospodarstw domowych określających się jako żyjące na krawędzi ubóstwa – około
¼ (choć jak zauważyła, w stosunku do sytuacji sprzed kilku laty odsetek ten ulega powolnemu zmniejszeniu). Wskazała również na znaczące dysproporcje w wydatkach gospodarstw
zamieszkujących aglomeracje miejskie i tereny wiejskie. Wydatki pierwszych przekraczają
bowiem 105% średniej krajowej, głównie ze względu na wysokie dochody i niewielką liczbę osób w rodzinie, drugich sięgają tylko nieco ponad 80% średniej krajowej. Podkreśliła
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też specyfikę funkcjonowania konsumentów łotewskich – euforia związana z akcesją do UE
przyczyniła się do irracjonalnych zachowań zakupowych, bezkrytycznego zaciągania kredytów i nadmiernej konsumpcji wewnętrznej. Dopiero kryzys zapoczątkowany w roku 2008
stał się bodźcem do racjonalizacji sfery konsumpcji, głównie związanej z wyraźnym ograniczeniem wydatków (prawie o jedną czwartą). Konsekwencje tego widoczne są na Łotwie
nawet obecnie. Sześć lat po wybuchu kryzysu, w sytuacji poprawy koniunktury w dalszym
ciągu społeczeństwo łotewskie bardzo krytycznie patrzy na możliwość powrotu na ścieżkę
dynamicznego wzrostu, co powodowane jest między innymi obawą przed gospodarczymi
skutkami konfliktu ukraińskiego (zarówno Rosja, jak i Ukraina należą do najważniejszych
partnerów gospodarczych Łotwy).
V. Nikitina omówiła również strukturę wydatków gospodarstw domowych i ich zróżnicowanie społeczne i regionalne. Podkreśliła wysoką – ponad dwukrotny wzrost – dynamikę wydatków związanych z mieszkaniem i energią, zwłaszcza w kontekście zgłaszanego
przez Łotyszów niezadowolenia z warunków mieszkaniowych i chęci ich zmiany (większe mieszkanie, własny dom) pociągających za sobą dalsze inwestycje w tym zakresie.
Równie wysokie jest tempo wzrostu wydatków związanych z ochroną zdrowia. W niewielkim stopniu rosną natomiast wydatki na zakup artykułów żywnościowych, odzieży i obuwia. Podsumowując swą prezentację prelegentka podkreśliła pogłębiające się dysproporcje
w dochodach społeczeństwa łotewskiego i w dalszym ciągu duży dystans, który dzieli je
od społeczeństw krajów należących do najlepiej rozwiniętych w całej UE (a więc przede
wszystkim UE-15, ale też niektórych krajów UE-10). W konsekwencji rosnącego ryzyka
konsumpcji indywidualnej dostrzegana jest skłonność do emigracji zarobkowej, brak chęci
do zakładania rodzin i niska dzietność, które przyczyniają się do ograniczenia możliwości
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
Kolejny prelegent, J. Paczkowski, przedstawił sytuację gospodarstw domowych na
Ukrainie. Scharakteryzował przede wszystkim populację konsumentów ukraińskich, liczniejszą niż na Łotwie (około 45 mln osób), ale znajdującą się w znacznie gorszej sytuacji
materialnej. Konsekwencją tego są niższe i odmienne w swej strukturze wydatki konsumpcyjne. Cechą szczególną jest przede wszystkim wysoki udział wydatków na żywność (ponad 50%), przy czym podkreślić należy bardzo silny etnocentryzm mieszkańców Ukrainy
w tym zakresie – zdecydowanie preferują produkty rodzime, w dalszej kolejności zwracają
uwagę na cenę, jakość, markę i proekologiczny charakter. Z kolei w przypadku dóbr trwałych konsumenci ukraińscy zdecydowanie preferują towary importowane (aż 83% deklaruje
gotowość ich kupowania). Źródłem tych dysproporcji w ocenie znaczenia miejsca pochodzenia produktu jest, zdaniem J. Paczkowskiego, charakterystyka psychologiczna mieszkańców Ukrainy. 50% stanowią wśród nich osoby kierujące się racjonalizmem, dalsze 40%
to konserwatyści, a pozostałe 10% to osoby aktywne konsumpcyjnie, chętnie zmieniające
marki i akceptujące nowe wzorce konsumpcji. W rezultacie rośnie w społeczeństwie zainteresowanie dokonywaniem zakupów w nowoczesnych placówkach handlowych: supermarketach (które preferuje 50% Ukraińców), hipermarketach (które chętnie odwiedza co piąty),
kosztem tradycyjnych punktów sprzedaży zlokalizowanych blisko miejsca zamieszkania
(których zwolennikami jest pozostałe 30%). Przejawem tego trendu jest również wzrost
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znaczenia handlu elektronicznego – tempo wzrostu sięga w tym przypadku 14% rocznie,
obecnie z zakupów poprzez aukcje, witryny, sklepy internetowe, czy też portale społecznościowe korzysta na Ukrainie około 3 mln osób.
W konsekwencji analizy tych dwóch ścierających się podejść konsumpcyjnych – nowoczesnego i konserwatywnego, J. Paczkowski wyodrębnił kilka podstawowych trendów:
-- troskę o bezpieczeństwo własne, wyrażające się w zakupach sprawdzonych produktów
i marek;
-- wzrost wydatków mieszkaniowych oraz ograniczenie wydatków związanych ze spędzaniem czasu wolnego i z usługami turystycznymi;
-- niewielkie zainteresowanie reklamą i nowościami rynkowymi, mimo dynamicznie rosnącego rynku reklamowego;
-- wzrost etnocentryzmu wywołany m.in. sytuacją polityczną i przejawiający się, obok zainteresowania produktami ukraińskimi, również bojkotem wyrobów rosyjskich;
-- regionalizacja handlu, w tym również regionalizacja i dalszy rozwój e-commerce;
-- coraz większy wpływ czynników politycznych, w tym związanych z dążeniem do zacieśnienia współpracy, a w dalszej perspektywie chęcią stowarzyszenia z UE.
Przewodniczącą ostatniej, IV sesji pt. Prawa konsumenta wobec nowych rozwiązań legislacyjnych była dr hab. Irena Ozimek. Tytułem wprowadzenia zwróciła uwagę na istotne zmiany w ochronie konsumenta w ciągu 25 lat gospodarki rynkowej w Polsce. Przede
wszystkim podkreśliła znaczenie stowarzyszenia z UE, czego skutkiem były zmiany rozwiązań instytucjonalnych i regulacji prawnych odnoszących się do praw konsumenckich.
W tej części konferencji prelekcję wygłosił Piotr Stańczak, Dyrektor Europejskiego
Centrum Konsumenckiego. Swą prelekcję rozpoczął od scharakteryzowania głównych kierunków rozwoju systemu prawa konsumenckiego UE przez pryzmat roli i zakresu działań
centrum sieci ECC-NET. Wskazał na dziewięć podstawowych priorytetów:
-- udzielanie porad/informacji prawnych,
-- asysta w rozpatrywaniu skarg,
-- asysta w rozpatrywaniu sporów transgranicznych,
-- organizacja działań promocyjnych,
-- przyczynianie się do rozwoju pozasądowych metod rozwiązywania sporów (ADR),
-- współpraca sieciowa: wzajemne kontakty i wymiana informacji,
-- współpraca z organami wykonawczymi administracji publicznej,
-- współpraca z przedsiębiorcami (stowarzyszenia, organizacje zawodowe),
-- zapewnienie standardowych usług o jednolitym wysokim poziomie jakości w ramach
ECC-NET.
Następnie prelegent omówił działania związane z próbą maksymalnej regulacji praw
konsumentów, wskazując podstawowe akty prawne i inicjatywy związane ze zmianami obowiązujących przepisów, w tym m.in.:
-- Dyrektywę 2011/83/UE z dn. 25.10.2011 r. w sprawie praw konsumentow,
-- Rządowy projekt ustawy o prawach konsumenta,
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-- Europejski program na rzecz konsumentów - Zwiększanie zaufania i pobudzanie wzrostu
gospodarczego, w kontekście działań mających na celu realizację celów unijnej strategii
wzrostu gospodarczego, czyli Strategii „Europa 2020”.
Następnie szczegółowo scharakteryzowane zostały wynikające z tego priorytety polityki
konsumenckiej, takie jak:
-- wzmocnienie bezpieczeństwa konsumentów – w odniesieniu do towarów, usług i żywności, rozbudowanie ram prawnych i usprawnienie nadzoru rynku;
-- poszerzanie wiedzy konsumenckiej – aby stawić czoła rosnącej złożoności rynków,
konsumenci potrzebują odpowiednich narzędzi i informacji, aby móc zrozumieć każdą
praktycznie kwestię, począwszy od rzeczywistych kosztów kredytu konsumenckiego,
a kończąc na odnalezieniu właściwego organu, do którego można skierować skargę;
-- sprawniejsze egzekwowanie przepisów oraz zagwarantowanie możliwości dochodzenia
roszczeń, bez czego przepisy prawa nie mogą funkcjonować w praktyce. Jest to tym
bardziej istotne, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że szkody ponoszone przez europejskich
konsumentów w związku z problemami będącymi przedmiotem skarg szacuje się na
około 0,4% PKB w UE. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają sieci zajmujące się
egzekwowaniem praw konsumentów;
-- uwzględnienie w polityce zmian społecznych i dostosowanie jej do realiów codziennego
życia – dostosowanie przepisów w zakresie praw konsumentów do wymogów ery cyfrowej i rozwiązywanie problemów, z którymi konsumenci borykają się w środowisku
internetowym; uwzględnienie potrzeb konsumentów o słabszej pozycji; sprawienie, by
łatwo było dokonywać zrównoważonych wyborów
Zdaniem P. Stańczaka, szczególnego znaczenia nabierają: skuteczne wdrażanie europejskiego prawa konsumenckiego, szczególnie w najważniejszych sektorach, udostępnianie
konsumentom skutecznych sposobów rozstrzygania sporów, poprawa informacji na temat
praw i interesów konsumenta oraz zwiększanie świadomości w tej dziedzinie, zarówno
wśród samych konsumentów, jak i przedsiębiorców, a także poszerzenie wiedzy i rozwój
zdolności, dzięki którym konsumenci będą mogli bardziej skutecznie uczestniczyć w rynku.
W tym celu rozwinięta zostanie współpraca ze wszystkimi ogólnounijnymi sieciami, które
mają najlepsze możliwości w zakresie udzielania informacji konsumentom, przedsiębiorcom i prawnikom. Wzmocniona zostanie Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich tak,
by mogły one lepiej informować konsumentów o prawach przysługujących im w przypadku
zakupów transgranicznych oraz pomagać im w rozwiązywaniu transgranicznych sporów.
Europejska Sieć Przedsiębiorczości będzie wykorzystywana bardziej regularnie, by zapewnić systematyczne udzielanie przedsiębiorstwom, w tym MSP, informacji na temat prawa
konsumenckiego.
Prelegent zaprezentował też dokładną charakterystykę rozwiązań systemowych związanych z podróżami i transportem, które mieszczą się w ramach priorytetów unijnych, na przykładzie dynamicznych pakietów turystycznych oraz zmian w zakresie praw pasażerów linii
lotniczych. Na zakończenie scharakteryzował koncepcję agendy cyfrowej 2020, obejmującą
projekty aktów prawnych dotyczących rynku telekomunikacyjnego.
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Podsumowując P. Stańczak wskazał na główne kierunki rozwiązań prawa konsumenckiego w Europie:
-- podejście „jednolitorynkowe”: koncentracja na eliminacji barier na rynku europejskim
i usprawnieniu egzekucji obowiązującego prawa;
-- rozwiązania horyzontalne ‒ próby regulacji generalnej i maksymalnej;
-- rozwiązania sektorowe;
-- podejście reaktywne – dostosowanie do innowacyjnych rozwiązań obserwowanych na
całym świecie.
Po zakończeniu czwartej sesji rozpoczęła się dyskusja. Pierwszym jej punktem była
kwestia form uczestnictwa i zasad wynagradzania arbitrów biorących udział w sporach i sądach polubownych. Wskazywano przede wszystkim na ograniczoną transparentność i brak
wypracowanych reguł w tym zakresie.
Drugi wątek dotyczył badań prowadzonych na temat i wśród przedsiębiorstw działających na rzecz konsumentów. A. Dąbrowska stwierdziła, iż takie badania są, pokazują szeroką wiedzę przedsiębiorców w tym zakresie, lecz jednocześnie brakuje konieczności jej
wdrażania ze względu na niewiedzę konsumentów i presji ciążącej na przedstawicielach
praktyki gospodarczej. Jak zauważył I. Hrabiński, przykładem tego jest sytuacja na rynku
usług finansowych, na którym coraz częściej mówi się o „zmowie banków” związanej z naruszaniem praw konsumenckich. W kontekście tego stwierdzenia Cz. Bywalec krytycznie
ocenił rolę marketingu jako narzędzia manipulowania wiedzą i zachowaniami konsumentów.
Oceniając przebieg konferencji A. Zbierzchowska podkreśliła naukowo-badawczy charakter omawianego projektu, doceniając jego walory poznawcze i wielość informacji pozyskanych w trakcie badań. A. Dąbrowska zapowiedziała kontynuację tych badań, wskazując
na konieczność pogłębienia analiz dotyczących segmentu starszych konsumentów, jako bardziej narażonych na nieuczciwe praktyki rynkowe i mniej podatnych na nowoczesne rozwiązania w zakresie edukacji konsumenckiej i kształtowanie kompetencji konsumenckich.
Uczestnicy zgodzili się z koniecznością kontynuowania takich działań, zwłaszcza w kontekście możliwości ich wykorzystywania w edukacji konsumentów, co uznane zostało za jeden
z najważniejszych priorytetów polityki konsumenckiej w najbliższych latach. Konferencję
zakończyła A. Dąbrowska, dokonując krótkiego podsumowania i dziękując wszystkim
uczestnikom, prelegentom oraz zespołowi realizującemu projekt badawczy.
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Uniwersytet w Białymstoku

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji
pt. Globalizacja – Polityka – Etyka
(Kazimierz Dolny, 23-25 czerwca 2014 roku)
Dyskusje naukowe środowisk uniwersyteckich oddalonych od Warszawy dość często
skupiają się na problemach rozwoju regionalnego i kwestiach środowiskowych. Dlatego
też ciekawym wyjątkiem od tej reguły była międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Globalizacja – Polityka – Etyka, zorganizowana przez Katedrę Polityki Ekonomicznej
i Rozwoju Gospodarczego Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
wraz z Fundacją Promocji Rozwoju Podlasia. Odbyła się ona w dniach 23-25 czerwca
2014 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W konferencji wzięli udział przedstawiciele
Uniwersytetu w Białymstoku, Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji, Koniunktur w Warszawie,
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal – Instituto Politécnico de Setúbal (Portugalia),
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Akademii Humanistycznej im.
Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
Wybór tematu, choć dokonany prawie rok wcześniej, znakomicie wpisał się w obecną
sytuację na polskiej scenie politycznej. Dyskusja nad poziomem etycznym polskich polityków ukazała, jak aktualna jest kwestia roli systemu wartości we współczesnej gospodarce i polityce. Globalizacja jest bowiem procesem, który wiąże się z rozpowszechnianiem
standardów postępowania i świadomości społecznej na ich temat oraz coraz łatwiejszym
dostępem do informacji. Dlatego też kryzysy w aspektach etycznym i politycznym przekładają się na postrzeganie całej gospodarki. Tak też dzieje się w Polsce, gdzie problemy partii
rządzącej prowadzą do wzrostu ryzyka politycznego oraz spadku kursu złotego.
Dlatego też konferencja rozpoczęła się od panelu dyskusyjnego na temat: Globalizacja.
Polityka. Etyka – system wartości – dyskusja problemu. W dyskusji pod przewodnictwem
prof. dr. hab. Andrzeja F. Bociana wzięli udział również prof. dr hab. Henryk Wnorowski;
dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB; dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB; dr hab. Marek
Proniewski; prof. dr Olgierd Swiatkiewicz; dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB.
Podczas panelu poruszono kwestię rozumienia pojęcia etyka w chwili obecnej oraz roli
właściwego definiowania standardów etycznych na sposób funkcjonowania coraz bardziej
otwartych gospodarek. Ponadto, podkreślano rolę koncernów transnarodowych w funkcjonowaniu rynków krajowych. Jednocześnie wskazano, iż patrząc z perspektywy globalnej nie
można zapominać o regionie i jego rozwoju. Duże znaczenie miały również kwestie polityki
w świetle wyborów do Parlamentu Europejskiego.
W ramach dalszych obrad konferencji zaprezentowano następujące referaty:
-- Corporate governance w Portugalii a ocena wyników firmy – prof. dr Olgierd Swiatkiewicz;
-- Granica państwa – kategoria interdyscyplinarna i coraz bardziej ekonomiczna – dr hab.
Aleksander Maksimczuk, prof. UwB;
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-- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako czynnik rozwoju regionalnego – dr hab.
Tadeusz Truskolaski, prof. UwB;
-- Polityka regionalna w Polsce a wsparcie przedsiębiorstw w regionalnych programach
operacyjnych – mgr W. Karpińska-Mizielińska, prof. dr Tadeusz Smuga;
-- Na marginesie artykułu Cezarego Kowandy: Co nas napędza, co nas hamuje, „Polityka”
nr 21 (2959) – dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB, dr Elżbieta Misiewicz;
-- Rozwój potencjału gospodarczego regionów polskich, lata 2004-2013 – dr Arkadiusz
Niedźwiecki;
-- Globalne uwarunkowania nierównowagi finansów publicznych – dr Paweł Piątkowski;
-- BRICS a pakt klimatyczny z Kioto – tania energia czy środowisko? – mgr Kamil Waligóra;
-- Wpływ procesów globalizacyjnych na państwa narodowe – mgr Krzysztof Sierhej;
-- Kulturowy aspekt globalizacji – mgr Jacek Stormowski;
-- Tax expenditures kierowane do przedsiębiorstw – czy są transparentne? – mgr Renata
Budlewska;
-- Model monitorowania sytuacji osób młodych na regionalnym rynku pracy – dr Dorota
Perło;
-- Uwarunkowania konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw ze szczególnym
uwzględnieniem branży budowlanej – dr Andrzej Kowalczuk;
-- Private equity/venture capital jako finansowanie innowacji w Polsce – dr Katarzyna
Wierzbicka;
-- Porty lotnicze i ich wpływ na rozwój regionalny – mgr Marcin Proniewski.
Dyskusja nad powyższymi wystąpieniami dotyczyła więc szerokiego spektrum problemów wynikających z wzajemnych relacji globalizacji, polityki, etyki i ekonomii.
Najogólniejsze podejście do związków globalizacji i etyki z gospodarką poruszyli mgr
Krzysztof Sierhej (przedstawiając wpływ procesów globalizacji na państwa narodowe) oraz
mgr Jacek Stormowski (odnosząc się do zagadnienia kulturowego aspektu globalizacji).
Istotne zagadnienie z punktu widzenia rozpowszechniania się standardów etycznych przedstawił prof. Swiatkiewicz. Odniósł się on do wyników badań na temat roli ładu korporacyjnego w zarządzaniu portugalskimi przedsiębiorstwami. Wnioski płynące z tego wystąpienia
sprowokowały ożywioną dyskusję na temat. Z kolei dr P. Piątkowski przedstawił kwestię
wpływu globalizacji na sytuację finansów publicznych. Problem ten bowiem wpływa na ich
nierównowagę, a wraz z postępem procesów globalizacji pogłębiają się trudności budżetów. Wskazany został przede wszystkim wpływ korporacji transnarodowych, które kierują
swoje zyski do wybranych przez siebie państw. Ponadto, zamożni obywatele mają coraz
więcej możliwości korzystania z rajów podatkowych oraz metod unikania opodatkowania.
Jednocześnie, globalne transfery kapitału finansowego wręcz zachęcają rządy do finansowania zadłużeniem swoich niedoborów finansowych, a to negatywnie wpływa na stabilność sytuacji finansowej rządów. Ciekawe zagadnienie poruszyła również dr R. Budlewska,
przedstawiając kwestię etycznego aspektu tax expenditures stosowanych przez rząd w stosunku do przedsiębiorstw. W świetle globalnej konkurencji gospodarek przyciąganie nowych inwestycji jest zagadnieniem trudnym i delikatnym. Jednocześnie Unia Europejska
dba o zachowanie warunków wolnej konkurencji, co utrudnia bezpośrednie wspieranie
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przedsiębiorstw. Stąd też takie instrumenty, jak tax expenditures mają coraz większe znaczenie w polityce budżetowej. Następnym poruszanym zagadnieniem była rola krajów BRICS
w realizacji Protokołu z Kioto. Grupa tych krajów jest bowiem obecnie wskazywana jako
jedna z najistotniejszych dla rozwoju gospodarki światowej. Państwa te uważa się za zatruwające środowisko naturalne. Jednak, jak twierdził autor, nie do końca jest to opinia uzasadniona. Przedstawione działania są bowiem częstokroć dalej idące niż w przypadku np.
gospodarki amerykańskiej. Temat ten wzbudził ożywioną dyskusję.
Istotnym zagadnieniem poruszanym w trakcie obrad konferencji była również rola globalizacji w rozwoju regionów, w szczególności przez pryzmat granic i ich roli w rozwoju
społeczno-gospodarczym. Zaprezentowany artykuł prof. A. Maksimczuka, który wskazał na
zagrożenia i szanse obecnie związane z barierami między państwami. Autor podkreślił, że
ich znaczenie w warunkach coraz większej roli globalizacji nie maleje, lecz wprost przeciwnie – rośnie. Temat ten wzbudził ożywioną dyskusję, szczególnie w kontekście peryferyjnego położenia województw, z których pochodzili uczestnicy konferencji. Ponadto, sytuacja
na Ukrainie sprawiła, że dyskusja nad granicami i podziałami oraz ich konsekwencjami
gospodarczymi stała się bardzo owocna. Następnie prof. dr T. Smuga przedstawił kwestie
rozwoju regionalnego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Szczególną
uwagę poświęcił wsparciu przedsiębiorstw w regionalnych programach operacyjnych,
w tym nowemu podejściu do kwestii bezzwrotnych transferów. Podkreślił pozytywną rolę
instrumentów zwrotnych jako dominującego obecnie sposobu wspierania przedsiębiorstw.
Podejście to zostało w toku dyskusji uznane za uzasadnione, w szczególności w świetle
przytaczanych doświadczeń obecnej perspektywy finansowej. Z kolei dr A. Niedźwiecki
podjął próbę podsumowania wpływu środków unijnych na wzrost potencjału gospodarczego
polskich regionów. Wnioski płynące z tego wystąpienia nie napawały optymizmem, gdyż
wyraźnie wskazywały na rosnące różnice w poziomie rozwoju między regionami w Polsce.
W szczególności pesymizmem napawały informacje o zmianie poziomu innowacyjności
przedsiębiorstw. W związku z tym kontynuowana była dyskusja na temat wykorzystania
funduszy strukturalnych.
Kolejnym wystąpieniem prof. T. Truskolaski wprowadził uczestników konferencji
w praktyczne aspekty funkcjonowania nowego instrumentu wsparcia rozwoju regionalnego,
którym są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Przedstawił zarówno założenia, jak też
ich realizację na przykładzie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Uczestnicy konferencji z kolei podjęli w dyskusji temat oczekiwań związanych z podjętą na tej płaszczyźnie
współpracy z samorządami sąsiadującymi z Białymstokiem. Z kolei dr D. Perło przedstawiła kwestię monitorowania sytuacji osób młodych na regionalnym rynku pracy. Wskazała
na szczególne znaczenie tej grupy oraz konieczność wypracowania sposobów oceny ich
sytuacji w sposób systematyczny i kompleksowy. Ich sytuacja na rynku pracy determinuje
bowiem potencjał kadrowy regionalnej gospodarki w kolejnych latach. Przedstawiła również narzędzia, które stworzono do wspomagania monitorowania sytuacji osób młodych
w ramach struktur Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Na zakończenie przedstawiony został referat mgr Marcina Proniewskiego dotyczący roli lotnisk w rozwoju regionów. Temat ten jest
aktualny w szczególności w świetle rozwoju procesów globalizacji, które wiążą się silnie ze
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wzrostem liczby podróży pomiędzy państwami. Ponadto, temat ten jest szczególnie aktualny
w świetle rezygnacji władz województwa podlaskiego z planów budowy regionalnego portu
lotniczego. Wzbudziło to szeroką dyskusję w regionie na temat tego nietypowego w Polsce
kroku.
Podsumowując obrady konferencji, prof. A. Bocian wyraził nadzieję, że dalszy postęp
procesów globalizacji sprawi, że więcej szans zostanie wykorzystanych niż ziści się zagrożeń z nią związanych. Podkreślił, że tematyka konferencji jeszcze długo pozostanie aktualna, a dyskusje na konferencjach poświęconych problemom globalizacji, polityki i etyki będą
równie ożywione, nie tylko ze względu na aktualny kontekst polityczny. Dlatego też wyraził
wolę kontynuowania dyskusji na kolejnych spotkaniach naukowych.
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Przegląd wydawnictw
i recenzje
Anna Dąbrowska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Felicjan Bylok, Konsumpcja, konsument i społeczeństwo
konsumpcyjne we współczesnym świecie. Studium socjologiczne,
„Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2013, ss. 266
Felicjan Bylok w monografii pt. Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne
we współczesnym świecie. Studium socjologiczne, przy wykorzystaniubogatej bibliografii,
podjął się zadania wieloaspektowego przedstawienia konsumpcji jako przedmiotu badań
socjoekonomicznych i procesów, które ona wywołuje. Jest to problematyka ważna, a jednocześnie z uwagi na zachodzące zmiany w rozwoju konsumpcji wymagająca aktualizacji
i coraz szerszego spojrzenia.
Wieloaspektowe podejście zwraca uwagę na różnorodność i istotność podjętych rozważań. Autor wyróżnia zintegrowane ze sobą obszary badawcze (stanowiące rozdziały), a mianowicie:
-- proces przechodzenia ludzi od zaspokajania potrzeb egzystencjonalnych do rozszerzonej
konsumpcji rozmaitych dóbr;
-- rozwój kategorii społeczno-ekonomicznej konsumenta w społeczeństwie masowej konsumpcji;
-- konsumpcja jako element systemu społeczeństwa konsumpcyjnego;
-- konsumpcjonizm jako ideologia kształtująca konsumenta w społeczeństwie konsumpcyjnym;
-- procesy i czynniki sprzyjające rozwojowi konsumpcjonizmu,
które zamykają refleksje końcowe nad granicami konsumpcjonizmu w społeczeństwach wysokorozwiniętych.
Wprowadzając Czytelnika w świat konsumpcji Autor charakteryzuje konsumpcję jako
kategorię socjoekonomiczną, przywołując poglądy wielu badaczy polskich i zagranicznych
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(anglo i niemieckojęzycznych). Zwraca uwagę, że w pojęciu „konsumpcja” zawierają się
elementy społeczne, kulturowe i ekonomiczne. Z punktu widzenia ekonomii najważniejszym
czynnikiem stymulującym człowieka do konsumpcji są potrzeby. W procesie socjologicznego wyjaśniania zjawiska konsumpcji dużą rolę odgrywa analiza społecznego charakteru
potrzeb ludzkich. F. Bylok zwraca uwagę, że wielu socjologów problematykę społeczeństwa
konsumpcyjnego uczyniło głównym przedmiotem diagnozy czasowej i refleksji nad społeczeństwem i gospodarką. Na znaczeniu zyskuje problem związany z rosnącym wpływem
konsumpcji na życie społeczne, co ma swoich zwolenników i przeciwników.
W rozdziale pierwszym, odnoszącym się do procesu przechodzenia ludzi od zaspokajania potrzeb egzystencjonalnych do rozszerzonej konsumpcji rozmaitych dóbr (wyższych
potrzeb), Autor dokonuje interesującej retrospekcji ukazując proces przekształcania się konsumenta z członka społeczeństwa prymitywnego w członka społeczeństwa przemysłowego.
Dla socjologicznego spojrzenia na konsumpcję istotna była rewolucja przemysłowa, która stała się zarzewiem zmian społeczno-kulturowych, w tym stylu życia, i wywarła istotny wpływ zarówno na rozwój konsumenta, jak i konsumpcji, przy czym można tu mówić
o sprzężeniu zwrotnym.
Rozdział drugi, poświęcony rozwojowi kategorii społeczno-ekonomicznej konsumenta
w społeczeństwie masowej konsumpcji, odnosi się do ekonomicznych przesłanek rozwoju
konsumentów w I połowie XX wieku. Jest to okres przechodzenia od społeczeństwa produkcji do społeczeństwa masowej konsumpcji. Jak podkreśla Autor, cechą charakterystyczną
nowego typu społeczeństwa był wzrost autonomii konsumpcji powiązany z suwerennością
konsumencką w stosunkach wymiany. Ważnymi czynnikami determinującymi nowy typ
społeczeństwa były: rozwój potrzeb, rozwój etosu konsumpcji, konsumpcja na pokaz (demonstracyjna).
Rozdział trzeci odnosi się do konsumpcji jako elementu systemu społeczeństwa konsumpcyjnego. Czytelnik znajdzie w nim różne koncepcje społeczeństwa konsumpcyjnego.
W rozdziale tym zwraca uwagę perspektywa systemowa analizy konsumpcji we współczesnym społeczeństwie, co pozwoliło ukazać zależności, które zachodzą między konsumpcją
a strukturą społeczną, konsumpcją a kulturą, konsumpcją a polityką i konsumpcją a pracą.
Wieloaspektowe ujęcie konsumpcji pozwala na wskazanie nie tylko jej wielu ról, ale także
skłania do głębszej refleksji. Interesujące dywagacje są wprowadzeniem do kolejnego etapu
rozwoju konsumpcji i konsumenta, a mianowicie społeczeństwa konsumpcyjnego.
Konsumpcja jako element systemu społeczeństwa konsumpcyjnego stanowi treść rozdziału czwartego. Rozwój społeczeństwa konsumpcyjnego w XX wieku prowadzi do rozważań na temat konsumpcjonizmu czyli nadmiernej konsumpcji jako czynnika determinującego rozwój społeczeństwa współczesnego i kształtującego zachowania konsumentów.
W rozdziale tym Czytelnik może się zapoznać z szerokim ujęciem definicyjnym pojęcia
„konsumpcjonizm”. Zgodzić się należy z Autorem, że konsumpcjonizm jest zjawiskiem
wielowymiarowym, związanym ze sposobem życia współczesnych konsumentów i z ideologią społeczeństwa konsumpcyjnego. Zwraca też uwagę na wartości związane z ideologią
konsumpcjonizmu i odnosi się do dóbr konsumpcyjnych jako atrybutów konsumpcjonizmu
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i rekwizytów, bez których ludzie nie mogliby odgrywać roli konsumentów. Autor przyjmuje założenie, że dobra konsumpcyjne to fragment materialnej rzeczywistości, co pozwala
dostrzec w nich materializację kultury, preferencje estetyczne, motywacje i cele jednostkowych dążeń. Ma miejsce zmiana oczekiwań konsumentów wobec dóbr, którzy poszukują
produktów, które mają znaczenie symboliczne. Coraz częściej współczesne dobra konsumpcyjne mają także hybrydalny charakter.
Rozdział piąty dotyczy analizy procesów i czynników sprzyjających rozwojowi konsumpcjonizmu. Wśród procesów wspomagających rozwój konsumpcjonizmu Autor omawia
globalizację konsumpcji, „makdonaldyzację”, mobilność ludzi i zmiany struktury sprzedaży
dóbr konsumpcyjnych. W procesie globalizacji konsumpcji wskazuje na trzy typy stosunków: homogenizację, polaryzację i hybrydyzację. Z kolei wśród czynników sprzyjających
rozwojowi konsumpcjonizmu zwraca uwagę na: nowe systemy komunikacji, powstawanie międzynarodowych korporacji, rozwój transportu, rozwój światowej turystyki, rozwój
satelitarnej komunikacji, globalizację mass mediów. Szczególne miejsce w tym rozdziale
Autor poświęca modzie jako czynnikowi wspomagającemu rozprzestrzenianie się ideologii
konsumpcjonizmu, ciału ludzkiemu jako nowej sferze oddziaływania konsumpcjonizmu,
przestrzennym uwarunkowaniom rozwoju konsumpcjonizmu, Internetowi jako nowemu
czynnikowi rozprzestrzeniania się konsumpcjonizmu. Współczesny konsument, aby mógł
pełnić rolę konsumenta musi posiadać pieniądze. Niewątpliwie współcześnie kredyt i karta
kredytowa stały się elementem sprzyjającym rozprzestrzenianiu się konsumpcjonizmu, do
czego Autor nawiązuje w zakończeniu omawianego rozdziału.
Próbę podsumowania poczynionych dywagacji nad konsumpcją i jej miejscem, konsumpcjonizmem i jego ideologią Czytelnik znajdzie w ostatnim szóstym rozdziale. Autor stawia
jakże ważne pytanie: dokąd zmierza współczesna konsumpcja i konsument? Wskazując na
perspektywy rozwoju odnosi się do tendencji i barier, wskazuje na zachowania proekologiczne. Wyróżnia i analizuje typy konsumentów w perspektywie ich wpływu na dalsze losy
konsumpcji, a mianowicie: „konsumenta przyjemności” (od zabawy do ekstazy), „konsumenta bez tradycyjnej moralności” (versus konsumenta moralnego), „konsumenta zakupoholika” (jako choroby związanej z konsumpcjonizmem), „konsumenta zrównoważonego”,
„prosumenta” i „konsumenta zmarginalizowanego w świecie bogactwa dóbr konsumpcyjnych”.
W zakończeniu, na podstawie przeprowadzonej socjologicznej analizy konsumpcji Autor
formułuje bardzo ciekawe wnioski, które mogą być przedmiotem dyskursu o roli konsumpcji w rozwoju cywilizacyjnym i społecznym.
Autor na początku monografii wskazuje na zakładane cele poznawcze. Jak pisze, po
pierwsze, chciałby ukazać konsumpcję jako zjawisko społeczne i wynikające stąd implikacje społeczne praktyczne dla funkcjonowania jednostki i społeczeństwa, po wtóre – wskazać
na perspektywę kulturowego kontekstu konsumpcji jako propozycji badawczej, po trzecie
– ukazać złożoność socjologicznych uwarunkowań konsumpcji, po czwarte – ukazać powiązania między konsumentem, konsumpcjonizmem a społeczeństwem konsumpcyjnym i po
piąte – wskazać na najważniejsze kierunki rozwoju konsumpcji i jej ograniczenia.

ANNA DĄBROWSKA

349

Zdaniem Recenzentki cele te zostały w pełni zrealizowane, a każdy Czytelnik znajdzie
w omawianej monografii odniesienie do wytyczonych celów, wzbogacając tym samym swoją wiedzę na temat szeroko pojętej konsumpcji.
Książka niewątpliwie skłania do refleksji, do postawienia sobie pytania, jaka jest moja
rola w konsumpcji dzisiaj i jak powinniśmy się zachowywać jako konsumenci jutro, bowiem
jutro przyjdzie żyć nie tylko nam, ale i następnym pokoleniom.
Monografię autorstwa Felicjana Byloka polecam szerokiemu spektrum odbiorców, zarówno osobom zajmującym się problematyką konsumpcji, reprezentującym różne nauki
i dziedziny, studentom, przedstawicielom biznesu, ale także decydentom naszego życia społeczno-gospodarczego. Ponieważ wszyscy z definicji jesteśmy konsumentami, warto, aby
każdy sięgnął do tytuł Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie. Studium socjologiczne.
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Justyna Rój

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Iga Rudawska, Zintegrowana opieka zdrowotna. Podejście
relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta,
Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014, ss. 356
Recenzowana monografia zasługuje na szczególną uwagę ze względu na zawarty w niej
postulat koordynacji organizowania i dostarczania opieki zdrowotnej, w szczególności pacjentom przewlekle chorym. Zainteresowanie tą problematyką wykazuje wiele światowych
gremiów, ponieważ koncepcja jawi się jako jeden z istotnych sposobów na podniesienie jakości opieki zdrowotnej. Mimo znacznej liczby prac skupiających się na tym paradygmacie,
zagadnienie jakości obsługi pacjenta w jego perspektywie jest jeszcze wciąż słabo rozpoznane. Stąd też walorem recenzowanej monografii jest otwarcie w Polsce dyskusji nad koncepcją zintegrowanej opieki zdrowotnej, jak i sposobami dokonywania oceny jakości obsługi
pacjenta w tym paradygmacie. Przeprowadzone w pracy badania są badaniami pionierskimi
w warunkach polskich a zaproponowany model ma oryginalny i twórczy charakter.
Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i zakończenia oraz wykazu skrótów, bibliografii i aneksu. Bibliografię stanowi ponad 350 pozycji. Celem recenzowanej monografii jest opracowanie koncepcji pomiaru i kompleksowej oceny jakości obsługi pacjenta
w jednym z rozwiązań systemowych opieki zdrowotnej określanych pojęciem zintegrowanej opieki zdrowotnej. Autorka za hipotezę badawczą przyjęła „pogląd, że możliwe jest wypracowanie metodyki oceny jakości obsługi pacjenta w paradygmacie zintegrowanej opieki
zdrowotnej, która będzie uwzględniać jednocześnie perspektywę dwóch głównych interesariuszy systemu ochrony zdrowia tj pacjentów i usługodawców” (s. 17).
Tym samym, Autorka postawiła sobie bardzo ambitne zadanie, bo po pierwsze paradygmat zintegrowanej opieki zdrowotnej nie funkcjonuje w polskim systemie opieki zdrowotnej
w przyjętym w monografii rozumieniu. Jest to jednak paradygmat pożądany i promowany
przez Światową Organizację Zdrowia ze względu na pozytywny wpływ na efektywność
ekonomiczną, jak i wspomnianą jakość opieki zdrowotnej tak już funkcjonujących systemów. Wobec powyższego przeprowadzenie badań na gruncie polskim staje się o wiele trudniejsze i w rezultacie ma charakter predykcyjny. Po drugie, zaproponowane przez Autorkę
podejście metodyczne ma charakter relacyjny, tj. uwzględnia optykę pacjenta (klienta) oraz
usługodawcy – podejmującego decyzje alokacyjne w systemie ochrony zdrowia.
W monografii określone zostały także cele cząstkowe, służące realizacji celu pracy
oraz weryfikacji postawionej hipotezy badawczej. W przeprowadzonych przez Autorkę
badaniach wykorzystane zostały źródła pierwotne oraz wtórne a do weryfikacji hipotezy
Autorka posłużyła się szeroką gamą metod badawczych, co wynika z przyjętej koncepcji
metodycznej ‒ zgodnie z założeniami triangulacji metodologicznej, przyjmującej zastosowanie różnych technik badawczych, w tym technik jakościowych (przede wszystkim analiza ekspercka, wywiady grupowe zogniskowane, badania ankietowe, studium przypadku)
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i technik ilościowych (metody statystyczne). W części teoretycznej przeprowadzone zostały
obszerne studia literaturowe, jak i przegląd krajowych i międzynarodowych opracowań statystycznych wykorzystując do tego analizę porównawczo-opisową. Wybór poszczególnych
metod jest bezsprzecznie właściwy i pozwolił na rozwiązanie postawionego przez Autorkę
problemu badawczego.
Walorem przeprowadzonych badań jest to, że w wątku metodycznym monografii Autorka
nie odniosła się tylko do jednego poziomu analizy, ale jednocześnie do dwóch poziomów, tj.
zarówno do poziomu mezo i poziomu mikro. Warto nadmienić iż za osnowę Autorka przyjęła procesowe – a nie strukturalne – ujęcie integracji oraz skupiła się na integracji procesu
świadczenia opieki zdrowotnej, wykluczając integrację procesu finansowania opieki zdrowotnej. Przyjęcie ujęcia relacyjnego sprawiło, że uwzględnione zostały także różne punkty
widzenia na badane zjawisko. Zastosowanie powyższego podejścia, jak i szerokiego zakresu
badań i metod zapewniły Autorce rzetelne zbadanie i wyjaśnienie przedmiotu badań.
Przeprowadzony przez Autorkę proces badawczy składa się z pięciu etapów korespondujących z celami szczegółowymi monografii. Autorka w sposób bardzo przejrzysty i syntetyczny przedstawiła we wstępie opis poszczególnych etapów badawczych i zobrazowała go
rysunkiem. Opis ten wskazuje na ogrom pracy badawczej Autorki. Pierwszy etap badawczy
to systematyczna analiza światowej literatury ciągłej wydanej na świecie w latach 19902013 z zakresu ekonomiki zdrowia i dziedzin pokrewnych. W rezultacie Autorka opracowała
logiczną konstrukcję procesu badawczego oraz skonceptualizowała podstawowe kategorie
pojęciowe podejmowanej tematyki, jak „zintegrowana opieka zdrowotna”, „obsługa pacjenta” i „jakość obsługi pacjenta”, a które w kolejnych etapach badawczych stały się przedmiotem operacjonalizacji. Drugi etap badawczy polegał na przeprowadzeniu dwóch grup badań
jakościowych, tj. serii spotkań z ekspertami opieki zdrowotnej dobranymi w sposób celowy
i wywiadu grupowego zogniskowanego z pacjentami przewlekle chorymi. Zgromadzony
w ten sposób materiał empiryczny poddany został analizie statystycznej, a więc weryfikacji w sensie ilościowym w trzecim etapie badawczym. Czwarty etap badawczy polegał na
weryfikacji możliwości zastosowania zbudowanego narzędzia pomiarowego w warunkach
polskich z perspektywy usługodawcy, jak i pacjenta przy zastosowaniu badań ilościowych
i jakościowych. Piąty etap badawczy to sformułowanie uogólnień na podstawie przeprowadzonych studiów i badań oraz przedstawienie propozycji modelu oceny jakości obsługi
pacjenta w zintegrowanej opiece zdrowotnej.
Struktura książki została podporządkowana przyjętemu celowi i metodyce badawczej.
Poszczególne rozdziały odzwierciedlają poszczególne etapy badawcze, jak i przyjęte cele
szczegółowe. W rozdziale pierwszym Autorka wskazała przesłanki zmiany paradygmatu
opieki zdrowotnej z systemu fragmentarycznego na system zintegrowany. Wzrost kosztów
opieki zdrowotnej i niższa postrzegana jakość procesu opieki zdrowotnej jako całości zostały wskazane jako podstawowe negatywne konsekwencje dezintegracji systemu opieki
zdrowotnej. Poza tym, dokonana i przedstawiona została analiza czynników warunkujących
przemiany sposobu organizacji i dostarczania opieki zdrowotnej odrębnie dla czynników
lokowanych po stronie popytu, jak i podaży usług opieki zdrowotnej. Rozdział zawiera także omówienie wyzwań, wobec których staje system opieki zdrowotnej w związku z trans-
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formacją modelu opartego na fragmentaryzacji opieki na model oparty na jej integracji.
Przedstawione zostały także wnioski z przeprowadzonej analizy zmieniającego się profilu
demograficzno-epidemiologicznego mieszkańców regionu europejskiego. Wynika z nich
wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe wśród chorób niezakaźnych, które to stanowią główne źródło zagrożeń stanu zdrowia ludności w krajach o wyższym statusie ekonomicznym. Jednocześnie Autorka wykazała, iż po pierwsze, choroby chroniczne wymagają
innego niż choroby ostre sposobu organizacji procesu usługowego, a przede wszystkim:
kompleksowej opieki, ciągłego monitorowania stanu zdrowia pacjentów, wielodyscyplinarnego podejścia, a nie wąskiej specjalizacji oraz tworzenia sieci współpracujących ze sobą
podmiotów. Po drugie, następuje wzrost znaczenia aspektu ekonomicznego zapewnienia
opieki zdrowotnej osobom przewlekle chorym, co wynika ze skali zapadalności na te choroby oraz wpływów zdrowia na wzrost gospodarczy. Obciążenia gospodarek europejskich
wydatkami na leczenie chorób chronicznych (co także zostało zobrazowane w monografii w sposób liczbowy) wzrasta, co uzasadnia zainteresowanie racjonalizacją tych kosztów
w funkcjonujących systemach opieki zdrowotnej w Europie i podejmowanie działań na
rzecz integracji opieki zdrowotnej.
W rozdziale drugim zaprezentowano ekonomiczną interpretację integracji w opiece zdrowotnej, a kanwą rozważań stała się nowa ekonomia instytucjonalna. Ponadto, przedstawiono argumenty przemawiające za rozwiązaniami sieciowymi w opiece zdrowotnej oraz teoretyczne podstawy współpracy międzyorganizacyjnej w opiece zdrowotnej. Przeprowadzone
wywody pozwoliły Autorce na stwierdzenie, iż integrację opieki zdrowotnej można postrzegać jako rozwiązanie sieciowe ze względu na implikowanie sformalizowanej współpracy
między podmiotami, które jednak pozostają autonomiczne.
W rozdziale trzecim omówiono koncepcję zintegrowanej opieki zdrowotnej. Autorka
wykazała występującą w literaturze przedmiotu różnorodność interpretacyjną tej koncepcji oraz jej definicję zaproponowaną przez Światową Organizację Zdrowia w roku 2001.
Definicja stała się osnową dla rozważań w następnych rozdziałach monografii, a określa
ona opiekę zintegrowaną jako „...koncepcję łączącą zasoby na wejściu, proces świadczenia
usług, zarządzanie i organizację usługami zdrowotnymi w odniesieniu do diagnostyki, terapii, rehabilitacji i promocji zdrowia” (s. 101). Zatem Autorka w monografii przyjmuje iż
zintegrowaną opiekę zdrowotną można postrzegać jako taki proces organizowania opieki
zdrowotnej, który jest ciągłym i powiązanym zbiorem działań podejmowanych przez współpracujące ze sobą podmioty.
W rozdziale przedstawione zostały także modelowe ujęcia zintegrowanej opieki zdrowotnej oraz jej mechanizmy i narzędzia na podstawie doświadczeń krajów rozwiniętych. Punkt
wyjścia do prowadzonych tu rozważań stanowił Model Opieki Permanentnej E. Wagnera
(1998), który wywarł najsilniejszy wpływ na koncepcję zintegrowanej opieki zdrowotnej.
Stanowi on kompleksową propozycję organizacji opieki zdrowotnej dla przewlekle chorych
i opiera się na założeniu skutecznych, czyli prowadzących do poprawy wyników relacji
między zespołem profesjonalistów medycznych a pacjentami. Poza tym ‒ zdaniem Autorki
‒ w swych założeniach koncepcja ta jest bliska orientacji na pacjenta, mimo iż nie posługuje
się wprost tym pojęciem.
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W rozdziale tym zaprezentowano także swoista taksonomię zintegrowanej opieki zdrowotnej, analizę poziomów jej integracji (makro, mezo i mikro) oraz jej typy, obszary i kierunek oraz możliwe perspektywy, z których można ją rozpatrywać. Omówione zostały trzy
różne poziomy współpracy, tj. strukturalny, organizacyjny i indywidualny, które odpowiadają poszczególnym wymiarom integracji.
Autorka wykazała także, iż korzenie koncepcji zintegrowanej opieki zdrowotnej tkwią
w holistycznym spojrzeniu na zdrowie pacjenta, które opiera się między innymi na promowaniu ciągłości leczenia, czy też ograniczaniu nieefektywności w gospodarowaniu rzadkimi
zasobami systemu ochrony zdrowia. Dodatkowo w rozdziale zaprezentowano doniesienia
badawcze w zakresie efektów implementacji zintegrowanej opieki zdrowotnej.
W rozdziale czwartym przedstawiono dyskusję nad możliwością relacyjnego podejścia do obsługi pacjenta. Przyjęta przez Autorkę w monografii definicja usługi zdrowotnej
wskazuje na znaczenie obsługi pacjenta dla zaspokojenia jego potrzeb zdrowotnych i pozazdrowotnych. Obsługa pacjenta jest w monografii rozumiana jako kompleksowy proces
(kombinacja działań) zaspokajania potrzeb pacjenta przez usługodawców, w trakcie której
usługodawca wchodzi w interakcje z pacjentem. Wskazane zostały także trzy fazy obsługi
pacjenta w zintegrowanej opiece zdrowotnej.
Omówione zostało również zagadnienie jakości obsługi pacjenta. Autorka uznaje definicję jakości jako zdolność do spełniania oczekiwań i potrzeb pacjenta, która podkreśla znaczenie sposobu postrzegania procesu usługowego przez pacjenta. Jakość obsługi pacjenta
stanowi także jeden z parametrów oceny systemów ochrony zdrowia, jako że wiąże się z jakością opieki zdrowotnej, która z kolei jest jednym, obok dostępności do opieki zdrowotnej
i kosztów z nią związanych, z kluczowych elementów całościowej perspektywy oceny działania systemów ochrony zdrowia. W rozdziale tym dyskusji poddano także zagadnienie ciągłości opieki zdrowotnej, która ma znaczenie w całościowym, kompleksowym podejściu do
obsługi pacjenta i stanowi podstawowy atrybut takiej obsługi, a tym samym wskaźnik oceny
jakości obsługi pacjenta w systemie ochrony zdrowia. Ciągłość związana jest z płynnością
procesu obsługi i jest głównym celem integrowania procesu świadczenia usług zdrowotnych
w Europie, jako że skutki jej braku prowadzą do spadku jakości obsługi postrzeganej przez
pacjentów co następnie ma wpływ na uzyskiwane wyniki leczenia. Ze względu na specyfikę
choroby ‒ w szczególności ciągłość opieki - cenią sobie pacjenci przewlekle chorzy. Wywód
teoretyczny dotyczący znaczenia ciągłości obsługi pacjenta wzbogacony został także dowodami empirycznym pochodzącymi z systemów opieki zdrowotnej krajów rozwiniętych,
w których wdrażana jest zintegrowana opieka zdrowotna. Jednak operacjonalizacja ciągłości, co podkreśla Autorka, przysparza wciąż wielu problemów.
Poza tym w rozdziale Autorka poddała analizie i ocenie dostępne metody pomiaru jakości
tego teoretycznego konstruktu. Przedstawione zostały podstawowe narzędzia wykorzystywane w dotychczasowych podejściach stosowanych na świecie do oceny i pomiaru jakości
obsługi pacjenta, jak: SERVQUAL i SERVPERF oraz alternatywne koncepcje pomiarowej
jakości obsługi pacjenta, jak model EUROPEP (stosowany jedynie do podstawowej opieki
zdrowotnej).
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Autorka, jako przesłanki uzasadniające podjęcie działań mających na celu stworzenie odrębnego dla uwarunkowań polskich podejścia w zakresie oceny jakości obsługi pacjentów,
wskazuje na krótką tradycję oraz różnice organizacyjne, społeczne i kulturowe stanowiące
ograniczenia w swobodnym przeniesieniu doświadczeń amerykańskich na grunt europejski.
W rozdziale piątym zaprezentowano autorski, hierarchiczny model oceny jakości obsługi pacjenta, uwzględniający zaproponowane wcześniej podejście relacyjne (czyli
uwzględniające perspektywę dwóch głównych interesariuszy systemu ochrony zdrowia).
Zaprezentowany proces badawczy składał się z pięciu kroków. Pierwszy z nich to wybór
przedmiotu badania. Drugi polegał na zebraniu informacji tak, aby zidentyfikować atrybuty
jakości obsługi pacjenta w zintegrowanej opiece zdrowotnej, czyli zmienne, które pacjent
przewlekle chory (strona popytowa) uważa za ważne w swej obsłudze w ramach opieki
zdrowotnej. Jednocześnie ustalone zostały elementy, które postrzegane są przez profesjonalistów sektora zdrowia (stronę podażową) jako najważniejsze dla stworzenia modelu oceny
jakości obsługi pacjenta w zintegrowanej opiece zdrowotnej. Następnie zmienne te zostały
odpowiednio pogrupowane i na ich podstawie zbudowane zostały wskaźniki jakości obsługi pacjenta. Trzeci etap metodyczny to budowa narzędzi pomiarowych (kwestionariuszy), które umożliwiły ocenę jakości obsługi pacjentów w zintegrowanej opiece zdrowotnej
z perspektywy obu stron relacji pacjent – usługodawca. Czwarty etap metodyczny to empiryczna walidacja stworzonych dwóch narzędzi pomiarowych JOP-POP i JOP-POD (szczegółowo przedstawionych w aneksie). Autorka przeprowadziła testy rzetelności i trafności,
aby określić przydatność narzędzia pomiarowego w nowych warunkach, które wykazały, że
skala JOP-POP pozwala trafnie zdiagnozować jakość obsługi postrzeganą przez pacjentów
przewlekle chorych. Weryfikacja skali JOP-POD została dokonana na podstawie studium
przypadku (zachodniopomorski usługodawca opieki zdrowotnej działający w sieci). Piąty
etap to zbudowanie modelu oceny jakości obsługi pacjentów w zintegrowanej opiece zdrowotnej uwzględniającego perspektywę relacyjną. W rezultacie – co podkreśla Autorka ‒
stworzony model ma charakter hierarchiczny i przez to nawiązuje do modelu M. Brady’ego
i J. Cronina, ale jednocześnie posiada pewne elementy z koncepcji jakości A. Donabediana.
Koresponduje on także z modelem zaproponowanym przez E. Wagnera, a w szczególności
ze ścieżką obsługi pacjentów przewlekle chorych zaproponowaną dla tego modelu.
W zakończeniu Autorka na podstawie przeprowadzonych badań i stworzonego modelu
przedstawiła swoje postulaty zmian systemowych w opiece zdrowotnej. Poza tym, przedstawione zostały walory poznawcze, metodyczne i aplikacyjne modelu. Po pierwsze ‒ stworzenie teorii, po drugie ‒ ustandaryzowanego podejścia do pomiaru i oceny jakości obsługi
pacjenta, a po trzecie ‒ stworzenie matrycy pozwalającej określić stopień integracji opieki
zdrowotnej w perspektywie jakości obsługi pacjenta. Autorka wskazała także na kierunki
dalszych badań.
W recenzowanej monografii podjęte zostało bardzo ważne zagadnienie dotyczące jakości obsługi pacjenta z chorobą chroniczną w zintegrowanej opiece zdrowotnej. Jest to
niezwykle oryginalna praca ze względu na kilka czynników. Po pierwsze, w pracy przyjęto perspektywę holistyczną, która umożliwia całościowe ujęcie procesu obsługi pacjenta
z chorobą chroniczną, a nie tylko koncentrację na pojedynczych epizodach chorobowych jak
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ma to miejsce w obecnie stosowanych systemach zarządzania jakością. Po drugie, zastosowano ujęcie relacyjne czyli przyjęto perspektywę dwóch interesariuszy systemu – pacjenta
i profesjonalisty medycznego. Po trzecie, opracowana metodyka ma charakter pionierski
w zakresie pomiaru i oceny jakości obsługi pacjenta. Po czwarte zidentyfikowano siedem
głównych zbiorów wskaźników opisujących jakość obsługi pacjenta przewlekle chorego
z perspektywy podażowej oraz dziewięć zbiorów wskaźników opisujących to samo z perspektywy popytowej.
Rekomendując Czytelnikowi prezentowaną monografię, pragnę podkreślić, że należy
ona do wyjątkowo ciekawych i wysoce wartościowych publikacji z zakresu zintegrowanej
opieki zdrowotnej i oceny jakości tej obsługi w sieci współpracujących ze sobą podmiotów
leczniczych. Przeprowadzone badania mogą być przyczynkiem do dalszych badań. Warto
nadmienić, iż znacząca jest także niezwykła staranność redakcji pracy, jak i „lekkość pióra”
Autorki.
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