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Przedmowa
Konferencja naukowa „Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze”, której plonem sa zamieszczone w tym
numerze „Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej” we Wrocławiu artykuły naukowe, została zorganizowana w związku z realizacją grantu badawczego
MNiSW N N112 092636 (umowa 0926/B/H03/2009/36) o tytule identycznym
z nazwą konferencji.
Gospodarstwo domowe jest jednym z podstawowych, obok przedsiębiorstwa,
mikropodmiotów stanowiących obiekt badań nauk ekonomicznych. Jednak procesy zachodzące wewnątrz gospodarstwa domowego, związane z jego działalnością informacyjną oraz podejmowaniem decyzji gospodarczych, są bardzo słabo
rozpoznane, zwłaszcza w porównaniu z wiedzą dotyczącą przedsiębiorstw.
W części pierwszej bieżącego Zeszytu zostały zamieszczone więc artykuły,
których Autorzy badali uwarunkowania podejmowania decyzji, zarówno przez
gospodarstwa domowe jako całość, jak i przez jego członków.
Część druga poświęcona została problemom działań informacyjnych członków gospodarstw domowych. Działań polegających zarówno na aktywnym pozyskiwaniu informacji przez gospodarstwa domowe, jak i na wymianie informacji
między ich członkami.
W części trzeciej rozpatrzone zostały zmiany zachowań konsumentów, wynikające, w przypadku większości artykułów, z rozwoju technologicznego, przede
wszystkim – Internetu.
Wreszcie część czwarta zawiera artykuły omawiające zachowania gospodarstw domowych na wybranych rynkach usług.
Zamieszczone w tym numerze artykuły powinny więc zainteresować zarówno
badających gospodarstwo domowe z punktu widzenia ekonomii, jak i praktyków
z dziedziny marketingu i reklamy, dla których istotne będą informacje o zachowaniach nabywców.
prof. dr hab. Stefan Forlicz
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Uwarunkowania podejmowania decyzji
w gospodarstwie domowym
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Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Nr 25/2011

Wanda Patrzałek
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Źródła informacji i sposoby podejmowania decyzji
w gospodarstwie domowym*

Streszczenie. W artykule przedstawiono źródła informacji wewnętrznej oraz zewnętrznej, mające wpływ na podejmowanie decyzji zakupowych w gospodarstwie domowym. Zanalizowano sposoby gromadzenia informacji o produktach, role poszczególnych członków gospodarstwa domowego
w procesie decyzyjnym oraz czynniki warunkujące sposoby podejmowania decyzji zakupowych. Egzemplifikacje rozważań stanowią wyniki badań realizowanych przez zespół pracowników Wyższej
Szkoły Bankowej w ramach grantu badawczego MNiSW nr 0926/B/H03/2009/36, do którego należy
autorka opracowania, oraz badania własne, prowadzone pod kierunkiem autorki, dotyczące sposobu
pozyskiwania różnych źródeł informacji w procesie zakupowym gospodarstwa domowego.
Słowa kluczowe: źródła informacji wewnętrznej i zewnętrznej w gospodarstwie domowym,
role zakupowe członków gospodarstwa domowego, sposoby podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym, mierniki jakości życia

1. Gromadzenie informacji o produktach
w gospodarstwie domowym
Do lat 70. badania marketingowe skupiały się wyłącznie na procesach podejmowania decyzji przez pojedyncze osoby. Późniejsze badania w Stanach
Artykuł jest wynikiem realizacji badań w ramach grantu badawczego MNiSW
nr NN112092636, umowa nr 0926/B/H03/2009/36.
*
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Zjednoczonych i Belgii pokazały znaczenie wielu uczestników w podejmowaniu
decyzji zakupowych i to zarówno w kwestii różnych ról w gospodarstwie domowym, jak i na poziomie zbierania informacji o produktach. Większość badań
koncentrowała się wokół roli męża i żony w procesie decyzyjnym i poszukiwaniu informacji o produkcie. W badaniach brazylijskich, przeprowadzonych
na 600 rodzinach przez Dubois i Marchettiego w roku 1992, mierzono również
wpływ dzieci na zakup urządzeń elektronicznych do domu. W badaniach zaś
niemieckich, pod kierunkiem Franza Bockera, uwzględniono także, obok wpływu dorastających dzieci, udział przyjaciół w decyzjach zakupowych w zakresie
takich produktów, jak: samochód, zmywarka czy magnetowid. Udział przyjaciół
w decyzjach zakupowych uzależniony był od typu gospodarstwa domowego
– większy był w gospodarstwach 2- niż 3-osobowych1.
W badaniach polskich zbieranie informacji o produktach zależy od rodzaju
produktu. Mężczyźni dominują w gromadzeniu informacji o marce samochodu,
telewizora, aparatu fotograficznego, kobiety zaś pralki, ekspresu do kawy czy
dywanu2.
Badania dotyczące udziału poszczególnych członków gospodarstwa domowego w procesie gromadzenia informacji o produktach pod kierunkiem autorki
opracowania prowadzono w roku 2007 na terenie wybranych osiedli Wrocławia:
Starego Miasta, Ołbina, Nadodrza, Kozanowa, Pilczyc i Popowic z osobami
będącymi głowami ekonomicznymi gospodarstw domowych. Analizowano rodziny neolokalne i małe, będące odrębną jednostką mieszkalną i ekonomiczną
wobec innych krewnych, tworzących dwie generacje składające się z męża, żony
oraz dziecka lub dzieci w wieku 12 do 24 lat, będących na utrzymaniu rodziców.
Dobór jednostek miał charakter kwotowy, na zasadzie parytetu z poszczególnych
zmiennych niezależnych: wykształcenia, wieku, płci, rodzaju wykonywanego
zawodu głowy gospodarstwa domowego z zastosowaniem ankiety standaryzowanej i skal Likerta. Informacje o produktach żywnościowych najczęściej gromadzi żona – to odpowiedź 60% badanych, 1/8 badanych uważa, że informacje
te są gromadzone indywidualnie, na własne potrzeby. Co dziesiąty ankietowany
wskazuje, że czynność tę wykonują dzieci i żona, 5% uważa, że funkcję informatora pełnią wszyscy domownicy.
Niemal połowa badanych – 45% – stwierdza, że w ich gospodarstwach domowych żona najczęściej gromadzi informacje na temat kosmetyków i środków higieny, 27% ankietowanych jest zdania, że również potomstwo uczestniczy w tym
procesie, zaś kolejne 22% respondentów uważa, że każdy członek rodziny robi to
na własny użytek.
Zob. Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, red. M. Lambkin, G. Foxall,
F. van Raaij, B. Heilbrunn, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 295.
2
L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 170.
1
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Nieco inaczej wygląda proces zbierania informacji na temat odzieży i obuwia.
47% respondentów wskazało, że członkowie ich gospodarstw domowych zbierają
informacje odnośnie do odzieży indywidualnie i na własny użytek; podobnie wyraziło się 50% badanych w sprawie informacji na temat obuwia. Ostateczną decyzję w zakresie wyboru rodzaju i marki odzieży w 62% podejmują indywidualnie
członkowie gospodarstwa domowego. 52% badanych deklaruje, że każdy członek
gospodarstwa domowego kupuje odzież i buty wyłącznie dla siebie.
Informacje o meblach, tkaninach dekoracyjnych, dywanach najczęściej gromadzi żona – to odpowiedź 45% badanych. Wynika to z większej wrażliwości
kobiet i zainteresowań estetycznych. Co piąty respondent uważa, że informacje
te zbierają obydwoje małżonkowie, zaś 18% wyraża opinię, iż takie informacje
gromadzi każdy sam na własny użytek.
Odwrotnie sytuacja wygląda w zakresie gromadzenia informacji o sprzęcie
RTV: na pierwszym miejscu plasuje się mąż indywidualnie – 32% bądź z żoną
– 28% i z dziećmi – 18,3%. To, że obydwoje partnerzy gromadzą informacje
o sprzęcie AGD wskazało 58,3% respondentów. Zdecydowaną przewagę odnotowano przy gromadzeniu informacji o samochodach i artykułach motoryzacyjnych: mąż w 61,7% wskazań oraz mąż z dziećmi – 15% respondentów (dotyczy
to sytuacji rodzin ze starszymi chłopcami, którzy często mają już uprawnienia
do prowadzenia pojazdów).

2. Struktura i hierarchia
wewnętrznych i zewnętrznych informacji o produktach
Szczegółowym badaniom poddano źródła informacji w podejmowaniu decyzji
zakupowych w ramach grantu ministerialnego, realizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, w którym autorka opracowania jest jednym z wykonawców. Próbę stanowiło 500 respondentów dobranych z terenu aglomeracji wrocławskiej, szczecińskiej, białostockiej, krakowskiej, rzeszowskiej, poznańskiej,
warszawskiej, w warstwach miast centralnych warstwowanych dalej dzielnicowo,
pozostałych miast i obszarów wiejskich (losowanie miast i wsi poza miastami
centralnymi) oraz kwotowo, ze względu na liczbę członków gospodarstwa domowego i źródło utrzymania głowy gospodarstwa domowego. Najważniejszym
źródłem informacji przy podejmowaniu decyzji zakupowych w gospodarstwach
domowych dla 82,3% badanych jest korzystanie z własnego doświadczenia
(rys. 1). Duże znaczenie dla 66% badanych ma własna pamięć, a dla 63,2%
respondentów uzyskiwanie informacji w trakcie odwiedzania sklepów. Ważne
źródło informacji dla prawie połowy badanych – 47,6% – stanowią znajomi oraz
inni członkowie własnego gospodarstwa domowego – 37,6% wskazań. Pewną
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wagę respondenci przywiązują do ulotek informacyjnych – 31,4% respondentów
oraz reklamy – 30,4% wskazań. Na dalszych miejscach znalazły się: Internet jako
źródło informacji dla 27,6% respondentów oraz informacje uzyskane od innych
członków rodziny spoza gospodarstwa domowego – 23,8% wskazań. Mniejsze
znaczenie mają media tradycyjne, zarówno prasa codzienna, która stanowi dla
10,8% respondentów źródło informacji, jak i czasopisma konsumenckie – 10,6%
wskazań oraz czasopisma ogólnotematyczne – 6,6%.

Rys. 1. Źródła informacji przy podejmowaniu decyzji zakupowych przez gospodarstwa domowe,
N = 500
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie badań w ramach grantu MNiSW nr 0926/B/H03/2009/36
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Interesujących spostrzeżeń dostarcza analiza struktury źródeł informacji wewnętrznej w podziale na płeć (tab. 1). Ważnym źródłem informacji wewnętrznej
dla 145 badanych kobiet, czyli 49,5% ogółu respondentów, są nawyki, natomiast
większe znaczenie dla mężczyzn mają doświadczenia innych członków gospodarstwa domowego – 28,4% wskazań niż dla kobiet – 24,9%. Mężczyźni przywiązują
też większe znaczenie niż kobiety do marki produktu – 10,5% przy analogicznym
dla kobiet wynoszącym 6,8%.
W celach porównawczych wyniki zawarte w tabeli 1 odniesiono do badań
przeprowadzonych metodą wywiadu kwestionariuszowego pod kierunkiem autorki w małych miasteczkach w województwie dolnośląskim i opolskim. Badanych
poproszono o nadanie rangi źródłom wyboru informacji o artykułach codziennego
użytku. Hierarchia źródeł informacji przedstawiała się następująco:
– wcześniejsze doświadczenia,
– przyzwyczajenia,
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Tabela 1. Wskazania najważniejszych wewnętrznych źródeł informacji na temat zakupów
w podziale na płeć, N = 500 respondentów
Płeć respondenta

Źródła informacji
Nawyki

[liczba]
[%]

Doświadczenie innych członków
gospodarstwa domowego

[liczba]

Przywiązanie do marki

[liczba]

[%]
[%]
Wymiana informacji wewnątrz gospodarstwa
domowego

[liczba]

Odtwarzanie z pamięci

[liczba]

Własne doświadczenie

[liczba]

[%]
[%]
[%]
Inne wewnętrzne źródła informacji

[liczba]
[%]

Ogółem

[liczba]
[%]

kobieta

mężczyzna

145

76

49,49
73
24,91
20
6,83
20

76,00
54
28,42
20
10,53
14

Ogółem
221
45,76
127
26,29
40
8,28
34

6,83

7,37

7,04

20

10

30

6,83

5,26

6,21

15

14

29

5,12

7,37

6,00

0

2

2

0,00

1,05

0,41

293

190

483

100,00

100,00

100,00

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie badań w ramach grantu MNiSW nr 0926/B/H03/2009/36
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

– opinia znajomych/dzieci,
– opinia sprzedawcy,
– informacje zawarte na opakowaniu produktu,
– reklama,
– specjalistyczne programy i specjalistyczna prasa,
– inne (Internet).
Najważniejszym źródłem informacji poprzedzającym zakup artykułów codziennego użytku okazały się wcześniejsze doświadczenia oraz przyzwyczajenia.
Duże znaczenie ma opinia znajomych na równi z opinią dzieci. Ważna jest opinia
sprzedawcy, choć zdaniem niektórych nie zawsze jest wiarygodna. Niewielka
część badanych (6,6%), szczególnie tych z wyższym i średnim wykształceniem
za źródło informacji o artykułach codziennego użytku uważała Internet. Jeszcze
rzadziej przed dokonywaniem codziennych zakupów kierowano się programami
konsumenckimi czy specjalistycznymi artykułami.
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W celu dokładnego przyjrzenia się strukturze informacji w podziale na jej
źródła wewnętrzne i zewnętrzne dokonano oceny znaczenia poszczególnych jej
rodzajów dla badanych respondentów.
Tabela 2. Trzy najważniejsze źródła informacji wewnętrznej przy zakupach w badanych
gospodarstwach domowych – pierwsze wskazanie
Liczba

Wartość
procentowa

405

81,0

Doświadczenie innych członków gospodarstwa domowego

28

5,6

Nawyki

28

5,6

7

1,4

Wymiana informacji wewnątrz gospodarstwa domowego

12

2,4

Przywiązanie do marki

20

4,0

500

100,0

Odpowiedzi
Ważne

Źródła informacji
Własne doświadczenie

Odtwarzanie z pamięci

Ogółem
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 3. Trzy najważniejsze źródła informacji wewnętrznej przy zakupach w badanych
gospodarstwach domowych – wskazania na drugim miejscu
Odpowiedzi
Ważne

Źródła informacji

Liczba

Wartość
procentowa

Własne doświadczenie

22

4,82

Doświadczenie innych członków gospodarstwa domowego

27

5,92

Nawyki

63

13,82

Odtwarzanie z pamięci

57

12,50

Wymiana informacji wewnątrz gospodarstwa domowego

108

23,68

Przywiązanie do marki

171

37,50

Inne wewnętrzne źródła informacji, proszę określić jakie
Ogółem
Brak danych
Ogółem

8

1,75

456

100,00

44

–

500

–

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

We wskazaniach trzech najważniejszych wewnętrznych źródeł informacji
przy zakupach w badanych gospodarstwach domowych na pierwszym miejscu
wśród respondentów znalazły się: własne doświadczenie 81% wskazań, nawyki
oraz odtwarzanie z własnej pamięci po 5,6%, w dalszej kolejności pojawiło się

17

Źródła informacji i sposoby podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym

przywiązanie do marki – 4%, a także wymiana informacji wewnątrz gospodarstwa domowego (tab. 2).
Inny układ najważniejszych trzech wewnętrznych źródeł informacji przy zakupach przedstawia tabela 3 (wskazania na drugim miejscu). W tej grupie wskazań na pierwszym miejscu pojawiło się przywiązanie do marki – 37,5% badanych
oraz wymiana informacji wewnątrz gospodarstwa domowego – 23,68%, a także
nawyki – 13,82% i odtwarzanie z pamięci – 12,5%.
Najmniej liczną grupę stanowiły pojedyncze wskazania najważniejszych
trzech źródeł informacji wewnętrznej (wskazania na pierwszym miejscu) byłych
żon, sąsiadów, rodziny czy znajomych: po 0,2%.
Ważną rolę przy podejmowaniu decyzji zakupowych pełnią zewnętrzne źródła informacji. W realizowanych badaniach respondenci mieli wskazać po trzy
najważniejsze zewnętrzne źródła informacji. Wskazania na pierwszym miejscu
dotyczyły odwiedzanych przez respondentów sklepów – 32,2% badanych, telewizji – 19,4% wskazań, Internetu – 15,6% oraz znajomych 10,2% (tab. 4).
Tabela 4. Wskazania trzech najważniejszych źródeł informacji zewnętrznej w badanych
gospodarstwach domowych – wskazania na pierwszym miejscu
Odpowiedzi
Ważne

Źródła informacji
telewizja

Liczba

Procent
ważnych

97

19,4

7

1,4

prasa codzienna

20

4,0

czasopisma konsumenckie

28

5,6

radio

czasopisma kobiece/męskie

11

2,2

Internet

78

15,6

2

0,4

161

32,2

51

10,2

bazy danych
sklepy
znajomi
obserwacje zachowań innych

4

0,8

krewni

16

3,2

etykiety produktów

18

3,6

7

1,4

500

100,0

inne zewnętrzne źródła informacji, proszę określić jakie
Ogółem
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

W drugiej grupie (wskazania na drugim miejscu) trzech najważniejszych zewnętrznych źródeł znaleźli się znajomi – 29,96%, odwiedzane sklepy – 21,94%
oraz Internet – 10,55%, a także krewni – 8,23% i etykiety produktów – 7,81%.
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Tabela 5. Wskazania trzech najważniejszych źródeł informacji zewnętrznej w badanych
gospodarstwach domowych – wskazania na drugim miejscu

Odpowiedzi
Ważne

Źródła informacji

Liczba

Procent
ważnych

telewizja

22

4,64

radio

14

2,95

prasa codzienna

17

3,59

czasopisma konsumenckie

18

3,80

czasopisma kobiece/męskie

11

2,32

Internet

50

10,55

2

0,42

sklepy

104

21,94

znajomi

142

29,96

obserwacje zachowań innych

14

2,95

krewni

39

8,23

etykiety produktów

37

7,81

4

0,84

474

100,00

26

–

500

–

bazy danych

inne zewnętrzne źródła informacji, proszę określić jakie
Ogółem
Brak danych
Ogółem
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Dalsze wskazania dotyczyły mediów: telewizji – 4,64%, czasopism konsumenckich – 3,8% oraz prasy codziennej – 3,59% (tab. 5).
Kolejny układ wyboru (wskazania na trzecim miejscu) trzech najważniejszych zewnętrznych źródeł informacji stanowią etykiety produktów 22,02%
wskazań, znajomi – 19,10%, sklepy – 16,18% oraz Internet – 5,17%.
Na dalszych miejscach znalazła się telewizja – 4,72% wskazań oraz obserwacje zachowań innych – 4,27% (tab. 6).
Przed dokonaniem zakupu zdecydowana większość badanych odwiedza miejsca dystrybucji – 70,34% wskazań (rys. 2).
Głównym celem, dla którego respondenci odwiedzają miejsca dystrybucji jest
poznanie:
– warunków zakupu
90,48% odpowiedzi,
– warunków gwarancji
72,70% odpowiedzi,
– zasad reklamacji
60,63% odpowiedzi,
– serwisu pozakupowego
56,51% odpowiedzi.
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Tabela 6. Wskazania trzech najważniejszych źródeł informacji zewnętrznej
w badanych gospodarstwach domowych – wskazania na trzecim miejscu
Odpowiedzi
Ważne

Źródła informacji
telewizja

Liczba

Procent
ważnych

21

4,72

radio

4

0,90

prasa codzienna

9

2,02

czasopisma konsumenckie

8

1,80

czasopisma kobiece/męskie

9

2,02

23

5,17

2

0,45

sklepy

72

16,18

znajomi

85

19,10

obserwacje zachowań innych

19

4,27

krewni

82

18,43

etykiety produktów

98

22,02

inne zewnętrzne źródła informacji, proszę określić jakie

13

2,92

445

100,00

55

–

500

–

Internet
bazy danych

Ogółem
Brak danych
Ogółem
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Rys. 2. Wskazania dotyczące odwiedzania miejsc dystrybucji przed dokonaniem zakupu
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.
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Rys. 3. Rodzaje informacji poszukiwanej w miejscach dystrybucji przez badane
gospodarstwa domowe – procent wskazań
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.

Ilustrację graficzną rodzajów informacji, której poszukują badani respondenci
w miejscach dystrybucji, przedstawiono na rysunku 3.

3. Role członków gospodarstwa domowego
w podejmowaniu decyzji konsumenckich
Role stanowią wewnętrzne spójne systemy zachowań, przebiegające najczęściej według ustalonych wzorów. Są wynikiem pewnych schematów, zgodnie
z którymi porządkuje się organizacja wewnętrznej struktury gospodarstwa domowego, gdzie ustalone hierarchie dotyczące zarabiania i gromadzenia dochodów znajdują swoje odzwierciedlenie wśród układu ról w procesie nabywania
i użytkowania produktów i usług. Najczęściej do ról odnoszących się do decyzji
konsumenckich należą:
– inicjator,
– decydent,
– doradca,
– zaopatrzeniowiec,
– użytkownik.
W badanych gospodarstwach domowych najczęściej rolę inicjatora zakupu
pełni sam respondent, będący głową gospodarstwa domowego – 68,61% wskazań,
na drugim miejscu znajduje się żona bądź partnerka życiowa – 16,63% (tab. 7).
Pewien udział mają też dzieci, nieco większy córki – 1,87% niż synowie – 1,66%.
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Tabela 7. Rola inicjatora zakupu w badanych gospodarstwach domowych
Liczba

Procent
ważnych

330

68,61

żona, małżonka, partnerka życiowa

80

16,63

mąż, małżonek, partner życiowy

20

4,16

córka, córki

9

1,87

syn, synowie

8

1,66

matka

8

1,66

ojciec

1

0,21

respondent(ka) ze współmałżonkiem, partnerem(ką)
życiowym(ą)

5

1,04

1

0,21

13

2,70

Odpowiedzi
Ważne

Wyszczególnienie
samodzielnie, respondent(ka), „ja sam”

respondent(ka) + dziecko, dzieci (córka, syn)
wszyscy razem, wspólnie, cała rodzina
trudno powiedzieć, różnie, w zależności od produktu
Ogółem
Brak danych
Ogółem

6

1,25

481

100,00

19

–

500

–

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 8. Rola decydenta w zakupach dóbr i usług badanych gospodarstw domowych
Odpowiedzi
Ważne

Wyszczególnienie
samodzielnie, respondent(ka), „ja sam”

Liczba

Procent
ważnych

314

66,53

żona, małżonka, partnerka życiowa

32

6,78

mąż, małżonek, partner życiowy

30

6,36

córka, córki

2

0,42

syn, synowie

3

0,64

matka

6

1,27

ojciec

1

0,21

respondent(ka) ze współmałżonkiem, partnerem(ką)
życiowym(ą)

23

4,87

wszyscy razem, wspólnie, cała rodzina

55

11,65

trudno powiedzieć, różnie, w zależności od produktu
Ogółem
Brak danych
Ogółem
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

6

1,27

472

100,00

28

–

500

–
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Za kolejną najważniejszą rolę w procesie zakupu uważa się osobę podejmującą decyzję o zakupie (tab. 8).
Rolę decydenta w badanych gospodarstwach domowych najczęściej pełni
sam respondent, będący głową ekonomiczną gospodarstwa domowego – 66,53%
wskazań. Na drugim miejscu znalazły się decyzje podejmowane wspólnie przez
wszystkich członków gospodarstwa domowego – 11,65%, następnie częściej decyzje małżonki – 6,78% niż małżonka – 6,36% (tab. 8).
Większy rozrzut widoczny jest w funkcji doradcy, którą respondent sam pełni
w 39,19%, dalej podobny udział małżonków: żony – 14,41%, męża – 14,41%,
Tabela 9. Funkcja doradcy w badanych gospodarstwach domowych
Odpowiedzi
Ważne

Wyszczególnienie
samodzielnie, respondent(ka), „ja sam”

Liczba

Procent
ważnych

185

39,19

żona, małżonka, partnerka życiowa

70

14,83

mąż, małżonek, partner życiowy

68

14,41

córka, córki

20

4,24

syn, synowie

22

4,66

dzieci (ogólnie), córka i syn, córki i synowie

15

3,18

matka

4

0,85

ojciec

3

0,64

brat, siostra, rodzeństwo

5

1,06

inny członek rodziny (babcia, zięć, wnuk itp.)

8

1,69

respondent(ka) ze współmałżonkiem, partnerem(ką)
życiowym(ą)

5

1,06

respondent(ka) + dziecko, dzieci (córka, syn)

1

0,21

10

2,12

inna konkretna konfiguracja rodzinna

4

0,85

wszyscy razem, wspólnie, cała rodzina

współmałżonek / partner + dziecko, dzieci (córka, syn),
„żona i dzieci”

32

6,78

przyjaciel, znajomy, inna bliska osoba spoza rodziny

4

0,85

dalsza osoba spoza rodziny – szef, sprzedawca itp.

3

0,64

inna odpowiedź

9

1,91

trudno powiedzieć, różnie, w zależności od produktu

4

0,85

472

100,00

28

–

500

–

Ogółem
Brak danych
Ogółem
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.
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ale widoczny jest także udział dzieci, nieco większy syna – 4,66% niż córki
– 4,24% (tab. 9).
Kolejna funkcja w zakupie dóbr dotyczy zaopatrzenia gospodarstwa domowego (tab. 10).
Tabela 10. Funkcje zaopatrzeniowca w gospodarstwie domowym
Liczba

Procent
ważnych

300

63,56

żona, partnerka życiowa

48

10,17

mąż, partner życiowy

52

11,02

córka, córki

6

1,27

syn, synowie

12

2,54

matka

4

0,85

ojciec

1

0,21

brat, siostra, rodzeństwo

1

0,21

inny członek rodziny (babcia, zięć, wnuk itp.)

1

0,21

respondent(ka) ze współmałżonkiem, partnerem(ką)
życiowym(ą)

8

1,69

respondent(ka) + dziecko, dzieci (córka, syn)

1

0,21

współmałżonek / partner + dziecko, dzieci (córka, syn),
„żona i dzieci”

2

0,42

26

5,51

inna odpowiedź

5

1,06

trudno powiedzieć, różnie, w zależności od produktu

5

1,06

472

100,00

28

–

500

–

Odpowiedzi
Ważne

Wyszczególnienie
samodzielnie, respondent(ka), „ja sam”

wszyscy razem, wspólnie, cała rodzina

Ogółem
Brak danych
Ogółem
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Najczęściej zaopatrzeniowcem w gospodarstwie domowym jest sam respondent, będący głową gospodarstwa domowego – 63,56%, na drugim miejscu jest
małżonek, partner – 11,02% wskazań bądź małżonka, partnerka respondenta
– 10,17%. Na kolejnych miejscach znalazły się wspólne zakupy całej rodziny
– 5,51% wskazań, następnie zakupy synów – 2,54% wskazań oraz wspólne zakupy małżonków bądź partnerów – 1,69% i zakupy córek – 1,27%.
Ostatnią analizowaną funkcją jest użytkowanie dóbr i usług. Rozkład tej
zmiennej przedstawia tabela 11.
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Tabela 11. Funkcje użytkownika w gospodarstwie domowym

Odpowiedzi
Ważne

Wyszczególnienie
samodzielnie, respondent(ka), „ja sam”
żona, małżonka, partnerka życiowa

Liczba

Procent
ważnych

162

34,32

20

4,24

mąż, małżonek, partner życiowy

4

0,85

córka, córki

6

1,27

syn, synowie

6

1,27

dzieci (ogólnie), córka i syn, córki i synowie

2

0,42

matka

2

0,42

ojciec

1

0,21

inny członek rodziny (babcia, zięć, wnuk itp.)

1

0,21

25

5,30

respondent(ka) + dziecko, dzieci (córka, syn)

7

1,48

współmałżonek / partner + dziecko, dzieci (córka, syn),
„żona i dzieci”

2

0,42

respondent(ka) + rodzic, „ja z matką”

1

0,21

respondent(ka) ze współmałżonkiem, partnerem(ką)
życiowym(ą)

inna konkretna konfiguracja rodzinna

1

0,21

226

47,88

inna odpowiedź

1

0,21

trudno powiedzieć, różnie, w zależności od produktu

5

1,06

472

100,00

28

–

500

–

wszyscy razem, wspólnie, cała rodzina

Ogółem
Brak danych
Ogółem
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Użytkownikami są najczęściej wszyscy wspólnie, cała rodzina – 47,88%
wskazań. Kolejne miejsce, jeśli chodzi o użytkowanie dóbr i usług, zajmuje sam
respondent – 34,32%, dalej respondent z małżonką bądź partnerem życiowym
– 5,3% wskazań.

4. Czynniki warunkujące sposoby podejmowania decyzji
w gospodarstwie domowym
Jedna z najważniejszych decyzji w gospodarstwie domowym dotyczy sposobu zdobywania dochodów na utrzymanie gospodarstwa domowego (tab. 12).
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Tabela 12. Sposób podejmowania decyzji dotyczących zdobywania pieniędzy na utrzymanie
w gospodarstwie domowym
Sposób podejmowania decyzji
Ważne

Liczba

wspólnie

Procent

325

65,0

32

6,4

137

27,4

pod wpływem osób spoza gospodarstwa domowego

5

1,0

trudno powiedzieć

1

0,2

500

100,0

pod dyktando głowy gospodarstwa domowego
indywidualnie

Ogółem
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Ogółem

Nie dotyczy, nie ma takiej
osoby

Wyższe

Policealne

Średnie ogólnokształcące
i średnie zawodowe

Zasadnicze zawodowe

Sposób
podejmowania
decyzji

Podstawowe lub nieukończone podstawowe lub bez
wykształcenia szkolnego

Tabela 13. Struktura decyzji podejmowanych w zakresie zdobywania dochodów
w gospodarstwach domowych w zależności od wykształcenia

Decyzje wspólnie

29,00

90,00

93,00

6,00

71,00

33,00

322,00

%

80,56

86,54

83,04

75,00

88,75

21,57

65,31

4,00

6,00

2,00

1,00

4,00

15,00

32,00

11,11

5,77

1,79

12,50

5,00

9,80

6,49

Indywidualnie

3,00

8,00

16,00

1,00

4,00

102,00

134,00

%

8,33

7,69

14,29

12,50

5,00

66,67

27,18

Pod wpływem osób spoza
gospodarstwa domowego

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3,00

4,00

%

0,00

0,00

0,00

0,00

1,25

1,96

0,81

Trudno powiedzieć

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

%

0,00

0,00

0,89

0,00

0,00

0,00

0,20

36,00

104,00

112,00

8,00

80,00

153,00

493,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Pod dyktando głowy gospodarstwa domowego
%

Ogółem
%
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.
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Większość badanych (65%) wspólnie podejmuje decyzje dotyczące sposobu zdobywania przez gospodarstwo domowe środków na utrzymanie. W 27%
respondenci podejmują indywidualnie decyzje w tym obszarze. Rozkład tej
zmiennej przedstawiono też w zależności od wykształcenia głowy gospodarstwa
domowego (tab. 13). Z tabeli tej wynika, że decyzje w zakresie zdobywania dochodów w gospodarstwie domowym najczęściej podejmowane są wspólnie. Jednak w miarę wzrostu wykształcenia podnosi się udział decyzji wspólnych na rzecz
spadku decyzji podejmowanych pod dyktando głowy gospodarstwa domowego.
Udział osób spoza gospodarstwa domowego w tym aspekcie decyzji istnieje tylko
marginalnie wśród osób z wykształceniem wyższym.
Za jeden z najbardziej syntetycznych mierników dotyczących jakości życia
uważa się liczbę samochodów na gospodarstwo domowe. Ten wskaźnik w badanych gospodarstwach domowych przedstawia tab. 14.
Tabela 14. Liczba samochodów w gospodarstwie domowym
Wyszczególnienie
Ważne

Liczba

Procent

1 samochód

207

41,4

2 samochody

84

16,8

3 samochody i więcej

13

2,6

nie mam samochodu

196

39,2

Ogółem

500

100,0

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Większość badanych gospodarstw domowych posiada 1 samochód, co stanowi 41,4% badanych respondentów, ale też wysoki odsetek nie ma w ogóle samochodu – 39,2%. Natomiast 16,8% posiada dwa samochody, trzy – zaledwie 2,6%.
Za wysoki wskaźnik syntetyczny jakości życia uważa się gospodarstwa domowe
z liczbą 2 i więcej samochodów, zatem uznać należy, że badane gospodarstwa
domowe należą do grupy o niskich i średnich wartościach pod względem tego
wskaźnika jakości życia.

Podsumowanie
Z badań prowadzonych na ogólnopolskiej próbie 500 respondentów wynika,
iż źródła informacji przy podejmowaniu decyzji zakupowych stanowią własne
doświadczenie, własna pamięć, odwiedzane sklepy i znajomi. Dla kobiet ważne
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są posiadane nawyki, dla mężczyzn zaś doświadczenia innych członków gospodarstwa domowego i marka produktu. Przed dokonaniem zakupu większość badanych odwiedza miejsca dystrybucji, w których poszukują informacji na temat
warunków zakupu, gwarancji, serwisu pozakupowego oraz zasad reklamacji.
Wyniki te pokrywają się z badaniami prowadzonymi pod kierunkiem autorki na
terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego, w których respondenci podobnie wskazywali na znaczenie takich czynników, jak: wcześniejsze doświadczenia,
przyzwyczajenia, opinie znajomych/dzieci oraz sprzedawców przy dokonywaniu
zakupów artykułów codziennego użytku.
Inicjatorem, decydentem, zaopatrzeniowcem w badaniach ogólnopolskich są
najczęściej osoby uważane za głowy gospodarstw domowych. Rola doradcy rozkłada się na całe gospodarstwo domowe. Obok głowy gospodarstwa domowego
istnieje podobny udział małżonków w tym procesie. Użytkownikiem zakupionych
dóbr jest cała rodzina. Większość badanych gospodarstw domowych podejmuje
wspólne decyzje dotyczące zdobywania środków na utrzymanie. Badane gospodarstwa domowe należy uznać za średnie i niskie pod względem poziomu jakości
życia wynikającego z posiadania najczęściej jednego samochodu na gospodarstwo domowe, przy znacznie mniejszym odsetku mających ich dwa i więcej.
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Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, red. M. Lambkin, G. Foxall, F. van
Raaij, B. Heilbrunn, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
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Rozwój zmian ról małżeńskich
w podejmowaniu decyzji rynkowych

Streszczenie. Badania ról małżeńskich w podejmowaniu decyzji rynkowych pozwalają ocenić
ewolucję „płci” produktów i usług, a zatem ostatecznego adresata komunikacji rynkowej i decydenta, który kieruje wydatkami gospodarstw domowych. Zaobserwowano prawidłowość, polegającą na
feminizacji decyzji męskich, maskulinizacji kilku decyzji kobiecych, zanikania tzw. renty patriarchalnej i wzmocnieniu syndromu matriarchalnego oraz silną tendencję do autonomizacji większości
decyzji. Charakterystycznym zjawiskiem jest zanikanie decyzji synkretycznych świadczące o kryzysie rodzinnego gospodarstwa domowego. W efekcie następuje atomizacja decyzji rynkowych,
polegająca na podejmowaniu decyzji indywidualnych, świadczących o rozprzestrzenianiu się egomarketingu (marketing egoistyczny).
Słowa kluczowe: role małżeńskie, decyzje podejmowane przez konsumentów, zachowania
konsumentów, płeć podejmujących decyzje, podejmowanie decyzji rynkowych

Wprowadzenie
Każdy członek gospodarstwa domowego pełni role z góry określone biologicznie, społecznie, kulturowo i ekonomicznie. Podstawą współczesnego gospodarstwa jest rodzina, która z kolei opiera się na instytucji małżeństwa. Role
małżeńskie, wypełniane przez partnerów odmiennej płci wchodzących w trwały
związek, mają istotny wpływ na kształtowanie się algorytmów podejmowania decyzji i ich realizowania w gospodarstwie domowym. G. Katona, jeden z twórców
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psychologii ekonomicznej, podkreślał w swoich pracach, jak wielką siłę ekonomiczną stanowi gospodarstwo domowe podejmujące decyzje konsumpcyjne
i inwestycyjne oraz jak silnie determinuje stan każdej gospodarki rynkowej, wykorzystując swój budżet, a tu szczególnie fundusz swobodnej decyzji1.
W każdym gospodarstwie domowym istnieje większy lub mniejszy zakres
ścisłej specjalizacji dotyczącej poszczególnych kategorii produktów i usług.
W realizowanych w Polsce i opisywanych w niniejszym artykule badaniach
postawiono zatem pytania: jakimi sposobami rodziny decydują o sprawach rynku i konsumpcji? W jaki sposób dochodzą do wypracowania decyzji na temat
licznych decyzji ekonomicznych i finansowych niezbędnych do funkcjonowania
każdej rodziny? Kto w jakich decyzjach dominuje w oczywisty sposób, a które
obszary decyzyjne pozostawione są wspólnym uzgodnieniom, które własnemu
losowi i podejmowane autonomicznie, często losowo lub przypadkowo?
Rodzina jest jednym z istotnych, jeżeli nie najważniejszym, zewnętrznym
(socjologicznym) czynnikiem, wpływającym na zachowania konsumpcyjne ludzi. Pomimo to studia nad rodziną i jej wewnętrznymi relacjami dotyczącymi podejmowania decyzji są często pomijane w analizach zachowań konsumpcyjnych
na skutek atrakcyjności badań odnoszących się zarówno bezpośrednio do etapów
podejmowania decyzji indywidualnych, jak też koncentrujących się na poszczególnych instrumentach miksu marketingowego.
Waga badań obejmujących rodzinne podejmowanie decyzji wzrasta ze względu na dwa czynniki. Po pierwsze: wiele i coraz więcej produktów kupowanych
jest przez grupowego konsumenta (multiple consumer) funkcjonującego w jednostce rodzinnej (family unit), jakkolwiek by jej nie zdefiniować. Po drugie:
pomimo że większość decyzji jest podejmowana indywidualnie, to zdecydowany
wpływ mają na nie pozostali członkowie rodziny2.
Zrozumienie sposobów podejmowania decyzji konsumpcyjnych w rodzinach
pozwala zidentyfikować role i funkcje, będące atrybutami poszczególnych ich
członków oraz przewidywać kierunki rozwoju potrzeb konsumpcyjnych. Prezentowane w niniejszym artykule informacje dotyczą badań prowadzonych przez
autora w latach 1990 i 2005 nad zmianami w percepcji ról małżeńskich w śląskich
gospodarstwach domowych – najpierw na terenie województwa katowickiego,
a po zmianach administracyjnych – śląskiego.

1
G. Katona, The Powerful Consumer. Psychological Studies of the American Economy,
McGraw-Hill, New York – Toronto – London 1960.
2
J.F. Engel, R.D. Blackwell, P.W. Miniard, Consumer Behavior, 6th ed., The Dryden Press
International Edition, Orlando 1990, s. 169.

Rozwój zmian ról małżeńskich w podejmowaniu decyzji rynkowych

31

1. Rodzina oraz problemy płci
z perspektywy analiz marketingowych – geneza badań
Ekonomiczna rola gospodarstwa domowego, choć początkowo nie była doceniana, to zawsze była zauważana. Klasycznym badaniem w tym zakresie, cytowanym, kontynuowanym, w różnym czasie i w różnych krajach, były badania
przeprowadzone przez H.L. Davisa i B.P. Rigaux3. Wyniki opublikowane w „Journal of Consumer Research”, wydanie z czerwca 1974, stanowiły podsumowanie
kilkuletnich badań prowadzonych niezależnie w Stanach Zjednoczonych i Belgii.
Badania dotyczyły percepcji ról małżeńskich w procesach decyzyjnych. Badacze
opisali i sklasyfikowali 25 różnych decyzji oraz ich charakter, poddali też analizie
dynamikę zmian związanych ze strukturą decyzji w trzech podstawowych fazach:
zbierania informacji, przetwarzania ich oraz podejmowania ostatecznej decyzji
zakupu. Jakkolwiek sondaż przeprowadzono na niewielkiej próbie 65 gospodarstw domowych w Belgii, to koncepcja tych badań, metodologia, sposoby prezentacji oraz interpretacji wyników okazały się bardzo atrakcyjne intelektualnie
dla wielu innych badaczy.
Współcześnie możemy mówić o istnieniu trzech odmiennych nurtów w rozumieniu oraz interpretowaniu płci w życiu społecznym i ekonomicznym4. Pierwsze podejście koncentruje się na opisie płci jako takich, gdzie role wypełniane
przez ich reprezentantów oraz różnice stąd pochodzące mają swoje źródło w biologii (różnicach biologicznych), a także w społecznych tradycjach. Implikacją tej
obserwacji jest stwierdzenie, że po osiągnięciu dorosłości obydwie płci budują
odmienne osobowości, charakteryzujące się odrębnymi cechami. Rola kobieca
skoncentrowana jest na osobach, na macierzyństwie oraz opiece nad domownikami. Męska zaś to konkurencja i poświęcenie się pracy (oraz zarabianie pieniędzy albo raczej zapewnienie środków utrzymania). Można spotkać określenie
tych ról jako renty patriarchalnej i matriarchalnej. W pierwszym wypadku mamy
do czynienia z odgrywaniem przez mężczyznę roli głowy domu oraz ograniczanie jego funkcji do podejmowania strategicznych decyzji oraz zapewnienia środków materialnych. Zdyskontowanie renty patriarchalnej było tym łatwiejsze, że
większość mężczyzn podejmowała pracę zarobkową, gdy kobieta podejmowała
tradycyjną i utrwaloną w obyczaju oraz kulturze rolę westalki domowego ogniska – pracującą w domu, wychowującą dzieci, dbającą o zapewnienie posiłków,
czystości i higieny domowników. Natomiast renta matriarchalna to powrót do
zamierzchłych czasów, gdy to kobiety były decydentami i kierowały sprawami
3
H.L. Davis, B.P. Rigaux, Perception of Marital Roles in Decision Processes, „Journal of
Consumer Research” June 1974, No. 1, s. 5-14.
4
J.W. Gentry, C. Suraj, J. Sunkyu, Review of Literature on Gender in the Family, „Academy
of Marketing Science Review” 2003, No. 1.
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życia codziennego. Zjawisko powrotu do quasi-matriarchatu można zaobserwować w ostatnich latach, jako że kobiety podejmują pracę zawodową, walczą
o zrównanie poziomu wynagrodzeń z mężczyznami, a często umniejszają znaczenie ról męskich choćby z tej przyczyny, że coraz częściej zarabiają znacznie
więcej od współmałżonków (lub partnerów) gwarantując lwią część dochodów
wspólnie realizowanych5. Ten ogląd rzeczywistości społecznej i ekonomicznej
znalazł swoje odbicie zarówno w koncepcjach zachowań rynkowych (ekonomice konsumpcji i ekonomii behawioralnej), jak również w działaniach marketingowych. Literatura w tym zakresie oferuje dyskusje i badania oceniające
znaczny społeczny dynamizm ról i zachowań rynkowych uznanych za żeńskie
lub męskie6. Jest na ten temat polski dorobek naukowy, który powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w bieżąco prowadzonych pracach badawczych,
równoważąc zdecydowaną dominację środowisk anglosaskich7. Niewątpliwie
publikacje A. Hodoly’ego stanowiły próbę prezentacji całego spektrum zachowań konsumpcyjnych, począwszy od proporcji makroekonomicznych, po
analizy decyzji nabywczych, oparte na badaniach budżetów gospodarstw domowych8. Ten sam autor podjął dyskusję z poglądami G. Katony i O. Langego9.
Objęła ona behawioryzm rynkowy i konsumpcyjny. W podobnym kierunku
zmierzały badania T. Pałaszewskiej-Reindl, L. Beskid czy też J. Kramer10.
Zainteresowania autorek obejmowały strukturę, dynamikę oraz przestrzenną
alokację konsumpcji na poziomie makro i mezzo, dając ogólny obraz decyzji
gospodarstw domowych dotyczących konsumpcji. Należy pamiętać, że decyzje
te podejmowane były w gospodarce permanentnych niedoborów i znacznego
ograniczenia swobody alokacji dochodów. Można zatem stwierdzić, że fundusz swobodnej decyzji, nie był expresis verbis „swobodny” ze względu na
system ekonomiczny, w jakim wówczas funkcjonowały gospodarstwa domowe.
W latach 90. XX w. nastąpiła intensyfikacja badań w omawianym zakresie,
jakkolwiek akcenty zostały rozłożone na projekty zajmujące się identyfikacją
determinant stylu życia oraz przyczyn podejmowania decyzji rozpatrywanych,
ocenianych i interpretowanych z punktu widzenia potrzeb działań marketingowych realizowanych przez uczestników rynku. Aspekt poznawczy i aplikacyjny mają badania prowadzone przez G. Sobczyk, Z. Kędzior, E. Kieżel,
B.J. Risman, Gender Vertigo: American Families in Transition, Yale University Press,
Connecticut 1998, s. 46.
6
K.R. Allen, A.J. Walker, Constructing Gender in Families, w: Families as Relationships, red.
R.M. Milardo, S. Duck, John Wiley & Sons, New York 2000, s. 1-17.
7
A. Hodoly, Problemy spożycia w Polsce, PWE, Warszawa 1966.
8
A. Hodoly, Zarys ekonomiki spożycia, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego,
Katowice 1975.
9
A. Hodoly, George Katona i jego psychologia gospodarcza, „Ekonomista” 1963, nr 1.
10
J. Kramer, Konsumpcja. Prawidłowości, struktura, przyszłość, PWE, Warszawa 1993.
5
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B. Sojkina11. Natomiast G. Światowy zawdzięczamy bogaty dorobek dotyczący
behawioryzmu rynkowego na poziomie mikro12.

2. Metodologia badań – dobór próby
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki dwóch badań przeprowadzonych
zgodnie z metodologią opisaną w pracach H.L. Davis i B.P. Rigaux13. Pierwsze
badania zrealizowano na przełomie roku 1989 i 1990, natomiast drugie przeprowadzono w roku 2005. Dobór próby w roku 2005 był inny niż w roku 1990, gdyż
badania te obejmowały znacznie szerszą tematykę niż role małżeńskie w podejmowaniu decyzji konsumpcyjnych i były poświęcone problematyce identyfikacji
modeli behawioralnych, według których postępowali wówczas konsumenci na
rynku14. Analizą objęto wtedy 813 gospodarstw domowych z grupy 1225 wyselekcjonowanych do badań. Odrębną kwestią był dobór jednostek przestrzennych
do badań ankietowych. Zastosowano tu hybrydową formę doboru losowego:
dobór wielostopniowy15. W etapie pierwszym przyjęto, że populację generalną
w omawianym badaniu stanowiły jednostki terytorialne wyodrębnione według
podziałów administracyjnych. Rocznik statystyczny ówczesnego województwa
katowickiego wymieniał 45 miast oraz 47 wsi16. W 14 przypadkach te same nazwy powtarzają się na obydwu listach. Ze względu na to, że 88,4% ludności województwa zamieszkiwało wówczas miasta, przyjęto, że nazwy administracyjne
występujące w rejestrze miast pominięte zostaną w rejestrze gmin. Na tej podstawie określona została struktura jednostek administracyjnych:
– ośrodki miejskie 45 (57,6%), w tym miasta 31, miasta-gminy 14,
– ośrodki wiejskie 33 (42,4%).
Łącznie selekcji podlegało 78 miejscowości. Przyjęto liczbę 32 punktów ankietyzacji, czyli 32 miejscowości, w których będą prowadzone badania. Dlatego
też dla zachowania proporcjonalnej liczby badanych obszarów do struktury zamieszkania zastosowano proporcjonalne doboru.
11
Marketing przełom wieków: paradygmaty, zastosowania, t. II, red. K. Mazurek-Łopacińska,
A. Styś, „Prace Naukowe” nr 852, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu,
Wrocław 2000.
12
G. Światowy, Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006.
13
H.L. Davis, B.P. Rigaux, Perception of Marital Roles..., s. 5-14.
14
A. Drab, Modele behawioralne w badaniach rynkowych, [praca doktorska], Akademia
Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Wydział Handlu, Transportu i Usług, Katowice
1990 [maszynopis].
15
S. Mynarski, Metody badań marketingowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
1986, s. 29.
16
Rocznik statystyczny województwa katowickiego 1988, WUS, Katowice 1988, s. 48-49.
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Badania zrealizowane w roku 2005 były inspirowane i zaprojektowane specjalnie według metodologii opisanej przez Davisa i Rigaux17. Zatem dobór próby
nie był tak złożony jak w poprzednim projekcie. W tym przypadku próba miała
parametry zdeterminowane charakterystycznymi cechami badania. Wymogiem
metodologicznym jest jednoczesne, ale oddzielne przebadanie zarówno „męża”,
jak i „żony”. Określenia „mąż” i „żona” mają z perspektywy współczesnych
zmian społecznych znaczenie umowne i niewątpliwie określenie badanych decyzji mianem „męskich” i „żeńskich” (ewentualnie „damskich”) byłoby bardziej
adekwatne do intencji związanych z ideą tego przedsięwzięcia badawczego. Istotnymi wymogami charakteryzującymi badane jednostki (gospodarstwa domowe)
są ich następujące cechy:
1. Związek dwóch osób odmiennej płci, pozostających w związku małżeńskim lub też nie pozostających w związku małżeńskim, które decyzją jednego lub
obojga partnerów nie tworzą i nie tworzyły wspólnoty małżeńskiej, ale wspólnotę
ekonomiczną (i finansową). Zatem formalnoprawny charakter związku nie ma
znaczenia. Nie ma też znaczenia fakt posiadania potomstwa. Z natury rzeczy
sformułowanie takiego założenia eliminuje rodziny i gospodarstwa domowe,
w których jedno z rodziców samotnie wychowuje potomstwo.
2. Wspólnie prowadzone są działania gospodarcze, przy czym decyzje o charakterze ekonomicznym i finansowym podejmowane są z pełną odpowiedzialnością i z wszelkimi tego konsekwencjami (w tym prawnymi).
Procedura wymaga przeprowadzenia oddzielnego badania obojga partnerów
(„małżonków”) niezależnie, czyli bez obecności drugiej osoby w pomieszczeniu,
gdzie odbywa się ankietyzacja, oraz bez powiadamiania drugiej strony o wynikach. Ze względu na takie wymogi oraz na skutek doświadczeń z poprzednich
badań przeprowadzono wywiad ankietowy, podczas którego ankieterzy zadawali
proste pytania z kwestionariusza, a notując odpowiedzi jednocześnie je kodowali.

3. Role małżeńskie w podejmowaniu decyzji konsumpcyjnych
w polskich gospodarstwach domowych latach 1990 i 2005
– wyniki badań
W roku 1990 badaniu poddano 33 decyzje mające istotne znaczenie dla
ekonomicznego funkcjonowania gospodarstw domowych percepcji ról małżeńskich (rys. 1). Zidentyfikowano wówczas cztery decyzje kojarzone kulturowo
z rolą męską odgrywaną w rodzinie (jak również w szerszym kontekście relacji
17
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społecznych). Decyzje te dotyczyły zakupu alkoholu, wyrobów tytoniowych, samochodu i akcesoriów do niego oraz narzędzi do majsterkowania i prowadzenia
bieżących napraw domowych. Wszystkie te decyzje kojarzone są bardzo silnie
ze społecznym odbiorem męskości i wskazują na bardzo tradycyjne podejście
w badanych gospodarstwach domowych. Podobnie klarownie przedstawiały się
decyzje uznane za czysto kobiece, a mianowicie: żywność, artykuły związane
z utrzymaniem higieny, kosmetyki, odzież damska, obuwie damskie i chemia
gospodarstwa domowego. Podział pomiędzy płciami był bardzo jasny i związany
z artykułami zwyczajowo przypisywanym obydwu płciom. Decyzjami wspólnymi, podejmowanymi w drodze obopólnych uzgodnień, były przede wszystkim kwestie umeblowania i wyposażenia domu (meble do głównego pokoju,

Rys. 1. Alokacja decyzji w gospodarstwach domowych warunkowanych płcią (1990)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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meble do pozostałych pomieszczeń, wyposażenie kuchni, dywany i wykładziny,
wyposażenie wnętrz, a ponadto artykuły gospodarstwa domowego, a także sprzęt
RTV) oraz decyzje dotyczące ubezpieczeń i oszczędności, szkoły i zabawek
dla dziecka (dzieci) i rozrywki poza domem. Łącznie było to 15 decyzji, które
nadawały strukturę i treść życiu rodzinnemu w gospodarstwach domowych.
Wśród decyzji autonomicznych znalazły się: leki bez recepty, usługi domowe,
obuwie męskie, obuwie dziecięce, odzież męska i dziecięca czy opłaty stałe.
Analogiczne badania nakierowane na identyfikację ról determinowanych płcią
w decyzjach gospodarstw domowych z 2005 r. wykazały znaczne przesunięcia
w percepcji i realizacji decyzji konsumpcyjnych (rys. 2). Przede wszystkim kilka

Rys. 2. Alokacja decyzji w gospodarstwach domowych warunkowanych płcią –
porównanie lat 1990 i 2005
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.
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decyzji typowo męskich straciło ten charakter i są obecnie uznawane jako autonomiczne. Dotyczy to tak tradycyjnie męskich kwestii, jak samochód i jego wyposażenie (decyzja w tym zakresie znalazła się w obszarze decyzji autonomicznych)
oraz narzędzia do majsterkowania (ten sam kierunek zmian). Być może coraz
większa liczba kobiet posiadających swój samochód i prowadząca go na co dzień
spowodowała, że każdy w związku (rodzinie) decyduje o wszystkim, co związane jest z samochodem przeznaczonym wyłącznie do jego użytku. Decyzja z tym
związana stała się niezależna. Podobnie jest z narzędziami do majsterkowania.
Coraz częściej kupują je kobiety, niezależnie od mężczyzn, radząc się sprzedawców w wyspecjalizowanych sklepach i dokonując drobnych napraw awarii spotykanych na co dzień w gospodarstwach domowych. Inną ewidentną zmianą jest
utrata silnego, kobiecego charakteru decyzji dotyczących tzw. segmentu HaBa
(Health & Beauty). Do tej pory akurat zespół decyzji w tym zakresie był kojarzony wyłącznie z kobietami i kobiecością. Być może pewna feminizacja męskiego
stylu życia, związana z większą dbałością o czystość, higienę i schludny wygląd,
powoduje jednocześnie szersze zainteresowanie mężczyzn kosmetykami i całą
gamą środków pielęgnacyjnych oraz profilaktycznych. W ten sposób liczni mężczyźni będą tworzyli nowy segment rynku, nieistniejący do tej pory. Konsekwencją tego są niewątpliwe zmiany w metodach i stylach podejmowania decyzji na
poziomie gospodarstwa domowego. Zmiany, jakie zaszły w ostatnich piętnastu
latach w tym zakresie, można analizować w podziale na cztery grupy (por. rys. 2);
opisywane grupy decyzji zostały zaznaczone czterema owalami. Pierwsza grupa
to omawiane już decyzje, które straciły dominantę kobiecą i zostały zakwalifikowane jako autonomiczne. Podobnie ma się sytuacja z symetrycznymi decyzjami
uznawanymi za męskie. Istotne przesunięcia zachodziły pomiędzy dominantą
synkretyczną (wspólną) a dominantą autonomiczną.
Dokonując syntezy porównań zanotowanych przesunięć na tej swoistej
mapie decyzji rynkowych można zauważyć, że najbardziej widoczną zmianą
jest dwukrotny wzrost liczby decyzji autonomicznych, któremu towarzyszy
prawie symetryczny spadek decyzji synkretycznych (por. tab. 1). Można z dużym prawdopodobieństwem trafności diagnozy ocenić ten fakt jako świadczący
Tabela 1. Zmiany charakteru decyzji w gospodarstwach domowych w latach 1990-2005
Badanie z roku 1990

Badanie z roku 2005

Spośród 33 badanych decyzji:
5 kobiecych
4 męskie
9 autonomicznych
15 synkretycznych

Spośród 33 badanych decyzji:
3 kobiece
3 męskie
18 autonomicznych
9 synkretycznych

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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o rozluźnieniu więzi emocjonalnych, w tym przed wszystkim więzi rodzinnych.
Alienacja decyzji z obszaru decyzji wspólnych, które wymagają zaangażowania, aktywnej postawy, wewnątrzrodzinnych pertraktacji, do strefy decyzji autonomicznych zdecydowanie świadczy o atomizacji tych decyzji, zmniejszeniu
ich wagi w utrzymaniu związku, natomiast klarowne role decyzyjne ulegają
zatarciu.
W ten sposób decyzje, a w ślad za tym i produkty (oraz usługi), tracą klarowną
desygnację płciową, utrudniając poruszanie się po rynku wszystkim zainteresowanym po stronie podażowej rynku, poczynając od producentów, poprzez firmy
handlowe, a na marketingowcach kończąc. Klarowne klasyfikacje ról małżeńskich
w podejmowaniu decyzji rynkowych kurczy się, natomiast nastaje era produktów
i usług unisex, uniwersalnych jeżeli chodzi o adresatów końcowych, niemniej
nadal sposób komunikowania się ich oferenta z rynkiem uwzględnia tradycyjne
desygnaty płciowe z nimi związane.

4. Implikacje praktyczne i kierunki dalszych badań
Identyfikacja sposobów podejmowania decyzji w gospodarstwach domowych
pozwala zarówno nadać decyzjom „płeć”, jak też obserwować zmiany w tym
zakresie. Ewolucja sposobów podejmowania decyzji świadczy o zmianach społecznych i ekonomicznych zachodzących w gospodarstwach domowych i rodzinach. Świadczą one również o zmianach relacji partnerów prowadzących wspólne
gospodarstwo domowe. Te walory poznawcze realizowanych badań mogą zostać
wykorzystanie dla wzbogacenia baz danych, stanowiących podstawę tworzenia
strategii rynkowych czy społecznych. Podstawowym walorem aplikacyjnym
jest możliwość spożytkowania informacji dla korekt strategii produktów, w tym
również dotyczących opakowania i brandingu. Rezultaty badań można stosować
zarówno w przygotowaniu strategii segmentacji oraz pozycjonowaniu produktów
i usług, jak i w podsystemie komunikacji rynkowej. Wyraźnie rysują się kierunki
przyszłych badań w tym zakresie. Możliwe jest na przykład zweryfikowanie hipotezy polegającej na ustaleniu czy wraz ze wzrostem zamożności gospodarstw
domowych następuje przesunięcie decyzji z obszarów dominanty męskiej lub kobiecej do obszaru decyzji autonomicznych i synkretycznych (i to w takiej właśnie
kolejności, z przewagą decyzji autonomicznych). Wyniki badań mogą również
potwierdzić efekt dysonansu poznawczego L. Festingera18, w bardziej szczegółowym zakresie sprawdzając prawdziwość hipotezy, że im wyższy wydatek
A. Hodoly, Zarys ekonomiki spożycia, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego,
Katowice 1975, s. 65.
18
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związany jest z zakupem jakiegoś dobra konsumpcyjnego lub usługi, tym mocniejsze jest zaangażowanie emocjonalne w decyzje, z równoczesnym poszukiwaniem alibi lub wsparcia podczas podejmowania konkretnej decyzji i ucieczka
w tradycyjne obszary odpowiedzialności decyzyjnej utrwalone zwyczajowo i kulturowo. Badania ról małżeńskich w podejmowaniu decyzji rynkowych były realizowane przez autora w latach 1990, 2005, 2009 i 2010. Prezentowane wyniki dotyczą tylko lat 1990 i 2005. Pozostałe dwie serie badań są w stadium opracowania
ze względu na znaczne rozszerzenie ich zakresu. Dotyczy to zarówno sposobów
komunikacji gospodarstw domowych z rynkiem, jak również preferencji gospodarstw domowych w wyborze kanałów dystrybucyjnych i systemów sprzedaży.
Szczególny akcent w tych badaniach położony został na elektroniczne formy kontaktu oraz handlu i zakres ich proliferacji wśród konsumentów. Rezultaty pozwalają na bardzo precyzyjne formułowanie komunikatu rynkowego wraz z całym
kompleksem działań promocyjnych podejmowanych w kanałach marketingowych w taki sposób, aby optymalizować koszt dotarcia do właściwych odbiorców
– segmentów docelowych na rynku dóbr konsumpcyjnych. Szczegółowej analizie
poddane zostały decyzje dotyczące usług finansowych, podejmowane w gospodarstwach domowych. Ocena zaobserwowanej tendencji polegającej na feminizacji decyzji męskich i maskulinizacji kilku decyzji kobiecych, zanikania tzw. renty
patriarchalnej i wzmocnieniu syndromu matriarchalnego oraz silnej tendencji do
autonomizacji większości decyzji, pozwala wykorzystać te informacje w sposobie
komunikacji rynkowej, a szczególnie formułowania komunikatu rynkowego dla
precyzyjnie zidentyfikowanych adresatów. Charakterystycznym zjawiskiem jest
zanikanie decyzji synkretycznych, świadczące o kryzysie rodzinnego gospodarstwa domowego. W efekcie następuje atomizacja decyzji rynkowych, polegająca
na podejmowaniu decyzji indywidualnych, świadczących o konieczności stosowania metod marketingu egoistycznego (egomarketing), w którym komunikat
projektowany jest w taki sposób, aby uwzględniać egoizm lub nawet egotyzm
konsumpcyjnych indywidualnych członków gospodarstwa domowego.
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Rola reklamy i innych źródeł informacji
w decyzjach zakupowych gospodarstw domowych*

Streszczenie. W artykule omówione zostały źródła informacji służące gospodarstwom domowym w podejmowaniu decyzji konsumpcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem reklamy
i jej wpływu na dokonywanie zakupów. Interesujące są tu przede wszystkim deklaracje związane
z wpływem poszczególnych rodzajów przekazów reklamowych na zamiary i dokonywanie zakupów przez poszczególnych członków gospodarstwa domowego. W drugiej części artykuł skupia
się na zamiarach zakupowych gospodarstw domowych w odniesieniu do zmiennych społeczno-demograficznych.
Słowa kluczowe: produkty wadliwe, znajomość prawa, poszukiwanie informacji, gospodarstwo domowe

Wstęp
Projekt pt. „Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego
a jego zachowania gospodarcze” stawia przed sobą wiele celów szczegółowych, których osiągnięcie doprowadzić powinno do zweryfikowania celu
głównego: zbadania związków między działalnością informacyjną podmiotów
Artykuł jest wynikiem realizacji badań w ramach grantu badawczego MNiSW nr 0926/B/
/H03/2009/36.
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tworzących gospodarstwo domowe a decyzjami tego gospodarstwa domowego
w sprawach gospodarczych, takich jak: kształtowanie konsumpcji, pozyskiwanie
dochodów, tworzenie oszczędności oraz inwestowanie.
Istnieje wiele definicji gospodarstwa domowego pomieszczonych w literaturze ekonomicznej, socjologicznej i innych pokrewnych dyscyplinach. Z punktu
widzenia założeń niniejszego projektu adekwatna może być definicja proponowana przez Andrzeja Hodoly, według którego gospodarstwo domowe jest jednostką
gospodarującą szczególnego rodzaju. Twierdzi on, że „gospodarstwo domowe
jest bazą ekonomiczną jednostki lub grupy osób powiązanych ze sobą więzami
rodzinnymi lub więzami innego rodzaju. Członkowie gospodarstwa domowego
zamieszkują razem [...], łączą swoje przychody (pieniężne i naturalne), zasoby
dóbr materialnych oraz reprezentowaną przez siebie siłę roboczą w celu zaspokojenia potrzeb gospodarstwa jako całości, poszczególnych jego członków, przy
czym mowa o potrzebach szeroko pojętego spożycia. Gospodarstwo domowe
jest bowiem jednostką gospodarującą dla celów spożycia i w sferze spożycia. Na
gospodarkę domową składa się z jednej strony szeroko rozumiana organizacja
spożycia (planowanie, podejmowanie decyzji, zaopatrzenie, realizacja prac domowych, dysponowanie zasobami itd.), a z drugiej – faktyczna konsumpcja”1.
Dlatego też gospodarstwa domowe są podstawowymi jednostkami sfery konsumpcji, które dysponując środkami, zasobami materialnymi, czasem i pracą
swoich członków, finansują zakupy dóbr i usług, wytwarzają przedmioty spożycia
i usługi oraz organizują procesy konsumpcji. Natomiast zakres, charakter i sposób
ich funkcjonowania decydują w znacznej mierze o stopniu zaspokojenia potrzeb
członków tego gospodarstwa2.
Niniejszy artykuł odnosi się do małego fragmentu badanej rzeczywistości, do
celu szczegółowego, jakim jest odpowiedź na pytanie o to, jakie są główne źródła
informacji gospodarczych dla członków gospodarstw domowych. Szczególnie
zaś uwzględnia zagadnienia reklamy, jako tego źródła, oraz zamiary zakupowe
badanych gospodarstw domowych.
Wpływ reklamy na dokonywanie zakupów znany jest od dawna. Widać to
zwłaszcza w historii badań rynkowych, w której reklama jako ich przedmiot pojawiła się bardzo wcześnie, bo już w roku 1879, kiedy to N.W. Ayer prowadził badania własne związane z przekazem reklamowym dotyczącym produkcji maszyn
rolniczych przez Nicols – Shepard CO3. W roku 1920, nazywanym złotym rokiem
radia, zauważono natomiast związek pomiędzy zmiennymi demograficznymi
A. Hodoly, Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, KiW, Warszawa
1971, s. 20.
2
T. Zalega, Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, „Studia i Materiały – Wydział
Zarządzania UW” nr 1, Warszawa 2007, s. 10.
3
J.J. Honomichl, Honomichl on Marketing Research, IL: NTC Business Books, Lincolnwood
1986, s. 173 i n.
1
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a sponsorowanymi audycjami radiowymi. Od lat 20. XX w. reklama zaczęła stanowić coraz ważniejsze źródło sukcesów firm, do czego przyczynił się w okresie
późniejszym rozwój nowoczesnych mediów i masowej kultury.
W związku z tym ważne wydawało się poruszenie tych kwestii w badaniach
ilościowych prowadzonych w ramach projektu w celu sprawdzenia, czy reklama
stanowi ważne źródło informacji dla konsumentów i czy wpływa na dokonywane
przez nich wybory konsumenckie.
Celem niniejszego opracowania nie jest badanie psychologicznych zależności pomiędzy reklamą a stanem świadomości nabywców. Interesujące jest to
natomiast, jakie są deklaracje werbalne respondentów co do badanego fragmentu
rzeczywistości społecznej.
Reklama jest tu jednym z badanych źródeł informacji. Ważne jest zatem również to, jak istotna jest ona w decyzjach konsumenckich gospodarstw domowych
w porównaniu z pozostałymi. Rozważania rozpoczną się od przedstawienia zagadnień metodologicznych. Następnie dokonany zostanie wybór głównego decydenta w gospodarstwie domowym, zamiary zakupowe oraz reklama jako źródło
informacji na tle innych źródeł.

1. Metodologia badań i charakterystyka
społeczno-demograficzna badanej zbiorowości
Badania nad działaniami informacyjnymi członków gospodarstwa domowego
a jego zachowaniami gospodarczymi prowadzone były na próbie 500 dorosłych
mieszkańców sześciu aglomeracji: Wrocławia, Warszawy, Szczecina, Rzeszowa,
Poznania, Białegostoku, Krakowa. Badania ilościowe prowadzone były metodą kwestionariuszową z osobami decyzyjnymi w sprawach zarządu finansami
gospodarstwa domowego. Toteż rozkład procentowy według płci nie jest proporcjonalny w stosunku do kwoty. W badaniach wzięło bowiem udział 60,6%
kobiet i 39,4% mężczyzn (rys. 1). Z takiego rozkładu próby wynika, że to kobiety
częściej dokonują zakupów i z punktu widzenia podejmowania decyzji konsumenckich stają się głową rodziny. Takie podejście do charakterystyki głowy domu
jest inne niż to oferowane w definicjach Głównego Urzędu Statystycznego, który
definiuje głowę rodziny jako osobę, która całkowicie lub w przeważającej części
dostarcza środków utrzymania danemu gospodarstwu domowemu. Jeżeli dwie lub
więcej osób dostarcza środków utrzymania w jednakowym stopniu, za głowę gospodarstwa domowego uznano tę osobę, która tymi środkami rozporządza4. Z tej
Pojęcia stosowane w statystyce publicznej według stanu bazy Słownika pojęć w dniu
5 kwietnia 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm
[kwiecień 2011].
4
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definicji, a zwłaszcza z jej członu drugiego wynika, że rozporządzanie środkami
utrzymania (co dotyczy również podejmowania działań konsumpcyjnych) może
stanowić o potraktowaniu danej osoby jako głowy gospodarstwa. Nie można jednak w sposób bezpośredni przykładać takiego ujęcia definicyjnego do niniejszych
badań ilościowych, gdyż kwestia wkładu finansowego poszczególnych członków
rodziny w utrzymanie gospodarstwa nie jest potwierdzona. W tym przypadku bardziej istotne staje się decydowanie o dokonywaniu zakupów, a nie dostarczanie
przeważającego źródła dochodu przeznaczonego na nie.
Dlatego też, analizując gospodarstwa domowe według cech głowy rodziny
stosowane przez GUS w spisie powszechnym z roku 2002 można tu zauważyć
różnicę. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika bowiem, że w 60%
ogółu gospodarstw domowych głową gospodarstwa jest mężczyzna pozostający
w związku małżeńskim, najczęściej w przedziale wieku 30-49 lat5. Istotny jako
zmienna niezależna wydaje się również rozkład według wieku, z którego wynika,
że decyzyjność w sprawie zakupów częściej dotyczyć będzie osób ze średnich kategorii wiekowych (zob. tab. 1). Badani znajdujący się na skrajnych punktach skali, a więc osoby najmłodsze i najstarsze najrzadziej podejmują decyzje związane
z wydatkowaniem pieniędzy na dobra i usługi konsumpcyjne w gospodarstwach
domowych. Jeśli chodzi o osoby bardzo młode, wynika to z małego wkładu finansowego w utrzymanie rodziny. Często są to osoby uczące się bądź studiujące.
W przypadku osób najstarszych problemem może być brak sprawności fizycznej
lub intelektualnej potrzebnej w dokonywaniu zakupów.
Tabela 1. Rozkład procentowy respondentów według wieku
Wiek
20-24 lata

3,41

25-34 lata

16,23

35-54 lata

38,48

55-64 lata

22,65

65 lat i więcej
Ogółem

Procent

19,24
100,00

Ź r ó d ł o: badania własne zrealizowane przez CBOS lipiec 2011, N = 500. Badania w ramach grantu
MNiSW nr 0926/B/H03/2009/36 Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Ze względu na tematykę badań związaną z zagadnieniami komunikacji
i przepływu informacji wewnątrz gospodarstwa domowego w sprawie realizacji
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań z dnia 20 maja 2002 roku. Ludność według
wieku i płci, województw, podregionów, powiatów i gmin, opracowanie wykonane przez Główny
Urząd Statystyczny, Warszawa 2004.
5

Rola reklamy i innych źródeł informacji w decyzjach zakupowych gospodarstw domowych

45

różnych zachowań konsumenckich, istotny będzie tu również dochód badanych,
który jest jedną z najważniejszych determinant określonych zachowań konsumenckich, lub ich brak (rys. 1).

Rys. 1. Rozkład dochodu w próbie
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Na podstawie danych zamieszczonych na rysunku 2 można wnioskować,
że dochody na członka gospodarstwa domowego, uzyskiwane przez całą zbiorowość, sytuują się na średnim poziomie. Przy czym należy również zauważyć
lekką, aczkolwiek charakterystyczną lewostronną asymetrię, potwierdzającą, że
zachodzi dysproporcja pomiędzy liczbą ludzi „biednych” a liczbą osób znajdujących się na drugim końcu skali.
Z punktu widzenia założeń projektu istotne wydaje się także wyznaczenie
„lidera” inicjującego działania konsumpcyjne w gospodarstwie domowym. Założyć można, że to właśnie ta osoba będzie głównym źródłem informacji dotyczących konsumpcji badanych podmiotów. Ważne będzie tu zatem ustalenie, kto
dokonuje zakupów poszczególnych dóbr na rzecz gospodarstwa domowego. Poszczególni członkowie gospodarstwa domowego zachowywać się bowiem będą
inaczej, gdy występują na rynku jako pojedyncze osoby, a inaczej jako członkowie rodziny. Warto zauważyć, że konsument stosunkowo rzadko występuje na
rynku jedynie w swoim imieniu i tylko w odniesieniu do małej części zasobów
finansowych rodziny decyduje o zakupach samodzielnie, na podstawie własnych
preferencji6.
Z analizy danych znajdujących się w tabeli 2 wynika, że decyzyjność w kwestii zakupów łączyć należy również z osobą, która dokonuje ich bezpośrednio,
6
L. Rudnicki, Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, wyd. 1,
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
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gdyż w zasadzie we wszystkich przypadkach zachowania te dotyczą respondenta
lub respondentki.
Dobra pierwszej potrzeby kupowane są częściej przez kobiety, we wszystkich
przypadkach liczba wskazań osiąga prawie 90% (zob. tab. 3). W wielu jednak
sytuacjach, jak wynika z badań, mężczyźni stanowią dla kobiet najważniejsze
źródło informacji dotyczące poszczególnych produktów. A zatem w przypadku
realizacji zakupów kobiety dominują w gospodarstwie domowym, chociaż widać
tu oddziaływanie partnera na podejmowanie wielu decyzji konsumenckich.
Tabela 2. Rozkład procentowy częstości dokonywania zakupu poszczególnych dóbr
przez wymienionych członków gospodarstwa domowego
Rodzaj artykułu
Osoba dokonująca
zakupów

żywność

odzież,
obuwie

kosmetyki

chemia

sprzęt
RTV/
/AGD

samochody

nieruchomości

Respondent/ka

67,07

64,79

62,17

66,47

48,49

28,97

14,06

Mąż/żona lub partner(ka)
respondenta(ki)

28,11

27,77

27,57

28,51

21,13

19,32

6,43

Syn/wnuk respondenta(ki)

0,20

1,01

1,01

0,40

4,63

2,41

0,20

Córka/wnuczka respondenta(ki)

1,61

4,63

7,85

2,01

1,21

0,60

–

Ktoś inny z gospodarstwa
domowego (ojciec/matka/
teść/ teściowa/dziadek/
babcia itp.)

3,01

1,81

1,41

2,61

2,41

0,80

0,60

Nikt, nie ma takich
zakupów

–

–

–

–

22,13

47,89

78,71

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Ogółem
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Pozostałe zmienne społeczno-demograficzne nie wywierają znaczącego
wpływu na to, kto dokonuje zakupów. Nieco inne, choć potwierdzające również
tę tezę wyniki otrzymał PENTOR, badając zachowania zakupowe Polaków7.
Według danych pochodzących z tych badań 58% respondentów twierdziło, że
w ich gospodarstwie domowym panie domu są odpowiedzialne za zakup produktów codziennego użytku. Odsetek ten utrzymuje się na podobnym poziomie
od 2000 r. W ponad 1/5 gospodarstw domowych popularny jest model wspólnego dokonywania zakupów przez oboje małżonków. Niespełna co dziesiąty
Zachowania zakupowe Polaków, raport z badania PENTOR, próba 1000-osobowa,
http://www.pentor.pl/19905.xml [kwiecień 2011].
7
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mężczyzna w Polsce bierze na siebie obowiązek robienia zakupów samodzielnie.
Model dokonywania codziennych zakupów kształtują cechy socjodemograficzne
reprezentantów badanych gospodarstw domowych.
Ze względu na inną metodologię badań oraz dobór próby dane te nie są spójne,
gdyż w badaniach własnych dominującą płcią są kobiety, ponieważ wyznacznikiem odpowiedzi na pytania kwestionariusza nie był wybór głowy rodziny a osób,
które podejmują najczęściej decyzje konsumenckie w gospodarstwie domowym.
Tabela 3. Dokonywanie zakupów poszczególnych dóbr przez kobiety
Rodzaj dobra

Procent

Żywność

86,38

Odzież, obuwie

88,00

Kosmetyki

86,38

Chemia

89,04

Sprzęt RTV/AGD

36,00

Samochód

13,00

Nieruchomość

7,97

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Rola mężczyzn w dokonywaniu zakupów staje się bardziej istotna w przypadku dóbr wyższej potrzeby. Zakupu sprzętu RTV/AGD dokonuje 67,51%
mężczyzn, samochód kupuje ponad połowa (53,3%), a nieruchomości prawie
1/4 badanych mężczyzn. Należy podkreślić jednak, że w przypadku tego rodzaju
dóbr często pojawia się również odpowiedź, że żadna ze wskazywanych osób
nie dokonuje zakupów, gdyż nie są one rozważane ze względu na ograniczenia
dochodowe bądź wcześniejsze zaspokojenie tych potrzeb.
Tabela 4. Kody komunikacji kobiet i mężczyzn
Mężczyźni

Kobiety

Najważniejsze rzeczy, czyli nagłówki

Pełny kontekst, czyli ważny cały artykuł

Rozmowa sprawozdawcza – ustalanie pozycji

Rozmowa kontaktowa – budowanie relacji

Przyjaźń poprzez rywalizację – pozycja

Przyjaźń poprzez sympatię – relacja

Kto lepszy

Identycznie

Kto gorszy

Podnośnik, czyli okazywanie wsparcia

Upokorzenie

Wymiana podarunków

Fakty i cechy

Historie i informacje osobiste

Ź r ó d ł o: M. Barletta, Marketing skierowany do kobiet – jak zrozumieć, zdobyć i powiększyć swój udział
w największym segmencie rynku na świecie, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2006, s. 101.
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Należy zauważyć, że kobiety są największym obecnie segmentem rynku, stąd
zapewne większość treści reklamowych i marketingowych kierowana jest właśnie
do nich. Specjaliści od marketingu wskazują wiele cech odróżniających sposób
komunikacji mężczyzn i kobiet (tab. 4). W tym miejscu trzeba się zastanowić nad
przebiegiem procesów komunikacyjnych, dotyczących różnych działań gospodarstwa domowego, w kontekście liderów.
Traktując gospodarstwo domowe jako mikroświat społeczny można potraktować kobiety jako liderów decyzji podejmowanych w tych grupach w zakresie
podstawowej konsumpcji. Lidera charakteryzować będzie między innymi funkcja
zbierania i wykorzystywania informacji dotyczących zapotrzebowania innych
członków gospodarstwa domowego na różne rodzaje dóbr i usług. Można założyć, że to właśnie kobiety częściej będą inicjatorkami wymiany komunikatów dotyczących podejmowania decyzji konsumpcyjnych w gospodarstwie domowym.
W badaniach jakościowych konieczne będzie pogłębienie tych kwestii, zwłaszcza
dotyczących rodzajów komunikatów i ich stylu.

2. Zamiary zakupowe
Najwięcej deklaracji dotyczących zamiaru zakupu dotyczy samochodu. 5,4%
respondentów deklaruje duże prawdopodobieństwo nabycia go w niedalekiej przyszłości. 3,8% badanych deklaruje chęć zakupu komputera lub laptopa. Najmniej
wskazań dotyczy mieszkania lub domu (zob. tab. 5). Prawdopodobieństwo wzrasta
tu wraz ze wzrostem dochodu. Tę prawidłowość można zastosować do zamiarów
Tabela 5. Deklarowany zamiar zakupu w niedalekiej przyszłości
Dobra trwałego użytku

Procent odpowiedzi
„wielce prawdopodobne” i „prawdopodobne”

Samochód

5,4

Mieszkanie/dom

0,4

Telewizor

1,4

Mikrofalówka

1,2

Kino domowe

0,8

Komputer/laptop

3,8

Zmywarka

1,8

Pralka automatyczna

1,6

Lodówka

1,3

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.
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zakupowych dotyczących pozostałych wymienianych dóbr. Dodatkowo zmienną,
która ma wpływ na deklaracje zakupu, jest nasycenie dobrami lub jego brak w poszczególnych gospodarstwach domowych, choć, co oczywiste, dochód będzie tu
zmienną najważniejszą.
Taki wniosek nasuwa się po analizie danych z tabeli 6. Pomimo stosunkowo
małego nasycenia gospodarstw domowych urządzeniami takimi jak: zmywarka,
kino domowe, telewizja satelitarna i kablowa, nie ma to przełożenia na zamiary
zakupu tego typu produktów czy usług.
Tabela 6. Nasycenie gospodarstw domowych dobrami trwałego użytku
Rodzaj dobra

Procent gospodarstw domowych
posiadających dane dobro

Pralka automatyczna

95,10

Robot kuchenny

73,67

Komputer/laptop

69,18

Telefon komórkowy na kartę

62,65

Telefon komórkowy na abonament

58,16

Wideoodtwarzacz

55,31

Miejsce parkingowe otwarte

40,41

Garaż

39,80

Urządzenia do odbioru telewizji satelitarnej

38,98

Urządzenia do odbioru telewizji kablowej

37,96

Zmywarka

23,67

Kino domowe

23,27

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Z ogólnopolskich badań prowadzonych przez UOKiK wynika, że większość
respondentów (58%) planuje swoje zakupy, a 37% dopiero w sklepie decyduje
co kupić. Najczęściej dopiero w sklepie podejmują decyzję respondenci w wieku 18-29 lat (43%) oraz uczniowie i studenci (49%), a także osoby w dobrej
sytuacji materialnej (44%). 77% konsumentów deklaruje, że gdy wybierają się
na zakupy artykułów codziennego użytku, to raczej kupują tylko to, co było
wcześniej zaplanowane. Tylko niespełna co piąty (18%) przyznaje się do kupowania tego, co mu się akurat spodobało8. Biorąc więc pod uwagę zarówno
badania własne, jak i inne badania konsumenckie należy postawić wniosek,
że Polacy generalnie zastanawiają się nad potrzebą dokonania określonego
Konsumentów portret własny – raport z badań, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Warszawa 2007, s. 13.
8
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zakupu, uwzględniając potrzeby własne, rodziny, ale przede wszystkim odnosząc
się do sytuacji finansowej i materialnej. Nie można posądzać badanych o zachowania prokonsumpcjonistyczne, mało racjonalne i impulsywne, zważywszy, że
w prowadzonych przez autorkę badaniach w roku 2005, potwierdziła się teza
o opcji oszczędnościowej i racjonalnych zachowaniach konsumentów.
Należałoby natomiast postawić pytanie o wpływ poszczególnych źródeł informacji, zwłaszcza reklamy, na zamiary zakupowe. Na podstawie niniejszych
badań ilościowych odpowiedź jednoznaczna jest niemożliwa do sformułowania.
Można jednakże zastanowić się nad deklaracjami respondentów co do wpływu
różnych źródeł informacji na zamiary i ich deklaracje zakupowe, podkreślając
jednak, że w sytuacjach społecznych deklaracje nie zawsze pokrywają się z realizowanymi przez badanych zachowaniami ze względu na wiele czynników,
takich jak: konieczność konformistycznego trzymania się ustalonego systemu
aksjonormatywnego, oddziaływanie grup odniesienia, drażliwość tematu, brak
uświadomienia sobie funkcjonowania pewnych zjawisk.

3. Reklama jako źródła informacji
Zachowania konsumentów warunkowane są przez wiele czynników o charakterze psychologicznym, socjologicznym, kulturowym i ekonomicznym.
W szczególności należy tu zwrócić uwagę na wpływ różnych źródeł informacji
na dokonywanie wyborów konsumenckich. Z założeń niniejszych badań wynika,
że w gospodarstwach domowych zachodzą różne procesy związane z działaniami
informacyjnymi tych gospodarstw, które mają wpływ na ich zachowania gospodarcze jako podmiotu ekonomicznego.
Z badań ilościowych przeprowadzonych w ramach projektu „Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze”
wynika, że respondenci niechętnie przyznają się do wpływu reklamy na dokonywane przez siebie zakupy, nie traktując tego źródła informacji jako ważnego.
Co oczywiste, mowa tu o deklaracjach, które nie muszą przekładać się na brak
rzeczywistego wpływu reklamy na dokonywanie zakupów.
Najwięcej wskazań dotyczy ulotek reklamowych, które są decydującym źródłem informacji dla 16,3% respondentów w dokonywaniu zakupów artykułów
spożywczych i 11,49% kupujących kosmetyki. Biorąc pod uwagę inne badania
związane z wpływem poszczególnych czynników na dokonywanie zakupów,
można stwierdzić, że ulotki reklamowe pozwalają na wybór oferty produktów
żywnościowych i kosmetycznych w niższej cenie.
Cena jest nadal najważniejszą determinantą wyboru produktów w Polsce. Według badań prowadzonych przez różne ośrodki badawcze, głównym czynnikiem,
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którym Polacy kierują się podczas podejmowania decyzji zakupowych, jest cena
produktu i to niezależnie od kategorii, do której dany produkt należy. A zatem
dość oczywiste będzie poszukiwanie takich źródeł informacji, które przyczynią
się do znalezienia produktów w najniższej cenie.
Tabela 7. Decydujące źródło informacji dotyczące kupowanych produktów (%)
Rodzaj produktu
artykuły
spożywcze

odzież

kosmetyki

sprzęt
RTV

sprzęt
AGD

Reklama telewizyjna

7,65

2,82

5,85

4,83

4,84

Reklama prasowa

1,01

2,22

3,43

1,41

1,21

Źródło informacji

Reklama radiowa
Billboardy
Ulotki reklamowe
Informacje wyszukane w Internecie
Mąż/żona (lub inny bliski członek
gospodarstwa domowego)
Znajomi (przyjaciele)
Sprzedawca

–

0,20

0,20

–

–

0,20

0,81

0,40

0,20

–

16,30

9,07

11,49

7,85

6,85

1,41

4,84

2,22

13,08

12,50

39,24

34,48

29,44

25,55

26,41

9,26

13,10

13,71

11,87

11,29

18,11

21,98

23,19

26,96

27,42

Pracownik promocji

0,20

1,81

2,22

1,61

2,82

Inna osoba

6,64

8,67

7,86

6,64

6,65

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Ogółem
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Badani, jak wynika z tabeli 7, spośród podanych rodzajów przekazów reklamowych cenią sobie reklamę telewizyjną; zwłaszcza w przypadku produktów
żywnościowych jest ona najważniejszym źródłem informacji dla ponad 7%
respondentów. Wskazania dotyczące reklamy w pozostałych mediach, z wyjątkiem Internetu, nie przekraczają w żadnym wypadku 4%. Wynika to z tego,
że po pierwsze, respondenci mogą nie uświadamiać sobie wpływu reklamy na
własne zachowania konsumenckie. Po drugie, jeśli nawet uświadamiają sobie ten
wpływ, to nie przyznają się do tego. Ludzie twierdzą, że ich decyzje są autonomiczne, niezależne od reklamy pojawiającej się na każdym kroku. Natomiast, jak
wskazuje praktyka, sprzedaż niektórych marek towarów jest większa od innych,
co potwierdza znaczenie reklamy dla zakupu określonych dóbr. Po trzecie, takie
wyniki mogą brać się również stąd, że Polacy w ogóle nie lubią reklam – jak
wykazały badania CBOS. Jedynie co piąty badany miał w 2000 r. pozytywny stosunek do nich. Blisko połowa respondentów czuła się przymuszana do oglądania
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Tabela 8. Decydujące źródło informacji dotyczące dokonywanych zakupów
ze względu na płeć respondentów (%)
Rodzaj artykułu

Źródło informacji

artykuły
spożywcze

odzież

kosmetyki

sprzęt RTV

sprzęt AGD

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

Reklama telewizyjna

8,97

5,61

3,65

1,54

6,64

4,62

3,97

6,15

4,30

5,67

Reklama prasowa

1,00

1,02

2,66

1,54

4,98

1,03

1,32

1,54

1,32

1,03

Reklama radiowa

–

–

0,33

–

0,33

–

–

–

–

–

Billboardy

0,33

–

0,33

1,54

0,33

0,51

–

0,51

–

–

Ulotki reklamowe

20,93

9,18

12,62

3,59

15,28

5,64

9,27

5,64

8,28

4,64

Informacje wyszukane w Internecie

1,00

2,04

4,98

4,62

1,66

3,08

11,26

15,90

10,26

15,98

Mąż/żona (lub inny
bliski członek gospodarstwa domowego)

30,56

52,55

24,58

49,74

17,94

47,18

24,83

26,67

25,50

27,84

Znajomi (przyjaciele)

9,97

8,16

15,28

9,74

16,61

9,23

12,91

10,26

12,91

8,76

20,27

14,80

23,59

19,49

26,58

17,95

28,48

24,62

28,15

26,29

Pracownik promocji

–

0,51

1,99

1,54

1,99

2,56

1,66

1,54

3,31

2,06

Inna osoba

6,98

6,12

9,97

6,67

7,64

8,21

6,29

7,18

5,96

7,73

Sprzedawca

Ogółem

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

K – kobiety, M – mężczyźni
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

lub wysłuchiwania reklam, mimo że nie przepada za nimi i jednocześnie uważała,
że udaje im się skutecznie ich unikać9. Wyniki takie są rezultatem sformułowania
problemu badawczego i tego, że nie bada się tu wskaźników dotyczących określonych postaw, a jedynie deklaracje.
Najważniejszymi źródłami informacji są dla respondentów ich partnerzy
życiowi lub inne bliskie osoby w rodzinie. Okazuje się więc, że potwierdzają się
tu wyniki innych badań realizowanych w Polsce o dużej roli społecznych źródeł
informacji w decyzjach zakupowych10. Co istotne: dla mężczyzn, w przypadku
każdego produktu, zdanie żony, partnerki, innej bliskiej osoby jest zdecydowanie
ważniejsze (jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 8), niż dla kobiet zdanie ich partnera. Oprócz tych kategorii istotnym źródłem informacji jest również
Polacy o reklamie. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, maj 2000, nr 2259.
Decyzje zakupowe Polaków, raport z badań, http://www.egospodarka.pl/56672,Decyzjezakupowe-Polakow-reklama-malo-wiarygodna, 2,39,1.html. Badanie przeprowadzono w dniach
od 17 do 18 sierpnia 2009 r. za pośrednictwem Internetu. Próba badawcza objęła 1002 osoby, a jej
dobór miał charakter warstwowo-kwotowy, co pozwoliło zachować jej reprezentatywność dla
populacji internautów.
9

10
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sprzedawca oraz znajomi i przyjaciele. Świadczy to o istotności grup odniesienia
w procesie wyboru odpowiednich środków zaspokojenia potrzeb.
Jeśli chodzi o artykuły wyższej potrzeby, takie jak sprzęt RTV i AGD, ważnym źródłem informacji są również informacje wyszukane w Internecie. W obydwu przypadkach wskazania osiągają ok. 13%. I są one ważniejsze dla młodych
mężczyzn w wieku 24-34 lat (ok. 30% wskazań), z wyższym wykształceniem
i wysokim dochodem powyżej 3001 zł.
Wśród najmłodszych respondentów, w wieku 20-24 lat, reklama telewizyjna stanowi decydujące źródło informacji dla zakupu żywności – ponad 17%.
W przypadku pozostałych produktów i innych reklam nie ma żadnych wskazań
w tej kategorii wiekowej. Za ważne źródło informacji reklamę telewizyjną uznają osoby w wieku 25-34 i 35-54 lat, choć i tu wskazania procentowe nie są imponujące, co potwierdza wcześniej postawioną tezę. Im starszy respondent, tym
znaczenie reklamy staje się dla niego mniejsze. Pozostałe przekazy reklamowe,
oprócz ulotek, są rzadko wskazywane jako decydujące źródło informacji. Co
ciekawe, mąż, żona lub inna bliska osoba z rodziny jest decydującym źródłem
informacji w najmniejszym stopniu dla osób w wieku 35-54 lat, w przypadku
wszystkich wybranych artykułów z wyjątkiem żywności, gdzie można zaobserwować prawie równy rozkład procentowy wskazań. Reklama telewizyjna
ma również duże znaczenie w podejmowaniu decyzji zakupowych dla osób
o najniższych dochodach 201-325 zł, choć w żadnym przypadku nie przekracza
15% wskazań. Co oczywiste, osoby te deklarują jedynie to źródło informacji,
w przypadku zakupu produktów pierwszej potrzeby, czyli żywności, ubioru
i kosmetyków. W pozostałych przypadkach, tzn. przy zakupie sprzętu RTV
i AGD nie odnotowano w ogóle wskazań. Można zakładać, że tak niskie dochody nie pozwalają na planowanie i zamiar zakupów innych dóbr, a zatem niepotrzebne są również w tym przypadku takie źródła informacji.
Natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że reklama ma znaczenie nie tylko ze względu na jej wpływ na sprzedaż określonych produktów, ale również
dlatego, że dostarcza wzorów stylów życia, ofert tożsamości (w rozumieniu
Baumanowskim). W krajach postkomunistycznych dodatkowo – jak zauważa
A. Jawłowska – „gdzie dla wielu ludzi zdezaktualizowały się systemy komunikacji i wyuczone wzory zachowania, właśnie reklama stała się środkiem ponownej
socjalizacji do nowego układu społecznego, punktem odniesienia do modyfikacji
owych wzorów”11.
Powyższe rozważania potwierdza analiza odpowiedzi na pytanie pogłębiające, dotyczące znaczenia reklamy przy dokonywaniu zakupów (zob. tab. 9).

11
A. Jawłowska, Miejsce wartości w świecie reklamy, w: Kondycja moralna społeczeństwa
polskiego, red. J. Mariański, Wyd. WAM PAN, Komitet Socjologii, Kraków 2002, s. 348.
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W przypadku wszystkich wskazanych typów przekazów respondenci najczęściej
wybierali odpowiedź „nieważna”.
Ciekawe, że oprócz reklamy telewizyjnej, która jest istotną determinantą
dokonywania zakupów (prawie 30% wskazań odpowiedzi zdecydowanie ważna
i raczej ważna), zwraca uwagę reklama prasowa (ponad 20% wskazań odpowiedzi
„zdecydowanie ważna” i „raczej ważna”). Przeczy to wynikom uzyskanym w pytaniu dotyczącym decydujących źródeł informacji, gdzie znaczenie tego źródła
informacji wskazuje we wszystkich przypadkach nie więcej niż 4% badanych.
Konsumenci dość niechętnie przyznają się do korzystania z reklam jako źródła informacji o dostępnych towarach i usługach. 14% badanych zawsze czerpie
z reklam informacje o produktach, 22% robi to w przypadku nowych towarów
i usług, a 21% tylko w przypadku reklam informujących o promocjach i specjalnych okazjach. Jednocześnie 39% badanych odpowiada, że nigdy nie korzysta
z informacji zawartych w reklamach. Im młodsi konsumenci, tym częściej sięgają
po takie informacje – przyznaje się do tego 78% respondentów w wieku 18-29 lat.
Jeśli respondenci nawet korzystają z informacji zawartych w reklamach, to zazwyczaj starają się potwierdzić je w jeszcze inny sposób. 17% Polaków korzystających z reklam jako źródła informacji o produktach robi tak zawsze albo prawie
zawsze, a 41% często. Dalsze 28% respondentów, którym zdarza się korzystać
z reklam, również stara się potwierdzić pochodzące z nich informacje, ale robi to
rzadko. Tylko 12% ankietowanych poszukuje informacji o produktach nie tylko
w reklamach, ale też nigdy nie potwierdza ich w inny sposób12.

Zakończenie
Z badań wynika, że liderami zachowań konsumenckich w badanych gospodarstwach domowych są kobiety, które w większości przypadków odpowiedzialne są
za dokonywanie zakupów, zwłaszcza dóbr podstawowych. Rola mężczyzn wzrasta w przypadku podejmowania decyzji związanych z zakupem dóbr droższych
i wyższej potrzeby, takich jak: sprzęt RTV i AGD, nieruchomości, samochody.
Zauważyć można również, że mężczyźni częściej korzystają z rad i informacji pochodzących od partnerek niż odwrotnie. Kobiety częściej podejmują autonomiczne decyzje zakupowe. Im dobro jest bardziej istotne, drogie, tym rola „doradztwa”
i wymiany informacji staje się ważniejsza.
Z niniejszych badań wynika, że reklama nie jest głównym źródłem informacji
dotyczącym dokonywania zakupów poszczególnych produktów. Najważniejsze dla badanych są źródła informacji o charakterze społecznym. Opierają się
12

Konsumentów portret własny..., s. 19.
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w głównej mierze na komunikowaniu się z partnerem, partnerką lub innym członkiem rodziny w sprawach związanych z dokonywaniem zakupów. Ważna jest też
często opinia znajomych i przyjaciół.
Spośród podanych rodzajów przekazów reklamowych za istotne badani podają reklamy telewizyjne i ulotki reklamowe. Ulotki te cieszą się dużą popularnością
jako źródło informacji o produktach, które można kupić w atrakcyjnej cenie. Cena
zaś nadal stanowi najważniejszą determinantę zachowań zakupowych Polaków.
Reklama wypełnia sferę znaków funkcjonujących we współczesnych społeczeństwach konsumpcyjnych, a to, że respondenci nie przyznają jej dużej roli
w podejmowaniu decyzji konsumpcyjnych nie oznacza jeszcze, że reklama nie
wpływa na nie. Nie można bowiem analizować wpływu reklamy na zachowania
konsumentów w sposób uproszczony, gdyż stopień tego wpływu, a także jego
jakość zależy od wielu cech socjo-psycho-demograficznych konsumentów.
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Makroekonomiczne uwarunkowania
decyzji inwestycyjnych osób fizycznych

Streszczenie. Przez decyzję inwestycyjną osoby fizycznej należy rozumieć taką alokację środków pieniężnych, która ma zapobiec utracie wartości pieniądza związanego z inflacją i/lub osiągnięciu dodatkowych korzyści majątkowych w przyszłości. Wpływ na podjęcie decyzji inwestycyjnej
ma wiele czynników. Wśród nich można wyróżnić czynniki makroekonomiczne. Są to czynniki,
które każda osoba fizyczna dokonująca inwestycji powinna brać pod uwagę między innymi ze
względu na ryzyko inwestycji, a także związaną z ryzykiem stopę zwrotu, jakiej oczekuje z danej
inwestycji. Celem artykułu jest analiza czynników makroekonomicznych oraz próba pokazania ich
wpływu na decyzje inwestycyjne osób fizycznych.
Słowa kluczowe: decyzje finansowe, decyzje inwestycyjne, osoba fizyczna, gospodarstwo
domowe, uwarunkowania makroekonomiczne

Wprowadzenie
Do decyzji podejmowanych przez osoby fizyczne należą między innymi decyzje finansowe, które dotyczą wszelkich czynności osób fizycznych związanych
głównie z wydatkowaniem i pozyskiwaniem środków finansowych. Decyzje te
można podzielić na decyzje konsumpcyjne, oszczędnościowe, inwestycyjne, kredytowe oraz związane z zarządzaniem ryzykiem finansowym.
Na decyzje finansowe, w tym również inwestycyjne, podejmowane przez
osoby fizyczne mają wpływ różnego rodzaju czynniki. Można do nich zaliczyć
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czynniki ekonomiczne (w tym makroekonomiczne), społeczne oraz psychologiczne. Można sformułować tezę, że czynniki makroekonomiczne wywierają
istotny wpływ na decyzje inwestycyjne osób fizycznych. Celem artykułu jest zatem analiza czynników makroekonomicznych oraz próba pokazania ich wpływu
na decyzje inwestycyjne osób fizycznych.

1. Rodzaje decyzji inwestycyjnych
podejmowanych przez osoby fizyczne
Z punktu widzenia ekonomicznego za gospodarstwo domowe uznaje się
autonomiczną jednostkę ekonomiczną, która może być tworzona zarówno przez
jednoosobowy, jak i wieloosobowy zespół osób spokrewnionych i/lub niespokrewnionych ze sobą, które wspólnie się utrzymują i podejmują decyzje o zagospodarowaniu środków finansowych1. W rzeczywistości jednak osoby wchodzące w skład
gospodarstwa domowego mają możliwość niezależnego podejmowania decyzji
finansowych. Dlatego też należałoby rozróżnić decyzje finansowe gospodarstw
domowych jako decyzje wszystkich jego członków od decyzji finansowych podejmowanych przez poszczególne osoby, wchodzące w skład gospodarstwa domowego2. Na potrzeby tego artykułu decyzje finansowe osób fizycznych oraz decyzje
finansowe gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzą te osoby fizyczne,
nie będą rozróżniane, ponieważ aspekt ich różnorodności nie jest przedmiotem badania. Jak zostało wspomniane, wśród decyzji finansowych podejmowanych przez
osoby fizyczne wyróżnić można decyzje: konsumpcyjne, oszczędnościowe, inwestycyjne, kredytowe oraz związane z zarządzaniem ryzykiem finansowym. Decyzji
tych nie należy traktować rozłącznie, gdyż są one ściśle ze sobą powiązane. W dużej mierze zależą od uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe dochodów, jak
również od oczekiwanych dochodów w przyszłości. Zatem suma dochodów gospodarstwa domowego zostaje rozdysponowana na podstawie poszczególnych decyzji
finansowych. W gospodarstwie domowym podejmowane są decyzje, jaką część
1
B. Świecka, Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny – skutki – przeciwdziałanie, Wyd. Difin, Warszawa 2009, s. 26.
2
Główny Urząd Statystyczny na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego za gospodarstwo
domowe uznał osoby wspólnie mieszkające, spokrewnione lub niespokrewnione, wspólnie
utrzymujące się lub jedną osobę utrzymującą się samodzielnie. Wśród gospodarstw domowych
wyróżnia się zarówno gospodarstwa jednoosobowe i wieloosobowe (dwie lub więcej osób),
jak również gospodarstwa domowe rodzinne i nierodzinne. W skład gospodarstwa domowego
mogą wchodzić również dzieci, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych. Decyzje
inwestycyjne mogą więc być podejmowane niezależnie przez pełnoletnie osoby fizyczne wchodzące
w skład gospodarstwa domowego. Art. 10 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
Dz.U. nr 16, poz. 93.

Makroekonomiczne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych osób fizycznych

59

dochodów można przeznaczyć na konsumpcję, jaką część na oszczędności w celu
wykorzystania ich w przyszłości, a jaką na inwestycje. Przez decyzję inwestycyjną osoby fizycznej (również gospodarstwa domowego) należy rozumieć decyzję
o takiej alokacji środków pieniężnych, która ma zapobiec utracie wartości pieniądza związanego z inflacją i/lub osiągnięciu dodatkowych korzyści majątkowych
w przyszłości. Decyzje inwestycyjne dotyczą zatem przyszłości i polegają na
rezygnacji z bieżącej konsumpcji (lub alokacji nadwyżek finansowych) na rzecz
wygenerowania zysków w przyszłości i/lub dokonania konsumpcji z tych środków
w przyszłości bez utraty ich wartości3. Inwestycją będzie więc nie tylko kupno akcji czy też jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, ale też ulokowanie
środków na depozycie złotowym lub walutowym, zakup obligacji i bonów, jak
również kupno mieszkania z przeznaczeniem na jego wynajem lub odsprzedanie
w przyszłości. Decyzje inwestycyjne są ściśle połączone z decyzjami oszczędnościowymi, a rozgraniczenie ich w obecnych czasach jest prawie niemożliwe, ponieważ nawet utrzymywanie środków finansowych na rachunku bieżącym związane
jest z oprocentowaniem wkładu i uzyskaniem z tego tytułu dodatkowych środków
w postaci odsetek. Skutkiem podjęcia decyzji inwestycyjnych są inwestycje:
– finansowe, takie jak: depozyty bankowe, jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych, papiery wartościowe (certyfikaty inwestycyjne, obligacje, bony
skarbowe, akcje), waluty,
– rzeczowe, takie jak: nieruchomości (grunty, nieruchomości lokalowe, nieruchomości budynkowe), dzieła sztuki itd.
Rysunek 1 przedstawia strukturę alokacji oszczędności gospodarstw domowych w końcu III kwartału 2009 r. Widoczne na rysunku możliwości alokacji
oszczędności charakteryzują się różnym stopniem ryzyka finansowego.
Depozyty bankowe to najbardziej rozpowszechniona forma inwestowania
(oszczędzania) środków finansowych wśród osób fizycznych. Wynika to z faktu,
że lokaty bankowe są formą inwestowania obarczoną minimalnym ryzykiem,
ponieważ depozyty (wraz z odsetkami) do równowartości 100 tys. euro są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny4.
W sytuacji obniżanego oprocentowania lokat bankowych inwestowanie środków finansowych w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jest alternatywną formą lokowania kapitału. Zaletą takiej formy inwestowania kapitału jest
korzystanie z tzw. korzyści skali, czyli korzystania z usług instytucji wspólnego
inwestowania, która gromadzi kapitały od wielu inwestorów oraz efekt profesjonalizmu, wynikający z wykorzystania wiedzy osób zarządzających aktywami
Zob. T. Rólczyński, Próba identyfikacji ryzyka związanego z decyzjami inwestycyjnymi
podejmowanymi przez osoby fizyczne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we
Wrocławiu” 2011, nr 20.
4
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 257, poz. 1724.
3
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w funduszach inwestycyjnych. Zalety te pozwalają osiągać wyższe stopy zwrotu
z inwestycji niż w przypadku innych form inwestowania kapitału. Należy jednak
pamiętać, że możliwe jest również poniesienie straty w przypadku, gdy wartość
jednostek uczestnictwa się zmniejszy. Jednostka uczestnictwa funduszu inwestycyjnego jest prawem majątkowym, które pozwala na reprezentowanie wierzytelności w stosunku do funduszu.

Rys. 1. Struktura alokacji oszczędności gospodarstw domowych pod koniec III kwartału 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych NBP, MF, GUS, TFI, PTE.

Ubezpieczenia z funduszem kapitałowym stanowią rodzaj inwestycji, z którego mogą korzystać osoby fizyczne. Taka forma lokowania kapitału jest uznana za inwestycje, ponieważ część składek, zależna od warunków określonych
w umowie, jest inwestowana przez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe w różnorodne typy aktywów, takie jak bezpieczne papiery wartościowe, akcje, a także
jednostki funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych. Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty
umówionej sumy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego (lub innych
zdarzeń objętych umowami dodatkowymi), jednak w razie rezygnacji z umowy
można wycofać z towarzystwa odpowiednią wartość zgromadzonego kapitału,
ale z reguły nie wcześniej niż po dwóch latach korzystania z polisy ubezpieczeniowej, ponieważ przez pierwszy okres trwania polisy ubezpieczyciele nie
wypłacają nic.
Inwestycje w papiery wartościowe wymagają od inwestorów znajomości
instrumentów finansowych w zakresie zasad obrotu, wyceny, ryzyka itd. Papiery
wartościowe, w które osoby fizyczne mogą dokonywać inwestycji, to np.: akcje,
obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne. Inwestowanie
w papiery wartościowe za pośrednictwem domów maklerskich nie wymaga obecnie specjalistycznej wiedzy z zakresu wyceny papierów wartościowych. Dostępne są bowiem tzw. rekomendacje maklerskie, czyli sugestie dotyczące wybranej
spółki zalecające zakup lub sprzedaż jej akcji bądź powstrzymanie się od takiej
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decyzji. Rekomendacje sporządzane są przez zespoły analityków i maklerów
domów maklerskich.
Inwestycję w waluty można traktować jako uzupełnienie portfela akcji,
w przypadku silnej dodatniej korelacji między zachowaniem indeksów giełdowych i złotego (gdy rosną indeksy zyskuje złoty i na odwrót). Ulokowanie części
oszczędności w walutach zdywersyfikuje ryzyko portfela, bo w razie gdy złoty się
umacnia, straty z oszczędności w walutach rekompensowane są z drugiej części
portfela, która jest ulokowana w akcjach.
Za szczególną formę inwestycji (oszczędzania) można uznać środki gromadzone przez osoby fizyczne na przyszłe emerytury. Tego typu formy oszczędzania
umożliwiają na przykład Pracownicze Programy Emerytalne, Plany Oszczędnościowo-Emerytalne oraz Indywidualne Konta Emerytalne. Dodatkowe oszczędzanie na starość jest niezwykle potrzebne ze względu na niskie stopy zastąpienia,
czyli relację emerytury do wcześniej uzyskiwanego wynagrodzenia (do ostatniego
wynagrodzenia netto przed przejściem na emeryturę), które oferuje I i II filar nowego systemu emerytalnego. Gromadzenie dodatkowych środków emerytalnych
jest szczególnie ważne dla kobiet, dla których wypłata z obowiązkowego systemu
emerytalnego będzie znacznie niższa niż 50%5.
Do inwestycji rzeczowych gospodarstw domowych należą m.in. nieruchomości, takie jak grunty i lokale mieszkalne. Możliwe jest dokonywanie takich inwestycji przez osoby fizyczne, np. zakup mieszkania z zamysłem jego odsprzedania
w przyszłości lub w celu jego wynajmowania i czerpania w ten sposób dochodów
z podjętej inwestycji. W latach 2005-2006 nieruchomości (mieszkaniowe) były
Tabela 1. Średnie ceny 1 m2 mieszkania w wybranych miastach Polski w latach 2005-2008, w zł
Grudzień

Warszawa

Wrocław

Kraków

Gdańsk

Poznań

2005

4989

3387

4430

3068

3512

2006

7903

6282

7172

5375

4783

2007

8917

7026

7839

6706

6350

2008

8760

6623

6980

6450

5900

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie www.szybko.pl.

dobrą inwestycją, która mogła przynieść w stosunkowo krótkim czasie istotne
zyski. W tabeli 1 pokazano, że dokonanie zakupu mieszkania w roku 2005 lub
2006 w każdym z największych miast Polski i odsprzedanie go w 2007 lub 2008 r.
skutkowało uzyskaniem stosunkowo wysokiej stopy zwrotu.
Decyzje inwestycyjne są również niewątpliwie połączone z ryzykiem inwestycyjnym, czyli ryzykiem zrealizowania oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji,
5
Ulga podatkowa zachętą do oszczędzania na emeryturę, „Gazeta Ubezpieczeniowa”, 7 lipca 2009,
www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=33336&Itemid=316 [7.07.2009].
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ryzykiem stopy procentowej, ryzykiem kredytowym, ryzykiem kursu walutowego itd. Decyzje związane z zarządzaniem każdego rodzaju ryzykiem, na jakie jest
narażone gospodarstwo domowe, są powiązane z pozostałymi decyzjami finansowymi, czyli np. wykupieniem ubezpieczenia nieobowiązkowego składników
majątku gospodarstwa domowego. Niewątpliwie oprócz dochodów wpływ na
rozdysponowanie środków finansowych gospodarstwa domowego ma poziom
konsumpcji, skłonność do oszczędzania oraz skłonność lub awersja do ryzyka.
Według klasycznej teorii ekonomii wszystkie podmioty gospodarki, w tym również gospodarstwa domowe, zachowują się racjonalnie, co powinno skutkować
podjęciem takich decyzji, które przyczynią się do maksymalizacji korzyści dla
gospodarstwa domowego.

2. Charakterystyka wybranych czynników
makroekonomicznych
Wśród czynników makroekonomicznych mających znaczenie w podejmowanych decyzjach wyróżnić można czynniki, które charakteryzują poziom i tempo
rozwoju gospodarczego, stabilność cen, poziom stop procentowych, poziom
bezrobocia oraz poziom dochodów gospodarstw domowych. Poniżej opisane są
wymienione wyżej czynniki za pomocą wybranych zmiennych.

Rys. 2. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł (ceny stałe rok 2000)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie GUS, www.stat.gov.pl.

Produkt krajowy brutto stanowi pieniężną wartość wszystkich wyrobów gotowych i usług wytworzonych w granicach kraju, w określonym terminie, choć PKB
jest zwykle obliczany w stosunku rocznym. Produkt krajowy brutto charakteryzuje się jako miarę wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze,
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zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. PKB jest powszechnie stosowany jako wskaźnik stanu gospodarki kraju, za jego pomocą można również ocenić w danym kraju poziom życia. Miara ta
ma jednak wady, ponieważ nie uwzględnia transakcji w tzw. szarej strefie.
Na rysunku 2 przedstawiono produkt krajowy brutto, przypadający na jednego mieszkańca w Polsce w latach 2000-2010. Jest on wyrażony w cenach stałych
z 2000 r., w celu wyeliminowania wpływu wzrostu cen o wartość zmiennej. Zauważalny jest przyrost wartości zmiennej od roku 2001, co świadczy również
o wzroście gospodarczym oraz o wzroście zamożności społeczeństwa.
Inflacja jest to wzrost poziomu cen w gospodarce. Uważa się, że niekorzystna dla gospodarki jest zarówno wysoka inflacja, jak również deflacja. Korzystną
sytuacją dla rozwoju gospodarki jest niski, co najwyżej jednocyfrowy, poziom
inflacji.

Rys. 3. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, rok poprzedni = 100
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 2.

Poziom inflacji średniorocznej w Polsce został sprowadzony z poziomu ponad
10% w roku 2000 do ok. 2% wzrostu poziomu cen w 2002 r. w stosunku do roku
2001. Od roku 2002 w Polsce utrzymuje się średni roczny wzrost cen pomiędzy
1,5% a 4%.
Stopy procentowe są narzędziem pozwalającym wpływać na tempo rozwoju
gospodarki. Obniżanie stóp procentowych wpływa na szybszy rozwój gospodarki, jednak szybkiemu tempu rozwoju może towarzyszyć wzrost poziomu inflacji
lub tzw. przegrzanie gospodarki. W zależności od poziomu stóp procentowych
zarówno inwestycje finansowe, jak i zadłużenia gospodarstw domowych zmieniają swoją wartość. Na przykład gdy stopy procentowe na rynku rosną, wówczas
zazwyczaj zwiększa się oprocentowanie lokat bankowych (wyjątek stanowią lokaty o stałym oprocentowaniu) i zyski z tak zainwestowanego kapitału są wyższe;
jednakże w tej sytuacji także rośnie oprocentowanie kredytów, co oznacza, że
wysokość raty kredytu też rośnie, a to ma często negatywny wpływ na sytuację
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finansową gospodarstwa domowego. Spadek stóp procentowych będzie z kolei
korzystny dla tych, którzy mają zobowiązania wobec instytucji finansowych,
a niekorzystny dla tych, którzy inwestują w produkty i instrumenty oparte na
zmiennej stopie procentowej.

Rys. 4. Stopa referencyjna (stan w końcu roku)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie NBP, www.nbp.pl.

Na rysunku 4 została przestawiona stopa referencyjna, czyli stopa, po jakiej
bank centralny dokonuje operacji otwartego rynku, polegających na zakupie lub
sprzedaży przez bank centralny krótkoterminowych papierów wartościowych,
w celu przywrócenia równowagi na rynku – wpływa ona zatem na oprocentowanie innych instrumentów finansowych. Stopa ta ustalana jest przez Radę Polityki
Pieniężnej. Zauważalne jest obniżanie stopy referencyjnej w Polsce z 19% w roku
2000 do poziomu 3,5% w końcu roku 2009 i 2010. Na skutek pojawiającej się
możliwości wzrostu inflacji w Polsce stopa ta została podniesiona w pierwszym
kwartale 2011 r. o 0,5 pkt proc. i wynosi 4%.

Rys. 5. Stopa rejestrowanego bezrobocia ogółem (stan w końcu roku)
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 2.
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Niekorzystna jest sytuacja wysokiego poziomu bezrobocia, która wpływa na
koszty ponoszone przez państwo, chociażby na zasiłki lub/i wydatki socjalne. Ponadto bezrobotni nie przyczyniają się do zwiększania wpływów do budżetu, np.
poprzez podatki bezpośrednie, co wpływa negatywnie na sytuację budżetową.
Jak wynika z rysunku 5, spowolnienie gospodarcze w Polsce z przełomu lat
2008 i 2009 niekorzystnie wpłynęło na zjawisko bezrobocia. Stopa bezrobocia
z poziomu poniżej 10% wzrosła do poziomu ok. 12%.
Wielkość wynagrodzeń i dochodów świadczy o zamożności społeczeństwa.
Analiza samych dochodów nie dostarcza wszystkich informacji o zamożności
społeczeństwa, gdyż należy mieć na uwadze wzrost cen w gospodarce, czyli poziom inflacji. Istotną kwestią jest również to, jaką ilość dóbr można zakupić za
np. przeciętne wynagrodzenie lub przeciętny dochód w gospodarce. Dochód gospodarstwa domowego to maksymalna kwota, jaką dane gospodarstwo domowe
może wydać na konsumpcję (dóbr i/lub usług) lub przeznaczyć na oszczędności/
/inwestycje w czasie jednego okresu rozliczeniowego bez potrzeby korzystania
w tym celu z oszczędności, pożyczek itp.

Rys. 6. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę, ceny stałe z 2000 r.
w latach 2000-2009
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych.

Dochód rozporządzalny stanowi suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego z poszczególnych źródeł, która jest pomniejszona o zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych, płacone przez płatnika w imieniu podatnika, o podatki płacone przez osoby pracujące na własny rachunek oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W skład dochodu rozporządzalnego wchodzą
zarówno dochody pieniężne, jak i niepieniężne (w tym spożycie naturalne, czyli
towary lub usługi konsumpcyjne pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego
z działalności gospodarczej na własny rachunek – rolniczej i pozarolniczej) oraz
towary i usługi otrzymane bezpłatnie. Dochód rozporządzalny to dochód, którym
gospodarstwo domowe może dysponować, przeznaczając go na konsumpcję,
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inwestycje lub oszczędności6. Dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych stanowią dochody pierwotne brutto skorygowane o podatki od
dochodów i majątku, składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, świadczenia z ubezpieczeń społecznych, świadczenia z pomocy społecznej i transfery7.
Rysunek 6 przedstawia przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na jedną
osobę w latach 2000-2009 w Polsce w cenach stałych z 2000 r. Od roku 2005
widoczny jest wzrost dynamiki przeciętnych dochodów do dyspozycji. Możliwą
tego przyczyną są korzyści wynikające z akcesji Polski do Unii Europejskiej
w 2004 r.

3. Próba oceny wpływu czynników makroekonomicznych
na poziom inwestycji osób fizycznych
W tabeli 2 przedstawione są nazwy zmiennych charakteryzujących czynniki
makroekonomiczne. W celu analizy zebrano materiał statystyczny w postaci szeTabela 2. Nazwy i symbole zmiennych
Nazwa zmiennej

Symbol

Dynamika PKB ceny stałe, rok 2000 = 1

X1

PKB, ceny stałe z 2000 r., w mln zł

X2

PKB na 1 mieszkańca, ceny stałe z 2000 r., w zł

X3

Stopa rejestrowanego bezrobocia ogółem (stan w końcu roku)

X4

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, rok poprzedni = 100

X5

Stopa referencyjna (stan w końcu roku)

X6

Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę rozporządzalny ogółem, ceny stałe z 2000 r., w zł

X7

Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę do dyspozycji, ceny stałe z 2000 r., w zł

X8

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie realne brutto w gospodarce narodowej ogółem,
rok poprzedni = 100

X9

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie realne brutto w gospodarce narodowej ogółem,
rok 2000 = 100

X10

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

regów czasowych z lat 2000-20108. Dane statystyczne pochodziły z Głównego
Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego.
http://www.stat.gov.pl/gus/definicje
http://www.stat.gov.pl/gus/definicje
8
Jedynie dla zmiennych o symbolach X7, X8 (zob. tab. 2) dane pochodziły z lat 2000-2009,
gdyż w czasie dokonywania analizy dane z 2010 r. nie zostały jeszcze opublikowane.
6
7
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Do opisania skutków decyzji osób fizycznych (lub gospodarstw domowych,
w których skład wchodzą osoby fizyczne) o inwestowaniu (oszczędzaniu) pieniędzy, wybrano dwie zmienne:
– depozyty i inne zobowiązania pozostałych monetarnych instytucji finansowych9 wobec osób prywatnych, w mln złotych, w cenach stałych z 2000 r. – Y1,
– wskaźnik koniunktury konsumenckiej – oszczędzanie pieniędzy – Y2.
Zmienna Y1 mówi o wielkości zobowiązań banków komercyjnych wobec
osób prywatnych. Zobowiązania wynikają z wielkości depozytów ulokowanych przez osoby prywatne w bankach komercyjnych na kontach bankowych
(na rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowych oraz lokatach). Jak
wynika z rysunku 1, lokaty bankowe są podstawową formą oszczędzania (inwestowania) pieniędzy przez osoby fizyczne. W celu wyeliminowania wpływu
zmian wartości pieniądza w czasie na wartość zmiennej wyrażono ją w cenach
stałych z 2000 r.
Zmienna Y2 jest to wskaźnik koniunktury konsumenckiej w zakresie możliwości oszczędzania pieniędzy przez konsumentów w okresie najbliższych 12 miesięcy. Zmienna może przyjmować wartości z przedziału od –100 do +100. Wartość
ujemna zmiennej wyraża przewagę liczebną konsumentów negatywnie oceniających badane zjawisko, zaś wartość dodatnia – przewagę liczebną konsumentów
pozytywnie oceniających badane zjawisko.
W tabeli 3 przedstawione są współczynniki korelacji liniowej Pearsona, obliczone pomiędzy zmiennymi opisującymi czynniki makroekonomiczne (zmienne
od X1 do X10) a zmiennymi charakteryzującymi decyzje (lub wyniki decyzji) podejmowane przez osoby fizyczne (gospodarstwa domowe) w kwestii dokonywania przez nie inwestycji (oszczędności).
Analiza wartości współczynników korelacji pozwala stwierdzić, że inwestycje gospodarstw domowych (zmienne Y1 oraz Y2) są bardzo silnie (lub silnie)
powiązane z PKB, niezależnie od tego, czy jest on wyrażony w wartościach bezwzględnych, czy też jako jego dynamika lub w przeliczeniu na jednego mieszkańca, ponieważ wartości współczynników korelacji przekraczają poziom 0,8.
Również powiązanie zmiennych Y1 oraz Y2 z bezrobociem można uznać za
silne. Współczynnik korelacji liniowej zmiennej Y1 ze stopą bezrobocia rejestrowanego wynosi –0,703, natomiast ze zmienną Y1 wynosi –0,911. Uwagę zwraca
ujemna wartość współczynników korelacji, co świadczy o tym, że wzrostowi bezrobocia towarzyszy zmniejszenie poziomu wartości lokat oraz wzrost
W świetle definicji NBP banki komercyjne to pozostałe monetarne instytucje finansowe.
Sektor finansowy składa się bowiem z podsektorów, takich jak: monetarne instytucje finansowe
(bank centralny i pozostałe monetarne instytucje finansowe), instytucje ubezpieczeniowe i fundusze
emerytalne, pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, pomocnicze instytucje finansowe.
Zob. Zmiany w definicjach agregatów monetarnych, NBP, Departament Statystyki, www.nbp.pl/
statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/zmiany_definicyjne.pdf [14.04.2011].
9
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Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę
rozporządzalny ogółem ceny stałe z 2000 r., w zł

Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę,
do dyspozycji ceny stałe z 2000 r., w zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie realne brutto
w gospodarce narodowej ogółem, rok poprzedni = 100

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie realne brutto
w gospodarce narodowej ogółem, rok 2000 = 100
X10

0,809 –0,703 –0,018 –0,494

0,850

0,851

0,111

0,878

0,977 –0,911 –0,116 –0,364

0,949

0,951

0,433

0,959

Symbol

X1

X2

X3

X4

X5

Y1

0,828

0,812

Y2

0,973

0,978

Nazwa zmiennej

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych,
rok poprzedni = 100

X9

Stopa rejestrowanego bezrobocia ogółem
(stan w końcu roku)

X8

PKB na 1 mieszkańca, ceny stałe z 2000 r., w zł

X7

PKB, ceny stałe z 2000 r., w mln zł

X6

Dynamika PKB ceny stałe, rok 2000 = 1

Stopa referencyjna (stan w końcu roku)

Tabela 3. Wartości współczynników korelacji liniowej Pearsona

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

liczby konsumentów negatywnie oceniających możliwości oszczędzania pieniędzy w najbliższych 12 miesiącach.
Współczynniki korelacji zmiennych Y1 oraz Y2 z łańcuchowym wskaźnikiem
cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszą odpowiednio –0,018 oraz –0,116.
Ze względu na fakt, że wartości współczynników korelacji są bliskie zeru, w celu
odpowiedzi na pytanie czy między zmiennymi występuje statystycznie istotna
zależność, poddano je badaniu za pomocą testu statystycznego. Zweryfikowano
hipotezę H0: ρ = 0, przeciwko hipotezie alternatywnej H1: ρ ≠ 0. Statystyka empiryczna ma postać:

gdzie: rxy oznacza wartość współczynnika korelacji pomiędzy badanymi zmiennymi, a n oznacza liczbę obserwacji zmiennych.
Wartość krytyczną tα odczytano z tablic rozkładu Studenta dla poziomu istotności α = 0,01 oraz dla n – 2 stopni swobody.
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W wyniku obliczeń otrzymano wartości statystyk empirycznych mniejsze od
wartości krytycznej (tα = 3,250), czyli hipoteza H0 została utrzymana, tzn. pomiędzy zmiennymi Y1 a X5 oraz Y2 a X5 nie występuje statystycznie istotna zależność.
Współczynniki korelacji zmiennych Y1 i Y2 ze stopą referencyjną nie przekraczają poziomu –0,5, jednak w tym przypadku hipoteza H0 została odrzucona,
a przyjęta hipoteza alternatywna H1, co znaczy że pomiędzy zmiennymi Y1 i X6
występuje statystycznie istotna zależność. W tym przypadku współczynniki
korelacji mają również ujemne znaki, co można interpretować w ten sposób, że
spadkowi stóp procentowych towarzyszy wzrost poziomu oszczędności na lokatach bankowych (zmienna Y1) oraz wzrost liczby osób, które pozytywnie oceniają
możliwości dokonywania inwestycji (zmienna Y2). Jest to zastanawiające, gdyż
wzrost stóp procentowych powinien powodować zachętę do oszczędzania (a więc
wzrostu wartości lokat osób prywatnych), czyli można się spodziewać dodatniej
wartości współczynnika korelacji. Nie wiadomo również, co respondenci rozumieją przez pojęcie „dokonywanie inwestycji”. Biorąc pod uwagę, że prawie połowę inwestycji gospodarstw domowych stanowią depozyty złotowe i walutowe
(zob. rys. 1), to w tym wypadku również można się było spodziewać dodatniej
wartości współczynnika korelacji. Przypuszczać jednak można, że wzrost zamożności społeczeństwa spowodował, iż regulacje stóp procentowych nie są
jedynym i wystarczającym impulsem do zmian decyzji o dokonywaniu inwestycji
(oszczędności), a lokowanie środków finansowych jako depozytów w bankach
wymaga niewiele wiedzy ekonomicznej, a ponadto nie jest związane z wysokim
ryzykiem inwestycyjnym.
Zmienne Y1 i Y2 są silnie skorelowane ze zmiennymi X7, X8 oraz X10. Zmienne
X7, X8 oraz X10 są to zmienne opisujące dochody w gospodarce. Współczynniki
korelacji przekraczają poziom 0,85. Wskazuje to na logiczny związek pomiędzy
dokonywaniem inwestycji a dochodami, czyli wzrostowi dochodów towarzyszy
wzrost inwestycji osób fizycznych. Jedynie w przypadku dynamiki dochodów
związek ze zmiennymi Y1 oraz Y2 okazał się słaby (wartość współczynnika korelacji mniejsza od 0,45), a w przypadku korelacji pomiędzy zmienną Y1 a X9 jest on
statystycznie nieistotny (hipoteza H0 została utrzymana).

Podsumowanie
Celem pracy było zweryfikowanie tezy o występowaniu wpływu czynników
makroekonomicznych na podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez osoby fizyczne. W tym celu zidentyfikowane zostały czynniki makroekonomiczne, które
mogą wpływać na decyzje inwestycyjne osób fizycznych i zostały one opisane za
pomocą odpowiednich zmiennych ilościowych. Największy problem stanowiło
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opisanie decyzji inwestycyjnych osób fizycznych, ze względu na praktyczny brak
danych opisujących to zjawisko. Przyjęto założenie, że skutkiem decyzji inwestycyjnej jest taka alokacja środków finansowych, która ma zapobiec utracie wartości pieniądza w czasie i/lub przynieść w przyszłości zysk. Ponieważ najpowszechniejszym sposobem inwestowania kapitału wśród gospodarstw domowych
są depozyty złotowe i walutowe, to do opisania skutków decyzji inwestycyjnych
wykorzystano zmienną mówiącą o wartości lokat w bankach komercyjnych.
Drugą zmienną, którą opisano decyzje inwestycyjne, jest zmienna pochodząca
z testów konsumenckich i dotycząca możliwości oszczędzania pieniędzy. I znów
przyjęto założenie, że im większe możliwości oszczędzania pieniędzy, tym większe możliwości podejmowania decyzji o ich inwestowaniu.
Pomiędzy zmiennymi opisującymi decyzje inwestycyjne a zmiennymi opisującymi czynniki makroekonomiczne obliczono wartości współczynników korelacji liniowej Pearsona. Przeprowadzona analiza wykazała związek pomiędzy
poziomem inwestycji (oszczędności) oraz oceną możliwości dokonywania inwestycji przez osoby fizyczne a czynnikami makroekonomicznymi.
Przedmiotem analizy nie było badanie, w jaki sposób czynniki makroekonomiczne są brane pod uwagę przy dokonywaniu inwestycji ani jak informacje o stanie gospodarki docierają do osób podejmujących takie decyzje
(np. bezpośrednio, przez ocenę wybranych zmiennych opisujących stan gospodarki czy też pośrednio, np. przez media). Zagadnienia te będą przedmiotem
dalszych badań.
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Determinanty zachowań gospodarstw domowych
jako klientów instytucji finansowych

Streszczenie. W artykule omówiono kwestie źródeł informacji i zaufania do nich, na jakich
członkowie gospodarstw domowych opierają swoje decyzje zakupu produktów finansowych. Wskazane zostały motywy zachowań finansowych oraz ich wpływ na stosunek i skłonność do oszczędzania.
Przeanalizowano wyniki badań dotyczących wykorzystania bezgotówkowych form płatności i bankowości elektronicznej, które mogą stanowić podstawę wskaźników wykluczenia finansowego.
Słowa kluczowe: zachowania finansowe, oszczędzanie, gospodarstwo domowe

Wstęp
Światowy kryzys finansowy uwypuklił ogromną rolę gospodarstw domowych
jako finalnych odbiorców nie tylko dóbr i usług konsumpcyjnych. Podmioty te
rzadko bywają traktowane jako bezpośredni uczestnicy procesów finansowych
w skali makroekonomicznej. Jednak ich wizja przyszłej sytuacji ekonomicznej,
skłonność do zakupów i oszczędzania oraz zaufanie do instytucji finansowych
i źródeł informacji może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarek
w skali krajowej, a nawet szerzej – międzynarodowej.
Generalnie niższa skłonność do oszczędzania społeczeństw Zachodu (w tym
szczególnie Amerykanów) oraz wyższa państw azjatyckich (w tym szczególnie
Chińczyków) doprowadziła do globalnej nierównowagi w dziedzinie finansów.
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Oprócz tego istotną rolę zagrały tu także relacje kursów walutowych i kosztów
siły roboczej w poszczególnych krajach. Chiny i „naftowe” kraje arabskie stały
się globalnym pożyczkodawcą Stanów Zjednoczonych, a ostatnio także wielu
państw Unii Europejskiej (zakupy obligacji krajów tzw. PIGS, popadających
w kłopoty finansowe: Portugali, Irlandii, Grecji, Hiszpanii). Przyczyna popadnięcia gospodarki w długi nie zależy oczywiście tylko od swobodnych decyzji
o oszczędzaniu gospodarstw domowych. Dużą rolę odgrywa tu polityka fiskalna
i pieniężna, przywileje pracownicze i socjalne oraz systemy emerytalne, które
zależą tylko pośrednio (politycznie) od decyzji gospodarstw domowych.
Na rynkowe decyzje gospodarstw domowych bezpośrednio wpływają informacje docierające z otoczenia, postawy, wiedza i doświadczenie jego członków
przejawiających określony poziom aktywności w dziedzinie produktów i usług
finansowych. Pewna trudność następuje w rozwikłaniu wpływów poszczególnych
elementów na te zachowania. Występują bowiem efekty zniekształcania bądź nieodpowiedniej percepcji informacji, a postawy i doświadczenie we wzajemnej
interakcji modyfikują podejmowane decyzje często bez uświadamiania sobie tego
przez samego decydenta.
Pozornie najważniejszym czynnikiem decydującym o zachowaniach na rynku
finansowym jest skłonność do oszczędzania warunkowana głównie czynnikiem
dochodowym. Upraszczając, według teorii dochodu absolutnego wzrost dochodu
powinien prowadzić do wzrostu skłonności do oszczędzania, a co za tym idzie
– do większej aktywności na rynku finansowym. Obecnie istnieje jednak coraz
szersza gama usług finansowych niewymagających odkładania oszczędności, jak
np. bankowość internetowa i bezgotówkowe instrumenty płatnicze (w tym karty
płatnicze). Równocześnie obserwowany w wielu krajach wzrost płac i zamożności (różnie mierzonej) prowadzi często do obniżenia stopy oszczędzania. Mimo
włączenia do rozważań o oszczędzaniu innych czynników, które uwzględniają
teorie dochodu względnego, permanentnego czy teorii cyklu życia, wydaje się, że
żadna z tych teorii z osobna nie wyjaśnia wystarczająco dobrze zachowań gospodarstw domowych związanych z oszczędzaniem1.
Powstaje więc pytanie, gdzie tkwi źródło zachowań finansowych. Pewną odpowiedzią mogą być poziomy zachowań finansowych2, które mają

1
T. Jappelli, The Life-cycle Hypothesis, Fiscal Policy, and Social Security, University of
Salerno, CSEF, and CEPR, Prepared for the Workshop: Franco Modigliani: economista tra teoria
e impegno sociale, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 2005, s. 12.
2
G. Antonides, W.F. van Raaij, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 440-442, za: A. Lindgvist, A Note on the Determinants of
Household Saving Behavior, „Journal of Economic Psychology” 1981, No. 1 oraz idem, The Saving
Behavior of Households [doctoral dissertation], The Stockholm School of Economics, Stockholm
1981.
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ścisły związek z celami i motywami oszczędzania. Są to: oszczędzanie resztowe,
oszczędności buforowe i zabezpieczenia, realizacja celów przez oszczędzanie
i pożyczanie oraz zarządzanie majątkiem. Inną koncepcję opracowali R. Wahlund i J. Gunnarsson3, wyróżniając na podstawie badań sześć typów strategii
finansowych gospodarstw domowych. Wpływ na wybranie którejś z nich przypisują czynnikom socjoekonomicznym oraz stopie preferencji czasu. Interesujące
uporządkowanie 15 celów i ich związek z motywami oszczędzania opisali także
L. Canova, A.M.M. Rattazzi i P. Webley4. W badaniu tym respondenci wskazywali wzajemne związki celów i ich hierarchię. Trzy cele zostały uznane za
nadrzędne, gdyż miały najwięcej odniesień do siebie z pozostałych celów. Odniesienia te powstały z odpowiedzi na pytania jak dalece ten cel jest ważny i jak
związany z innymi. Wskazywane cele potwierdzają tezę K.E. Warneryda5, że
oszczędzanie ma bardzo silny i nie do końca zbadany aspekt hedonistyczny. Nie
może więc być postrzegane tylko jako nieprzyjemna konieczność ograniczania
bieżącej konsumpcji.
Inną ważną determinantą zachowań finansowych jest tzw. stopa preferencji
czasu. Określa ona, jakiej części dzisiejszej wartości jest ktoś skłonny się wyrzec,
aby uzyskać wyższą wartość w przyszłości, lub jaką cenę dana osoba jest skłonna
zapłacić za wcześniejsze otrzymanie przyszłej wartości. Preferowanie przez jednostkę określonej stopy dyskontowania (użytej jako parametru funkcji) wpływa
na jej skłonność do oszczędzania i inwestowania. Niska stopa preferencji czasu
dla zysków może świadczyć o akceptowaniu małych przyrostów kapitału w czasie, co ma związek z większą skłonnością do oszczędzania. Wymaganie dużych
przyrostów kapitału w czasie może wskazywać na związek większej skłonności
do inwestowania z wyższą stopą preferencji czasu. Wysoka stopa preferencji czasu dla strat może dowodzić akceptowania dużego oprocentowania zaciąganych
kredytów, a niska stopa preferencji czasu dla strat może z kolei skutkować niechęcią do zaciągania kredytów o wysokim oprocentowaniu. W literaturze światowej6
brak jednoznacznych wyników badań, określających stopę preferencji czasu dla
gospodarstw domowych w danym kraju jako całości czy ich zróżnicowanych segmentów. Ponadto ze szczegółowych badań wynika, że stopa ta powinna być różna

3
R. Wahlund, J. Gunnarsson J., Mental Discounting and Financial Strategies, „Journal of
Economic Psychology” 1996, No. 17.
4
L. Canova, A.M.M. Rattazzi, P. Webley, The Hierarchical Structure of Saving Motives,
„Journal of Economic Psychology” 2005, No. 26.
5
K.E. Warneryd, The Psychology of Saving. A Study on Economic Psychology, Edward Elgar
Publishing, Inc., Northampton 1999, s. 326.
6
S. Frederick, G. Loewenstein, T. O’Donoghue, Time Discounting and Time Preferences:
A Critical Review, Working Paper, MIT, Carnegie Mellon University, Cornell University,
Massachusetts 2002.
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w odniesieniu do różnych dóbr7. Pozostaje wątpliwość czy pieniądze jako uniwersalne jednostki miary, które każdy może odnieść do dowolnego pożądanego przez
siebie zestawu dóbr i usług, mogą służyć za punkt odniesienia w badaniu zmian
w czasie ogólnie postrzeganej użyteczności.
Badania autora8 wskazują, że stopa preferencji czasu, z jaką gospodarstwa
domowe dyskontują przyszłe przepływy finansowe, jest znacznie wyższa od stóp
rynkowych i zależy od kwot oraz horyzontu czasowego.

1. Zachowania konsumpcyjne a zachowania finansowe
Rok 2010 obfitował w wydarzenia pozostające w związku z finansami gospodarstw domowych. Mimo że informacje o sytuacji finansowej tzw. państw
PIGS nie napawały optymizmem, a stanowiły wręcz zagrożenie dla wspólnej
europejskiej waluty, w Polsce nie odnotowano pogorszenia nastrojów konsumenckich. Podawany przez GUS w biuletynach statystycznych wskaźnik ufności
konsumenckiej pozostawał w ostatnich miesiącach 2010 r. na poziomie –20 pkt,
a wskaźnik wyprzedzający na poziomie –27 pkt. Równocześnie tempo przyrostu
PKB przyspieszyło z ok. 1-2% na początku roku do 3-4% pod koniec roku. Sprzedaż detaliczna ogółem w cenach stałych od września do listopada 2010 r. rosła
o ponad 6% w stosunku rocznym. Najszybciej w tych miesiącach rosła sprzedaż
mebli, sprzętu AGD i RTV, odzieży i obuwia oraz pojazdów samochodowych
(od dwudziestu kilku do trzydziestu kilku procent w cenach stałych). Pewnym
wytłumaczeniem tak szybkiego wzrostu sprzedaży może być także zapowiedź
podwyższenia podatku VAT od początku 2011 r. Charakterystyczna jednak jest zamiana w dynamice sprzedaży detalicznej produktów stosunkowo drogich (pojazdy
samochodowe, meble, sprzęt AGD i RTV) i tanich (żywność, odzież, obuwie).
W 2008 r., kiedy skutki kryzysu nie były jeszcze odczuwalne, a dynamika realnych
dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych przekraczała 9%, szybciej
rosła sprzedaż droższych towarów (o ok. 15%) w stosunku do tańszych (o ok. 4%).
W 2009 r., kiedy wzrost dochodów realnych spadł do ok. 3%, wzrosło bezrobocie,
7
J. Hausman, Individual Discount Rates and the Purchase and Utilization of Energy-using
Durables, „Bell Journal of Economics” 1979, No. 10, s. 1; D. Gately, Individual Discount Rates and
the Purchase and Utilization of Energy-using Durables: Comment, „Bell Journal of Economics” 1980,
No. 11; H. Ruderman, M.D. Levine, J.E. Mcmahon, The Behavior of the Market for Energy Efficiency
in Residential Appliances Including Heating and Cooling Equipment, „Energy Journal” 1987,
No. 8, s. 1; G.B. Chapman, A.S. Elstein, Valuing the Future: Temporal Discounting of Health and
Money, „Medical Decision Making” 1995, No. 15, s. 4.
8
D. Fatuła, Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym, Wyd.
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 92-93, 107.
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a skutki kryzysu stały się bardziej nagłaśniane i odczuwalne choćby jako wzrost
ryzyka utraty pracy i zmniejszenia dochodów, odwróciła się proporcja w tempie
wzrostu sprzedaży. Szybciej rosła sprzedaż żywności (o ok. 5%) oraz odzieży
i obuwia (o ponad 22%), a spadła sprzedaż pojazdów samochodowych (o ok. 5%),
mebli, sprzętu AGD i RTV (o ok. 1,5%). Oprócz nasycenia rynku (zakupy zrealizowała większość osób, którą było na to stać i która zamierzała to zrobić), pewnym
wytłumaczeniem może tu być, tzw. psychologiczny efekt kryzysu, który wyjaśnia
to zjawisko niechęcią do zakupu droższych dóbr i powstrzymywaniem się w zaciąganiu długofalowych zobowiązań w okresie wzrostu niepewności, mimo niepogarszania się własnej sytuacji materialnej. Psychologiczną rekompensatą takiego powstrzymania się od drogich zakupów jest wówczas większa skłonność do zakupu
tańszych dóbr, dających drobną, doraźną satysfakcję (kosmetyki, odzież, obuwie).
Wydaje się, że końcówka 2010 r. przyniosła ponowną zmianę w strukturze
tempa wzrostu sprzedaży tańszych i droższych dóbr. Podobnie jak przed kryzysem, szybciej rośnie sprzedaż droższych dóbr (od kilkunastu do ponadtrzydziestu
kilku procent), a wolniej rośnie, czy wręcz spada sprzedaż wspomnianych tańszych dóbr (spadek sprzedaży żywności w cenach stałych wynosił od 2 do 4%
w okresie lipiec – listopad 2010). Wyniki takie mogą być przejawem przekonania
o zakończeniu kryzysu i wejścia w okres poprawy sytuacji gospodarczej.
Pod koniec roku 2010 pojawiły się informacje o planowanych przez rząd zmianach w systemie emerytalnym. Zamiary te nie budzą jednak większego zainteresowania społecznego, nawet wobec kampanii marketingowej finansowanej przez
przeciwników zmian. Wydaje się, że przeciętny pracownik nie rozumie sporów
toczonych przez polityków i specjalistów w dziedzinie finansów dotyczących tego
zagadnienia. Potwierdzeniem tej opinii są liczne badania, które zostały przeprowadzone przez wiele instytucji finansowych, naukowych i badawczych w związku z ogłoszeniem przez Parlament i Radę Unii Europejskiej rok 2010 – rokiem
walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, którego częścią jest wykluczenie
finansowe. Narodowy Bank Polski w grudniu 2010 r. włączając się w dyskusję na
ten temat zorganizował konferencję na temat dostępności finansów i wykluczenia
finansowego. Konferencję tę zdominowały zagadnienia (nie)używania bezgotówkowych instrumentów płatniczych, przy okazji zaprezentowano także badania dotyczące stosunku Polaków do różnych form płatności i pieniądza gotówkowego.

2. Zaufanie gospodarstw domowych do źródeł informacji
o produktach i usługach finansowych
Wobec potwierdzanego w licznych badaniach niedostatku w edukacji finansowej, warto zwrócić uwagę na wybrane elementy z raportów prezentowanych
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przez uznane ośrodki badawcze. W badaniach CBOS-u9 respondenci w wieku
produkcyjnym czerpią wiedzę o możliwościach oszczędzania na emeryturę
przede wszystkim z programów telewizyjnych (43% wskazań). Wśród innych
źródeł wskazywano: Internet (38%), prasę (21%), ulotki i broszury (16%). Znamienne, że prawie 1/5 respondentów nie widzi potrzeby uzyskania dodatkowej
wiedzy na ten temat. Jednocześnie stosunkowo duży odsetek respondentów jest
świadomy niskiego poziomu emerytury (łącznie z ZUS-u i OFE) w stosunku do
ostatniego dochodu. Tylko 2% uważa, że będzie to ponad 100% ostatniej pensji, a 4%, że ok. 81-100% ostatniej pensji. Najwięcej wskazań (18%) pada na
przedział 61-80% pensji, następnie (16%) na przedział 41-60%, 9% na przedział
21-40% oraz 7% respondentów oczekuje emerytury mniejszej niż 20% ostatnich
dochodów. Z danych tych wynika, że większość jest świadoma niskich emerytur
w przyszłości lub nie ma na ten temat opinii (36%). Ludzie nie przejmują się
więc odległą przyszłością, co potwierdza krótki horyzont planowania finansowego10. W sferze deklaracji ponad 2/3 potwierdza, że przyszła emerytura będzie
dla nich niewystarczająca (37% zdecydowanie niewystarczająca, 33% raczej
niewystarczająca), ale w sferze działań 55% nie oszczędza w tym celu i nawet
nie planuje takiego zachowania w przyszłości, 21% planuje oszczędzać na emeryturę dopiero w przyszłości. Tylko 13% oszczędza dobrowolnie na emeryturę
poza ZUS i OFE. Najczęstszą wskazywaną przeszkodą w oszczędzaniu na emeryturę jest brak dostatecznych środków, które wystarczają jedynie na bieżące
wydatki (59%), lub opinia, że pozostaje jeszcze czas na rozpoczęcie takiego
oszczędzania (15%), brak odpowiedniej wiedzy deklaruje tylko 4% badanych.
Rozbieżność opinii i działań widać też w zestawieniu wskazywanych produktów, w jakich najlepiej oszczędzać długoterminowo. Spośród wszystkich 1000
badanych, 29% nie potrafi wskazać z listy najlepszego sposobu oszczędzania
na dodatkową emeryturę, 18% wskazuje inwestycje w działki i grunty, 12%
lokaty bankowe, 11% konto oszczędnościowe, 8% konto osobiste. Tylko ok.
4% wskazuje odpowiedniejsze do tego celu Indywidualne Konto Emerytalne,
fundusze inwestycyjne, polisy ubezpieczeniowe, obligacje Skarbu Państwa.
Wśród rzeczywiście oszczędzających na emeryturę (10,3% całej próby) prawie 1/3 robi to za pomocą nieodpowiedniego do tego celu konta osobistego
ROR, 28% kupując polisę ubezpieczeniową, 23% inwestując w jednostki
funduszy inwestycyjnych, 21% zakładając lokatę bankową, 17% kupując nieruchomości i ziemię, 15% wpłacając na Indywidualne Konto Emerytalne, 8%
odkłada pieniądze w domu, 5% kupuje obligacje Skarbu Państwa oraz po 4%
9

2010.

Polacy o dodatkowym oszczędzaniu na emeryturę, CBOS, BS/77/2010, Warszawa, czerwiec

Aż 44% oszczędzających regularnie bądź nieregularnie robi to w perspektywie do jednego
roku, 17% od roku do 3 lat, a tylko 19% powyżej 3 lat.
10
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za pomocą Pracowniczych Programów Emerytalnych, programów systematycznego oszczędzania, akcji firm notowanych na GPW. Widać więc, że większość
z oszczędzających na emeryturę robi to za pomocą nieodpowiednich produktów
finansowych, mając często tego świadomość. Najwięcej oszczędzających na
emeryturę jest w grupie mieszkańców dużych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) – 33%, osób z wyższym wykształceniem 31%, kadry kierowniczej
40%, osiągających dochody na 1 osobę powyżej 1500 zł – 35%, oceniających
własne warunki materialne jako dobre 23%. Respondenci charakteryzujący się
wymienionymi cechami częściej niż nieliczni pozostali, wybierają odpowiednie
produkty finansowe do oszczędzania na emeryturę. O tym, że barierą w oszczędzaniu są nie tylko finanse, ale także kwestie mentalne świadczą odpowiedzi na
pytanie, jaką kwotę respondenci byliby w stanie przeznaczać na dodatkową emeryturę. Kwotę pomiędzy 100 a 300 zł podaje aż 24% badanych (wśród nich także
ci, których w innym pytaniu nie stać na oszczędzanie), 10% deklaruje kwoty od
300-1000 zł, poniżej 100 zł 17%, a nic 35%. Największy segment do „zagospodarowania” przez instytucje finansowe stanowią więc średnio zamożni, którzy
nie oszczędzają bardziej z powodu braku nawyku niż możliwości. Umiejętność
odpowiedniego zarządzania budżetem gospodarstwa domowego, uświadomienie
przyszłych potrzeb oraz edukacja finansowa powinny być kluczem do tworzenia
strategii pozyskania takich klientów.
W badaniach Pentoru11 zagadnienie źródeł informacji zostało potraktowane
szerzej i podzielone w osobnych pytaniach na źródła informacji i zaufanie do
nich. W pewnym związku z tym tematem pozostaje także pytanie o powodzenie
w oszczędzaniu. W roku 2009 aż 57% respondentów odpowiedziało, że nie kieruje się wiedzą fachową, tylko własną intuicją. W kolejnym roku odsetek ten spadł
do 46%. Wskazywanie intuicji i wykluczanie fachowej wiedzy należy interpretować z pewną ostrożnością. W literaturze12 znane jest zjawisko posługiwania się
uproszczonym heurystykami w podejmowaniu decyzji. Decydenci nie zdają sobie
nawet sprawy, jakie czynniki biorą pod uwagę, zastępując cały proces myślowy
pojęciem własnej intuicji. Najczęściej motywem działania bywa wtedy uleganie
najłatwiejszym lub podsuwanym przez otoczenie rozwiązaniom, które nie kolidują
z własnymi odczuciami czy dążeniami. Pewnym potwierdzeniem takiej interpretacji może być wskazywanie na drugim miejscu (20%) informacji od rodziny i znajomych, a na trzecim – reklam w mediach. Wzrósł w ostatnim roku udział wskazań (z 5 do 12%) na informacje od pracowników instytucji finansowych. Wynikać
to może z kolei z uświadomienia sobie, że skomplikowana sytuacja finansowa
Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania, Fundacja Kronenberga
przy Citi Handlowy, Pentor Research International, Warszawa, październik 2010.
12
Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
2004, s. 72-73; K.E. Warneryd, The Psychology of Saving. A Study on Economic Psychology,
Edward Elgar Publishing, Inc., Northampton 1999, s. 50-51.
11
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na świecie wymaga jednak fachowego doradztwa. Na specjalistyczne programy,
audycje czy artykuły oraz materiały informacyjne instytucji finansowych jako
źródło informacji wskazuje od 7 do 9% respondentów. Większość badanych nie
uświadamia więc sobie nawet potrzeby fachowej edukacji finansowej.
Taki stan rzeczy ma swoje źródło m.in. w braku zaufaniu do jakichkolwiek
źródeł, co deklaruje 38% badanych. Największym zaufaniem w kwestiach związanych z oszczędzaniem i inwestowaniem cieszy się rodzina i znajomi (28%),
pracownicy instytucji finansowych (tu zanotowano istotny statystycznie przyrost
w stosunku do lat 2008-2009 z 11 do 16%). Ekspertom medialnym ufa tylko ok.
3% badanych.
Dopełnieniem tego tematu jest pytanie dotyczące postrzeganych przyczyn powodzenia w oszczędzaniu. Zaskakująco duży odsetek (52%) badanych powodzenie to uzależnia tylko od własnych decyzji. Paradoksalnie świadczyłoby to, że respondenci są przekonani o posiadaniu odpowiedniej wiedzy do tego typu działań.
Zestawiając wcześniejszy brak zaufania ze źródłami wiedzy można wnioskować,
że przeciętny oszczędzający uważa się za przygotowanego do podejmowania decyzji na rynku finansowym, choć traktuje to jako sprawę bardzo osobistą i ufa tylko znanym sobie osobom. Jeśli uświadamia sobie braki w edukacji finansowej, nie
uważa je za znaczące dla powodzenia w oszczędzaniu. Inne czynniki decydujące
o tym powodzeniu to sytuacja gospodarcza w kraju (wzrost wskazań w stosunku
do poprzednich lat z 5 do 12%), przeznaczenie i szczęście (wzrost z 4 do 9%),
sytuacja gospodarcza na świecie (4%). Widać więc tu przypisywanie stosunkowo
niewielkiego wpływu czynnikom niezależnym od respondentów. Oprócz zaufania
do własnych decyzji, stosunkowo dużym zaufaniem jako sposobem długoterminowego oszczędzania cieszą się nieruchomości. Jak już wspomniano, w badaniach
CBOS-u wskazywane są na pierwszym miejscu, podobnie w badaniach „Jak
klienci TFI oszczędzają na emeryturę”13, gdzie nieruchomości wskazało 28% badanych, więcej niż fundusze inwestycyjne (20%), których klientami byli badani.
W obu badaniach podobnym zaufaniem14 cieszyły się lokaty bankowe (11-12%)
jako najlepszy sposób dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Pozostałe formy
długoterminowego odkładania środków (IKE, polisy ubezpieczeniowe, obligacje
SP, Pracownicze Programy Emerytalne, akcje) wskazywało tylko po kilka procent respondentów w obu badaniach. Ponadto nawet spory odsetek klientów TFI
(którzy charakteryzują się wyższymi dochodami i wiedzą o funkcjonowaniu rynku finansowego od przeciętnego Polaka) jest błędnie poinformowany o cechach
Indywidualnego Konta Emerytalnego: 25% respondentów nie ma świadomości
13
Jak klienci TFI oszczędzają na emeryturę, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami,
Warszawa, listopad 2010.
14
Mimo różnicy w doborze próby: badanie CBOS – próba reprezentatywna 1000 osób, badanie
IZFiA 1031 osób – wyłącznie klientów TFI.
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zwolnienia środków zgromadzonych na IKE z podatku od zysków kapitałowych
po przejściu na emeryturę, a 42% sądzi, że nie ma rocznego limitu wpłat. Niedobór edukacji finansowej widać więc nie tylko wśród niekorzystających z produktów finansowych, ale także wśród bardziej zaawansowanych klientów rynku
finansowego.

3. Zachowania wynikające z nawyków lub ich braku
Bezpośrednim nabywcą produktów i usług finansowych jest przeważnie jedna
osoba, członek gospodarstwa domowego, którego można traktować jak klienta
indywidualnego. Przeważnie kieruje się on jednak interesami gospodarstwa domowego. Oszczędzanie, inwestowanie i zabezpieczenie się przed ryzykiem, co
jest podstawą oferty produktów i usług finansowych, dotyczy w zdecydowanej
większości przypadków gospodarstwa domowego jako całości. Najczęstsze cele
oszczędzania (zakup domu, mieszkania oraz ich wyposażenia, samochodu, finansowanie spędzania wolnego czasu i wykształcenia, zabezpieczenia się w razie wypadków losowych) dotyczą większości lub wszystkich członków gospodarstwa
domowego. Zdarza się, że oszczędza się np. w celu sfinansowania hobby tylko
jednego członka rodziny, ale nawet wówczas proces oszczędzania i ograniczania
bieżącej konsumpcji, a następnie wyboru produktów i usług finansowych wpływa na wszystkich członków rodziny. Jeśli więc decydent bierze to pod uwagę,
to mimo iż wszystkie działania w tym zakresie wykonuje sam, można założyć,
że jego zachowania na rynku finansowym mają związek z gospodarstwem domowym. Nie zmienia się to nawet w wypadku jednoosobowych gospodarstw
domowych, w których oszczędzanie i inwestowanie także jest związane z prowadzeniem gospodarstwa. Pojęciem klienta indywidualnego można się zatem posługiwać omawiając cechy decydenta lub nabywcy, takie jak: skłonność do ryzyka,
aspiracje, wiedza itd., a pojęciem gospodarstwa domowego – w odniesieniu do
celów oszczędzania, dochodów czy fazy życia. Zakup produktów finansowych
(np. lokat bankowych, obligacji, akcji, jednostek funduszy inwestycyjnych) dotyczy całego gospodarstwa domowego, a nie tylko osoby, która w sensie prawnym
dokonuje transakcji. Niezależnie od tego czy jest ona tylko wykonawcą, czy bierze także udział w procesie decyzyjnym (np. jako inicjator, doradca, decydent)
w działaniach na rynku finansowym uczestniczy gospodarstwo domowe.
Wzrost aktywności zawodowej osób prowadzi do zlecania wykonywanych w gospodarstwie domowym czynności na zewnątrz15. Tworzy się swoisty
15
M. Kieżel, Marketing relacyjny w sektorze banków detalicznych, Wyd. Akademii
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005, s. 51.
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outsourcing, czyli przekazywanie obowiązku wykonywania czynności niesłużących bezpośrednio uzyskiwaniu dochodu firmom (kupno gotowych dań,
spożywanie posiłków w restauracji, korzystanie z pralni itp.) lub osobom spoza
gospodarstwa domowego (sprzątanie, zakupy, opieka nad dziećmi – zatrudnienie
pomocy domowej). Prowadzi to do coraz częstszego korzystania z różnorodnych
usług finansowych. Rezygnacja z korzystania z wolnego czasu na rzecz zwiększenia dochodów może prowadzić do chęci takiego podziału dochodu, dzięki któremu (w wyniku gromadzenia oszczędności) będzie można zapewnić sobie więcej
wolnego czasu w przyszłości.
Postęp technologiczny, w wyniku którego oferuje się nowe produkty i usługi
finansowe, wymusza także zmiany zachowań finansowych. Istotna jest nie tylko
wysokość dochodów, od których zależą oszczędności i dostępność niektórych produktów, lecz także stosunek do innowacji produktowych, który wynika z potrzeb
i dotychczasowych doświadczeń oraz z postrzegania funkcji, jakie dany produkt
może pełnić. Dobrym przykładem w tym zakresie są karty płatnicze, z których
w ciągu ostatnich kilku lat zaczęto powszechnie korzystać, mające różne funkcje
i podlegające ciągłemu rozwojowi technologicznemu.
Bariera psychologiczna dotycząca używania kart płatniczych do transakcji
bezgotówkowych (płacenia za produkty i usługi) w dużej mierze wynika z obawy przed utratą kontroli nad wydatkami. W bankomacie podejmuje się „okrągłe”
kwoty, które łatwo zapamiętać i dodać do siebie. W punktach usługowo-handlowych transakcje opiewają zwykle na kwoty o różnych końcówkach, które trudno
zapamiętać i zsumować. Najpierw klienci traktują więc używanie karty jako
odpowiednika wypłaty gotówki w oddziale banku. Dopiero po pewnym czasie,
gdy nabiorą zaufania do transakcji bankomatowych, używają kart do przeprowadzania transakcji bezgotówkowych w punktach usługowo-handlowych. Wzrost
zaufania do bezgotówkowych rozliczeń zakupów w wyniku prawidłowego potrącania wydatków z konta może prowadzić do zainteresowania innymi funkcjami kart płatniczych. Pierwszy etap posługiwania się kartą płatniczą może więc
polegać na uzyskiwaniu łatwego dostępu do gotówki (bankomaty). W drugim
etapie następuje zmiana postrzegania fizycznego charakteru karty na postrzeganie jej jako niematerialnej usługi przekazywania środków. Konto może być
wówczas nadal traktowane jak rodzaj portfela, w którym znajdują się środki
płatnicze. Używanie karty kredytowej eliminuje postrzeganie funkcji konta jako
materialnego portfela, z którego bank płaci wydatki klienta. Rachunek karty kredytowej jest raczej postrzegany jako wirtualny portfel banku. W zależności od
nastawienia klienta może stanowić to zarówno zaletę, jak i wadę. Abstrahując
od uwarunkowań ekonomicznych, można stwierdzić, że zaletą karty kredytowej
w ujęciu psychologicznym jest korzystanie z „cudzego portfela”. Dyskomfort
jest związany z koniecznością zwrócenia wydanych środków oraz poczuciem
utraty kontroli nad wydatkami.
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Używanie kart płatniczych wymaga pewnej wiedzy i przestrzegania określonych zasad, które mogą stać się nawykami. Pierwsze karty dostępne na rynku były
kartami debetowymi. Potwierdzenie transakcji przeprowadzonej z ich użyciem
wymaga złożenia podpisu lub podania kodu PIN w punktach handlowych oraz
podania kodu w bankomatach. Konieczne jest więc zapamiętanie kodu PIN i bezpieczne posługiwanie się nim. Używając kart płatniczych, traci się bezpośredni
kontakt z gotówką – wizualną kontrolę nad jej ilością. Niektórych powstrzymuje
to przed korzystaniem z kart płatniczych, inni nie przywiązują do tego wagi:
kontrolują wydatki i transakcje dokonywane za pomocą karty okazjonalnie i niedokładnie, zwracając uwagę np. tylko na duże kwoty transakcji. Są też osoby
systematycznie kontrolujące wartość transakcji i stan konta.
Można wyróżnić kilka podstawowych czynników skłaniających ludzi do posługiwania się kartą:
– wygodę używania związaną z brakiem konieczności planowania wydatków
i posiadania odpowiedniej kwoty w gotówce,
– korzyść wynikającą z przechowywania środków pieniężnych na oprocentowanym koncie,
– wygodę związaną z mniejszą objętością karty niż gotówki oraz trwalszym
nośnikiem (plastik) niż w przypadku banknotów (papier),
– utrata (kradzież, zgubienie) karty nie musi wiązać się z utratą środków jak
w wypadku gotówki,
– dostęp do gotówki w bankomatach niezależnie od pory dnia,
– możliwość zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki bez formalności,
– skłonność do powstrzymywania się od zakupów w obiektach nieakceptujących kart płatniczych – traktowane jako oszczędne zachowanie (eliminacja
pokusy wydania pieniędzy),
– brak konieczności wyliczania dokładnych kwot i odbierania drobnych
reszt,
– prestiż związany z używaniem nowoczesnego produktu finansowego,
– rozwiązania prawne przenoszące ryzyko nieautoryzowanych transakcji na
bank,
– konieczność – wymuszoną formę dokonywania transakcji w przypadku
rozliczeń z pracodawcą, instytucjami publicznymi.
Do czynników zniechęcających do używania karty należą:
– konieczność pamiętania kodu PIN,
– konieczność zapoznania się z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi
używania kart (podpisania umowy w banku, odbioru regulaminu korzystania
z karty itp.) oraz przyswajania informacji o nowościach i zagrożeniach technicznych, ekonomicznych i prawnych związanych z rozwojem usług płatności
elektronicznych,
– brak wizualnej kontroli nad posiadaną gotówką,
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– konieczność kontrolowania łącznej wartości wydatków w określonym
okresie,
– obawa przed nadużyciem: przelewaniem większej kwoty z konta niż wynosi wartość zakupów lub żądanej gotówki,
– obawa przed kradzieżą lub zgubieniem karty,
– obawa przed przejęciem (podejrzeniem, kradzieżą) kodu PIN, co może
spowodować utratę wszystkich środków lub doprowadzić do dużego debetu na
koncie,
– brak możliwości zapłaty kartą w punktach sprzedaży nieakceptujących kart,
– konieczność zapłaty prowizji lub opłat w wypadku niektórych transakcji
(np. wypłaty gotówki w bankomatach innych banków),
– skłonność do dokonywania niezaplanowanych wydatków (rozrzutność),
– możliwość przekroczenia salda debetowego, skutkująca sankcjami prawnymi,
– możliwość zadłużania się na kwoty przekraczające zdolność spłaty w przyszłości.
Osobnym zagadnieniem jest używanie kart płatniczych do regulowania zobowiązań z tytułu zakupów przez Internet. Takie dokonywanie płatności ma wspomniane wcześniej zalety i wady. Równocześnie niechęć do stosowania tej formy
płatności ma swoją specyfikę. Wynika ona przede wszystkim z:
– obawy przed przejęciem numeru karty przez hakerów i dokonaniu nią
transakcji,
– obawy przed nieuczciwą realizacją transakcji przez sprzedającego (np. zawyżeniem kwoty płatności),
– brakiem możliwości sprawdzenia kupionego towaru.
Odnosząc wszystkie korzyści i niedogodności związane z używaniem kart
płatniczych do wniosków wynikających z teorii perspektywy, można zauważyć,
że ludzie:
– przeceniają małe prawdopodobieństwo dużych strat (kradzież wszystkich
środków z konta lub zadłużenie na znaczną kwotę),
– obawiają się podejmowania ryzyka, na które nie mają wpływu lub mają
ograniczony wpływ (np. przejęcie numeru karty, dokonanie nieuczciwego rozliczenia transakcji),
– obawiają się podejmowania działań, które nie w pełni rozumieją (np. kwestia rozliczenia transakcji, naliczania odsetek itp.),
– boją się utraty kontroli wynikającej z braku bezpośredniego i natychmiastowego dostrzegania rezultatów swych działań (kontroli stanu konta),
– czują niechęć do zmiany zachowań (konieczność pamiętania PIN-u, przestrzegania pewnych zasad bezpieczeństwa podczas dokonywania transakcji),
– mają tendencję do kalkulowania zysków i strat w krótkim okresie (długofalowa korzyść z używania kart, polegająca na oszczędzaniu czasu, dostrzegana jest
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początkowo mniej wyraźnie niż natychmiastowa konieczność zapłaty prowizji za
wydanie karty, przeprowadzenie transakcji itp.).
O udziale w rynku poszczególnych kart ze względu na funkcję i sposób rozliczania transakcji w dużej mierze będą decydować preferencje użytkowników.
O udziale w rynku ze względu na technologię (pasek magnetyczny, mikroprocesor,
karty bezstykowe) w większej mierze decydować będzie postęp technologiczny.
Równocześnie udział w rynku poszczególnych kart zależy od polityki marketingowej, a w szczególności produktowej banków. Wpływ wystawców kart na popyt jest
największy w fazie wprowadzenia na rynek konkretnych produktów. Maleje zaś
wraz z upowszechnieniem się produktów i dodawaniem do nich innowacji. Karty
debetowe umożliwiające zarówno wypłatę gotówki w bankomatach, jak i płatności
bezgotówkowe, wyposażone w pasek magnetyczny są obecnie najpopularniejsze
na polskim rynku. Nie mają funkcji bezpłatnego kredytu, ale umożliwiają korzystanie z oprocentowanego debetu. Posiadanie karty kredytowej wiąże się z prestiżem, ale z badań wynika, że dotyczy to dopiero kart kredytowych „z wyższych półek” (srebrnych, złotych, platynowych). Jednocześnie wielu klientów o dochodach
i majątku umożliwiającym uzyskanie takich kart celowo z nich rezygnuje, aby ze
względu na swoje bezpieczeństwo nie wyróżniać się wśród innych użytkowników
kart („nie rzucać się w oczy”). Karta obciążeniowa pozwala na zaciągnięcie darmowego kredytu do momentu spłaty wszystkich zobowiązań. Jej posiadacz musi
dbać o to, aby w wyznaczonym okresie odpowiednie środki znalazły się na koncie.
Kolejne etapy stosowania kart płatniczych są następujące:
1) używanie karty debetowej wyłącznie do pobierania gotówki z bankomatu
– postrzeganie karty jako identyfikatora osoby wypłacającej gotówkę,
2) używanie karty debetowej do transakcji bezgotówkowych w punktach
usługowo-handlowych – postrzeganie karty jako elementu pośredniczącego
w procesie przekazywania środków z banku do sklepu,
3) używanie karty obciążeniowej do transakcji bezgotówkowych w punktach usługowo-handlowych – postrzeganie karty jako elementu pośredniczącego
w procesie przekazywania środków z banku do sklepu oraz umożliwiającego odroczenie zapłaty,
4) używanie karty kredytowej do transakcji bezgotówkowych w punktach
usługowo-handlowych – postrzeganie karty jako elementu pośredniczącego
w procesie przekazywania środków z banku do sklepu oraz umożliwiającego zaciągnięcie kredytu, którego spłata jest w dużej mierze zależna od woli posiadacza
karty.
Z badań Tomasza Koźlińskiego16, prezentowanych na konferencji NBP o wykluczeniu finansowym, wynika, że wykluczenie płatnicze związane jest przede
T. Koźliński, Wykluczenie płatnicze w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Departament
Systemu Płatniczego NBP, Warszawa, grudzień 2010.
16
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wszystkim z wykształceniem (czym niższe tym wyższy odsetek niekorzystających
z usług bankowych), sytuacją zawodową (bezrobotni i nieaktywni zawodowo),
wiekiem (osoby starsze), miejscem zamieszkania (wieś i małe miasta oddalone od
wielkich aglomeracji miejskich). Niepokojące jest szczególnie zatrzymanie spadku odsetka osób niekorzystających z usług bankowych na poziomie dwudziestu
kilku procent od 2008 r. O ile wcześniej odsetek ten z roku na rok znacząco malał,
o tyle potem nastąpiła stagnacja na wspomnianym poziomie. Wynika z tego, że
dotychczasowe działania marketingowe, prawne i organizacyjne nie znajdują już
oddziaływania na pozostały jeszcze segment wykluczonych finansowo.
Porównując Polskę na tle innych krajów UE, należy odróżnić dwa rodzaje
podobnych wskaźników dotyczących wykluczenia płatniczego. Pierwszy z nich,
zwany najczęściej „ubankowieniem”, określa odsetek osób korzystających z usług
bankowych. W Polsce, jak już wspomniano, wynosi on ok. 76%. Podobną wartość
tego wskaźnika posiadają Włochy, Węgry, Łotwa, niższy Rumunia (53%), Bułgaria (40%). Najwyższy zaś kraje skandynawskie (99%), Belgia, Francja, Wielka
Brytania, Niemcy, Estonia (ok. 96-98%). Średnia tego wskaźnika dla całej UE
wynosi 87%.
Drugi wskaźnik to liczba rachunków bankowych w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. Tu należy brać pod uwagę fakt, że jedna osoba może posiadać kilka
rachunków w różnych bankach. Przeciętny Polak posiada 0,93 rachunku bankowego, tyle samo co Czech, więcej niż Włoch (0,67) i Hiszpan (0,59), a mniej niż
Węgier (0,99), Austriak, Niemiec i Francuz (ok. 1,16). Najwięcej rachunków bankowych na jednego mieszkańca przypada na Malcie i Cyprze (ponad 3, ale trzeba
tu wziąć pod uwagę specyfikę tych krajów), Litwie, Finlandii, Grecji, Portugalii,
Łotwie, Wielkiej Brytanii (ponad 2). Średnia dla całego terenu UE wynosi 1,26
rachunku na mieszkańca.
Dane Europejskiego Banku Centralnego pozwalają także porównać ilość
i korzystanie z kart płatniczych w krajach UE. Polacy posiadają ok. 22,6 mln kart
debetowych i ok. 9,1 mln kart kredytowych17, karty obciążeniowe stanowią margines rynku (ok. 340 tys. szt.). Wskaźnik liczby kart na jednego mieszkańca (0,87)
stawia Polskę na przedostatnim miejscu przed Rumunią (0,60), a po Węgrach,
Czechach, Słowacji i Bułgarii (od 0,9 do 1). Najwięcej (2,33) kart kredytowych
posiada przeciętny mieszkaniec Wielkiej Brytanii, Portugalii, Szwecji i Holandii
(ok. 1,8). Średnia dla UE to 1,45. Polacy wykonują średnio 54 transakcje bezgotówkowe rocznie instrumentami płatniczymi, więcej niż Czesi, Rumuni, Grecy
17
W 2010 r. nastąpił spadek liczby kart kredytowych z rekordowego pod tym względem
końca 2009 r., kiedy wykazywano 10,8 mln tych kart. Większość banków ostrożniej wydaje nowe
karty i częściej dezaktywuje nieużywane karty, które zostały wysłane do klientów w ramach
akcji marketingowej – nie na ich wyraźną prośbę, a jako dodatek do innych usług lub w wyniku
nieodrzuconej propozycji przyznania takiej karty.
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i Bułgarzy (tylko po kilkanaście transakcji rocznie na osobę), tyle samo co Włosi,
a mniej niż Litwini, Słowacy i Węgrzy (od 60 do 80 transakcji). Rekordzistami
pod tym względem są Finlandczycy i Szwedzi (ponad 300 transakcji rocznie).
Z badań Dominiki Maison „Diagnoza postaw i zachowań związanych z wykluczeniem finansowym w Polsce – potencjał zmian” prowadzonych w grudniu
2009 r. (badania sondażowe) oraz sierpniu 2010 r. (badania jakościowe), wynika
że 70% dorosłych Polaków ma jedno konto bankowe, 8% dwa lub więcej kont, ale
22% nie ma konta w ogóle. Kartę bankomatową/debetową posiada 89% badanych,
ale 9% z niej nie korzysta, pozostałe 10% nie ma żadnej karty płatniczej. Jeszcze
gorsza sytuacja występuje w dziedzinie korzystania z kart kredytowych. Ich posiadanie i wykorzystywanie deklaruje 28% badanych, 10% posiada, ale nie korzysta,
a 61% w ogóle nie ma takiej karty. Wśród posiadaczy kart 98% dokonuje wypłat
w bankomatach, a 86% płaci za zakupy i usługi, jednak 32% rzadko. Wśród przyczyn powstrzymujących przed założeniem konta, zdiagnozowanych za pomocą
zogniskowanych wywiadów grupowych autorka podaje: wysokie koszty, obawę
przed nowymi technologiami, lęk przed wykonywaniem transakcji, brak zaufania
do instytucji finansowych, brak wiedzy o obrocie bezgotówkowym, kult gotówki.

Zakończenie
Finansowe zachowania gospodarstw domowych cechuje duża inercja. Zaufanie do instytucji i produktów finansowych oraz nawyki zarządzania rodzinnym
budżetem kształtowane są przez lata oraz przekazywane z pokolenia na pokolenie. W całej populacji tylko niewielka grupa innowatorów szybko i bez oporów
adaptuje nowe formy zachowań finansowych. Równocześnie przyspieszony
postęp technologiczny w ostatnich latach daje nowe możliwości w tym zakresie,
które często są nawet niezrozumiałe dla wielu potencjalnych klientów. Dane empiryczne dotyczące oszczędzania gospodarstw domowych zarówno w krótkiej, jak
i dłuższej perspektywie rzadko w pełni zgodne są z klasycznymi teoriami dochodowymi. Ekonomia behawioralna, silniej akcentując czynniki psychologiczne,
zwraca uwagę badaczy na nieuwzględniane wcześniej w badaniach mechanizmy
zachowań i podejmowanie decyzji na rynku finansowym. Brak edukacji finansowej wśród społeczeństwa, szczególnie widoczny w określonych jego segmentach,
powoduje nieufność do źródeł informacji o finansach, co wykazują przytaczane tu
badania. Znaczny odsetek respondentów wykazujących się większą aktywnością
w dziedzinie zakupu produktów finansowych posługuje się nieodpowiednimi produktami dla osiągnięcia deklarowanych celów oszczędzania. Prawie 1/4 dorosłych
obywateli naszego kraju nie ma konta bankowego i nie korzysta z bezgotówkowych form płatności. Odsetek ten do 2008 r. ulegał systematycznemu obniżaniu,
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niestety w ostatnich dwu latach pozostaje na w miarę stałym poziomie. Świadczy
to o nieskuteczności działań informacyjno-marketingowych skierowanych do tej
grupy, której wykluczenie finansowe może się utrwalać.
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Zakupy innowacji produktowych
na rynku żywności –
w świetle badań konsumenckich*

Streszczenie. Jednym z istotnych uwarunkowań sukcesu przedsiębiorstw na konkurencyjnym
rynku żywności jest wprowadzanie na rynek innowacji produktowych. Współczesny rynek żywności jest rynkiem o wysokim poziomie innowacyjności, co jest konsekwencją różnicujących się oczekiwań konsumentów. Jak wskazują wyniki badań, polscy konsumenci niechętnie dokonują zakupów
innowacyjnych produktów żywnościowych. Barierą rozwoju nowych produktów żywnościowych
jest m.in. konserwatyzm Polaków w zwyczajach żywieniowych, niewielki poziom wiedzy o nowościach oraz brak zaufania do nowej oferty producentów produktów żywnościowych.
Słowa kluczowe: zachowania konsumentów, innowacja produktowa, dyfuzja innowacji

Wstęp
Obecność innowacji produktowych i ich różnorodność na rynku żywności jest
jednym z widocznych przejawów nowych tendencji w zachowaniach konsumentów. Producenci dostrzegając zainteresowanie tymi produktami koncentrują się
na wprowadzaniu nowych produktów, aby rozszerzyć indywidualne oczekiwania
Analiza zachowań konsumentów wobec innowacji produktowych na rynku żywności
została podjęta w badaniach konsumenckich przeprowadzonych w latach 2007-2009 w ramach
grantu badawczego „Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności” (MNiSW
*
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konsumentów z zakresu technologii, receptur, jakości, opakowań, a także specyfiki zastosowania czy możliwości nabycia.
Kluczowym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw na konkurencyjnym
rynku żywności jest wprowadzanie na rynek wielu innowacji produktowych.
Właściwie ukierunkowana innowacja produktowa jest czynnikiem, mogącym
znacznie zwiększyć ich atrakcyjność rynkową oraz wpłynąć na zachowania nabywcze konsumentów. Nasycenie rynku tradycyjnymi produktami spożywczymi i wzrost wymagań konsumenckich wymuszają tworzenie nowych produktów, o cechach wyróżniających dany produkt wśród oferty konkurencji. Uwaga
technologów żywności koncentruje się zatem m.in. na wprowadzaniu innowacji
produktów, mających za zadanie zaspokojenie nowych potrzeb współczesnego
konsumenta.
Innowacja produktowa w ujęciu marketingowym uznawana jest za nową
postać produktu traktowaną jako nowość przez konsumentów. Wobec braku
obiektywnych miar określających stopień nowości produktu wszystko zależy
od subiektywizmu oceny konsumenta. W związku z tym produkt może zostać
uznany za nowy ze względu na różne jego charakterystyki związane z funkcjami
podstawowymi (funkcjonalność i wydajność) i dodatkowymi (wygląd i wygoda
użytkowania), jego wyposażeniem (opakowanie, oznakowanie) czy zaspokojeniem zidentyfikowanej nowej potrzeby1.
Na rynku żywności innowację produktową traktuje się jako nowy produkt
wprowadzony na rynek (nieznany dotychczas konsumentom) bądź znaczącą
modyfikację produktu akceptowaną przez konsumentów pod względem smaku,
wartości odżywczych, sposobu przygotowania i przechowywania czy rozwinięcia
formy produktu.
Cechą charakterystyczną polskiego rynku jest duża liczba innowacji produktowych, które nie znajdują zainteresowania u konsumentów2 oraz ich mało radykalny charakter. Nowe produkty żywnościowe są bowiem najczęściej modyfikacją opakowania /formy / konsystencji / rodzaju dotychczasowego produktu lub też
wprowadzeniem dodatkowego smaku/formy /opakowania /rodzaju / konsystencji
N115 1264 33). Badania kontynuowano w ramach rozpoczętego w 2010 r. grantu badawczego
pt. „Komercjalizacja produktów żywnościowych i jej uwarunkowania” (MNiSW N112 324038).
Wszystkie badania zrealizowane zostały techniką wywiadu skategoryzowanego przy wykorzystaniu
kwestionariusza wywiadu osobistego na próbach 1600 osób w Wielkopolsce; miały charakter
reprezentatywny.
1
T. Olejniczak, B. Sojkin, Źródła informacji o nowych produktach, „Przemysł Spożywczy”
2009, nr 7, s. 16-18.
2
Powyższe sformułowanie wynika bardziej z obserwacji i analizy sytuacji na rynku
produktów żywnościowych. Autor dostrzega bowiem brak wyników badań dotyczących porażek
nowych produktów na polskim rynku żywności. Szacunki dotyczące liczby innowacji, które nie
zyskały akceptacji konsumentów i zostały wycofane z oferty przedsiębiorstw w większości opierają
się na analizach rynku światowego.
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produktu). Przyczyn takich działań należy upatrywać przede wszystkim w różnorodnym postrzeganiu wymiarów innowacyjności produktu żywnościowego,
w tradycjonalizmie postaw konsumenckich wobec nowości, stosunkowo niskiej
częstotliwości dokonywania zakupów innowacji na rynku żywności oraz niewielkiej deklarowanej wiedzy o ofercie nowych produktów żywnościowych.

1. Tradycjonalizm polskich konsumentów
Zachowania konsumentów na rynku żywności odznaczają się specyfiką ze
względu na szczególną rolę potrzeb żywnościowych, których charakter jest w różnym stopniu biologiczny i społeczny. Mimo iż w literaturze często podkreśla się,
że współczesny konsument zmienił się w ostatnich dziesięcioleciach, co wynika
z postępującej dyfuzji wzorów zachowań, badania jednoznacznie wskazują, że na
rynku żywności zainteresowanie konsumentów innowacjami jest stosunkowo niewielkie3. Widoczny jest znaczny konserwatyzm, zarówno w nastawieniu do nowych produktów żywnościowych, jak i – w konsekwencji – do zakupów tych produktów. Nadal istotne znaczenie w kształtowaniu nawyków żywieniowych mają

Rys. 1. Ranking czynników ważnych przy wyborze produktów żywnościowych
(średnia ocen w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zupełnie nieważne”, 5 – „bardzo ważne”)
Ź r ó d ł o: Raport TNS OBOP 2007, Znaczenie miejsca wytwarzania produktów w wyborach konsumenckich, http://www.egospodarka.pl/27649,Co-wplywa-na-decyzje-zakupowe-Polakow,1,39,1.html.

czynniki kulturowe, a zwłaszcza wierność rodzimej tradycji, kulturze, nawykom
żywieniowym. Przyzwyczajenie, długa tradycja i wieloletnie doświadczenie
w produkcji żywności to najbardziej pożądane przez konsumentów cechy, wpływające na ich wybór (rys. 1)4.
3
Zob. B. Sojkin, M. Małecka, T. Olejniczak, M. Bakalarska, Konsument wobec innowacji
produktowych na rynku żywności, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009;
M. Jeżewska-Zychowicz, E. Babicz-Zielińska, W. Laskowski, Konsument na rynku nowej żywności.
Wybrane uwarunkowania spożycia, Wyd. SGGW, Warszawa 2010.
4
Znaczenie miejsca wytwarzania produktów w wyborach konsumenckich, raport TNS OBOP
2007, http://www.egospodarka.pl/27649,Co-wplywa-na-decyzje-zakupowe-Polakow,1,39,1.html
[17.04.2011].
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Według raportu TNS OBOP 87% konsumentów kieruje się przyzwyczajeniem
podejmując decyzje zakupowe, zaś dla 81% badanych istotną determinantą zakupu jest tradycyjna metoda produkcji i receptura produktu.

2. Postrzeganie nowych produktów żywnościowych
Procesy postrzegania wymiarów innowacji produktowych mają kluczowe
znaczenie w procesie akceptacji nowych produktów przez konsumentów. Poznanie percepcji nowości rynkowych pozwala przewidzieć reakcje konsumentów
w postaci wyboru i zakupu konkretnego produktu. W efekcie przeprowadzonych
badań ustalono, że postrzeganie innowacji produktowych na rynku żywności
jest bardzo zróżnicowane. Nowy produkt żywnościowy jest przez respondentów pojmowany dwupłaszczyznowo (tab. 1): z jednej strony jako uzupełnienie
asortymentu przez producenta o nowy smak, zmiana opakowania produktu lub
zmiana jego konsystencji/składu (czyli jako modyfikację w rozumieniu producenta); z drugiej zaś strony konsumenci postrzegają innowację produktową jako
wprowadzenie na rynek produktu dotychczas nieobecnego na rynku (innowacja
o charakterze pierwotnym).
Tabela 1. Postrzeganie innowacji produktowej na rynku żywności przez konsumentów (w %)*
Postrzeganie nowych produktów żywnościowych

Ogółem

Wprowadzenie produktów o dodatkowych walorach – nowy smak, konsystencja, forma

47,2

Wprowadzenie produktu innowacyjnego – nieobecnego

43,5

Wzbogacenie produktów w dodatkowe składniki odżywcze

36,2

Zmiana marki, wprowadzenie nowej marki na rynek

33,5

Zmniejszenie poziomu składników niekorzystnych dla zdrowia

29,6

Zmiana opakowania produktu na inne

28,7

Dodanie nowych składników żywności do dotychczasowego produktu

22,6

*
Wartości nie sumują się do 100% – konsumenci mogli wskazać trzy najbardziej odpowiadające im
warianty.

Ź r ó d ł o: badania własne.

Co trzeci badany rozumie pojęcie innowacji produktowej jako element gry
marketingowej przedsiębiorstw przez zmianę marki produktu, dla podobnej
liczby respondentów nowym produktem jest żywność ze zmniejszoną ilością
składników niekorzystnych dla zdrowia (tab. 1). Postrzeganie innowacji produktowej przez pryzmat zmiany opakowania pojmowane jest przez 28% badanych,
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zaś dodawanie nowych składników do żywności – to innowacja dla przeszło co
czwartego Wielkopolanina.
Postrzeganie innowacji produktowych na rynku żywności silnie wiąże się
z wiekiem badanych, uzyskiwanymi dochodami oraz własną oceną swojej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Ciekawe, że postrzeganie poszczególnych wymiarów innowacji produktowych jest podobne w grupie kobiet i mężczyzn oraz osób mieszkających w miastach i na wsi.
Tabela 2. Postrzeganie innowacji produktowych na rynku żywności
ze względu na strukturę wieku respondentów (w %)
Postrzeganie nowych produktów

Grupa wiekowa respondentów
18-19

20-29

30-39

40-49

50+

Zmiana opakowania produktu na inne

27,3

26,5

28,5

27,6

30,5

Zmiana marki, wprowadzenie nowej marki
na rynek

47,0

42,2

32,9

28,9

30,1

Wprowadzenie produktu innowacyjnego
– nieobecnego

51,5

49,2

43,0

44,7

38,7

Wzbogacenie produktów w dodatkowe składniki

21,2

33,2

39,0

35,5

37,6

Zmniejszenie poziomu składników
niekorzystnych dla zdrowia

24,2

25,2

29,3

29,3

32,7

Wprowadzenie produktów o dodatkowych
walorach – nowy smak, konsystencja, forma itp.

43,9

52,4

49,0

46,7

43,2

Dodanie nowych składników żywności

24,2

20,4

21,3

22,4

24,7

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Wiek respondentów w największym stopniu różnicuje jedynie postrzeganie
innowacji produktowych jako zmianę opakowania (tab. 2). Zmiana opakowania
produktu to przede wszystkim bowiem innowacja produktowa dla osób starszych
– dla przeszło 30% podejmowane wysiłki w postaci zmiany opakowania będą
odbierane jako nowy produkt. Badania wskazują, że postrzeganie innowacji produktowej jako zmiana marki produktu, wprowadzanie nieobecnego dotychczas
na rynku produktu oraz uzupełnienie w produktach dodatkowych składników
odżywczych to wymiary innowacji, które najbardziej różnicują podejście konsumentów w zależności od ich wieku. Deklaracje konsumentów wskazują natomiast,
że wiek nie ma zasadniczego wpływu na postrzeganie innowacji produktowych
jako elementu pogłębiania asortymentu przedsiębiorstw produkujących artykuły
spożywcze – prawie połowa badanych ocenia te zabiegi firm jako innowacyjne.
Najwyższą zależność dochodów co do sposobu pojmowania innowacji produktowych można zauważyć w deklaracjach dotyczących postrzegania innowacji
produktowych jako zmianę opakowania produktu na nową oraz jako zmianę marki produktu.
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Tabela 3. Postrzeganie innowacji produktowych na rynku żywności
według struktury dochodów respondentów (w %)
Do
500
zł

501-700
zł

701-1000
zł

1001-1500
zł

Powyżej
1500
zł

Zmiana opakowania produktu na inne

35,9

28,7

28,8

26,7

17,7

Zmiana marki, wprowadzenie nowej marki
na rynek

28,7

32,4

31,9

40,7

36,2

Wprowadzenie produktu innowacyjnego
– nieobecnego

45,3

41,3

47,0

40,3

48,5

Wzbogacenie produktów w dodatkowe składniki

32,0

37,4

38,3

36,2

32,3

Zmniejszenie poziomu składników
niekorzystnych dla zdrowia

23,8

31,6

29,0

28,8

30,0

Wprowadzenie produktów o dodatkowych
walorach – nowy smak, konsystencja

49,2

43,7

45,9

51,9

48,5

Dodanie nowych składników żywności
do dotychczasowego produktu

24,3

24,2

21,9

21,4

23,8

Rodzaje zmian

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Szczególnie silna zależność występuje między wysokością uzyskiwanego
dochodu a postrzeganiem innowacji produktowej w postaci zmiany opakowania –
wraz ze wzrostem dochodu bowiem coraz mniejsza liczba konsumentów zauważa
zmianę opakowania jako nowość (tab. 3). Może to wskazywać, że konsumenci
lepiej sytuowani bardziej racjonalnie podchodzą do opakowań i ich wymagania
w kwestii opakowań są znacznie wyższe – tylko znaczny wysiłek producentów
żywności dotyczący opakowania zostanie doceniony i uznany jako nowość.

3. Częstotliwość zakupu nowości
na rynku produktów żywnościowych
Jedną z głównych przyczyn szerokiego pojmowania nowości rynkowych
żywności jest ogromna oferta producentów, która sprawia zagubienie konsumentów w ocenie wymiarów innowacyjności. Istotne znaczenie przypisać należy także relatywnie niskiej częstotliwości zakupu nowych produktów żywnościowych
przez konsumentów. Prawie 1/3 respondentów deklaruje, że dokonuje zakupów
nowości żywności często i bardzo często; prawie połowa konsumentów sporadycznie (tab. 4).
Częstotliwość zakupu innowacji produktowych przez konsumentów jest zróżnicowana w zależności od cech ekonomicznych i demograficznych respondenta.

Zakupy innowacji produktowych na rynku żywności – w świetle badań konsumenckich

93

Tabela 4. Częstotliwość zakupów nowych produktów żywnościowych
Częstotliwość zakupów

Procent

Bardzo często

3,8

Często

25,9

Czasami

53,7

Rzadko

15,9

Nigdy

0,7

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 5. Częstotliwość zakupów nowych produktów żywnościowych
według wieku i dochodów respondentów (w %)
Wiek
Częstotliwość
zakupów

Miesięczny dochód na 1 członka rodziny
do
500
zł

501-700
zł

701-1000
zł

1001-1500
zł

powyżej
1500
zł

18-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60 +

Bardzo
często

7,0

5,2

4,7

3,4

0,9

2,8

4,0

3,0

3,2

4,1

4,4

Często

23,3

30,8

30,6

26,7

20,5

19,3

12,1

18,9

24,1

27,8

34,1

Czasami

55,8

52,7

51,2

57,6

60,0

48,3

58,6

56,2

54,2

55,5

48,4

Rzadko

12,8

11,0

12,6

11,8

17,7

29,0

24,2

21,5

18,0

12,2

11,9

Nigdy

1,2

0,3

1,0

0,6

0,9

0,6

1,0

0,3

0,5

0,5

1,2

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 6. Częstotliwość zakupów nowych produktów żywnościowych
według wykształcenia respondentów (w %)
Częstotliwość
zakupów
Bardzo często

Wykształcenie
podstawowe/
/zawodowe

średnie

wyższe

2,8

3,5

5,4

Często

18,1

28,6

30,4

Czasami

54,6

53,6

52,9

Rzadko

23,7

13,8

10,5

Nigdy

0,8

0,6

0,7

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Analiza wskazuje na istotny związek częstotliwości dokonywania zakupów nowych produktów z wiekiem respondentów, poziomem dochodów oraz wykształceniem badanych.
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Częstotliwość zakupów innowacji produktowych w dużym stopniu zależy od
wieku i poziomu dochodów konsumentów (tab. 5). Dostrzegane związki mają
charakter wprost proporcjonalny (wraz ze wzrostem wieku maleje częstotliwość
zakupu nowych produktów) oraz proporcjonalny (wraz ze wzrostem dochodów
respondentów zakupy nowych produktów są częstsze).
Na podstawie teorii dyfuzji można domniemywać, że osoby z wyższym wykształceniem przejawiają większą skłonność do kupowania nowości rynkowych
– potwierdzają to wyniki badania, wskazujące, że właśnie te osoby częściej dokonują takich zakupów. Najniższe zainteresowanie tymi produktami okazywali
respondenci z wykształceniem podstawowym (tab. 6).

4. Postawy konsumentów
wobec nowych produktów żywnościowych
Wysoki poziom tradycjonalizmu konsumentów w zakresie zwyczajów żywieniowych skutkuje niechętnym uzupełnianiem swojej codziennej diety o nowe
propozycje producentów żywności. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach badań dotyczących dyfuzji innowacji przez konsumentów. Okazuje się bowiem, że
polscy konsumenci produktów żywnościowych są nieco bardziej konserwatywni
i nieufni w zakupach innowacji produktowych niż wynikałoby to z klasycznego
modelu dyfuzji E.M. Rogersa5.
Znaczna grupa respondentów deklaruje swoje negatywne stanowisko wobec
zakupów innowacji produktowych żywności – co czwartego badanego można
określić mianem marudera/tradycjonalisty (tab. 7). Proces dyfuzji innowacji produktowych na rynku żywności istotnie zależny jest od wieku i płci konsumenta.
Młodzi konsumenci zdecydowanie chętniej dokonują zakupów nowych produktów, również kobiety przeważają w grupie innowatorów. Liczba tradycjonalistów,
czyli osób niechętnych wobec zakupów innowacji żywnościowych rośnie bardzo
szybko ze wzrostem wieku Wielkopolan.
Wśród osób po 50 roku życia co trzecia niechętnie dokonuje zakupu nowych
produktów (34%), jak również znaczna grupa przed zakupem zasięga opinii znajomych (25% późnych naśladowców). Ponadto mężczyźni zdecydowanie rzadziej
decydują się na zakupy innowacji produktowych (tab. 8), co może być związane
z ich rzadkim uczestnictwem w zakupach żywności.
Należy podkreślić, że badania przeprowadzone we wcześniejszych latach (1995 i 2001)
przez zespół prof. dr hab. K. Mazurek-Łopacińskiej wskazywały na znacznie większą grupę innowatorów na rynku żywności – 12,5%. Por. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania konsumentów wobec
nowych produktów (w świetle wyników badań ankietowych), „Gospodarka Narodowa” 2003, nr 1-2,
s. 60-67.
5
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Tabela 7. Postawa konsumentów wobec nowych produktów (w %)
Nastawienie konsumentów

Ogółem

Model Rogersa

Kupuję żywność po pojawieniu się w sklepie
– lubię mieć pierwszy nowy produkt

1,8

Kupuję nowy produkt szybko, ale po pewnym
namyśle

19,8

wcześni naśladowcy

13,5

Kupuję produkty żywnościowe nowe po wypróbowaniu ich przez znajomych i ich pozytywnych
opiniach

28,3

wczesna większość

34,0

Kupuję, gdy większość znajomych te nowe produkty już zakupiła i ocenia je pozytywnie

23,3

późni naśladowcy

34,0

Niechętnie kupuję nowe produkty żywnościowe

23,8

maruderzy

16,0

Brak odpowiedzi

innowatorzy

2,5

2,9

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 8. Postawy wobec nowych produktów według płci i wieku (w %)
Nastawienie

Płeć

Wiek

K

M

18-19

20-29

30-39

40-49

50+

Brak odpowiedzi

3,3

2,6

3,8

3,2

3,7

3,3

3,1

Kupuję żywność szybko po
pojawieniu się w sklepie – lubię mieć
jak najszybciej nowy produkt

2,0

1,6

3,8

3,3

2,3

0,8

1,0

Kupuję nowy produkt szybko,
ale po pewnym namyśle

20,6

19,0

30,8

25,6

23,6

16,4

13,8

Kupuję produkty żywnościowe
nowe po wypróbowaniu ich przez
znajomych i ich pozytywnych
opiniach

32,2

23,9

23,1

32,6

26,3

34,8

22,7

Kupuję, gdy większość znajomych
te nowe produkty już zakupiła
i ocenia je pozytywnie

23,6

23,0

20,5

20,3

27,5

20,4

25,2

Niechętnie kupuję nowe produkty
żywnościowe

18,3

29,9

17,9

14,9

16,5

24,3

34,2

K – kobiety, M – mężczyźni.
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Skłonność do zakupów innowacji produktowych na rynku żywności w znaczącym stopniu zwiększa poziom dochodu. Ta prawidłowość szczególnie widoczna jest w większych udziałach innowatorów i wczesnych naśladowców w grupach
o najwyższych dochodach (tab. 9). Wyniki badań wskazują również, że wśród

96

Tomasz Olejniczak
Tabela 9. Postawy wobec nowych produktów według dochodów (w %)
Dochód
do 500
zł

501-700
zł

701-1000
zł

1001-1500
zł

powyżej
1500 zł

2,6

3,9

3,3

3,1

2,7

–

1,9

2,0

1,4

4,0

Kupuję nowy produkt szybko,
ale po pewnym namyśle

17,8

17,7

17,7

18,9

32,5

Kupuję produkty żywnościowe nowe
po wypróbowaniu ich przez znajomych
i ich pozytywnych opiniach

22,9

24,4

31,6

30,5

29,7

Kupuję, gdy większość znajomych te nowe
produkty już zakupiła i ocenia je pozytywnie

26,1

25,4

22,4

20,1

21,6

Niechętnie kupuję nowe produkty
żywnościowe

30,6

26,8

23,0

26,0

9,5

Nastawienie konsumentów

Brak odpowiedzi
Kupuję żywność szybko po pojawieniu się
w sklepie – lubię mieć pierwszy nowy produkt

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

ludności miejskiej częściej deklarowane są postawy szybkiej akceptacji innowacji produktowych – liczba innowatorów znacznie przewyższa liczbę entuzjastów
innowacji zamieszkujących ośrodki wiejskie.

5. Opinie o nowościach
Potwierdzeniem sformułowanego wniosku o wysokim poziomie konserwatyzmu konsumentów w obszarze zakupów nowych produktów żywnościowych są
opinie respondentów odzwierciedlające ich zwyczaje zakupowe (tab. 10).
Zdecydowana większość badanych (ponad 90%) wyraża opinię, że zazwyczaj kupuje produkty tylko dobrze znane, stale spożywane. Co piąty respondent
deklaruje zakup nowych produktów, których dotychczas nie kupował, zaś prawie
połowa badanych (43,5%) wykazuje wysoki poziom nieufności w stosunku do
nowości na rynku żywności w Polsce.
Konserwatyzm zakupowy, przejawiający się zakupem produktów żywnościowych stale spożywanych, kształtuje się na podobnym poziomie w każdym przekroju analitycznym. Natomiast istotne różnice można dostrzec w deklaracjach
zakupów nowych produktów żywnościowych, uwzględniając wiek respondenta
– konsumenci najstarsi wstrzymują się z zakupami nowości, zaś młodzi deklarują
zdecydowanie większą otwartość na innowacje.
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Tabela 10. Opinie na temat zwyczajów zakupowych respondentów
Chętnie kupuję nowe
produkty żywnościowe, jeśli takich jeszcze
nie kupowałem,
nie próbowałem

Jestem nieufny,
nie mam zaufania
do nowych produktów
żywnościowych

Zazwyczaj kupuję
produkty dobrze znane,
stale spożywane

%

Brak odpowiedzi

0,2 Brak odpowiedzi

0,5 Brak odpowiedzi

0,5

Zdecydowanie się
zgadzam

49,7 Zdecydowanie się
zgadzam

3,0 Zdecydowanie się
zgadzam

10,2

Zgadzam się

43,3 Zgadzam się

%

%

16,9 Zgadzam się

33,3

Trudno powiedzieć

5,4 Trudno powiedzieć

33,1 Trudno powiedzieć

36,1

Nie zgadzam się

1,0 Nie zgadzam się

33,0 Nie zgadzam się

17,6

Zdecydowanie się nie
zgadzam

0,4 Zdecydowanie się nie
zgadzam

13,5 Zdecydowanie się nie
zgadzam

2,3

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Interesujące wnioski dla menedżerów przedsiębiorstw rynku żywnościowego
dostarczają wyniki badań dotyczące oceny przez konsumentów poszczególnych
wymiarów innowacyjności realizowanych strategii produktowych.
Okazuje się, że moda na zdrowie znajduje swoje odzwierciedlenie w pozytywnej ocenie działań prozdrowotnych producentów żywności (tab. 11).
Tabela 11. Ocena wymiarów innowacyjności – średnia
(1 – bardzo pozytywnie, 5 – bardzo negatywnie)
Wyszczególnienie

Ocena

Zmniejszenie poziomu składników niekorzystnych dla zdrowia

1,68

Wzbogacenie w dodatkowe wartości odżywcze

1,74

Nowy smak

1,89

Zmiana zamknięcia

1,97

Wprowadzenie całkowicie nowego produktu

2,14

Nowa forma

2,53

Nowa forma konstrukcyjna opakowania

2,54

Zmiana szaty graficznej opakowania

2,57

Zmiana sposobu przygotowania/przyrządzania do spożycia

2,65

Zmiana składu produktu

2,68

Zmiana etykiety

2,76

Zmiana materiału opakowaniowego

2,78

Zmodyfikowany kształt

2,84

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.
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Przeszło 80% badanych pozytywnie podchodzi do nowo wprowadzanych smaków
dotychczasowych produktów żywnościowych, niewiele mniejsza grupa podobnie
ocenia modyfikacje sposobu zamknięcia opakowania. Prawie 1/3 badanych wyraża trudność w jasnym opowiedzeniu się za lub przeciw nowo wprowadzonym
produktom – innowacjom w ujęciu światowym (tab. 12).
Tabela 12. Ocena wymiarów innowacyjności (w %)
Ocena
zmian
w nowym
produkcie
żywnościowym

Zmiana
szaty
graficznej
opakowania

Wzbogacenie
w dodatkowe
wartości
odżywcze

Zmniejszenie
poziomu
składników
niekorzystnych dla
zdrowia

Zmiana
składu
produktu

Zmiana
sposobu
przygotowania/
/przyrządzania
do spożycia

Wprowadzenie
całkowicie
nowego
produktu

Bardzo
pozytywnie

7,2

42,9

50,5

6,9

6,5

25,2

Pozytywnie

41,0

43,2

35,3

29,4

34,1

41,2

Trudno
powiedzieć

41,2

11,5

11,3

53,7

48,4

29,3

Negatywnie

8,6

2,1

1,9

9,0

9,8

3,4

Bardzo
negatywnie

1,8

0,3

1,0

1,0

1,2

1,0

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 13. Ocena wymiarów innowacyjności (w %)
Ocena
zmian
w nowym
produkcie
żywnościowym

Nowy
smak

Nowa
forma

Nowa
forma
konstrukcyjna
opakowania

Bardzo
pozytywnie

29,7

8,0

7,1

5,1

5,1

27,5

8,3

Pozytywnie

54,1

40,5

41,6

24,7

27,7

52,5

33,8

Trudno
powiedzieć

13,9

43,2

42,7

53,3

55,1

16,2

35,0

Negatywnie

2,0

7,1

7,5

15,2

10,0

3,1

17,5

Bardzo
negatywnie

0,3

1,2

1,1

1,8

2,1

0,7

5,5

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Zmodyfikowany
kształt

Zmiana
etykiety

Zmiana
zamknięcia

Zmiana
materiału
opakowaniowego
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Co ciekawe, największa grupa respondentów (przeszło 22%) negatywnie
odnosi się do strategii producentów, polegającej na zmianie materiału opakowaniowego produktu (tab. 13). W dobie często realizowanych strategii modyfikacji
materiałów opakowań (najczęściej wynikających z tendencji ekologicznych czy
wygody – zmniejszenie masy opakowania) jest to niepokojące zjawisko.
Jak podkreślono wcześniej, różnorodna percepcja nowości rynkowych żywności powoduje, że konsumenci mają trudności w jednoznacznym identyfikowaniu nowych produktów na półce sklepowej (tab. 14). Większość badanych nie
potrafiła ocenić swojej wiedzy o nowych produktach żywnościowych (43,0%),
a znaczna część przyznała się do nieznajomości nowości rynkowych (39,1%).
Tabela 14. Ocena wiedzy o nowych produktach żywnościowych
Wyszczególnienie

% badanych

Bardzo dobrze orientuję się w nowościach rynkowych żywności

2,5

Dobrze orientuję się w nowościach rynkowych żywności

15,0

Trudno powiedzieć, nie potrafię ocenić

43,0

Kiepsko orientuję się w nowościach rynkowych żywności

29,4

Wcale nie znam nowości rynkowych żywności

9,7

Brak odpowiedzi

0,4

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Odnosząc uzyskane wyniki do przeprowadzanych kampanii promocyjnych
producentów nowych produktów żywnościowych, można wnioskować o istotnych trudnościach w procesie komunikacji producent – konsument lub o braku
zainteresowania nim ze strony tych drugich.
Tabela 15. Czynniki wpływające na zakup nowych produktów żywnościowych (w %)
Płeć

Wiek

często: kobiety (13,7), mężczyźni (10,2)

często: 20-29 lat (30,8), 60 i więcej (19,3)

Poziom wykształcenia

Wysokość dochodów

często: podstawowe/zawodowe (18,1),
wyższe (30,4)

często: do 500 zł (12,1),
powyżej 1500 zł (34,1)

Nastawienie do nowych produktów

Wiedza o nowych produktach

innowatorzy (1,8),
tradycjonaliści (23,8)

nie potrafię ocenić (43,0),
kiepsko się orientuję (39,1)

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.
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Dogłębna analiza współzależności między nastawieniem do nowych produktów, oceną wiedzy o nich i częstotliwością ich zakupu pozwoliła na zidentyfikowanie uwarunkowań procesu zakupowego innowacji produktowych. Do
najważniejszych determinant tego procesu można zaliczyć: nastawienie do nowych produktów, wiedzę o nich, płeć, wiek, poziom wykształcenia, wysokość
dochodów oraz miejsce zamieszkania (tab. 15).

Zakończenie
Zmiany zachodzące w obszarze różnorodnych uwarunkowań prowadzą do
modyfikacji w sferze konsumpcji. Współczesny konsument stoi w obliczu nowych wyzwań, wynikających z zawiłych i różnokierunkowych procesów dokonujących się w jego otoczeniu6. Mnogość pojawiających się informacji dotyczących
wymiarów innowacji produktowych powoduje kształtowanie się różnorodnych
opinii na temat nowych produktów. Jest to o tyle ważne, że poszczególne grupy
konsumentów, różniących się wiekiem, dochodem, płcią, miejscem zamieszkania,
pomimo pewnych cech wspólnych mają czasami całkowicie odmienne postrzeganie charakteru innowacji produktowych na rynku żywności. Wyniki badań pokazują, że różnorodność postrzegania nowości pozwala czasami na wykreowanie
innowacyjności produktu bez głębokich zabiegów ingerujących w dotychczasową
technologię produkcji.
Analitycy rynku od kilku lat prognozują, że znaczenie nowych produktów
żywnościowych, wynikające głównie z innowacyjności uczestników rynku,
będzie rosnąć. Choć taki kierunek rozwoju rynku wydaje się logiczny, polski
konsument ma bardzo silnie zakorzenione przeświadczenie, że zakup produktu
obecnego od kilku lat na półkach sklepowych jest mniej ryzykowny z punktu
widzenia zaspokojenia potrzeb, dostarczenia satysfakcji niż zakup produktu
będącego krótko w sprzedaży. Pamiętając, że uwarunkowania zachowań konsumentów podlegają ciągłym zmianom w czasie, należy przypuszczać, że obecne
od lat w krajach wysoko rozwiniętych trendy rynkowe będą przenikały do innych
krajów, również do Polski. Jednak dynamika wzrostu zainteresowania nowymi
produktami żywnościowymi będzie silnie uzależniona od zmian w dotychczasowym modelu żywienia konsumentów.

6
K. Gutkowska, I. Ozimek, Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności
– kryteria zróżnicowania, Wyd. SGGW, Warszawa 2005, s. 80.
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Sieci społeczne i kapitał społeczny
a upodobania i praktyki konsumpcyjne*

Streszczenie. Celem artykułu jest ukazanie wzajemnych związków między kapitałem społecznym i sieciami społecznymi a preferencjami i aktywnościami konsumpcyjnymi jednostek. Rozpatrywane są dwie tradycje konceptualizowania kapitału społecznego: kapitał w wymiarze indywidualnym (P. Bourdieu) i kolektywnym (R. Putnam) oraz ujęcie sieciowe. Następnie przedstawiane są
hipotezy i wyniki badań nad związkami między kapitałem i sieciami społecznymi a upodobaniami
i praktykami konsumpcyjnymi oraz w czasie wolnym. Artykuł kończą rozważania nad strukturą
czasu wolnego i więziami społecznymi w społeczeństwie polskim.
Słowa kluczowe: kapitał społeczny, sieci społeczne, gusty, czas wolny, praktyki konsumpcyjne

Wstęp
Wśród różnych nurtów badań nad zjawiskiem konsumpcji (świadczących
o interdyscyplinarnym charakterze tego zjawiska) można wyróżnić ten, który
akcentuje jej uspołeczniający i komunikacyjny charakter. Zdaniem Mary Douglas, konsumowanie nie jest tylko prostym zaspokajaniem potrzeb, neutralnym
Artykuł stanowi element projektu badawczego realizowanego w ramach grantu promotorskiego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki: umowa nr 4954/B/H03/2011/40
do wniosku N N116 495440.
*
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zachowaniem, lecz wyrazem i środkiem społecznych i kulturowych afiliacji,
deklaracją społecznych przynależności, polem rywalizacji, porównań, manifestowania tożsamości1. W książce The World of Goods (1979) M. Douglas i B. Isherwood bronią tezy, że konsumpcja jest procesem funkcjonalnym wobec ustanawiania sieci społecznych kontaktów z innymi ludźmi – tzw. współkonsumentami
(fellow-consumers) poprzez konstytuowanie świata społecznie podzielanych
znaczeń (social universe)2. Każdy akt konsumpcji jest potencjalnym aktem komunikacyjnym (jeśli zostanie odebrany i zinterpretowany w otoczeniu), odgrywa
więc rolę klasyfikacyjną, sytuując nas w przestrzeni społecznej. Jak przekonuje
Pierre Bourdieu, nasze gusty konsumpcyjne, choć jawią się jakby były ufundowane w naturze, faktycznie są społecznie wypracowanymi narzędziami klasyfikacji
o prestiżowym, identyfikacyjnym i różnicującym charakterze. „Bezinteresowne”
wybory w sferze kultury tworzą subtelne dystynkcje, rozróżnienia na „swoich”
i „obcych”, „niższych” i „wyższych”, stanowią „paliwo” dla społecznych interakcji, więzi i poczucia tożsamości3. Opanowanie kodów kulturowych działa jako
środek nawiązywania relacji, kreowania barier i dystansów społecznych, podziałów i hierarchii, co można analizować:
a) w kategoriach stosunków klasowych, gdzie wiedza, kompetencje, smak
stanowią obok zasobów ekonomicznych jeden z wymiarów stratyfikacji społecznej (zastosowanie znajduje tu pojęcie kapitału kulturowego)4,
b) stosunków interpersonalnych i grupowych, gdzie akcentuje się fatyczną,
w terminologii Romana Jacobsona5, funkcję konsumpcji, tzn. taką, że spostrzegane podobieństwo stylu konsumpcji lub/i doświadczenia konsumpcyjne oraz
wiedza na temat produktów stają się pretekstem do interakcji6 (np. kluby hobbistyczne, zloty fanów, fora dyskusyjne, subkultury).
Uspołeczniający i komunikacyjny charakter konsumpcji można konceptualizować w postaci zależności między kapitałem społecznym (lub sieciami społecznymi) a preferencjami, wiedzą i aktywnościami konsumpcyjnymi jednostek. Na
1
M. Douglas, W obronie zakupów, przeł. M. Bogunia-Borowska, w: Socjologia codzienności,
red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Znak, Kraków 2008, s. 334-356.
2
M. Bogunia-Borowska, M. Śleboda, Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności, Universitas, Kraków 2003, s. 272.
3
P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Wyd. Naukowe
Scholar, Warszawa 2005.
4
M. Lamont, A. Lareau, Cultural Capital: Allusions, Gaps and Glissandos in Recent
Theoretical Developments, „Sociological Theory” 1988, Vol. 6, issue 2; T. Zarycki, Kapitał
kulturowy – założenia i perspektywy zastosowań teorii Pierre’a Bourdieu, „Psychologia Społeczna”
2009, t. 4, nr 1-2.
5
J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, przeł. A. Gierczak, Wyd. Astrum,
Wrocław 1999, s. 55.
6
D.B. Holt, How Consumers Consume: A Typology of Consumption Practices, „Journal of
Consumer Research” 1995, Vol. 22, s. 1-16.
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początku objaśnione zostanie pojęcie kapitału społecznego (w ujęciu indywidualnym i kolektywnym) oraz sieci społecznych. Następnie przedstawione zostaną
hipotezy na temat relacji między różnymi typami kapitału i więzi społecznych
a typami upodobań i praktyk konsumpcyjnych. Artykuł zakończą rozważania na
temat kapitału społecznego i zachowań konsumpcyjnych w społeczeństwie polskim.

1. Kapitał społeczny i sieci społeczne
Pojęcie kapitału społecznego zyskało wielką popularność w naukach społecznych7 i poza ogólną zgodą, że termin ten przysługuje osobistym kontaktom
oraz interpersonalnym związkom i interakcjom – jest sprawą tego, kto kogo
zna i uznaje, panuje rozbieżność co do sposobów jego definiowania i pomiaru8.
Wyróżnia się dwa ujęcia kapitału społecznego. W teorii P. Bourdieu, stanowi on,
obok kapitału ekonomicznego i kulturowego, jeden z czynników definiujących
strukturę społeczną. Można go opisać jako: „zbiór rzeczywistych lub potencjalnych zasobów, które związane są z posiadaniem trwałej sieci mniej lub bardziej
zinstytucjonalizowanych związków opartych na wzajemnej znajomości i uznaniu – lub innymi słowy z członkostwem w grupie – która zaopatruje każdego
ze swoich członków we wsparcie zbiorowo posiadanego kapitału, «referencje»,
które dają dostęp do kredytu w różnych znaczeniach tego słowa”9. Z definicji
wynika, iż ilość kapitału społecznego posiadanego przez jednostkę zależy od
rozmiaru sieci kontaktów, jakie ta jednostka może efektywnie zmobilizować
i od wielkości kapitału (ekonomicznego, kulturowego lub symbolicznego) posiadanego przez każdego, z którym pozostaje się w kontakcie (tzw. efekt mnożnikowy). Pojęcie kapitału akcentuje, że sieci znajomości i uznania, dostęp do
pozycji stanowią właściwości nierówno dystrybuowane w społeczeństwie, tzn.
podlegając indywidualnej akumulacji i konwersji stają się źródłem przywilejów
i przewag.
W innej tradycji (reprezentowanej przez Roberta Putnama czy Jamesa Colemana10) kapitał społeczny jest bardziej własnością kolektywną niż indywidualną,
7
A. Portes, Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, „Annual
Review of Sociology” 1998, Vol. 24, s. 1-24.
8
A. Warde, G. Tampubolon, Social Capital, Networks and Leisure Consumption, „Sociological
Review” 2002, s. 156.
9
P. Bourdieu, The Forms of Capital, w: Education: Culture, Economy, Society, red. H. Halsey,
H. Lauder, R. Brown, A. Wells, Oxford University Press, Oxford 1997, s. 51.
10
Zob. R.D. Putnam, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech,
przeł. J. Szacki, Znak, Warszawa – Kraków 1995; idem, Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie
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odnosi się do związków między jednostkami – sieci społecznych oraz norm
wzajemności i zaufania, które z nich wyrastają11. Zaufanie jest podstawowym
składnikiem kapitału torującym drogę celom wspólnotowym w znaczeniu
wspólnoty obywatelskiej, opartej na uczestnictwu w sprawach publicznych,
tolerancji, równości, wsparciu wzajemnym, solidarności, co przekłada się nie
tylko na jakość demokracji, ale także dobrobyt ekonomiczny12. Nie każde relacje społeczne tworzą kapitał, lecz tylko te, które poprzez zaufanie, normy
wzajemności i uczestnictwo w dobrowolnych stowarzyszeniach (składniki
kapitału) przyczyniają się do ustanowienia wspólnoty obywatelskiej. W tym
sensie kapitał społeczny jest przeważnie traktowany jako zasób pozytywny,
podczas gdy u Bourdieu ma on walor neutralny (tzn. może być wykorzystywany zarówno do celów pozytywnych, jak i negatywnych). Jak pisze R. Putnam:
„Dobrowolna kooperacja jest łatwiejsza w społeczności, która odziedziczyła
zasób kapitału społecznego w formie norm wzajemności i sieci obywatelskiego
zaangażowania. Kapitał społeczny odnosi się tutaj do cech społecznych organizacji, takich jak zaufanie, normy i sieci, które mogą poprawić efektywność
społeczeństwa ułatwiając skoordynowane działania”13. Niemniej jednak także
Putnam rozróżnia między dwoma typami kapitału: opartym na więziach ekskluzywnych wzmacniającym solidarność i wzajemność w grupie (kapitał wiążący
– bonding) a opartym na więziach inkluzywnych – dającym dostęp do zasobów
zewnętrznych i umożliwiającym przepływ informacji pomiędzy grupami (kapitał pomostowy – bridging)14.
Wobec faktu, że kapitał społeczny nie jest jednolity, występują różne, niewspółmierne jego typy, nie dające się w prosty sposób zsumować, postuluje
się używanie terminu „sieci społeczne”. O ile metafora kapitału akcentuje nierówności społeczne lub wartości wynikające ze współdziałania (efekt synergii),
o tyle ujęcie sieciowe koncentruje się na samych połączeniach, ich cechach
(np. słabe i silne więzi) i konsekwencjach dla funkcjonowania jednostek. Sieci
społeczne mogą być rozpatrywane według takich parametrów, jak: liczba połączeń (gęstość), ich jakość (siła, zaangażowanie), zasięg społeczny (tzn. obejmowanie różnych obszarów przestrzeni społecznej). W kontekście konsumpcji
analiza sieciowa umożliwiłaby np. zbadanie jak wzory konsumpcji kształtują
wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, przeł. P. Sadura i S. Szymański, WAiP, Warszawa
2008; J.S. Coleman, Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge 1990.
11
A. Warde, G. Tampubolon, Social Capital..., s. 158.
12
W. Sitek, Kapitał społeczny i kulturowy – dwa aspekty kapitału komunikacyjnego, w: Studia
z nauk społecznych i humanistycznych, red. J. Juchnowski, M.S. Wolański, Wyd. Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 231-232.
13
Cyt. za E. van Ingen, K. van Eijck, Leisure and Social Capital: An Analysis of Types of
Company and Activities, „Leisure Sciences” 2009, Vol. 31, issue 2, s. 193.
14
A. Warde, G. Tampubolon, Social Capital..., s. 158.

Sieci społeczne i kapitał społeczny a upodobania i praktyki konsumpcyjne

107

się w wyniku dystrybucji wiedzy i ocen w sieciach społecznych, czy też jak
podziały społeczne przekładają się na podziały kulturowe (i odwrotnie)15.

2. Relacje społeczne a konsumpcja w świetle badań i analiz
Ważnym wątkiem w pracy Bonnie H. Erickson nad relacjami między klasą
a kulturą był ten wskazujący na rolę kapitału społecznego w nabywaniu wiedzy
o kulturze16. Autorka postawiła hipotezę, że osoby, które mają bardziej zróżnicowaną sieć społeczną (network variety), posiadają także bardziej zróżnicowany
repertuar kulturowy17. Zróżnicowanie sieci zmierzono jako liczbę odmiennych
pozycji klasowych, w których jednostka ma znajomych, krewnych lub przyjaciół.
Im więcej znajomych z różnych klas społecznych, tym bardziej zróżnicowany
kapitał społeczny i tym większy dostęp do odmiennych subkultur. Okazało się, że
osoby z wyższych klas społecznych mają bardziej zróżnicowane sieci społeczne
(częściej pracują z ludźmi niż przedmiotami, mają kontakty z osobami z różnych
szczebli organizacji, aktywnie uczestniczą w życiu społecznym poza pracą).
Różnorodność sieci jest większa, jeśli weźmiemy pod uwagę więzi słabego typu
(weak ties) niż więzi o silnym charakterze (strong ties). Te ostatnie zawiązują
się głównie między osobami sobie podobnymi (np. zajmującymi tę samą klasę
społeczną). Mówiąc inaczej, to raczej wśród przyjaciół i znajomych mamy osoby z wielu klas, niż np. wśród krewnych. Tak więc bardziej różnorodny kapitał
społeczny osób o wyższych statusach wynika z faktu, że mają one więcej luźnych
znajomości, podczas gdy liczba więzi rodzinnych jest zbliżona we wszystkich
klasach społecznych. To słabe więzi stanowią pomost łączący osoby z odmiennych rejonów przestrzeni społecznej i to one sprzyjają nabywaniu różnorodności
kulturowej18. Badania dowiodły, że im bardziej zróżnicowane kontakty społeczne,
tym większa kompetencja w różnych dziedzinach kultury (znajomość książek,
czasopism, sportowców itd.), a co za tym idzie – szerszy repertuar kulturowy
(„wszystkożerność”19). Wpływ kapitału społecznego okazał się nawet silniejszy
niż wpływ klasy społecznej. Przypuszczalnie oddziaływanie tej ostatniej na

Ibidem, s. 174-175, 177-178.
B.H. Erickson, Culture, Class, and Connections, „American Journal of Sociology” 1996,
Vol. 101, No. 1.
17
Por. P. DiMaggio, Classification in Art, „American Sociological Review” 1987, Vol. 52,
s. 443-445.
18
B.H. Erickson, Culture..., s. 222, 227, 236-237.
19
R.A. Peterson, R.M. Kern, Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore, „American
Sociological Review” 1996, Vol. 61.
15
16
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wiedzę kulturową zapośredniczony jest poprzez sieci społeczne – bardziej zróżnicowane im wyższa klasa20.
Obie tradycje definiowania kapitału społecznego (jako zasobu kolektywnego
lub indywidualnego) mogą mieć zastosowanie w analizie zachowań konsumpcyjnych. Jeśli uznamy, nieco arbitralnie, że wskaźnikiem kapitału społecznego
w ujęciu Putnama jest uczestnictwo w stowarzyszeniach, to możemy postawić
hipotezę, iż poprzez kontakt z osobami z różnych kręgów społecznych jednostka
zyskuje dostęp do zróżnicowanych wzorów konsumpcji i agend socjalizujących
w kwestii gustu. Ponadto można zadać pytanie, czy odmiennym typom kapitału
(kapitał stowarzyszeniowy – formalny i kapitał oparty na związkach przyjacielskich – nieformalny) towarzyszą podobne czy odmienne rezultaty w dziedzinie
konsumpcji?
Badając aktywność społeczeństwa brytyjskiego w czasie wolnym (m.in. uprawianie sportu, chodzenie do kina, majsterkowanie), zaobserwowano, że zarówno
kapitał społeczny stowarzyszeniowy (mierzony liczbą organizacji, których jednostka jest członkiem), jak i kapitał społeczny nieformalny (mierzony stopniem
podobieństwa pod względem cech społecznych między respondentem a najbliższym przyjacielem) ma pozytywny wpływ na prawdopodobieństwo uczestnictwa
w wybranych praktykach, częstotliwość uczestnictwa oraz zakres uczestnictwa
(„wszystkożerność”). Mówiąc inaczej, ten kto posiada większy kapitał społeczny
nie tylko jest bardziej aktywny w czasie wolnym, ale także przejawia bardziej zróżnicowane preferencje. Co ciekawe, posiadanie przyjaciół o podobnych cechach
społecznych (np. płeć, wiek, bliskość zamieszkania) działa stymulująco na zakres
praktyk – „wszystkożerność” (co może się wydawać niezgodne z ustaleniami
B.H. Erickson). Faktycznie jednak w badaniach kanadyjskich mierzono wiedzę
kulturową w kontekście słabych powiązań, a w brytyjskich – praktyki w kontekście więzi przyjacielskich. Być może słabe połączenia sprzyjają nabywaniu zróżnicowanej wiedzy kulturowej, podczas gdy rolą przyjaciół jest stymulowanie praktyk tym wyraźniejsze, im bliższy przyjaciel. Do rozstrzygnięcia jest kwestia, na
czym polega wpływ kapitału społecznego na zachowania konsumpcyjne: czy jest
to wpływ pośredni, oparty na przepływie informacji, uczeniu się od innych, czy też
bezpośredni, oparty na wspólnych praktykach (np. chodzenie do kina)? Przypuszcza się, że więzi przyjacielskie, jako trwalsze, wiążą się bardziej z podzielaniem
pewnych zainteresowań (stąd ich większy wpływ na uczestnictwo niż na częstotliwość), podczas gdy więzi stowarzyszeniowe są bezpośrednio związane z bieżącymi praktykami (stąd ich większy wpływ na częstotliwość uczestnictwa). Mówiąc
inaczej, czyjś entuzjazm daną praktyką (np. częste pływanie) jest raczej związany
z przynależnością do stowarzyszeń niż posiadaniem bliskich przyjaciół21.
20
21

B.H. Erickson, Culture..., s. 236-238, 247.
A. Warde, G. Tampubolon, Social Capital..., s. 159-177.
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Problemem o istotnym znaczeniu rozważanym w perspektywie kapitału społecznego jako dobra zbiorowego jest to, jakie czynniki stymulują rozwój tego
kapitału. Z przedstawionego wyżej badania wynika pozytywny związek między
aktywnościami czasu wolnego (np. uprawianie sportu, oglądanie sportu, jadanie
na mieście, praca w ogrodzie) a kapitałem społecznym (liczbą dobrowolnych stowarzyszeń, których jednostka jest członkiem). Jednak zdaniem Erika van Ingena
i Koena van Eijcka nie wszystkie czynności czasu wolnego działają stymulująco
na rozwój kapitału społecznego22. Znaczenie może mieć rodzaj towarzystwa
(z kim spędza się wolny czas), przy czym na rozwój kapitału wpływ mają raczej
kontakty z osobami spoza grupy pierwotnej (znajomi i przyjaciele). Z drugiej
strony ważna jest natura samych czynności. Te, które mają charakter pasywny,
odbiorczy, nie przyczyniają się do budowy dobra ogólnego, w przeciwieństwie
do czynności kreatywnych, wymagających współpracy oraz nakierowanych na
wspólny cel. Wykorzystując dane dzienniczkowe nad budżetem czasu wolnego
społeczeństwa brytyjskiego (z 2000 r.) zaobserwowano, że ilość czasu wolnego
poświęcanego czynnościom „produkcyjnym” (np. uprawianie sportu, tworzenie
muzyki, majsterkowanie) ma pozytywny wpływ na kapitał społeczny (mierzony uczestniczeniem w dobrowolnych organizacjach, pracą wolontariusza i pomaganiem innym). Natomiast oddawanie się czynnościom „konsumpcyjnym”
(np. oglądanie telewizji, robienie zakupów, granie na komputerze, chodzenie
do kina) obniża ilość kapitału społecznego23. Także typ towarzystwa ma pewien
(choć niewielki) wpływ na tworzenie kapitału. Potwierdzono, że spędzanie czasu
wolnego z osobami spoza gospodarstwa domowego (znajomi i przyjaciele) pozytywnie koreluje ze skłonnością do pomagania innym. Dociekając mechanizmu
odpowiedzialnego za związek między zmiennymi, można wskazać, że: a) czynności czasu wolnego stymulując rozwój sieci społecznych przyczyniają się do
ustanowienia norm wzajemności, zaufania, skłonności do pomocy (ta hipoteza
ma słabe wsparcie w świetle uzyskanych danych, jako że typ towarzystwa miał
niewielki wpływ na kapitał), b) czynności czasu wolnego sprzyjają nabywaniu
pewnych umiejętności (np. przywódczych, organizacyjnych, planistycznych),
które mogą stanowić zasób do budowy kapitału społecznego (ta hipoteza wydaje
się bardziej prawdopodobna w świetle związku między „produkcyjnym” sposobem spędzania czasu a kapitałem)24.
Zaobserwowano także, iż nie dość, że osoby o wyższym wykształceniu i dochodach wykazywały większą ilość kapitału społecznego, to jeszcze ich struktura
E. van Ingen, K. van Eijck, Leisure and Social Capital..., s. 192-196.
Klasyfikacji czynności czasu wolnego jako „produkcyjnych” i „konsumpcyjnych”
dokonywali sędziowie kompetentni na podstawie danych zawartych w dzienniczkach. Termin
aktywności „konsumpcyjne” ma tu wąskie znaczenie (chodzi o te czynności, które mają charakter
pasywny, związany z wykorzystaniem dóbr) (ibidem, s. 198).
24
Ibidem, s. 196-204.
22
23
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czasu wolnego dodatkowo sprzyjała tworzeniu tego kapitału (te osoby więcej
czasu poświęcały na praktyki „produkcyjne”). W tym wypadku możemy mówić
o podwójnym uprzywilejowaniu osób z górnych warstw społecznych, co znajduje
wyraz w tzw. efekcie Mateusza (osoby już uprzywilejowane łatwiej akumulują
dodatkowe przewagi)25.
Zaprezentowane badanie, utrzymane w duchu putnamowskim, zwraca uwagę
na czynniki prowadzące do tworzenia kapitału społecznego, wpisując się w popularną tezę, że zaangażowanie w „konsumpcję” rozbija wspólnotę obywatelską, atomizuje społeczeństwo. Warto nadmienić, iż zaprezentowany podział na pasywne
aktywności „konsumpcyjne” i aktywne „produkcyjne” jest dość uproszczony i nie
zawsze precyzyjny. Dla wielu badaczy konsumpcja (nawet oglądanie telewizji)
wiąże się z aktywnością twórczą podmiotu (aktywna interpretacja, nadawanie znaczeń, opór)26 i towarzyskością, niekoniecznie więc prowadzi do zaniku wspólnoty.
W wielu badaniach przyjmowano przeważnie metaforę sieci jako infrastruktury społecznej, służącej do rozpowszechniania treści kulturowych, sugerując tym
samym, że to raczej kontakty społeczne (jako trwalsze) przyczyniają się do uformowania (bardziej plastycznych) praktyk, wzorów i gustów konsumpcyjnych niż
na odwrót. Zdaniem Omara Lizardo ten tzw. tradycyjny model sieciowy może być
jednak zakwestionowany. Nie tylko bowiem relacje społeczne kształtują upodobania, ale także gust może się przyczyniać do ustanowienia sieci społecznych
(kultura jest zasobem strukturyzującym27). Byłoby to zgodne z ogólną hipotezą,
że prawdopodobieństwo interakcji społecznej między jednostkami jest funkcją
ich kulturowego podobieństwa28. Co więcej, można zadać pytanie, czy odmienne
typy gustu (np. gust „popularny” i „wysoki”) inicjują odmienne typy połączeń
społecznych (np. słabe i silne więzi29). Postawiono hipotezę (1), że konsumpcja
„kultury popularnej” ma pozytywny wpływ na formowanie sieci opartych na
więziach słabego typu. Dzieje się tak dlatego, że kultura popularna, działając
jako kod rozwinięty, uniwersalny, słabo uzależniony od kontekstu, umożliwia
nawiązywanie relacji między jednostkami z odległych rejonów przestrzeni społecznych, a więc znacznie się od siebie różniących (stąd słabe połączenia). Analogicznie, według drugiej hipotezy (2), konsumpcja „kultury wysokiej” (będącej
kodem ograniczonym, silnie zależnym od kontekstu i wymagających podzielania
Ibidem, s. 204.
Por. J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, przeł. K. Sawicka, Wyd. Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2010.
27
W terminologii Bourdieu oznaczałoby to konwersję kapitału kulturowego w kapitał
społeczny.
28
O. Lizardo, How Cultural Tastes Shape Personal Networks, „American Sociological
Review” 2006, Vol. 75, No. 5, s. 778-807.
29
M.S. Granovetter, The Strength of Weak Ties, „American Journal of Sociology” 1973, Vol. 78,
s. 1360-1380.
25
26
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wspólnego zestawu norm i wartości) przyczynia się do ustanawiania więzi o silnym charakterze, jako że łączy przeważnie osoby o podobnym profilu społecznym (zajmujące zbliżone pozycje społeczne). Wykorzystując dane z amerykańskiego Generalnego Sondażu Społecznego (2002) na temat praktyk uczestnictwa
w kulturze i „gęstości sieci”, tj. liczby przyjaciół (silne więzi) i znajomych (słabe
więzi), odkryto, że wraz ze wzrostem liczby praktyk konsumpcyjnych, w których
jednostka uczestniczyła, rosła liczba jej przyjaciół i znajomych. Ponieważ jednak
uzyskane dane miały charakter korelacyjny, co uniemożliwiało rozstrzygnięcie
kierunku zależności między zmiennymi, posłużono się metodologią ustalania
pozornych związków przyczynowych poprzez wprowadzenie trzeciej zmiennej
o ustalonym statusie30.
Testowano trzy modele zależności:
1) tradycyjny model sieciowy, w którym pochodzenie klasowe (class background) warunkuje wielkość sieci społecznych, a te aktywność konsumpcyjną
(klasa → wielkość sieci → aktywność konsumpcyjna31),
2) model kulturowej konwersji, gdzie związek między klasą a siecią społeczną zapośredniczony jest przez aktywność konsumpcyjną (klasa → aktywność
konsumpcyjna → wielkość sieci),
3) model pozornej zależności, w którym związek między aktywnością konsumpcyjną a siecią jest pozorny, wywołany wpływem pochodzenia klasowego
(aktywność konsumpcyjna → klasa → wielkość sieci).
Model kulturowej konwersji okazał się najlepiej dopasowany do zgromadzonych danych. Ponadto zastosowanie równań regresji pozwoliło potwierdzić
hipotezy szczegółowe. Upodobanie dla kultury „wysokiej” miało silny i istotny
statystycznie wpływ (przy kontroli zmiennych społeczno-demograficznych)
na liczbę przyjaciół (więzi o silnym charakterze), podczas gdy konsumpcja
kultury „popularnej” intensyfikowała liczbę posiadanych znajomych (gęstość
sieci o słabych połączeniach). Upodobanie dla odmiennych typów kultury pomaga tworzyć i utrzymywać odmienne typy relacji społecznych. Kultura może
działać jako czynnik inkluzji (bridging) i ekskluzji (bonding), przy czym to,
jaka funkcja będzie aktywna zależy od powszechności podzielania danej formy kulturowej i od łatwości jej przyswojenia. Formy kultury wymagające intensywnego treningu i doświadczenia (oparte na wąskich, „specjalistycznych”
kodach) pełnią raczej funkcję wykluczającą i służą budowaniu silnych więzi
przepojonych złożonymi znaczeniami i zaangażowaniem emocjonalnym między jednostkami podobnymi społecznie. Natomiast formy kultury popularnej,
ze względu na szeroką dystrybucję społeczną, stanowią raczej pomost łączący
jednostki z odległych rejonów przestrzeni społecznych, pełnią więc funkcję
30
31

O. Lizardo, How Cultural..., s. 791-793.
Taki charakter zależności sugerowała B.H. Erickson (zob. wyżej).
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integrującą32. W cytowanym już badaniu Erickson zaobserwowano, że rozmowy o sporcie stanowią istotny czynnik integrowania pracowników zajmujących
odmienne pozycje klasowe (przy czym tematyka sportowa zbliża raczej mężczyzn, a wyklucza kobiety)33. Przedstawione ustalenia prowadzą nas do tezy,
że najbardziej użytecznym zasobem jest różnorodność kulturowa, pozwalająca
rozwijać i utrzymywać sieć bogatą w oba typy kapitału społecznego (silne i słabe więzi) i w ten sposób reprodukować uprzywilejowaną pozycję w strukturze
społecznej34.
O tym, że uczestnictwo w kulturze i konsumpcja mogą być środkiem zapewniającym spójność społeczną przekonują badania nad stylem życia elit społecznych. Badania Alana Warde i Tony’ego Bennetta prowadzone wśród osób zajmujących czołowe pozycje w społeczeństwie brytyjskim w dziedzinie biznesu,
polityki i administracji wykazały, że osoby te były bardzo podobne pod względem gustów i aktywności kulturalnych (co upoważnia do mówienia o jednolitej
kulturze elit społecznych)35. Paradoksalnie rozległe uczestnictwo kulturalne
było bardziej rezultatem aktywności zawodowej i społecznej niż wynikiem
przywiązania do kultury dla niej samej. Choć członkowie elity uznają wagę kulturowych inwestycji, to kultura niekoniecznie stanowi dla nich wartość odczuwaną, pełniąc przede wszystkim funkcję integrowania środowiska, formowania
i organizowania elit, będąc środkiem wzajemnego uznania i akumulacji kapitału
społecznego (kontakty biznesowe, dostęp do pozycji i stanowisk). Podobnego
zdania jest Francie Ostrower, dla której spójność elit zapewniona jest nie tyle
przez „abstrakcyjną” wspólnotę gustu, ile dzięki aktywowaniu i ułatwianiu
mechanizmów organizacyjnych i sieciowych skutkujących produkcją wydarzeń
i spotkań jako sposobności dla formowania bliskich kontaktów36. Mówiąc inaczej, styl życia badanej grupy był w dużej mierze pochodną roli, jaką ta grupa
pełniła w społeczeństwie. „Bywanie” na wydarzeniach artystycznych i pewna
kompetencja w zakresie konsumpcji były niezbędnym elementem działalności
biznesowej, politycznej czy społecznej, w których istotną rolę odgrywa to, kogo
się zna i z kim się przebywa.

32
Podobnego zdania był John Fiske, gdy argumentował, że treści medialne (komunikowanie
masowe) mogą ułatwiać interakcje dostarczając tematów do konwersacji oraz znaczeń służących
wyrażaniu tożsamości (J. Fiske, Television Culture: Popular Pleasures and Politics, Methuen, New
York 1987, s. 77-78).
33
B.H. Erickson, Culture..., s. 232-233, 244-245.
34
O. Lizardo, How Cultural..., s. 794-803.
35
A. Warde, T. Bennett, A Culture in Common: The Cultural Consumption of the UK
Managerial Elite, „Sociological Forum” 2008, Vol. 56, Special issue, s. 240-259.
36
F. Ostrower, The Arts as Cultural Capital among Elites: Bourdieu’s Theory Reconsidered,
„Poetics” 1998, Vol. 26, s. 48.
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3. Więzi społeczne a system konsumpcji w świetle badań
mieszkańców Wrocławia
Dociekając związku między sferą konsumpcji (praktykami w niej realizowanymi) a sieciami społecznymi i kapitałem społecznym, można odwołać się
do wyników badań „Wrocławska diagnoza problemów społecznych”, realizowanych w 2010 r. na reprezentatywnej próbie 5 tys. mieszkańców Wrocławia37.
Jak utrzymują autorzy, choć badaniem objęto zbiorowość mieszkańców tylko
jednego miasta, to wyniki i wnioski dają się odnieść do ogółu mieszkańców
współczesnych wielkich miast w Polsce38. Na bazie pytań identyfikujących wzory
konsumpcji w sferze czasu wolnego wyodrębniono 3 kategorie (segmenty) konsumentów (tab. 1): (1) „Tradycyjnych biernych” (26% badanych) zorientowanych
na sferę życia domowo-rodzinnego (odpoczynek w domu, spotkania towarzyskie
w domu, wspólne rozmowy, zajęcia z rodziną). (2) „Aktywnych” (35% badanych)
wyróżniających się intensywnym uczestnictwem w sferze pozadomowej (np. spotkania towarzyskie w pubach, klubach, kawiarniach, chodzenie do kina, teatru, na
koncerty, uprawianie sportu, wyjazdy za miasto). (3) „Wycofanych” (39% respondentów) charakteryzujących się ogólnie niską intensywnością praktyk spędzania
wolnego czasu w każdej formie, poza przebywaniem w domu. Relatywnie często
osoby te uprawiają działkę oraz chodzą na spacery. Odmienna struktura wolnego
czasu koresponduje prawdopodobnie z odmiennymi rezultatami w zakresie więzi
społecznych i kapitału społecznego. To „aktywni”, w przeciwieństwie do „wycofanych”, mają największe szanse na szerokie kontakty społeczne i korzyści z nich
wynikające.
Jak się okazuje, za odmiennymi wzorami konsumpcji czasu wolnego kryją
się czynniki związane z pozycją społeczną. Na przykład „wycofani” to relatywnie częściej osoby starsze (w porównaniu z młodszymi „aktywnymi”, lecz nie
w stosunku do „tradycyjnych biernych”), o niższym wykształceniu, zagrożone
wykluczeniem społecznym, o niskim poziomie zaspokojenia potrzeb, biedniejsze,
o niskiej pozycji zawodowej, zagrożone bezrobociem39.
Zgodnie z postawioną hipotezą, sposób spędzania wolnego czasu ma silny
wpływ na tworzenie i podtrzymywanie więzi społecznych. Faktycznie, okazało
się, że największą średnią liczbę znajomych i przyjaciół, zgodnie z oczekiwaniami, mają „aktywni”, najmniejszą zaś „wycofani” (średnio dwa razy mniejszą)
M. Błaszczyk, S. Kłopot, J. Pluta, Stare i nowe problemy społeczne wielkiego miasta.
Socjologiczne studium konsumpcji na przykładzie Wrocławia, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa
2010, s. 7, 59.
38
Ibidem, s. 59.
39
Ibidem, s. 142-143.
37

114

Michał Cebula
Tabela 1. Sposoby spędzania wolnego czasu (zsumowany odsetek odpowiedzi „często”
i „bardzo często”)

Proszę powiedzieć, w jaki sposób zazwyczaj
spędza pan/pani swój czas wolny?
(typy praktyk)

Wzory konsumpcji wolnego czasu (skupienia)
tradycyjny
bierny

aktywny

wycofany

ogółem

Odpoczynek w domu (oglądanie TV,
czytanie, surfowanie w Internecie itp.)

89,1

69,0

77,5

77,5

Spotkania towarzyskie ze znajomymi
w domu u siebie/u znajomych

50,6

54,4

21,1

40,4

Spotkania towarzyskie ze znajomymi
w pubach, klubach, kawiarniach, restauracjach

16,8

56,5

9,9

27,9

Wspólne rozmowy, zajęcia z bliską rodziną

70,6

39,5

33,6

45,3

Spacery

41,3

46,9

47,1

45,5

Kino, teatr, galerie, wystawy itp.

5,6

28,7

3,2

12,8

Koncerty, imprezy sportowe, rekreacyjne

2,5

21,9

1,6

8,9

Uprawianie sportu

7,1

35,7

5,2

16,4

Wyjazdy za miasto

19,9

24,0

11,1

17,9

Uprawianie ogródka, działki

12,6

3,9

27,5

15,4

Spotkania, odwiedziny z dalszą rodziną

11,6

3,8

2,3

5,3

Spa, fryzjer, zabiegi upiększające, odnowa
biologiczna itp.

6,2

7,9

0,9

4,7

Siłownia, aerobik, fitness

3,9

19,0

0,6

7,9

46,5

8,3

18,0

21,9

Chodzenie do kościoła

Ź r ó d ł o: M. Błaszczyk, S. Kłopot, J. Pluta, Stare i nowe problemy społeczne wielkiego miasta. Socjologiczne studium konsumpcji na przykładzie Wrocławia, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 140-141.

Tabela 2. Liczba przyjaciół i znajomych (statystyki opisowe)

Typ konsumenta

Liczba znajomych, przyjaciół mieszkających we Wrocławiu
(lub jego najbliższej okolicy), z którymi respondent utrzymuje
bliskie i regularne kontakty
średnia

mediana

odsetek osób
niemających bliskich
znajomych

Tradycyjny bierny

16,48

10

1,2

Aktywny

21,90

12

2,2

Wycofany

12,93

6

7,5

Ogółem

16,98

10

5,2

Ź r ó d ł o: M. Błaszczyk, S. Kłopot, J. Pluta, Stare i nowe problemy..., s. 150.
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(tab. 2). Statystyki opisowe nie różnicowały wyraźnie konsumentów „tradycyjnych biernych” i „aktywnych”. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę częstotliwość
spotkań towarzyskich, to dystans między poszczególnymi typami konsumentów
staje się bardzo wyraźny. Na przykład do kilkukrotnych spotkań towarzyskich
w tygodniu przyznaje się odpowiednio 36,5% osób w profilu „aktywny”, 16,4%
– w profilu „tradycyjny bierny” i 14% w profilu „wycofany”. Co więcej, to wśród
„wycofanych” relatywnie większy jest odsetek tych, którzy spotykają się towarzysko tylko „kilka razy w roku” (20,7%) niż wśród „tradycyjnych biernych”
(14,7%) i „aktywnych” (2,7%)40. Profil „aktywnych” przypomina konsumentów
„wszystkożernych”, mających szerokie zainteresowania i dzięki temu zdolnych
utrzymywać rozległe i zróżnicowane kontakty.
Nie tylko liczba kontaktów i ich intensywność, ale także miejsce ich podtrzymywania różnicuje badane profile konsumentów. Ogólnie we wszystkich trzech
segmentach życie towarzyskie toczy się w domu. Niemniej jednak osoby „aktywne” częściej niż pozostałe spotykają się z przyjaciółmi i znajomymi: w klubach,
kawiarniach i restauracjach, w galeriach handlowych (będących ich ulubionym
miejscem robienia zakupów), na siłowni, w spa, klubach fitness, na wycieczkach
poza miasto. Na uwagę zasługuje także fakt, że to „aktywni” spędzają relatywnie
więcej czasu ze znajomymi i przyjaciółmi, podczas gdy „tradycyjni bierni” i „wycofani” z najbliższą rodziną. Jak pamiętamy, to raczej kontakty z osobami spoza
gospodarstwa domowego przyczyniają się do ustanowienia kapitału społecznego
jako dobra obywatelskiego. W tym wypadku silna orientacja prorodzinna sprzyja
powstawaniu pewnej próżni społecznej – społeczeństwa izolujących się rodzin,
a nie szerokich kręgów społecznych41.
Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje charakter relacji między strukturą czasu
wolnego a sieciami i kapitałem społecznym. Czy to rodzaj sieci określa typ konsumpcji, czy raczej sposób konsumpcji wpływa na zakres uspołecznienia? A może
za tymi zmiennymi stoi jakaś inna zmienna przyczynowa (np. pozycja społeczna,
zasoby ekonomiczne), która zarówno określa sposób wykorzystania czasu wolnego, jak i strukturę więzi społecznych? Okazało się, że osoby „wycofane” to osoby
najbardziej upośledzone społecznie. Niemniej jednak ich struktura czasu wolnego
jest częściowo kwestią ich preferencji. Świadczą o tym aspiracje ekonomiczne.
Nawet gdyby „wycofani” posiadali odpowiednie środki materialne, to wcale
nie byliby skłonni wydatkować ich w sposób stymulujący kapitał społeczny czy
poprawiający ich pozycję społeczną. Można więc powiedzieć, że upośledzenie
obiektywne wzmacniane jest w sferze przekonań i postaw (aspiracji), skutkując
niezdolnością do zmiany status quo42.
40
41
42

Ibidem, s. 150.
Ibidem, s. 151-152.
Ibidem, s. 144-145.
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Zakończenie
Praktyki konsumpcyjne i sposoby spędzania wolnego czasu pozostają w wielorakich zależnościach z sieciami społecznymi i kapitałem społecznym jednostek
i zbiorowości, dowodząc uspołeczniającego i komunikacyjnego charakteru konsumpcji. Zarówno zasoby kulturowe (gust, wiedza, kompetencje) i aktywności
konsumpcyjne stanowią „okazje” i „paliwo” do społecznych interakcji i nawiązywania kontaktów, jak i same kontakty (ich gęstość, zróżnicowanie, intensywność) są środkiem dyfuzji wzorów konsumpcyjnych. W terminologii P. Bourdieu
można mówić o wzajemnej konwersji kapitału kulturowego i społecznego. Badania wskazują, że osoby o szerokich sieciach społecznych (np. posiadający wielu
przyjaciół i znajomych z różnych środowisk społecznych) rozwijają gusty dla
szerokiego spektrum form kultury (tzw. wszystkożerność) lub też szerokie zainteresowania, pozwalają im mieć i utrzymywać bogate relacje społeczne. Jednak
więziotwórczy charakter konsumpcji może przybierać formę zarówno inkluzywną, jak i ekskluzywną. Czyli kultura może funkcjonować jako środek społecznych
podziałów i homogamii (łącząc osoby o podobnej pozycji społecznej, np. elitę),
jak i integracji społecznej osób zajmujących odległe pozycje w przestrzeni społecznej. To w tym ostatnim przypadku można mówić o kapitale społecznym jako
„spoiwie” społecznym ułatwiającym zbiorowe działanie i realizację celów ponadjednostkowych. Różnym aktywnościom czasu wolnego odpowiadają odmienne
rezultaty w tak rozumianym kapitale. Niekiedy specyfika czynności czasu wolnego nie sprzyja budowaniu norm wzajemności, zaufania i szerokiej współpracy.
W badaniach wrocławskich np. stwierdzono silny domocentryzm w spędzaniu
wolnego czasu, co może skutkować wytwarzaniem społecznej próżni, przestrzeni
niezagospodarowanej przez praktyki obywatelskie. Na inny problem wskazują te
badania, które dowodzą wzajemnego nakładania się i wzmacniania wykluczenia
konsumpcyjnego i społecznego. W tym wypadku możemy mówić o procesie akumulacji przewag jednych i upośledzeń innych.
Przytoczone rozważania dowodzą użyteczności pojęć „kapitału” czy „sieci
społecznych” w badaniach nad konsumpcją, stanowiąc jednocześnie źródło nowych hipotez, pozwalających na lepsze i bardziej pogłębione jej zrozumienie.
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Społeczna orientacja firm –
znaczenie dla konsumentów

Streszczenie. W artykule zaprezentowano koncepcję biznesu odpowiedzialnego społecznie,
która przybiera formę marketingu wspólnej sprawy. Oznacza ona wspólne działania firm komercyjnych i organizacji pozarządowych. Owocem tej współpracy są organizowane akcje społeczne,
które mają na celu nadanie rozgłosu społecznym działaniom przedsiębiorstwa i gromadzenie funduszy na rzecz organizacji społecznej. Informacje o takich przedsięwzięciach umieszczane są na
etykietach i opakowaniach produktów. Wyniki badania pilotażowego pokazują, jakie informacje
znajdujące się na etykiecie są ważne dla klienta, a także, jaka jest znajomość akcji społecznych
wśród studentów.
Słowa kluczowe: CSR, kampanie społeczne, cause marketing, marketing wspólnej sprawy

Wprowadzenie
Współcześnie firmy zwiększają przewagę konkurencyjną dzięki wprowadzaniu strategii biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR – Corporate Social Responsibility)1. Adaptacja w praktyce zasad CSR odpowiada potrzebie kreowania
wartości dla interesariuszy zgodnie z zasadami marketingu wartości (Value-Based
Zob. B. Rok, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście strategii
osiągania obopólnej korzyści, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, „Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego” nr 5 (1205), Wrocław 2008, s. 76.
1
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Marketing)2 i marketingu partnerskiego (Partnership Marketing)3. Wymienione
koncepcje zarządzania i działania firm na rynku podkreślają, że efektywność
rynkowa firm zależy od współdziałania i partnerskich stosunków między
uczestnikami rynku. Efektem jest kreowanie łańcucha wartości i partnerstwa
wewnątrz firmy, tj. między pracownikami oraz na zewnątrz, tzn. z wszystkimi
podmiotami, z którymi nawiązywane są kontakty gospodarcze i społeczne.
Szczególną formą takiego partnerstwa jest marketing wspólnej sprawy (cause
marketing), charakteryzujący związki między firmami biznesu i organizacji
społecznych. Przyczynia się on do wzrostu wartości przedsiębiorstwa przez
uzewnętrznianie działań prospołecznych firmy, a także jest okazją do gromadzenia przez organizacje non profit funduszy na wypełnianie zadań społecznych. Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia informacji o działaniach
społecznych firm, zamieszczanych na etykietach i opakowaniach produktów
w wyborach konsumenckich.

1. Działania prospołeczne przedsiębiorstw
jako czynnik rozwoju cause marketingu
Obecnie potrzeba wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu nabrała
znaczenia międzynarodowego. Świadczy o tym stanowisko Komisji Europejskiej
i Światowej Rady Biznesu.
Komisja Europejska wyjaśnia koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu jako oferowanie konsumentom dodatkowych wartości w wyniku przyjmowania
orientacji prospołecznej firm. W ujęciu tym zakłada się konstruowanie strategii
i przekazów komunikacyjnych w taki sposób, by nie tyko wykreować pozytywny prospołeczny wizerunek firmy i jej produktów, ale także zmienić klientów
w świadomych i lojalnych użytkowników produktów4. Z kolei Światowa Rada
Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju5 traktuje CSR jako „zobowiązanie
firmy do zachowań etycznych, przyczyniających się do rozwoju gospodarczego,
przy jednoczesnej poprawie jakości życia pracowników i ich rodzin, jak również
społeczności lokalnej i społeczeństwa w ogóle”. Przedstawione ujęcia społecznej
P. Doyle, Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 84 i n.
I.H. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001, s. 35 i n.
4
Por. Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility,
Komisja Europejska, Diectorate-General for Employment and Social Affairs, Brussels, July 2001,
pkt 8, 20.
5
WBCSD Stakeholder Dialogue on CSR, The Netherlands, September 6-8, 1998, za:
Corporate Social Responsibility: Meeting changing expectations, WBCSD 1 Mar 1999.
2
3
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odpowiedzialności biznesu eksponują pięć założeń, które składają się na społeczną odpowiedzialność biznesu. Są to6:
– przestrzeganie praw człowieka
– pozytywny wpływ na środowisko,
– przestrzeganie praw pracowników,
– zaangażowanie społeczne,
– przestrzeganie norm etycznych.
Obecny rozwój CSR ukazuje rozszerzający się zakres możliwych rozwiązań
praktycznych, akcentujących sposób działania firm i współpracy z otoczeniem
społecznym, np.7:
– Corporate Citizenship – firma jako dobry obywatel,
– Corporate Sustainability – biznes zrównoważony,
– Cause Related Marketing – marketing wspólnej sprawy,
– Social Marketing – marketing społeczny.
Wymienione sposoby wypełniania zadań społecznych przez biznes mieszczą
się w koncepcji CSR i są formami wypełniania jej założeń.
Wzrost świadomości społecznej wymusił na firmach zmianę systemu zarządzania. Ta zmiana okazała się korzystna dla społeczeństwa, środowiska, a także
z punktu widzenia efektów ekonomicznych firm. Zauważono, że biznes odpowiedzialny społecznie może być źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku8.
Adaptacja koncepcji CSR oznacza więc dla przedsiębiorstwa zintegrowanie
norm społecznych (w tym praw człowieka), zasad ekologii, ekonomii oraz kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa w działalności bieżącej firmy, a nie tylko
przedstawienie ich w misji. Dlatego przejawów CSR należy szukać w działaniach
firmy, poczynając od polityki, strategii, aż do podejmowanych działań operacyjnych. Kompleksowa adaptacja CSR w firmach doprowadza w dłuższym okresie
do wzrostu konkurencyjności firmy, ukształtowania prospołecznego wizerunku,
a w efekcie do pozyskania przyzwolenia społeczeństwa lokalnego na działalność
i rozwój firmy9.
Szczególnym polem wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu jest
współpraca firm z organizacjami społecznymi (NGOs – pozarządowymi) o cechach Cause Related Marketing – CRM)10. Relacje te polegają na kreowaniu
E. Lyon, The future of CSR issues for the next decade, Singapore 2009, http://www.csrasia.com/report/report_future_of_csr.pdf [1.09.2010].
7
Szerzej na ten temat: G. Zasuwa, Co oznacza obywatelstwo przedsiębiorstw, w: Społeczna
odpowiedzialność przedsiębiorstw, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego” nr 5 (1205), Wrocław 2008, s. 295 i n.
8
http://www.epr.pl/odpowiedzialny-biznes-w-polsce,csr,233,1.html [5.09.2010].
9
N. Xuereb, The Maltese Foundation: A Vehicle for Corporate Social Responsibility, Mondaq
Business Briefing, October 2009.
10
J. Daw, Cause Marketing for Nonprofits, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey 2006, s. 3 i n.
6
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związków partnerskich między organizacjami komercyjnymi i non profit w celu
realizacji przedsięwzięć dla dobra wspólnego. Ich efektem są korzyści dla:
– firmy w postaci wykreowanego wizerunku prospołecznego i wzrostu sprzedaży produktów,
– organizacji pozarządowej przez pozyskanie funduszy na realizacje zadań
społecznych,
– konsumentów organizacji non profit w postaci większej liczby potrzebnych
świadczeń.
Społeczna odpowiedzialność biznesu obejmuje całą politykę firmy (wewnętrzną i zewnętrzną)11, jej działania, odpowiedzialność wobec akcjonariuszy,
etyczne zwyczaje, transakcje, decyzje inwestycyjne.
Z powodu działań biznesu odpowiedzialnego społecznie coraz bardziej popularne staje się także umieszczanie na etykietach informacji związanych z działaniami biznesu odpowiedzialnego społecznie. Można te informacje zaliczyć do:
– oznaczeń ekologicznych,
– oznaczeń reklamowych,
– oznaczeń informacyjnych.
Zadaniem oznaczeń jest wyróżnienie produktu, by był lepiej postrzegany
przez konsumentów i tym samym chętniej nabywany. Coraz częściej koncepcja
biznesu odpowiedzialnego społecznie przeradza się w koncepcje marketingu zaangażowanego społecznie (cause marketing).
Przestawiona koncepcja to dla firmy skrócenie czasu oraz obniżenie kosztów
związanych z wykreowaniem produktu na rynku.

2. Etykieta jako źródło informacji dla klienta
Etykieta jest ważnym elementem opakowania, ponieważ zawiera informacje
które są niezbędne dla świadomego konsumenta. Pierwszą rzeczą, na którą patrzy konsument oglądając produkt, jest opakowanie oraz etykieta, bardzo często
te dwa elementy są połączone. Głównym zadaniem etykiety jest informacja na
temat produktu, a celami pobocznymi, choć coraz bardziej oczekiwanymi, jest
wzbudzenie zainteresowania konsumenta. Dlatego informacje pojawiające się na
produktach są bardzo różne, choć większość etykiet zawiera następujące dane12:
– nazwę produktu,
– markę produktu,
http://www.epr.pl/sprawne-wykorzystanie-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu-jakoelement-nowoczesnego-zarzadzania-firma-1,csr,94,2.html
12
G. Armstrong, M. Harker, Ph. Kotler, R. Brennan, Marketing: An Introduction, Pearson Education Limited, Essex, England 2009, s. 240.
11
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– skład,
– oznaczenia dotyczące sposobu użytkowania,
– informacje o właściwości produktu,
– miejsce produkcji,
– nazwę producenta,
– informacje promujące oraz wspierające pozycję produktu.
Informacje, które mogą być zawarte na opakowaniach można podzielić na
pięć głównych obszarów; wynika to z różnorodności danych, jakie mogą pojawiać się na etykietach. Podział ten służy systematyce. Informacje na etykietach
dzielimy na13:
– zasadnicze – służą do identyfikacji towaru i producenta,
– informacyjne – informacje o niektórych cechach wyrobu, umożliwiające
bliższe rozpoznanie właściwości, przydatności towaru, ilości, wartości itp.,
– manipulacyjne – dotyczą sposobu obchodzenia się z towarem w czasie
przechowywania, transportu, manipulacji,
– niebezpieczeństwa – określają niebezpieczne dla ludzi i otoczenia cechy
jednostek opakowaniowych oraz niezbędne środki ostrożności, związane z czasem składowania, transportem, magazynowaniem i manipulacją,
– reklamowe – zachęcają do używania i zakupu towaru.
Na terenie Unii Europejskiej aktem prawnym zawierającym podstawowe wymagania dotyczące znakowania żywności (informacji, jakie powinny znajdować się
na etykietach) jest Dyrektywa nr 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich
w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (Dz.Urz.
UE nr L 109 z dnia 6.05.2000 r. z późn. zm.). Dyrektywa została zaimplementowana
w zharmonizowanych aktach polskiego prawa. Tymi dokumentami są:
– ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914),
– ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 44 z późn. zm.),
– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.
w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. nr 137, poz. 966 z późn.
zm.).
Obligatoryjnie na opakowaniu każdego środka spożywczego muszą się znaleźć co najmniej następujące informacje14:
– nazwa środka spożywczego,
– składniki występujące w środku spożywczym,
Norma PN-90/O-79251/Az1.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie
znakowania środków spożywczych, Dz.U. nr 137, poz. 966 z późn. zm.
13
14
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– data minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia15.
Przedsiębiorstwa obecnie wykorzystują wiele rodzajów etykiet w celu różnicowania produktów homogenicznych, identyfikacji cech produktu, promocji.
Zamieszczanie etykiet na zróżnicowanych opakowaniach i produktach spowodowało rozwój w kierunku zastosowań nowych technologii w ich wytwarzaniu i zastosowaniu. Najczęściej spotykane rodzaje nowoczesnych etykiet przedstawiono
w tabeli 1.
Obecnie firmom coraz trudniej wyróżnić swoje produkty na tle innych. Krzykliwa kolorystyka opakowań coraz rzadziej przyciąga skutecznie uwagę klienta.
Firmy podążające za głównymi trendami światowymi oraz liczące się z potrzebami swoich klientów zaczęły umieszczać na etykietach oznaczenia sugerujące
dodatkowe korzyści płynące z zakupu produktów. Przykładem są informacje o:
– wyjątkowych i wyróżniających cechach produktu, dotyczących jego składu, miejsca lub sposobu wytwarzania, użytych surowców itd.
– korzyściach ekonomicznych, wynikających z zakupu produktu, co wiąże
się z możliwością udziału w konkursie, loterii, skorzystania z upustu cenowego,
– spełnianiu przez produkt norm ekologicznych, tj. kryteriów poszanowania
środowiska, zarówno z punktu widzenia wszystkich obowiązujących przepisów
prawa, jak i oceny jego uciążliwości dla środowiska naturalnego (zarówno w procesie produkcji, jak i konsumpcji).
Firmy coraz częściej próbują „wychować” klienta, tak by był w stosunku do
niej lojalny i kupował produkty danej marki. Jednym z elementów tych działań jest
edukacja społeczeństwa, by przejmowało wartości oraz normy moralne prezentowane przez organizacje. Inaczej można to nazwać świadomością klienta wykreowaną przez firmę. Oznacza to rozumienie przejawów świadomości ekologicznej,
stosowania się do niej, a także wybierania firm, które swoją działalnością i produktami są przyjazne środowisku. Gdy klient jest świadomy swoich wyborów, staje
się klientem lojalnym, który namawia swoich znajomych do zmiany zachowań.
Dzięki temu marka produktów (czasem firma) zaczyna być postrzegana jako bardzo dobra, co z kolei przekłada się na większy udział w rynku, tym samym blokuje
nowe przedsiębiorstwa przed wejściem na dany rynek, a konkurencję osłabia.
Narzędziami pomocnymi przy edukacji klienta są informacje (symbole), które
mogą znajdować się na etykietach: muszą być one elitarne lub trudno dostępne,
by odniosły pożądany skutek. Mogą informować o szczególnych cechach produk15
Data minimalnej trwałości – data, do której prawidłowo przechowywany środek spożywczy
zachowuje swoje właściwości; powinna być poprzedzona określeniem „najlepiej spożyć przed”
albo „najlepiej spożyć przed końcem”.
Termin przydatności do spożycia – termin, po upływie którego środek spożywczy traci przydatność do spożycia; termin ten jest podawany w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, łatwo psujących się; data powinna być poprzedzona określeniem „należy spożyć do”.
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Tabela 1. Etykiety – rodzaje i cechy
Rodzaj etykiety

Z czego jest
wytworzona

Jak się przyczepia

Jakie produkty

Tradycyjna

papier

nakleja się na opakowanie produktu

pakowane w opakowania twarde

Samoprzylepna

najczęściej foliowany papier

przylepia się

pakowane w opakowania twarde

W formie
banderoli

papier, foliowany
papier, tworzywo
sztuczne

zabezpiecza się
przed zsunięciem

zamieszczane na produktach o nieregularnych kształtach, np. wędlinach, wełnie,
serach dojrzewających

Metka

papier lub tworzywo sztuczne

przywiesza się

artykuły odzieżowe, obuwie, wyroby
ze skóry

Typu IML
(in-mould-label)

tworzywo sztuczne

w procesie technologicznym wtapia
się w opakowanie z tworzywa
sztucznego

na opakowaniach serków, ryb

SSL (Shrink
Sleeve Labels)

tworzywo sztuczne

kurczliwa folia

zamieszczana najczęściej na zakrętkach
butelek z tworzyw sztucznych, gdzie
pełni funkcję plomby, uniemożliwiając
nieuprawnione odkręcenie butelki

W formie małej
książeczki

papier, tworzywo
sztuczne

mocowana
na produktach

na produktach odzieżowych, artykułach
gospodarstwa domowego; jest nośnikiem
informacji o cechach i użytkowaniu
produktu, często prezentuje te dane
w różnych językach

Inteligentna

wyposażona
w identyfikatory

Z fotokodem

wydruk fotokodu

na etykiecie

zawiera tekst informujący o produkcie
lub linki do stron producenta

Z wbudowanym
hologramem

tworzywo sztuczne

na etykiecie

funkcją jest identyfikowanie produktu danego producenta, co zabezpiecza
konsumenta przed zakupem podrobionego
produktu

produkty spożywcze – identyfikatory temperatury, identyfikatory wilgotności zmieniają kolor gdy temperatura czy wilgotność
produktu przekroczy dopuszczalny poziom
przechowywania produktu

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

tów i trudno je podrobić. Informacje można podzielić na kilka grup, rozróżniając
ich różne rodzaje:
– przyznane nagrody i wyróżnienia dla produktu lub producenta,
– współdziałanie firmy z innymi przedsiębiorstwami,
– współpraca z organizacjami non profit,
– współpraca z administracją rządową,
– działania sponsoringowe,
– niesienie pomocy potrzebującym grupom społecznym.
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Najbardziej rozpoznawalnymi symbolami są te związane z przyznanymi nagrodami i wyróżnieniami. W Polsce są to np. „Laur Konsumenta”16, godło „Teraz Polska”17, „Polska Dobra Żywność” oraz „Wizytówka Polski” przyznawana
przez Forum Polskiego Produktu. Na rysunku 1 przedstawiono etykietę wody
mineralnej „Cisowianka”, gdzie zamieszczono oznaczenie przyznanej nagrody
„Wizytówka Polski 2010”.

Rys. 1. Etykieta produktu z symbolami uzyskanych nagród
Ź r ó d ł o: http://www.cisowianka.pl [24.01.2011].

Inną grupą oznaczeń zamieszczanych na etykietach, które są łatwo identyfikowane przez konsumentów, są takie, które informują o udziale producenta w akcjach
społecznych w ramach tzw. cause marketingu18. Fakt nagłośnienia w masowych
mediach społecznej akcji powoduje, że zamieszczona o niej informacja na etykiecie
jest łatwo rozpoznawalna przez klienta, co stymuluje go do zakupu takiego produktu. Przeprowadzone badanie sondażowe wśród studentów wykazało, że o programach społecznych dowiadują się oni z mediów, ale też rozpoznają firmy i produkty

Rys. 2. Logo akcji „Podziel się posiłkiem”, umieszczane na produktach
firm uczestniczących w tej akcji społecznej
Źródło: http://www.podzielsieposilkiem.pl [24.01.2011].

które je wspomagają19, zdają sobie także sprawę, że dokonując zakupu produktu
powiązanego z akcją społeczną, pośrednio pomagają rozwiązać problemy społeczne. Najczęściej rozpoznawane i wymieniane programy to: „Podziel się posiłkiem”,
„Podaruj dzieciom słońce”, „PAH – Woda dla Sudanu” i „ Moje silne drzewo”.
http://www.laur-konsumenta.pl/ [24.01.2011].
http://www.terazpolska.pl/?menu=content&id=23 [24.01.2011].
18
Zob. J. Daw, Cause Marketing..., s. 3.
19
Badania prowadzono w WSB we Wrocławiu w ramach realizacji projektu MNiSW
nr NN115 247 236.
16
17
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Przedstawione przykłady stosowanych oznakowań na etykietach produktów
o wyróżniających cechach mogą być zamieszczane fakultatywnie, ale o uprawnieniu do ich stosowania decydują organizacje zewnętrzne względem firmy. To
wzmacnia ich siłę promocyjną, zwiększa wiarygodność przekazu i buduje lojalność klientów.
Jednak mimo że tworzone są warunki do uczciwych praktyk gospodarczych
i konkurencji, to zdarzają się producenci, którzy w pogoni za wzrostem sprzedaży
swych produktów nierzetelnie informują klientów o szczególnych społecznych
właściwościach produktu, których on w rzeczywistości nie ma.

3. Znaczenie informacji o akcjach społecznych
w wyborach konsumentów
W celu identyfikacji znaczenia informacji zamieszczanych na etykietach produktów w wyborach konsumenckich przeprowadzono dwa badania bezpośrednie
w formie sondażu ustrukturyzowanego. W styczniu 2011 r., zorganizowano badania fokusowe wśród dobranych czterech grup respondentów, studentów trzeciego roku studiów licencjackich zaocznych, na kierunku psychologia w biznesie.
W badaniach brało udział łącznie 40 osób (28 kobiet i 12 mężczyzn); podzielono
ich na grupy według płci, aktywności zawodowej, wyróżniono także grupę przedstawicieli jednoosobowych gospodarstw domowych. Pierwsza grupa obejmowała
7 mężczyzn (aktywnych zawodowo); druga 11 kobiet (aktywnych zawodowo),
trzecia 10 kobiet (jednoosobowe gospodarstwa domowe), czwarta grupa była
mieszana: 5 mężczyzn i 7 kobiet (bez uwzględnienia aktywności zawodowej
i składu gospodarstwa domowego). Uzupełniającym źródłem informacji były
wyniki badania ankietowego, które przeprowadzono w lutym 2011 r. Do tego badania wytypowano 42 osoby (26 kobiet, 16 mężczyzn), byli to studenci drugiego
roku studiów licencjackich dziennych kierunków psychologia w biznesie, marketing oraz logistyka w biznesie.
Celem badania fokusowego było sprawdzenie, jakie informacje na opakowaniach są czytane przez klientów oraz czy informacje na temat akcji społecznych
mają wpływ na podejmowanie wyborów konsumenckich. Badanie drugie miało
wykazać, które informacje dla wyborów konsumenckich są ważne oraz jaka jest
znajomość akcji społecznych przez studentów.
Uzyskane wyniki badań wśród grup fokusowych dały podstawę do wytypowania i rangowania zestawu informacji na opakowaniach, które są ważnymi
czynnikami w wyborach produktu. Według ważności są to:
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1) wygląd opakowania,
2) kolorystyka opakowania,
3) skład produktu,
4) informacja z kim producent współpracuje,
5) nazwa producenta,
6) informacje na temat akcji społecznych,
7) symbole informacyjne na opakowaniu,
8) obrazek / zdjęcie produktu,
9) wartość odżywcza produktu,
10) kod kreskowy.
Uzyskane wyniki badań fokusowych wykazały także różnice w postępowaniu
klientów i wykorzystywaniu informacji na opakowaniach i etykiecie w zależności
od tego czy produkt jest kupowany po raz pierwszy oraz czy znany był konsumentowi wcześniej (rys. 3).

Rys. 3. Informacja na etykiecie i opakowaniu produktu jako czynnik decyzji konsumentów
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rysunek 3 przedstawia uzyskane wyniki badania. Skala, według której rysunek powstał to 1 : 10, przy czym 1 oznacza informację na którą zwraca się
największą uwagę, a 10 to informacja, na którą zwraca się uwagę w stopniu najmniejszym.
Wyniki wskazują, że respondenci wybierając produkt po raz kolejny zwracają
uwagę głównie na informacje dotyczące: wyglądu opakowania, składu produktu,
kolorystyki opakowania, producenta. Natomiast podczas zakupu produktu po
raz pierwszy najważniejsze są: opakowanie, skład produktu, wartość odżywcza
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produktu. Oznacza to, że konsumenci kupując produkty spożywcze kierują się
wyglądem opakowania oraz składem produktu. Przy czym na skład produktu najczęściej zwracają uwagę osoby, które zdrowo się odżywiają. Z kolei informacje
o mniejszej randze w wyborach konsumentów to: wartość odżywcza produktu,
obrazki i zdjęcia produktu na opakowaniu.
Natomiast, jak wykazały wyniki badania fokusowego, informacje na temat
akcji społecznych firm nie skłaniają do zakupu. Tylko pięć osób z badań fokusowych (osoby będące jednoosobowymi gospodarstwami domowymi) stwierdziło, że
w trakcie wyboru pomiędzy produktami wybierają tylko te z akcjami społecznymi.
Z kolei wyniki badania ankietowego, dotyczące znajomości działań społecznych firm przez nagłośnienie akcji społecznych wykazały także małe znaczenie
w wyborach zakupowych informacji o społecznej odpowiedzialności producenta
kupowanego produktu. Natomiast w badaniu ankietowym znaczenie tych informacji oceniono na 6,8 pkt, gdy był to zakup produktu po raz pierwszy oraz na
8,3 pkt, gdy był to kolejny zakup. Dodać trzeba, że osoby, które zadeklarowały,
że mają postawę prospołeczną podczas zakupów zwracały również uwagę na informacje o społecznych akcjach związanych z kupowanym produktem. Także one
wykazały większą znajomość akcji społecznych. Wyniki spontanicznej znajomości akcji społecznych zaprezentowano na rysunku 4.

Rys. 4. Znajomość spontaniczna akcji społecznych
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 3.

Uczestniczący w badaniu ankietowym wykazali znajomość następujących
programów społecznych:
1. „Podziel się posiłkiem!”20 program realizowany dzięki zaangażowaniu
konsumentów Danone’a. Kupując produkty Danone’a od sierpnia do października
20

http://www.podzielsieposilkiem.pl/index.php?Pages&MenuId=53 [24.01.2011].
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oznaczone talerzykiem „Podziel się posiłkiem” pomagają dożywiać dzieci. Ten
program społeczny został zainicjowany w 2003 r. przez Danone’a, aby walczyć
z niedożywieniem dzieci w Polsce. Partnerami akcji są Danone, Fundacja Polsat,
Bank Żywności. Początkowo, w 2003 r. współzałożycielem była akcja „Pajacyk”
Polskiej Akcji Humanitarnej. Obecnie są to dwa oddzielne programy, jednak
w wielu aspektach podobne. Studenci odpowiadający w ankietach bardzo często
popełniali błąd pisząc „Akcja Pajacyk – Danone” lub „Podziel się posiłkiem – akcja Pajacyka”. Jest to błąd, przez który akcja „Pajacyk” oraz akcja „Podziel się
posiłkiem” były traktowane jako wspólna akcja. Sądzić można, że respondenci
bardziej kojarzą te akcje z problemem społecznym i potrzebą niesienia pomocy
niedożywionym dzieciom niż z organizatorami tych akcji, firmą Danone czy Polską Akcją Humanitarną.
2. „Podaruj dzieciom słońce”21 to dwunasta edycja akcji organizowanej przez
firmę Procter & Gamble oraz Fundację POLSAT. W tym roku fundusze zbierane
są pod hasłem: „Te produkty działają nawet wtedy, gdy się kończą”. Konsumenci
mogli wziąć udział w tej akcji, gdy w okresie od 1 września do 24 grudnia 2010 r.
kupili produkty firmy Procter & Gamble, tj.: Vizir, Pampers, Blend-a-med, Gilette, Bonux, Ariel, Lenor, Fairy, Pantene Pro-V, Head & Shoulders, Naturella,
Always, Ambi-Pur i Wella. Część zysku z zakupu tych produktów firma P&G
zobowiązała się przeznaczyć na pomoc potrzebującym dzieciom, podopiecznym
Fundacji POLSAT. Akcja ta była intensywnie wypromowana przez telewizję Polsat. W prezentowanym badaniu ankietowym znajomość tej akcji wykazało 19 respondentów, którzy wypowiedź uzupełnili dodając slogan „Kup produkt, który
działa, nawet gdy się skończy”. Respondenci wskazywali także produkty związane z tą akcją, które były promowane przez telewizję: pastę do zębów Blend-a-med
i proszek do prania Vizir.
3. „Woda dla Sudanu”22. Jest to wspólny program Polskiej Akcji Humanitarnej
i producenta Cisowianki, trwający od listopada 2008 r. Polska Akcja Humanitarna
niesie pomoc ludziom, których wojny, klęski żywiołowe, globalizacja gospodarki,
ubóstwo, nadmierne zużycie wody w krajach wysoko rozwiniętych pozbawiły dostępu do wody pitnej. Nałęczów Zdrój Sp. z o.o., producent wody Cisowianka23,
współpracuje z Polską Akcją Humanitarną, angażując się w organizowaną przez
PAH kampanię „Woda dla Sudanu”. W ramach tej wspólnej akcji sprzedawana jest
woda naturalna Cisowianka w opakowaniach 0,33 l, dedykowana specjalnie na
potrzeby tej Kampanii. Cały dochód ze sprzedaży jest przekazywany Polskiej Akcji Humanitarnej na realizację zadań kampanii „Woda dla Sudanu” – i na budowę
21
http://www.fundacjapolsat.pl/Podaruj_Dzieciom_Slonce__Aktualnosci,5483/2010,260441/
index.html [24.01.2011].
22
http://www.wodapitna.pl/kampania [24.01.2011].
23
Na potrzeby artykułu opisałem tylko jeden program akcji.
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studni w Południowym Sudanie. Wyniki badania ankietowego wykazały słabą znajomość tej akcji przez studentów. Natomiast wyniki badania fokusowego były inne;
badane osoby wiedziały dużo o programie i były do niego pozytywnie nastawione.
Jednak respondenci zarówno w badaniu fokusowym, jak i ankietowym nie wiedzieli, że jedynie zakup butelki wody o pojemności 0,33 l wspiera omawianą akcję społeczną. Oznacza to, że wizerunek akcji społecznej rozciągnął się na cały asortyment
wody Cisowianka, co spowodowało wprowadzenie kupujących w błąd.
4. „Moje silne drzewo”24 to program sadzenia drzew i edukacji proekologicznej społeczeństwa polskiego. Firma Żywiec Zdrój jest założycielem i głównym donatorem tej akcji. Partnerami zaś są Fundacja Nasza Ziemia, Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach i Uniwersytet Warszawski. Obecnie trwa trzecia edycja projektu. Program ten znała niewielka liczba studentów.
W przeprowadzonym badaniu ankietowym respondenci nie wykazali znajomości
ani szczegółowych założeń tej akcji, ani też jej partnerów.
5. „1 paczka = 1 ratująca życie szczepionka”25 to program współpracy marki
Pampers i UNICEF. Ma na celu ochronę życia dzieci w najbardziej zagrożonych
tężcem regionach świata i pomoc w całkowitym wyeliminowaniu zagrożenia tą
chorobą do 2015 r. Trzecia edycja akcji Pampers i UNICEF trwała od początku
stycznia do końca marca 2011 r. Program wskazało ośmiu studentów, którzy także wiedzieli, że zakup jednej paczki pieluszek lub chusteczek Pampers finansuje
jedną szczepionkę przeciwtężcową. Respondenci nie wiedzieli jednak, że tylko
dochód ze sprzedaży produktów oznaczonych logo tej akcji finansuje tę kampanię
społeczną.
6. „NIVEA Błękitne Żagle” 26 to program skierowany do najmłodszych żeglarzy, w wieku do 11 lat. Główną ideą tej akcji jest promowanie żeglarstwa jako
sposobu na aktywny wypoczynek dzieci. Uczestnikami i organizatorami tego
programu są producenci marki NIVEA, Polski Związek Żeglarski (PZŻ) oraz
Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist (NSKO). Akcji tej patronują: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Komitet Olimpijski oraz Targi Wiatr i Woda.
Znajomość tej akcji wykazało jedynie czterech studentów, którzy także podali
pełną nazwę programu, łącznie z marką NIVEA.
7. „Wielka Kampania Życia – AVON kontra rak piersi”27 to program Fundacji AVON Cosmetics Polska, który trwa od 1998 r. Celem tej akcji jest nagłośnienie problemu badań profilaktycznych i przeciwdziałanie chorobie nowotworowej
piersi, a także gromadzenie funduszy na jej promocję. By zostać darczyńcą tej
http://www.mojesilnedrzewo.pl/program/page/oprogramie [24.01.2011].
http://www.unicef.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/rusza-trzecia-edycja-akcjipampers-i-unicef-_266 [24.01.2011].
26
http://www.niveapolska.pl/About_Us/Zaanga%C5%BCowanie_spo%C5%82eczne/
NIVEA_B%C5%82%C4%99kitne_%C5%BBagle.html [24.01.2011].
27
http://wielkakampaniazycia.pl/6,o-programie.html [24.01.2011].
24
25
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akcji, trzeba zakupić promowany produkt z różową wstążką z katalogów Avon;
zysk ze sprzedaży w całości przeznaczany jest na działalność Fundacji. Znajomość tej akcji wykazały dwie osoby, które także podały poprawnie pełną nazwę
programu łącznie z nazwą firmy AVON.
8. „Policz się z cukrzycą” 28 to program Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której celem jest pomoc osobom chorym na cukrzycę przez
umieszczanie na opakowaniach produktów żywnościowych informacji o wymiennikach węglowodanowych i białkowo-tłuszczowych. Program ten działa
od 2006 r., a w 2009 r. informacje dla chorych umieszczono na 197 produktach29. Wyniki prezentowanych badań ankietowych ujawniły, że tylko jedna
osoba wiedziała o istnieniu tego programu. Dodać trzeba, że akcja ta – jako
jedyna – od długiego czasu nie jest promowana.

Zakończenie
Współcześnie można obserwować rozwój akcji społecznych, w których
współpracują zarówno firmy komercyjne, jak i organizacje non profit. Celem
tych akcji jest demonstrowanie społecznej odpowiedzialności firm i finansowanie
działań organizacji społecznej w zakresie rozwiązania pilnego problemu społecznego.
Jednak pomimo nagłośnienia tych akcji w mediach i zamieszczenie o nich
informacji na etykietach i opakowaniach produktów, klienci nie wykazują nimi
dużego zainteresowania. Świadczą o tym wyniki badań wywiadu fokusowego
i badań ankietowych, z których wynika, że klienci w wyborach zakupowych nie
kierowali się tymi informacjami i rozciągali markę akcji społecznej na wszystkie sprzedawane produkty przedsiębiorstwa zaangażowanego w taką akcję.
Można więc przypuszczać, że producent jako efekt udziału w akcji społecznej
odnotowuje także wzrost sprzedaży produktów nie objętych programem, co
zwiększa przychody firmy.
Jest to skutek słabego wyróżniania przez producenta oferty produktowej
sprzedawanej pod marką akcji społecznej, a także braku dociekliwości klientów
i nieinteresowania się informacjami na etykietach w wyborach zakupowych produktów.

http://www.wosp.org.pl/nasza_dzialalnosc/policz_sie_z_cukrzyca [24.01.2011].
Stan z 26.10.2009 – plik do pobrania na stronach WOŚP http://s.wosp.org.pl/Files/policz_
sie_z_cukrzyca_26_10_2009.pdf [24.01.2011].
28
29
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Doradztwo w zarządzaniu finansami
gospodarstw domowych w Polsce

Streszczenie. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, dotyczącą pośrednictwa finansowego,
doradca finansowy to niezależny profesjonalista, którego zadaniem jest przekazanie klientowi merytorycznej wiedzy na temat planowania jego finansów osobistych i ochrona jego majątku. Wraz
ze wzrostem liczby i stopnia złożoności usług rynku finansowego rośnie znaczenie roli doradztwa
finansowego we wspomaganiu procesu zarządzania finansami gospodarstw domowych. W Polsce
nie wprowadzono jeszcze regulacji prawnych dotyczących systemu kształcenia, egzaminowania,
nadawania licencji i kontrolowania doradców finansowych.
Słowa kluczowe: finanse, gospodarstwo domowe, zarządzanie finansami, planowanie finansowe, decyzje finansowe, finanse osobiste, doradztwo finansowe, doradca finansowy, broker
finansowy

Wstęp
Gospodarstwo domowe podejmuje wiele decyzji finansowych dotyczących
konsumpcji, inwestowania, oszczędzania, pozyskiwania środków finansowych
oraz zabezpieczania się przed ryzykiem i na starość. Jest uczestnikiem rynku
finansowego, na którym pojawiają się coraz to nowe i bardziej skomplikowane
produkty, oferowane przez liczne instytucje finansowe. Brak dostatecznej wiedzy ekonomiczno-finansowej skłania gospodarstwa domowe do angażowania

136

Olga Wyszkowska-Kaniewska, Marianna Dębniewska

w proces zarządzania swoimi finansami profesjonalnych doradców, m.in. doradców finansowych.
Celem opracowania jest przedstawienie roli doradztwa finansowego w procesie zarządzania finansami gospodarstw domowych oraz diagnoza stanu doradztwa
finansowego w Polsce.
Powyższe zamierzenia zrealizowane zostały poprzez analizę literatury przedmiotu oraz danych źródłowych Europejskiej Federacji Doradców i Pośredników
Finansowych (FECIF), Europejskiej Federacji Doradców Finansowych (EFFP
i EFFP Polska), Fundacji na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego (EFPA
Polska), Europejskiego Stowarzyszenia Planowania Finansowego (EFPA Europa), Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF) oraz Komisji Nadzoru
Finansowego.

1. Finanse gospodarstw domowych
W polskiej literaturze przedmiotu znaleźć można kilka definicji finansów gospodarstw domowych. I tak Cz. Bywalec definiuje finanse gospodarstw domowych jako zjawiska ekonomiczne zachodzące w obrębie
gospodarstw domowych, które są bezpośrednio związane z gromadzeniem
i wydatkowaniem środków pieniężnych1. Według B. Świeckiej finanse gospodarstw domowych to dyscyplina nauki o finansach, zajmująca się pozyskiwaniem środków finansowych, ich gromadzeniem oraz wydatkowaniem.
To dziedzina nauk ekonomicznych związana z gospodarowaniem środkami
finansowymi przez członków gospodarstw domowych, której przedmiotem
zainteresowania jest ruch pieniądza, cyrkulacja pomiędzy różnymi gospodarstwami domowymi, instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami i rządem2.
D. i S. Korenikowie przedstawiają finanse gospodarstw domowych jako gromadzenie i wydatkowanie zasobów pieniężnych przez te gospodarstwa3. Najszersze ujęcie finansów gospodarstw domowych proponuje K. Waliszewski.
Przez finanse gospodarstw domowych rozumie on ogół procesów i zjawisk
związanych z gromadzeniem (z różnych źródeł w postaci przychodów ekwiwalentnych, transferowych i kredytowych), podziałem oraz wydatkowaniem
środków pieniężnych (na różne cele: wydatki ekwiwalentne, transferowe
1
Cz. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
2009, s. 139.
2
B. Świecka, Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny – skutki – przeciwdziałanie,
Wyd. Difin, Warszawa 2009, s. 64.
3
D. Korenik, S. Korenik, Podstawy finansów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 17.
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i kredytowe) przez gospodarstwa domowe, dzięki czemu między gospodarstwami domowymi a podmiotami otoczenia (przedsiębiorstwami, instytucjami
finansowymi, państwem, samorządami) powstają wzajemne relacje oparte na
cyrkulacji pieniądza od tych podmiotów do gospodarstw domowych i na odwrót4.
Cechą wspólną przytoczonych tu definicji jest stwierdzenie, że finanse gospodarstw domowych to gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych
przez gospodarstwa domowe.
Pojęcie finansów gospodarstw domowych najczęściej zamiennie stosuje się
z takimi pojęciami, jak finanse osobiste bądź finanse prywatne. Nie do końca
jest to zasadne. Finanse osobiste to pojęcie węższe. Obejmuje zjawiska pieniężne
związane z działalnością pojedynczego człowieka5. Finanse prywatne to z kolei
pojęcie szersze. Dotyczy zjawisk finansowych wszystkich podmiotów niebędących częścią sektora finansów publicznych, a zatem gospodarstw domowych,
a także przedsiębiorstw, banków, towarzystw ubezpieczeniowych itp.6 Jednak na
potrzeby tego opracowania pojęcia finansów osobistych i finansów gospodarstw
domowych można uznać za równoznaczne.

2. Zarządzanie finansami gospodarstw domowych
Podobnie jak w przypadku finansów gospodarstw domowych w polskiej literaturze przedmiotu proponuje się kilka definicji zarządzania finansami gospodarstw
domowych. Według Cz. Bywalca zarządzanie finansami gospodarstw domowych
to całokształt czynności członków gospodarstwa domowego, polegających na
pozyskiwaniu środków finansowych oraz na ich wydatkowaniu zgodnie z przyjętymi celami7. B. Świecka wprowadza pojęcie efektywnego zarządzania finansami
gospodarstw domowych, przez które rozumie proces polegający na zwiększaniu
środków finansowych, przy jednoczesnym utrzymaniu takiego poziomu kosztów,
który prowadzi do zwiększenia zamożności i poziomu życia gospodarstwa domowego. Nie każde zarządzanie finansami gospodarstwa domowego jest efektywne8. K. Waliszewski definiuje zarządzanie finansami osobistymi jako proces

4
5
6

s. 23.

7
8

K. Waliszewski, Doradztwo finansowe w Polsce, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2010, s. 32.
K. Jajuga, Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007, s. 16.
J. Zarzecki, Finanse, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2003,
Cz. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, s. 139.
B. Świecka, Niewypłacalność gospodarstw domowych..., s. 70-71.
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Rys. 1. Etapy zarządzania finansami gospodarstw domowych
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie K. Waliszewski, Doradztwo finansowe w Polsce, s. 37-38.

systemowego i świadomego kierowania swoimi finansami przez gospodarstwo
domowe, składający się z następujących po sobie etapów (rys. 1)9.
Każda z przytoczonych definicji zawiera w swej treści inne spojrzenie na problem zarządzania finansami gospodarstw domowych. Pierwsza definicja pozwala
wysnuć wniosek, że każde gospodarstwo domowe zarządza swoimi finansami.
Drugie podejście sugeruje, że nie każde zarządzanie przynosi zamierzone efekty. Trzecia definicja ukazuje zarządzanie finansami osobistymi jako działanie
świadome, przemyślane i systemowe. Polega ono na przygotowaniu, wcieleniu
w życie i monitorowaniu planu finansowego. Działania te można inaczej nazwać
planowaniem finansowym10. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjmuje
się definicję zaproponowaną przez K. Waliszewskiego.
9
10

K. Waliszewski, Doradztwo finansowe w Polsce, s. 36-37.
http://www.fecif.pl/klient/finanse-osobiste/ [1.04.2011].
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3. Gospodarstwo domowe na rynku finansowym
Rynek finansowy to miejsce, gdzie dokonuje się transakcji instrumentami
finansowymi11. Składa się on z wielu segmentów, które można uporządkować
wykorzystując różne kryteria12.
Na rynku finansowym dochodzi do spotkania podmiotów poszukujących
środków finansowych z podmiotami użyczającymi im tych środków, najczęściej
odpłatnie13. Rynek finansowy umożliwia przepływ funduszy od podmiotów, które mają nadwyżki finansowe (podaż pieniądza) do podmiotów, które zgłaszają
niedobory środków finansowych (popyt na pieniądz). W praktyce w obrocie tym
często uczestniczą pośrednicy finansowi, którzy sprawiają, że przepływ środków
pieniężnych między zainteresowanymi stronami jest efektywniejszy14.
W toku zarządzania swoimi finansami gospodarstwa domowe podejmują wiele
decyzji finansowych dotyczących konsumpcji, oszczędzania, inwestowania, pozyskiwania środków finansowych oraz zabezpieczania się przed ryzykiem i na starość.
Stykają się zatem z rynkiem finansowym na wielu płaszczyznach. Są uczestnikami
rynku usług finansowych, reprezentując zarówno stronę podażową, jak i popytową.
Decyzje finansowe podejmowane przez gospodarstwa domowe są konsekwencją
odczuwanych przez nie potrzeb. Rynek finansowy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gospodarstw domowych oferuje im wiele usług finansowych. W tabeli 1
przedstawiono potrzeby zgłaszane przez gospodarstwa domowe, idące za nimi decyzje finansowe oraz usługi rynku finansowego dla gospodarstw domowych.
Gospodarstwo domowe wchodzi zatem w relacje z wieloma podmiotami
rynku finansowego, takimi jak: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze
emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, instytucje parabankowe, kasy
mieszkaniowe, doradcy finansowi, kredytowi, inwestycyjni, planerzy finansowi,
agenci, multiagenci, brokerzy ubezpieczeniowi i inni.

4. Doradztwo w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych
Zgodnie z danymi Komisji Nadzoru Finansowego w lutym 2011 r. w Polsce
zarejestrowanych było 49 banków komercyjnych, 575 banków spółdzielczych
11
Finanse, bankowość i rynki finansowe, red. nauk. E. Pietrzak, M. Markiewicz, Wyd.
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 22.
12
Por.: System finansowy w Polsce, red. nauk. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 29.
13
D. Korenik, S. Korenik, Podstawy finansów..., s. 101.
14
Gospodarstwa domowe na rynku finansowym. Monografia Katedry Finansów, red. nauk.
E. Mazurek-Krasodomska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008, s. 14.
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Tabela 1. Potrzeby i decyzje finansowe gospodarstw domowych oraz usługi rynku finansowego
dla gospodarstw domowych
Potrzeba

Decyzja finansowa

Usługi finansowe

Bezpieczeństwo
i utrzymanie rezerwy
środków
na nieprzewidziane
wydatki

oszczędzanie

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

lokata terminowa,
wkłady płatne na żądanie a’vista,
wkłady oszczędnościowe, rentierskie,
certyfikat depozytowy banków,
lokata dwuwalutowa,
lokata automatyczna,
ubezpieczenie osobowe,
konto oszczędnościowe,
polisa lokacyjna,
lokaty dynamiczne,
inne.

Pomnażanie majątku

inwestowanie

–
–
–
–

Czasowy niedobór
środków pieniężnych
lub kapitałochłonny
zakup, np. nieruchomości, samochodu

pożyczanie

–
–
–
–

Zabezpieczenie
przed ryzykiem

ubezpieczenie

– ubezpieczenie majątkowe,
– ubezpieczenie na życie.

Zabezpieczenie
na starość

ubezpieczenie
emerytalne

– otwarte fundusze emerytalne,
– pracownicze programy emerytalne,
– indywidualne konta emerytalne.

Rozliczenia pieniężne
i dostęp do gotówki

usługi rozliczeniowe

–
–
–
–

Pomoc
w podejmowaniu
decyzji finansowych

skorzystanie
z doradztwa
finansowego

– usługi dodane do innych usług finansowych
w obszarach oszczędzania, inwestowania,
finansowania, ubezpieczeń, ubezpieczeń
emerytalnych, rozliczeń pieniężnych.

detaliczne obligacje skarbowe,
lokaty indeksowane,
papiery wartościowe,
jednostki uczestnictwa w otwartych
funduszach inwestycyjnych,
– certyfikaty inwestycyjne w zamkniętych
funduszach inwestycyjnych,
– inne.
kredyt bankowy,
bankowa i niebankowa pożyczka pieniężna,
pożyczka lombardowa,
pożyczka z pracowniczej kasy
zapomogowo-pożyczkowej,
– leasing konsumencki,
– inne.

polecenie przelewu,
polecenie zapłaty,
emisja i obsługa kart płatniczych,
inne.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie K. Waliszewski, Doradztwo finansowe w Polsce..., s. 53-57,
http://www.ingbank.pl/indywidualni/oszczędności, http://www.lukasbank.pl/klienci-indywidualni/oszczędności
-i-inwestycje/lokaty-dynamiczne [28.03.2011].
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oraz 21 oddziałów instytucji kredytowych15. W drugim kwartale 2010 r. prowadziło działalność 48 towarzystw funduszy inwestycyjnych16 i 65 krajowych zakładów ubezpieczeń17. Każda z tych instytucji oferuje klientom od kilku do kilkunastu produktów finansowych, różniących się między sobą zarówno konstrukcją,
kosztami, jak i warunkami umowy. Brak dostatecznej wiedzy ekonomicznej skłania gospodarstwa domowe do włączania w proces zarządzania swoimi finansami
doradców. Posiadają oni odpowiednią wiedzę merytoryczną, znają mechanizmy
rynku finansowego, a co za tym idzie – mają większą siłę negocjacyjną wobec
dostawców usług finansowych. Oferują oni kompleksowe usługi (doradca finansowy, planer finansowy, broker finansowy) lub wybrane usługi doradcze (doradca
kredytowy, inwestycyjny, emerytalny, ubezpieczeniowy)18.
Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, dotyczącą pośrednictwa finansowego, doradca finansowy to osoba niezwiązana z żadną konkretną instytucją finansową, niezależny profesjonalista, którego zadaniem jest przekazanie klientowi
merytorycznej wiedzy na temat planowania jego finansów osobistych i ochrona
jego majątku19. Doradcy finansowi często nazywani są planerami finansowymi,
brokerami finansowymi lub brokerami usług finansowych. W krajach wysoko rozwiniętych doradztwo finansowe utożsamiane jest z pojęciem planowania
finansowego, czyli usługi świadczonej na rzecz klientów indywidualnych w zakresie tworzenia, wdrażania w życie i monitorowania planu finansowego. Plan
ten jest odpowiedzią na potrzeby oszczędnościowe, inwestycyjne, kredytowe oraz
ubezpieczeniowe klienta. Tworząc plan finansowy uwzględnia się różne etapy życia i preferencje klienta co do profilu podejmowanego ryzyka oraz wykorzystuje
pełne spektrum produktów rynku usług finansowych20.
Doradca finansowy powinien wspierać gospodarstwo domowe w zarządzaniu jego finansami na każdym etapie tego procesu i we wszystkich jego obszarach. Doradztwo nie powinno polegać na jednorazowym kontakcie, ale opierać
się na długotrwałej relacji doradcy z klientem. Rolę, jaką może spełniać doradca
finansowy na każdym z etapów procesu zarządzania finansami osobistymi zaprezentowano w tabeli 2.
Podsumowując rolę doradcy finansowego należy pamiętać, że powinien on
wspomagać gospodarstwo domowe w planowaniu finansów, dobierać odpowiednie
http://www.knf.gov.pl/Images/dane_2011_02_tcm75-25551.xls [4.04.2011].
Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2010
roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, październik 2010.
17
Raport o stanie sektora ubezpieczeń w I półroczu 2010 roku, Urząd Komisji Nadzoru
Finansowego, Warszawa, listopad 2010.
18
K. Waliszewski, Doradztwo finansowe w Polsce..., s. 150.
19
http://www.effp.pl/a/28/rola_doradcy_finansowego_na_wspolczesnym_rynku_finansowym
[28.03.2011].
20
http://www.efpa-europe.org/press/press248.pdf [28.03.2011].
15
16

142

Olga Wyszkowska-Kaniewska, Marianna Dębniewska
Tabela 2. Rola doradcy finansowego w zarządzaniu finansami gospodarstwa domowego
Etapy zarządzania finansami
gospodarstwa domowego

Rola doradcy finansowego

Ocena obecnej sytuacji finansowej gospodar- Określenie wpływów i wydatków finansowych
stwa domowego.
gospodarstwa domowego.
Określenie celów finansowych i pozafinanso- Przeprowadzenie starannego wywiadu określawych gospodarstwa domowego.
jącego potrzeby i oczekiwania gospodarstwa
domowego, poziom akceptowalnego ryzyka
przy inwestowaniu, potrzeby zabezpieczenia
finansowego, oczekiwania wobec przyszłej
emerytury, potrzeby w zakresie ubezpieczeń
majątkowych, zdrowotnych, życiowych itd.
Określenie możliwości oszczędzania, inwestowania, ubezpieczania i kredytowania gospodarstwa domowego poprzez zebranie odpowiednich informacji, ich analizę i ocenę pod kątem
korzyści, kosztów i poziomu ryzyka.

Przekazanie gospodarstwu domowemu wiedzy
merytorycznej na temat funkcji, cech i parametrów produktów finansowych, odpowiadających potrzebom gospodarstwa domowego.

Tworzenie planu finansowego, czyli dokumentu, z którego będzie wynikać jak osiągnąć
swoje cele przy wykorzystaniu dostępnych
środków.

Sporządzenie na piśmie planu finansowego,
zawierającego propozycję narzędzi i sposobów
osiągnięcia założonych celów finansowych.
Przygotowanie gospodarstwa domowego do
wyboru odpowiednich produktów finansowych.

Wykonanie planu finansowego samodzielnie
lub z wykorzystaniem podmiotów zewnętrznych – księgowych, planistów finansowych,
doradców, prawników itd.

Przygotowanie gospodarstwa domowego do
zakupu produktów finansowych bezpośrednio
w instytucji finansowej lub przy wykorzystaniu
pośrednika finansowego, bez wskazywania
konkretnych instytucji finansowych.

Monitorowanie procesu wykonawczego, ocena Utrzymywanie stałego kontaktu z gospodarwykonania i weryfikacja planu finansowego.
stwem domowym, monitorowanie skuteczności
zaproponowanych rozwiązań, w razie potrzeby
weryfikacja planu finansowego.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie http://www.effp.pl/a/28/rola_doradcy_finansowego_na_
wspolczesnym_rynku_finansowym [28.03.2011]; K. Waliszewski, Doradztwo finansowe w Polsce..., s. 53-57.

produkty finansowe, które zapewnią skuteczną realizację planu finansowego oraz
na bieżąco informować klienta o zmianach na rynku, uświadamiając tym samym,
że wybory których dokonuje są w pełni zasadne21. Celem doradcy finansowego
powinno być zatem zabezpieczenie interesów gospodarstwa domowego, ochrona
jego majątku i zapewnienie płynności finansowej. Opieką doradcy finansowego
21

http://www.fecif.pl/klient/doradca-finansowy/ [1.04.2011].
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powinny być objęte nie tylko zamożne gospodarstwa domowe, ale również gospodarstwa o przeciętnym i niskim poziomie dochodów22.

5. Rozwój doradztwa finansowego w Polsce
Zawód doradcy finansowego na światowym rynku istnieje od ok. 35 lat,
a w Europie od 20-30 lat. Znacznie dłużej funkcjonuje zawód pośrednika finanso-

Rys. 2. Fazy rozwoju doradztwa finansowego w Polsce
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie K. Waliszewski, Doradztwo finansowe w Polsce..., s. 170-171.

wego (z biegiem lat pośrednicy finansowi dla dodania sobie prestiżu zaczęli nazywać się doradcami finansowymi)23. W Polsce początki doradztwa finansowego
22
http://www.effp.pl/a/28/rola_doradcy_finansowego_na_wspolczesnym_rynku_finansowym
[28.03.2011].
23
Ibidem.
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datuje się na rok 2000. Fazy rozwoju doradztwa finansowego w Polsce zostały
przedstawione na rysunku 2.

6. Organizacje zrzeszające i certyfikujące
doradców finansowych
W odróżnieniu od doradztwa inwestycyjnego i podatkowego, w Polsce nie
wprowadzono jeszcze regulacji prawnych dotyczących systemu kształcenia, egzaminowania, nadawania licencji i kontrolowania doradców finansowych. Komisja Nadzoru Finansowego nie zdecydowała się na wyznaczenie standardów funkcjonowania doradców finansowych, uzasadniając swoją decyzję groźbą wzrostu
bezrobocia wśród osób obecnie wykonujących ten zawód24.
Sytuacja ta wymusiła na branży doradztwa finansowego działania samoregulacyjne. Powstały organizacje zrzeszające indywidualnych doradców finansowych i firmy doradztwa finansowego, których celem jest dbanie o to, aby ich
członkowie w swojej pracy przestrzegali zasad etycznych, kierowali się dobrem
klienta, posiadali odpowiednią wiedzę na temat rynku finansowego oraz sami
rozwijali swoje umiejętności. Niektóre ze stowarzyszeń zajęły się kształceniem
i certyfikacją doradców finansowych.
FECIF (franc. Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires, ang.
European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries) to Europejska Federacja Doradców i Pośredników Finansowych. Powstała w czerwcu
1999 r. jako niezależna organizacja non profit, występująca w imieniu doradców
i pośredników finansowych z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz
Szwajcarii i Norwegii. Jest jedyną tego typu organizacją w Europie.
W celu wspierania i rozwoju idei niezależnego świadczenia usług finansowych oraz ułatwiania procesu wymiany informacji pomiędzy podmiotami
świadczącymi usługi doradztwa i pośrednictwa finansowego w Polsce i w Europie utworzono stowarzyszenie FECIF Polska, będące członkiem federacji
FECIF25. Jednym z celów działalności FECIF Polska jest definiowanie niezbędnych standardów i podstawowych praw związanych z funkcjonowaniem
doradców i pośredników finansowych dla zapewnienia ochrony sektora doradztwa i pośrednictwa oraz jego wizerunku w społeczeństwie26. Każdy członek
24
W. Rezner, Kiedy „doradcy finansowi” zaczną nam doradzać?, „Gazeta Ubezpieczeniowa”
29 grudnia 2009.
25
http://www.fecif.pl/fecif-polska/statut/ [2.04.2011].
26
http://fecif.org/html/nasze_cele.html [1.04.2011].
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stowarzyszenia jest zobowiązany do przestrzegania uchwalonego przez FECIF
kodeksu etycznego27.
W dniu 16 listopada 2006 r. w Warszawie została powołana Europejska
Federacja Doradców Finansowych – EFFP Polska. Jest ona oficjalnym partnerem, organizacją akredytowaną i zrzeszoną w ramach FECIF. Oznacza to, że
jest przedstawicielem FECIF w Polsce w zakresie doradztwa finansowego28.
EFFP Polska uczestniczy w tworzeniu nowych standardów dotyczących doradztwa finansowego. Jest niezależną organizacją certyfikującą doradców finansowych na podstawie unijnych standardów oraz nadzorującą wykonywanie
usług planowania finansowego przez doradców finansowych. Daje możliwość
uzyskiwania (honorowanych na terenie UE) certyfikatów na trzech poziomach:
– EFG (European Financial Guide) – asystent finansowy, inaczej ekspert
sprzedaży produktów finansowych,
– EFC (European Financial Consultant) – konsultant finansowy,
– EFP (European Financial Planner) – planer finansowy29.
Celem działania certyfikowanego doradcy finansowego powinno być opracowanie długookresowego planu finansowego dla klienta oraz ciągłe monitorowanie
jego finansów osobistych30. Członkiem stowarzyszenia może zostać każda osoba
posiadająca certyfikat. Wszyscy członkowie są zobowiązani do przestrzegania
zasad etycznych EFFP31.
Kształceniem przyszłych doradców finansowych zajmuje się Europejska
Akademia Planowania Finansowego – EAFP (European Academy of Financial
27
1. Członek organizacji FECIF strzeże godności zawodu doradcy finansowego oraz dba o jego
ochronę.
2. Członek organizacji FECIF w pierwszej kolejności stawia dobro klienta.
3. Członek organizacji FECIF zobowiązany jest do wykonywania czynności zawodowych
według najlepszej woli i wiedzy, w sposób uczciwy, rzetelny, z zachowaniem należytej
staranności.
4. Członek organizacji FECIF zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich
faktów i informacji powierzonych przez klienta.
5. Członek organizacji FECIF zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad
związanych z lojalnością i uczciwą konkurencją.
6. Członek organizacji FECIF jest zobowiązany do informowania klienta o wszystkich
postanowieniach produktów finansowych oraz ryzyku, które wiąże się z inwestowaniem środków na
rynkach kapitałowych, zob. http://www.fecif.pl/fecif-polska/kodeks-etyczny/ [1.04.2011].
28
http://www.effp.pl/a/15/historia_stowarzyszenia [2.04.2011].
29
http://www.effp.pl/a/91/egzamin_na_certyfikowanego_doradce_finansowego_efg__
[31.03.2011].
30
http://www.effp.pl/a/23/regulamin_certyfikatow [2.04.2011].
31
Uczciwość, poufność, obiektywność, neutralność, kompetencja, profesjonalizm, zob.
http://www.effp.pl/a/20/etyka [2.04.2011].
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Planning) oraz instytucje szkoleniowe akredytowane przez EFFP Polska (m.in.
SGH, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu i Chorzowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Gdańska Akademia Bankowa)32.
Drugą organizacją zajmującą się certyfikacją doradców finansowych
w Polsce jest Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego – EFPA
Polska, działająca zgodnie ze standardami Europejskiego Stowarzyszenia
Planowania Finansowego – EFPA Europa (European Financial Planning Association). EFPA Europa powstała w roku 2000 i jest pierwszą pozarządową
europejską organizacją posiadającą zaaprobowane przez branżę standardy
zawodowe, edukacyjne, egzaminacyjne i etyczne dla doradców i planistów
finansowych. Stowarzyszenie ma na celu wspomaganie rozwoju rynku
i ochronę konsumentów poprzez upowszechnianie i bieżące aktualizowanie
wypracowanych standardów33. Fundacja prowadzi w Polsce certyfikację na
poziomie EFA (European Financial Advisor). EFPA w Europie przeprowadza
również egzaminy na poziomie EFP (European Financial Planner). Wszyscy
posiadacze certyfikatów są zobowiązani do przestrzegania kodeksu etyki
EFPA34. Szkoleniem kandydatów na doradców zajmuje się Warszawski Instytut Bankowości35.
Organizacją zrzeszającą firmy doradztwa finansowego w Polsce jest Związek Firm Doradztwa Finansowego – ZFDF. Członkami związku jest obecnie
14 największych firm zajmujących się doradztwem i pośrednictwem finansowym. Są to: AZ Finanse, Bankier.pl, Dom Kredytowy Notus, Doradcy 24,
Expander, Gold Finance, Goldenegg, Money Expert, Open Finance, Wealth
Solutions, Credit House Polska Doradcy Kredytowi, Gryglas Jakubowska Real
Finance, Powszechny Dom Kredytowy oraz Home Broker36. Celem działalności
ZFDF jest wypracowanie wspólnych standardów pracy doradców finansowych.
Walne Zgromadzenie Związku 28 sierpnia 2008 r. podjęło uchwałę o przyjęciu
Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego rekomendowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Członkowie ZFDF zostali zobowiązani do przyjęcia Kanonu i stosowania się do wytycznych z niego wynikających w terminie
3 miesięcy37.

http://www.effp.pl/a/91/egzamin_na_certyfikowanego_doradce_finansowego_efg__
[2.04.2011].
33
http://www.efpa.pl/efpaeuropa.php [5.04.2011].
34
Por.: http://www.efpa.pl/kodeksetyki.php [5.04.2011].
35
http://www.efpa.pl/wfpapolska.php [5.04.2011].
36
http://zwiazek-doradcow.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog
&id=13&Itemid=5 [2.04.2011].
37
http://prnews.pl/aktualnosci/doradcy-finansowi-przyjeli-kanon-dobrych-praktyk-rynkufinansowego-32953/wyslij-link/ [2.04.2011].
32
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6. Dyrektywy MiFID
(Markets in Financial Instruments Directive)
Pewne standardy działalności pośredników finansowych zostały określone w uchwalonych przez Parlament Europejski w dniach 21 kwietnia 2004 r.
i 10 stycznia 2006 r. trzech dyrektywach, składających się na MiFID (Markets
in Financial Instruments Directive). Dyrektywy mają na celu unormowanie działania rynku finansowego w całej Europie pod kątem dbałości o najwyższe dobro
– dobro klienta. Zasady te obejmują zatem nie tylko banki i biura maklerskie, ale
dotyczą również pośredników finansowych, m.in. doradców finansowych. MiFID
wprowadzono 1 listopada 2007 r., a kraje otrzymały 2 lata na jej unormowanie.
W Polsce dnia 29 września 2009 r. prezydent podpisał ustawę, dostosowującą
polskie prawo do postanowień dyrektywy MiFID. Ustawa weszła w życie 20 października 2010 r., a instytucje finansowe zostały zobowiązane do wprowadzenia
zawartych w dyrektywie regulacji38.
Nowe przepisy nakładają na instytucje finansowe obowiązek informowania
klientów o dokładnym sposobie zagospodarowania ich oszczędności. Pośrednicy, którzy dotąd skupiali się głównie na przedstawianiu korzyści, jakie niesie ze
sobą inwestycja kapitału w instrumenty rynku finansowego, zostali zobowiązani
do informowania klienta na temat powiązanego z inwestycją ryzyka. Kolejnym
obowiązkiem instytucji finansowych jest dodatkowa analiza założeń inwestycyjnych klienta. W pierwszej kolejności powinni określić profil klienta, spytać
o doświadczenia inwestycyjne oraz zbadać poziom jego świadomości i wiedzy
na temat rynku i produktów finansowych. Dopiero na tej podstawie pośrednik
powinien dokonać doboru właściwego instrumentu wraz z określeniem jego cech,
takich jak cena, koszty, charakter itp. Kolejnym obowiązkiem podyktowanym
przez dyrektywę jest ciągły monitoring skuteczności podjętych decyzji i dokonanych zleceń. Obostrzenia te zmuszają pośredników finansowych do stworzenia
odpowiednich systemów informatycznych CRM (Customer Relationship Management), zarządzających bazą klientów oraz dbających o wymianę niezbędnych
informacji opartych na odpowiednio przygotowanej dokumentacji39.
Stowarzyszenie FECIF Polska przedstawiło wyniki badania przeprowadzonego w drugiej połowie 2010 r. dotyczącego implementacji przepisów dyrektyw
w Polsce. Badaniu podlegało 25 banków oferujących klientom indywidualne
instrumenty finansowe. Wykazało ono, że nie wszyscy doradcy finansowi w bankach stosowali się do zaleceń informowania klienta o ryzyku związanym z danym
produktem. Aż 80% doradców nie tworzyło profilu klienta, a w 76% przypadków
38
39

http://www.fecif.pl/fecif-polska/mifid/ [1.04.2011].
http://www.fecif.pl/fecif-polska/mifid/ [3.04.2011].
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doradca prezentował klientowi własne opinie na temat rekomendowanych produktów. Zdarzały się również pojedyncze przypadki gwarantowania klientowi
zysku40.

7. Doradca finansowy czy sprzedawca
produktów finansowych?
Dużym problemem współczesnego doradztwa finansowego w Polsce jest
kwestia braku jego niezależności. Brak regulacji systemowych sprawia, że działające w Polsce firmy doradztwa finansowego są wynagradzane przez instytucje
finansowe, których produkty sprzedają, a nie przez klientów, dla których pracują.
Taki system wynagradzania doradców skazuje ich na konflikt interesów, który
utrudnia lub – patrząc od strony etyki i zaufania do zawodu – wręcz uniemożliwia
pracę41. Doradca zamiast dbać o faktyczny interes klienta, dba o maksymalizację
swoich prowizyjnych zysków. Zgodnie z wcześniej przytoczoną definicją, doradca
finansowy to niezależny, niezwiązany z żadną instytucją finansową profesjonalista. Nazywanie zatem doradztwem finansowym usług świadczonych na obecnych
zasadach jest swego rodzaju nadużyciem. Firmy, które ogłaszają się i reklamują
jako niezależni doradcy finansowi wprowadzają swoich klientów w błąd. Doradca
finansowy powinien być wynagradzany przez klienta. Dopiero usługi oparte na takich zasadach powinny być nazywane doradztwem finansowym42. W przeciwnym
razie jest to tylko pośrednictwo finansowe polegające na sprzedaży produktów
finansowych.
Prowizyjny system wynagradzania doradców przyczynił się bezpośrednio do
spadku zaufania gospodarstw domowych do instytucji doradztwa finansowego.
W prasie, Internecie można znaleźć wiele wypowiedzi osób, które zawiodły się
na doradcach finansowych43. Zachęcali oni swoich klientów do inwestowania
w fundusze inwestycyjne, obiecywali zyski, nie informowali o ryzyku. Zachęcali
do brania kredytów we frankach szwajcarskich, nie uświadamiali swoich klientów, co to jest ryzyko kursowe. Doradca otrzymywał prowizję – dobro klienta
schodziło na drugi plan44.
http://www.fecif.pl/fecif-polska/mifid/ [1.04.2011].
W. Rezner, Doradcy na procentach, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 3 lutego 2009.
42
W. Rezner, Kiedy „doradcy finansowi” zaczną nam doradzać?, „Gazeta Ubezpieczeniowa”
29 grudnia 2009.
43
Por.: http://www.antydoradca.blox.pl/html [3.04.2011].
44
Zob. P. Stasiak, Upadł mit doradców finansowych. Zbite okienka, „Polityka” 12 października
2009; N. Hałabuz, Doradcom już dziękujemy, „Gazeta Wyborcza” 4 stycznia 2009.
40
41
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Kolejną dyskusyjną kwestią jest zakres i charakter usług świadczonych przez
doradców finansowych. Doradcą finansowym powinno nazywać się osobę lub
instytucję wspomagającą gospodarstwo domowe w całym procesie zarządzania
jego finansami. Doradca powinien umieć przygotować plan finansowy dla gospodarstwa domowego, pomóc w jego wdrażaniu, monitorowaniu i weryfikowaniu.
Powinien nawiązać długotrwałą relację z klientem. Tymczasem polskie firmy doradztwa finansowego skupiają się głównie na sprzedaży kredytów hipotecznych
i produktów inwestycyjnych, o czym świadczą raporty publikowane przez ZFDF.
Doradztwo traktowane jest wycinkowo, a kontakt z klientem kończy się zwykle
po zawarciu umowy sprzedaży wybranego produktu.
Zgodnie z deklaracją Krzysztofa Barembrucha, Prezesa ZFDF firmy doradztwa finansowego, firma planuje wprowadzić zmiany w swojej działalności. Prezes wyraża nadzieję, że rok 2011 będzie dla firm zrzeszonych w ZFDF okresem
wzrostu i dalszego podnoszenia jakości świadczonych usług oraz stopniowego
ewoluowania w kierunku kompleksowej obsługi klientów45.
Franciszek Zięba, prezes EAFP i EFFP Polska, twierdzi, że doradztwo finansowe w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. W wywiadzie udzielonym
portalowi Bankier.TV szacuje on, że aktualnie tylko ok. 100 osób w Polsce potrafi
sporządzić plan finansowy46. Dotychczas w Polsce nikt jeszcze nie uzyskał certyfikatu planera finansowego (European Financial Planner – EFP), certyfikat konsultanta finansowego (European Financial Consultant – EFC) uzyskało zaledwie
86 osób, a asystenta finansowego (European Financial Guide – EFG) – najniższy
poziom certyfikatu – 1055 osób47.

8. Świadomość ekonomiczna polskich gospodarstw domowych
a doradztwo finansowe
Analizując poziom usług świadczonych przez doradców finansowych w Polsce nasuwa się pytanie: czy polskie gospodarstwa domowe są już gotowe na
usługi doradztwa z prawdziwego zdarzenia? Czy polskie gospodarstwa domowe
zarządzają swoimi finansami w sposób świadomy, systemowy i przemyślany?
Wiele wskazuje, że tak nie jest. W październiku 2006 r. TNS OBOP przeprowadził badania na reprezentatywnej próbie 1000 przedstawicieli gospodarstw
http://www.finanse.egospodarka.pl/62281,Doradztwo-finansowe-wyniki-ZFDF-2010,1,
48,1.html [3.04.2011].
46
http://bankier.tv/zieba-poziom-doradztwa-finansowego-w-polsce-jest-bardzo-niski-7211.html
[29.03.2011].
47
http://www.effp.pl/a/24/lista_osob_certyfikowanych [29.03.2011].
45
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domowych pt. Planowanie budżetów domowych oraz podejmowanie ważnych
decyzji finansowych. Z raportu wynika, że tylko 23% badanych regularnie planuje
swój domowy miesięczny budżet. 60% badanych nie planuje z wyprzedzeniem
wydatków na dany rok kalendarzowy, a 53% rzadko lub nigdy nie planuje decyzji
związanych z wydatkowaniem większych kwot. Aż 93% respondentów rzadko
lub nigdy nie korzystało z porad, serwisów informacyjnych przy planowaniu
inwestycji i wydatków. Przy podejmowaniu ważnych decyzji finansowych tylko
4% badanych skorzystałoby z porady niezależnego doradcy finansowego48. Dwa
lata później, na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Komisji
Nadzoru Finansowego, TNS Pentor przeprowadził badanie na reprezentatywnej
próbie 1019 Polaków pt. Postawy Polaków wobec oszczędzania. Z raportu wynika, że 55% respondentów w ogóle nie oszczędza, wydając wszystkie swoje
dochody na bieżąco. Tylko 8% badanych wiedzę o tym jak oszczędzać czerpie
od pracowników instytucji finansowych, a aż 49% kieruje się własną intuicją.
W kwestiach związanych z inwestowaniem i oszczędzaniem nikomu nie ufa aż
44% respondentów, pracownikom banku lub innych instytucji finansowych ufa
tylko 11%. Wśród badanych 42% uważa, że zawirowania na rynkach finansowych nie mają żadnego wpływu na ich oszczędności. Aż 11% uznaje trzymanie
gotówki w domu jako najbezpieczniejszą formę oszczędzania. Większe wydatki
z wyprzedzeniem ponadrocznym planuje tylko 1% respondentów, a w ogóle nie
planuje ich aż 35%49.
Badania te dowodzą jak uboga jest wiedza i niska świadomość ekonomiczna
Polaków. Większość gospodarstw domowych nie myśli o swoich finansach w długim horyzoncie czasowym. W podejmowaniu decyzji finansowych polegają bardziej na własnej intuicji niż na poradzie wyspecjalizowanej instytucji. Od ostatniego badania minęło 2 i pół roku. Jeśli przez ten czas świadomość ekonomiczna
i zachowania gospodarstw domowych w zakresie zarządzania swoimi finansami
nie uległy poprawie, można postawić tezę, że polskie gospodarstwa domowe nie
są jeszcze gotowe na profesjonalne, niezależne i kompleksowe usługi doradztwa
finansowego.

Podsumowanie
Doradca finansowy to niezależny, niepowiązany z żadną instytucją finansową profesjonalista, wspomagający gospodarstwo domowe w całym procesie
48
49

http://www.domowefinanse.pl/docs/Wyniki_badania_TNS_OBOP.pdf [3.04.2011].
http://www.knf.gov.pl/aktualnosci/dz.oszczedzania.html [3.04.2011].
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zarządzania jego finansami. Doradztwo finansowe polega na nawiązaniu długotrwałej relacji z gospodarstwem domowym, której efektem jest przygotowanie
planu finansowego oraz pomoc w jego wdrażaniu, monitorowaniu i weryfikowaniu.
Polskie doradztwo finansowe w obecnym stanie nie spełnia tych standardów.
Doradcy w większości nie są niezależni. Prowizyjny system wynagradzania,
stawiający interes doradcy nad klienta, przyczynił się do spadku zaufania gospodarstw domowych do instytucji doradztwa finansowego. Usługi doradcze mają
często ograniczony zakres, a kontakt z klientem kończy się zwykle po zawarciu
umowy sprzedaży wybranego produktu finansowego. Z drugiej jednak strony dotychczas przeprowadzone badania wskazują na niską świadomość ekonomiczną
polskich gospodarstw domowych, co stawia pod znakiem zapytania gotowość
Polaków na usługi doradztwa finansowego z prawdziwego zdarzenia.
Dnia 1 lipca 2010 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
i polityki społecznej oraz zakresu jej stosowania z dn. 27 kwietnia 2010 r., zawód
doradcy finansowego został uznany i wpisany na „Listę klasyfikacji i standaryzacji zawodów”. Według Stowarzyszenia EFFP Polska to krok naprzód w wypracowywaniu nowych standardów funkcjonowania rynku doradztwa finansowego
w Polsce50. Można w tym momencie postawić kilka pytań: Czy standardy te wpłyną na podniesienie jakości usług i zaufania do zawodu doradcy finansowego? Czy
nastąpi wzrost świadomości ekonomicznej Polaków? Czy polskie gospodarstwa
domowe zaczną świadomie i systemowo zarządzać swoimi finansami, angażując
w ten proces doradców finansowych? Odpowiedzi na postawione pytania będą
możliwe dzięki dalszym pogłębionym badaniom.
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Przepływ informacji
związanej z podejmowaniem decyzji gospodarczych
w polskich gospodarstwach domowych
w świetle wyników badań ankietowych*

Streszczenie. W artykule poddane zostaną analizie procesy informacyjne zachodzące w polskich gospodarstwach domowych w trakcie podejmowania decyzji w sprawach zakupów artykułów
zarówno codziennego, jak i trwałego użytku, kupna nieruchomości, zaciągania kredytów bankowych, inwestowania, poszukiwania pracy oraz możliwości dalszego kształcenia się.
W świetle dotychczasowych wyników przeprowadzonych badań ankietowych wydaje się, że
w obszarze poszukiwań informacji utrzymuje się w polskich gospodarstwach domowych tendencja do poszukiwania informacji przede wszystkim przez osoby najbardziej zainteresowane danym
działaniem.
Mimo że już wiadomo, że decyzje na podstawie uzyskiwanych informacji często podejmowane
są wspólnie lub też na podstawie wcześniejszych dyskusji w gronie gospodarstwa domowego, to
w dalszym ciągu jednak wiele decyzji jest podejmowanych jednoosobowo.
Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, podejmowanie decyzji, przepływ informacji, decyzje gospodarcze

*
Artykuł jest wynikiem realizacji grantu badawczego MNiSW N N112 092636 (umowa 0926/
/B/H03/2009/36) „Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania
gospodarcze”.
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Wprowadzenie
Procesy informacyjne zachodzące wewnątrz gospodarstwa domowego badane były do tej pory w zasadzie wyłącznie z punktu widzenia socjologii1. Wpływ
działań informacyjnych poszczególnych członków gospodarstw domowych
i wymiany informacji między nimi na decyzje gospodarcze podejmowane przez
gospodarstwo domowe nie był właściwie do tej pory przedmiotem badań naukowych. W literaturze światowej znaleziono zaledwie kilka artykułów poświęconych tej tematyce2.
Właściwie dopiero od czasu prac G.S. Beckera3 ekonomia zaczęła się interesować procesami zachodzącymi wewnątrz gospodarstwa domowego. W Polsce
w szerszym wymiarze badania dotykające tej problematyki prowadził w zasadzie tylko W. Tyc4. Wcześniej, zgodnie z dominującym w chwili obecnej nurtem
ekonomii, jakim jest ekonomia neoklasyczna, gospodarstwo domowe traktowane
było jako jednolity podmiot decyzyjny. Ten model podejmowania decyzji był być
może prawidłowy w wieku XIX, kiedy to pater familias podejmował samodzielnie wszystkie decyzje, w tym także w sferze działań o charakterze gospodarczym,
choć przypuszczam, że nawet wówczas, przynajmniej w niektórych rodzinach,
decyzje te były konsultowane z innymi członkami gospodarstwa domowego.
Obserwacja życia codziennego gospodarstw domowych wskazuje jednak na rozpowszechnianie się demokratycznego modelu podejmowania decyzji w sprawach
gospodarczych.
W ramach badań finansowanych z grantu MNiSW „Działania informacyjne
członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze” sprawdzono
m.in. procesy informacyjne zachodzące wewnątrz rodziny i sposób podejmowania
Patrz np.: M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Komunikacja w rodzinie, w: Mosty zamiast
murów, red. J. Stewart, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003; B. Harwas-Napierała, Komunikacja
interpersonalna w rodzinie, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2006.
2
A. Caruana, R. Vassallo, Children’s perception of their influence over purchases: the role of
parental communication patterns, „Journal of Consumer Marketing” 2003, Vol. 20, issue 1, s. 55-66; N.H. El Aoud, S.M. Neeley, Teenager-peer interaction and its contribution to a family purchase
decision: the mediating role of enduring product involvement, „International Journal of Consumer
Studies” 2008, Vol. 32, issue 3, s. 242-252; A. Grønhøj, Communication about consumption:
a family process perspective on ‘green’ consumer practices, „Journal of Consumer Behaviour”
2006, Vol. 5, No. 6, s. 491-503; G.P. Moschis, The role of family communication in consumer
socialization of children and adolescents, „Journal of Consumer Research” 1985, Vol. 11, No. 4,
s. 898-913; A. Shoham, V. Dalakas, How our adolescent children influence us as parents to yield
to their purchase requests, „Journal of Consumer Marketing” 2006, Vol. 23, issue 6, s. 344-350.
3
Patrz np.: G.S. Becker, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990;
idem, A treaties on the family, Harvard University Press, Cambridge, Mass 1990.
4
W. Tyc, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny, Wyd. Akademii
Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
1
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decyzji w odniesieniu do takich działań gospodarczych, jak: zakupy artykułów
codziennego i trwałego użytku, kupno nieruchomości, zaciąganie kredytów i pożyczek bankowych, inwestycje finansowe, podejmowanie pracy oraz procesów
kształcenia się.
W niniejszym artykule zrelacjonowane zostały wyniki ankiety przeprowadzonej przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) na zlecenie Wyższej
Szkoły Bankowej we Wrocławiu w grudniu 2010 r. Ankieta standaryzowana przeprowadzona została na próbie N = 500 gospodarstw domowych dobranych metodą celowo-kwotową uwzględniającą ich strukturę i liczebność (5 i więcej osób,
4-, 3-, 2- i 1-osobowych), źródło utrzymania (praca zarobkowa: stała, dorywcza,
zabezpieczenie społeczne: emerytura, renta, zasiłek socjalny dla bezrobotnych),
zróżnicowanie terytorialne: miasto-wieś, w 7 aglomeracjach (rozumianych jako
obszar województw istniejących do 1998 r.): Wrocławia, Rzeszowa, Białegostoku, Szczecina, Krakowa, Poznania i Warszawy.
Badania ilościowe nie zawsze dały jednak odpowiedzi na temat przyczyn
występowania pewnych tendencji, dlatego też relacjonowane tu badania zostaną pogłębione poprzez przeprowadzenie w wyróżnionych aglomeracjach badań
w grupach fokusowych.

2. Codzienne zakupy
Przede wszystkim sprawdzono, kto w gospodarstwie domowym poszukiwał
informacji o artykułach będących przedmiotem codziennych zakupów, takich jak
artykuły spożywcze, chemia domowa itp. W zdecydowanej większości było to
domeną osoby określającej się jako głowa domu (55%) lub jej partnera (24,4%)
– tab. 1.
Uwzględniając płeć osób (tam gdzie jej rozpoznanie było możliwe) okazuje
się, że tego typu informacje zbierało 371 kobiet (86,7%) i 57 mężczyzn (13,3%).
Wymiana pozyskanych informacji we wszystkich przypadkach odbywała się
w kręgu rodziny, w trakcie bezpośredniej rozmowy, jedynie w odniesieniu do artykułów spożywczych i w pewnej mierze dotycząca chemii domowej, pewną rolę
odgrywała lista zakupów (tab. 2).
Decyzje dotyczące codziennych zakupów były na ogół podejmowane samodzielnie przez osoby określające się jako głowy gospodarstwa domowego. Widać
jednak, że w odniesieniu do zakupów odzieżowych ten odsetek jest dużo mniejszy niż w przypadku kupna artykułów spożywczych, wzrasta natomiast odsetek
gospodarstw domowych, w których decyzje te były podejmowane po konsultacji
z innym członkiem gospodarstwa domowego lub wręcz wspólnie z nim/nimi
(tab. 3).
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Tabela 1. Kto z członków gospodarstwa domowego poszukiwał informacji
na temat codziennych zakupów
Osoba

Liczba

Odsetek

Głowa domu

275

55,0

Partner

122

24,4

Syn/wnuk

15

3,0

Córka/wnuczka

16

3,2

8

1,6

Ktoś inny z rodziny
Ktoś inny spoza rodziny

12

2,4

Wszyscy

51

10,2

Trudno powiedzieć
Razem

1

0,2

500

100,0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych CBOS z grudnia 2010 r.

Tabela 2. Sposób wymiany informacji
Artykuły
Sposób
Bezpośrednia rozmowa

Żywność

Odzież

Kosmetyki/
/chemia gosp.

liczba

odsetek

liczba

odsetek

liczba

odsetek

303

82,56

349

95,61

320

87,67

0

0,00

0

0,00

1

0,27

Poczta elektroniczna
Rozmowa telefoniczna

13

3,54

9

2,47

11

3,01

SMS-y

3

0,82

2

0,54

1

0,27

Karteczki na lodówce/
/tablicy korkowej

7

1,91

1

0,27

9

2,47

41

11,17

4

1,09

23

6,30

Lista zakupów
Ogółem

367

365

365

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 3. Sposób podjęcia decyzji
Artykuły
Sposób
Samodzielnie
Po konsultacji
z innym członkiem
rodziny
Wspólnie
Ogółem
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Żywność

Kosmetyki/
/chemia gospodarcza

Odzież

liczba

odsetek

liczba

odsetek

liczba

odsetek

345

69,0

314

63,2

252

50,5

74

14,8

100

20,1

140

28,1

81

16,2

83

16,7

107

21,4

500

497

499
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3. Zakupy samochodu, sprzętu RTV i AGD
W odniesieniu do artykułów trwałego użytku, takich jak samochody, sprzęt
RTV i AGD, sprawdzono, kto z gospodarstwa domowego inicjuje rozmowę na
temat ich zakupu. Rozmowy takie dotyczą najczęściej takich artykułów, które
najpowszechniej występują w polskich gospodarstwach domowych, jak: lodówka, pralka czy telewizor. Ze względu na przewagę kobiet wśród osób określających się jako głowa gospodarstwa domowego najbardziej widać dominującą
rolę głowy domu przy inicjowaniu rozmów o zakupach takich sprzętów, jak:
lodówka, pralka, zmywarka do naczyń czy kuchenka mikrofalowa. Rola dzieci
przy inicjowania takich rozmów widoczna jest szczególnie w przypadku komputera (tab. 4).
Tabela 4. Kto inicjuje rozmowę na temat zakupu
Artykuł
Osoba

Samo- Telechód wizor

Głowa domu liczba
odsetek
Partner

Inne

150

165

125

140

136

106

188

199

22

53,57

51,08

50,00

48,28

58,62

59,55

59,87

61,23

44,00

104

122

89

68

79

60

108

104

23

37,14

37,77

35,60

23,45

34,05

33,71

34,39

32,00

46,00

17

13

22

58

1

1

0

1

0

6,07

4,02

8,80

20,00

0,43

0,56

0,00

0,31

0,00

6

12

9

21

10

6

6

5

3

2,14

3,72

3,60

7,24

4,31

3,37

1,91

1,53

0,06

3

11

5

3

6

5

12

16

2

liczba
odsetek

Syn/wnuk

DVD

ZmyMiKomwarka
LokrofaPralka
puter
do nadówka
lówka
czyń

liczba
odsetek

Córka/
/wnuczka

liczba

Ktoś inny
z rodziny

liczba
odsetek

1,07

3,41

2,00

1,03

2,59

2,81

3,82

4,92

0,04

Razem

liczba

280

323

250

290

232

178

314

325

50

odsetek

56,11

64,73

50,20

58,12

46,49

35,74

62,93

65,13

10,55

Nie ma takich liczba
rozmów
odsetek

219

176

248

209

267

320

185

174

424

43,89

35,27

49,80

41,88

53,51

64,26

27,07

24,87

89,45

odsetek

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Informacji na temat artykułów trwałego użytku
cej osób niż jedna, średnio 1,79 osób. Stanowiło to
osób poszukujących informacji w całym badaniu.
tu najczęściej na głowę domu i jej/jego partnera.

poszukiwało zwykle więnajwiększą średnią liczbę
Ankietowani wskazywali
Udział innych członków
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gospodarstwa domowego i innych osób spoza gospodarstwa był tu mało znaczący. W ok. 7% badanych gospodarstw takich informacji nikt nie poszukiwał,
co jednak prawdopodobnie odnosi się do przypadków, kiedy brak było w ogóle
planów zakupów tego typu artykułów.
Tabela 5. Kto z członków gospodarstwa domowego poszukiwał informacji na temat ruchomości:
samochodu, mebli, sprzętu RTV lub AGD (N = 283)
Osoba

Liczba

Odsetek

Głowa domu

214

75,62

Partner

145

51,24

Syn/wnuk

33

11,66

Córka/wnuczka

33

11,66

Ktoś inny z rodziny

18

6,36

Ktoś inny spoza rodziny

25

8,83

Wszyscy

20

7,07

Nikt

10

3,53

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Wymiana informacji przed planowanymi zakupami dóbr trwałego użytku
odbywała się prawie wyłącznie (ok. 98%) w toku bezpośrednich rozmów członków gospodarstwa domowego, inne badane sposoby komunikacji były używane
w sporadycznych przypadkach.
Sprawdzono także, jakie informacje podlegały wymianie między członkami
gospodarstwa domowego. Każdy z ankietowanych mógł wymienić co najwyżej
trzy cechy artykułów trwałego użytku, o których informacje są wymieniane w jego gospodarstwie domowym, pozycjonując je na pierwszym, drugim i trzecim
miejscu.
Najczęściej, zarówno na każdej z pozycji, jak i ogółem, wymieniane były
informacje dotyczące kosztów zakupu i ceny artykułów. Potwierdza to dość
powszechną opinię, że ze względu na niski jeszcze poziom dochodów polskich
gospodarstw domowych cena produktu jest cechą najbardziej istotną dla nabywców. Następnie wymieniano informacje dotyczące funkcjonalności, przydatności
i użyteczności produktu, później te, które dotyczyły producenta, rodzaju, nazwy
i marki produktu oraz jakości i trwałości produktu. Kolejno wymieniane też były
informacje dotyczące miejsca zakupu, warunków gwarancji oraz wyglądu zewnętrznego produktu. Informacje na temat pozostałych cech artykułów trwałego
użytku wymieniane były już bardzo rzadko (tab. 6). W szczególności dziwi stosunkowo rzadka wymiana informacji dotyczących opinii innych użytkowników
na temat produktu, którego zakup był planowany.
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Tabela 6. Jakie informacje podlegają wymianie

Rodzaj informacji
Funkcjonalność, użyteczność, przydatność

Na 1 miejscu

Na 2 miejscu

Na 3 miejscu

Ogółem

liczba odsetek liczba odsetek liczba odsetek liczba odsetek
97

26,58

37

12,42

29

16,48

163

44,66

Cena, promocje cenowe,
„suma jaką możemy
wydać”, „gdzie taniej”

146

40,00

86

28,86

32

18,18

264

72,33

Warunki płatności,
warunki zakupu, zakupy
na raty

3

0,82

4

1,34

6

3,41

13

3,56

Marka, producent, rodzaj, nazwa firmy, „gdzie
zrobiony produkt”

44

12,06

62

20,81

27

15,34

133

36,44

Warunki gwarancji

2

0,55

5

1,68

13

7,39

20

5,48

Parametry techniczne

4

1,10

8

2,68

6

3,41

18

4,93

Jakość, trwałość

39

10,68

57

19,13

27

15,34

123

33,70

Wygląd zewnętrzny,
estetyka, moda

1

0,27

7

2,35

12

6,82

20

5,48

Rozmiar, wymiary

2

0,55

6

2,01

3

1,70

11

3,01

Termin zakupu

2

0,55

1

0,34

2

1,14

5

1,37

Miejsce zakupu

13

3,56

14

4,70

12

6,82

39

10,68

Serwis, warunki serwisowania

0

0,00

0

0,00

1

0,57

1

0,27

Transport

0

0,00

2

0,67

0

0,00

2

0,55

Opinie innych użytkowników o produkcie

2

0,55

3

1,01

2

1,14

7

1,92

Ogólnie – sprawdzanie
informacji zawartych
w reklamie, ulotkach

3

0,82

3

1,01

1

0,57

7

1,92

Inna odpowiedź

5

1,37

3

1,01

3

1,14

11

3,01

Trudno powiedzieć
– różne

2

0,55

0

0,00

0

0,00

2

0,55

365

100,0

298

100,0

176

100,0

365

Ogółem
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

W przypadku artykułów trwałego użytku decyzja była podejmowana o wiele
częściej wspólnie lub po dyskusji z innymi osobami, niż w przypadku artykułów
codziennego użytku. Jednak samodzielne podjęcie decyzji przez jedną osobę
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Tabela 7. Sposób podjęcia decyzji
Sposób

Liczba

Odsetek

Samodzielnie

88

33,21

Ktoś z gospodarstwa domowego znalazł ofertę i przekonał innych

54

20,38

8

3,02

Ktoś spoza gospodarstwa domowego znalazł ofertę
i przekonał innych
Wszyscy razem

115

43,40

Ogółem

265

100,00

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

dotyczyło ok. 1/3 badanych gospodarstw domowych, co w odniesieniu do zakupów stanowiących mimo wszystko dość poważne obciążenie budżetu domowego
w polskich warunkach jest wysokim odsetkiem (tab. 7).

4. Kupno nieruchomości
Inicjatorem rozmów na temat kupna nieruchomości mieszkalnych była najczęściej osoba określająca się jako głowa domu. Udział innych osób, poza partnerem głowy domu, był minimalny (tab. 8).
Tabela 8. Kto inicjuje rozmowę na temat zakupu mieszkanie/dom
Osoba

Liczba

Odsetek

Głowa domu

86

67,19

Partner

38

29,69

Syn/wnuk

0

0,00

Córka/wnuczka

2

1,56

Ktoś inny z rodziny

2

1,56

Razem

128

25,65

Nie ma takich rozmów

371

74,35

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Informacje dotyczące nieruchomości były poszukiwane średnio przez 1,67
osoby i to głównie przez głowę domu i partnera. Pozyskiwane informacje były
wymieniane w zdecydowanej większości przypadków (98,5%) w bezpośredniej
rozmowie członków gospodarstwa domowego.
Prawdopodobnie ze względu na dużą wagę decyzji dotyczących kupna mieszkania lub domu dla warunków życia gospodarstw domowych, stosunkowo nie-
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Tabela 9. Kto z członków gospodarstwa domowego poszukiwał informacji
na temat nieruchomości (N = 35)
Osoba

Liczba

Odsetek

Głowa domu

26

74,29

Partner

21

60,00

Syn/wnuk

1

2,86

Córka/wnuczka

1

2,86

Ktoś inny z rodziny

2

5,71

Ktoś inny spoza rodziny

2

5,71

Wszyscy

2

5,71

Nikt

2

5,71

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 10. Sposób podjęcia decyzji
Sposób
Samodzielnie

Liczba

Odsetek

6

18,75

10

31,25

2

6,25

Wszyscy razem

14

43,75

Ogółem

32

100,00

Ktoś z gospodarstwa domowego znalazł ofertę i przekonał innych
Ktoś spoza gospodarstwa domowego znalazł ofertę
i przekonał innych

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

wielki odsetek decyzji w tej mierze był podejmowany samodzielnie przez jedną
osobę. Stosunkowo często decyzja była podejmowana wspólnie.

5. Decyzje finansowe
W przypadku pożyczki bankowej lub kredytu informacje dotyczące możliwości ich zaciągnięcia i ich warunków były poszukiwane średnio tylko przez
1,2 osoby, ale przede wszystkim przez głowę domu (tab. 11).
Widoczne jest również, że w dość dużym odsetku przypadków decyzje odnośnie do zaciągnięcia pożyczki lub kredytu były podejmowane samodzielnie przez
jednego z członków gospodarstwa domowego (tab. 12.).
W przypadku inwestycji finansowych informacja była poszukiwana średnio
również przez 1,2 osoby, z dominującą rolą głowy gospodarstwa domowego
(tab. 13).
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Tabela 11. Kto z członków gospodarstwa domowego poszukiwał informacji na temat pożyczki
bankowej/kredytu (N = 128)
Osoba
Głowa domu
Partner

Liczba

Odsetek

103

80,47

38

29,69

Syn/wnuk

2

1,56

Córka/wnuczka

1

0,78

Ktoś inny z rodziny

3

2,34

Ktoś inny spoza rodziny

2

1,56

Wszyscy

4

3,12

Nikt

6

4,69

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 12. Sposób podjęcia decyzji
Sposób

Liczba

Odsetek

Samodzielnie

48

41,03

Ktoś z gospodarstwa domowego znalazł ofertę i przekonał innych

18

15,38

1

0,85

50

42,74

117

100,00

Ktoś spoza gospodarstwa domowego znalazł ofertę
i przekonał innych
Wszyscy razem
Ogółem
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 13. Kto z członków gospodarstwa domowego poszukiwał informacji
na temat inwestycji finansowych
Osoba

Liczba

Odsetek

Głowa domu

65

75,58

Partner

25

29,07

Syn/wnuk

3

3,49

Córka/wnuczka

4

4,65

Ktoś inny z rodziny

0

0,00

Ktoś inny spoza rodziny

2

2,33

Wszyscy

2

2,33

Nikt

2

2,33

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.
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Tabela 14. Sposób podjęcia decyzji
Sposób

Liczba

Odsetek

Samodzielnie

44

55,00

Ktoś z gospodarstwa domowego znalazł ofertę i przekonał innych

12

15,00

5

6,25

Wszyscy razem

19

23,75

Ogółem

80

100,0

Ktoś spoza gospodarstwa domowego znalazł ofertę
i przekonał innych

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

W ponad połowie przypadków decyzja o sposobie inwestowania podjęta została samodzielnie przez głowę gospodarstwa domowego (tab.14).

6. Decyzje w sprawach pracy i dalszego kształcenia się
Z badań ankietowych wynika, że informacje na temat pracy poszukiwane były
średnio przez 1,27 osoby, przypuszczalnie (co wymaga potwierdzenia w badaniach fokusowych) przez osobę zainteresowaną znalezieniem zatrudnienia.
Tabela 15. Kto z członków gospodarstwa domowego poszukiwał informacji
na temat pracy
Osoba

Liczba

Odsetek

Głowa domu

63

43,15

Partner

53

36,30

Syn/wnuk

33

22,60

Córka/wnuczka

22

15,07

Ktoś inny z rodziny

6

4,11

Ktoś inny spoza rodziny

4

2,74

Wszyscy

2

1,37

Nikt

2

1,37

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Taki wniosek zdaje się potwierdzać prawie 60% przypadków samodzielnego
podjęcia decyzji o wyborze oferty (tab. 16).
Wydaje się również, że informacje na temat możliwości kształcenia były
poszukiwane przez zainteresowanego członka gospodarstwa domowego (średnio
przez 1,23 osoby).
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Tabela 16. Sposób podjęcia decyzji
Sposób

Liczba

Odsetek

Samodzielnie

69

59,48

Ktoś z gospodarstwa domowego znalazł ofertę i przekonał innych

19

16,38

7

6,03

21

18,10

116

100,0

Ktoś spoza gospodarstwa domowego znalazł ofertę
i przekonał innych
Wszyscy razem
Ogółem
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 17. Kto z członków gospodarstwa domowego poszukiwał informacji
na temat kształcenia
Osoba

Liczba

Odsetek

Głowa domu

32

31,68

Partner

11

10,89

Syn/wnuk

37

36,63

Córka/wnuczka

40

39,60

Ktoś inny z rodziny

2

1,98

Ktoś inny spoza rodziny

0

0,00

Wszyscy

0

0,00

Nikt

2

1,98

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 18. Sposób podjęcia decyzji
Sposób

Liczba

Odsetek

Samodzielnie

68

71,58

Ktoś z gospodarstwa domowego znalazł ofertę i przekonał innych

15

15,79

2

2,11

Wszyscy razem

10

10,53

Ogółem

95

100,00

Ktoś spoza gospodarstwa domowego znalazł ofertę
i przekonał innych

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Również w tym przypadku taką konkluzję zdaje się potwierdzać bardzo wysoki (ponad 70%) odsetek podejmowania decyzji samodzielnie w sprawie dalszego kształcenia (tab. 18).
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Podsumowanie
Wydaje się – na podstawie wyników dotychczas przeprowadzonych badań
ankietowych – że w obszarze poszukiwań informacji utrzymuje się w polskich gospodarstwach domowych tendencja do poszukiwania informacji przede wszystkim przez osoby najbardziej zainteresowane danym działaniem.
Mimo że obecnie już widać, iż decyzje na podstawie uzyskiwanych informacji
często podejmowane są wspólnie lub też na podstawie wcześniejszych dyskusji
w gronie gospodarstwa domowego, to w dalszym ciągu jednak wiele decyzji jest
podejmowanych jednoosobowo.
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Regresja logistyczna a analiza oszczędności
i zobowiązań finansowych gospodarstw domowych

Streszczenie. W artykule zaprezentowano wybrane metody pomiaru cech jakościowych, takie
jak: model regresji logistycznej (zwany też modelem logitowym), względne ryzyko czy iloraz szans
jako narzędzie analizy zachowań gospodarstw domowych na rynku finansowym. Analiza dotyczy
dwóch aspektów aktywności gospodarstw domowych, a mianowicie: posiadanych oszczędności
oraz zobowiązań finansowych. Źródłem informacji były dane jednostkowe z badań budżetów gospodarstw domowych za rok 2008. Przedstawiono również analizę zachowań gospodarstw domowych na rynku finansowym w świetle „Diagnozy społecznej” – badania o charakterze panelowym,
realizowanego kolejno w latach 2000, 2003, 2005, 2007 i 2009.
Słowa kluczowe: oszczędności, zobowiązania finansowe gospodarstw domowych, diagnoza
społeczna, względne ryzyko, iloraz szans, model logitowy

Wprowadzenie
Obserwowana w ostatnich latach tendencja wzrostowa dochodów realnych
ogółu gospodarstw domowych powinna znajdować odzwierciedlenie w zmianach
zachowań gospodarstw domowych na rynku finansowym. Zmiany te dotyczą
dwóch podstawowych aspektów aktywności gospodarstw domowych, a mianowicie: posiadanych oszczędności oraz zobowiązań finansowych, wyrażających
się zaciąganiem pożyczek i kredytów. Sytuacja dochodowa wielu gospodarstw
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domowych oraz obawa przed kryzysem finansowym skutkuje najczęściej zwiększeniem skłonności do oszczędzania, natomiast zmiana polityki banków i instytucji finansowych w udzielaniu kredytów ma wpływ na kształtowanie się i wielkość,
zaciąganych przez gospodarstwa domowe, pożyczek i kredytów.
Głównym celem artykułu jest próba zastosowania modelu regresji logitowej
oraz innych wybranych metod pomiaru cech jakościowych do analizy zachowań
gospodarstw domowych na rynku finansowym.
Szczegółowe zadania badawcze sprowadziły się do określenia:
– które z zaproponowanych czynników i w jaki sposób wpływają na prawdopodobieństwo posiadania przez gospodarstwo domowe oszczędności,
– które czynniki i w jaki sposób wpływają na prawdopodobieństwo zaciągania przez gospodarstwo domowe zobowiązań finansowych: pożyczek i kredytów.
Podstawę wszystkich obliczeń stanowiły zakupione w tym celu dane jednostkowe z badania budżetów gospodarstw domowych (BBGD), realizowanego przez
GUS w 2008 r.
Ponadto w artykule zostały zaprezentowane wyniki analiz zmian, jakie dokonały się w zakresie gromadzonych przez gospodarstwa domowe oszczędności
i zaciąganych zobowiązań. Źródłem informacji były w tym przypadku wyniki
„Diagnozy społecznej” – badania o charakterze panelowym, realizowanego w latach 2000, 2003, 2005, 2007 i 2009.

1. Wybrane metody pomiaru cech jakościowych
Załóżmy, że zmienna Y jest binarną zmienną odpowiedzi o wartościach
1 (tak), 0 (nie), przy czym odpowiedzi udzielane są przez k grup respondentów
Z = [z1, z2, ..., zk].
Do porównań dwóch grup respondentów ze względu na binarną zmienną Y
można wykorzystać:
– względne ryzyko (relative risk),
– iloraz szans (odds ratio).
Względne ryzyko:
(1)
Gdy np. względne ryzyko wynosi 2, tzn. że prawdopodobieństwo odpowiedzi
1 (tak) jest 2 razy większe w pierwszej grupie respondentów niż w drugiej.
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Iloraz szans:
(2)
gdzie:
,

,

P1 – szansa, że dla respondentów z 1 grupy odpowiedź będzie Y = 1,
a nie Y = 0,
P2 – szansa, że dla respondentów z 2 grupy odpowiedź będzie Y = 1,
a nie Y = 0,
P1 > 1 i P2 > 1, gdy odpowiedź tak jest bardziej prawdopodobna niż odpowiedź nie.
Gdy P1 = P2, zmienne Z i Y są niezależne.
Jeśli 1 < Θ < ∞, to jest większa szansa, że odpowiedź tak wybiorą respondenci
w grupie 1 niż w grupie 2. Na przykad Θ = 4 oznacza, że szansa odpowiedzi tak
w porównaniu z szansą odpowiedzi nie w pierwszej grupie respondentów jest
cztery razy większa niż w grupie drugiej.
Model logitowy służy do badania zależności między zmienną binarną Y,
przyjmującą tylko dwie wartości, oznaczane symbolicznie 1, 0; a zmiennymi X1,
X2, ..., Xm , które mogą być zmiennymi zarówno ilościowymi, jak i jakościowymi.
Chcemy znaleźć zależność prawdopodobieństwa wyboru Y = 1, od wartości
zmiennych objaśnianych Xj . Niech p = P(Y = 1), a xj będzie wartością zmiennej
Xj . Najprostszą zależnością jest zależność liniowa:
(3)
Parametry a0, a1, ..., am można wyznaczyć wtedy metodą najmniejszych
kwadratów (MNK). Jednakże dla niektórych wartości xj prawdopodobieństwo p
może leżeć poza przedziałem [0, 1], co jest sprzeczne z podstawową własnością
prawdopodobieństwa.
Aby nie było takich sprzeczności, wartości prawdopodobieństwa poddaje się
transformacji. Najczęściej spotykaną transformacją jest funkcja logitowa:
(4)
czyli logarytm szansy, w wyniku której otrzymuje się model logitowy:
(5)
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gdzie A oznacza wektor wektor parametrów modelu A = [a0, a1, ..., am], zaś XT
wektor zmiennych objaśniających postaci [1, x1, ..., xm]T. Stosując np. metodę
największej wiarygodności (NW), można oszacować wektor parametrów A,
a następnie obliczyć prawdopodobieństwo p według wzoru:
(6)
Parametr kierunkowy aj ma następującą interpretację: jeśli wartość xj wzrośnie o 1 jednostkę, to szansa, że Y = 1 wzrośnie eaj razy.

2. Analiza zachowań gospodarstw domowych
na rynku finansowym w roku 2008
Przedmiotem rozważań tej części artykułu jest analiza zależności między
posiadaniem oszczędności czy zobowiązań finansowych przez gospodarstwo
domowe a różnymi cechami charakteryzującymi te gospodarstwa. Korzystając
z dostępnych danych i klasyfikacji stosowanych w badaniach budżetów gospodarstw domowych (BBGD) w 2008 r., uwzględniono w analizie następujące cechy i przypisane im kategorie:
a) poziom dochodów przypadających na gospodarstwo domowe (D), gdzie:
– D1 oznacza dochody niższe od kwartyla pierwszego Q1, czyli dochody
z pierwszej grupy kwartylowej,
– D2 oznacza dochody z przedziału [Q1; Q3], czyli dochody z drugiej i trzeciej grupy kwartylowej,
– D3 dochody wyższe od kwartyla trzeciego Q3, czyli dochody z czwartej
grupy kwartylowej,
b) typ społeczno-ekonomiczny gospodarstwa domowego (GRS):
– GRS1 dla gospodarstw pracowników,
– GRS2 dla gospodarstw rolników,
– GRS3 gospodarstwa pracujących na własny rachunek,
– GRS4 gospodarstwa emerytów i rencistów,
– GRS5 gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł,
c) klasę miejscowości zamieszkania (KM):
– KM1 oznacza miasto,
– KM2 oznacza wieś.
Na oszczędności gospodarstw domowych składały się:
a) lokaty wpłacane do kas mieszkaniowych, do banków i innych instytucji,
b) składki ubezpieczeniowe na życie,
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c) zakup papierów wartościowych,
a na zobowiązania finansowe: pożyczki i kredyty zaciągnięte w bankach, w innych instytucjach i od osób prywatnych.
Strukturę oszczędności i zobowiązań gospodarstw domowych objętych
BBGD, uwzględniającą wymienione powyżej rodzaje tych wielkości, prezentuje
tabela 1.
Tabela 1. Struktura oszczędności i zobowiązań gospodarstw domowych
Rodzaje oszczędności
Lokaty wpłacone
do banków

Udział procentowy
65,1

Rodzaje zobowiązań

Udział procentowy

Pożyczki i kredyty
zaciągnięte w bankach

69,5

Lokaty wpłacone
do kas mieszkaniowych

1,1

Pożyczki i kredyty
zaciągnięte w innych
instytucjach

17,8

Lokaty wpłacone
do innych instytucji

7,3

Pożyczki i kredyty
zaciągnięte od osób
prywatnych

12,7

Składki ubezpieczeniowe
na życie
Zakup papierów
wartościowych
Razem

25,8
0,7
100,0

Razem

100,0

Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie danych z BBGD.

Z danych tabeli 1 wynika, że zarówno wśród oszczędności, jak i zobowiązań
dominują lokaty oraz pożyczki i kredyty zaciągane w bankach.
Struktury gospodarstw domowych ze względu na wymienione w analizie
cechy oraz fakt posiadania lub nie oszczędności oraz zobowiązań finansowych
prezentuje tabela 2.
Z danych prezentowanych w tabeli 2 wynika, że wśród wszystkich gospodarstw objętych BBGD:
a) połowę stanowiły gospodarstwa o dochodach z drugiej lub trzeciej grupy
kwartylowej,
b) prawie 50% to gospodarstwa pracowników,
c) w większości (prawie 58%) były to gospodarstwa miejskie,
d) 20,5% gospodarstw posiadała oszczędności,
e) 4,4% gospodarstw miało zobowiązania finansowe.
Największy udział wśród gospodarstw posiadających oszczędności (udziały te
wynosiły odpowiednio ok. 51%, 59% i 65%) i posiadających zobowiązania finansowe (udziały te były równe ok. 44%, 50% i 53%) miały również gospodarstwa
pracowników oraz gospodarstwa miejskie. Podobnie było w przypadku gospodarstw nieposiadających oszczędności i niemających zobowiązań finansowych.
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Wśród gospodarstw posiadających zobowiązania finansowe średni poziom tych
zobowiązań przekraczał ponad 6-krotnie średni poziom oszczędności w gospodarstwach, które je posiadały, co ilustruje tabela 3. W tabeli tej przedstawiono
wybrane informacje dotyczące dochodów, wysokości oszczędności i zobowiązań
finansowych w gospodarstwach domowych objętych BBGD w 2008 r.
Tabela 2. Struktury gospodarstw domowych ze względu na różne cechy społeczno-ekonomiczne
oraz posiadanie lub nie oszczędności i zobowiązań finansowych

Klasy gospodarstw domowych
wyróżnione ze względu na
Poziom dochodów (D):

Odsetek
gospodarstw

Posiadanie
zobowiązań – Z
w (%) gospodarstw

Posiadanie
oszczędności – Y
w (%) gospodarstw

tak
(Z = 1)

nie
(Z = 0)

tak
(Y = 1)

nie
(Y = 0)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

D1

25,00

37,00

24,45

13,90

27,86

D2

50,00

43,77

50,28

51,25

49,67

D3

25,00

19,23

25,27

34,85

22,47

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

GRS1

49,96

49,64

49,97

59,14

47,60

GRS2

5,36

6,95

5,29

2,33

6,14

GRS3

6,63

3,33

6,79

5,42

6,95

GRS4

34,35

32,29

34,45

31,73

35,03

GRS5

3,69

7,80

3,50

1,39

4,29

Typ gospodarstwa (GRS):

Klasę miejscowości (KM):

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

KM1 – miasto

57,87

52,66

58,11

65,28

55,96

KM2 – wieś

42,13

47,34

41,89

34,72

44,04

37 358

1654

35 704

7645

29 713

Liczba gospodarstw objętych
BBGD
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 3. Średni dochód, oszczędności i zobowiązania finansowe gospodarstw domowych
objętych BBGD w 2008 r. (w PLN)
Liczba gospodarstw w BBGD
Średni miesięczny dochód/1 gospodarstwo

37 358
3007,11

Średnie oszczędności /1 gospodarstwo

347,22

Średnie zobowiązania / 1 gospodarstwo

2217,05

Średni dochód w gospodarstwach posiadających oszczędności

3529,69

Średni dochód w gospodarstwach posiadających zobowiązania

2539,01

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.
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Rozkład dochodów i podstawowe charakterystyki tego rozkładu prezentują
rysunek 1 i tabela 4.

Rys. 1. Rozkład przeciętnych miesięcznych dochodów na 1 gospodarstwo w 2008 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Tabela 4. Parametry opisowe rozkładu przeciętnych miesięcznych dochodów
na 1 gospodarstwo domowe w 2008 r.
Parametry opisowe rozkładu
dochodów

Na podstawie wszystkich
danych z BBGD

Na podstawie danych
o dochodach poniżej 7500 zł

Średni dochód na gospodarstwo

3007,11

2737,05

Mediana Q2

2518,59

2475,64

Kwartyl pierwszy Q1

1624,20

1607,20

Kwartyl trzeci Q3

3765,92

3602,92

275863,40

7500,00

2957,87

1479,48

0,98

0,54

26,75

0,81

Dochód maksymalny
Odchylenie standardowe
Współczynnik zmienności
Współczynnik asymetrii
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Rozkład dochodów wykazuje bardzo silną asymetrię prawostronną, co oznacza, że większość gospodarstw osiąga przeciętny dochód poniżej średniej arytmetycznej, tzn. poniżej 3007,11 zł.
Wśród gospodarstw objętych badaniem tylko 3,5% charakteryzowało się
dochodem przeciętnym powyżej 7500 zł. Po odrzuceniu tych obserwacji jako
powodujących duże błędy, wyznaczone zostały ponownie podstawowe parametry
opisowe rozkładu dochodów. Parametry te, jak również parametry obliczone dla
wszystkich obserwacji prezentuje tabela 4.
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Przedstawione w tabeli parametry wskazują, że objęte badaniem gospodarstwa
nie należą do gospodarstw zamożnych, 75% posiada dochód poniżej 3765,92 zł
(jeśli uwzględnić wszystkie obserwacje)1, co ma istotne znaczenie w analizach
oszczędności i zobowiązań finansowych gospodarstw domowych.
Tablice dwudzielcze utworzone z danych jednostkowych z BBGD stanowiły podstawę do testowania hipotez o niezależności posiadania oszczędności od
uwzględnionych w tabeli 2 cech opisujących gospodarstwa domowe. Wartości
statystyki testowej χ2 dla poszczególnych cech D, GRS i KM odpowiednio równe
849,26, 506,02 i 216,74 znacznie przekraczały wartości krytyczne (odpowiadające różnym poziomom istotności dla ustalonej liczby stopni swobody), a tym
samym przemawiały za odrzuceniem hipotez o niezależności i przyjęciem hipotezy alternatywnej, mówiącej o tym, że istnieje zależność między posiadaniem
oszczędności a poziomem dochodów (D), typem gospodarstwa domowego (GRS)
czy klasą miejscowości (KM). W celu określenia tej zależności zostały obliczone
miary omówione w punkcie 1.
Najpierw obliczono względne ryzyko i iloraz szans posiadania oszczędności
przez gospodarstwa o różnym poziomie dochodów wśród wszystkich gospodarstw objętych badaniem. Odpowiednie obliczenia zawarto w tabeli 5.
Tabela 5. Względne ryzyko i iloraz szans posiadania oszczędności dla gospodarstw
o różnym poziomie dochodów
Prawdopodobieństwa
warunkowe posiadania
oszczędności, jeśli dochód
jest na danym poziomie

Względne ryzyko

Szanse warunkowe

Iloraz szans

P(Y = 1/D1) = P1/1 = 0,114

P1/3/P1/1 = 2,51

P1 = P1/1/P0/1 = 0,128

P2/P1 = 2,07

P(Y = 1/D2) = P1/2 = 0,210

P1/3/P1/2 = 1,36

P2 = P1/2/P0/2 = 0,265

P3/P2 = 1,5

P(Y = 1/D3) = P1/3 = 0,285

P1/2/P1/1 = 1,84

P3 = P1/3/P0/3 = 0,399

P3/P1 = 3,11

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Największa wartość względnego ryzyka 2,512 oznacza, że prawdopodobieństwo posiadania przez gospodarstwo domowe oszczędności jest 2,5-krotnie większe dla gospodarstw domowych o dochodach większych od kwartyla trzeciego
niż dla gospodarstw o dochodach poniżej kwartyla pierwszego. Z kolei iloraz
szans równy 3,11 oznacza, że szansa posiadania oszczędności przez gospodarW przyszłych badaniach jako zmienna objaśniająca zostanie uwzględniony przeciętny dochód na osobę lub na jednostkę ekwiwalentną zamiast dochodu na gospodarstwo.
2
Bardzo duże liczebności w odpowiednich tablicach dwudzielczych pozwoliły na oszacowanie prawdopodobieństw za pomocą zgodnych i nieobciążonych estymatorów, jakimi są częstości
występowania odpowiednich zdarzeń.
1
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stwa o najwyższych dochodach, w porównaniu z szansą nieposiadania przez
te gospodarstwa oszczędności, jest ponadtrzykrotnie większa niż w przypadku
gospodarstw o najniższych dochodach. Podobnie można interpretować pozostałe
wyniki obliczeń prezentowane w tabeli 5.
Wartości względnego ryzyka i ilorazów szans posiadania oszczędności obliczone dla różnych typów społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych
zawiera tabela 6.
Tabela 6. Względne ryzyko i iloraz szans posiadania oszczędności
dla różnych typów gospodarstw
Prawdopodobieństwa
warunkowe posiadania
oszczędności,
jeśli gospodarstwo
jest określonego typu

Względne ryzyko
dla wybranych
typów ospodarstw

Szanse warunkowe

Iloraz szans
dla wybranych
typów ospodarstw

P(Y = 1/GRS1) = P1/1 = 0,24

P1/1/P1/2 = 2,72

P1 = P1/1/P0/1 = 0,32

P1/P2 = 3,28

P(Y = 1/GRS2) = P1/2 = 0,09

P1/1/P1/3 = 1,45

P2 = P1/2/P0/2 = 0,098

P1/P3 = 1,59

P(Y = 1/GRS3) = P1/3 = 0,17

P1/1/P1/4 = 1,27

P3 = P1/3/P0/3 = 0,201

P1/P4 = 1,37

P(Y = 1/GRS4) = P1/4 = 0,19

P1/1/P1/5 = 3,15

P4 = P1/4/P0/4 = 0,233

P1/P5 = 3,84

P(Y = 1/GRS5) = P1/5 = 0,08

P1/4/P1/3 = 1,13

P5 = P1/5/P0/5 = 0,083

P4/P3 = 1,16

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 5.

Analiza wyników przedstawionych w tabeli 6 pozwala na sformułowanie
następujących wniosków:
1) największa wartość prawdopodobieństwa warunkowego 0,24 oznacza, że
posiadanie oszczędności jest najbardziej prawdopodobne w gospodarstwach pracowników,
2) największa wartość względnego ryzyka równa 3,15 oznacza, że prawdopodobieństwo posiadania oszczędności w gospodarstwach pracowników jest
3,15-krotnie większe niż dla grupy gospodarstw utrzymujących się z niezarobkowych źródeł, oraz 2,72-krotnie większe niż dla gospodarstw rolników,
3) iloraz szans 3,84 wskazuje, że szansa posiadania oszczędności w porównaniu z szansą ich braku jest w gospodarstwach pracowników 3,84 razy większa
niż w gospodarstwach utrzymujących się z niezarobkowych źródeł i 3,28 razy
większa niż w gospodarstwach rolników (najmniejsze dysproporcje w szansach
warunkowych są w przypadku gospodarstw emerytów i rencistów oraz pracujących na własny rachunek, iloraz szans wynosi bowiem 1,16, co wynika z faktu, że
prawdopodobieństwa warunkowe posiadania oszczędności dla tych typów gospodarstw są prawie takie same, a mianowicie: 0,19 i 0,17,
4) względne ryzyko wyznaczone na podstawie danych dotyczących posiadania oszczędności w zależności od klasy miejscowości wyniosło 1,37; oznacza to,
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że w gospodarstwach miejskich prawdopodobieństwo posiadania oszczędności
jest 1,37 razy większe niż w zamieszkujących na wsi3.
Z przeprowadzonych analogicznych obliczeń w odniesieniu do danych
dotyczących kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gospodarstwa domowe
w 2008 r. wynikają następujące wnioski:
– podobnie jak w przypadku oszczędności należało odrzucić hipotezę o niezależności posiadania przez gospodarstwo domowe zobowiązań finansowych od
wybranych cech społeczno-ekonomicznych opisujących te gospodarstwa (obliczone wartości statystyki testowej χ2 wynosiły 136,11 – dla poziomu dochodów,
117,9 – dla typu gospodarstwa, 19,26 – dla miejsca zamieszkania i znacznie przewyższały wartości krytyczne odczytane z tablic dla różnych poziomów istotności
oraz dla odpowiedniej liczby stopni swobody),
– prawdopodobieństwo posiadania zobowiązań finansowych przez gospodarstwa o dochodach poniżej Q1 jest prawie dwukrotnie większe niż w gospodarstwach o dochodach powyżej Q3 i 1,7 razy większe niż w gospodarstwach
o dochodach z przedziału od Q1 do Q3,
– również dla gospodarstw z pierwszej grupy kwartylowej szansa posiadania
zobowiązań finansowych w porównaniu z ich brakiem jest prawie dwukrotnie
większa niż w grupie gospodarstw o najwyższych dochodach (odpowiedni iloraz
szans wyniósł 1,99),
– z maksymalnej wartości względnego ryzyka równego 4,2 wynika, że
prawdopodobieństwo posiadania zobowiązań finansowych w gospodarstwach
utrzymujących się z niezarobkowych źródeł jest ponadczterokrotnie większe niż
w gospodarstwach pracujących na własny rachunek, a w porównaniu z gospodarstwami pracowników oraz emerytów i rencistów prawdopodobieństwo to jest
ponaddwukrotnie większe,
– w analizach prawdopodobieństw posiadania zobowiązań finansowych,
według typu gospodarstwa domowego, maksymalne wartości względnego ryzyka i ilorazu szans (odpowiednio równe 4,2 i 4,5) otrzymano dla gospodarstw
utrzymujących się z niezarobkowych źródeł w porównaniu z gospodarstwami
pracujących na własny rachunek, oraz ponad dwukrotnie większe w porównaniu
z gospodarstwami pracowników oraz emerytów i rencistów,
– w analizie dotyczącej klas miejscowości, prawdopodobieństwo zobowiązań finansowych w gospodarstwach mieszkających na wsi jest 1,23 razy większe
niż w mieście (nie uwzględniając liczby mieszkańców miast), zaś iloraz szans
równy 1,25 wskazuje, że w gospodarstwach wiejskich szansa posiadania zobo3
W analogiczny sposób można przeprowadzić bardziej szczegółową analizę posiadania
oszczędności zgodnie z klasyfikację stosowaną w BBGD, według której wyróżnia się 6 klas miejscowości. Klasy te tworzą miasta liczące: 500 tys. i więcej mieszkańców, 200-500 tys.,100-200 tys.,
20-100 tys. i poniżej 20 tys. mieszkańców oraz wieś.
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wiązań finansowych w porównaniu z szansą braku takich zobowiązań jest 1,25
razy większa niż w gospodarstwach miejskich.
Analiza zachowań gospodarstw domowych obejmująca zarówno posiadanie
oszczędności, jak i zobowiązań finansowych została również przeprowadzona
za pomocą modelu regresji logistycznej, w którym prawdopodobieństwo posiadania oszczędności lub zobowiązań finansowych jest uzależnione od sytuacji
materialnej gospodarstwa domowego (mierzonej poziomem dochodów D), typu
gospodarstwa (zmienna GRS) oraz miejsca zamieszkania (zmienna KM). Grupę
referencyjną stanowiły gospodarstwa domowe emerytów i rencistów (GRS4),
o dochodach z drugiej i trzeciej grupy kwartylowej, zamieszkujące na wsi (KM2).
Wyniki estymacji zawarto w tabeli 7.
Tabela 7. Wyniki estymacji modeli regresji logistycznej dla posiadania oszczędności
przez gospodarstwo domowe
Ocena parametru ai

Błąd standardowy

Iloraz szans

Stała

–1,424

0,0258

0,24

D1

–0,666

0,038

0,514

D3

0,459

0,029

1,581

GRS1

0,003

0,008

1,003

GRS2

–0,953

0,082

0,386

GRS3

–0,571

0,057

0,565

GRS5

–0,927

0,103

0,396

KM1

0,276

0,028

1,318

Miara dopasowania χ2

1414

P = 0,0000

Zmienne objaśniające

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Oszacowany model logitowy można zapisać w postaci:
P(Y = 1) =

e –1,426 – 0,666·D1 + 0,459·D3 + 0,003·GRS1 – 0,953·GRS2 – 0,571·GRS3 – 0,927·GRS5 + 0,276·KM1
.
1 + e –1,426 – 0,666·D1 + 0,459·D3 + 0,003·GRS1 – 0,953·GRS2 – 0,571·GRS3 – 0,927·GRS5 + 0,276·KM1

Dodatnie wartości ocen parametrów przy zmiennych D3, GRS1 i KM1
wskazują, że jeśli gospodarstwem referencyjnym jest gospodarstwo emerytów
i rencistów zamieszkujących na wsi, o dochodach z drugiej lub trzeciej grupy
kwartylowej, to zwiększeniu prawdopodobieństwa posiadania oszczędności
sprzyjają głównie wyższe dochody (powyżej Q3), przynależność do gospodarstw
pracowników oraz miasto jako miejsce zamieszkania.
Analizując ilorazy szans zaprezentowane w tabeli 7 można bowiem stwierdzić, że:
– jeśli gospodarstwa są tego samego typu i miejscem zamieszkania jest ta
sama klasa miejscowości, to szansa posiadania oszczędności przez gospodarstwo
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o dochodach wyższych od Q3 jest ponadtrzykrotnie większa (1,581/0,5140 = 3,07)
niż w gospodarstwach o dochodach powyżej Q1,
– jeśli gospodarstwa należą do tej samej grupy kwartylowej dochodów i są
z miejscowości należącej do tej samej klasy, to szansa posiadania oszczędności
w gospodarstwach pracowników jest prawie taka sama jak w gospodarstwach
emerytów i rencistów (iloraz szans wynosi bowiem 1,003), oraz 2,53 razy większa niż w gospodarstwach utrzymujących się z niezarobkowych źródeł,
– jeśli gospodarstwa różnią się tylko klasą miejscowości w której się znajdują, a są to gospodarstwa tego samego typu i należą do tej samej grupy dochodowej, to szansa posiadania oszczędności w gospodarstwach miejskich jest
1,32-krotnie większa niż w gospodarstwach wiejskich.
Ujemne wartości ocen parametrów przy pozostałych zmiennych wskazują,
że zmniejszenie prawdopodobieństwa posiadania oszczędności są spowodowane
m.in. tym, że gospodarstwo nie jest gospodarstwem pracowników, że jest gospodarstwem wiejskim oraz że przynosi dochody poniżej Q1. Ilustrują to prawdopodobieństwa posiadania oszczędności dla wybranych grup gospodarstw domowych obliczone na podstawie oszacowanego modelu logitowego, prezentowane
w tabeli 9.
W tabeli 8 przedstawione zostały wyniki estymacji parametrów modelu logitowego dla zobowiązań finansowych gospodarstw domowych.
Tabela 8. Wyniki estymacji modeli regresji logistycznej dla posiadania zobowiązań finansowych
przez gospodarstwo domowe
Zmienne objaśniające
Stała

Ocena parametru ai

Błąd standardowy

Iloraz szans

–3,3020

0,065

0,037

D1

0,5520

0,061

1,737

D3

–0,1440

0,069

0,866

GRS1

0,2890

0,061

1,335

GRS2

0,0356

0,111

1,427

GRS3

–0,3720

0,147

0,689

GRS5

0,7770

0,103

2,176

KM1

–0,1750

0,054

0,839

Miara dopasowania χ2

224,12

P = 0,0000

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

W przypadku zobowiązań finansowych zwiększeniu prawdopodobieństwa
posiadania takich zobowiązań sprzyjają: niskie dochody (niższe od Q1), typ gospodarstwa inny niż gospodarstwo pracujących na rachunek własny i wieś jako
miejsce zamieszkania.
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Ujemna wartość parametru przy zmiennych D3, GRS3 i KM1, znajduje
odzwierciedlenie w najmniejszych prawdopodobieństwach posiadania zobowiązań finansowych przez gospodarstwa opisane tymi zmiennymi, zawartymi
w tabeli 9.
Tabela 9. Prawdopodobieństwa posiadania oszczędności i zobowiązań finansowych
oszacowane na podstawie modeli logitowych dla różnych typów gospodarstw,
których przeciętne dochody są na poziomie kwartyli Q1 i Q3

Przeciętny
dochód
gospodarstwa
D < Q1

D > Q3

D > Q3

Klasa
miejscowości

KM2 (wieś)

KM2 (wieś)

KM1 (miasto)

Typ
gospodarstwa
domowego

Prawdopodobieństwo
posiadania
oszczędności
P(Y = 1)

Prawdopodobieństwo
posiadania
zobowiązań
finansowych
P(Z = 1)

GRS1

0,1102

0,079

GRS2

0,0454

0,0836

GRS3

0,0652

0,0422

GRS4

0,1099

0,0601

GRS5

0,0466

0,1221

GRS1

0,2759

0,041

GRS2

0,1278

0,0435

GRS3

0,1767

0,0215

GRS4

0,2754

0,0309

GRS5

0,1308

0,0649

GRS1

0,3345

0,0345

GRS2

0,1619

0,0368

GRS3

0,2206

0,0181

GRS4

0,3338

0,0261

GRS5

0,1655

0,055

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Należy zauważyć, że niezależnie od posiadanych dochodów i miejsca zamieszkania prawdopodobieństwo posiadania oszczędności jest praktycznie na
tym samym poziomie dla gospodarstw pracowników oraz emerytów i rencistów.
Największe prawdopodobieństwo posiadania oszczędności odpowiada gospodarstwom pracowników oraz emerytów i rencistów zaliczanym do czwartej grupy
kwartylowej w rozkładzie dochodów oraz mieszkających w mieście. Natomiast
najmniejsze prawdopodobieństwo gromadzenia oszczędności odnosi się do gospodarstw rolników zamieszkujących na wsi, o dochodach niższych od Q1, czyli
gospodarstw o najniższych dochodach spośród gospodarstw objętych badaniem.
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Jak można zaobserwować, prawdopodobieństwo posiadania zobowiązań finansowych jest największe dla gospodarstw utrzymujących się z niezarobkowych
źródeł, co wiąże się z niskim poziomem dochodów tych gospodarstw. Jeśli gospodarstwa te dysponują wyższymi dochodami (powyżej Q3), to prawdopodobieństwo zaciągania pożyczek i kredytów maleje, przyjmując najmniejszą wartość,
gdy miejscem zamieszkania takiego gospodarstwa jest miasto.

3. Oszczędności i zobowiązania gospodarstw domowych
w latach 2000-2009 w świetle „Diagnozy społecznej”
„Diagnoza społeczna” jest badaniem panelowym, w którym w kilkuletnich
odstępach, za pomocą dwóch odrębnych kwestionariuszy, badane są te same gospodarstwa i osoby, które ukończyły 16 lat. Badanie realizowane kolejno w latach
2000, 2003, 2005, 2007 i 2009 uwzględnia ważne aspekty ekonomiczne funkcjonowania gospodarstw domowych, takie jak: dochód, zasobność materialna,
oszczędności i kredyty, oraz pozaekonomiczne, np.: edukację, zdrowie, sposoby
radzenia sobie ze stresem, korzystanie z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i wiele innych. Badanie to jest kompleksową diagnozą warunków i jakości
życia Polaków w ich własnej ocenie.
Przedmiotem rozważań w tym artykule są dwa podstawowe elementy aktywności gospodarstw domowych na rynku finansowym, a mianowicie oszczędności oraz
zobowiązania finansowe tych gospodarstw. Z tego względu prezentacja wyników
„Diagnozy społecznej” dotyczyć będzie tylko tych dwóch aspektów4. Rysunek 2
przedstawia stan posiadania oszczędności oraz stan zadłużenia gospodarstw domowych objętych omawianym badaniem. Jak można zaobserwować, więcej jest gospodarstw zadłużonych niż posiadających oszczędności, przy czym odsetek gospodarstw
posiadających oszczędności wykazuje w badanym okresie tendencję rosnącą. Od
roku 2000 nastąpił wzrost oszczędności o 8 pkt proc. do poziomu 32% w roku 2009.
Natomiast odsetek gospodarstw posiadających zobowiązania finansowe,
oscylując wokół 40% wzrósł o 3 pkt proc. Struktura wysokości oszczędności nie
uległa w latach 2000-2009 zasadniczym zmianom. W całym okresie dominują
gospodarstwa, których oszczędności nie przekraczają trzymiesięcznych dochodów. Gospodarstwa, których oszczędności są na poziomie wyższym niż roczne
dochody stanowiły w całym okresie ok. 8% spośród wszystkich gospodarstw
gromadzących oszczędności. Powyższe zmiany ilustruje rysunek 3.
4
Wszystkie dane przedstawione w tym punkcie zostały zaczerpnięte z publikacji: Diagnoza
społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński i T. Panek, WSFiZ w Warszawie,
Warszawa 2009.
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Rys. 2. Odsetek gospodarstw gromadzących oszczędności i posiadających zadłużenia
w latach 2000-2009
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Diagnoza społeczna 2009...

Rys. 3. Odsetek gospodarstw o wybranych wysokościach oszczędności
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 2.

Inaczej kształtuje się struktura wysokości zobowiązań finansowych gospodarstw domowych. Występuje wyraźna tendencja spadkowa (o 9 pkt proc.) odsetka gospodarstw o zadłużeniach w wysokości do 3 miesięcznych dochodów oraz
wzrost udziału gospodarstw o zadłużeniach powyżej rocznych dochodów (też
o 9 pkt proc.), co można zaobserwować na rysunku 4.
Gospodarstwa domowe objęte badaniem panelowym deklarowały gromadzenie oszczędności w wielu różnych formach. Dominowały jednak oszczędności
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Rys. 4. Odsetek gospodarstw o wybranych wysokościach zadłużeń
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 2.

w postaci lokat bankowych (głównie w złotówkach) oraz w gotówce. W analizowanym okresie wzrósł znacznie odsetek gospodarstw posiadających oszczędności
w gotówce. W porównaniu z 2000 r. można zaobserwować wyraźną tendencję
spadkową udziału gospodarstw lokujących swe oszczędności w bankach, zarówno w złotówkach (wyjątek stanowił rok 2009), jak i w walucie obcej, oraz
na IKE (Indywidualnym Koncie Emerytalnym)5. Omówione tendencje ilustruje
rysunek 5.
Gospodarstwa domowe, deklarujące posiadanie oszczędności, poproszone zostały w omawianym badaniu panelowym o wskazanie celu, w jakim gromadziły
oszczędności. Najczęściej gospodarstwa traktowały oszczędności jako rezerwę
na sytuacje losowe, zabezpieczenie na starość, koszty leczenia, remont domu lub
mieszkania oraz bieżące wydatki konsumpcyjne, przy czym w badanym okresie
występuje spadek udziału gospodarstw oszczędzających na wymienione cele
(zob. Diagnoza społeczna 2009...).
Oprócz oszczędności, drugim, ważnym elementem aktywności gospodarstw
domowych na rynku finansowym są zaciągane przez gospodarstwa domowe kredyty i pożyczki.
Należy podkreślić, że takie cechy społeczno-demograficzne, jak: typ gospodarstwa domowego, jego wielkość i skład demograficzny czy miejsce zamieszkania mają wpływ nie tylko na
zróżnicowanie odsetka gospodarstw posiadających oszczędności, ale również na strukturę tych gospodarstw pod względem wysokości i formy oszczędności. Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych aspektów oszczędności gospodarstw domowych znaleźć można w publikacji Diagnoza
społeczna 2009...
5

Regresja logistyczna w analizach oszczędności i zobowiązań finansowych...

185

Rys. 5. Wybrane formy oszczędności gospodarstw domowych w latach 2000-2009
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 2.

Gospodarstwa domowe mają do dyspozycji trzy źródła pozyskiwania niezbędnych środków finansowych: bank, inne instytucje finansowe i osoby. Zmiany
w wielkości udziału procentowego gospodarstw domowych posiadających zobowiązania finansowe według wymienionych źródeł ich pozyskania w latach 2000-2009 prezentuje rysunek 6.

Rys. 6. Odsetek zadłużonych gospodarstw według źródła pozyskiwania zadłużenia
w latach 2000-2009
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 2.

Jak można zaobserwować, w badanym okresie systematycznie rosło zadłużenie gospodarstw domowych w bankach (z 71% w roku 2000 do 91% w 2009 r.),
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głównie kosztem zadłużenia w innych instytucjach finansowych (spadek z 33%
w 2000 r. do 14% w 2009 r.).
Nastąpił również spadek pożyczek zaciąganych u osób prywatnych. Takie
zmiany wynikają m.in. z dynamicznego, zwłaszcza w ostatnich latach, rozwoju
segmentu kredytów hipotecznych, tańszych kredytów i pożyczek oferowanych
przez banki w porównaniu z ofertą innych instytucji finansowych oraz zmniejszających się możliwości zaciągania pożyczek w zakładach pracy, które stanowiły
nierynkową konkurencję dla pożyczek zaciąganych w bankach.
W kwestionariuszu ankiety, wykorzystywanym w ramach „Diagnozy społecznej”, odpowiedzi na pytanie dotyczące celu przeznaczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek, podobnie jak w przypadku oszczędności, uwzględniały 13 pozycji, z których respondenci wybierali wszystkie te pozycje, które ich dotyczyły.
Z odpowiedzi respondentów wynika, że wśród kredytów i pożyczek zaciąganych przez gospodarstwa domowe dominowały te, które są przeznaczane na
zakup dóbr trwałego użytku oraz na remont domu lub mieszkania. Jednak odsetek
gospodarstw zadłużonych z tego powodu zmniejszył się w badanym okresie (wyjątek stanowił 2009 r.), podobnie jak odsetek gospodarstw zaciągających pożyczki na bieżące wydatki konsumpcyjne, czy stałe opłaty. Coraz więcej gospodarstw
natomiast zaciągało kredyty na zakup domu lub mieszkania.
W ramach „Diagnozy społecznej” na podstawie danych z ostatnich dwóch
lat dokonano również oszacowań przeciętnej wielkości oszczędności oraz przeciętnej wielkości zobowiązań finansowych w relacji do dochodów gospodarstwa
domowego.
Po zweryfikowaniu hipotezy, że wielkość oszczędności w relacji do dochodu,
można opisać rozkładem log-normalnym, korzystając z oszacowanych parametrów rozkładu log-normalnego, obliczono, że przeciętna wartość oszczędności
wzrosła z 4,51-krotności miesięcznych dochodów w 2007 r. do 4,86-krotności
w 2009 r. Tak nieznaczna zmiana poziomu oszczędności w relacji do dochodu
wskazuje, że w latach 2007-2009 nie nastąpił wzrost skłonności do oszczędzania
w polskich gospodarstwach domowych.
Stosując analogiczne podejście w celu oszacowania przeciętnej wielkości
zobowiązań finansowych w relacji do dochodu obliczono, że przeciętna wielkość
zadłużenia wynosiła tyle, ile dochody gospodarstwa domowego uzyskane w ciągu: 6,6 miesięcy w 2007 r. oraz 9,58 miesięcy w 2009 r. Wskazuje to na znaczący
względny wzrost zadłużenia gospodarstw domowych w 2009 r. w porównaniu
z 2007 r.
Dokonano również analizy wielkości posiadanych oszczędności w zależności
od formy ich gromadzenia oraz wielkości zobowiązań finansowych w zależności
od źródła ich pozyskiwania. W wyniku zastosowania wielomianowej regresji
logistycznej okazało się, że największe oszczędności w relacji do dochodu posiadają gospodarstwa gromadzące swoje oszczędności w formie akcji spółek
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notowanych na giełdzie (oszczędności są równe 5-krotności miesięcznych dochodów). W przypadku lokat bankowych w złotówkach oszczędności stanowią
4,2-krotność dochodu. Najniższą wartość mają oszczędności w gotówce, stanowią bowiem 2,2-krotność dochodów, pomimo że ta forma oszczędzania należy
ciągle jeszcze do bardzo popularnych (zob. rys. 4).
Zastosowanie wielomianowej regresji logistycznej pozwoliło na określenie
przeciętnej wielkości zobowiązań dla zadłużenia w bankach, w innych instytucjach finansowych i u osób prywatnych. W gospodarstwach domowych, które są
zadłużone, wielkość przeciętnego zadłużenia stanowiła: w bankach ponaddziesięciokrotność, w innych instytucjach trzykrotność, a u osób prywatnych prawie
czterokrotność przeciętnego dochodu. Tak duża dysproporcja wynikała przede
wszystkim z tego, że jedynie banki udzielają kredytów o znacznej wartości,
w tym głównie kredytów hipotecznych i w praktyce tylko one udzielają kredytów
na indywidualną działalność gospodarczą. Dysproporcja ta świadczy również
o znaczącej roli banków w zachowaniach gospodarstw domowych na rynku finansowym (zob. Diagnoza społeczna 2009...).

Wnioski
W artykule dokonano analizy dwóch aspektów aktywności gospodarstw
domowych, a mianowicie: posiadanych oszczędności oraz zobowiązań finansowych, korzystając z modelu regresji logistycznej (zwanego też modelem
logitowym) oraz innych metod pomiaru cech jakościowych, do których należą
względne ryzyko i iloraz szans. Przedstawiono również wyniki analiz zachowań
gospodarstw domowych na rynku finansowym w świetle „Diagnozy społecznej”
– badania realizowanego kolejno w latach 2000, 2003, 2005, 2007 i 2009.
Z przeprowadzonych analiz zachowań gospodarstw domowych na rynku finansowym przeprowadzonych na podstawie danych jednostkowych z BBGD, realizowanego w 2008 r., jak również z badań realizowanych w ramach „Diagnozy
społecznej” w latach 2000-2009 wynika, że w tym okresie zdecydowanie największą rolę w aktywności gospodarstw na rynku finansowym pełniły banki. Stanowiły
one nie tylko podstawowe miejsce lokowania oszczędności gromadzonych przez
gospodarstwa domowe, ale były również zdecydowanie najważniejszym źródłem
zewnętrznego zasilania finansowego dla zadłużonych gospodarstw. Spośród różnych form gromadzenia oszczędności dominowały oszczędności w formie lokat
bankowych w złotówkach. W przypadku zaś zobowiązań finansowych, nie tylko
największy odsetek stanowiły gospodarstwa, które zaciągały pożyczki i kredyty
w bankach, ale równocześnie zadłużenia te w relacji do przeciętnych dochodów
tych gospodarstw były największe. Zarówno z danych z BBGD, jak i z badań
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realizowanych w ramach diagnozy społecznej wynika, że nie tylko znacznie
większy odsetek stanowią gospodarstwa zadłużone w porównaniu z gromadzącymi oszczędności, ale również przeciętna wielkość zobowiązań znacznie przewyższa wielkość oszczędności gospodarstw domowych.
Wszystkie spośród uwzględnionych cech charakteryzujących gospodarstwa
domowe miały istotny wpływ na prawdopodobieństwo posiadania oszczędności
lub zobowiązań finansowych gospodarstw domowych. Przy czym wpływ ten był
istotnie odmienny w zależności od tego, czy rozważane było prawdopodobieństwo
posiadania oszczędności, czy też zaciągania pożyczek i kredytów. Największe
wartości względnego ryzyka, ilorazów szans i prawdopodobieństwa posiadania
oszczędności cechowały w 2008 r. gospodarstwa pracowników, o najwyższych
dochodach (powyżej Q3), mieszkających w mieście. W przypadku zobowiązań
finansowych największe wartości zastosowanych miar odpowiadały gospodarstwom domowym utrzymującym się z niezarobkowych źródeł, o najniższych
dochodach (poniżej Q1) i zamieszkujących na wsi.
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Potrzeby informacyjne klientów
banków elektronicznych

Streszczenie. Internet oraz nowe technologie informacyjne, określane mianem „informacyjnej
autostrady” (information superhighway1), są najbogatszym źródłem informacji i najtańszym środkiem komunikacji. Narzędzia te zmniejszają koszty pozyskania danych o produkcie dla nabywcy
i znacznie usprawniają proces podejmowania decyzji nabywczych. W konsekwencji nabywca jest
w stanie wybierać produkt konkurencyjny cenowo i taki, który w najlepszym stopniu zaspokaja
jego potrzeby. Zachodzi zatem pytanie, jaki powinien być zakres informacyjny stron internetowych
oraz za pomocą jakich kryteriów można ocenić funkcję informacyjną witryn www, aby zostały one
zaakceptowane przez potencjalnych nabywców i zaspokajały ich potrzeby informacyjne.
Celem artykułu jest identyfikacja potrzeb informacyjnych klientów banków elektronicznych.
W pierwszej części artykułu przedstawiono wpływ informacji w procesie podejmowania decyzji
zakupu przez nabywcę. Kolejno zwrócono uwagę na rolę strony internetowej jako źródła informacji
o usługach bankowych. Zawarte w artykule informacje zgromadzone zostały w wyniku przeprowadzonych badań jakościowych i ilościowych. Artykuł zawiera opis metodyki badań oraz osiągnięte
wyniki w zakresie identyfikacji potrzeb informacyjnych klientów banków. Przeprowadzone badania
ilościowe pozwoliły na dokonanie podziału rynku na segmenty, uwzględniając ich potrzeby w zakresie uzyskiwanych informacji na stronach www banków.
Słowa kluczowe: potrzeby informacyjne, zachowania nabywcze, elektroniczne usługi finansowe, funkcjonalność stron internetowych banków

1
F. Keolsch, The Infomedia Revolution: How Is It Changing Our World and Your Life,
McGraw-Hill Ryerson, Toronto 1995, s. 16.
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Wstęp
Internet oraz nowe technologie informacyjne, określane mianem „informacyjnej autostrady” (information superhighway2), są najbogatszym źródłem
informacji i najtańszym środkiem komunikacji. Narzędzia te zmniejszają koszty pozyskania danych o produkcie dla nabywcy i znacznie usprawniają proces
podejmowania decyzji nabywczych. W konsekwencji nabywca jest w stanie
wybierać produkt konkurencyjny cenowo i taki, który w najlepszym stopniu
zaspokaja jego potrzeby. Zachodzi zatem pytanie, jaki powinien być zakres
informacyjny stron internetowych oraz za pomocą jakich kryteriów można ocenić funkcję informacyjną witryn www, aby zostały one zaakceptowane przez
potencjalnych nabywców i skłaniały ich do dokonania zakupu produktu lub
usługi.
Przedmiotem zainteresowań autorów są strony internetowe banków i ich
funkcja informacyjna. Powodem wyboru rynku usług bankowych jest jego
zdecydowany udział w całym elektronicznym biznesie. Wykorzystanie Internetu w sektorze usług finansowych i ubezpieczeniowych jest olbrzymie. Na
przykład w Wielkiej Brytanii ponad 70% instytucji finansowych posiada swoje
własne strony internetowe i wykorzystuje je w sposób komercyjny, zastępując stacjonarne kanały dystrybucji i komunikacji kanałami elektronicznymi3.
Ze względu na dynamikę rozwoju bankowości elektronicznej na świecie,
a w szczególności w Polsce, wybór tego rynku wydaje się uzasadniony. Sektor
bankowy w Polsce znakomicie odzwierciedla wykorzystanie i zaadaptowanie
narzędzi internetowych w celach komercyjnych i do usprawnienia procesów
komunikacyjnych i transakcyjnych. Z raportów Związku Banków Polskich na
koniec 2009 r. wynika, że liczba indywidualnych klientów, którzy zawarli umowy o usługi bankowości internetowej wyniosła 13,3 mln, a klientów aktywnych, czyli takich, którzy wykonali w miesiącu przynajmniej jedną operację za
pośrednictwem Internetu, było 7,4 mln. ZBP prognozuje, że liczba aktywnych
klientów bankowości elektronicznej w Polsce będzie w kilku kolejnych latach
rosła nie mniej niż o 1 mln rocznie4. Ponadto, ze względu na specyfikę usług
finansowych, wpływ informacji na zachowania nabywcze ma decydujące znaczenie.

F. Keolsch, The Infomedia Revolution..., s. 16.
M. Williams, E-commerce inquiry to business 2000, „Economics Trends” Vol. 572, Office for
National Statistics, London 2001, s. 29-36.
4
J. Piechociński, Bankowość internetowa w Polsce, http://piechocinski.blog.onet.pl/Banko
wosc-internetowa-w-Polsce,2,ID418407902,n, [17.12.2010].
2
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1. Znaczenie informacji w procesie podejmowania decyzji
przez nabywców
Informacja określana jest jako nieodzowny element umożliwiający dokonanie wyboru produktu, a poszukiwanie informacji przez klientów stanowi bardzo
ważny etap w procesie podejmowania decyzji5. Poszukiwanie informacji może
mieć charakter systematyczny lub przypadkowy. Poszukiwania te dotyczą różnorodnych alternatywnych rozwiązań problemu w sensie wyboru środków i sposobów zaspokojenia potrzeby, a z drugiej strony poszukiwania różnorodnych marek
i typów, czyli warunków zaspokojenia potrzeb. Poszukiwanie alternatywnych
rozwiązań jest uzależnione m.in. od: ilości niezbędnego czasu i środków finansowych potrzebnych do zebrania informacji, liczby informacji już posiadanych oraz
od stopnia postrzeganego ryzyka w przypadku dokonania niewłaściwego wyboru.
Postrzegane ryzyko zawiera w sobie dwa istotne wymiary: 1) niepewność występującą podczas procesu nabywczego oraz 2) konsekwencje podjęcia błędnej
decyzji6. Informacja zatem będzie redukowała oba wymiary postrzeganego ryzyka. Ponadto, im większy jest poziom postrzeganego ryzyka, tym większa ilość
informacji jest niezbędna do podjęcia decyzji i zakupu produktu. Jest to warunek
znaczący w wyborze usługi finansowej, która ze względu na stopień skomplikowania oraz zwiększone ryzyko zakupu (np. w przypadku inwestycji finansowych)
wymusza na nabywcy pozyskiwanie informacji w sposób kompleksowy i gruntowny.
Kolejnym ważnym czynnikiem w procesie gromadzenia informacji jest koszt
jej pozyskania7. Może to być zarówno koszt związany bezpośrednio z samym
osiągnięciem informacji, czyli czas niezbędny do wejścia w jej posiadanie, koszt
rozmów telefonicznych, nabycia różnych czasopism, literatury itp., jak i koszt
związany z procesem przetwarzania informacji, który w dużej mierze zależy od
złożoności produktu i usługi8. Ponadto zakres poszukiwania informacji może być
warunkowany wieloma czynnikami, takimi jak otoczenie, znaczenie produktu dla
nabywcy, jego doświadczenie i indywidualne cechy nabywców. Kolejno zakres
poszukiwania informacji będzie też w dużej mierze uzależniony od typu produktu lub usługi. W przypadku usług np., włączając usługi finansowe, czynnik ich
M.J. Evans, L. Moutinho, W.F. Van Raaij, Applied Consumer Behaviour, Addison-Wesley,
Harlow 2001, s. 86-107.
6
S.M. Cunningham, The major dimensions of perceived risk, w: D.F. Cox, Risk Taking and
Information Handling in Consumer Behaviour, Boston University Press, Boston, MA, 1967, s. 102-108.
7
Na koszt składają się: koszty finansowe oraz psychologiczne, takie jak: frustracja, napięcie,
zmęczenie, które występują podczas poszukiwania informacji.
8
Więcej patrz w: J.Y. Bakos, Reducing buyer search costs: implications for electronic
marketplaces, „Management Science” 1997, Vol. 43, No. 12, s. 176-192.
5
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niematerialności wywołuje podwyższone ryzyko postrzegania w procesie podejmowania decyzji, co z kolei ma wpływ na zwiększony stopień poszukiwania
informacji o usługach9.
Poszukiwanie informacji o oferciej produktowej odbywa się również przez
tzw. poszukiwanie wewnętrzne10 oraz zewnętrzne11 (zob. tab. 1). Proces poszukiwań wewnętrznych (w pamięci długotrwałej) i ich zasięg są odwrotnie skorelowane z długością i obszernością doświadczeń kupującego. Niekiedy w wyniku
poszukiwań wewnętrznych klient może zdecydować się na zastosowanie poprzedniego rozwiązania tego samego problemu (kupić ten sam produkt – usługę
Tabela 1. Czynniki wpływajace na proces zewnętrznego poszukiwania informacji
Czynniki
Ogólne

Mała aktywność poszukiwawcza
– postrzegane koszty poszukiwań
wysokie
– postrzegane korzyści małe

Psychologiczne –
–
–
–

małe zangażowanie kupującego
duże doświadczenie
zadowolenie z istniejącej sytuacji
lojalność wobec marki

Duża aktywność poszukiwawcza
– postrzegane korzyści duże
– postrzegane koszty poszukiwań
małe
–
–
–
–

duże zangażowanie kupującego
małe doświadczenie
ciekawość
przychylna postawa wobec marki

Sytuacyjne

– presja społeczna w celu dokonania
właściwego wyboru
– duża presja czasu
– ograniczenia fizyczne
– oferta obniżenia ceny
– wysoka cena / duże ryzyko

– presja społeczna skierowana na
poszukiwanie
– wiele źródeł poszukiwania informacji
– kupowany produkt będzie długo
służył nabywcy
– niska cena / małe ryzyko
– techniczne usprawnienia produktu

Związane
z przetwarzaniem informacji

– niezdolność do zrozumienia informacji
– brak zaufania do sprzedawców

– chęć zdobycia obszernej wiedzy
– wiara w zdolność wykorzystania
posiadanej informacji
– większa liczba kryteriów oceny
(kluczowych cech)

Ź r ó d ł o: J. Kall, Silna marka. Istota i kierowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 75.

– tam gdzie poprzednio)12. Klient nabywa doświadczenia i zaczyna trafniej analizować swoje problemy, a z drugiej strony szybciej podejmować decyzję zakupu.
Pamiętać należy, że poszukiwanie informacji wewnętrznej musi być wspomagane
poszukiwaniem informacji na zewnątrz (zob. tab. 1).
K.B. Murray, A test of services marketing theory: consumer acqusition activities, „Journal of
Marketing” 1991, Vol. 55, No. 1, s. 10-26.
10
Przeszukiwanie pamięci rozpoczynające się wraz z uświadomieniem sobie przez konsumenta
istniejącego problemu.
11
Poszukiwanie poza pamięcią klienta.
12
J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 75.
9
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Ponadto w przypadku usług finansowych nabywca powinien posiadać dostęp
do informacji w sposób systematyczny i w odpowiednim momencie. Sytuacja,
w której nabywca nie posiada informacji lub ta przychodzi za późno, stawia go
w niekorzystnej pozycji do podejmowania decyzji o swoich finansach. Wspomniana wcześniej asymetria informacji, jak również potrzeba dostarczania informacji w sposób kompleksowy sprawiają, że przekazywanie informacji zaczyna
przekształcać się w dostarczanie nabywcom kompleksowych porad i doradzania
im w zakresie podejmowania decyzji finansowych13. Z badań wynika, że nabywcy
na rynku usług finansowych cały proces podejmowania decyzji opierają na dostarczonych im informacjach14.
Wydłużeniu zatem ulegnie zarówno faza poszukiwania i gromadzenia informacji, jak również etap budowania świadomości i doświadczenia nabywców w zakresie usług finansowych. Dlatego też tak istotne z punktu widzenia nabywcy produktu
bankowego staje się dostarczanie niezbędnych informacji o produktach i usługach
oraz wspieranie klienta na każdym etapie procesu podejmowania decyzji.

2. Strona WWW jako źródło informacji dla nabywcy
Już w latach 70. XX w. przeprowadzono badania, na podstawie których
wykazano, że media pełnią funkcję dwoistą, nazywając pierwszą „uciekaniem
w fantazje” (fantasist-escapist), a drugą informacyjno-edukacyjną (informational-educational)15. Podobne spostrzeżenia przyniosło badanie dotyczące problemu psychologicznych i społecznych konsekwencji korzystania z Internetu16.
Autor badania podjął próbę identyfikacji czynników, od których zależy, w jakim
celu korzystamy z Internetu i jaka motywacja temu towarzyszy. W pierwszej
kolejności autor skonstruował – ukierunkowany na ustalenie motywów – kwestionariusz (Internet Attitudes Survey), składający się z 19 stwierdzeń. Ustosunkowując się do każdego z nich, osoby badane miały do dyspozycji 9-punktową
skalę (typu Likerta), by zaznaczyć, w jakim stopniu dane stwierdzenie charakteryzuje ich sposób korzystania z Internetu. Następnie, na podstawie wyników
dwóch grup (487 studentów psychologii i 497 użytkowników sieci) oraz przeprowadzonej analizy czynnikowej, wyodrębnił dwa czynniki, odnoszące się do
dwóch różnych motywacji korzystania z tego uniwersalnego medium. Pierwszy
T. Harrison, Financial Services Marketing, Pearson Education, Harlow 2000, s. 41.
E. Banks, E-finance: The Electronic Revolution in Financial Services, John Wiley and Sons,
Chichester 2001, s. 122.
15
W. Weiss, Mass Communication, „Annual Review of Psychology” 1971, Vol. 22, s. 309-336.
16
E.B. Weiser, The Functions of Internet Use and Psychological Consequences,
„CyberPsychology & Behavior” 2001, Vol. 4(6), s. 723-741.
13
14
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z nich został nazwany Społeczno-Afektywną Regulacją (SAR – social affective regulation), drugi zaś Pozyskiwanie Informacji i Dóbr (GIA – goods and
information acquisition). Wynikałoby stąd, że mimo wielu konkretnych powodów, dla których wchodzimy do Internetu, pozwalają one przyporządkować
się do dwóch zasadniczych typów motywacji, w tym związanych z szukaniem
informacji. W literaturze przedmiotu podejmowanych było wiele prób tworzenia modelu zachowań nabywcy w sieci, gdzie wiele z nich opartych jest na
potrzebach informacyjnych Internatów. Nabywcy w sieci podejmują decyzje
o zakupie produktów, poszukując informacji na stronie www o cenie, reputacji
detalisty, marce, jakości usług, bezpieczeństwie serwisu czy ochronie prywatności17. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu
badawczego „Diagnoza Internetu”, w którym aż 76,2% badanych uznało Internet za ważne lub bardzo ważne źródło informacji. Badanie to także wskazuje,
że Internet spośród innych mediów i źródeł informacji, takich jak telewizja, radio, prasa, książki czy rozmowy z innymi ludźmi, odgrywa najważniejszą rolę.
Badanie potwierdziło także przywiązywanie wagi do informacyjności medium
dwukierunkowego, jakim jest Internet, i możliwości komunikowania się w celu
informacyjnym18.
Strona WWW, jako źródło informacji ma wiele zalet. Przede wszystkim
w znacznym stopniu zmniejsza koszty pozyskania informacji, gromadzenia ich
i przetwarzania danych. Ponadto poprzez całkowitą dostępność jako medium
wirtualne oraz interaktywność podnosi poziom jakości dostarczanych informacji dla nabywców (różnorodny typ prezentacji danych, szybki i kompleksowy
sposób uaktualniania informacji, zamieszczanie informacji w postaci tekstu,
grafiki, dźwięku lub filmu). Proces poszukiwania informacji przez Internet daje
zatem klientowi możliwość efektywniejszego znalezienia niezbędnych informacji, zmniejszenia kosztów poszukiwań i skutecznego dokonywania oceny
istniejących alternatyw. Nie zawsze jednak oczekiwania nabywców w stosunku
do zawartości informacji na stronach WWW odpowiadają rzeczywistej sytuacji.
Internet staje się jednym z najważniejszych źródeł informacji, jednak niekiedy
informacje zamieszczone w Internecie są słabo uporządkowane, źle sklasyfikowane, istnieją w wielu formatach, dodatkowo proces wyszukiwania informacji
utrudnia stale zmieniająca się struktura Internetu zarówno pod względem ilości,
jak i zawartości stron19.
17
J. Zhang, X. Fang, O.R.L. Sheng, Online Consumer Search Deph: Theories and New
Findings, „Journal of Management System”, Winter 2006-2007, Vol. 23, No. 3, s. 71-95.
18
K. Krejtz, Diagnoza Internetu 2009, Wyd. Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Warszawa
2009, s. 112-113.
19
Por. D. Wilk-Kołodziejczyk, Pozyskiwanie wiedzy w sieciach komputerowych z rozproszonych źródeł informacji, w: L. Haber, Społeczeństwo informacyjne – wizja, czy rzeczywistość?, AGH,
Kraków 2004, s. 289.
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Ponadto informacyjność Internetu określana jest szumem informacyjnym,
a angażujący charakter tego medium sprawia, że wielu użytkowników Internetu
uznaje, że pochłania on czas20.
Rozważania dotyczace funkcji informacyjnej stron WWW oraz sposobów jej
pomiaru należy odnieść do modelu Information Content Paradigm wprowadzonego przez A. Resnika i B.L. Sterna w 1977 r.21 Stworzyli oni listę 14 zmiennych
czynników, zdefiniowanych jako informacje kluczowe stosowane przez nabywców w procesie podejmowania decyzji. Listę tych kryteriów prezentuje tabela 2.
Tabela 2. Kryteria oceny zawartości informacji według Resnika i Sterna
Kryteria
1. Cena i wartość (użyteczność dla klienta)
2. Jakość
3. Wykorzystanie produktu
4. Komponenty i zawartość
5. Możliwość zakupu
6. Oferta specjalna
7. Smak
22

8. Opakowanie
9. Gwarancje
10. Bezpieczeństwo
11. Składniki, wartość odżywcza
12. Wyniki badań niezależnych instytucji
13. Wyniki badań sponsorowanych przez firmę
14. Nowe myśli, rozwiązania

Źródło: A. Resnik, B.L. Stern, An Analysis of Information Content in Television Advertising, „Journal of
Marketing” 1977, Vol. 41, No. 1.

W przyjętej metodzie przekaz (np. reklamowy) prezentowany przez przedsiębiorstwo spełniał funkcję informacyjną, jeśli w swojej zawartości komunikował,
co najmniej jedno z wymienionych w liście kryterium. Model ten zapożyczany
do badania przekazów reklamowych i ich funkcji informacyjnych ulegał wielu
modyfikacjom. Znalazł zastosowanie również do badania zawartości informacji
na stronach internetowych przedsiębiorstw. Jedna z jego ostatnich adaptacji wykorzystana została w badaniach przeprowadzonych przez K. Waite i T. Harrison
w 2005 r., w których autorki prezentują listę kryteriów zawartości informacji
stron internetowych pośredników ubezpieczeniowych23.
K. Krejtz, Diagnoza Internetu 2009..., s. 114.
A. Resnik, B.L. Stern, An Analysis of Information Content in Television Advertising, „Journal
of Marketing” 1977, Vol. 41, No. 1; zob. także: M. Fay, G. Currier, The Rise and Fall of the Copy
Point The Changing Information Content of Print Advertisments from 1953-1988, „European
Journal of Marketing” 1994, Vol. 28, No. 10.
22
Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, 8 edycja, Gebethner & S-ka,
Warszawa 1994, s. 33: „Wartość – jest rozumiana jako suma użyteczności. (Wartość dostarczona
klientowi) = (całkowita wartość produktu dla klienta) – (koszt, jaki ponosi klient). Całkowita wartość
produktu dla klienta jest sumą korzyści, jakich oczekuje on od danego produku czy usługi”.
23
T. Harrison, K. Waite, Patterns of Intermediary Website Development within an Extended
Supply Chain, „Journal of Business and Industrial Marketing”, special issue „Doing Business in
a Digital World” 2005.
20
21
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3. Metodyka badania
Potrzeby informacyjne klientów banków elektronicznych są zróżnicowane
i uzależnione od wielu czynników. Celem prezentowanego badania była ocena
zawartości informacji stron internetowych banków. Zwrócono również uwagę
na źródła pozyskiwania informacji o elektronicznych formach świadczenia
usług oraz opinie klientów bankowości internetowej względem wybranych elementów informacyjnych strony WWW banku, mających wpływ na jej funkcjonalność. Konstruując instrument do pomiaru zmiennych funkcji informacyjnej
stron internetowych banków należy wziąć pod uwagę zarówno przedstawione
w literaturze modele, jak również specyfikę usług finansowych oraz wpływ tych
informacji na zachowania nabywców. Tabela 3 ilustruje listę zmiennych funkcji
informacyjnej stron WWW. Dokonano tutaj modyfikacji, polegającej na wyodrębnieniu trzech grup informacji i przypisaniu im poszczególnych kryteriów.
Dodatkowo wprowadzono kryterium doradztwo, jako czynnik, który w przypadku usług finansowych zapewnia pomoc w podejmowaniu przez klientów
decyzji nabywczych (zob. tab. 3).
Wyodrębnione czynniki – typy informacji – poddano analizie w badaniach
empirycznych. Badanie zostało zrealizowane za pomocą badań jakościowych
Focused Group Interview i badań ilościowych przy użyciu metody CAWI.
Tabela 3. Lista zmiennych funkcji informacyjnej strony WWW banku
Kryterium
(informacja
zawarta
na stronie)

Oddziaływanie czynnika
na zachowanie
nabywcze

Charakterystyka
(szczegółowe objaśnienie
definiowania kryterium)

Przykłady informacji
umieszczonych na stronach
internetowych banków

Grupa 1 – Informacje dotyczące oferty banku
Koszt i wartość produktu

kryterium
oceny
i wyboru
produktu

wszelka informacja komutabela opłat i prowizji, tabele
nikująca o cenie usługi bądź
oprocentowania
koszcie, jaki musi ponieść
klient przy zakupie lub korzystaniu z usługi finansowej

Ocena usługi/
/banku

kryterium
oceny i wyboru produktu,
wpływa na
zadowolenie
i stopień
satysfakcji
z korzystania
z usługi finansowej

wszelka informacja mówiąca
o ocenie usługi finansowej
(banku) wyrażona poprzez
bank lub niezależne instytucje
i media

rankingi oceniające banki
lub usługi, np. przez NBP,
lub inne oceny udziału banku
w rynku przez niezależne
instytucje i media (periodyki,
GUS itp.)
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cd. tab. 3

Kryterium
(informacja
zawarta
na stronie)

Oddziaływanie czynnika
na zachowanie
nabywcze

Charakterystyka
(szczegółowe objaśnienie
definiowania kryterium)

Przykłady informacji
umieszczonych na stronach
internetowych banków

Nagrody,
wyróżnienia
i referencje
produktu

kształtowanie
zaufania
do banku

wszelkie pozytywne opinie
znajdujące się na stronie
o produkcie i banku, mające
na celu uwiarygodnić daną
instytucję lub kształtować
pozytywne opinie, również
te wyrażone przez klientów

wyniki konkursu produkt
roku, pracownik roku, bank
roku, oddział roku, itp., ranking lub nagrody w konkursie
na najkorzystniejszy dla
klienta produkt, notki prasowe o wygranych konkursach,
bezpośrednie pozytywne
opinie klientów banku

Proces
sprzedaży
i obsługi
klienta

kryterium
oceny i wyboru produktu,
budowanie
trwałych relacji z klientem

wszelka informacja dotycząca
elementów usługi finansowej
oraz całego procesu zakupu
i korzystania z usługi finansowej

formularz z danymi, zasady
udzielenia kredytu, termin
spłaty itp., dodane elementy:
informacje dotyczące korzystania z rachunku, gwarancje,
czas oczekiwania na udzielenie kredytu, szybkość obsługi,
rabaty, korzystne raty itp.

Możliwość
zastosowania

kryterium
wszelka informacja dotycząca opisy, instrukcje, sugestie,
wyboru i oce- sposobu korzystania z danej
przykładowe symulacje itp.,
ny produktu,
usługi finansowej (produktu) zakładka przeznaczenie
budowanie
i rozwijanie
świadomości
klientów w zakresie usług
finansowych

Asortyment
usług

kryterium
oceny i wyboru produktu

dane o grupach produktów różnych typów usług finansowych
(bankowych), pakietach usług,
zróżnicowanych formach lokat, inwestowania lub oszczędzania pieniędzy, zróżnicowanych formach korzystania
z kredytów i pożyczek

kredyty konsumpcyjne, hipoteczne (ich formy i rodzaje),
depozyty, rachunki ROR,
karty bankomatowe (złote,
srebrne, VIP), lokaty i ich
rodzaje itd.

Cechy wyróżniające

kształtowanie
postrzegania
wizerunku
banku

wszelkie informacje wyróżniające produkt na tle usług
konkurencyjnych, wyrażone
poprzez oceny, rankingi
zewnętrzne lub sporządzone
przez dany bank

rankingi zewnętrzne lub
sporządzone przez dany bank
– produkt roku, wyniki badań
nad produktem, banchmarking, logo produktu, hasło
reklamowe produktu, np.
„najniższe oprocentowanie
kredytu hipotecznego” itp.
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cd. tab. 3

Kryterium
(informacja
zawarta
na stronie)

Oddziaływanie czynnika
na zachowanie
nabywcze

Charakterystyka
(szczegółowe objaśnienie
definiowania kryterium)

Przykłady informacji
umieszczonych na stronach
internetowych banków

Dostępność

kryterium
oceny i wyboru produktu

dane dotyczące miejsca,
czasu, sposobu nabycia i korzystania z usługi finansowej

liczba placówek banku z ich
adresami i kontaktem, liczba
bankomatów z adresami ich
lokalizacji, mapki lokalizacyjne (oddziałów, bankomatów,
punktów usługowych – kiosków), plan dojazdu itd.

Wyniki badań
prowadzonych nad
produktem

kształtowanie
zaufania
do banku

informacje prezentujące
wyniki badań z rynku usług
finansowych mających na
celu rekomendowanie oferty
banku i jego instytucji opracowane zarówno przez bank,
jak i instytucje zewnętrzne

komentarze, noty prasowe,
raporty NBP, GUS, portale
finansowe dotyczące badań,
które mogą mieć wpływ
zarówno na ocenę jakości
produktu przez klienta, jak
i wybór banku

Promocje

stymulowanie
zakupów
i ponawiania
korzystania
z usług finansowych

informacje o aktualnych
akcjach promocyjnych

kupony, konkursy, obniżki,
kupony rabatowe, ulotki, plakaty, sponsorowanie imprez
publicznych, prezenty, itd.

Grupa 2 – Informacje ogólne o banku
Historia
i założenie
instytucji

budowanie
wizerunku
o banku

Dane
kontaktowe
i adresowe

poszerzanie
wiedzy
o instytucji
finansowej

Struktura
organizacyjna
i władze
Zatrudnienie
i nabór
pracowników

budowanie
wizerunku
banku, poszerzanie wiedzy
o instytucji
finansowej

Raporty
finansowe

budowanie
wizerunku
banku

Notatki
prasowe

wszelka informacja dotycząca historii banku, misji
i celu banku, charakterystyka
działalności, dane o kadrze
zarządzającej lub/i pracownikach, archiwum bankowych
wiadomości prasowych,
raporty finansowe, wszelkie
upublicznione informacje o działalności banku;
informacje podane w różnych
wersjach językowych

dni otwarte banku, rocznice
banku, coroczny raport z działalności, liczba specjalistów,
liczba pracowników bankowych, staże dla studentów,
informacje o wolnych etatach,
kwalifikacje pracowników,
zdjęcia, logo banku itp.
strona dostępna w języku
angielskim lub w innych
językach
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cd. tab. 3

Kryterium
(informacja
zawarta
na stronie)

Oddziaływanie czynnika
na zachowanie
nabywcze

Charakterystyka
(szczegółowe objaśnienie
definiowania kryterium)

Przykłady informacji
umieszczonych na stronach
internetowych banków

Grupa 3 – Pozostałe informacje
Gwarancje
i poświadczenia

kształtowanie
zaufania
do banku

informacja o udzielaniu gwarancji i poręczeń bankowych

np. klient może zakupić towar
na kredyt, udzielając swemu
dostawcy bankowej gwarancji
zapłaty

Zapewnienie
bezpieczeństwa

kształtowanie
zaufania
do banku

wszelkie wzmianki o sposobach zabezpieczeń transakcji
dokonywanych przez klienta

systemy zabezpieczeń: PIN,
PUK, token, teletransmisja
SWIFT, ELIXIR, SZAFIR,
certyfikaty i hasła

Innowacje

budowanie
wizerunku
banku

wszelkie informacje świadczące o wprowadzeniu przez
bank produktów innowacyjnych lub nowych usług,
a także usługi usprawniające
dotychczasową obsługę
klienta, nowe funkcjonalności
usług

idee, pomysły produktowe
itp., nowa droga udzielania
kredytu, np. za pomocą SMS,
e-maila itp., agregatory finansowe, nowe centra obsługi
klienta, np. online, akcje lokat

Odnośniki
do innych
informacji
i źródeł

zwiększanie
świadomości
klientów
w zakresie
usług finansowych i jego
rynku

informacje przekierowujące
klienta do innych źródeł
informacji o produkcie
czy banku

linki, telefon (e-mail, SMS,
WAP), e-mail, wywiady, broszury, katalogi, ulotki itp.

Doradztwo

wspomaganie
w procesie
podejmowania decyzji na
rynku usług
finansowych

informacje pomagające
w podjęciu decyzji nabywczych przez klienta

serwisy informacyjne jak
założyć konto bankowe, jak
skontaktować się z doradcą
do spraw np. udzielania kredytów mieszkaniowych,
jak poruszać się po stronie
np. kliknij „dalej” itp.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Badanie jakościowe zostało zrealizowane przy użyciu metody Webclinic® pozwalającej na zbadanie stosunku klientów do stron internetowych w środowisku
zbliżonym do realnego. W dniu 8 września 2008 r. zrealizowano łącznie 2 dyskusje grupowe Webclinic (zob. tab. 4).
Uczestnicy dyskusji byli rekrutowani ze względu na korzystanie z usług bankowości internetowej. Każdy uczestnik posiadał rachunek bankowy/konto rozliczeniowe. Wiek respondentów mieścił się w przedziale 28-44 lata.
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Tabela 4. Charakterystyka respondentów badań jakościowych
Grupa

Charakterystyka respondentów

Grupa 1

Klienci korzystający z banków internetowych:
– 3 klientów mBank
– 3 klientów Inteligo

Grupa 2

Klienci korzystający z banków tradycyjnych
(posiadających kanały dostępu elektronicznego):
– 2 klientów BZ WBK
– 2 klientów Millennium
– 1 klient PKO BP
– 1 klient Multibank

Ź r ó d ł o: raport: Badanie funkcjonalności stron internetowych banków, Pentor Research International,
Warszawa 2008.

Spotkania poświęcone tematowi badania zorganizowane były w „fokusowni”
Pentor Research International – co umożliwiło obserwację przebiegu rozmowy
oraz podgląd działań prowadzonych przez respondentów na stronach internetowych.
W drugiej części badania przeprowadzano badanie ilościowe. Badanie było
realizowane przy użyciu metody CAWI (Computer Assisted Web Interview)
i przeprowadzone dzięki pomocy portalu internetowego Onet.pl, który na swoich
podstronach biznesowych „zawiesił” zaproszenie do badania, przekierowujące
do losowej wersji ankiety. Realizacja badania przebiegała pomiędzy 19 września
a 6 października 2008 r. i została zlecona do przeprowadzenia firmie Pentor Research International. Łącznie zrealizowano 4314 ankiet (zob. tab. 5). Średni czas
realizacji jednej ankiety wyniósł ok. 17 min. Grupą docelową, na której zostały
przeprowadzone ankiety, były osoby powyżej 15 roku życia, posiadające konto
bankowe oraz korzystające z bankowości internetowej.
W efekcie opracowano dwie wersje kwestionariusza ankiety – mające wspólną część oraz element różnicujący:
– wersja 1 – posłużyła do oszacowania istotności cech funkcjonalnych strony
internetowej (zastosowano metodę MaxDiff),
– wersja 2 – posłużyła do zbadania oceny chęci wystąpienia określonych
elementów funkcjonalności na 7-stopniowej skali (zastosowano skalę Likerta).
Obydwa narzędzia zostały zweryfikowane podczas badań jakościowych, ze
szczególnym uwzględnieniem zrozumienia treści pytań i ostatecznego doprecyzowania sformułowań ankiet.
W przypadku wersji 1 kwestionariusza ważność cech była oceniana przy wykorzystaniu metody Maximum Difference Scalling. Metoda Maximum Difference Scalling jest jedną z form techniki conjoint. W ramach tej metody, odmiennie
niż w tradycyjnym podejściu, poszczególne czynniki nie są oceniane na skali.
Badani dokonywali wyboru w 18 zestawach, z których każdy składał się z pięciu
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cech – respondent za każdym razem wskazywał ten czynnik z zestawu, który jego
zdaniem jest najważniejszy na stronie internetowej i ten, który jego zdaniem jest
najmniej istotny. Dzięki tej metodzie możliwe było ujawnienie hierarchii ważności wszystkich czynników ujętych w badaniu i sprawdzenie, w jakim stopniu deklaracje wprost (z innych pytań) rzeczywiście oddają to, co jest ważne dla klientów bankowości, a co jest tylko racjonalizacją swoich postaw i zachowań bądź
wynika z zawężenia kontekstu pytania. Wybory respondentów zostały poddane
analizie hierarchiczno-bayesowskiej i w efekcie uzyskano dla każdego respondenta liczbową miarę ważności każdego czynnika.
Tabela 5. Liczebność próby osiagnięta w obu wersjach ankiety
Liczebność próby
Liczba wyświetleń zaproszenia do badania
Liczba kliknięć w POP UP
Zrealizowana próba

Wersja 1

Wersja 2

1 000 014

870 014

24 756

22 317

2 071

2 243
4314

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie raportu Badanie funkcjonalności stron internetowych banków,
Pentor Research International, Warszawa 2008.

W przypadku wersji 2 kwestionariusza respondenci oceniali każde ze
stwierdzeń na 7-stopniowej skali Likerta, aby określić, w jakim stopniu strona
WWW banku powinna charakteryzować się poszczególnymi kategoriami funkcjonalności.

4. Potrzeby informacyjne klientów banków elektronicznych
– wyniki badań
Głównym i często pierwszym źródłem informacji na temat ofert bankowych
jest Internet. Dominują dwie ścieżki poszukiwania informacji. Pierwsza poprzez
przeglądarki internetowe typu Google, Onet, Wirtualna Polska. Druga – poprzez
serwisy informacyjne typu www.bankier.pl, www.money.pl, pozwalające na porównanie ofert różnych banków (zob. rys. 1).
Dopiero w kolejnym kroku Internauci zaglądają na strony wybranych konkretnych banków. Ponadto odwiedzanie stron internetowych różnych banków zazwyczaj jest związane z aktualnym poszukiwaniem informacji na temat produktów
bankowych. W sytuacji, gdy klienci nie mają tego typu potrzeb informacyjnych
zaglądanie na strony innych banków jest bardzo sporadyczne.
Kolejnym źródłem informacji są opinie innych osób, zarówno znajomych,
jak i te wyrażane przez klientów na forach internetowych. Natomiast pojedyncze

202

Wojciech Grzegorczyk, Anna Sibińska, Wioletta Krawiec

osoby szukają informacji w prasie. Wśród wymienianych źródeł pojawiała się
prasa specjalistyczna („Gazeta Prawna”), tygodniki opinii („Wprost”, „Newsweek”). Należy również wspomnieć, że klienci banków zainteresowani są
różnego rodzaju rankingami publikowanymi w prasie, które stanowią bodziec
do zainteresowania się ofertą banku i dalszego zweryfikowania jej w Internecie.
W przypadku klientów banków tradycyjnych źródłem informacji mogą być także
doradcy banku.

Rys. 1. Wypowiedzi respondentów wywiadów pogłębionych
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 4.

Pomimo że klienci wskazują na ciągły rozwój bankowości internetowej, trudno im wymienić konkretne zmiany, jakie w niej zaszły od momentu, kiedy zaczęli
z niej korzystać. Może to świadczyć o szybkim i wręcz odbywającym się, na trochę nieuświadamianym poziomie, przyswajaniu owych zmian, które dość szybko
zacierają się w pamięci klienta (zob. rys. 2).

Rys. 2. Wypowiedzi respondentów wywiadów pogłębionych
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.

Wyjątek stanowią tutaj zmiany w sposobie komunikacji banku z klientem,
która kiedyś odbywała się głównie za pośrednictwem listów, a teraz wykorzystuje
się do tego także telefon, wiadomości tekstowe (SMS). Ponadto zmiany są traktowane jako coś oczywistego i nawet jeśli na początku nieco utrudniają poruszanie
się po stronie, to według opinii badanych łatwo się do nich szybko przyzwyczaić
(zob. rys. 3).
Dla klientów bankowości elektronicznej źródłem informacji są nie tylko
strony ich własnych banków, ale także obcych instytucji. Klienci banków, chociaż z oczywistych względów głównie korzystają ze strony internetowej swojego banku, to w pewnych sytuacjach zaglądają także na strony innych banków
(zob. tab. 6).
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Rys. 3. Wypowiedzi respondentów wywiadów pogłębionych
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.

Tabela 6. Powody korzystania ze stron banków
Na stronę swojego banku klienci wchodzą
w przypadku:

Na strony innych banków klienci wchodzą
w przypadku:

sprawdzania stanu konta (informacje o swoim
rachunku)

sprawdzania kursu walut

dokonywania transakcji (wpłaty, wypłaty,
przelewy itp.)

wchodzenia na rynek nowego produktu lub
usługi, w szczególności gdy jest reklamowany
w mediach, w celu sprawdzenia nowej oferty

dokonywania zakupów przez Internet (głównie
klienci banków internetowych)
sprawdzania informacji o produktach, zmianach, nowościach

poszukiwania informacji o konkretnym produkcie, porównywania ofert

Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.

Z przeprowadzonych badań wynika, że najbardziej istotne w opinii badanych
są informacje o:
– cenie/kosztach oferty,
– zabezpieczeniach transakcji internetowych dla klientów,
– możliwościach skorzystania z danej oferty banku.
Trzy czynniki znalazły się w pierwszej dziesiątce w rankingu. Z pozostałych
kryteriów na najniższych pozycjach znajdują się:
– historia, misja i cele banku oraz charakterystyka jego działalności,
– archiwum bankowych wiadomości prasowych,
– informacje o zarządzie i pracownikach.
Szczegółowe oceny respondentów przedstawiono na wykresie 1.
Z przeprowadzonych badań wynika, że klienci w głównej mierze poszukują
danych dotyczących oferty banku, jego produktów i usług, zainteresowani są zarówno informacjami dotyczącymi bieżącej oferty, jak i wzmiankami o nowych
produktach banku. Te kryteria stanowią grupę 1 wyszczególnionych informacji
przez badaczy (zob. wykres 1). Drugorządne znaczenie dla użytkowników serwisu mają natomiast kryteria z grupy 2 i 3.
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Wykres 1. Ocena ważności cech w obszarze Informacje

Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.

Przeprowadzone badania ilościowe pozwoliły na dokonanie podziału rynku
na segmenty, uwzględniając ich potrzeby w zakresie uzyskiwanych informacji na
stronach www banków, zob. wykres 2.
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Wykres 2. Segmenty klientów bankowości elektronicznej na podstawie potrzeb informacyjnych
stron WWW banków

Ź r ó d ł o: zob. tab. 4.

Poniżej została przedstawiona charakterystyka poszczególnych segmentów.
1. Asekuranci – osoby, dla których najważniejsze są informacje o możliwościach zabezpieczeń dokonywanych w Internecie transakcji i poręczeniach, a także informacje publiczne związane z działalnością instytucji.
2. Interaktywni – klienci, dla których najistotniejsza jest możliwość skorzystania z usługi finansowej oraz dokonywania działań związanych z zasięganiem
informacji. Ważne są dla nich także dane związane z kosztem danej oferty.
3. Zdobywcy informacji – strony internetowe banków są traktowane przez
nich informacyjnie. Poszukują danych związanych z możliwością skorzystania
z tradycyjnych oddziałów bądź danych kontaktowych do banku. Bardzo ważna
dla nich jest wyszukiwarka informacji na stronie, pozwalająca na dotarcie do
poszukiwanej informacji oraz możliwość przejrzenia historii dokonanych transakcji.
4. Poszukiwacze opinii i wrażeń – najbardziej istotną informacją są dla nich
opinie o produkcie i banku, najlepiej wyrażone przez jego klientów. Poszukują
także danych o programach lojalnościowych i prowadzonych akcjach promocyjnych.
5. Optymalizatorzy – najistotniejsze są dla nich informacje związane ze
zwiększeniem funkcjonalności wykorzystywanych stron, ułatwiające korzystanie
z usług finansowych oraz opcje związane z agregowaniem rozmaitych źródeł
informacji/danych.
6. Ofertowcy – najważniejsze dla tej grupy są wszelakiego rodzaju aspekty
związane z pełną informacją dotyczącą oferowanych usług finansowych, czyli
opis oferty i jej poszczególnych elementów, dane o nowościach obecnych w asortymencie oraz cechy wyróżniające dany bank względem konkurencji.
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Podsumowanie
Potrzeby informacyjne deklarowane przez uczestników badania są istotnym
źródłem informacji dla samych instytucji finansowych. Na podstawie tych preferencji klientów banki powinny formułować swoje strategie komunikacyjne
i ulepszać serwisy internetowe. Ma to niebagatelny wpływ na proces obsługi
klienta przez Internet. Uzyskane dane mogą stać się bogatym źródłem informacji dla menedżerów instytucji finansowych i początkiem wdrażania projektów
w tych firmach. Decyzje w odniesieniu do zawartości informacyjnej stron internetowych powinny zapadać w odniesieniu do świadczonych usług, opisu oferty,
jak również danych dotyczących samej instytucji. Kluczowe mogą okazać się
możliwości zastosowania standardów Web 2.0, które umożliwiają klientom banków większą ingerencję w zawartość informacji oraz wykorzystanie dotychczasowych zasobów stron. Zastosowanie w bankowości elektronicznej serwisu Web
2.0 pozwala na pełniejsze interakcje między bankiem a jego klientem, oddając
tworzenie większości treści w ręce tych drugich oraz zaspokajanie ich potrzeb
informacyjnych.
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Gospodarstwa domowe i ich działalność
w procesach reklamacji produktów wadliwych
w kontekście znajomości obowiązującego prawa

Streszczenie. Istnieją dwa sposoby ochrony konsumentów i gospodarstw domowych jako
„słabszych” partnerów rynkowych. Pierwszy to obostrzenie przepisów regulujących działanie
profesjonalistów, a drugi to zachęcenie gospodarstw domowych do samodzielnego poszukiwania
informacji o produktach wadliwych w celu ochrony przed nieuczciwymi przedsiębiorcami. Wyposażenie w wiedzę prawną umożliwia gospodarstwom domowym dokonywanie racjonalnych
wyborów.
Słowa kluczowe: reklama, źródła informacji, gospodarstwa domowe, badania ilościowe, zachowania konsumenckie

Wstęp
Istotną konsekwencją życia w rzeczywistości społecznej jest konieczność
wchodzenia we wzajemne interakcje, które ułatwia umiejętność zdobywania
informacji przez jednostkę. Zalążków prawa można doszukiwać się w różnych
sferach życia człowieka, w zależności od tego, która ze wspólnot stanowi punkt
odniesienia: rodzina, przyjaciele, współpracownicy, mieszkańcy konkretnego
miasta lub wszyscy obywatele danego kraju. Innym wyznacznikiem stosunków
międzyludzkich jest ich podział na polityczne, kulturalne i gospodarcze. Przełomowe znaczenie w kwestii tych ostatnich miało wyodrębnienie się własności
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prywatnej, odkąd jednostka zaczęła uświadamiać sobie, że jakaś rzecz może
należeć wyłącznie do niej i że to ona jest odpowiedzialna za jej poprawne funkcjonowanie.

1. Gospodarstwo domowe jako podmiot
działający w sferze konsumpcji
Gospodarstwo domowe często pojmowane jest jako jedno- lub wieloosobowy
podmiot gospodarczy, oparty zazwyczaj na więziach rodzinnych, którego podstawowym celem jest zaspokojenie jednostkowych i wspólnych potrzeb jej członków
w sferze konsumpcji, dzięki wspólnemu rozporządzaniu dochodami przez wszystkich lub przez niektórych z nich1. Potocznie pojęcie gospodarstwa domowego często utożsamiane jest z pojęciem rodziny, lecz rodzina jest kategorią socjologiczną,
w której oprócz gospodarczych funkcjonują więzy małżeńskie i rodzicielskie, krwi
lub adopcji: „Stanowią więc grupę społeczną, która powstaje i rozwija się dzięki
swojej funkcji prokreacji, oraz dlatego, że zapewnia potomstwu warunki rozwoju
biopsychicznego i przygotowuje je do życia w społeczeństwie”2. Z drugiej strony,
wybitny polski socjolog Jan Szczepański, definiując gospodarstwo domowe, utożsamił je z rodziną, podkreślając jednocześnie wymiar gospodarczy owej wspólnoty: „gospodarstwo domowe to członkowie rodziny, żyjący zazwyczaj pod jednym
dachem, a zakres gospodarstwa domowego wyznacza zakres funkcji ekonomicznych spełnianych przez rodzinę w szerszych zbiorowościach”3.
Jedną z istotnych determinant wyróżniających gospodarstwo domowe jako
jednostkę społeczno-gospodarczą jest zamieszkiwanie „pod wspólnym dachem”.
Celowo unika się określenia „w jednym domu”, aby nie przywoływać skojarzeń
z pojęciem rodziny. Zalecenia ONZ nie mają charakteru powszechnie obowiązującego prawa, ale często ich celem jest ujednolicenie konkretnych pojęć na terenie
całego świata, aby np. w przyszłości uzyskać porównywalne dane ze spisów ludności i mieszkań. W zaleceniach dotyczących gospodarstw domowych wskazuje
się, że mieszkania nie należy traktować jako kryterium wyodrębniającego gospodarstwo domowe, gdyż to ostatnie może zajmować tylko część jednostki mieszkalnej4. Według ostatniego spisu powszechnego z 2002 r., liczba gospodarstw do1
T. Zalega, Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, „Studia i Materiały” nr 1,
Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2007, s. 7.
2
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Publikacji Wydziału Propagandy i Szkoleń ZG SZSP, Warszawa 1979, s. 222-223.
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mowych była większa od liczby mieszkań, także na jedno mieszkanie przypadało
przeciętnie 1,14 gospodarstwa domowego w skali kraju5.

2. Znajomość prawa jako warunek komunikacji
gospodarstw domowych z rynkiem
Gospodarstwa domowe, dysponując środkami materialnymi, czasem i pracą
swoich członków organizują procesy konsumpcji. Żeby możliwa była wymiana
pracy oferowanej przez członków gospodarstwa domowego na konkretne produkty i konsumpcję, zmuszone jest ono do zdobywania wszelkich potrzebnych
informacji rynkowych, np. dotyczących tego ile kosztują produkty i usługi oraz
jak długo muszą na nie pracować członkowie gospodarstw domowych. Aby gospodarstwo domowe mogło funkcjonować jako pełnoprawny podmiot na rynku,
potrzebne jest jego komunikowanie się z rynkiem6. Warto wskazać także, że podejmowanie decyzji jest czynnością ryzykowną, zwłaszcza w sytuacji nabywania
produktu po raz pierwszy. Zakupowi takiemu towarzyszy zazwyczaj ryzyko podjęcia nietrafnej decyzji, czyli prawdopodobieństwo poniesienia różnego rodzaju
strat7. Konsumenci poszukują na rynku informacji, również prawnych, o produktach dostępnych na rynku, chcąc w ten sposób zmniejszyć ryzyko, jakim było
dokonanie zakupu produktu, którego używanie niesie negatywne konsekwencje8.
Członkowie gospodarstwa domowego nie mają doskonałej wiedzy dotyczącej
własności dóbr, które mogą nabyć, muszą jednak podejmować decyzje, opierając
się na dostępnych informacjach. Ich gromadzenie wymaga czasu i dostępu do
najbardziej wiarygodnych źródeł9.
Prawo, a w szczególności jego gałąź cywilna, jest także podstawowym instrumentem regulacji stosunków gospodarczych. Mimo równości gwarantowanej w polskiej Konstytucji, stosunki prawne nie są oparte na równouprawnieniu
5
J. Wardzała-Kordyś, Kultura prawna jako warunek komunikacji rynkowej gospodarstw domowych, w: Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, „Zeszyty Naukowe Wydawnictwa
Ekonomicznego w Poznaniu”, Poznań 2010, s. 196.
6
S. Nahotko, Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, TNOiK, Bydgoszcz 1997,
s. 197.
7
Ibidem, s. 63-64.
8
W. Patrzałek, J. Wardzała-Kordyś, Niepewność i ryzyko w podejmowaniu decyzji zakupowych przez gospodarstwa domowe, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce: Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, red. L. Garbarski, J. Tkaczyk, Wyd. Akademickie i Profesjonalne,
Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009, s. 311.
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stron. Konsument jest osobą fizyczną, która na potrzeby swojego gospodarstwa
domowego nabywa towary, zamawia usługi i zaciąga kredyty w banku. Producent natomiast oferuje dobra i usługi, posiada także wiedzę fachową10. Rola,
jaką odgrywa konsument, czyni z całego gospodarstwa domowego (składającego się właśnie z konsumentów) stronę słabszą, która nie dysponuje wystarczającą wiedzą, aby przeciwstawić się merytorycznie profesjonaliście, również ze
względów finansowych. Może to skutkować licznymi szkodami dokonanymi na
rzecz nabywcy przez przedsiębiorcę, np. w związku z nieumiejętnością wniesienia przez tego ostatniego reklamacji. Istnieją dwie drogi, poprzez które można
wyrównać pozycje obu stron na rynku – stopniowe zwiększanie liczby ograniczeń dla przedsiębiorców w przepisach prawnych lub umożliwienie członkom
gospodarstwa domowego dokonywania racjonalnych wyborów rynkowych poprzez wypracowanie nawyku umiejętności zdobywania informacji rynkowych
oraz edukację prawną w tym zakresie11. Z drugiej strony, zjawisko powszechnie
jest określane w literaturze mianem „asymetrii informacji” i często nie dotyczy
tylko lepszego poinformowania sprzedawcy. W niektórych sytuacjach zdarza
się, że lepiej poinformowany może być kupujący. Na przykład kiedy sprzedający jakąś starą rzecz, nie ma świadomości, że jest to antyk dużej wartości, a kupujący poznał się na tym i nie powiedział o tym sprzedającemu.
Komunikacja rynkowa między przedsiębiorstwem a gospodarstwem domowym odbywa się dwukierunkowo: z jednej strony przedsiębiorstwo wysyła komunikat informacyjno-nakłaniający, zmierzając do wywołania określonych działań
u członków gospodarstwa domowego, z drugiej strony otrzymuje od nich odpowiedź zwrotną w postaci akceptacji bądź negacji jego oferty. Zatem gospodarstwo
domowe pełni na rynku dość bierną rolę, ale też jego działanie jest ograniczone
pewnymi czynnikami, gdyż sposób gospodarowania pieniędzmi w gospodarstwie
domowym zależy od położenia życiowego jego członków (w szczególności wiąże
się z warunkami materialnymi, poziomem wykształcenia oraz stanem zdrowia).
Im gorsze warunki materialne, niższe dochody na osobę w rodzinie, a także im
niższe wykształcenie i starszy wiek, tym częściej jego członkowie deklarują, że
żyją w niedostatku12.
Z drugiej strony starać się muszą przedsiębiorcy, przedstawiając różne opcje
ofert, z których gospodarstwo domowe wybiera najbardziej mu odpowiadającą,
w założeniach opartych na wiedzy, także o charakterze prawnym. Skądinąd rzetelnym przedsiębiorcom także zależeć będzie na konsumentach wyposażonych
w wiedzę prawną na temat produktów występujących w obrocie cywilnoprawnym konsumentów, gdyż uzyskają oni pewność, że za dobrą jakość produktu
10
11
12

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93, ze zm.
J. Wardzała-Kordyś, Kultura prawna..., s. 199.
Materialny wymiar życia rodzin, CBOS, kwiecień 2009 (oprac. B. Wciórka), s. 3.
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i rzetelność działania, mogą wymagać odpowiedniej ceny, która nie zostanie zaniżona przez nieuczciwą konkurencję13.
Znajomość prawa wiąże się ściśle z zagadnieniami informacyjnego działania
prawa. Obieg informacji o prawie odpowiada klasycznemu schematowi nadawca – przekaz – kanał – odbiorca. Efektem przekazu są te treści, które zostały przez
odbiorcę dobrze zapamiętane, jego opinie i postawy wobec porządku prawnego.
Społeczna wiedza o prawie sprowadza się do znajomości zasad prawnych. Według
A. Gryniuk wiedza laików, czyli osób niezajmujących się prawem zawodowo, jest
determinowana przez sieć obiegu informacji o prawie oraz cechy społeczne i osobiste adresatów prawa, ich sytuacje życiowe i pełnione funkcje, np. ktoś pracuje
w biurze podawczym w sądzie rejonowym, albo stara się o adopcję dziecka, dlatego poznał przepisy i procedurę dotyczącą przysposobienia. Z drugiej strony, aby
można było wymagać od społeczeństwa przestrzegania konkretnych procedur konieczne jest przyjęcie założenia fikcji powszechnej znajomości prawa (ignorantia
iuris nocet). Rozległa wiedza o prawie umożliwia pełną komunikację rynkową
wszystkim podmiotom gospodarczym. Gospodarstwo domowe dzięki odpowiedniej wiedzy jest w stanie wybrać najkorzystniejszy komunikat, dotyczący produktów i usług, a w konsekwencji – dokonać racjonalnego wyboru.

3. Specyfika produktów wadliwych
a aktywność w dochodzeniu swoich praw
przez gospodarstwa domowe w świetle badań
Świadomy, dobrze poinformowany konsument zdolny jest to korzystania
z danej mu swobody decyzji i prawa wyboru. W Polsce bardzo częstą praktyką
w handlu jest brak poszanowania praw konsumenta przez sprzedawcę, nawet
w sytuacjach, gdy nabywca odwołuje się do określonych przepisów prawnych
lub sugeruje skierowanie sprawy do sądu. Wynika to z dwóch powodów. Po
pierwsze, kupujący w obliczu długotrwałego i kosztownego procesu może zrezygnować z dochodzenia swoich praw, a po drugie, brakuje wiedzy o przysługujących mu prawach, co jest spowodowane głównie ograniczonym dostępem
do edukacji w tym zakresie. Wprowadzono wiele istotnych zmian w ochronie
praw konsumentów. Do najistotniejszych należy zaliczyć prawo odstąpienia od
umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy oraz katalog niedozwolonych postanowień umownych umieszczony w kodeksie cywilnym. Bardzo ważną zmianą jest ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
13

J. Wardzała-Kordyś, Kultura prawna..., s. 202.
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sprzedaży konsumenckiej14, która weszła w życie 1 stycznia 2003 r. W odróżnieniu
od kodeksu cywilnego, w którym stosuje się określenie „wady rzeczy”, w ustawie
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej pojawiło się pojęcie „niezgodności towaru z umową”. Odpowiedzialność sprzedawcy z tego tytułu następuje
w wypadku, gdy wada towaru istniała już w momencie dokonania zakupu. Ponadto
jeśli wada wystąpiła w okresie do sześciu miesięcy od chwili wydania towaru, domniemywa się, że istniała również w chwili dokonania zakupu. W tym przypadku na
sprzedawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że wada powstała już po zakupie i nie
wynika z przyczyn leżących w samej rzeczy. Również zgodnie z omawianą ustawą,
klient po stwierdzeniu wady towaru może zażądać doprowadzenia go do zgodności
z umową, przez wykonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy,
jeżeli wymiana lub naprawa jest możliwa i nie spowoduje nadmiernych kosztów.
Istotny z punktu widzenia klienta jest czas (14 dni), w którym sprzedawca musi się
ustosunkować do zgłoszonej reklamacji. W przypadku przekroczenia tego terminu
automatycznie uznaje się, że sprzedawca uznał roszczenia klienta. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową mogą być zgłaszane sprzedawcy 2 lata od daty
jego zakupu. Okres ten może być skrócony przez zgodę obu stron, jeżeli umowa
dotyczy towaru używanego i nie krócej niż na 1 rok. W przypadku wymiany towaru
na nowy, okres reklamacji biegnie od nowa. Uprawnień klienta z tytułu tej ustawy
nie można ograniczyć przez zawarcie umowy przed zawiadomieniem sprzedawcy
o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Niemożliwe jest też wybranie
innego prawa niż polskie dla trybu załatwiania reklamacji na obszarze Polski15.
Badania empiryczne zrealizowane w ramach grantu badawczego MNiSW
nr 0926/B/H03/2009/36 nt. „Działania informacyjne członków gospodarstwa
domowego a jego zachowania gospodarcze” zostały przeprowadzone w sierpniu
2010 r. na próbie 500 osób przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Respondenci ankietowani byli na terenie siedmiu aglomeracji: białostockiej, krakowskiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej i wrocławskiej,
w każdej po 71 osób (14,2%), natomiast w warszawskiej 74 osoby (14,8%). Prawie połowa wywiadów (46,6%) została przeprowadzona w stolicy aglomeracji,
co piąty w innym mieście (22,5%), natomiast 30% na wsi. Prawie połowę gospodarstw (48,2%) zamieszkiwały 2 lub 3 osoby, 17,2% stanowiły gospodarstwa
jednoosobowe. W większości (59,6%) głównym źródłem utrzymania była praca
zarobkowa, natomiast w co trzecim (34%) emerytura lub renta. Większość badanych decydentów to kobiety (60%) w przedziale wiekowym 35-54 lat (38,4%),
z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub średnim zawodowym (38,8%).
Najczęściej rozmawiano z pracownikami najemnymi sektora prywatnego (27,2%)
Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.
J. Wardzała, Świadomość i kultura prawna konsumentów, w: Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, red. W. Patrzałek, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 89-92.
14
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i sektora publicznego (21%) oraz z emerytami (29,6%). Dochody netto na osobę
w co piątej rodzinie wynosiły 601-1000 zł lub 1001-1500 zł. Jeśli chodzi o dostęp do mediów, to 98,2% badanych posiadało odbiorniki telewizyjne, połowa
(49%) miała dostęp do Internetu przewodowego, a co czwarty (28%) dostęp do
Internetu bezprzewodowego. Niewiele osób stale prenumerowało czasopisma
lub dzienniki (odpowiednio 5,2% i 7,4%), natomiast prawie 3/4 badanych doraźnie kupowało prasę.
Ze wszystkich respondentów jedynie co piąty (22,8%) wskazał, że któryś
z członków jego gospodarstwa domowego składał reklamację jakiegoś produktu lub usługi. Odsetek ten nie wydaje się zbyt duży, gdyż pytanie było zadane
w kontekście całego okresu trwania danego gospodarstwa domowego, o pełne
spektrum produktów lub usług, z których korzysta gospodarstwo domowe oraz
o wszystkich członków gospodarstwa domowego. Oczywiście trzeba pamiętać,
że respondentowi również mogły nie być znane wszystkie działania członków
jego gospodarstwa domowego, np. dorosły syn respondenta zareklamował wadliwy twardy dysk do swojego komputera i nie poinformował o tym ojca.
Osobą zajmującą się dokonywaniem reklamacji produktów lub usług była
najczęściej osoba ankietowana (z 22,8% reklamujących 18,4% chcących wymienić nabyty towar lub usługę to respondenci). Na drugim miejscu jako rodzinnego
„specjalistę od reklamowania” wskazano osobę żyjącą w związku z osobą udzielającą odpowiedzi na pytania (męża, żonę, partnera: z 22,8% reklamujących 8,0%
chcących wymienić nabyty towar lub usługę to mąż, żona lub partner respondenta). Niewielu badanych wskazało, że reklamowaniem zajmują się ich dzieci lub
wnuki (z 22,8% reklamujących jedynie 1,6% chcących wymienić nabyty towar
lub usługę to syn, córka, wnuk lub wnuczka respondenta). Oczywiście w ramach
tej odpowiedzi, jak i poprzedniej, trzeba wziąć pod uwagę, że nie każdy respondent jest osobą żyjącą w związku, a tym bardziej niekoniecznie musi posiadać dorosłe dzieci lub wnuki, które będą miały możliwość samodzielnego reklamowania
towarów lub usług.
Kolejne pytanie dotyczyło rodzaju produktów, co do których respondenci dokonywali reklamacji.Warto podkreślić, że przedmiotem analizy nie było
sprawdzenie, jakie produkty lub usługi najczęściej okazują się wadliwe, ale jakie
produkty i usługi zgłaszane są najczęściej do reklamacji.
Ogółem na 22,8% osób reklamujących prawie połowa (10,8%) reklamowała obuwie. Ma to swoje potwierdzenie w wielu raportach badawczych, m.in.
w raporcie Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej z 2002 r., z którego wynikało, że
skargi konsumenckie, które wpłynęły w owym czasie do wojewódzkich inspektoratów IH, w 79% stanowiły zażalenia na produkty przemysłowe, z czego 59%
było skargami na obuwie16. Ilość ta niekoniecznie może świadczyć o większej
16

J. Wardzała, Świadomość i kultura prawna..., s. 97.
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Rys. 1. Częstotliwość reklamowania produktów według rodzajów produktów
Ź r ó d ł o: badania zrealizowane w ramach grantu badawczego MNiSW nr 0926/B/H03/2009/36 nt.
„Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze”.

aktywności nabywców butów od nabywców innych produktów, ale o tym, że produkt ten szybciej zużywa się niż inne artykuły przemysłowe, a jednocześnie ma
zazwyczaj większą wartość niż odzież. Średnio co 10 respondent wskazywał na
inne sprawy, głównie produkty, np. Internet, aparat słuchowy, skuter, spawarkę,
a z usług – usługi taxi.

4. Aktywność reklamacyjna gospodarstw domowych
w świetle badań wiedzy prawnej
Tylko 12 osób (na 114 deklarujących reklamowanie towarów – respondenci
lub członkowie ich rodzin – zdecydowało się zwrócić do instytucji rozstrzygających spory konsumenckie – tab. 1).
Tabela 1. Powszechność instytucji rozstrzygających spory konsumenckie
w kontekście liczby skarg
Nazwa instytucji
Państwowa Inspekcja Handlowa (sąd polubowny)
Rzecznik Praw Konsumenta

Liczba skarg
2
11

Sąd powszechny (rejonowy, okręgowy)

1

Organizacje konsumenckie

0

Inne
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.

12
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Najczęściej wybierano Rzecznika Praw Konsumenta, być może także ze
względu na fakt podobieństwa w nazwie do Rzecznika Praw Obywatelskich,
natomiast nikt z badanych nie zwrócił się z problemem dotyczącym reklamacji
do jakichkolwiek organizacji konsumenckich, co może wynikać z nieznajomości
takich albo z braku wiary w skuteczność ich działania.
Pojawiły się także pewne zależności, jeśli chodzi o częstotliwość reklamowania, w szczególności jeśli chodzi o płeć i wykształcenie.
Widoczna jest prawie trzykrotnie większa aktywność kobiet w reklamowaniu
odzieży, w tym obuwia, gdy inne produkty są ilościowo reklamowane podobnie
przez kobiety i przez mężczyzn (zob. tab. 2).
Tabela 2. Rodzaj reklamowanych produktów a płeć respondenta
Co najczęściej jest reklamowane w Pana/i
gospodarstwie domowym?
Artykuły spożywcze

Płeć respondenta
kobieta

mężczyzna

Ogółem

5

3

8

Odzież (w tym obuwie)

35

15

51

Sprzęt RTV

11

12

23

Sprzęt AGD

10

10

20

7

5

12

69

45

114

Inne
Razem
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.

Rys. 2. Aktywność reklamacyjna a wykształcenie respondentów
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.
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Być może aktywność reklamacyjna kobiet w przypadku odzieży jest większa,
gdyż znacznie częściej one są inicjatorkami zakupów tych produktów, a ponadto często zakupują odzież i obuwie nie tylko dla siebie, ale także dla partnerów
i dzieci. Wykonywanie tych działań tradycyjnie utożsamiane jest z rolą kobiety
jako opiekunki założonej przez siebie rodziny.
Widoczna jest także ilościowa zależność pomiędzy wykształceniem deklarujących dokonywanie reklamacji produktów a aktywnością reklamacyjną (rys. 2).
Wśród wszystkich reklamujących 41% posiadało wykształcenie wyższe, 35%
wykształcenie średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe. Tylko 2% reklamujących stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym lub nieukończonym
podstawowym.

Podsumowanie
Ograniczony dostęp do informacji rynkowej powoduje niezadowalający stan
edukacji konsumenckiej i ogólnie wpływa na słabą znajomość prawa w polskich
gospodarstwach domowych. Z jednej strony szansą, a z drugiej strony zagrożeniem stało się stworzenie niezależnych mediów (prasa, radio, telewizja, Internet).
Szansą, ponieważ zwiększyła się możliwość dotarcia do wielu gospodarstw domowych z informacją rynkową, a zagrożeniem, ponieważ wielość i różnorodność
przekazu medialnego może utrudniać dokonanie racjonalnego wyboru17. Dodatkowym czynnikiem różnicującym aktywność reklamacyjną i znajomość prawa
w tym zakresie są cechy demograficzne respondentów, a przede wszystkim płeć
i wykształcenie.
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Gospodarstwo domowe na rynku informacji:
potrzeby informacyjne i sposoby ich zaspokajania

Streszczenie. W artykule zaprezentowano wybrane aspekty najnowszych badań dotyczących
potrzeb informacyjnych gospodarstw domowych. Jak wykazały wyniki badań bezpośrednich,
gospodarstwa domowe poszukują informacji przede wszystkim w celu zaspokojenia swojej ciekawości, poszerzenia wiedzy oraz by zminimalizować ryzyko złego wyboru podczas zakupów.
Gospodarstwa domowe najczęściej pozyskują informacje z Internetu oraz ze źródeł drukowanych
– najrzadziej korzystają z form elektronicznych (płyty CD, przenośne pamięci zewnętrzne).
Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, informacja, rynek informacji

Wstęp
Działalność gospodarstwa domowego jako podstawowej jednostki społeczno-gospodarczej jest zagadnieniem bardzo istotnym z punktu widzenia rozważań
zarówno nad poziomem i stylem życia, jak też nad poziomem i strukturą konsumpcji. Istotą gospodarstw domowych jest bowiem prowadzenie takiej działalności, która pozwala na zaspokajanie potrzeb osób tworzących to gospodarstwo. Prowadzona przez gospodarstwo domowe działalność opiera się na bazie
środków będących własnością członków gospodarstwa oraz na pozyskiwanych
przez nich informacjach. W XXI w. to właśnie informacje urastają do rangi głównego czynnika kształtującego rozmiary popytu i stan równowagi rynkowej. Dla
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gospodarstw domowych informacje stanowią podstawę podejmowanych przez
nie decyzji dotyczących alokacji posiadanych zasobów (finansowych, materialnych, pracy, intelektualnych) w celu optymalnego zaspokojenia potrzeb osób
tworzących gospodarstwo domowe.
W niniejszym artykule w syntetyczny sposób zaprezentowano opis zidentyfikowanych potrzeb gospodarstw domowych w zakresie informacji oraz form ich
zaspokajania. Podstawę źródłową napisania artykułu stanowi zarówno literatura
przedmiotu, materiały i opracowania GUS, jak również wyniki najnowszych
badań bezpośrednich prowadzonych w Katedrze Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w ramach trzyletniego projektu badawczego
pt. „Rynek informacji w województwie śląskim”.

1. Rynek informacji
Rynek informacji, jak każdy inny rodzaj rynku, obejmuje procesy produkcji,
wymiany i konsumpcji – w tym przypadku są to procesy produkcji, wymiany
i konsumpcji informacji. Ze specyfiki funkcji informacji w gospodarce wynika,
że zjawiska informacyjne w gospodarce można badać i wyjaśniać, posługując
się klasycznymi kategoriami ekonomicznymi. Kategorie te wymagają jednak
interpretacji uwzględniającej specyfikę informacji. Informacje należy postrzegać
jako1:
– zasób ekonomiczny,
– dobro wolne,
– czynnik produkcji,
– produkt (wyrób lub usługę),
– towar,
– dobro konsumpcyjne,
– infrastrukturę gospodarki.
W literaturze przedmiotu trudno doszukać się jednej, zwartej i powszechnie
akceptowanej definicji rynku informacji. W pracach autorów anglojęzycznych
rynek informacji określany bywa jako miejsce wymiany informacji przez ludzi,
którzy używają jej jako instrumentu poprawy swojej pozycji rynkowej2. Niezależni dostawcy treści (autonomousproviders) i użytkownicy (users) wymieniają informacje w miejscach kupna-sprzedaży innych dóbr i usług3. Wymiana informacji
J. Oleński, Ekonomika informacji – metody, PWE, Warszawa 2003, s. 204.
Por. J. McGee, L. Prusak, Managing Information Strategically, John Wiley and Sons, New
York 1993, s. 12 i 58.
3
Por. A.J. Simard, Global Disaster Information Marketplace: A Proposal, presented to United
Nations World Conference on Disaster Reduction, Kobe, Japan, January 2005.
1
2

Gospodarstwo domowe na rynku informacji...

223

następuje coraz częściej przy wykorzystywaniu nowych technologii znacznie
redukujących koszty przygotowania i dystrybucji informacji. Rynek informacji
staje się rynkiem coraz bardziej konkurencyjnym, na którym wielu dostawców
oferuje podobne produkty, tracąc tym samym zdolność wpływu na ceny4.
Analizując funkcjonowanie rynku informacji można stwierdzić, że ogólne
prawidłowości funkcjonowania rynku dóbr i usług mają zastosowanie także dla
rynku informacji5. Rynek ten ma jednak cechy specyficzne. Jego specyfika polega
m.in. na tym, że informacja – przedmiot wymiany na tym rynku – staje się towarem dopiero wtedy, gdy jest przedmiotem transakcji rynkowych (gdy pojawia się
na rynku w postaci podaży i ma cenę)6. Przedmiotem obrotu towarowego może
być informacja jako7:
– wyrób, czyli zbiór informacji utrwalonych na fizycznie wydzielonym nośniku (np. egzemplarz książki, gazety, płyta CD z nagraniem),
– usługa informacyjna, polegająca na dostarczeniu informacji w zakresie
i formie dostosowanej do indywidualnych wymagań użytkownika, na jego zamówienie (np. porada prawna, prowadzenie księgowości przez wyspecjalizowaną
firmę, szkolenie realizowane na zasadach komercyjnych, konferencja naukowa
lub zawodowa, audycja radiowa, telewizyjna itp.),
– dostęp do zasobów informacyjnych – jako szczególna forma usługi informacyjnej, różniąca się od innych usług tym, że odbiorca nie otrzymuje konkretnej
informacji, lecz uzyskuje prawo dostępu do informacji (np. abonament telewizji
kablowej, dostęp do zasobów informacyjnych udostępnianych w Internecie, dostęp do wyspecjalizowanych tematycznie, funkcjonalnie lub dziedzinowo baz
danych); ta forma jest specyficzna wyłącznie dla informacji, na innych rynkach
wyrobów i usług nie występują jej odpowiedniki.
Za specyfikę rynku informacji uznać można i to, że informacja jest nie tylko
przedmiotem obrotu towarowego na tym rynku jako oddzielny wyrób lub usługa
informacyjna, ale także jako komponent informacyjny innego wyrobu lub usługi,
stanowiący jego integralną część (np. instrukcja obsługi produktu)8.
Specyfiką rynku informacji jest również to, że nie jest on w stanie działać
sprawnie na zasadzie samoregulacji. Rynek informacji jest zatem rynkiem normalizowanym i regulowanym przez normy stanowione przez państwo, choć
4
C. Shapiro, H.R. Varian, Information Rules, Harvard Business School Press, Watertown
1999, s. 22.
5
Por. J. Freiden, R. Goldsmith, S. Takacs, Ch. Hofacker, Marketing Intelligence and Planning,
MCB UP Limited, Bradford 1998, vol.16, s. 210; J. Oleński, Elementy ekonomiki informacji
– Podstawy ekonomiczne informatyki gospodarczej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000,
s. 440-441.
6
J. Macias, Nowa rola informacji w społeczeństwie informacyjnym, „Przegląd Organizacji”
2008, nr 2, s. 11.
7
J. Oleński, Ekonomika…, s. 204.
8
Szerzej zob. ibidem, s. 442-443.
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część rynku wykorzystująca nowoczesne technologie przekazu informacji (wirtualna część rynku) może wymykać się spod kontroli9. Jeżeli państwo rezygnuje
z normalizacji jakiegoś segmentu rynku informacji, na to miejsce wkraczają inne
podmioty, którym państwo może przekazać swoje funkcje regulacyjne i normalizacyjne10.
Zatem przez pojęcie rynku informacji można rozumieć ogół stosunków
wymiennych między dysponentami informacji (produkującymi/sprzedającymi/
/udostępniającymi informacje) i reprezentującymi podaż a kupującymi zgłaszającymi zapotrzebowanie na określone informacje (poparte odpowiednimi środkami
płatniczymi) i reprezentującymi popyt.
Do cech charakterystycznych rynku informacji zaliczyć należy11:
– elastyczność, tj. łatwość indywidualizacji i personifikacji produktów informacyjnych,
– globalizację, polegającą na tym, że dysponent i użytkownik informacji
działają na rynku o zasięgu ponadnarodowym, globalnym,
– normalizację w skali globalnej produktów informacyjnych, która jest
warunkiem efektywności ekonomicznej i technologicznej procesów i systemów
informacyjnych,
– przejmowanie przez międzynarodowe organizacje o charakterze politycznym lub gospodarczym funkcji regulacyjnych, które w przeszłości były domeną
poszczególnych państw.
W nowoczesnych gospodarkach rynek informacji nabiera coraz większego
znaczenia, stając się, w pewnym sensie, ważniejszy od innych rynków. Dzieje się
tak z co najmniej kilku powodów12:
1. W krajach wysoko rozwiniętych udział rynku informacji w gospodarce
jest znacznie większy, niż udział innych rynków i dynamicznie rośnie13. Dotyczy
to zarówno rynków w ujęciu podmiotowym (gałęzie, branże), przedmiotowym
(produkty), jak i przedmiotowo-podmiotowym (rodzaje działalności).
2. W nowoczesnych gospodarkach i w społeczeństwie informacyjnym rozwój rynku informacji warunkuje rozwój innych rynków – pracy, dóbr i usług,
Por. D.L. Sparr, Ruling the Waves, Harcourt Inc., New York 2001, s. 22.
Bardzo łatwo można wskazać standardy (normy) informacyjne, które nie były ustanowione
przez państwo, np. system kodowania znaków w komputerach (tzw. ASCII) został wprowadzony
przez międzynarodowy koncern IBM.
11
J. Oleński, Ekonomika…, s. 206.
12
Ibidem, s. 208.
13
Obserwując rynek można dojść do wniosku, że obecnie masowo produkuje się informację,
tak jak niegdyś masowo produkowało się samochody – J. Naisbitt, Megatrendy, Zysk i S-ka, Poznań
1997, s. 35 – a tempo wzrostu informacji jest wprost proporcjonalne do kwadratu tempa wzrostu
produkcji – T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, s. 39.
9
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finansowego, a także rynków poszczególnych branż, produktów i rodzajów działalności. Bez odpowiedniego poziomu rozwoju rynku informacji inne rynki po
prostu nie mogą funkcjonować.
3. We współczesnej gospodarce wydzielił się, zarówno pod względem
przedmiotowym, jak i podmiotowym, rynek informacji jako specyficzny segment
rynku. Rynek informacji może być więc badany jako rynek podstawowy, obok
rynków pracy, kapitału, dóbr i usług. Wydaje się, że na obecnym etapie rozwoju
teorii ekonomii nie istnieją jeszcze uznane narzędzia metodyczne, pozwalające na
opracowanie modelu rynku informacji jako rynku podstawowego, chociaż wiele
przesłanek praktycznych i teoretycznych przemawia za tym, że powinien to być
jeden z rynków podstawowych14.
4. Rynek informacji warunkuje funkcjonowanie wielu ważnych pozarynkowych podmiotów i działalności (politycznych, społecznych).
Strukturę rynku informacji tworzą dysponenci i użytkownicy informacji (podmioty rynku informacji), informacje i ujawnione na rynku potrzeby informacyjne
(przedmioty rynku informacji) oraz relacje między wymienionymi podmiotami
i przedmiotami rynku informacji. Za najpowszechniejszy podmiot rynku informacji uznać należy gospodarstwa domowe. Liczba gospodarstw domowych, ich
typ i wielkość mają istotny wpływ na kształtowanie się popytu na informacje oraz
rozwój całego rynku informacji. Udział poszczególnych typów gospodarstw domowych w gospodarstwach ogółem pośrednio wpływa na wielkość ilościowego
i jakościowego zapotrzebowania na informacje, czyli na rodzaj i zakres potrzebnej informacji oraz preferowane formy, źródła i sposoby ich pozyskiwania.

2. Gospodarstwa domowe pierwszej dekady XXI wieku
W Polsce gospodarstwa domowe skupiają nieomal całą ludność kraju (98,9%). Podczas Narodowego Spisu Powszechnego, przeprowadzonego
w 2002 r. przez GUS, ustalono ich liczbę na poziomie 13 337 tys., a więc liczbę
o 1 367 tys. (11,4%) większą od uzyskanej podczas spisu z roku 198815.
Średnia liczba osób tworzących gospodarstwo domowe w Polsce w 2009 r.
wyniosła blisko 3 osoby. Przeciętna liczba osób pracujących to niewiele ponad 1 osoba na gospodarstwo domowe, pobierających świadczenia społeczne
W literaturze przedmiotu spotkać już można np. próby skonstruowania modelu zachowań
na rynku informacji – zob. B. Niedźwiecka, Modyfikacja modelu zachowań informacyjnych
T.D. Wilsona w świetle wyników badania zachowań informacyjnych menedżerów, „Zagadnienia
Informacji Naukowej” 2002, nr 1.
15
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – gospodarstwa domowe i rodziny, GUS,
Warszawa 2003, s. 26 i 28 oraz tabl. 1, s. 40-42.
14
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ok. 0,8, a pozostających na utrzymaniu blisko 0,9. Co warte podkreślenia, w latach 2004-2009 zaobserwowano wyraźny spadek średniej liczby osób w gospodarstwach domowych z 3,07 do 2,90.Wśród polskich gospodarstw domowych
odnotowano także spadek średniej liczby osób pobierających świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i pomocy socjalnej oraz osób pozostających na
utrzymaniu. W analizowanym okresie zaobserwowano natomiast wzrost liczby
pracujących oraz emerytów i rencistów przypadających średnio na 1 gospodarstwo domowe (tab. 1).
Tabela 1. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym w latach 2004-2009
Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym
pobierających świadczenia
Lata

z ubezpieczeń
społecznych
i pomocy
socjalnej

emerytury
i renty

pozostających na
utrzymaniu

ogółem

pracujących

2004

3,07

1,05

0,89

0,69

1,07

2005

3,08

1,07

0,86

0,69

1,08

2006

3,05

1,11

0,86

0,70

1,01

2007

3,00

1,15

0,84

0,69

0,95

2008

2,94

1,16

0,82

0,70

0,89

2009

2,90

1,13

0,82

0,71

0,87

Wskaźniki dynamiki dla roku 2009
(2004 = 100)

94,46

107,62

92,13

102,90

81,31

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Roczników Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej
opracowanych i opublikowanych przez GUS w latach 2005-2010.

Istotny i bezpośredni wpływ na wysokość środków przeznaczanych na zakup
przez gospodarstwa domowe dóbr i usług konsumpcyjnych ma wielkość ich przeciętnych miesięcznych dochodów rozporządzalnych.
W roku 2009 gospodarstwa domowe dysponowały przeciętnym miesięcznym
dochodem rozporządzalnym na osobę w wysokości 1 114,49 zł (tab. 2). W strukturze dochodu rozporządzalnego największy udział stanowiły dochody z pracy
najemnej (ponad 1/2 ogółu dochodów) oraz ze świadczeń społecznych (1/3).
Dochody z pracy na własny rachunek i z indywidualnego gospodarstwa rolnego
wynosiły odpowiednio 9,1 i 3,9% dochodu ogółem gospodarstwa domowego.
Dochód do dyspozycji stanowił ok. 96% miesięcznego dochodu rozporządzalnego gospodarstwa domowego.
W roku 2009 w porównaniu z rokiem 2004 przeciętny miesięczny dochód
rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym wzrósł o ponad połowę.
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Odnotowano także wzrost wszystkich składników strukturalnych przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę oraz wysokości dochodu do
dyspozycji. Największy wzrost poziomu dochodów gospodarstw domowych wystąpił z tytułu pracy najemnej (ponad 3/4), natomiast najmniejszy z tytułu świadczeń społecznych i pomocy społecznej (niespełna 1/4) – tab. 2.
Tabela 2. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym
w latach 2004-2009 (w zł)
Przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym

Lata

z gospodarstwa
indywidualnego
w rolnictwie

z pracy
na własny
rachunek

ze świadczeń społecznych
i pomocy
społecznej

dochód
do dyspozycji

ogółem

z pracy
najemnej

2004

735,40

334,85

30,06

58,94

260,80

706,34

2005

761,46

350,39

34,10

61,48

266,00

731,84

2006

834,68

396,78

38,47

70,85

280,03

802,43

2007

928,87

467,12

45,16

82,78

283,03

894,51

2008

1045,52

560,75

43,18

91,58

298,74

1006,57

2009

1114,49

593,73

43,07

101,37

322,51

1071,67

151,55

177,31

143,28

171,99

123,66

151,72

Wskaźniki dynamiki
dla roku 2009
(2004 = 100)
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

W roku 2009 poziom przeciętnych wydatków gospodarstw domowych wyniósł blisko 960 zł na osobę i był wyższy od poziomu wydatków w 2004 r. o 38%.
W roku 2009 wydatki na towary i usługi konsumpcyjne stanowiły ok. 95% wydatków ogółem gospodarstw domowych. Udział procentowy wydatków na towary
i usługi konsumpcyjne w 2009 r. w stosunku do 2004 r. pozostał na tym samym
poziomie (tab. 3).
W strukturze wydatków na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstw domowych w 2009 r. największe udziały miały wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe, następnie wydatki na użytkowanie mieszkania i nośników energii,
transport oraz rekreację i kulturę. W roku 2009 w porównaniu z rokiem 2004
odnotowano wzrost wydatków na wszystkie analizowane towary i usługi konsumpcyjne. Największy wzrost dotyczył wydatków na rekreację i kulturę oraz
na restauracje i hotele. W pierwszym przypadku wzrost ten wynosił ok. 62%,
a w drugim 69%. Z kolei najmniejszy wzrost wydatków odnotowano na edukację
– niespełna 9% (tab. 3).
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Tabela 3. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwie domowym
w latach 2004-2009 (w zł)
Lata

Wyszczególnienie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

694,70

690,30

744,81

809,95

904,27

956,88

Towary i usługi konsumpcyjne
w tym:

665,63

660,67

712,56

775,58

865,32

913,86

Żywność i napoje bezalkoholowe

195,08

194,1

202,11

215,77

231,14

240,08

Użytkowanie mieszkania
i nośników energii

140,78

135,64

146,94

149,14

170,80

188,03

Transport

63,02

61,49

65,30

75,46

91,08

92,74

Rekreacja i kultura

47,04

47,25

53,20

61,54

71,86

76,35

Zdrowie

35,07

34,72

36,57

40,02

43,68

47,90

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

34,05

34,28

37,96

44,80

49,38

51,51

Łączność

32,50

36,67

39,36

40,66

42,98

43,47

Odzież i obuwie

34,28

35,00

40,18

46,28

49,76

49,93

Napoje alkoholowe i wyroby
tytoniowe

19,01

18,85

19,99

21,84

23,81

26,06

Restauracje i hotele

12,26

12,80

14,63

15,39

18,08

20,72

Edukacja

10,51

9,07

10,44

11,13

11,28

11,44

Inne towary i usługi

35,05

34,22

37,98

42,85

47,33

50,33

Ogółem

w tym:

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Ważną zmienną opisującą gospodarstwa domowe jest ich stopień wyposażenia w dobra trwałego użytkowania. Z zestawionych w tabeli 4 danych o wyposażeniu gospodarstw domowych można wnioskować o przygotowaniu gospodarstw
domowych do wykorzystania aktualnych technologii w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji oraz o preferencjach związanych z rodzajem wykorzystywanych informacji.
W roku 2009 zdecydowana większość gospodarstw domowych posiadała odbiornik telewizyjny i telefon komórkowy. Ponad połowa z nich była wyposażona
w komputer osobisty z dostępem do Internetu, urządzenie do odbioru telewizji
satelitarnej/kablowej, samochód i odtwarzacz DVD. W porównaniu z rokiem
2004 w roku 2009 nastąpił wzrost wyposażenia gospodarstw domowych we
wszystkie dobra trwałego użytkowania z wyjątkiem wież typu Hi-Fi. Najwięcej
przybyło telefonów komórkowych, komputerów osobistych, komputerów z dostępem do Internetu, odtwarzaczy DVD i samochodów osobowych. W roku 2009
w telefon komórkowy wyposażonych było ponad 86% gospodarstw domowych.
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W stosunku do roku 2004 liczba telefonów komórkowych wzrosła o 32,5 pkt
proc. W 2009 r. komputer osobisty posiadało ok. 60% gospodarstw domowych,
w tym z dostępem do Internetu 53,4%. W roku 2004 komputer użytkowało co
trzecie gospodarstwo domowe, co szóste posiadało komputer z dostępem do Internetu (tab. 4).
Tabela 4. Wyposażenie gospodarstw domowych w wybrane dobra trwałego użytkowania
w latach 2004-2009 (w % ogółu gospodarstw domowych)
Dobra trwałego użytkowania

Lata
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Odbiornik telewizyjny

97,7

98,2

98,5

98,5

98,5

98,5

Odbiornik radiofoniczny

55,2

57,5

59,4

57,5

–

–

Telefon komórkowy

54,0

65,2

73,1

79,3

83,5

86,5

Urządzenie do odbioru telewizji
satelitarnej lub kablowej

48,9

48,2

48,9

51,8

55,9

60,3

Magnetowid, odtwarzacz

47,6

46,7

43,1

39,2

–

–

Samochód osobowy

46,0

47,4

49,5

52,5

54,7

57,4

Zestaw do odbioru, rejestracji
i odtwarzania dźwięku (wieża)

42,3

43,8

44,1

44,9

43,3

42,3

Komputer osobisty

32,9

38,6

43,7

50,1

56,4

60,8

w tym: z dostępem do Internetu

16,9

22,5

28,4

36,6

45,7

53,4

Drukarka

22,7

25,8

29,5

33,6

37,1

40,1

Odtwarzacz DVD

11,7

22,9

31,4

40,6

47,7

51,7

7,8

10,4

12,4

13,9

14,6

13,5

Odtwarzacz płyt kompaktowych
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Przedstawiona charakterystyka gospodarstw domowych pozwala uzyskać
wiedzę na temat cech społeczno-demograficznych tych podmiotów, ich aktualnej
kondycji finansowej oraz stopnia wyposażenia w infrastrukturę służącą pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji. Powstaje zatem pytanie: jakie potrzeby informacyjne gospodarstwa domowe odczuwają obecnie najmocniej, a także w jaki
sposób, w jakiej formie są te potrzeby zaspokajane?

3. Charakterystyka przeprowadzonych badań
W celu znalezienia odpowiedzi na tak postawione pytania zaprojektowano,
a następnie przeprowadzono badania bezpośrednie. Stanowiły one część projektu badawczego pt. „Rynek informacji w województwie śląskim” realizowanego
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w latach 2008-2010 przez pracowników Katedry Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod kierunkiem Z. Kędzior. W badaniach
bezpośrednich dotyczących zachowań gospodarstw domowych na rynku informacji wzięły udział 234 gospodarstwa domowe z województwa śląskiego. Badania
przeprowadzono w listopadzie 2009 r. techniką wywiadu bezpośredniego przy
zastosowaniu celowego doboru próby. Byli to pełnoletni przedstawiciele gospodarstw domowych, aktywni na rynku informacji.
Wśród badanych gospodarstw domowych najwięcej było gospodarstw 4-osobowych (26,1%), najmniej – 1-osobowych (15,4%). Średnia wieku badanych
wynosiła 32 lata, dominanta – 50 lat. Najczęściej w imieniu gospodarstwa domowego wypowiadała się pani domu.
Według deklaracji badanych, średni dochód ogółem, przypadający na badane
gospodarstwo domowe w miesiącu, wyniósł 4408,83 zł, przy czym dochód najniższy zadeklarowany przez badane gospodarstwo domowe to 700,00 zł, a najwyższy 14 500,00 zł. Biorąc pod uwagę subiektywną ocenę sytuacji materialnej,
stwierdzono, że ponad połowa badanych gospodarstw domowych oceniała ją jako
dobrą (54,7%). Blisko co trzecie gospodarstwo uznało ją za dostateczną (30,75%),
a co dziesiąte za bardzo dobrą (10,3%).
Przeciętne miesięczne wydatki, ponoszone na zakup dóbr i usług umożliwiających pozyskanie informacji,obciążały budżet badanych gospodarstw kwotą
141,86 zł. W tej sumie największy udział miały wydatki na opłatę za telewizję
kablową/satelitarną (55,43 zł) oraz dostęp do Internetu (55,17 zł)16.

4. Potrzeby gospodarstw domowych w zakresie informacji
Identyfikacji potrzeb informacyjnych gospodarstw domowych można dokonać pytając o nie w sposób pośredni, a mianowicie o cel i rodzaj poszukiwanych
informacji. Uzyskane wyniki badań wskazują trzy główne cele poszukiwania
informacji przez członków gospodarstw domowych: zaspokojenie ciekawości
(68,4% badanych gospodarstw domowych), poszerzenie wiedzy członków gospodarstwa (65,4%) oraz redukcję ryzyka złego wyboru podczas zakupów (44,9%)
(rys. 1). Ponadto co czwarte badane gospodarstwo domowe poszukuje informacji
w celu podniesienia kwalifikacji swoich członków, a blisko co piąte – w celu
korzystnego załatwienia spraw w różnego rodzaju urzędach i instytucjach oraz
w celu zadbania o zdrowie osób tworzących gospodarstwo.
Szerzej: Rynek informacji w województwie śląskim [Raport z badań statutowych], red. nauk.
Z. Kędzior, Katedra Rynku i Konsumpcji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011
[wydruk komputerowy].
16

Gospodarstwo domowe na rynku informacji...

231

Rys. 1. Główne cele poszukiwania informacji przez badane gospodarstwa domowe (w %)
Ź r ó d ł o: Rynek informacji w województwie śląskim [Raport z badań statutowych], red. nauk. Z. Kędzior,
Katedra Rynku i Konsumpcji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011 [wydruk komputerowy].

W trakcie badań osoby reprezentujące badane gospodarstwa domowe poproszono o wskazanie rodzajów informacji poszukiwanych przez ich gospodarstwa
domowe. Uzyskane wyniki badań pokazują, że blisko co drugie gospodarstwo
domowe szukało informacji związanych z kulturą i rozrywką – repertuar teatrów, kin, odbywające się koncerty, wystawy itp. – oraz informacji związanych
z hobby swoich członków – muzyka, moda, motoryzacja itd. (rys. 2). Ponadto co
trzecie gospodarstwo domowe pozyskiwało informacje społeczno-ekonomiczne
(np. o sytuacji gospodarczej kraju, regionu), a blisko co czwarte informacje na

Rys. 2. Rodzaje informacji poszukiwanych przez badane gospodarstwa domowe (w %)
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.
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temat możliwości dokształcania osób tworzących gospodarstwo domowe (szkolenia, kursy, edukacja szkolna) i wydarzeń sportowych. Mniejszy, ale wciąż
znaczący odsetek respondentów wskazał także na pozyskiwanie takich rodzajów
informacji, jak informacje związane z ochroną zdrowia, finansowe, o ofertach
rynkowych przedsiębiorstw, polityczne czy te dotyczące rynku pracy. Z uzyskanych deklaracji wynika natomiast, że gospodarstwa domowe najrzadziej poszukiwały informacji na temat ubezpieczeń oraz informacji związanych z ich pracą
zawodową.
Potrzeby informacyjne gospodarstw domowych w zakresie różnego rodzaju
informacji mogą być przez gospodarstwa zaspokajane w stopniu bardziej lub
mniej zadowalającym.
W trakcie badań poproszono respondentów, by ocenili stopień zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych w zakresie informacji. Przedstawiciele
badanych gospodarstw domowych wysoko ocenili ogólny stopień zaspokojenia
indywidualnych i wspólnych potrzeb ich gospodarstw w tym zakresie. Z uzyskanych deklaracji wynika, że potrzeby informacyjne dotyczące kultury i rozrywki,
sportu czy hobby są zaspokojone w wysokim stopniu. Stosunkowo w najniższym
stopniu zaspokojone są natomiast potrzeby informacyjne związane z ubezpieczeniami i rynkiem pracy (rys. 3). Na uwagę zasługuje fakt, że badane gospodarstwa
z jednej strony deklarują stosunkowo niski stopień zaspokojenia potrzeb informacyjnych w zakresie wiedzy o ubezpieczeniach, a z drugiej – najrzadziej poszukują
tego rodzaju informacji (rys. 2).

Rys. 3. Ranking stopnia zaspokojenia potrzeb w zakresie informacji w ocenie badanych
Uwaga: badani przedstawiciele gospodarstw domowych oceniali stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie
informacji skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza w pełni zadowalające, a 5 – całkowicie niezadowalające.
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.
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Po zapoznaniu się z danymi na temat celów pozyskiwania informacji przez
gospodarstwa domowe oraz rodzajów pozyskiwanych przez te podmioty informacji, warto zatrzymać się także nad wynikami badań dotyczącymi źródeł i form
zaspokajania rozpoznanych potrzeb informacyjnych.

5. Źródła oraz formy zaspokajania potrzeb informacyjnych
gospodarstw domowych
Preferencje gospodarstw domowych w zakresie sposobów zaspokojenia
potrzeb informacyjnych dotyczą przede wszystkim ich źródeł i form zaspokojenia. Źródłami informacji, z których mogą korzystać gospodarstwa domowe,
są różnego rodzaju urzędy i instytucje, jak: GUS, ZUS, instytucje finansowe,
urzędy miast/gmin, urzędy skarbowe, ministerstwa i agendy rządowe, czytelnie, biblioteki czy ośrodki badania opinii publicznej. Obecnie gospodarstwa domowe mają możliwość pozyskiwania z tych źródeł informacji w różnej postaci,
głównie w wersji drukowanej (książki, ulotki, roczniki statystyczne itp.), wersji
internetowej (portale czy strony WWW) oraz w wersji elektronicznej (informacje udostępniane przez instytucje na pamięciach zewnętrznych). Informacje te
są dostępne na rynku, a gospodarstwa domowe pozyskują je za pewną opłatą
lub bezpłatnie, korzystając z tych informacji w sposób tradycyjny, internetowy
i elektroniczny (tab. 5).
Tabela 5. Formy zaspokajania potrzeb informacyjnych według deklaracji badanych (w %)
Forma
Źródła informacji

drukowana

internetowa

elektroniczna

bezpłatbezpłatbezpłatodpłatna
odpłatna
odpłatna
na
na
na
Biblioteki i czytelnie

70,5

13,6

34,1

2,8

1,1

–

Główny Urząd Statystyczny

79,2

Instytucje finansowe

27,6

3,1

2,1

3,7

77,9

4,2

–

22,9

3,7

1,2

0,6

6,0

3,0

89,6

3,0

–

3,0

Ośrodki badania opinii publicznej

14,3

3,2

82,5

3,2

–

–

Urzędy skarbowe

38,3

4,3

56,4

3,2

–

–

Urzędy miasta / gminy

25,7

3,4

73,6

2,7

0,6

0,7

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

38,8

3,5

57,6

1,2

1,2

–

Ministerstwa i agendy rządowe

Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.
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Analizując przedstawione w tablicy 5 dane zauważyć można, że badane
gospodarstwa domowe najczęściej korzystają z informacji udostępnianych
w formie internetowej, następnie w papierowej, a najrzadziej korzystają z formy
elektronicznej. Badane gospodarstwa domowe, korzystając ze zbiorów informacji bibliotek i czytelni oraz GUS (np. roczniki statystyczne, Biuletyn Informacji
Publicznej) częściej robią to w sposób tradycyjny, tzn. wolą pozyskiwać informacje w wersji drukowanej niż internetowej. W przypadku pozostałych instytucji
obserwuje się sytuację odwrotną.
Źródłem informacji, z którego również mogą korzystać gospodarstwa domowe są osoby spoza ich gospodarstw, należące do ich bliskiego otoczenia: przyjaciele, znajomi, koledzy/koleżanki z pracy i sąsiedzi (tzw. źródła nieformalne).
Z przeprowadzonych badań wynika, że 8 na 10 gospodarstw domowych pozyskuje informacje od osób nienależących do ich gospodarstwa domowego.
Osoby spoza gospodarstwa domowego mogą udzielać różnego rodzaju
informacji, wynikających z ich doświadczeń życiowych. Z badań wynika, że
wśród gospodarstw pozyskujących informacje ze źródeł nieformalnych, blisko
30% radzi się osób trzecich w sprawie zakupów, aktualnych ofert i promocji
sprzedaży. Prawie 15% badanych gospodarstw konsultuje z innymi swoje sprawy zdrowotne, przede wszystkim zakup i zażywanie leków. Dla takiego samego
odsetka badanych gospodarstw domowych osoby trzecie są źródłem informacji
kulturalno-rozrywkowych. Natomiast blisko 13% gospodarstw domowych osoby

Rys. 4. Najczęstsze tematy informacji pozyskiwanych ze źródeł nieformalnych
– deklaracje badanych (w %)
Uwaga: Na rysunku uwzględniono jedynie tematy informacji, które uzyskały powyżej 3% wskazań
respondentów.
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.
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trzecie dostarczają informacji na temat parametrów i cen produktów, głównie takich, jak sprzęt RTV i AGD (rys. 4).
Stosunkowo najrzadziej badane gospodarstwa domowe zasięgają rady na zewnątrz w takich kwestiach, jak wydarzenia sportowe, oferta usługowa przedsiębiorstw, edukacja czy praca (rys. 4).

Podsumowanie
Podsumowując przedstawione w niniejszym artykule wybrane rezultaty badań
nad zachowaniami gospodarstw domowych na rynku informacji, wskazać można
kilka wniosków. Członkowie badanych gospodarstw domowych dysponują odpowiednią wiedzą na temat potrzeb informacyjnych swoich gospodarstw oraz
stopnia ich zaspokojenia. Świadomi są istniejących źródeł i rodzajów informacji
oraz możliwych sposobów zaspokojenia potrzeb informacyjnych.
Badane gospodarstwa domowe pozyskują informacje przede wszystkim w celu zaspokojenia ciekawości i poszerzenia wiedzy swoich członków, co widoczne jest również w rodzajach informacji najczęściej przez nich wyszukiwanych
(informacje kulturalno-rozrywkowe i związane z zainteresowaniami). Co warte
podkreślenia, blisko 45% gospodarstw domowych szuka informacji, aby uniknąć ryzyka i dokonać dobrego wyboru podczas zakupów. Informacje te dotyczą
przede wszystkim oferty handlowej lub usługowej przedsiębiorstw (cena, jakość,
aktualne promocje).
Badane gospodarstwa domowe korzystają przede wszystkim z informacji
opracowywanych przez różne instytucje i urzędy, udostępnianych im nieodpłatnie, głównie w formie internetowej i papierowej oraz z informacji udzielanych
przez osoby spoza ich gospodarstwa domowego (tzw. źródła nieformalne).
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Małych Mary i Marysi
pierwsze spotkania z ekonomią
Specyfika początków edukacji ekonomicznej
na przykładzie wiedzy o społeczeństwie
w polskim gimnazjum i przedmiotu citizenship
w angielskiej secondary school
Streszczenie. Pierwsze spotkania z ekonomią mają bardzo duże znaczenie w przyszłym podejściu do poznawanej dziedziny. W Polsce i Wielkiej Brytanii odbywają się w ramach lekcji wiedzy
o społeczeństwie/citizenship w gimnazjum/upper secondary school. Jednak modele nauczania,
mimo podobnych treści, różnią się znacząco. W naszym kraju stawiamy bardziej na teoretyczne
aspekty wiedzy, w Wielkiej Brytanii nauczanie koncentruje się wokół spraw codziennych i funkcjonowania zasad ekonomicznych w społeczeństwie poprzez wykorzystywanie metod aktywnych.
Dzięki reformie programowej podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie w polskich gimnazjach
zaczyna się pojawiać coraz więcej metod aktywizujących ucznia. Te działania być może pomogą
w zrozumieniu zasad świata ekonomii funkcjonujących w świecie demokratycznym.
Słowa kluczowe: dydaktyka ekonomii, edukacja ekonomiczna, wiedza o społeczeństwie,
gimnazjum, Polska, Wielka Brytania

1. Edukacja ekonomiczna w Polsce i Wielkiej Brytanii
„Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” mówi popularne polskie przysłowie. Podobnie jest także z procesem edukacyjnym. Dobre zwyczaje utrwalone i zapamiętane w trakcie edukacji procentują w przyszłym życiu. Tematem tego artykułu są pierwsze spotkania
młodych konsumentów z wiedzą ekonomiczną. Nieprzypadkowo podejmując
tę kwestię zachęca się do zastanowienia się nad specyfiką polskiej edukacji
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ekonomicznej i krótkiego porównania jej ze standardami, jakie funkcjonują
w Wielkiej Brytanii. Na wstępie warto zastanowić się nad kwestiami wpływającymi na wychowanie ekonomiczne przyszłych obywateli. Z całą pewnością
warunkiem jest opanowanie odpowiedniej literatury fachowej, a także bardzo
istotny czynnik, jakim jest wiedza nauczyciela. Jak podkreśla amerykański badacz David M. Seiter, edukacja ekonomiczna powinna być początkowo realizowana w ramach edukacji społecznej, zaś wiedza prowadzącego zajęcia opierać
się powinna przynajmniej na podstawowych pojęciach omawianej dziedziny.
Jaki jest zatem nadrzędny cel nabywania wiedzy ekonomicznej podczas procesu edukacji? Wiedza i umiejętności związane z nią powinny dotyczyć rozmaitych problemów i środków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych
elementów świadomego obywatelstwa w społeczeństwie demokratycznym,
którego uczestnicy muszą wykazywać się świadomą wiedzą dotyczącą nie
tylko kompetencji ekonomicznych, ale także podstawowych pojęć związanych
z biznesem, rynkiem konsumenckim i inwestorskim oraz ich wpływem na relacje publiczne1.
Zaprezentowane zostaną pierwsze spotkania z ekonomią w Polsce i Wielkiej Brytanii. Wybór tytułowych bohaterek tekstu nie jest przypadkowy. Gdyby
przeanalizować polskie podręczniki do nauki języka angielskiego od czasów
zakończenia II wojny światowej okazałoby się, że statystyczny mieszkaniec
Wysp to John i przytaczana w tekście Mary. Celem niniejszego tekstu jest
zaprezentowanie dwóch różnych podejść edukacyjnych związanych z nauką,
która zarówno w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii rozpoczyna się w tym samym
wieku: 14-16 lat. W Polsce przechodzą ją uczniowie gimnazjum, w Anglii tzw.
upper secondary school. Trzeba także podkreślić, że edukacja ekonomiczna ma
znaczący wpływ na decyzje konsumenckie. Jak podkreśla Avinash Dixit, lekcje
stanowią świetną okazję do tego, aby poznawać ten skomplikowany świat nie
przez definicje, ale przez wykorzystanie gier edukacyjnych, komputerowych gier
ekonomicznych, symulacji, wchodzenie w rolę. Efekt gier podkreśli używanie
prawdziwych pieniędzy (nawet drobnych kwot) czy prawdziwych case studies,
prowadzących do dyskusji w gronie przyszłych ekonomistów. Dzięki temu zajęcia prezentujące świat biznesu i ekonomii staną się ciekawsze, podobnie jak
w przypadku wspierania się podczas nich materiałami medialnymi2. Jak zatem
w polskiej i angielskiej rzeczywistości odbywają się pierwsze spotkania z ekonomią? W jaki sposób podręcznik, będący jednym z podstawowych środków
dydaktycznych, prowadzi przyszłych menedżerów po meandrach ekonomii?
1
D.M. Seiter, Teaching and Learning Economics, http://www.ericdigests.org/pre-9210/econo
mics.htm [2.04.2011].
2
A. Dixit, Restoring Fun to Game Theory, w: Teaching Economics. More Alternatives to Chalk
and Talk, red. W.E. Becker, M. Watts, S.R. Becker, Edward Elgar Pub. Ltd., Cheltenham 2006,
s. 1-19.
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Przyjrzyjmy się analizie wybranych przykładów dotyczących gospodarstw domowych i zachowań konsumenckich prezentowanych w polskich i angielskich
publikacjach edukacyjnych.

2. Polska reforma programowa a edukacja ekonomiczna
Reforma edukacyjna, która weszła w życie w 1999 r. spowodowała powstanie nowego etapu edukacyjnego – gimnazjum, do którego zostali przeniesieni
absolwenci VI klas szkół podstawowych. Spowodowała również przeniesienie
przedmiotu wiedza o społeczeństwie, na którym odbywały się podstawy nauki
ekonomii w dotychczasowej klasie VIII szkoły podstawowej. Dzięki temu popularnie nazywany wos stał się pełnoprawnym trzyletnim przedmiotem, realizowanym w zakresie 3 godzin w czasie trzyletniego cyklu edukacyjnego, najczęściej
(w przypadku nieprzenoszenia na niego godzin pozostających do dyspozycji
dyrektora) w formule jednej lekcji tygodniowo przez cały gimnazjalny cykl
kształcenia. Dotychczas prezentowane zagadnienia, koncentrujące się wokół zagadnień wychowania obywatelskiego, rozszerzono znacząco o treści wychowania
do aktywnego udziału w życiu gospodarczym oraz, mimo kontrowersji środowisk
dydaktycznych i nauczycielskich, o blok wychowania do życia w rodzinie. Nowelizacja rozporządzenia z 2002 r., wedle której kończą cykl kształcenia obecni
(tj. w roku szkolnym 2010/2011) uczniowie klas trzecich gimnazjum, zakładała
m.in. realizację wszechstronnego rozwoju ucznia ukierunkowanego na przygotowanie do aktywnej obecności w życiu gospodarczym kraju, zrozumienia zjawisk
i zmian gospodarczych, odnajdowania się w zmieniających się warunkach rynku pracy i gospodarki rynkowej. Celem tego modułu wiedzy o społeczeństwie
miało być także przygotowanie do aktywizacji zawodowej oraz zrozumienie
norm i wartości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w społeczeństwie demokratycznym. Do głównych wymienianych zadań szkoły, które
miały być realizowane w ramach kształcenia, zaliczono m.in. rozwijanie ducha
przedsiębiorczości, wyobraźni i pomysłowości na temat przyszłej aktywności
zawodowej czy budzenie refleksji nad etyką3. Te górnolotnie brzmiące cele
miały być realizowane przez piętnaście wyszczególnionych tematów nauczania,
wśród których obok zarządzania własnymi pieniędzmi, zagadnień przedsiębiorczości, przykładów pracy i ubiegania się o pracę czy problemów bezrobocia
znalazły się (sic!): mobbing w miejscu pracy, normy etyczne czy przekształcenia
ustroju gospodarczego w Polsce po 1989 r., do których uczniowie zazwyczaj
3

Ibidem, s. 12.
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nie mieli szansy dotrzeć na lekcjach historii w klasie III (bądź przerabiali go już
po egzaminie gimnazjalnym). Jak warto zauważyć, znaczna część tych zadań będzie obecna później, podczas realizacji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości
w cyklu edukacji szkoły średniej. Znalazły się tam m.in. działania koncentrujące
się na zapewnieniu uczniom możliwości uzyskania wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw przedsiębiorczych, ukierunkowujących aktywne uczestnictwo
w życiu gospodarczym czy pomoc w rozwijaniu u uczniów umiejętności samokształcenia i samodoskonalenia oraz indywidualnych zainteresowań prowadzeniem działalności gospodarczej. Wśród poznawanych treści znalazły się również:
etyka biznesu, metody aktywnego poszukiwania pracy czy zagadnienia związane
z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego4. Krótko podsumowując tę teoretyczną cześć procesu edukacji ekonomicznej w polskiej szkole, warto wskazać, że
układ treści modułu wychowania do aktywnego udziału w życiu gospodarczym,
a potem przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkole średniej koncentrują się wokół podobnych zagadnień, w sposób spiralny rozszerzając je nieco na
wyższym etapie edukacyjnym, jednak nie wnosząc znaczących zmian, poza pojawieniem się kilku nowych zagadnień (bardziej szczegółowych zainteresowań
kwestiami systemu zabezpieczenia emerytalnego i prowadzenia własnej firmy).
Jak zatem wygląda realizacja treści związanych z wychowaniem ekonomicznym na etapie gimnazjum w zreformowanej szkole? Autorzy programów nauczania do wiedzy o społeczeństwie bardzo różnorodnie interpretują zapis podstawy
programowej. Jedni wydzielają moduł jako osobny rok kształcenia w ramach
wiedzy o społeczeństwie5, inni, jak np. przedstawiciele wydawnictwa M. Rożak zdecydowali się na podzielenie treści z trzech modułów między trzy lata
kształcenia6. Niezależnie jednak od specyfiki dydaktycznego podziału materiału
zatrzymamy się na przykładzie podręcznika wydawnictwa JUKA z serii „To jest
Podstawa programowa podstaw przedsiębiorczości dla liceów ogólnokształcących, liceów
profilowanych i techników. Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, w: Poradnik dla nauczyciela. Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach, red. R. Sobiecki, Warszawa 2004, s. 8-9, wersja online:
http://edukacja.difin.pl/EDUKACJA/awans_zawodowy_nauczycieli/przewodnik_metodyczny
/poradnik_podstawy_przedsiebiorczosci.pdf [2.04.2011].
5
Programy Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych: T. Maj, W. Jakunowski, Program
nauczania. Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym. Moduł przedmiotu wiedza o społeczeństwie, WSiP, Warszawa 1999; A. Dubiecka, Z. Góralewicz, Działam aktywnie.
Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym. Program nauczania, WSiP, Warszawa
2002; Wyd. JUKA: J. Brząkalik, J. Królikowski, To jest ważne… Przewodnik metodyczny do podręczników wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum, Wyd. JUKA, Warszawa 2001.
6
K. Kryszk, R. Kryszk, Program nauczania. Wiedza o społeczeństwie I-III. Wychowanie
obywatelskie i wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, Wyd. M. Rożak, Gdańsk
2001.
4
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ważne…”7. Autorka podzieliła treść na trzy rozdziały. W pierwszym – „Ja i gospodarka” – uczniowie poznają specyfikę rynku dóbr i usług, decyzji konsumentów, kwestie funkcjonowania gospodarstw domowych, zarządzania pieniędzmi
i produkcji na rynku z uwzględnieniem rozwoju gospodarczego. W następnym
rozdziale mają możliwość zapoznania się z tematyką związaną z aktywizacją zawodową i podstawami prowadzenia firmy, zamkniętymi w tematach: moja firma,
moi przyszli klienci i współpracownicy, rynek pracy, planowanie kariery zawodowej, jak starać się o pracę, przyczyny i skutki bezrobocia. Ostatni rozdział:
„Ja – obywatel i gospodarka” – zawiera treści związane z płaceniem podatków,
decyzjami budżetowymi, problemami gospodarczymi, kwestiami transformacji
ustrojowej w zakresie gospodarczym i integracji z Unią Europejską8.

3. Polskie spotkania z ekonomią
Na potrzeby niniejszego artykułu zaproponowano analizę jednostek lekcyjnych związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego w aspekcie
ekonomicznym. W dalszej części tekstu, aby wykazać zmiany, jakie zaszły
w modułowym kształceniu treści ekonomicznych w ramach gimnazjalnej wiedzy o społeczeństwie, przedstawiono analizę tego samego tematu z podręcznika
wedle standardów aktualnej reformy programowej, obowiązującej w gimnazjum.
Jednostka tematyczna „Dochody i wydatki gospodarstw domowych” to trzeci
w kolejności temat, z jakim stykają się uczniowie (wedle programu najprawdopodobniej w III klasie gimnazjum). Wstęp otwiera tabela z danymi Centrum
Badania Opinii Społecznej z 1999 r. (podręcznik wydano w 2002 r., zaś dopuszczono do użytku w 2001 r.), w której widnieje pytanie „Co robisz, aby poprawić
swoją sytuację materialną?” oraz odpowiedzi respondentów, wśród których
cztery najczęstsze wskazania to ograniczanie wydatków (78%), dodatkowa
praca (41%), zaciąganie kredytu (33%) i korzystanie z pomocy rodziny (31%).
Brakuje tutaj jednak, dla zachowania rzetelności, choćby informacji o grupie
wiekowej, jakiej dotyczyło badanie. Następne zadanie skierowane do przyszłego ekonomisty to zastanowienie się nad sytuacją materialną swojej rodziny
i sposoby radzenia z trudnościami materialnymi9. Dalsza część to wyjaśnienie
definicji gospodarstwa domowego, z której dowiadujemy się, że aby gospodarstwo domowe mogło spełniać swoją podstawową funkcję ekonomiczną, musi
7
K. Brząkalik, Pracuję, zarabiam, gospodaruję. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. To jest ważne…, Wyd. JUKA, Warszawa 2002.
8
Ibidem, s. 3.
9
Ibidem, s. 26-27.
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dysponować odpowiednimi środkami finansowymi. Powinno uzyskiwać dochody, które umożliwią zakupienie potrzebnych dóbr. Może także wytwarzać
je samodzielnie, np. prowadząc gospodarstwo rolne i produkując artykuły
żywnościowe na własne potrzeby10. Dla porządku należy dodać, że według definicji podręcznika gospodarstwo domowe to wspólnota osób zamieszkujących
razem i utrzymujących się poprzez łączenie swoich majątków i dochodów. Dalej autorka wymienia przykładowe dochody gospodarstwa domowego z pracy
najemnej, posiadanej własności, działalności gospodarczej, pracy na własny
rachunek w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz źródeł niezarobkowych. Rozdział kończy nawiązanie do amerykańskiej idei „Nie ma darmowych
obiadów”, za pomocą której autorka wyjaśnia, że na wszystko w dzisiejszym
świecie trzeba zapracować, chociaż w przypadku niskich dochodów często nie
można zaspokoić podstawowych potrzeb rodziny. W dalszej części proponuje
się uczniom przyjrzenie się wydatkom, m.in. poprzez analizę miesięcznych
wydatków gospodarstw domowych w 1999 r. na osobę w grupach społeczno-ekonomicznych. Trzeba zauważyć, że dla ucznia bez odpowiedniego kontekstu
i wsparcia pedagoga może się okazać nieco kłopotliwe rozróżnienie rolników od
pracowników użytkujących gospodarstwo rolne, czy porównanie sytuacji z 1994
i 1999 r. co do wyposażenia w przedmioty trwałego użytkowania polskich gospodarstw domowych11. Przedostatnia część jednostki lekcyjnej przeznaczona
jest na analizę i zapoznanie się z zagadnieniem budżetu domowego. Wprowadza
się tu m.in. pojęcie deficytu, który można uzupełnić zaciągając pożyczkę, biorąc
kredyt, zwiększając dochody bądź zmniejszając wydatki12. Po zapoznaniu się ze
specyfiką przygotowania budżetu domowego (najpierw wpływy, potem wydatki)
uczniowie zostają zaproszeni do dyskusji na temat sprawiedliwości zróżnicowania dochodów. Autorka przedstawia kilka argumentów zarówno „za”, jak
i „przeciw” (choć tych ostatnich jest niemal o połowę więcej niż popierających
tezę). Następnie uczniowie zastanawiają się nad własnymi wydatkami w ciągu
ostatniego tygodnia i grupują je wedle kategorii GUS. Niezwykle istotne wydaje się zwrócenie uwagi na kwestię rekapitulacji. Tutaj głównym zadaniem jest
praca w grupach, gdzie każdy z zespołów tworzy rodzinę. Postępując zgodnie ze
schematem przedstawionym wcześniej w tekście autorskim, nauczyciel poleca
wskazać dochody, potem uwzględnić różne rodzaje wydatków, porównać obie
kategorie oraz ewentualnie zaproponować wykorzystanie nadwyżek bądź uzupełnienie deficytu. Rozwiązaniu problemów ma pomóc stworzona w części ćwiczeniowej tabela do uzupełnienia13. Na zakończenie podano tekst lukowy (bardzo
10
11
12
13

Ibidem, s. 27.
Ibidem, s. 29-30.
Ibidem, s. 31.
Ibidem, s. 33-35.
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krytykowany we współczesnej dydaktyce ze względu na mnogość potencjalnych
prawidłowych odpowiedzi wobec często jedynie słusznej sugerowanej przez autora zadania), który uczniowie powinni uzupełnić sformułowaniami związanymi
z deficytem i nadwyżką w budżecie domowym14.
„Szkole sprzyja stabilność. Czasem jednak okoliczności zewnętrzne sprawiają, że rozwiązania przyjęte w obrębie sytemu edukacji przestają być skutecznie
wbrew staraniom nauczycieli oraz uczniów […] Problem ujawnia się jednak już
w pierwszych tygodniach nauki zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych, jak
i wyższych. Nauczyciele i wykładowcy często ze zgrozą konstatują, że duża część
ich uczniów (studentów) ma fundamentalne braki w wykształceniu” – pisze Zbigniew Marciniak w tekście rozpoczynającym publikację zawierającą zmienione
standardy nauczania w zakresie nauk historycznych i obywatelskich, do których,
co ciekawe, zaliczono także przedmioty kształcenia ogólnego (nie zawodowego
na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej), związane z wychowaniem ekonomicznym15. Nowy dokument – podstawa programowa do wiedzy o społeczeństwie,
która realizowana jest w gimnazjach od roku szkolnego 2009/2010, zakłada
realizację sześciu głównych celów edukacyjnych (wykorzystanie i tworzenie
informacji; rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów, współdziałanie w sprawach publicznych, znajomość zasad i procedur demokracji; znajomość podstaw
ustroju Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozumienie zasad gospodarki rynkowej).
Tym razem ustawodawca przewidział szczegółowe rozpisanie obowiązkowych
obszarów tematycznych, łącząc kształcenie gimnazjalne z zakresem podstawowym w szkole średniej (niezależnie od jej wyboru), tak aby przerabiane treści nie
powtarzały się. Spośród 31 jednostek 8 dotyczy ściśle zagadnień ekonomicznych.
Są to kolejno:
– Praca i przedsiębiorczość (miejsce w zaspokajaniu potrzeb ekonomicznych, cechy osoby przedsiębiorczej, podstawowe zasady organizacji pracy);
– Gospodarka rynkowa (podmioty gospodarcze i związki między nimi,
racjonalne i nieracjonalne gospodarowanie, charakterystyka gospodarki rynkowej);
– Gospodarstwo domowe (przykłady życia codziennego, dochody i wydatki,
budżet domowy, prawa konsumenta);
– Pieniądze i banki (funkcje i formy pieniądza, banki, giełda, zestawianie
ofert bankowych, oszczędzanie, inwestowanie);
Ibidem, s. 35.
Z. Marciniak, O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego, w: Podstawa
programowa z komentarzami, t. 4: Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej,
gimnazjum i liceum. Historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy
przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia, MEN,
Warszawa 2008, s. 7.
14
15
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– Gospodarka w skali państwa (PKB, wzrost gospodarczy, inflacja, recesja,
interpretacja danych statystycznych, podatki w Polsce, obliczanie podatku PIT,
dochody i wydatki państwa, budżet państwa);
– Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza (specyfika funkcjonowania
własnej firmy, aspekty działań marketingowych, prawa i obowiązki pracownika,
kwestia ubezpieczeń);
– Wybór szkoły i zawodu (planowanie dalszej drogi edukacyjnej, rynek pracy
i jej poszukiwanie, tworzenie listu motywacyjnego, bezrobocie i jego przyczyny
oraz skutki);
– Etyka w życiu gospodarczym (zasady etyczne, przykłady zjawisk z szarej
strefy, korupcja i jej skutki dla gospodarki).
Aspekty ekonomiczne rozważane są także w przypadku problemów współczesnego świata i potencjalnych sposobów ich rozwiązania16. Uzupełnieniem
treści ekonomicznych na IV etapie edukacyjnym (szkoła średnia) jest obowiązkowy przedmiot podstawy przedsiębiorczości, realizowany w zakresie
podstawowym, którego cele kształcenia koncentrują się wokół zagadnień komunikacji i podejmowania decyzji, gospodarki i przedsiębiorstwa, planowania
kariery zawodowej i zasad etycznych. Kształcenie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym może także wspierać realizacja uzupełniającego przedmiotu
ekonomia w praktyce, którego celem jest nabycie umiejętności przeprowadzenia kompletnej realizacji przedsięwzięcia: od pomysłu, przez przygotowanie
planu, wdrożenie go, aż do analizy efektów17. Jak wyjaśnia się w zaleceniach,
przedmiot ten może być realizowany w praktycznych działaniach związanych
z zagadnieniami ekonomicznymi podejmowanymi na terenie placówki edukacyjnej i poza nią, np. poprzez zakładanie uczniowskich firm czy wykorzystanie
metody projektu18. Celem kształcenia gimnazjalnego po reformie programowej
jest więc dostarczenie podstaw wiedzy o różnych sferach życia publicznego.
Jak podkreślają autorzy komentarza, na co dzień praktycy i specjaliści z pozarządowej organizacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, „specyficznym dla
tego etapu nauczania wymaganiem ogólnym jest przygotowanie ucznia do korzystania z możliwości, jakie stwarza gospodarka rynkowa […] Obszerny blok
zagadnień ekonomicznych ma dostarczyć wiedzy potrzebnej do rozumienia
podstawowych zjawisk ekonomicznych, do racjonalnego gospodarowania własnymi zasobami, a praktyczne ćwiczenia służyć powinny rozwijaniu postawy
Podstawa programowa do wiedzy o społeczeństwie – III etap edukacyjny, w: Podstawa
programowa z komentarzami, t. 4…, s. 89-91.
17
Podstawa programowa do podstaw przedsiębiorczości – IV etap edukacyjny, w: Podstawa
programowa z komentarzami, t. 4…, s. 132.
18
Podstawa programowa do ekonomii w praktyce, w: Podstawa programowa z komentarzami,
t. 4…, s. 134.
16
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przedsiębiorczości”19. Jak zatem postulaty reformy przejawiają się w szkolnej
praktyce? Spróbujmy spojrzeć na znane nam zagadnienie związane z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego z perspektywy podręcznika wydawnictwa
Nowa Era z serii „Dziś i Jutro” do nauczania wiedzy o społeczeństwie20. W ramach wprowadzenia do zagadnień ekonomicznych uczniowie zapoznają się
z tematami: „Po co ludziom pieniądze”, gdzie omawiana jest historia pieniądza,
jego funkcje, oraz „ABC gospodarki”, tu przybliża się uczniom pojęcia: ekonomii, popytu, podaży, konkurencji i monopolu, omawia przemiany gospodarcze
1989 r.21 Takie wprowadzenie pozwala na skuteczne przygotowanie do zaznajomienia się z tematyką funkcjonowania gospodarstwa domowego. Na wstępie
zadanie uczniów polega na wymienieniu podstawowych wydatków rodziny. Po
krótkim wprowadzeniu zapoznają się oni z podziałem gospodarstw domowych
na indywidualne (z opisem i przykładami: osoba samotna, bezdzietne małżeństwa, małżeństwa z dziećmi czy związki partnerskie) oraz zbiorowe, niepołączone więzami rodzinnymi lub partnerskim (koszary wojskowe, klasztor, internat, dom dziecka). Po analizie środka ikonograficznego uczniowie wykonują
zadanie, w którym uznają za prawdziwe bądź fałszywe cztery stwierdzenia oraz
zastanawiają się czy w gospodarstwie indywidualnym, czy w zbiorowym łatwiej
zaplanować i kontrolować wydatki22. Dalsza część zajęć to praca z diagramami
– liczebnością gospodarstw domowych oraz ich rodzajami. Na ich podstawie
uczniowie mają wyjaśnić, ile jest w Polsce gospodarstw domowych podobnych
do tego, w którym funkcjonuje młody adept ekonomii. W kolejnej części tematu poruszana jest kwestia utrzymania gospodarstwa domowego i rodzaje jego
dochodów. Ciekawe z dydaktycznego punktu widzenia wydaje się zadanie,
w którym należy się zastanowić, na czym polega różnica w sposobie uzyskiwania dochodów przez osoby ukazane na fotografiach (emeryt, rolnik, listonosz).
Dzięki temu uczniowie mają możliwość odwołania się nie tylko do nabytej wiedzy podręcznikowej. W dalszej części podjęta zostaje tematyka planowania wydatków i budżetu domowego, wprowadza się pojęcie „dziury budżetowej” (gdy
środków zabraknie23). Na podstawie tekstu o rodzinie Sosnowskich uczniowie
przygotowują budżet rodzinny, umieszczając go w przygotowanych przez autorów tabelach i zastanawiają się nad podziałem wydatków na stałe i zmienne.
Następne zadanie dotyczy wyjaśnienia, czy rodzinę stać na posiadanie psa
z ekonomicznego punktu widzenia. Uczniowie mają wcielić się w rzecznika
19
A. Pacewicz, A. Waśkiewicz, Komentarz do podstawy programowej przedmiotu wiedza
o społeczeństwie, w: Podstawa programowa z komentarzami, t. 4…, s. 120.
20
I. Janicka, A. Kucia, T. Maćkowski, Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie – podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Część 1, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2009.
21
Ibidem, s. 122-130.
22
Ibidem, s. 131.
23
Ibidem, s. 133.
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swojej rówieśniczki Ani, który z merkantylnego punktu widzenia miałby przekonać jej rodziców do kupienia zwierzaka24.
Wbrew dotychczasowemu modelowi edukacyjnemu, nie jest to koniec spotkania z domową ekonomią. W tej jednostce tematycznej (podobnie jak w podstawie programowej) autorzy umieścili także zagadnienia związane z prawami
konsumenta, gdzie poruszana jest kwestia gwarancji, umowy kupna-sprzedaży
oraz prawa przysługującego z racji posiadania dowodu zakupu. Informuje się
także o instytucjach, służących wsparciem w przypadku problemów konsumenckich. Całość tej jednostki tematycznej podsumowuje infografika z ćwiczeniem „Jak zgłosić reklamację?”, dzięki której uczniowie poznają poszczególne
części reklamacji składanej na piśmie. Ich zadaniem jest przygotowanie własnego protokołu reklamacyjnego dowolnego produktu25.

4. Miejsce edukacji ekonomicznej podczas edukacji
w secondary school
Edukacja obywatelska jako przedmiot szkolny funkcjonuje w Wielkiej Brytanii stosunkowo od niedawna. Samodzielnie pojawiła się dopiero w 2002 r., zaś
celem tego przedmiotu jest budowanie demokratycznego i spójnego społeczeństwa wielokulturowego. W roku 2007 doszło do ponownych zmian w standardach
nauczania, w których jeszcze mocniej podkreślono znaczenie wielokulturowości
i różnorodności w budowaniu angielskiego społeczeństwa26. Na wstępie warto
zaznaczyć, że przedmiot citizenship (dosł. obywatelstwo, na potrzeby materiału wychowanie obywatelskie) rozpoczyna się inaczej niż w Polsce – już na key
stage 3 – etapie edukacyjnym, czyli obejmuje wiekowo uczniów, którzy w polskim systemie edukacyjnym rozpoczynają kształcenie w klasach IV-VI szkoły
podstawowej. Na tzw. key stage 3 w ramach zajęć z citizenship podejmowane
są również treści związane z edukacją ekonomiczną, dotyczące głównie praw
konsumenckich27. Warto jednak podkreślić, że pełniejszą edukację ekonomiczną na wstępnym poziomie odbywa się w ramach kursu z tego przedmiotu na
key stage 4, podczas nauki w tzw. upper secondary school, gdzie większość
Ibidem, s. 134.
Ibidem, s. 136.
26
A. Piwek, Zrozumieć naturę brytyjskości. Specyfika edukacji obywatelskiej w angielskiej
secondary school, w: Edukacja obywatelska we współczesnej szkole, red. S. Kilian, Wyd. UP im.
KEN w Krakowie, Kraków 2010, s. 207-208.
27
Zob. E. Osborne, S. Yates, 21st Century Citizenship and PSHE. Book 2, Folens Pub.,
Dunstable 2006, s. 36-37.
24
25

Małych Mary i Marysi pierwsze spotkania z ekonomią...

247

przedmiotów (w tym wychowanie obywatelskie) można wybrać. W ramach zajęć uczniowie poznają także specyfikę relacji ekonomicznych w społeczeństwie
demokratycznym. Jak czytamy w angielskim National Curriculum, odpowiedniku polskiej podstawy programowej, treści te zawierają podejmowanie trudnych
decyzji związanych z zarządzaniem i wydawaniem publicznych środków, np.
na cele edukacyjne, zdrowotne i opieki społecznej z uwzględnieniem systemu
podatkowego i zdrowotnego brytyjskiej ekonomii. Uczniowie uczą się rozumieć
rolę rządu w zarządzaniu państwem, a także tego, że sektor biznesowy powinien
funkcjonować wedle zasad wolnego i będącego fair rynku. Istotne miejsce zajmuje także kwestia zatrudnienia i bezrobocia, na tym przykładzie nauczyciel ukazuje
uczniom rolę jednostki i jej prawa w ubieganiu się o miejsca pracy przybliżając
im w ten sposób edukację konsumencką28. Jako oddzielny przedmiot na egzaminie GCSE29 można wybrać sobie także Business Studies, w ramach którego
uczniowie poznają zasady panujące w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi
i podstawowe zagadnienia ekonomiczne30.

5. Angielskie spotkania z ekonomią
W jednym z najchętniej wykorzystywanych w angielskich szkołach podręczniku, przygotowanym przez stowarzyszenie Citzenship Foundation31, tematyce
ekonomicznej poświęca się niemal jedną czwartą objętości. Temat został podzielony na trzy moduły (prawa konsumenta, zatrudnienie i ekonomia), za pomocą
których uczniowie zapoznają się z problematyką ubóstwa i biedy, światowego
handlu, podstawowymi zagadnieniami świata ekonomii, kwestiami związanymi z poszukiwaniem pracy, związkami zawodowymi, powodami i sposobami
28
Citizenship. Programme of Study for Key Stage 4, Qualifications and Curriculum Authority,
London 2007, s. 47.
29
General Certificate os Secondary Education – egzamin zdawany na zakończenie secondary
school (polski odpowiednik: egzamin gimnazjalny).
30
Zob. PSHE: Economic wellbeing and financial capability. Programme of study (nonstatuory) for key stage 4, Qualifications and Curriculum Authority, London 2007, s. 236-241; GSCE
Business Suite, OCR Customer Contact Centre, Cambridge 2008. Więcej informacji o specyfice
tego przedmiotu znajduje się na internetowej stronach: Bussiness studies online, http://www.busi
nessstudiesonline.co.uk/ [2.04.2011]; Teaching Business, http://www.teachingbusiness.co.uk/index3.html [2.04.2011].
31
T. Thorpe, J. Nakhimoff, OCR Citizenship Studies for GSCE Short and Full Courses, Hodder
Education Publising House & Citizenship Foundation, London 2009. Citizenship Foundation to
jedna z największych angielskich organizacji pozarządowych, podejmujących tematykę edukacji
obywatelskiej. Więcej o jej działalności – zob. Citizenship Foundation, http://www.citizenshipfoun
dation.org.uk/ [2.04.2011].
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przeciwdziałania bezrobociu. Najbliższe tematycznie polskiej specyfice wydaje się zagadnienie związane z prawami konsumenta, które pojawiło się także
w toku wcześniejszej edukacji. Wybór, co warto podkreślić, spowodowany jest
przede wszystkim względami praktycznymi. Podczas tego modułu uczniowie
zapoznają się nie tylko z pojęciami dotyczącymi konsumpcji i zagadnień sprzedażowych – stają się także uczestnikami i jurorami różnych sytuacji na rynku.
Są np. proszeni o zajęcie się listem-skargą niezadowolonych turystów, którzy
po przyjeździe do miejsca wypoczynku musieli dopłacić kolejne 600 funtów do
opłaconych wcześniej w biurze podróży usług32. Ciekawe wydaje się także wykorzystanie elementów historycznych zestawiane z teraźniejszymi, związanymi
z sytuacją konsumentów. Dzięki Act Sale of Goods z 1979 r. konsumenci mają
prawo domagać się satysfakcjonującej jakości, czy informacji o wszystkich
zastosowaniach i potencjalnych niebezpieczeństwach związanych z produktem.
Na tej podstawie uczniowie mają zastanowić się, jak ów dokument, przełomowy dla dziejów angielskich praw konsumenckich, wpłynął na sytuację codzienną konsumentów, czyli np. Chrisa, który kupił zły rodzaj baterii do swojego
zegarka, czy Jasmine, która nabyła łatwe w montażu meble, ale mimo usilnych
prób nie udało się ich zmontować33. Następnie uczniowie poznają podstawowe
słownictwo oraz zasady związane z pożyczaniem pieniędzy. Ponadto zapoznają
się z konkretnymi przypadkami, na podstawie których proszeni są o podjęcie
określonych decyzji i ich uzasadnienie. Na przykład poznają historię 25-letniej
dziennikarki Nicci, która wpada w swoistą spiralę zakupów i korzystania z kart
kredytowych, a jej dług sięga prawie 3/4 miesięcznych poborów. Uczniowie
mają odpowiedzieć, czy kobieta powinna pożyczyć więcej pieniędzy, aby spłacić debet, czy może należałoby znaleźć jakieś inne rozwiązanie34. Nie brakuje
także innych sytuacji, mogących spotkać przyszłych ekonomistów w życiu codziennym. Omawiane są różnego rodzaju oszustwa, jak sprzedaż starego komputera jako nowego czy kupno wadliwego towaru. Na przykładzie tragicznego
wypadku Chole uczniowie poznają konsekwencje, jakie grożą producentom wadliwych produktów. Ich zadaniem będzie wcielenie się w rolę sędziego, który
zdecyduje kto był rzeczywiście winny wypadkowi. Oprócz opisu sytuacji, zamieszczono fragmenty zeznań i materiałów prokuratorskich35. Dzięki zabiegowi
„wchodzenia w rolę”, przy okazji podejmowania decyzji, udaje się spojrzeć na
prawo konsumenckie z różnych perspektyw.
Na końcu każdego modułu zebrano najważniejsze pojęcia i poruszane
kwestie. Dzięki temu uczniowie mogą utrwalić poznane nazewnictwo, a także
32
33
34
35

Ibidem, s. 51.
Ibidem, s. 53.
Ibidem, s. 54.
Ibidem, s. 56-57.
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w krótki i przystępny sposób powtórzyć materiał przed realizowaną na zajęciach
formą sprawdzania wiedzy36.

6. Z dwóch perspektyw.
Dwa podejścia do edukacji ekonomicznej?
Pierwsze spotkania z ekonomią mają bardzo duże znaczenie. Od tego, czy
treści, często trudne i skomplikowane, zostaną przedstawione w sposób ciekawy, atrakcyjny i zgodny z rzeczywistym przekazem nauk ekonomicznych,
zależy przyszłe podejście do dziedziny, która wpływa na życie nas wszystkich.
W Polsce nastąpiła zmiana podejścia w przekazywaniu wiedzy ekonomicznej:
od bardziej tradycyjnej do sięgającej po nowoczesne środki przekazu (diagramy,
schematy, analizę sytuacji wzorowanych na case studies). Z całą pewnością to
spory postęp, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich lat, chociaż jeszcze daleko nam do angielskiego modelu opartego przede wszystkim na praktycznych
przykładach, uczeniu się w działaniu czy przez wchodzenie w rolę. Polski model
edukacji ekonomicznej w najlepszym wypadku można uznać za parapraktyczny, choć zdecydowanie bliżej mu do skoncentrowanego na biernym uczeniu
w sposób teoretyczny. Dla angielskiego nauczyciela nie jest istotne szczegółowe zdefiniowanie pojęcia ekonomicznego, lecz poprawne jego wykorzystanie
i zrozumienie w odpowiednim kontekście. W anglosaskiej edukacji (nie tylko
ekonomicznej) liczy się wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Wiedza ekonomiczna nie jest wyabstrahowana od umiejętności zdobywanej na innych przedmiotach – historii, geografii, wychowaniu obywatelskim, naukach przyrodniczych, języku ojczystym, technologii informacyjnej i innych. Taką możliwość
dają z całą pewnością zajęcia, podczas których uczeń staje się doradcą osoby
mającej problemy związane z nadmiernym wykorzystaniem środków na kartach
debetowych czy swoistym sędzią oceniającym odpowiedzialność firmy za wadliwe wykonanie produktu. Dzięki tym zabiegom nie tylko uczniowie poznają
współczesne problemy uczestników życia gospodarczego, ale są także w stanie
spojrzeć na procesy ekonomiczne i rynkowe z różnych perspektyw. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy, prowadzenia firmy czy edukacja finansowa są
niezbędne każdemu człowiekowi. Wydaje się szczególnie istotne, aby w ramach
już wstępnej edukacji ekonomicznej w szkołach korzystać ze wsparcia ekspertów
i specjalistów także sektora pozarządowego. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości informuje, że w jej programach w roku 2008 uczestniczyło prawie
36
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800 tys. uczniów na różnych etapach edukacyjnych. Dzięki licznym programom,
m.in. „Dzień przedsiębiorczości” (licea), „Zostać przedsiębiorcą”, „Ekonomia
na co dzień” (gimnazjum) czy „Od grosika do złotówki” (szkoły podstawowe)
możemy sprawić, że szkolne spotkania (nie tylko na lekcjach) staną się znacznie
ciekawsze, atrakcyjne i bliskie sytuacjom, jakie spotkają w życiu dorosłym także
potencjalni studenci kierunków ekonomicznych37. Być może te działania sprawią,
że ekonomia nie będzie postrzegana tylko przez pryzmat wizerunku księgowego,
ale jako przedmiot dla ludzi z otwartymi umysłami, różnorodną wiedzą i szerokimi kompetencjami społecznymi.

Literatura
Brząkalik J., Królikowski J., To jest ważne… Przewodnik metodyczny do podręczników wiedzy
o społeczeństwie w gimnazjum, Wyd. JUKA, Warszawa 2001.
Brząkalik K., Pracuję, zarabiam, gospodaruję. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami
dla gimnazjum. To jest ważne…, Wyd. JUKA, Warszawa 2002.
Business studies online, http://www.businessstudiesonline.co.uk/ [2.04.2011].
Citizenship Foundation, http://www.citizenshipfoundation.org.uk/ [2.04.2011].
Citizenship. Programme of Study for Key Stage 4, Qualifications and Curriculum Authority, London
2007.
Dixit A., Restoring Fun to Game Theory, w: Teaching Economics. More Alternatives to Chalk and
Talk, red. W.E. Becker, M. Watts, S.R. Becker, Edward Elgar Pub. Ltd., Cheltenham 2006.
Dubiecka A., Góralewicz Z., Działam aktywnie. Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym. Program nauczania, WSiP, Warszawa 2002.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, www.junior.org.pl/pl [2.04.2011].
GSCE Business Suite, OCR Customer Contact Centre, Cambridge 2008.
Janicka I., Kucia A., Maćkowski T., Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie – podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Część 1, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2009.
Kryszk K., Kryszk R., Program nauczania. Wiedza o społeczeństwie I-III. Wychowanie obywatelskie
i wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, Wyd. M. Rożak, Gdańsk 2001.
Maj T., Jakunowski W., Program nauczania. Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym. Moduł przedmiotu wiedza o społeczeństwie, WSiP, Warszawa 1999.
Marciniak Z., O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego, w: Podstawa programowa
z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum
i liceum. Historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia, MEN, Warszawa 2008.
Osborne E., Yates S., 21st Century Citizenship and PSHE. Book 2, Folens Pub., Dunstable 2006.
Pacewicz A., Waśkiewicz A., Komentarz do podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie, w: Podstawa programowa z komentarzami, t. 4: Edukacja historyczna i obywatelska
w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia, MEN, Warszawa 2008.
37
Więcej o projektach Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości – zob. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, www.junior.org.pl/pl [2.04.2011].

Małych Mary i Marysi pierwsze spotkania z ekonomią...

251

Piwek A., Zrozumieć naturę brytyjskości. Specyfika edukacji obywatelskiej w angielskiej secondary
school, w: Edukacja obywatelska we współczesnej szkole, red. S. Kilian, Wyd. UP im. KEN
w Krakowie, Kraków 2010.
Podstawa programowa do ekonomii w praktyce, w: Podstawa programowa z komentarzami, t. 4:
Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia, MEN, Warszawa 2008.
Podstawa programowa do podstaw przedsiębiorczości – IV etap edukacyjny, w: Podstawa programowa z komentarzami, t. 4: Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej,
gimnazjum i liceum. Historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy
przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia,
MEN, Warszawa 2008.
Podstawa programowa do wiedzy o społeczeństwie – III etap edukacyjny, w: Podstawa programowa
z komentarzami, t. 4: Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum
i liceum. Historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia, MEN, Warszawa 2008.
Podstawa programowa podstaw przedsiębiorczości dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników. Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, w: Poradnik dla nauczyciela. Podstawy
przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach, red. R. Sobiecki, Warszawa 2004, wersja online: http://edukacja.difin.pl/EDUKACJA/awans_zawodowy_nauczycieli/przewodnik_metody
czny/poradnik_podstawy_przedsiebiorczosci.pdf [2.04.2011].
PSHE: Economic wellbeing and financial capability. Programme of study (non-statuory) for key
stage 4, Qualifications and Curriculum Authority, London 2007.
Seiter D.M., Teaching and Learning Economics, http://www.ericdigests.org/pre-9210/economics.htm,
[2.04.2011].
Teaching Business, http://www.teachingbusiness.co.uk/index-3.html [2.04.2011].
Thorpe T., Nakhimoff J., OCR Citizenship Studies for GSCE Short and Full Courses, Hodder Education Publising House & Citizenship Foundation, London 2009.

252

253
Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Nr 25/2011

Grażyna Światowy
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wiedza, niepewność i ryzyko
w postępowaniu gospodarstw domowych

Streszczenie. Zazwyczaj wszystkim ważnym decyzjom życiowym każdego gospodarstwa
domowego towarzyszy pewien zakres niepewności i ryzyka. Łączy się to z mechanizmami świadomego i nieświadomego postępowania oraz z umiejętnością wykorzystania posiadanej wiedzy.
Celem artykułu jest przedstawienie tych kwestii w świetle rozważań teoretycznych modelu decyzji
gospodarstw domowych z odniesieniem empirycznym dla wskazania istotnych podobieństw i różnic w postępowaniu. Są one zdeterminowane przede wszystkim cechami psychicznymi (różne typy
osobowości) i kulturowymi.
Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, decyzje gospodarstw domowych, świadome reakcje,
nieświadome postępowanie, niepewność, ryzyko, wiedza

Wstęp
Postępowanie konsumentów, członków gospodarstw domowych doskonale
wpisuje się w rozwój społeczny i gospodarczy. Notowany w ostatnim czasie szybki postęp techniki i technologii informacyjnych stwarza nową jakość w sposobie
komunikowania się ludzi, przy czym natłok emitowanych informacji i szybkość
ich przesyłania może wzbogacać wiedzę, ułatwiać wykorzystanie informacji, ale
nie zwalnia z niepewności i ryzyka w podejmowaniu decyzji.
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1. Modele postępowania gospodarstw domowych
Gospodarstwo domowe jest wspólnotą ludzi żyjących ze sobą i dla siebie,
łączy ich wspólne mieszkanie i wspólne gospodarowanie do realizacji celów i potrzeb konsumpcyjnych. Działa w sferze spożycia i dla celów spożycia. Jest podmiotem gospodarującym, swoistym mikroprzedsiębiorstwem. Obecnie w Polsce
mamy ok. 13 mln takich mikroprzedsiębiorstw – gospodarstw domowych. Poprzez
konsumpcję wytworzonych dóbr i usług nadają sens wytwarzaniu, inspirują innowacje i postęp w gospodarce kraju. Wychowują dla konsumpcji „mieć” i poprzez
konsumpcję „być”, wytwarzając tym samym należny stosunek do ludzi i rzeczy.
Gospodarstwa domowe opierają się przede wszystkim na więziach rodzinnych
i jako takie pełnią funkcje prokreacyjne, opiekuńcze, wychowawcze, rekreacyjne
i ekonomiczne. W kręgu rodziny krystalizuje się specyfika determinant psychicznych i ekonomicznych zachowań konsumenckich. Wpływ biologiczny rodziny
odbywa się poprzez przekaz DNA, kształtowanie osobowości, siatki przekonań,
norm postępowania, a wpływ ekonomiczny – poprzez wychowanie w szacunku
dla pracy i pieniądza. Cechy psychiczne przekazywane są genetycznie lub wykształcane w procesie wychowania w rodzinie, natomiast cechy ekonomiczne są
zdominowane przez warunki bytu i doświadczenia w gospodarowaniu zasobami
materialnymi i finansowymi rodziny. Rodzina jest zatem taką wspólnotą osób,
w której możliwe się staje urzeczywistnienie najważniejszych potrzeb życiowych
zarówno duchowych, jak i materialnych człowieka i jako taka pozostaje głównym
źródłem doznawania satysfakcji życiowej. Ta wspólnota osób, stanowiąc pewien
potencjał zasobów intelektualnych, wiedzy, umiejętności i przekonań wszystkich
członków żyjących pod wspólnym dachem (zob. rys.1), wykorzystuje je w gospodarowaniu własnymi zasobami rzeczowymi i finansowymi, a także w ciągłym
procesie budowania swoich relacji z innymi osobami i instytucjami w środowisku
społecznym, w którym są np.: fabryki, szkoły, szpitale, banki, rozmaite urzędy,
sądy, kościoły, sklepy, itp. oraz obiekty: pomniki przyrody, transport publiczny
i wszelkie wytwory ludzkiej pracy.
Psychologia środowiskowa lansuje pogląd, że człowiek i środowisko społeczne pozostają we wzajemnych, dynamicznie zmieniających się relacjach,
a zachowanie należy rozważać jako funkcję osoby i środowiska1. Zmienną niezależną w badaniach ma być wpływ otoczenia fizycznego, tj. świata materialnego na
zachowania ludzi, natomiast zmienną zależną jest tworzenie środowiska fizycznego dla człowieka czy, innymi słowy, użycie otoczenia materialnego w służbie
ludzkiego zachowania. Postępowanie konsumenta kształtuje się pod wpływem
1
W.A. Russell, L.M. Ward, Environmental Psychology, „Annual Review or Psychology” 1982,
s. 651-688.

Wiedza, niepewność i ryzyko w postępowaniu gospodarstw domowych

255

Rys. 1. Interakcje gospodarstwa domowego ze środowiskiem – ujęcie modelowe
Ź r ó d ł o: G. Światowy, Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006, rozdz. 4.

jego materialnych i niematerialnych powiązań z otoczeniem. W nieustannie
zmiennym otoczeniu pojawiają się ciągle nowe szanse i zagrożenia dla realizacji
celów, potrzeb i aspiracji konsumentów – członków gospodarstw domowych.
Umiejętność przystosowania się do warunków otoczenia ujawnia się w podejmowanych decyzjach.
W realizacji funkcji ekonomicznej dla zorganizowania procesu zaspokojenia
potrzeb członków rodziny niezbędne staje się ciągłe podejmowanie decyzji2. Zakres tych decyzji daje się przedstawić w postaci zamkniętego układu (zob. rys. 2).
Na wejściu układu znajdują się różne potrzeby i aspiracje wszystkich osób
tworzących rodzinę. Ich spełnienie jest uzależnione od wielu uwarunkowań, wymaga przyjęcia odpowiedniej taktyki. Konieczna okazuje się też selekcja według
stopnia pilności potrzeb i preferencji poszczególnych członków gospodarstwa
domowego. Polega to na swoistym przewartościowaniu potrzeb, ustalaniu hierarchii ich ważności i priorytetów. W podjętych decyzjach bierze się często pod
uwagę względy emocjonalne, co uwydatnia się np. w rezygnowaniu z zaspokajania potrzeb rodziców na rzecz dzieci. Konsekwencją takich wyborów jest
2

G. Światowy, Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006.
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Rys. 2. Pole decyzji gospodarstwa domowego
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 1.

wyznaczenie wiązki celów do bieżącej realizacji. Formułowane cele bywają
różne; można je ujmować w wiązki przedmiotowo odmiennych potrzeb. Część
z nich może być zaspokojona przez konsumpcję towarów i usług o określonej
wartości użytkowej. Zaznaczony w dolnej części rysunku 2 tor „wykonawczy”
ukazuje zaspokajanie potrzeb przez zakupy tychże towarów na rynku. Wiązka
przyjętych celów jest konfrontowana z ofertą rynkową, w wyniku czego przedstawiciele gospodarstwa domowego podejmują decyzje zakupu uwzględniające: wybór określonego towaru, jego jakość, ilość oraz wybór warunków zakupu, tzn. miejsca, sposobu, ceny i warunków płatności, czyli inaczej mówiąc,
stanowią kto, co kupuje, gdzie, jak często, w jakiej ilości i za ile. Zakres tych
decyzji i sposób ich podejmowania są ściśle zdeterminowane sytuacją rynkową.
Bardziej atrakcyjna oferta stwarza większe możliwości wyboru, skłania do zakupu potrzebnych towarów i ich spożycia. Natomiast uboga oferta i niedobór
towarów na rynku ograniczają wybór, a nawet mogą wywołać konieczność
zmiany przyjętych celów (co zaznaczono linią przerywaną na rysunku). Zazwyczaj wszelkie korekty i zmiany wiązki celów wprowadza się w wyniku pomiaru stopnia zaspokojenia potrzeb, przy czym podejmowane decyzje dotyczą
nie tylko wyboru potrzeb i zakresu ich zaspokojenia, tj. ilościowego wymiaru
konsumpcji, ale również jej strony jakościowej, uwidocznionej w bieżącej organizacji i w kierowaniu działalnością gospodarstwa domowego, w wyznaczaniu
form i sposobów konsumpcji dotyczących mieszkania, wyżywienia, ubrania,
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opieki i wychowania oraz spędzania czasu wolnego, czyli w tym wszystkim, co
stanowi o jakości życia.
Realizacja wiązki celów gospodarstwa domowego nie byłaby możliwa bez
zapewnienia ekonomicznych podstaw egzystencji, tj. bez pracy i dochodów
członków rodziny. Głównym uwarunkowaniem decyzji podejmowanych w tym
względzie jest sytuacja panująca na rynku pracy oraz pojawiące się możliwości
zarobkowania. Przykładem będą decyzje dotyczące: wyboru wykonywanego
zawodu, miejsca i czasu pracy zarobkowej, poszukiwania różnych dodatkowych
źródeł dochodów. Wymienione decyzje odnoszą się do dorosłych i zawodowo czynnych członków gospodarstwa domowego i często są podawane jako
przykład indywidualnej decyzji – wolnego wyboru przysługującego jednostce.
W rzeczywistości ten wolny wybór powstaje pod znacznym wpływem klimatu
życia rodzinnego, często w wyniku wspólnych dyskusji i deliberacji. W podobnej atmosferze mogą być podejmowane decyzje kształtujące strukturę budżetu
gospodarstwa domowego. Będą one też wyrazem skłonności do oszczędzania,
do ponoszenia wydatków na różne zakupy oraz zaciągania kredytów. Decyzje
o wydatkach na zakupy prowadzą do zakończenia rynkowej formy procesu zaspokajania potrzeb.
W pewnych okolicznościach gospodarstwa domowe mogą dochodzić do spożycia bez pośrednictwa rynku, mianowicie przez samozaopatrzenie, wymagające
nakładów pracy własnej, nieodpłatnej. Spożycie ujęte na wyjściu układu pola
decyzji gospodarstwa domowego świadczy o możliwościach odtworzenia sił zużytych w procesie pracy (zarówno odpłatnej, jak i nieodpłatnej) oraz reprodukcji
gospodarstwa.

2. Rodzaje i sposób podejmowania decyzji
Większość decyzji odnoszących się do zaspokojenia potrzeb jest podejmowana w gospodarstwie domowym, więc nie indywidualny konsument, ale jego
rodzina powinna być przedmiotem analizy w badaniach postępowania konsumentów. Ważną kwestią będzie sposób podejmowania decyzji w rodzinie i ich
skutki dla indywidualnych osób – członków rodziny. W praktycznej działalności
gospodarstw domowych decyzje, zależnie od ich przedmiotu, są podejmowane
kolektywnie lub indywidualnie przez głowę rodziny, gospodynię albo innych
wskazanych przez nich decydentów, którymi mogą być dzieci, członkowie rodziny lub osoby spoza gospodarstwa. Zakres decydowania i prawo głosu w decyzjach kolektywnych bywają bardzo zróżnicowane. Uzależniają się od swoistego
„układu sił”, od roli i pozycji poszczególnych członków gospodarstwa, od ich
osobowości, predyspozycji psychicznych i siły perswazji. Wydaje się zrozumiałe,

258

Grażyna Światowy

że każdy, kto jeszcze nie może lub już nie może troszczyć się o własny byt, musi
być objęty opieką innych osób i z tego powodu powinien podporządkować się
decyzjom opiekunów. Jednak w rzeczywistości życie okazuje się często bardziej
skomplikowane i urozmaicone. Zdarza się, że dzieci, osoby starsze i chore wydają
dyspozycje i żądania swoim opiekunom. Te i inne przykłady potwierdzają istnienie również w mikroskali rzeczywistego podziału na władzę ustawodawczą i wykonawczą, a więc podziału na tych, co wydają polecenia w rodzinie, i tych, co je
realizują. Układy partnerskie w niewielkim stopniu zaprzeczają ich istnieniu. Na
ogół wszystkie podejmowane decyzje odnoszą się do kreacji postępowania własnego lub innych osób. Decyzje dotyczące kształtowania zachowań własnych,
tj. kierowania swoim osobistym postępowaniem, kreowania „swojego świata”,
własnej kondycji, własnego stylu życia z jednoczesnym okazywaniem odporności
i uległości na ingerencje „innych światów” wymagają indywidualnej dojrzałości
i zdolności podjęcia odpowiedzialności za siebie. Decyzje dotyczące innych osób
polegają na celowym, świadomym, a niekiedy też nieświadomym wywieraniu
wpływu na przekształcanie zachowań innych członków gospodarstwa domowego, łączą się z poczuciem odpowiedzialności za innych, tj. podejmowaniem
obowiązków wychowawczych i opiekuńczych wobec członków rodziny, sąsiadów, współpracowników oraz z realizacją zadań publicznych i gospodarczych
w rozmaitych instytucjach.
Ingerencje w zachowania innych osób budzą zwykle dylematy etyczne, rozważane w ramach powinności wychowawczych, pełnionych funkcji przywódczych i konieczności podporządkowania się im w organizacji życia społecznego,
sposobu udzielania porad, a także stosowania różnych form manipulacji, oszustw
i przemocy.
Kształtowanie zachowań zarówno własnych, jak i innych – bliskich, znanych
lub całkiem nieznanych osób – odzwierciedla się w konkretnych aktywnych
działaniach: akcjach, równoznacznych z odbiorem rozmaitych bodźców oraz
reakcjach, którym zwykle towarzyszy różny zakres świadomej kontroli, mogą
przebiegać automatycznie bez udziału świadomości lub w sposób rozważnie
zaplanowany. Zawsze ujawniają się w nich pewne zasoby emocjonalności i racjonalności.
Postępowanie decyzyjne może przebiegać zarówno według reguł impulsywności, nawyku i powielania sprawdzonych rozwiązań, jak też na podstawie reguły
poszukiwania ideału i głębokiego namysłu.
Biorąc pod uwagę kryterium świadomego sterowania postępowaniem, należałoby wszystkie decyzje konsumenta umieścić na skali od skrajnie emocjonalnych
do skrajnie racjonalnych. Skrajnie emocjonalne to takie, kiedy człowiek nie zastanawia się, reaguje impulsywnie wskutek silnych przeżyć zmysłowych wywołanych wrażeniem jedynej nadzwyczajnej i niepowtarzalnej okazji. Również bez
zastanawiania się, ale przy znikomym przeżywaniu emocjonalnym, a nawet braku
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towarzyszących emocji, podejmowane są decyzje rutynowe. Dotyczą one reakcji
nawykowych, powtarzalnych zdarzeń i sprawdzonych rozwiązań, jako takie niosą niewielki stopień ryzyka i eliminują pewien stopień niepewności, konsument
utwierdza się bowiem w przekonaniu, że dokonane rutynowo zakupy towarów
i usług są jak najbardziej słuszne i niepotrzebne jest mu rozważanie dodatkowych
informacji. W dalszej kolejności na wspomnianej skali mieszczą się decyzje
racjonalnie uproszczone – takie, które są w pewnym stopniu przemyślane,
a w sposobie analizowania argumentów „za” i „przeciw” stosuje się swoistą wybiórczość, często odrzuca się argumenty mniej „wygodne”, uwzględnia się przede
wszystkim emocje i stereotypy, schematy myślowe. Zdaniem behawiorystów taki
sposób podejmowania decyzji pojawia się najczęściej, ponieważ na ogół ludzie
nie troszczą się zbytnio myśleniem, dla niektórych jest to zbyt ciężka praca, natomiast wszyscy lubią chodzić na skróty i używać skrótów w myśleniu. Skrótem
myślowym jest stereotyp, hasło reklamowe, słowo kluczowe – marka, logotyp
itp. Rzadko, tylko w niektórych wyjątkowo ważnych sytuacjach, podejmowane są
decyzje skrajnie racjonalne, towarzyszy im na ogół oddzielenie przeżywanych
emocji i koncentracja na chłodnej kalkulacji możliwie wszystkich argumentów
„za” i „przeciw”.

3. Mechanizmy i świadoma kontrola zachowań
Badając procesy postępowania ludzi, dostrzec można wiele mechanizmów
sterujących nimi. Jako jeden z najważniejszych wskazać trzeba przede wszystkim
instynkt przetrwania, który stanowi naturalną zdolność przystosowania się człowieka do zaistniałych warunków. Instynkt przetrwania działa automatycznie, jako
odruch bezwarunkowy nie wymaga świadomej ingerencji i kontroli postępowania. Reakcje organizmu ludzkiego na wszystkie bodźce wewnętrzne mogą przebiegać w sposób bezwarunkowy, automatycznie, bez udziału świadomej kontroli.
To sprawia, że człowiek może żyć wskutek zachodzących w podświadomości
reakcji zmysłowych, praktycznie bez włączenia swego rozumnego nadzoru. Również sposób reagowania organizmu ludzkiego na bodźce zewnętrzne przebiega
na poziomie zmysłowym i wywołuje reakcje o różnym stopniu samokontroli,
tj. świadome i nieświadome, zamierzone i niezamierzone, przemyślane i nieprzemyślane. Świadomy nadzór nad postępowaniem człowieka wymaga użycia
rozumu. Rozumowy mechanizm sterujący zachowaniem pozwala człowiekowi
działać racjonalnie, osiągać zamierzone cele w zakresie zarówno stanu posiadania „mieć”, jak też rozwijania własnych aspiracji i kompetencji „być”. Świadome zachowania dotyczą kreowania tak własnego bytu, jak i bytu innych ludzi,
a także podjęcia odpowiedzialności za skutki decyzji. To wymaga odpowiedniej
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wiedzy i umiejętności radzenia sobie z postrzeganiem i przetwarzaniem informacji docierających z otoczenia, a także wykorzystaniem ich w podejmowaniu
decyzji. Proces świadomego sterowania postępowaniem jest zatem zdeterminowany indywidualnymi predyspozycjami człowieka do pracy umysłowej. Wiedza,
niepewność i ryzyko łączą się ściśle z pracą umysłu, mózgu i ciała oraz z wpływem środowiska kulturowego. Umysł, mózg, ciało i świat zewnętrzny kształtują się nawzajem płynnie i dynamicznie. Aby dokładnie zrozumieć i wyjaśnić
zachowanie konsumentów nie można ograniczać się do badania wpływu jednego
z tych elementów, trzeba uwzględnić współzależności występujące między nimi.
Umysł, jakim go sobie wyobrażamy, nie istnieje w oderwaniu od mózgu, ciała
i społeczeństwa (zob. rys. 3).

Rys. 3. Wzajemne interakcje umysłu, mózgu, ciała i społeczeństwa
Ź r ó d ł o: G. Zaltman, Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, Harward Business Press, Dom
Wydawniczy Rebis, Poznań 2008.

Na rysunku 3 pokazano jedność umysłu-mózgu-ciała-społeczeństwa. Każdy
wierzchołek piramidy wpływa na wszystkie pozostałe. Gdy jeden z elementów
ulega zmianie, inne również się zmieniają, co odbywa się poza naszą świadomością – w sferze nieświadomości poznawczej. Rezultaty tych interakcji uświadamiamy sobie sporadycznie, wobec czego można też mówić o błędach metodycznych popełnianych często w badaniach nad postępowaniem konsumentów
w procesie zaspokajania swoich potrzeb i nabywania towarów i usług na rynku.
Błędne założenia badaczy rynku i postępowania nabywców polegają na przyjęciu następujących zasad3:
– Konsumenci myślą racjonalnie i linearnie. Znaczy to, że podejmują decyzje w sposób przemyślany, tj. świadomie analizują obiektywną i względną wartość produktu, weryfikują cechy produktu, logicznie przetwarzają te informacje
i na tej podstawie formułują własny osąd. Czasami rzeczywiście kierują się racjonalnym myśleniem, ale wcale nie zawsze podejmują w taki sposób decyzji. Proces podejmowania decyzji jest bowiem w dużym stopniu automatyczny i wynika
G. Zaltman, Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, Harward Business Press, Dom
Wydawniczy REBIS, Poznań 2008, s. 39-60.
3

Wiedza, niepewność i ryzyko w postępowaniu gospodarstw domowych

261

z przyzwyczajeń oraz innych nieświadomych czynników, podlega też silnemu
wpływowi otoczenia4. W istocie ludzkie emocje przenikają się z procesami rozumowymi. Oba te systemy komunikują się wzajemnie i wspólnie kształtują nasze
zachowania, przy czym system emocjonalny, jako ewolucyjnie starszy, stanowi
zwykle pierwotną siłę sprawczą myślenia i zachowania5. Podejmowanie decyzji
zależy zatem od jednoczesnego działania rozumu i emocji.
– Potrafią wytłumaczyć swój sposób myślenia i zachowania. Ten pogląd
wynika z błędnego założenia, że procesy myślowe zachodzą przede wszystkim
w sferze świadomości. W rzeczywistości 95% procesów myślowych przebiega
w sferze nieświadomości. G. Lowenstein dowodzi, że świadomość raczej tłumaczy zachowanie po fakcie, aniżeli rzeczywiście nim kieruje lub kontroluje.
Świadome uzasadnienie zachowania może być w pewnym stopniu trafne, ale
najprawdopodobniej będzie niewyczerpujące.
– Przekonanie, że konsumenci myślą słowami. Słowa nie są jedynym
środkiem komunikacji. Badania tomograficzne mózgu wykazują, że przepływ
impulsów między komórkami nerwowymi lub neuronami poprzedza moment
uświadomienia sobie myśli oraz uaktywnienia obszarów mózgu odpowiedzialnych za język werbalny, które aktywizują się po podjęciu nieświadomej decyzji
o wyrażeniu myśli za pomocą języka werbalnego. Wcześniej automatycznie uruchamia się język ciała.
– Przekonanie, że wspomnienia konsumentów dokładnie odpowiadają ich doświadczeniom. W rzeczywistości wspomnienia są bardziej twórcze
i plastyczne, wraz z metaforami zmieniają się nieustannie, bez udziału naszej
świadomości, dlatego też w zależności od kontekstu czynników towarzyszących
odtwarzaniu informacji zmieniają przywoływany obraz. W praktyce oznacza to,
że wspomnienie tego samego doświadczenia w różnym kontekście zadawanych
pytań będzie interpretowane odmiennie.

4. Wiedza, niepewność i ryzyko jako atrybuty mechanizmów
świadomej kontroli zachowań
Niepewność jest stanem psychicznym, w którym ktoś nie jest pewny prawdziwości danego zdania lub nie jest pewny skutków jakiegoś działania. Niepewność
jako pojęcie teorii decyzji oznacza sytuację, w której określone decyzje mogą spowodować różne skutki, w zależności od tego, który z możliwych stanów rzeczy
4
G. Lowenstein, The Creative Destruction of Decision Research, „Journal of Consumer
Research” 2001, No. 3 (28).
5
A. Damasio, Błąd Kartezjusza, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002, rozdz. 2.
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zajdzie, przy czym nie są znane prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych
z nich. Zazwyczaj w praktyce, w stanie niepewności określamy prawdopodobieństwo subiektywne zajścia danej konsekwencji6. W głównym nurcie ekonomii
niepewność jest rozumiana jako problem decyzyjny, w którym określone decyzje
powodują różne skutki, w zależności od tego, który z możliwych stanów rzeczy
zajdzie. Inaczej jednak niż w przypadku teorii decyzji, ekonomiści zazwyczaj zakładają, że w takiej sytuacji decydent zna rozkład prawdopodobieństwa wystąpienia określonych stanów rzeczy. Dlatego najczęściej przyjmowanym w ekonomii
rozwiązaniem problemu działania w warunkach niepewności jest maksymalizacja
wartości oczekiwanej, czyli wybranie tego działania, którego wartość oczekiwana jest największa. Przedstawiciele austriackiej szkoły ekonomii uważają, że
niepewność jest nieodłącznym elementem każdego ludzkiego działania. Jest tak
dlatego, że gdyby dany człowiek znajdował się w stanie pewności, to albo nie
miałby bodźców do działania, albo działałby w sposób automatyczny. Podobnie
jak teoretycy decyzji, ekonomiści austriaccy uważają, że człowiek w warunkach
niepewności nie zna prawdopodobieństw wystąpienia poszczególnych stanów
rzeczy, które mają wpływ na wynik działania. Jest tak ich zdaniem dlatego, że
prawdopodobieństwo matematyczne dotyczy zdarzeń powtarzalnych (rzutów
kostką, losowania kulek itp.), podczas gdy w rzeczywistości najczęściej mamy
do czynienia ze zdarzeniami niepowtarzalnymi. Źródłem niepewności jest nie
losowość zdarzeń, jak zdaniem szkoły austriackiej przyjmują ekonomiści głównego nurtu, ale fakt, że o wystąpieniu zdarzeń jednostkowych7 decyduje wiele
czynników, z których tylko część jest znana i możliwa do uwzględnienia przy podejmowaniu decyzji. To sprawia, że niepewność i towarzyszące jej ryzyko trwale
determinują proces decyzyjny.
W procesie świadomej kontroli postępowania indywidualne predyspozycje
decydenta ukształtowane przez jego mózg, ciało, umysł i środowisko społeczne
determinują zapotrzebowanie na informacje z otoczenia, ich właściwą percepcję
wraz z oceną stopnia ich wiarygodności oraz niepewności i ryzyka.
Działanie w warunkach niepewności wymaga wiedzy i umiejętności właściwego rozpoznania szans i zagrożeń w otoczeniu konsumenta, ich właściwej
percepcji oraz podjęcia takich decyzji, wskutek których możliwe będzie osiąganie
zamierzonych celów czy też maksymalizacja wartości oczekiwanej. Warunkiem
koniecznym takiego działania jest wykształcenie odpowiednich zdolności i predyspozycji psychicznych wyniesionych ze środowiska kulturowego decydenta.
Obserwując postępowanie ludzi można zauważyć pewną naturalną skłonność
człowieka do redukcji ryzyka oraz unikania niepewności. Dowodzi temu
W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem
w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
7
L. Mises, Ludzkie działanie, Fundacja Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa 2007.
6
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dążenie do pomnażania wiedzy i poszukiwania prawdy z przekonaniem, że jest
ona poznawalna. Jest to wrażenie bardzo indywidualne i subiektywne, obiektywnie rzecz biorąc nie ma żadnych zasad i instytucji broniących przed niepewnością. Świadoma kontrola postępowania w warunkach niepewności uzależnia się
od stopnia, w jakim ludzie czują się zagrożeni przez bliżej nieokreślone sytuacje.
Różne środowiska społeczne wypracowały specyficzne dla siebie sposoby reagowania na te sytuacje. G. Hofstede opisuje je jako kultury o wysokim lub niskim
stopniu unikania niepewności8.
Tabela. Mechanizmy kształtujące stopień unikania niepewności
Unikanie niepewności w małym stopniu

Unikanie niepewności w dużym stopniu

W rodzinie:
– lubi się to, co jest śmieszne i dziwne
– przyzwolenie dla indolencji, mały stres
– brak postaw agresywnych

W rodzinie:
– to, co inne jest niebezpieczne
– większa niepewność i stres
– akceptacja dla agresji i okazywania uczuć

W szkole:
– panuje nieuporządkowana sytuacja edukacyjna
– cele nie są jasne
– zadania zbyt rozległe
– brak rozkładu czasu
– nauczyciele nie potrafią odpowiedzieć na
niektóre pytania

W szkole:
– panuje uporządkowana sytuacja edukacyjna
– cele są jasne
– zadania szczegółowe
– ścisły rozkład czasu
– nauczyciele udzielają zawsze odpowiedzi na
pytania

W miejscu pracy:
– nie lubi się zasad pisanych i niepisanych
– występuje mniej formalizacji i standaryzacji

W miejscu pracy:
– odczuwa się silną potrzebę zasad pisanych
i niepisanych
– występuje więcej formalizacji i standaryzacji

Ź r ó d ł o: G. Hofstede, G.J. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007.

Postępowanie ludzi w środowisku kultury o wysokim stopniu unikania
niepewności cechuje:
– mała tolerancja dla niepewności, wieloznaczności,
– poszukiwanie absolutu prawdy i zasad formalnych,
– unikanie zmian, konfliktów, niepokój o przyszłość,
– tolerowanie agresji przy wzrastającej niepewności,
– mniejsza skłonność do ryzyka,
– lubią jasne instrukcje, kariery specjalistów,
– niższy poziom motywacji, cnotą – lojalność.
Kultury o niskim stopniu unikania niepewności wykazują:
– większą tolerancję, akceptację odmienności i relatywizm,
– nie pochwalają nacjonalizmu,
8

G. Hofstede, G.J. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007.
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– poczucie spokoju, nieodczuwanie stresu,
– czas jest wolnością, ciężka praca – wartością,
– zachowanie agresywne naganne, postępowanie fair play w konfliktach,
– zdrowy rozsądek, czyli jak najmniej zasad – zmieniać te, których nie da się
przestrzegać.
Dokładniejsze porównanie mechanizmów kształtujących stopień unikania
niepewności w rodzinie, w szkole i w miejscu pracy przedstawiono w tabeli na
s. 263.

Podsumowanie
Człowiek jest istotą społeczną, nie żyje w izolacji od świata, ale w konkretnym
środowisku – naturalnym, rodzinnym, kulturowym, społecznym, do którego się
przystosowuje i które również zmienia swoim postępowaniem. Człowiek i środowisko społeczne pozostają we wzajemnych, dynamicznie zmieniających się relacjach. W warunkach niepewności człowiek postępuje według zasad przyjętych
w jego grupie kulturowej, daje upust własnym reakcjom zmysłowym, impulsywnym, częściej działa rutynowo i tylko niekiedy przy podejmowaniu niestandardowych, wyjątkowo ważnych decyzji rozmyślnie analizuje wszelkie dostępne
informacje oraz w pełni świadomie steruje realizacją zamierzonych celów. Istotne
znaczenie mają tu również cechy osobowości i predyspozycje intelektualne decydenta. Dlatego ważne jest, aby w badaniach nad postępowaniem konsumentów
i ich gospodarstw domowych stosować podejście interdyscyplinarne.
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Gospodarstwo domowe
jako podmiot usług doradztwa finansowego w Polsce

Streszczenie. Gospodarstwa domowe są ważnym ogniwem w procesach cyrkulacji pieniądza
w gospodarce. Członkowie gospodarstw domowych są zainteresowani świadczeniem im usług
doradczych nie tylko w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł kapitału, ale także w procesie
oszczędzania i lokowania środków pieniężnych. Rosnący zasób kapitałów pozostający w ich dyspozycji powoduje, że gospodarstwa coraz częściej zgłaszają zapotrzebowanie na informację i profesjonalną poradę ze strony instytucji rynku finansowego, dzięki czemu mogą optymalizować swoje
decyzje nabywcze. W artykule określono obszary świadczenia profesjonalnych usług doradczych
dla gospodarstw domowych, a także istotę tego typu usług i rolę doradcy w procesach decyzyjnych
na rynku finansowym.
Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe

Wstęp
Procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem środków
pieniężnych odbywają się nie tylko w podmiotach prowadzących działalność
gospodarczą czy też instytucjach publicznych, ale także w gospodarstwach domowych. Są one niezbędnym ogniwem w procesach obiegu pieniądza w gospodarce. To dzięki pracy ich członków możliwa jest realizacja procesów produkcyjnych i usługowych. Wynajmując swoją pracę gospodarstwa liczą na uzyskanie

266

Jarosław Skorwider

odpowiednich środków finansowych, które pozwolą im nie tylko na zaspokojenie
podstawowych potrzeb bytowych (a więc przetrwanie), ale także na akumulację
kapitału do realizacji przyszłych potrzeb, zarówno swoich, jak i osób bliskich.
Zarządzanie środkami finansowymi wymaga pewnej wiedzy, której członkowie
gospodarstw domowych często nie mają, w związku z czym zgłaszają oni zapotrzebowanie na usługi doradztwa finansowego. Od profesjonalizmu doradcy
zależy, w jakim stopniu usługi te przyczynią się do zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego.
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja obszarów świadczenia usług
doradczych na rzecz gospodarstw domowych w Polsce. W związku z tym podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie gospodarstwa
domowe są zainteresowane świadczeniem usług doradczych, jaki jest ich poziom świadomości oraz jakiego typu relacji z doradcą oczekują. Źródłem danych empirycznych były dane Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru
Finansowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz szacunki portalu Analizy
Online. Ponadto wykorzystano wyniki badań ankietowych ośrodków badani opinii społecznej. W badaniach wykorzystano metodę analizy ekonomicznej oraz
analizę dokumentacyjną.

1. Pojęcie i charakterystyka usług doradztwa finansowego
Usługi doradztwa finansowego obejmują pomoc w zakresie wyboru odpowiedniego zestawu produktów i usług finansowych oferowanych na rynku przez
różne podmioty. Z uwagi na liczbę istniejących produktów finansowych i rosnący
poziom ich złożoności uczestnicy rynku finansowego często nie są w stanie odnaleźć produktu lub usługi finansowej dostosowanej bezpośrednio do ich potrzeb,
dlatego zwracają się o pomoc do wyspecjalizowanych podmiotów. Potrzeby
klientów zmieniają się w czasie, co jest wynikiem zmiany ich osobistego dobrobytu, świadomości finansowej, rozwoju rynku finansowego i zmian w gospodarce. Wszystkie te czynniki wpływają na zapotrzebowanie na różne rodzaje usług
doradczych.
Na początek należy określić zadania doradcy, a co za tym idzie – rodzaje
oferowanych usług doradczych. Na rynku finansowym funkcjonuje wielu doradców i pośredników, jednak zakres świadczonych przez nich usług jest różny.
Powstaje pytanie, jakie działania powinny być priorytetem dla doradcy – pomnażanie kapitału klienta, czy też jego ochrona, czyli jak będzie rozłożone ryzyko
związane z podjęciem określonej decyzji i jaka będzie odpowiedzialność doradcy.
Franciszek R. Zięba, dyrektor Europejskiej Akademii Planowania Finansowego
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stwierdził, że głównym zadaniem powinna być ochrona kapitału1. Czy jest to
uzasadnione? W pewnym zakresie tak. Doradca powinien chronić klienta przed
nim samym i przed jego niewiedzą. Jego rola powinna się sprowadzać do uświadomienia klientowi ryzyka związanego z podejmowaną inwestycją. Jeżeli klient
się godzi na wyższe ryzyko, to nie powinno być problemu. W takim wypadku
podpisanie przez klienta oświadczenia, że zrozumiał oferowany instrument finansowy wydaje się konieczne. Odciąża to doradcę finansowego z odpowiedzialności
przed porażką, ale nie zwalnia z wyjaśnienia, dlaczego osiągnięta stopa zwrotu
nie jest tak wysoka jak mogłaby być.
Podstawową kwestią jest rozróżnienie zakresu usług doradztwa i pośrednictwa oferowanych przez poszczególnych uczestników rynku. Próbę takiego podziału przedstawiono na rysunku 1, gdzie kryteriami podziału był poziom specjalizacji poszczególnych podmiotów oraz asortyment udostępnianych produktów
i usług finansowych.
sprzedawca usług
finansowych

doradca
bankowy

pośrednik
finansowy/
/broker

sprzedaż
pojedynczych
usług finansowych
tylko jednej firmy

sprzedaż pakietu
produktów i usług
finansowych jednej
grupy kapitałowej
za pośrednictwem
banku

szeroki asortyment
sprzedaży
produktów i usług
finansowych
różnych instytucji
finansowych

doradca
finansowy

doradca
inwestycyjny

doradca klienta,
badający
całościowo jego
potrzeby finansowe
związane
z gospodarowaniem środkami
pieniężnymi, który
dobiera zestaw
produktów i usług
różnych instytucji
finansowych

doradca klienta
badający
całościowo jego
potrzeby finansowe
związane
z aktywnym
pomnażaniem
środków
pieniężnych, który
dobiera zestaw
produktów i usług
różnych instytucji
finansowych

Rys. 1. Podmioty świadczące usługi pośrednictwa i doradztwa na rynku finansowym
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Większość podmiotów funkcjonujących na rynku oferuje co najwyżej wyspecjalizowane usługi pośrednictwa finansowego. Pośrednicy finansowi z reguły
specjalizują się w pośrednictwie kredytowym. Obejmuje ono kwestie ustalenia
waluty kredytu, pomoc w restrukturyzacji zadłużenia, przedstawienie klientowi
korzystniejszych rozwiązań podatkowych, czasem również pomoc w uporządkowaniu pewnych spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub
M. Śliperski, Ciasno na polskim rynku doradztwa finansowego, „Gazeta Ubezpieczeniowa”
2007, nr 6, http://www.gu.com.pl [13.09.2009].
1
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księgą wieczystą posiadanej nieruchomości2. Są to usługi z reguły wykraczające
poza standardy określone dla doradców bankowych.
Związek Firm Doradztwa Finansowego zwraca też uwagę na kolejne różnice między doradcą bankowym a finansowym3. To doradca finansowy oferuje
produkty wielu instytucji, oferuje więc większą liczbę rozwiązań, gdyż nie jest
przypisany do jednego oferenta. Rola doradcy finansowego opiera na wskazywaniu rozwiązań finansowych dopasowanych do sytuacji konkretnego klienta,
a więc powinien on zaproponować strategię akumulacji kapitału lub konsolidacji
zobowiązań w odpowiednim momencie. Jest więc swoistym nauczycielem w finansach osobistych albo też lekarzem rodzinnym dla gospodarstwa domowego,
gdyż wiąże się z klientem na długie lata i wspomaga go w chwilach kryzysu
finansowego.
Problemem jest rozróżnienie istoty doradztwa finansowego i inwestycyjnego. Doradca finansowy ma pokazać jak gospodarować pieniędzmi, natomiast
doradca inwestycyjny wskazuje jak je pomnażać. Doradztwo finansowe i inwestycyjne jest utożsamiane przez klientów z jednym i tym samym obszarem
działalności. Podział taki wydaje się sztuczny – nie można mówić o działalności
inwestycyjnej bez informacji o bieżącej sytuacji finansowej klienta – te obydwie
sfery są ze sobą połączone. Perturbacje w finansach osobistych bieżących będą
przecież oddziaływać na możliwości inwestycyjne. Nie wszystkie oszczędności
są gromadzone na typowe cele inwestycyjne – mają one jedynie zapewnić bezpieczeństwo materialne gospodarstwa domowego. Dane Narodowego Banku
Polskiego potwierdzają ten fakt, gdyż udział oszczędności krótkoterminowych,
szczególnie w bankach, jest wysoki. Takie rozróżnienie wydaje się uzasadnione
jedynie dla zamożnych gospodarstw domowych lub też przedsiębiorstw i instytucji finansowych, ale nie dla większości gospodarstw, mało- i średniozamożnych.
Podstawowym problemem dla potencjalnych klientów firm doradztwa finansowego jest fachowość i skuteczność tego typu usług. Osobie, która nie zna się na
finansach trudno ocenić profesjonalizm doradcy i efektywność proponowanych
rozwiązań, występuje więc pewna asymetria informacji4. Zmiany w prawodawstwie, polegające na uwzględnieniu zawodu doradcy finansowego to za mało,
gdyż zawód ten nadal nie jest licencjonowany – brakuje instytucji, która sprawdza kompetencje doradcy. Lepszym określeniem byłaby właściwie certyfikacja
doradców, bo nie chodzi o ograniczenie dostępu do zawodu, a jedynie utrzymanie
jakości i standardów świadczonych usług. Drugą podstawową dysfunkcją jest

2
3
4

Ibidem.
Kim jest doradca?, http://zwiazek-doradcow.org [2.04.2011].
M. Śliperski, Ciasno na polskim rynku...
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brak odpowiedzialności doradcy finansowego za swoje zawodowe czyny i decyzje. W krajach anglosaskich standardem jest wyjaśnienie na piśmie dlaczego dany
produkt jest najlepszy dla klienta, ponadto istnieje odpowiedzialność sądowa za
podjęte decyzje.
W Polsce od roku 2010 wdrażana jest dyrektywa MiFID. Jej celem jest ochrona inwestorów, promowanie konkurencji w sektorze usług finansowych oraz
zwiększenie przejrzystości rynku. Wyniki badań5 przeprowadzonych w 2009 r.
wśród oddziałów banków wskazywały, że klient jest dobrze poinformowany o poziomie ryzyka związanym z danym produktem lub usługą, ale sami doradcy do
tematu ryzyka podchodzili zbyt ogólnie, często namawiając do rezygnacji z tego
tematu na rzecz szybszego zakończenia transakcji. Najważniejszym elementem
wdrażania tej dyrektywy jest ocena adekwatności. Chodzi tu o ocenę podstawowych informacji o wiedzy i doświadczeniu klienta w zakresie inwestowania
w instrumenty finansowe na podstawie specjalnie wypełnionego kwestionariusza.
Z punktu widzenia usług doradczych niezbędnym elementem będzie także określenie celów inwestycyjnych klienta w celu ustalenia czy dana usługa jest dla
klienta odpowiednia.
Firmy doradcze również wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów
i w tym celu stworzyły własny kodeks postępowania. W ramach przyjętego kanonu dobrych praktyk6 podkreśla się uczciwość, staranność i kompetencje, godność
i zaufanie, ochronę informacji o klientach oraz dostosowanie oferty do potrzeb
klienta. Dąży się do unikania konfliktów interesów, które mogłyby spowodować
naruszenie interesu klientów i ich nieuczciwe traktowanie.
Według Europejskiej Federacji Doradców Finansowych doradca finansowy to
niezależny, niezwiązany z żadną konkretną instytucją finansową profesjonalista,
którego rolą jest przekazanie klientowi merytorycznej wiedzy na temat planowania jego finansów osobistych i ochrona jego majątku7. Zwraca się także uwagę, że
profesjonalny doradca nie powinien być wynagradzany za sprzedaż konkretnego
produktu, ale za stworzenie planu finansowego dla klienta. W ten sposób unika
się konfliktu interesów, dlatego lepszym rozwiązaniem wydaje się bezpośrednia
zapłata za świadczone usługi, z ewentualną prowizją od zysków, jeżeli taka strategia się sprawdzi. W momencie gdy wynagrodzeniem dla doradcy jest prowizja
lub część opłat dystrybucyjnych od sprzedawanych produktów staje się on co
Czy wdrożenie dyrektywy MiFID zmieni polski rynek bankowy, http://www.deloitte.com/
assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_
BadanieMiFID_2009.pdf [12.03.2011].
6
Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, http://www.knf.gov.pl/Images/Kanon_DPRF_
tcm75-22555.pdf [31.03.2011].
7
Rola doradcy finansowego na współczesnym rynku finansowym, http://www.effp.pl/a/28/
rola_doradcy_finansowego_na_wspolczesnym_rynku_finansowym [2.04.2011].
5
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najwyżej pośrednikiem finansowym. Usługi doradztwa finansowego w Polsce są
bezpłatne, gdyż doradcy są wynagradzani przez dostawców produktów finansowych8. W krajach europejskich nie zawsze jest to regułą, gdyż są formy współpracy, w ramach których to klient pokrywa całe wynagrodzenie pośrednika/doradcy.
Profesjonalny doradca powinien zawsze przygotowywać kilka rozwiązań ofertowych, a nie tylko jedno, gdyż w ten sposób klient będzie miał wybór. Rekomendacja najlepszej oferty jest po stronie doradcy, ale decyzja pozostaje po stronie
klienta, który musi mieć z czego wybierać.

2. Obszary świadczenia usług doradczych
dla gospodarstw domowych
Potrzeby skłaniające konsumentów do korzystania z usług finansowych
są różne. T. Harrison9 wyróżniła potrzeby finansowe gospodarstw domowych
związane z dostępnością gotówki, z zabezpieczeniem posiadanego majątku,
z przesyłaniem pieniędzy, z opóźnieniem zapłaty i z doradztwem finansowym
(utożsamianym z lokowaniem nadwyżek pieniężnych i pozyskiwaniem kapitału). Wydaje się, że usługi doradztwa finansowego mogą dotyczyć także obszaru
zabezpieczenia bieżących potrzeb finansowych gospodarstwa domowego, które
były wymieniane na początku przez autorkę. Głównym powodem, dla którego
gospodarstwa domowe mogą być zainteresowane działalnością firm doradczych
są gromadzone oszczędności.
Na początek nasuwa się pytanie, dlaczego gospodarstwa domowe oszczędzają? Powszechnie przyjęta teoria ekonomiczna odnosi się do hipotezy cyklu
życia Modiglianiego i Brumberga10. Przewiduje ona, że gospodarstwa domowe
chcą uniknąć wahań w poziomie konsumpcji i w związku z tym poprzez procesy
oszczędzania i wydatkowania będą starały się zabezpieczyć swoje istnienie na
rynku. Młode gospodarstwa będą miały ujemne saldo oszczędności po uwzględnieniu zaciągniętych długów, a następnie stopniowo będą budowały swoją pozycję finansową w trakcie życia, by w okresie emerytury wyciągać i konsumować
swoje oszczędności, które będą całkowicie rozdysponowane aż do momentu
śmierci. Ostatnie badania wskazują jednak, że w przypadku krajów rozwijających

8
K. Siwek, Rynek doradztwa finansowego rośnie, http://www.finanse.egospodarka.pl/
32005,Rynek-doradztwa-finansowego-rosnie,1,48,1.html [31.03.2011].
9
T. Harrison, Financial Services Marketing, Pearson Education, London 2000, s. 55-56.
10
J. Gunnarsson, R. Wahlund, Household financial strategies in Sweden: An exploratory study,
„Journal of Economic Psychology” 1997, No. 18, s. 201-233.
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się końcowa wartość oszczędności również będzie dodatnia, gdyż gospodarstwa
domowe będą chciały zostawić coś dla przyszłych pokoleń11.
Popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe na usługi finansowe może być
zaspokojony przez różnych uczestników rynku finansowego. W większości przypadków pierwszą instytucją doradczą są rodzina i znajomi. Dopiero w dalszej
kolejności gospodarstwa zwracają się do profesjonalnych firm. Jest to związane
z utożsamieniem usługi doradczej z dużą odpłatnością, tymczasem część usług
jest oferowana bezpłatnie. Nie zawsze jest to korzystne rozwiązanie. Dla pewnej
części klientów takie podejście nie jest do zaakceptowania, uważają bowiem, że
usługa, za którą nie płacą, nie może być najwyższej jakości.
Tabela 1. Obszary usług doradczych dla gospodarstw domowych
Faza cyklu życia

Obszar usług doradczych

Faza początkowa lokowanie nieregularnych nadwyżek
pieniężnych

Faza średnia

rodzina, znajomi

pozyskiwanie kredytów
konsumpcyjnych

sprzedawcy usług finansowych

plany systematycznego oszczędzania

pośrednicy finansowi

finansowanie działalności gospodarczej

doradcy finansowi, podatkowi itp.

ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie
na wypadek śmierci

sprzedawcy i pośrednicy

pozyskiwanie kredytów
mieszkaniowych

pośrednicy i doradcy finansowi

konsolidacja zadłużenia
Faza dojrzała

Oferenci

plany emerytalne
plany inwestycyjne

doradcy finansowi
doradcy inwestycyjni

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Potencjalne obszary świadczenia usług finansowych dla gospodarstw domowych powinno się identyfikować przy wykorzystaniu teorii cyklu życia, uwzględniając, że wraz z wiekiem zarówno zakres zgłaszanego zapotrzebowania, jak
też sposób jego zaspokojenia będą ulegały zmianom. W tabeli 1 przedstawiono
dziewięć zidentyfikowanych obszarów świadczenia usług doradczych dla gospodarstw domowych. Jak widać, wraz z upływem czasu zmienia się zakres zainteresowania konsumentów odnośnie do korzystania z usług finansowych – od produktów o wysokiej płynności i niskim poziomie ryzyka, do produktów o niskiej
płynności i wysokim poziomie ryzyka i wymagających poważnych zasobów12.
J. Feng, L. He, H.Sato, Public pension and household saving: Evidence from urban China,
„Journal of Comparative Economics” 2011 [w druku].
12
Bankowość detaliczna, red. G. Rytlewska, PWE, Warszawa 2005, s. 24.
11
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Lokowanie drobnych nieregularnych nadwyżek pieniężnych to pierwszy
moment w cyklu życia, w którym pojawiają się nadwyżki finansowe, ale mają
one charakter incydentalny. Tego typu zapotrzebowanie na usługi doradcze nie
musi być realizowane przez wyspecjalizowane firmy, czasami wystarczą usługi
pośrednictwa lub zaspokojenie tych potrzeb w gronie rodziny i znajomych. Pozyskiwanie kredytów konsumpcyjnych to jest etap, w którym w ramach poprawy
warunków życia gospodarstwo domowe, mając już perspektywę osiągania dochodów w najbliższym terminie, przechodzi do nabywania dóbr konsumpcyjnych
na kredyt. W tym obszarze również usługi sprzedaży produktów lub ewentualnie
pośrednictwo finansowe są wystarczające do zaspokojenia tego typu potrzeb.
Kolejnym obszarem jest pozyskanie kapitałów inwestycyjnych na prowadzenie działalności gospodarczej. Według metodologii ESA sektor gospodarstw
domowych obejmuje zarówno gospodarstwa domowe będące konsumentami, jak
i gospodarstwa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą13. W tym
zakresie potrzebna jest pomoc profesjonalnego doradcy już nie tylko z zakresu
finansów, ale także podatków, ubezpieczeń i analizy rynku.
Stopniowo pojawiają się też pierwsze plany systematycznego oszczędzania.
Są one kolejnym stadium cyklu życia, kiedy zauważalne są już stałe nadwyżki
finansowe pochodzące z pracy najemnej. Stworzenie planu systematycznego
oszczędzania we wczesnym etapie życia pozwoli na większą akumulację kapitału
i umożliwi lepszy dostęp do rynku kredytowego. Zadania te mogą realizować zarówno pośrednicy finansowi, jak i doradcy finansowi. W tym momencie powinna
też zostać uwzględniona kwestia ubezpieczenia i to zarówno zdobytego majątku, jak i ubezpieczenia na wypadek śmierci. Są to usługi, które nie muszą być
oferowane przez doradcę finansowego, a jedynie przez sprzedawcę usług ubezpieczeniowych, jednakże takie produkty mogą być częścią pakietu finansowego
oferowanego w innych obszarach doradztwa finansowego, np. w pakiecie razem
z planem systematycznego oszczędzania, przy pozyskaniu kredytu lub budowie
planów emerytalnych.
Istotną zmianą w średniej fazie życia jest podejmowanie decyzji długoterminowych, przekraczających 5-7 lat. W większości przypadków są one związane
z problematyką pozyskania kredytów hipotecznych. Od tego momentu powinny dominować usługi świadczone już przez profesjonalnych doradców, z coraz
mniejszym udziałem pośredników finansowych. W tej fazie gospodarstwa domowe powinny być zainteresowane także budową planów emerytalnych, tworzeniem planów inwestycyjnych co do pozostałych nadwyżek kapitału (te obszary
mogą być oczywiście łączone w zależności od poziomu zamożności gospodarstwa domowego), a także kwestiami konsolidacji zadłużenia. Oferowane są tu
instrumenty finansowe związane nie tylko z produktami bankowymi, ale także
13

Ibidem, s. 21.
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funduszami inwestycyjnymi, funduszami nieruchomości czy usługi zarządzania
aktywami. W związku z tym niezbędne tu są również wysoko wyspecjalizowane
usługi doradztwa inwestycyjnego.
Nie każde gospodarstwo domowe przechodzi przez wszystkie wyżej wymienione fazy. Granice między poszczególnymi oferentami usług doradczych też
nie powinny być uważane za stałe, gdyż istnieje możliwość świadczenia danych
usług doradczych przez różnych oferentów. Na pewnym etapie skorzystanie
z usług doradztwa finansowego może być jednak niezbędne.

3. Rynek doradztwa finansowego a zasoby finansowe
gospodarstw domowych
Rynek doradztwa finansowego jest w Polsce rynkiem młodym. W okresie
prosperity, przed 2008 r., nastąpił gwałtowny wzrost liczby firm doradztwa i pośrednictwa finansowego, gdyż była to i jest nadal działalność nielicencjonowana.
Światowy kryzys finansowy nadszarpnął zaufanie do tego typu usług w znacznie
większym stopniu niż do banków, w związku z czym duża część podmiotów
nie przetrwała, gdyż konkurowały na tym samym rynku o tego samego klienta
– mieszkańca jednego z większych miast, który planował zakup mieszkania lub
miał większe oszczędności14. Badania wpływu czynników demograficznych na
strukturę gospodarstw domowych wskazały, że to osoby w wieku 40-60 lat są
najbardziej aktywne na rynku finansowym15. Osoby młodsze przede wszystkim
poszukują kapitałów na zaspokojenie swoich potrzeb bytowych, stąd ich potrzeby
są nastawione tylko na określony typ usług pośrednictwa kredytowego. Wśród
osób w wieku 40-49 lat najpopularniejszym instrumentem były jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz obligacje skarbowe, natomiast osoby
w wieku 50-59 lat częściej wybierały indywidualne formy inwestycji w postaci
akcji. W momencie przejścia na emeryturę zmienia się również awersja do ryzyka
w kierunku instrumentów bardziej bezpiecznych.
Polskie gospodarstwa domowe dysponują pewnymi zasobami finansowymi,
które w kolejnych latach systematycznie rosły, co zilustrowano w tabeli 2. Największa dynamika była obserwowana w latach 2006-2007, kiedy odnotowano
rocznie wzrosty 20%. Po niewielkim załamaniu trendu obserwowanym w 2008 r.
od roku 2009 widać kolejny dynamiczny przyrost oszczędności Polaków. Mimo
14
Kryzys finansowy uderzył w rynek doradztwa finansowego, http://www.finanseosobiste.pl/
artykuly/kryzys-finansowy-uderzyl-w-rynek-doradztwa-finansowe go.html [15.01.2009].
15
G. Rytelewska, A. Kłopocka, Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę
oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, „Bank i Kredyt” 2010, nr 1.
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całkiem sporych oszczędności zgromadzonych przez gospodarstwa domowe, którymi można by efektywnie zarządzać na rynku finansowym, w dalszym ciągu są
one niewielkie w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej, gdzie relacja
poziomu oszczędności do PKB przekracza 200%16.
Tabela 2. Oszczędności gospodarstw domowych w latach 2005-2010
Wyszczególnienie
Wartość oszczędności gospodarstw
domowych [mld zł]
Dynamika (rok poprzedni = 100) [%]
Relacja poziomu oszczędności w stosunku
do PKB [%]

2005

2006

2007

2008

2009

2010

475,2

580,0

695,9

671,3

796,2

910,4

–

122,1

120,0

96,5

118,6

114,3

48,3

54,7

59,1

52,6

59,3

64,4

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Analizy Online i danych GUS.

Badania CBOS z kwietnia 2010 r. wskazały17, że 63% Polaków nie miało
żadnych oszczędności, ale w ciągu trzech ostatnich lat sytuacja w tym zakresie
uległa znacznej poprawie – w 2007 r. takich osób było aż 77%. Badania TNS
OBOP18 z października 2010 r. pokazały, że zaledwie 7% społeczeństwa dysponowało sumą powyżej 100 tys. zł, która stanowiła zabezpieczenie na wypadek
losowy. Aż 74% Polaków nie miało żadnych oszczędności, a więc siłą rzeczy
nie zgłaszali oni popytu na usługi doradztwa finansowego w zakresie lokowania
nadwyżek kapitału, a co najwyżej byli zainteresowani pozyskaniem dodatkowego kapitału z rynku. Wysoka dynamika oszczędności była nadal obserwowana na
początku 2011 roku. Dane NBP wskazały, że w styczniu 2011 r. trzeci miesiąc
z rzędu przyrost depozytów był większy niż wartość udzielonych kredytów (saldo
3,55 mln zł w styczniu; 6,5 w grudniu 2010 r.; 1,6 w listopadzie 2010 r.). Podobną sytuację zaobserwowano również na początku 2010 r., co sugeruje, że Polacy
akumulują kapitał niezbędny im na letnio-jesienne zakupy (inwestycje i wakacyjna konsumpcja). Nadwyżki te mają z reguły charakter krótkoterminowy i w ciągu roku są w znacznej części konsumowane. Już Keynes w ramach teorii preferencji płynności wskazał, że podmioty utrzymują gotówkę z trzech powodów,
które są następujące: motyw transakcyjny (realizacja codziennych wydatków),
motyw ostrożnościowy (na wypadek nieprzewidzianych wydatków), motyw
Oszczędności gospodarstw domowych (grudzień 2010), Analizy Online 2011, http://www.
analizy.pl [3.03.2011].
17
Polacy o swoich długach i oszczędnościach, Komunikat CBOS nr 4289 z 19 kwietnia
2010 r., CBOS Warszawa.
18
Jak Polacy oszczędzają?, Raport TNS OBOP K.065/10, TNS OBOP, Warszawa, październik
2010.
16
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spekulacyjny (nieatrakcyjność innych lokat)19. Obecnie motyw transakcyjny wydaje się dominujący, na co wskazuje udział depozytów bieżących gromadzony
w bankach (tab. 3).
Tabela 3. Depozyty gospodarstw domowych w bankach i innych instytucjach monetarnych
w latach 2005-2010
Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

218,4

237,1

260,6

328,4

376,9

413,2

Depozyty i inne zobowiązania bieżące
[mld zł]

82,7

108,5

136,7

143,4

183,4

224,4

Udział depozytów bankowych
w oszczędnościach [%]

46,0

40,9

37,4

48,9

47,3

45,4

Udział depozytów bieżących w depozytach
bankowych [%]

37,9

45,8

52,5

43,7

48,7

54,3

Depozyty i inne zobowiązania monetarnych
instytucji finansowych wobec gospodarstw
domowych [mld zł]

223,3

242,6

267,2

336,7

387,6

426,0

82,9

108,8

137,3

144,1

185,1

226,8

Depozyty i inne zobowiązania banków
wobec gospodarstw domowych [mld zł]

Depozyty i inne zobowiązania bieżące
[mld zł]

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Najczęstszym produktem inwestycyjnym są depozyty oraz jednostki funduszy
inwestycyjnych. Jak wskazują dane tabeli 3, Polacy większość swoich środków
finansowych trzymają w bankach i to mimo obserwowanych w ostatnich latach
perturbacji na rynku bankowym20. Udział depozytów bankowych do 2007 r. ulegał zmniejszeniu z 46 do 37%, jednak w kryzysowym 2008 r. ponownie wzrósł do
prawie 49% i od tego czasu powoli spada. Zarówno wartość depozytów ogółem,
jak i depozytów bieżących cały czas miała tendencję rosnącą. Większość depozytów ma charakter bieżący. Szczególnie od roku 2008 widać wzrastającą wartość
gromadzonych środków do bieżącego wykorzystania; może to wynikać z trudnej
sytuacji finansowej gospodarstw lub też niepewności co do przyszłej sytuacji rynkowej, co potwierdza dominację transakcyjnego motywu oszczędzania.
Drugim znaczącym źródłem alokacji są środki gromadzone w otwartych
funduszach emerytalnych (tab. 4). Jest to źródło o tyle specyficzne, że środki
19
A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
2008, s. 90.
20
Badania TNS Pentor z marca 2011 r. wskazują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zaufanie do
sektora bankowego zwiększyło się (wskazało tak 19% respondentów, a 75% stwierdziło, że pozostało
bez zmian). Polacy powoli zapominają już o kryzysie finansowym z 2008 r., ale nie bankowcy. Ci
w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2011 r. coraz częściej wskazywali, że ich bank odczuwał skutki
kryzysu finansowego (w marcu twierdziło tak już 41% bankowców ankietowanych przez Pentora).
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tam są akumulowane przymusowo, a nie dobrowolnie. W analizowanym okresie
wartość tych środków systematycznie rosła, co nie powinno dziwić, gdyż obecnie
OFE przede wszystkim akumulują kapitał na przyszłe emerytury (wypłaty świadczeń są wręcz śladowe). Środki tam zgromadzone to już prawie 1/4 ogólnej kwoty
oszczędności gospodarstw domowych.
Tabela 4. Oszczędności gospodarstw domowych zgromadzone w otwartych funduszach
emerytalnych w latach 2005-2010
Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Aktywa netto zgromadzone przez OFE
[mld zł]

86,1

116,6

140,0

138,3

178,6

221,3

Udział aktywów netto OFE
w oszczędnościach [%]

18,1

20,1

20,1

20,6

22,4

24,3

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych KNF.

Badania sondażowe Instytutu HomoHomini z lutego 2011 r.21 wskazują, że
ok. 75% Polaków nie myśli o swoim zabezpieczeniu na starość. Najbardziej zapobiegliwi są młodzi respondenci w wieku 25-29 lat. Podstawowego ubezpieczenia
trzymają się częściej kobiety niż mężczyźni (odpowiednio 83 i 57%). W przypadku dodatkowego zabezpieczenia dominują produkty, które nie ograniczają dostępu do gotówki. Zaledwie co czwarta osoba wybrałaby program systematycznego
oszczędzania. Jak widać, zakres praktycznego zastosowania usług doradztwa
finansowego odnośnie do planów ubezpieczeniowych nie jest zbyt duży z uwagi
na niewielką świadomość ubezpieczeniową.
Polacy również nie planują wydatków ani tych bieżących, ani tym bardziej
tych wieloletnich22, co powoduje, że ich decyzje są podejmowane w sposób przypadkowy. Zwykle albo stawiają na bardzo bezpieczne instrumenty
(lokaty, rachunki bieżące), albo na instrumenty bardzo ryzykowne (akcje
i fundusze akcji). Takie podejście stoi w sprzeczności z teorią ekonomii, mówiącą o tym, że jedynym istotnym kryterium decyzyjnym dla racjonalnego
inwestora jest zysk i oczekiwana stopa zwrotu23. Czy to oznacza, że Polacy
nie zachowują się racjonalnie? W zdecydowanej większości nie. To po prostu brak odpowiedniej informacji, która nie dociera do inwestorów. Z drugiej
strony rynek finansowy jest efektywny informacyjnie tylko w długim okresie,
a nie zawsze w krótkim, jak twierdził E. Fama; stąd mogą pojawiać się pewne
21
A. Krajewska-Polak, Polacy nie oszczędzają na starość, http://gb.pl/ubezpieczenia/lista/
polacy-nie-oszczedzaja-na-starosc.html [9.04.2011].
22
Por. wyniki badań sondażowych Instytutu HomoHomini z lutego 2011 r.
23
J. Gunnarsson, R. Wahlund, Household financial strategies in Sweden: An exploratory study,
„Journal of Economic Psychology” 1997, No. 18, s. 201-233.
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anomalie24. Klasyczna teoria portfelowa nie zawsze wyjaśnia dlaczego inwestorzy wybierają pewne strategie finansowe, gdyż wpływ czynników behawioralnych jest bardzo duży.
Ponad połowa gospodarstw nie ma obecnie żadnych długów, ale już ok. 7%
ma trudności ze spłacaniem długów i ten odsetek ciągle rośnie. Większość polskich gospodarstw domowych twierdzi jednak, że nie ma z czego oszczędzać i jest
na granicy biedy i ubóstwa25. Prowadzone w roku 2008 na zlecenie Komisji Europejskiej badania wskazują, że w Polsce poziom wykluczenia finansowego jest
wysoki i wynosi ok. 40%, tj. 5 razy więcej niż w UE-1526. Wpływa na to zarówno
niższy poziom zamożności, jak i świadomości finansowej. We wnioskach raportu
stwierdzono, że konsekwencją tego stanu będzie niechęć gospodarstw domowych
do korzystania z nowoczesnych usług finansowych stosowanych w krajach wysoko rozwiniętych. Niestety, oznacza to, że liczba podmiotów mogących aktywnie
korzystać z usług doradztwa finansowego jest bardzo ograniczona i może obejmować zaledwie co czwarte gospodarstwo domowe w Polsce.
Badania prowadzone na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego wykazały, że zaledwie co dziesiąty ankietowany korzystał z porady doradcy finansowego27. W przypadku pozyskania kredytu mieszkaniowego ponad 65%
korzystających skierowało się bezpośrednio do banku. Również w przypadku
lokowania oszczędności zaledwie co piąty ankietowany przyznał, że rozważał
kontakt z doradcą w tej sprawie. W tabeli 5 przedstawiono dane Związku Firm
Doradztwa Finansowego dotyczące wartości dwóch najpopularniejszych obszarów świadczenia usług doradztwa finansowego w Polsce – tj. kredytów hipotecznych i produktów inwestycyjnych. Zdecydowanym liderem na rynku usług
doradztwa finansowego jest Open Finance, a istotny udział ma także Expander
i nieprezentowany w zestawieniu Xelion, który nie jest zrzeszony w organizacji
branżowej. Widać wyraźnie, że klienci częściej korzystali z usług doradztwa
i/lub pośrednictwa w przypadku chęci pozyskania dodatkowych środków, natomiast zdecydowanie rzadziej przy ich inwestowaniu. Konkurencja na rynku
doradztwa i pośrednictwa dotycząca kredytów mieszkaniowych jest zresztą
zdecydowanie większa niż w przypadku pozostałych produktów związanych
z pozyskaniem kapitału.
E. Fama, Market efficiency, long-term returns and behavioral finance, „Journal of Financial
Economic” 1998, No. 49, s. 284.
25
S. Matuszyński, Polacy nie oszczędzają. Państwo tym bardziej, http://www.Bankier,pl
[17.11.2010].
26
M. Iwanicz-Drozdowska, A. Nowak, A. Lewandowski, Preferencje polskich gospodarstw
domowych w zakresie korzystania z usług finansowych. Wyniki badania ankietowego, „Bank
i Kredyt” 2008, nr 8, s. 36.
27
Kryzys finansowy uderzył w rynek doradztwa finansowego, http://www.finanseosobiste.pl/
artykuly/kryzys-finansowy-uderzyl-w-rynek-doradztwa-finansowego.html [15.01.2009].
24
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Tabela 5. Wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz sprzedanych produktów
inwestycyjnych za pośrednictwem firm Związku Firm Doradztwa Finansowego
w trzech kwartałach 2010 r. [w mln zł]
Wartość wypłaconych
kredytów hipotecznych

Wartość wypłaconych
produktów inwestycyjnych

Open Finance

4853,8

5301,9

DK Notus

1442,8

–

Expander

1419,8

64,9

Money Expert

496,0

2,5

Doradcy 24

464,4

2,2

AZ Finance i Goldenegg

287,0

22,9

Gold Finance

184,4

5,5

Credit House Polska

134,6

Wyszczególnienie

–

Real Finanse

15,0

14,5

Wealth Solution

–

27,2

Razem

9297,8

5441,6

Ź r ó d ł o: dane Związku Firm Doradztwa Finansowego.

Porównanie danych dotyczących wielkości gromadzonych oszczędności
i udzielanych kredytów z danymi pozyskanymi od firm doradztwa finansowego
wskazuje, że rynek doradztwa finansowego obejmuje niewielką część oszczędności gospodarstw domowych. Przyczyn tego stanu jest kilka. Po pierwsze, o czym
już wspomniano, Polacy nie mają z czego akumulować kapitału lub też nie mają
odpowiedniego zabezpieczenia (majątku) do jego pozyskania. Po drugie, wybierają raczej proste produkty finansowe, które znają lub które są powszechnie
stosowane. Część klientów inwestuje swój kapitał za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, więc przy standardowej usłudze często nie potrzebują nie
tylko doradcy, ale także pośrednika czy sprzedawcy usług/produktów finansowych. U części społeczeństwa istnieje również przekonanie, że środki finansowe
należy inwestować samodzielnie albo za radą znajomego (który nota bene ma
w odczuciu klienta lepsze informacje, kwalifikacje i rozeznanie niż członkowie
rodziny), bo inaczej trudno pochwalić się sąsiadowi swoją zaradnością. Oparcie
swoich strategii inwestycyjnych na zachowaniach innych jest podejściem bardzo
ryzykownym, o czym Polacy się przekonują w przypadku kolejnego załamania
rynku (hossa na akcje na początku istnienia giełdy, boom na fundusze inwestycyjne; inwestycje w mieszkania pod wynajem, które same na siebie zarabiają).
W rezultacie Polacy mają wysoką nieufność do instytucji finansowych, ale na
szczęście dla instytucji jest to pamięć krótkotrwała i szalenie wybiórcza. Polacy
doskonale dostrzegają okazje inwestycyjne, ale nie wiedzą kiedy zrealizować
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zyski. O ile zaufanie do instytucji finansowych można odbudować w miarę szybko (posiadają one instrumenty nadzorcze i gwarancyjne), to w przypadku usług
doradztwa i pośrednictwa już tak nie jest, gdyż brak tu odpowiedzialności doradcy wobec klienta. Tak więc czynniki behawioralne mają ogromne znaczenie przy
budowaniu stałych relacji między klientem a doradcą.

Podsumowanie
Gospodarstwa domowe jako jednostki gospodarujące, których celem jest
zaspokojenie wspólnych i osobistych potrzeb jego członków, coraz częściej
zgłaszają zapotrzebowanie na profesjonalne usługi pośrednictwa i doradztwa finansowego. Wynika to z nadmiaru informacji płynących z rynków finansowych,
które powodują, że przy braku odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozyskanie
lub zainwestowanie kapitału staje się coraz trudniejsze.
Rzeczywisty zakres zapotrzebowania na usługi doradztwa finansowego wiąże się z bieżącymi potrzebami gospodarstw domowych znajdujących się w fazie
średniej i dojrzałej cyklu życia i obejmuje tylko niewielki zakres potencjalnych
klientów. Dla większości gospodarstw znajdujących się we wczesnych fazach
cyklu życia, przy małej świadomości finansowej (brak odpowiedniej wiedzy) ich
członków usługi pośrednictwa finansowego wydają się wystarczające. Wynika to
również z braku odpowiednich warunków na akumulację kapitału (zasoby finansowe znacznej liczby gospodarstw domowych są niewielkie, a czas gromadzenia
na tle krajów Europy Zachodniej stosunkowo krótki). Większość podmiotów
świadczących usługi doradztwa finansowego zarabiała do tej pory na pośrednictwie w udzielaniu kredytów mieszkaniowych oraz sprzedaży produktów inwestycyjnych (przede wszystkim jednostek funduszy inwestycyjnych), przy czym
rynek doradztwa i pośrednictwa w zakresie pozyskiwania kapitału na inwestycje
rzeczowe jest zdecydowanie bardziej rozwinięty.
Rozwój rynku finansowego i stopniowy wzrost poziomu oszczędności gospodarstw domowych sprawia, że doradcy finansowi są i będą potrzebni. Ich
obecność przyczynia się do poprawy konkurencyjności rynku, gdyż na bieżąco
śledzą zmiany w cenach produktów finansowych, dokonują ich porównań i oceny,
a przez to będą rekomendować pewne oferty swoim klientom. Nie wszyscy klienci są przywiązani do swoich dotychczasowych instytucji finansowych, w związku
z tym jest to pole do działania dla doradców finansowych, a to wymusza lepsze
oferty produktowe dla klientów.
Członkowie średniozamożnych i bogatych gospodarstw domowych są zainteresowani usługami doradczymi i należy się spodziewać, że wraz ze wzrostem
poziomu nadwyżek finansowych w większym stopniu będą korzystali z rynku
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usług doradczych, aby optymalizować swoje decyzje nabywcze, jednak rynek
doradztwa dla gospodarstw domowych w dalszym ciągu wymaga pewnych
zmian. Przede wszystkim należy odróżnić grupę profesjonalnych doradców finansowych od pośredników oferujących podobne usługi poprzez odpowiednią
certyfikację tych usług. Umożliwi to budowę poprawnych relacji między doradcą
a klientem, szczególnie dotyczy to zaufania. Z punktu widzenia bezpieczeństwa
gospodarstwa domowego powinna być także jasno określona odpowiedzialność
doradcy finansowego za składane oferty, gdyż to nie doradca tylko klient ma być
beneficjentem tego typu usług. Mimo że usługi doradcze mają charakter niematerialny, to przekładają się na konkretne pieniądze dla klientów, ochrona kapitału
powinna więc być większa.
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Rola informacji
w podejmowaniu decyzji zakupowych
przez gospodarstwa domowe w Internecie*

Streszczenie. W artykule zostały przedstawione zmiany zachowań klientów w Internecie,
z uwzględnieniem aspektów dotyczących poszukiwania i wymiany informacji przez członków
gospodarstwa domowego oraz decyzji zakupowych podejmowanych i realizowanych poprzez platformy handlowe na rynku elektronicznym.
Słowa kluczowe: Internet, e-commerce, zachowania zakupowe gospodarstw domowych, sklepy internetowe, sprzedaż usług w Internecie

Wstęp
Handel elektroniczny to internetowa platforma prowadzenia działalności
gospodarczej, na której dochodzi do transakcji oraz wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku elektronicznego. Wraz z rozwijającymi się w Internecie
działaniami e-commerce zmianie uległy zachowania nabywcze konsumentów.
Dynamika rozwoju e-commerce stała się przesłanką do przeprowadzenia badań
związanych ze zmianami zachowań zakupowych w Internecie polskich gospodarstw domowych oraz źródeł pozyskiwania informacji w procesie zakupu.
*
Artykuł został opracowany na podstawie badań ankietowych bezpośrednich w ramach grantu
badawczego MNiSW nr NN112092636, umowa nr 0926/B/H03/2009/36.
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Artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej zostały wskazane
główne statystyki Internetu, rozwoju e-commerce oraz zaprezentowana została
charakterystyka polskiego internauty – na podstawie badań wtórnych.
W drugiej części artykułu przedstawiono zmiany zachowań zakupowych,
z uwzględnieniem aspektów dotyczących poszukiwania i wymiany informacji
przez członków gospodarstwa domowego oraz decyzji zakupowych podejmowanych i realizowanych poprzez platformy handlowe na rynku elektronicznym
– w świetle wyników badań bezpośrednich.

1. Gospodarstwo domowe
jako podmiot na rynku elektronicznym
Gospodarstwem domowym jest każda grupa osób, które mieszkają razem
i podejmują wspólne decyzje ekonomiczne dotyczące m.in. spożycia, oszczędności oraz ilości świadczonej pracy. Obok przedsiębiorstwa i rządu jest to kolejny
podmiot decyzyjny w gospodarce. Niektóre gospodarstwa domowe składają się
tylko z jednej osoby, podczas gdy inne są tworzone przez rodziny lub grupy niespokrewnionych osób. Według A. Hodoly „Na gospodarkę domową składa się
z jednej strony szeroko rozumiana organizacja spożycia (planowanie, podejmowanie decyzji, zaopatrzenie, realizacja prac domowych, dysponowanie zasobami
itd.), a z drugiej – faktyczna konsumpcja”1.
Według danych GUS 2010 r. w gospodarstwach domowych ogółem przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę kształtował się na poziomie
ok. 1193 zł i był realnie wyższy o 4,3% od dochodu z roku 20092. Tempo wzrostu dochodu rozporządzalnego było nieco wyższe niż w roku ubiegłym (4,3%
wobec 3,0%). Poziom przeciętnych miesięcznych wydatków w gospodarstwach
domowych na osobę w 2010 r. wyniósł ok. 991 zł i był realnie wyższy o 1,0% niż
w roku 2009, w tym na towary i usługi konsumpcyjne – ok. 946 zł (realnie wyższe
o 0,9%). Realny wzrost wydatków w 2010 r. był niższy niż w roku poprzednim
(1,0% wobec 2,2%). Udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym stanowił
83,1% i był niższy o 2,7 pkt proc. niż w 2009 r.
Gospodarstwo domowe, jako podstawowa jednostka konsumpcji na rynku,
dysponuje zasobami finansowymi, materialnymi, czasem i pracą poszczególnych członków gospodarstwa. Finansują zakupy produktów i usług, wytwarzają
1
A. Hodoly, Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, KiW, Warszawa
1971, s. 20.
2
Sytuacja gospodarstw domowych w 2010 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw
domowych, raport GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1160_PLK_HTML.htm [7.04.2011].
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przedmioty spożycia i usługi oraz organizują procesy konsumpcji zarówno wewnątrz gospodarstwa domowego, jak i w relacjach z otoczeniem zewnętrznym3.
Gospodarstwa domowe zaczęły robić zakupy przez Internet oraz na rynku
elektronicznym poszukiwać informacji na temat oferowanych produktów i usług.
Wśród gospodarstw domowych w 2009 r. internauci stanowili połowę społeczeństwa, w 2010 r. było ich więcej – 54%4. Oprócz wzrostu liczby internautów w Polsce notuje się również wzrost czasu spędzonego w Internecie przez przeciętnego
internautę. Na podstawie danych z badania PBI/Gemius pod koniec 2009 r., każdy
polski internauta spędził w Internecie przeciętnie ponad 50 godzin w miesiącu, co
stanowi wzrost o prawie 4 godziny w stosunku do 2008 r.5 Natomiast wskaźnik
liczby odsłon dokonywanych przez jednego internautę, wskazał spadek z ponad
3 tys. w grudniu 2008 r. do prawie 2,7 tys. w grudniu 2009 r.6 Na podstawie
danych z badania PBI/Gemius, co roku zauważyć można pewną prawidłowość
w zmianach aktywności internautów: największy wzrost liczby odsłon i czasu
spędzanego w sieci przypada na styczeń, następnie aktywność nieco rośnie, by
w II kwartale, szczególnie w czasie wakacji, mocno spaść. Jesienią aktywność
przeciętnego internauty znów wzrasta, dochodząc do poziomu z początku roku,
po czym w grudniu i styczniu rośnie jeszcze bardziej, ustanawiając nowy, wyższy
poziom odniesienia na kolejny rok7.
Wzrost czasu spędzanego w Internecie przejawia się również większą częstotliwością korzystania z sieci. Jak wynika z Raportu e-commerce 2010 codziennie lub prawie codziennie z sieci korzysta już 71%, a co piąty internauta
surfuje po sieci kilka razy w tygodniu. Korzystanie z Internetu rzadziej niż raz
w tygodniu deklaruje tylko 3% internautów8. Zmiany zachodzące w tej sferze
stanowią interesujący problem badawczy, związany z kształtowaniem się komunikacji przy użyciu technologii internetowej oraz czynników wpływających na
decyzje zakupowe przez Internet.

T. Zalega, Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, „Studia i Materiały” nr 1,
Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2007, s. 10.
4
Net Track, Milward Brown SMG/KRC, lata 2001-2009: http://www.internetstats.pl/
index.php/2009/12/nettrack-smgkrc-50-polakow-to-internauci-viii-x-2009/ [17.04.2011].
5
Raport e-commerce 2010, czyli polski rynek e-commerce w liczbach, http://www.
ekomercyjnie.pl/raport-ecommerce-2010-czyli-polski-rynek-ecommerce-w-liczbach-ogolnych/
[17.04.2011].
6
I. Matecka, Konsumenci online, Raport strategiczny IAB Polska Internet 2009 [17.04.2011].
7
Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2008 – grudzień 2009.
8
Raport e-commerce 2010...
3
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Rozwój e-commerce w Polsce
Systematyczny rozwój technologii internetowych doprowadził do wykształcenia się nowego miejsca zawierania transakcji – rynku elektronicznego. Rynek
ten jest obszarem internetowym, który integruje kupujących i sprzedających oraz
umożliwia tym podmiotom zawieranie transakcji handlowych. Ph. Kotler postrzega handel elektroniczny jako ogólny termin stosowany do określenia procesów
kupna i sprzedaży wspieranych przez urządzenia elektroniczne9. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Handlu (WTO) e-commerce to „produkcja, reklama,
sprzedaż i dystrybucja produktów przy użyciu sieci teleinformatycznych. Każda
firma może rozpocząć oferowanie towarów i usług tą metodą na dowolnym poziomie – od prostego, statycznego serwisu internetowego, po rozbudowane systemy
składania i realizacji zamówień przez Internet oraz uczestnictwo w elektronicznych
giełdach towarowych”10. B. Gregor postrzega e-commerce jako „proces sprzedawania i kupowania produktów i usług, a więc zawierania transakcji handlowych
z wykorzystaniem środków elektronicznych, prowadzony za pośrednictwem Internetu (często pomocne są także narzędzia tradycyjne – fax czy telefon”)11.
W nieco inny sposób e-commerce definiuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Proponuje ona, aby oddzielić od siebie bardzo
wyraźnie dwa rodzaje transakcji – transakcję elektroniczną oraz transakcję internetową. Transakcja elektroniczna to „sprzedaż bądź zakup towarów lub usług,
niezależnie od tego czy odbywa się to między przedsiębiorcami, gospodarstwami
domowymi, osobami fizycznymi, rządami i innymi publicznymi lub prywatnymi organizacjami, prowadzona za pomocą sieci komputerowych”12. Transakcja
internetowa zaś to „sprzedaż bądź zakup towarów lub usług, niezależnie od tego,
czy odbywa się to między przedsiębiorcami, gospodarstwami domowymi, osobami fizycznymi, rządami i innymi publicznymi lub prywatnymi organizacjami,
prowadzona za pośrednictwem sieci Internet”13. OECD zaproponowała, aby
w pojęciu e-commerce wyróżnić dwie oddzielone od siebie formy:
a) transakcje elektroniczne prowadzone za pośrednictwem sieci komputerowych (tradycyjny handel elektroniczny),

9
Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis,
Poznań 2009, s. 1055.
10
B. Gregor, M. Stawiszyński, E-commerce, Branta, Łódź 2002.
11
Ibidem, s. 79.
12
Za: Analiza obowiązującego stanu prawnego z punktu widzenia możliwości wykorzystania
istniejących regulacji prawnych w transakcjach zawieranych metodami elektronicznymi oraz
proponowane kierunki rozwiązań prawnych. Sprawozdanie Międzyresortowego Zespołu do spraw
Handlu Metodami Elektronicznymi, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000, s. 7-8.
13
Ibidem, s. 8.
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b) transakcje internetowe prowadzone za pośrednictwem sieci Internet (internetowy handel elektroniczny)14.
W Polsce wartość e-commerce przejawia trend rosnący, zarówno analizując
zakupy dokonywane poprzez sklepy internetowe, jak i platformy aukcyjne. Zestawienie wartości rynku w Polsce przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Wartość polskiego rynku e-commerce
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Raport e-commerce 2010, czyli polski rynek e-commerce,
http://www.ekomercyjnie.pl/raport-ecommerce-2010-czyli-polski-rynek-ecommerce-w-liczbach-ogolnych/
[17.04.2011].

Według raportu IAB na polskim rynku e-commerce do roku 2005 obserwowano tzw. fazę eksplozji (wzrost powyżej 100% rocznie), a w roku 2007 zakończyła
się faza rozwoju (wzrost roczny powyżej 50%). Rok 2009 i 2010 utrzymuje się
w tzw. fazie ewolucji (wzrost ponad 20%)15. W roku 2009 na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 mln zł. Oznacza to wzrost o 22% w stosunku do roku
poprzedniego (w 2008 r. była to kwota 11,01 mld zł, przyrost roczny +36,4%).
Po raz kolejny wzrósł udział transakcji zrealizowanych za pośrednictwem aukcji
internetowych, o ok. 1,45 pkt proc., osiągając poziom 60,31% wartości sprzedaży
(8,1 mld zł). Wzrost rok do roku w obrotach aukcji wyniósł 25%. Tym samym
za pośrednictwem sklepów internetowych wydanych na zakupy online zostało
39,69% pieniędzy, czyli 5,33 mld zł, co oznacza wzrost roczny 17,66%.
W roku 2010 widać zwiększone zainteresowanie internautów ofertą produktową dostępną w Internecie (zarówno w sklepach, jak i na aukcjach internetowych).
14
Country statistical profile: Poland, http://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statis
tical-profile-poland_20752288-table-pol [10.12.2010].
15
A. Kwaśniewski, P. Tryzubiak, Polski rynek e-commerce, Raport strategiczny IAB Polska
Internet 2009 [10.12.2010].
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Tabela 1. Struktura branżowa polskiego e-commerce
Kategoria
Auto & moto
Delikatesy
Dom & ogród
Dziecko
Foto & RTV i AGD
Hobby
Komputer
Książki & multimedia
Odzież
Prezenty & akcesoria
Sport & turystyka
Zdrowie & uroda

Udział w sprzedaży online (%)
6,6
1,3
14,3
1,3
27,6
3,7
10,9
10,5
6,4
5,4
7,6
4,4

Ź r ó d ł o: Raport e-Handel Polska 2010, https://www.sklepy24.pl/raport_e-handel_201 [17.04.2011].

Internetowy handel elektroniczny w Polsce obecnie jest w fazie ewolucji, która
utrzymuje się od 2009 r. W roku 2010 szacuje się wartość e-commerce w Polsce na
15,5 mln zł16. Znacząco wzrosła liczba osób odwiedzających witryny e-commerce. Na szczególną uwagę zasługuje również duży wzrost zasięgu – a więc przyrost
odwiedzających nie jest wynikiem zwiększenia liczby internautów w stosunku do
2009 r., zmienia się ich struktura dojrzałości (im większy staż online, tym większa skłonność do dokonywania zakupów). Wzrosty są więc pochodną przyrostu
liczby internautów w latach ubiegłych. Prognozuje się, że w roku 2011 wartość
wzrośnie do ok. 17,8 mln zł.
W 2009 r. po raz pierwszy podjęto próbę oszacowania struktury branżowej
polskiego e-commerce (tab. 1), co pozwala na bardziej szczegółowe analizy poszczególnych grup produktów oraz sektorów handlu elektronicznego.
Najprężniej rozwijającymi się kategoriami polskiego rynku e-commerce były
kategorie domowe i rodzinne17. Ponad 43% wzrost w stosunku do roku poprzedniego zanotowała kategoria „dom i ogród” oraz „dla dzieci”. W dalszej kolejności
znaleźć można takie kategorie, jak: gry (37,9%.), biżuteria i zegarki (33,4 %) oraz
odzież, obuwie, dodatki (28 %).
Powyższe informacje i ich dynamika stały się przesłanką do przeprowadzenia badań związanych ze zmianami zachowań zakupowych w Internecie polskich gospodarstw domowych oraz źródeł pozyskiwania informacji w procesie
zakupu.
16
17

Raport e-commerce 2010...
Raport e-Handel Polska 2010, https://www.sklepy24.pl/raport_e-handel_201 [17.04.2011].
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2. Poszukiwanie i wymiana informacji
przez członków gospodarstwa domowego
przy podejmowaniu decyzji zakupowych w Internecie
– w świetle wyników badań ankietowych bezpośrednich
2.1. Metodologia badań
W przeprowadzonym badaniu próbę stanowiło N = 500 gospodarstw domowych dobranych z terenu aglomeracji wrocławskiej, szczecińskiej, białostockiej,
krakowskiej, rzeszowskiej, poznańskiej oraz warszawskiej.
Próba została dobrana losowo-warstwowo, wzięto pod uwagę zarówno gospodarstwa z obszarów miejskich, jak i wiejskich (losowanie miast i wsi poza
miastami centralnymi), oraz kwotowo ze względu na liczbę członków gospodarstwa domowego i źródło utrzymania głowy gospodarstwa domowego.
Celem badania gospodarstw domowych było poznanie źródeł informacji
w podejmowaniu decyzji zakupowych, w tym m.in. ze zmianami zachowań zakupowych w Internecie polskich gospodarstw domowych oraz źródeł pozyskiwania
informacji w procesie zakupu.

2.2. Zachowania zakupowe w Internecie
polskich gospodarstw domowych
oraz źródła pozyskiwania informacji w procesie zakupu
Pierwsze pytanie filtrujące miało dać odpowiedź, czy gospodarstwa domowe
dokonują zakupów w Internecie przez sklepy internetowe, aukcje czy płatne serwisy usługowe. Odpowiedzi zostały zestawione w tabeli 2.
Spośród 500 badanych gospodarstw domowych w sklepach internetowych kupowało 159 (co stanowi 31,8% wszystkich respondentów), w systemach aukcyjnych 71 gospodarstw domowych (14,3% wszystkich respondentów), natomiast
usługi kupowało 46 gospodarstw domowych (9,2% wszystkich respondentów).
Wśród zakupów na rynku internetowym widoczna jest znaczna przewaga
zakupów poprzez sklepy internetowe. Grupy produktów kupowane przez gospodarstwa domowe oraz częstotliwość tych zakupów w ostatnich dwóch latach
przedstawiono w tabeli 3.
Produkty wymienione w tabeli 3 można pogrupować w 3 obszarach: produkty
łatwej decyzji (o niskiej cenie jednostkowej), trudnej decyzji (o wysokiej cenie
jednostkowej i długim czasie użytkowania) oraz aktywa trwałe (nieruchomości).
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Tabela 2. Dokonywanie zakupów poprzez Internet przez gospodarstwa domowe
(N = 500) w %
Gospodarstwa domowe

Sposób zakupu w Internecie

liczba

(%)

tak

159

31,8

nie

341

68,2

ogółem

500

100,0

tak

71

14,3

nie

427

85,7

ogółem

500

100,0

tak

46

9,2

nie

454

90,8

ogółem

500

100,0

Sklep internetowy
Ważne

Aukcje
Ważne

Usługi internetowe
Ważne

Ź r ó d ł o: badania w ramach grantu MNiSW nr NN112092636 Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Tabela 3. Częstotliwość dokonywania zakupów poszczególnych grup produktów
przez gospodarstwa domowe (N = 159)

Odpowiedzi
respondentów

Książki,
płyty

Sprzęt
elektroOdzież,
niczny,
obuwie
komputerowy

Dom,
ogród

Kosmetyki

Sprzęt
AGD/
RTV

Żywność

Nieruchomości

Nie

35,0

35,4

35,7

53,8

54,1

56,7

93,0

95,6

Tak, często

26,1

20,3

17,2

5,7

17,8

10,2

2,5

1,3

Tak,
sporadycznie

31,8

37,3

31,8

28,5

20,4

22,3

1,3

1,3

Tak, ale tylko
raz

5,1

5,7

11,5

9,5

5,7

8,9

0,6

1,9

Zamierzam
skorzystać
w przyszłości

1,9

1,3

3,8

2,5

1,9

1,9

2,5

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ogółem

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 2.
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Przyglądając się częstotliwościom zakupów poszczególnych grup produktów
można zauważyć, że:
a) W przypadku produktów szybkoobrotowych najmniej wskazań zakupu
stanowiła żywność – 4,4%. Gospodarstwa domowe w okresie ostatnich dwóch
lat kupowały książki i płyty (63,1% wskazań), odzież i obuwie (63,3% wskazań),
produkty do domu/ogrodu (43,7% wskazań). Pod względem częstotliwości zakupu gospodarstwa domowe wskazywały książki i płyty jako produkty częstego
zakupu (26,1% wskazań), odzież i obuwie (20% wskazań), w dalszej kolejności
kosmetyki (17,8% wskazań).
b) W przypadku produktów trudnej decyzji gospodarstwa domowe w okresie
ostatnich dwóch lat kupiły sprzęt elektroniczny/komputerowy (60,5%), sprzęt
AGD/RTV (41,4%). Około 3,5% gospodarstw domowych deklaruje, że w przyszłości zamierza kupić przez Internet sprzęt elektroniczny/komputerowy.
c) W przypadku nieruchomości zaledwie 4,5% gospodarstw domowych kupuje aktywa trwałe przez Internet. W przyszłości gospodarstwa nie zamierzają
korzystać z tej formy zakupu nieruchomości.
Porównując uzyskane wyniki z wynikami Raportu e-commerce 2010 można
zauważyć zbieżność wyników18. Produkty wskazywane jako kupowane przez Internet to głównie produkty, których cena internetowa jest niższa i to rekompensuje
członkom gospodarstwa domowego dysonans związany z brakiem możliwości
dotknięcia/obejrzenia produktów. Należy przypuszczać, że część produktów
jest „oglądana w realu” przez członków gospodarstwa domowego, a następnie
(ze względu na cenę lub dogodność dostawy) zakupowana na rynku internetowym.
Gospodarstwa domowe, które zadeklarowały zakup usług przez Internet
w ostatnich dwóch latach zapytano, z jakich usług korzystają. Kupowane usługi
przez gospodarstwa domowe przedstawia rysunek 2.
Z nauki przez Internet oraz płatnej rozrywki korzysta ok. 1/3 gospodarstw
domowych, które korzystają z płatnych usług internetowych. Najwięcej gospodarstw domowych korzysta z bankowości internetowej (85,8% wskazań).
Najmniej gospodarstw domowych, bo 23,9%, korzysta z usług internetowych
związanych z pracą zdalną. Przeprowadzając analizę tej grupy zauważa się, że
grupę taką stanowią gospodarstwa domowe, gdzie głowa rodziny prowadzi własną działalność gospodarczą oraz ma powyżej 35 lat.
Ze względu na największy udział zakupów produktów przez gospodarstwa
domowe bliżej przyjrzano się strukturze takiego gospodarstwa. Kwestionariusz
wypełniała głowa rodziny, osoba ta dokonywała także wskazań, jakie są poszczególne role członków gospodarstwa domowego w procesie podejmowania decyzji
zakupów w sklepie internetowym. Z badania wynika, że:
18

Raport e-commerce 2010...
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Rys. 2. Korzystanie przez gospodarstwa domowe z płatnych form usług internetowych (N = 46)
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 2.

Tabela 4. Struktura gospodarstw domowych, które dokonują zakupów w sklepach internetowych.
Charakterystyka głowy rodziny (N = 159)
Elementy struktury
Płeć:
kobiety
mężczyźni
Wiek:
20-24 lata
25-34 lata
35-54 lata
55-64 lata
65 lat i więcej
Wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
policealne
wyższe
Zawód:
pracownicy najemni w sektorze publicznym
pracownicy najemni w sektorze prywatnym
prywatni przedsiębiorcy
rolnicy
renciści/emeryci
studenci
inni
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 2.

Odsetek
52,2
47,8
3,3
28,3
52,2
14,1
2,2
1,1
12,0
33,7
2,2
51,1
31,5
37,0
15,2
2,2
10,9
0,0
3,3
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Tabela 5. Struktura gospodarstw domowych, które dokonują zakupów
w sklepach internetowych (N = 159)
Elementy struktury
Dochody (zł):
326-449
450-599
600-1000
1001-1500
1501-2000
2001-3000
odmowa
Liczba osób:
1
2
3
4
5
6
7
Zamieszkanie:
miasto do 10 tys.
miasto 10-50 tys.
miasto 50-100 tys.
miasto 100- 500 tys.
miasto powyżej 500 tys.
wieś

Odsetek
1,1
5,4
17,4
19,6
25,0
12,0
19,6
6,5
15,2
27,2
34,8
12,0
3,3
1,1
3,3
14,1
4,3
16,3
35,9
26,1

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 2.

a) Inicjatorem zakupu jest głównie głowa rodziny (56,3% wskazań), następne wskazania to mąż / żona lub partner(ka) (25,9%) oraz syn/córka (10,8%).
b) Wskazania dotyczące osoby poszukującej informacji, decydenta oraz dokonującego zakupu wskazują większościowo na głowę rodziny, gdyż wartości
procentowe odpowiedzi to kolejno 57, 64,6 oraz 62,7%. Pozostałe warianty odpowiedzi rozkładają się głównie pomiędzy partnerów oraz dzieci, przy poszukiwaniu informacji znaczącą rolę odgrywa także wnuk/wnuczka (7% wskazań).
c) Doradcą w procesie zakupu jest głowa rodziny (40,5% wskazań), następnie mąż/żona lub partner(ka) (34,2%), syn/córka (12,7%) oraz wnuk/wnuczka
(7,6% wskazań).
Przyglądając się rolom poszczególnych członków gospodarstwa domowego
można zauważyć, że głowa rodziny ma decydującą rolę w podejmowaniu decyzji
zakupowych w Internecie.
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W celu przybliżenia profilu gospodarstwa domowego, w którym dokonywane
są zakupy w sklepach internetowych wyselekcjonowano informacje o gospodarstwie domowym:
a) strukturę wiekową, zawodową, rodzaj wykonywanego zawodu głowy rodziny (tab. 4),
b) dochód netto przypadający na członka rodziny oraz liczebność gospodarstwa domowego (tab. 5).
W badanych gospodarstwach domowych, w których dokonywane są zakupy
poprzez sklepy internetowe, głowę rodziny stanowią zarówno mężczyźni (47,2%
wskazań), jak i kobiety (52,8% wskazań). Głowa rodziny to przede wszystkim
pracownik najemny sektora prywatnego i państwowego (68,5% wskazań) oraz
prywatny przedsiębiorca (15,2% wskazań).
Struktura wiekowa gospodarstw, które dokonują zakupów to głównie takie,
których głowa rodziny mieści się w przedziale 25-54 lat (80,5% wskazań), przy
czym najwięcej wskazań wystąpiło w przedziale 35-54 lat (52,2% wskazań),
mniejsza ilość w przedziale 25-34 lat (28,3% wskazań). Wysoka liczba wskazań
w przedziale wiekowym 35-52 lat może być spowodowana np. posiadaniem przez
głowę rodziny dzieci/wnuków w takim wieku, że współdziałają w zakupach internetowych, oraz stabilną sytuacją zawodową i wyższymi dochodami.
W gospodarstwach dokonujących zakupy przez Internet dochód na jednego
członka rodziny netto to 1501-2000 zł (25% wskazań), kolejne to 1001-1500
(19% wskazań), 600-1000 zł (17,4% wskazań) oraz 2001-3000 zł (12% wskazań). Rodziny są głównie rodzinami 4-osobowymi (34% wskazań), kolejną grupę
stanowią rodziny 3-osobowe oraz 2-osobowe. Gospodarstwa 1-osobowe i wieloosobowe (powyżej 5 osób) stanowią niewielki procent gospodarstw, które czynnie działają na rynku internetowym. Przed badaniem sądzono, że większy odsetek
gospodarstw, które dokonują zakupów poprzez sklepy internetowe będą stanowiły gospodarstwa 1-osobowe, jednak jak widać, przewagę stanowią rodziny wieloosobowe, ze stabilną sytuacją zawodową oraz dochodową. Ostatnim aspektem
jest miejsce zamieszkania gospodarstw domowych. Widoczna jest tutaj przewaga
gospodarstw mieszkających w średnich i dużych miastach (52,1% wskazań) oraz
na wsi (26,1% wskazań).
Następnie zapytano gospodarstwa domowe o powody dokonywania zakupów
poprzez Internet oraz o rolę informacji w procesie zakupu online. Powody dokonywania zakupów internetowych przedstawia tabela 6.
Biorąc pod uwagę dwie odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”
można stwierdzić, że powody dokonywania zakupów przez gospodarstwa w sklepach internetowych są następujące (według kolejności malejącej):
1) atrakcyjna cena produktu (98,7%),
2) dogodny sposób poszukiwania informacji (96,9%),
3) duży wybór produktów (95%),
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Tabela 6. Główne powody dokonywania zakupów w sklepach internetowych
przez gospodarstwa domowe (N = 159) w %
Odpowiedzi
respondentów

Dostępność
produktów

Dogodny
sposób
poszukiwania
informacji

Duży
wybór
produktów

Atrakcyjna cena

Reklama

Informacje
uzyskane
od znajomych

Wpływ
jednego
z członków
rodziny

„Moda”
na dokonywania
zakupów
online

Zdecydowanie
tak

59,7

69,2

66,7

72,3

2,5

7,5

9,4

4,4

Raczej
tak

35,2

27,7

28,3

26,4

12,6

35,2

27,0

13,2

Raczej
nie

3,1

1,3

4,4

0,6

44,0

35,2

30,2

23,3

Zdecydowanie
nie

1,3

0,6

0,6

0,6

34,6

19,5

30,8

56,6

Nie mam
zdania

0,6

1,3

0,0

0,0

6,3

2,5

2,5

2,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ogółem

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 2.

4) dostępność produktów (94%),
5) informacje uzyskane od znajomych (42,7%),
6) wpływ jednego z członków rodziny (36,4%),
7) moda na dokonywania zakupów online (17,6%),
8) reklama internetowa (15,1%).
Analizując wyniki badania można stwierdzić, że z punktu widzenia gospodarstw domowych duże znaczenie mają niskie ceny produktów znajdowanych
na rynku internetowym oraz aspekt informacyjny związany z poszukiwaniem danych o produktach. Informacje takie są pozyskiwane poprzez opinie
o produktach/usługach od innych użytkowników Internetu oraz z forów dyskusyjnych tematycznych. Źródło informacji stanowią także portale społecznościowe oraz wypowiedzi ekspertów w Internecie. Dla gospodarstw domowych niską
rangę ważności przy zakupach internetowych mają reklamy, które nie skłaniają do
zainteresowania określonym sklepem internetowym/produktem oraz nie budują
zaufania do sprzedawcy internetowego oraz jego oferty.
Analizując informacje i ich rolę w podejmowaniu decyzji zakupowych należy
przyjrzeć się także roli informacji zawartej w sklepie internetowym (zob. zestawienie w tab. 7).
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Tabela 7. Rola informacji przy zakupach w sklepach internetowych
przez gospodarstwa domowe (N = 159) – w %

Odpowiedzi
respondentów

Dostęp do
informacji

Informacje
od wielu
innych osób

Aktualność
informacji
o produkcie

Łatwa
komunikacja
z rodziną
podczas
zakupów

Wiarygodność
informacji

Weryfikacja
informacji

Zdecydowanie tak

84,9

62,9

62,9

16,4

17,0

36,5

Raczej tak

13,8

33,3

33,3

20,1

68,6

54,7

Raczej nie

0,0

1,3

1,3

27,0

5,0

3,1

Zdecydowanie nie

0,0

0,6

0,6

25,8

0,6

1,9

Nie mam
zdania

1,3

1,9

1,9

10,7

8,8

3,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ogółem

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 2.

W tabeli 7 przedstawiono informacje online, z których korzystają gospodarstwa domowe podczas procesu zakupu w sklepie internetowym. Wymienić tutaj
kolejno można:
1) dostęp do informacji (98,7%),
2) informacje od wielu innych osób oraz aktualność informacji o produkcie
(po 96,2% wskazań),
3) weryfikacja informacji (91,2%).
Wiarygodność informacji została określona „zdecydowanie tak” – 17% wskazań gospodarstw, „raczej tak” – 68,6% wskazań. Sumarycznie daje to wartość
85,6% wskazań. Najniższą rangę procentową odnotowano przy pozycji „łatwa
komunikacja z rodziną podczas zakupów” – „zdecydowanie tak” (16,4%), „raczej
tak” (20,1%), a ponad 10% gospodarstw domowych nie miało zdania, co sądzi
o roli tego aspektu w zakupach online.
W badaniu gospodarstwa domowe oceniały, jaką rolę w decyzjach zakupowych odgrywają nowoczesne formy komunikacji i wymiany informacji/
/rekomendacje. Zestawienie przedstawia tabela 8 i rysunek 3.
Jak wynika z danych tabeli 8, gospodarstwa domowe korzystają (często lub sporadycznie) z następujących form komunikacji/rekomendacji w procesie zakupu:
1) opinie od innych klientów (28,6% wskazań),
2) fora dyskusyjne (23,6%),
3) wypowiedzi ekspertów w Internecie (21,7%),
4) informacje na serwisach specjalistycznych (19,1%),
5) informacje rozsyłane przez e-mail (18,3%),
6) informacje pozyskiwane przez serwisy społecznościowe (12,8%).
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Tabela 8. Rola w decyzjach zakupowych nowoczesnych form komunikacji
i wymiana informacji/rekomendacje (w %)
Opinie
innych
klientów

Fora
dyskusyjne

Eksperci

Czatboty

Blogi

Serwisy
specjalistyczne

Portale
społecznościowe

E-mail

Nie

68,0

72,6

74,0

91,5

89,2

77,9

83,6

79,3

Tak, często

18,1

11,8

9,9

1,8

1,2

8,1

3,7

5,1

Tak,
sporadycznie

10,5

11,8

11,8

3,9

6,3

11,0

9,1

13,2

Tak,
ale tylko raz

0,4

0,8

1,2

0,4

0,6

2,8

0,6

0,2

Zamierzam
skorzystać
w przyszłości

2,8

2,8

2,8

2,2

2,4

0,2

2,8

2,0

Trudno
powiedzieć

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,0

0,2

0,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Odpowiedzi
respondentów

Ogółem

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 2.

Rys. 3. Źródła pozyskiwania informacji podczas dokonywania zakupów internetowych
przez gospodarstwa domowe (N = 159)
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 2.

Mało znaczące okazały się pozostałe opcje, czyli czatboty oraz blogi.
Wysokie znaczenie wymiany informacji z innymi uczestnikami rynku oraz
poleganie na opiniach internautów to ważne czynniki generowania popytu w Internecie. Anonimowy użytkownik, wyrażający pochlebne opinie
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Tabela 9. Formy zakupu porównywane przez gospodarstwa domowe (N = 159) – w %
Odpowiedzi
respondentów

Sklep internetowy
– sklep internetowy

Sklep internetowy
– aukcja

Sklep internetowy
– sklep tradycyjny

Zawsze

41,5

23,3

42,1

Często

30,8

30,2

30,8

Czasami

16,4

17,6

15,7

Nigdy

4,4

20,1

5,0

Trudno powiedzieć

6,9

8,8

6,3

100,0

100,0

100,0

Ogółem
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 2.

o produktach, jest bardziej wiarygodny niż reklamy oraz działania promocji
sprzedaży.
Przy analizie porównawczej źródeł pozyskiwania informacji o zakupach internetowych (porównanie źródeł tradycyjnych i internetowych), uwidoczniła się
znacząca rola zarówno serwisów internetowych (80,4% wskazań), jak i znajomych (67,4% wskazań) oraz rodziny (60,9% wskazań). Mniejsze znaczenie miały
fora dyskusyjne, portale społecznościowe oraz sprzedawcy. Najmniej uwagi przykłada się do informacji pozyskiwanych z reklam internetowych oraz tradycyjnych
mediów informacyjnych (po 26,1% wskazań). Może to oznaczać, że aktualność
informacji w serwisach internetowych (sklepach internetowych) oraz rekomendacje ze strony rodziny oraz znajomych mogą być głównym bodźcem informacyjnym do podejmowania decyzji zakupowych w sklepach online.
W procesie zakupu ważny aspekt stanowi wybór alternatywny. Gospodarstwa
domowe dokonujące zakupów w sklepach internetowych zostały zapytane o to,
jakie inne formy zakupu porównują ze sobą (zob. tab. 9).
Z danych tabeli 9 wynika, że gospodarstwa domowe przed podjęciem decyzji
o zakupie porównują zawsze produkty w sklepach internetowych z produktami
w sklepach tradycyjnych (42,1% wskazań) oraz w innych sklepach internetowych
(41,5% wskazań). Biorąc pod uwagę wcześniej analizowane powody dokonywania zakupów poprzez Internet można stwierdzić, że czynnikiem porównawczym
jest cena produktów i dostępność informacji o nich. Około 1/5 gospodarstw
domowych deklaruje, że nie porównuje sklepów internetowych z aukcjami, natomiast określenie „czasami” i „często” związane z porównywaniem alternatyw
zakupu produktów sklep internetowy – sklep tradycyjny – aukcja deklaruje ponad
47% gospodarstw domowych.
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Podsumowanie
Z przedstawionych badań wynika, że poznanie mechanizmów zakupu oraz
źródeł informacji i czynników wpływających na zakupy gospodarstw domowych
są niezmiernie ważne. Biorąc pod uwagę tendencje wzrostu osób w Polsce z dostępem do Internetu oraz wzrost wartości rynku e-commerce należy stwierdzić, że
w niedalekiej przyszłości znaczenia nabierze dokładne poznanie mechanizmów
popytowo-podażowych działających na rynku internetowym. Z przedstawionych
badań wynika również, że wraz z rozwijającymi się w Internecie działaniami
e-commerce zmianie uległy zachowania nabywcze konsumentów, w tym także
komunikacja pomiędzy członkami gospodarstwa domowego oraz pomiędzy gospodarstwem domowym a sprzedawcą internetowym. W procesie zakupu dostęp
do informacji, informacje od wielu innych osób, aktualność informacji o produkcie oraz weryfikacja informacji stanowią ważne aspekty informacyjne związane
z zakupami internetowymi.
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przekazów marketingowych
ze zmianami w konsumpcji gospodarstw domowych

Streszczenie. Rozwój technologiczny dynamicznie zmienia sposób konsumpcji mediów
będących nowymi środkami komunikacji w społeczeństwie. Jednocześnie rynek wydatków marketingowych skojarzony jest w największym stopniu z relacjami popytu i podaży w gospodarce.
Każdorazowe impulsy zewnętrzne, spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego czy szoki asymetryczne wpływają na ograniczanie wydatków najprostszych do ograniczania przez przedsiębiorstwa.
Zaliczyć do nich należy przede wszystkim wydatki wspomagające sprzedaż, najprostsze i najszybsze do wprowadzenia, zatem głównie wydatki promocyjne i reklamowe.
Niniejsze rozważania są próbą udzielenia częściowej odpowiedzi na pytania o słuszność takiego działania, wpływ na sposób komunikacji z rynkiem popytowym gospodarstw domowych, wreszcie, o to, w jakim stopniu dynamika zmian w nowych kanałach komunikacji wpływa na zmiany
w zachowaniach konsumpcyjnych gospodarstw domowych.
Ważnym dylematem, z punktu widzenia przedsiębiorstw komunikujących się z rynkiem odbiorców w czasach spowolnienia dynamiki popytu, jest również pytanie o zasadność obniżania
wydatków na tę komunikację oraz ewentualne skutki takich działań, implikujące określone skutki
w przyszłych okresach.
Slowa kluczowe: reklama, gospodarstwo domowe, konsumpcja

Wstęp
Okres ostatnich dwudziestu lat w polskiej gospodarce rysuje się nie tylko
transformacją i przekształceniami własnościowymi. Jest to przede wszystkim
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czas kształtowania się nowego konsumenta, uwarunkowań i nieznanych dotąd
modeli zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych, niezwykle dynamicznego wzrostu wartości popytu i podaży rynkowej oraz poszukiwań dróg
dotarcia w kanałach komunikacji między podażą a popytem. Zmiany obecne
w gospodarce polskiej ostatniego dwudziestolecia są niemal skondensowaną formą zachowań, które społeczeństwa krajów Europy Zachodniej kształtowały przez
dziesięciolecia. Na tę swoistą rewolucję nałożyć należy niezwykle dynamiczny
rozwój nowych środków przekazu i komunikacji masowej, wreszcie wykorzystywanie badań efektywności, a poprzez to – optymalizację w procesach dotarcia do
konsumenta.

1. Analiza zmian w narzędziach komunikacji
Rynek mediów w Polsce od kilkunastu lat odgrywa kluczową rolę w zakresie
komunikacji między podażą a popytem. Rola tego rynku nie ogranicza się wyłącznie do jednostronnego przekazywania płatnej informacji o produkcie, idei czy
marce, czym najczęściej bywa narzędzie w postaci reklamy, ale polega również na
kreowaniu mód, stylów i zachowań konsumentów. W największym stopniu można zauważyć takie motywy działania od roku 1990, co wiązało się z rozpoczęciem
rozwoju mediów komercyjnych.
Za medium uważa się grupę środków przekazu o identycznym lub podobnym
systemie działania, przekazu, nadawania i odbierania informacji przez odbiorcę1.
Ewolucyjny rozwój rynku mediów doprowadził do procesu segmentacji tego
sektora, w ramach którego można dokonać podziału na media elektroniczne
(ulotne) oraz drukowane (stabilne). Istotą mediów elektronicznych jest dynamika
i zmienność. Ulotność przekazu powoduje, że konsument nie ma często możliwości, by do jego percepcji przekaz trafiał w sposób zindywidualizowany pod
względem szybkości przyswajania. Innymi słowy, niezależnie od płci, wieku,
szybkości działania zmysłów – każdy konsument w tym samym czasie odbiera
dany przekaz. Nieco inaczej jest w przypadku mediów stabilnych – drukowanych.
Tu każdy konsument może w sposób indywidualny przyswajać treści prezentowane, najczęściej według własnego rytmu i szybkości percepcji. Jak łatwo przewidzieć, media działające w sposób ulotny (nie tylko ze względu na technologię
przekazu) najczęściej oddziałują na sferę emocjonalną, ponieważ ich założeniem
jest przekaz szybki, pozbawiony treści przyswajanych przez lewą półkulę mózgową, odpowiedzialną za sferę kognitywną. Między innymi dlatego marketing
M. Strużycki, T. Heryszek, Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, Difin, Warszawa
2007, s. 49.
1
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rozpoczął prace nad działaniem na emocje, czyli czynniki afektywne, za które
odpowiada prawa półkula naszego mózgu. Do mediów elektronicznych zalicza
się technologie cyfrowe i analogowe, w szczególności telewizję, radio, nośniki
dynamiczne reklamy zewnętrznej czy Internet. Media drukowane – stabilne – to
w większości prasa, zatem magazyny, czasopisma i gazety oraz outdoor, plakaty czy ulotki. Oprócz wspomnianego należy zauważyć inny podział, traktujący
według kryterium kodowania sygnału, następnie jego transmisji i procesu dekodowania. Zakłada on podział na media audiowizualne, wizualne i foniczne2, co
przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Podział mediów według kryterium kodowania i transmisji
Ź r ó d ł o: M. Strużycki, T. Heryszek, Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, Difin, Warszawa 2007,
s. 49.

Ze względu na obszar nadawania media dzieli się na: lokalne, regionalne, krajowe, światowe. Do mediów lokalnych zalicza się lokalna, miejska gazeta, radio,
telewizja działające na lokalnym obszarze. Podobnie do mediów regionalnych,
działających na obszarze regionów danego kraju, zaliczyć można dzienniki, czasopisma, telewizje, stacje radiowe, do mediów krajowych natomiast zalicza się
zarówno te wspomniane wyżej, jak i telewizje i radiostacje krajowe. Wreszcie do
mediów światowych zaliczyć można przede wszystkim medium globalne, jakim
stał się Internet.
Nie sposób dzielić dziś rynku mediów według kryterium użyteczności na media jedno- i wielotorowe. Te pierwsze służą wyłącznie przekazywaniu komunikatu komercyjnego, zalicza się do nich outdoor, wielotorowe przenoszą nie tylko
komunikat komercyjny, ale zawierają także tzw. content (treść), którym może być
ładunek rozrywkowy, edukacyjny lub informacyjny. Są to telewizja, radio, prasa,
Internet, kino, wideo i telefonia cyfrowa.
We współczesnych gospodarkach zauważalny jest silny trend umacniający kanały komunikacji, których działanie opiera się na wykorzystaniu percepcji związanych ze zmysłem wzroku odbiorcy. Takie działania nadawców nie powinny być
2

Ibidem.
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zaskoczeniem, zważywszy, że właśnie zmysł wzroku jest dominujący pod względem dostarczania informacji do ośrodków mózgowych analizujących odbierane
bodźce z otoczenia człowieka. Wpływ poszczególnych zmysłów na percepcję
człowieka został przedstawiony na rysunku 2.

Rys. 2. Udział zmysłów człowieka w pozyskiwaniu informacji o otoczeniu (w %)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie literatury.

Zgodnie z wynikami badań nad nośnością informacyjną form przekazu,
odbiorca zachowuje trwale w swej pamięci ok. 10% tekstu przeczytanego, 20%
tekstu wysłuchanego, 33% obejrzanego obrazu i aż połowę obejrzanego obrazu,
któremu towarzyszy wysłuchany tekst. Nie może więc dziwić tak silna pozycja
mediów audiowizualnych, zwłaszcza telewizji i Internetu w ostatnich latach.
Ważnym trendem w procesie mediatyzacji procesów komunikacyjnych staje
się globalizm. Gospodarka elektroniczna, zdaniem niektórych badaczy, ze swej
natury jest gospodarką globalną, ponieważ w przestrzeni elektronicznej nie ma
wyznaczonych granic i podziałów geograficznych. Zatem to przede wszystkim
rozwój gospodarczy determinuje rozwój i wykorzystanie nowych środków komunikacji nie tylko w obrębie jednego państwa, lecz również w obrębie szerszego,
globalnego terytorium.
Media w obecnym kształcie, w warunkach polskich, zaczęły się formować
i ewoluować od ok. 1990 r., należy jednak wspomnieć o procesach formowania
się rynku komunikacji oraz jego przekształceniach, które trwają nieustannie od
kilkuset lat. Proces rozwoju mediów w Polsce, zarówno w czasie, gdy media
były ograniczane poprzez wpływy polityczne, aż do stanu obecnego prezentuje
tabela 1.
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Tabela 1. Chronologiczne ujęcie rozwoju mediów w Polsce
Rok

Medium, wydarzenie

Charakterystyka

1795

„Monitor Polski”

pierwsze wolne rządowe pismo wydawane regularnie
(Warszawa, zasięg ogólnokrajowy)

1808

tzw. dzienniki
departamentowe

pierwsze gazety lokalne

1865

360 tytułów prasowych

końcówka powstania styczniowego – samych gazet lokalnych: w zaborze rosyjskim – 29, 32 gazety w zaborze
austriackim, 60 w zaborze pruskim

1919

odzyskanie niepodległości

nowe możliwości techniczne, odbiorca miejski i wiejski,
rozwój partii demokratycznych (prasa prorządowa i antyrządowa), rozwój subwencji prasowych – dotacji rządu dla
prasy prorządowej

Po 1925

rozwój radiofonii

powstanie Polskiego Radia SA (Warszawa), rozgłośnie
regionalne w Katowicach, Poznaniu, Lublinie

1929

rozwój prasy lokalnej

gazety lokalne w 1/3 powiatów w Polsce (ponad 110
różnych tytułów), nakład do 5 tys. egzemplarzy, 1/3 tytułów
to gazety wydawane przez samorządy

1939-1945

likwidacja prasy polskiej

prasa podziemna, ulotki

Po 1945

centralizacja prasy

gazety wydawane przez partie lewicowe, kontrolowane przez
Ministerstwo Informacji i Propagandy – CENZURA

Po 1945

uruchomienie radia
w Polsce po wojnie

uruchomienie 4 programów ogólnopolskich, Program 1
– największy zasięg techniczny, masowy; Program 2 – program kulturotwórczy (propagowanie muzyki klasycznej,
jazzowej); Program 3 – program skierowany do odbiorcy
młodszego, miejskiego; Program 4 – program tworzony dla
społeczności harcerskiej (rozgłośnia harcerska)

Po 1950

pisma zakładowe
– lokalne

tworzenie propagandy w dużych zakładach pracy (propaganda dotycząca głównie zagrożeń imperialistycznych)

1952

telewizja ogólnopolska

1952-1989 telewizja program 1 i 2, programy regionalne
w ośrodkach regionalnych

Po 1953

fronty jedności narodowej
(narzucony z góry system
wydawania gazet)

tworzenie przez tzw. fronty gazet lokalnych – na swoim
obszarze każda z gazet miała swój określony cel
(walka z wrogimi siłami, o dobro robotników etc.)

Po 1958

RSW PKR

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza Prasa – Książka
– Ruch: prawdziwa propaganda (scentralizowana)

Po 1978

gazety podziemne

drugi obieg prasy, walczącej z systemem

Po 1989

likwidacja RSW PKR

LIKWIDACJA CENZURY, przygotowania do wyborów,
część z gazet podziemnych oficjalnie przekształcana
w gazety lokalne i ogólnokrajowe:
1989 – 75 gazet lokalnych, 1991 – 520, 1995 – 1200;
rozwój przedsiębiorczości (prasa lokalna jako medium
reklamowe)
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cd. tab. 1

Rok

Medium, wydarzenie

Charakterystyka

Po 1989

likwidacja ustawy
o łączności

zejście z częstotliwości wojskowych (uwolnienie radiofonii
spod cenzury i kontroli systemu totalitarnego)
1990 r. – powstanie radia o charakterze lokalnym „Radio
Małopolska Fun”

1991-1993

rozwój telewizji
regionalnej

powstanie 24 stacji prywatnych (TV S Poznań, Kopernikus,
Nowa TV, TV Echo), wysoki poziom inwestycji – niska
rentowność,
1993 – Polonia 1 – pierwszy kanał satelitarny po polsku
(kapitał włoski Nicola Grauso), zaczął się proces fuzji,
Polsat – pierwsza koncesja na telewizję ogólnopolską

Po 1991

rozwój radiofonii
komercyjnej

wydawanie promes koncesyjnych (pozwoleń tymczasowych), powstanie Radia Solidarność (Eska), Radio Z (Zet)
Warszawa, Radio S Poznań, Radio Eska Wrocław,
1992 – ustawa o radiofonii i telewizji (do 1994 r. wydano
ponad 120 koncesji na radia lokalne i ponadlokalne)

Po 1995

restrukturyzacja rynku

wysoki poziom konkurencji, spadek opłacalności wydawania
prasy (olbrzymia liczba), fuzje, przejęcia na rynku prasy,
rozwój radiofonii prywatnej – komercyjnej, która przejęła
dużą część rynku reklamowego,
formatowanie radiofonii komercyjnej,
ogólnopolskie radia komercyjne: RMF, Zet, Eska, Planeta,
Plus etc.

Stan
obecny

silne scentralizowanie

niski poziom rozwoju mediów lokalnych i regionalnych;
telewizja:
– TVP (grupa + kanały tematyczne)
– Polsat (grupa + kanały tematyczne)
– TVN (grupa ITI + kanały tematyczne)
radio:
– Grupa Bauer (RMF, RMF Maxxx, RMF Classic, Miasto
Muzyki.pl – cyfryzacja) – kapitał niemiecki
– Grupa Eurozet (Radio Zet, Ad.point, Radio Plus, Antyradio) – kapitał francuski
– Agora (Złote Przeboje, Blue FM, Roxy FM, Tuba FM)
– Polskie Radio (4 programy)
– Radio regionalne (17 spółek radiowych)
– Grupa ZPR (Radio Eska, Eska Rock, Vox FM)
– Radio Maryja (+ TV Trwam)
– stacje lokalne, diecezjalne
Internet:
– Onet.pl (kapitałowo ITI)
– Interia (kapitałowo Broker)
– gazeta.pl (kapitałowo Agora)
– wp.pl (kapitałowo TPSA)
prasa:
– Agora („Gazeta Wyborcza”, „Metro”)
– Passauer
– Axel Springer

Ź r ó d ł o: jak przy rys. 2.
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Podstawowa rola współczesnych mediów ewoluowała zatem od roli społecznej, poprzez rolę komunikacyjną, aż po współczesną rolę biznesową, której
znaczenia w obecnych czasach nie można przecenić, co pokazuje tabela 2. Oprócz
wymienionych, media pełnią również inne role w demokratycznych gospodarkach rynkowych.
Tabela 2. Rola współczesnych mediów
Rola mediów

Wyznacznik

Charakterystyka

Społeczna

informacyjna, opiniotwórcza,
kulturotwórcza, rozrywkowa

nośnik czynników prospołecznych,
budowa społeczeństwa obywatelskiego

Komunikacyjna

informacja niekomercyjna,
debata publiczna

media jako narzędzie wymiany informacji w demokracji parlamentarnej
i samorządności

Biznesowa

narzędzie promotion-mix
w ramach marketing-mix

media jako przedsiębiorstwa rynkowe,
nastawione na zysk, będące kanałem
informacji komercyjnej między podażą
a popytem

Ź r ó d ł o: jak przy rys. 2.

Powyższe cechy wymuszały na przestrzeni ostatnich lat silne procesy segmentacji i „targetyzacji” mediów. „Target” w rozumieniu medialnego kanału
komunikacyjnego to grupa docelowa, dla i do której dane medium kieruje swój
przekaz, celem staje się zatem precyzyjny przekaz treści tzw. contentu, który
– w założeniu atrakcyjny dla odbiorcy – powinien przykuwać jego uwagę i zatrzymać przy danym medium jak najdłużej. Dzięki temu media komercyjne mogą
przy założonej minimalizacji nakładów maksymalizować użyteczność z punktu
widzenia odbiorcy, maksymalizować liczbę odbiorców, co powoduje kierowanie
większego strumienia nakładów reklamowych do takiego kanału komunikacji,
a dzięki większym wpływom – generować coraz bardziej atrakcyjny content.
Należy zaznaczyć, że największy skok technologiczny dotyczy nowych mediów, głównie Internetu. Jest to jedyne medium, które zanotowało wzrost wpływów reklamowych w latach 2008-2009, kiedy nastąpiło ogólne zahamowanie
dynamiki wzrostu rynku reklamy, podczas gdy właściwie cały rynek reklamowy
zanotował tendencję spadkową, rynek reklamy internetowej wręcz przeciwnie,
zanotował tendencję wzrostową. Permanentnie rośnie również ilość użytkowników Internetu w Polsce. Jest to tendencja stała, wystarczy przypomnieć dane
z rynku amerykańskiego, gdzie w roku 2003 wydatki samych tylko małych
i średnich firm w USA wynosząc 495 mln dolarów rosły o kilkadziesiąt procent
rocznie3.
3

Ibidem, s. 111.
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2. Wydatki reklamowe w Polsce w ostatnich latach
Od roku 1990 polskie przedsiębiorstwa z roku na rok przeznaczają coraz
więcej pieniędzy na wydatki marketingowe. Rozwój wolnego rynku, coraz lepszy
ogólny stan gospodarki i poprawa makroekonomicznych wskaźników gospodarczych implikowały zwiększającą się konsumpcję indywidualną, a poprzez to
systematyczne zwiększanie wydatków na analizę, badania rynkowe i narzędzia
marketingowe, w tym na reklamę4.
Cele polityczne i gospodarcze stawiane przed polską polityką i gospodarką
w kontekście społecznym, to przede wszystkim dynamiczna poprawa wskaźników gospodarczych, wśród których jednym z nieformalnych jest wskaźnik poziomu jakości życia. Jednocześnie stwierdzić należy, że jakość życia społeczeństwa
polskiego ciągle w dużej mierze zależy od posiadanych dochodów i zgromadzonych dóbr, co doprowadziło do konkluzji, że istnieją dwa możliwe podejścia
do definicji jakości życia: 1) poznawcza, gdzie szczęście wynika z pozytywnej
oceny jakości obecnego życia i perspektyw, 2) emocjonalna, gdzie stan szczęścia
wynika z przewagi przyjemnych doznań płynących w dużej mierze z nadmiernej
konsumpcji5. Polski konsument, przechodząc skrócony kurs funkcjonowania
w warunkach gospodarki rynkowej, musi – zwłaszcza w przypadku pokoleń pamiętających okres gospodarki nakazowo-rozdzielczej – nauczyć się konsumpcji
w nowych warunkach. Dotyczy to przede wszystkim szerzej wyjaśnionego pojęcia dokonywania racjonalnych wyborów, zważywszy na fakt, że zdecydowana
większość współczesnej komunikacji strony podażowej z popytową oparta jest
na przesłankach emocjonalnych, zatem tych, które mają wpływać na decyzje
nieracjonalne, a afektywne. Z drugiej zaś strony możemy mówić o teoretycznie
korzystnym dla strony popytowej efekcie globalizacji gospodarki, co w teorii powinno zwiększać konkurencyjność.
Do korzyści, jakie wynikają z globalizacji rynków można zaliczyć m.in.:
– wyraźny wzrost potencjału dóbr i usług skoncentrowanych w ofercie podaży, który wpływa na racjonalne wybory konsumenckie i wzrost efektywności
zakupów,
– poprawę potencjału dochodowego konsumentów, przekładającego się na
realny popyt, pojawienie się nowych możliwości w zakresie dostępu do kapitału
i co za tym idzie – stworzenie lepszych możliwości dla wyzwalania przedsiębiorczości regionalnej,
4
Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku, red. G. Wrzeszcz-Kamińska, WSH,
Wrocław 2007, s. 386.
5
T. Słaby, K. Matuszewski, Jakość życia w świetle konsumpcjonizmu, w: Zachowania
konsumentów, red. Z. Kędzior, G. Maciejewski, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008, s. 16.
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– nowe rozwinięte formy więzi rynkowych z konsumentami poprzez aktywną
promocję, mobilność cenową i bardziej klarowne adresowanie różnych strumieni
reklamy6.
Gdyby konsumenci postępowali w sposób całkowicie racjonalny, reklama
nie miałaby sensu. Konsumenci kupowaliby produkt najtańszy lub technologicznie niepowtarzalny7. Najbardziej efektywnym sposobem informowania tych,
którzy są na etapie uświadomienia i zainteresowania nowością jest reklama za
pośrednictwem środków masowego przekazu. Kampanie wprowadzania nowych
produktów na rynek wymagają bowiem na ogół zmasowanego oddziaływania reklamy, aby uświadomić konsumentom fakt istnienia produktu tak szybko i w takim zakresie jak to tylko możliwe8. Jeśli zatem porównać wydatki reklamowe
ponoszone przez przedsiębiorstwa na polskim rynku, to nie sposób nie zauważyć
silnego skorelowania tychże z wydatkami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych.
Tabela 3. Przeciętne nominalne wynagrodzenie miesięczne
w gospodarstwach domowych w Polsce
Rok

Wynagrodzenie miesięczne

2000

1923

2001

2061

2002

2133

2003

2201

2004

2289

2005

2380

2006

2477

2007

2691

2008

2943

2009

3102

2010

3224

Ź r ó d ł o: GUS, Rocznik statystyczny z lat 2001-2010.

Na przełomie ośmiu lat (2000-2008), zauważyć można wzrost popytu w cenach bieżących o ok. 65%, podczas gdy w analogicznym czasie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarstwach domowych wzrosło o 53%, co pokazano w tabeli 3.
6
7
8

Przedsiębiorstwo, region, rozwój, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2011, s. 39.
S. Godin, Dodatek gratis, Helion, Gliwice 2006, s. 16.
L. Garbarski, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 2001, s. 89.
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Jednak mimo stale, choć z różną dynamiką, rosnącej konsumpcji, wskaźniki
te nie są skorelowane z wydatkami reklamowymi strony podażowej w Polsce.
Jest to spowodowane wieloma czynnikami. Przedsiębiorstwa zauważają negatywne tendencje w makrootoczeniu, a także w fundamentach gospodarki, dlatego
wprowadzają programy racjonalizujące – zdaniem przedsiębiorstw – wydatki
na komunikację ze stroną popytową. Drugim czynnikiem obrazującym spadek
realnych wpływów reklamowych jest tzw. wojna rabatowa, czyli sprzedaż czasu
i powierzchni reklamowej z wyższym poziomem rabatów. Zatem, mimo wzrostu
cen nominalnych za powierzchnię lub czas reklamowy, realne wpływy mogą być
niższe, niż w analogicznych okresach poprzedzających. Zauważyć tę tendencję
można na przykładzie danych zawartych w tabeli 4. Należy dodać również, że
za cały 2010 r. nie odnotowano drastycznego przyrostu wpływów reklamowych
w mediach w Polsce9.
Tabela 4. Porównanie wpływów reklamowych netto poszczególnych mediów w Polsce
w latach 2008-2009
Medium
Telewizja

2008
(mln zł)

2009
(mln zł)

Dynamika
(%)

3827,8

3371,5

–11,90

Internet

802,4

874,9

9,00

Magazyny

900,7

767,8

–14,80

Outdoor

803,3

666,3

–17,10

Dzienniki

795,0

651,3

–18,10

Radio

623,5

522,1

–16,30

Kino

86,2

91,1

5,80

7838,9

6945,0

–11,40

Razem

Ź r ó d ł o: dane Starlink, Raport roczny, Warszawa 2010.

Ciekawym, choć przewidywalnym zjawiskiem jest permanentny wzrost nakładów na reklamę w relatywnie młodym, lecz niezwykle dynamicznie rozwijającym się medium, jakim jest Internet. Struktura wydatków reklamowych w mediach w Polsce w sposób jednoznaczny wskazuje na stały wzrost zainteresowania
tym właśnie medium. Co istotne, właśnie Internet jest medium, którego kosztem
przewiduje się zahamowanie rozwoju rynku prasy papierowej oraz telewizji
analogowej skierowanej do szerokiego grona odbiorców, co zilustrowane jest na
rysunku 3 i 4. Według niektórych badań, pokolenie dzieci, młodzieży oraz studentów w nikły sposób konsumuje media zaliczane do tradycyjnych, takich jak radio
Szacunkowe dane według Domu sprzedażowego Eurozet mówią o łącznych wpływach na
poziomie ok. 7,4 mld zł.
9

Analiza korelacji wydatków reklamowych w nowych kanałach dystrybucji...

313

czy telewizja. Jeśli trend przenoszenia wzorców konsumpcji mediów przeniesiony zostanie w postępowanie w wieku produkcyjnym, a zatem na tym etapie
życia, na którym stronie podażowej zależy najbardziej, Internet już obecnie zaliczany jest, obok telewizji i radia, do najbardziej masowych mediów w rozwiniętych gospodarkach. Struktura udziałów Internetu w rynku reklamy w Polsce
rośnie od wielu lat, nawet w sytuacji, gdy spadek dynamiki dotyka całą branżę
medialną.

Rys. 3. Udział w rynku reklamowym poszczególnych mediów w 2008 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie tabeli 4.

Rys. 4. Udział w rynku reklamowym poszczególnych mediów w 2009 r.
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 3.

Przewidywany dalszy wzrost wartości reklamy w Internecie powoduje określone implikacje dla procesów komunikacji, a także nawyków konsumpcyjnych
gospodarstw domowych, co potwierdza wciąż rosnąca wartość wirtualnego rynku
sprzedaży towarów i usług.
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3. Zmiany w konsumpcji gospodarstw domowych
Od początku wprowadzenia przemian ustrojowo-gospodarczych, czyli od
roku 1989, następować zaczęły dynamiczne zmiany w postrzeganiu konsumpcji
w Polsce. Konsumpcja stała się w polskim społeczeństwie wskaźnikiem różnic
społecznych, może pomóc wchodzić coraz wyżej po drabinie stratyfikacji klas.
Jest niewątpliwym wyznacznikiem kultury masowej10.
Zmiana systemu z centralnie-nakazowego na system zmierzający w stronę
wolnorynkowego dała możliwość ukonstytuowania się myślenia zmierzającego
do uwolnienia wielu branż, gałęzi gospodarczych. W Polsce nastąpił dynamiczny
rozwój przedsiębiorczości połączonej z zupełnie nieznanymi do tej pory zachowaniami konsumenckimi. Należy jednak zauważyć, że najważniejsze instytucje
napędowe, czyli takie, których zróżnicowanie lub zmienność silnie różnicują długofalowe tempo wzrostu, to m.in.: struktura praw własności, w tym stopień swobody prywatnej przedsiębiorczości, natężenie konkurencji między dostawcami,
silnie uzależnione od otwarcia gospodarki na handel wewnętrzny, i zagraniczne
inwestycje bezpośrednie11. Procesy te przez wiele lat dopasowywania do społecznej gospodarki rynkowej – jak zapisano w Konstytucji RP – były prowadzone
w sposób centralny. Wydaje się, że dynamika wzrostu wolnego rynku byłaby
w Polsce wyższa, gdyby rynek faktycznie uwolniono, oczywiście należy zauważyć, iż koszty społeczne takiego procesu byłyby nieprzewidywalne.
Współcześnie sterowanie konsumpcją jest przede wszystkim wyrazem zamierzonej działalności producentów w celu maksymalizacji zysków. Osiąganie tego
celu wymaga od przedsiębiorstw opracowywania strategii kształtowania kosztów,
cen, rynku zbytu. Sterowanie konsumpcją wymaga od producentów również
aktywności w zakresie zaangażowania środków w wybór psychologiczno-ekonomicznych narzędzi oddziaływania na konsumentów, utrzymania szeroko zakrojonej współpracy ze światem nauki i techniki i mass mediami. Dla sterowania konsumpcją charakterystyczne stało się częste naruszanie zasad etycznych w stosunku
do konsumentów, takich jak ukrywanie, przemilczanie informacji, upowszechnianie (przez reklamy) nieprawdziwych informacji o produkcie, odnoszących się do
jakości produktu, sposobu jego wytwarzania, efektów jego wykorzystania12.
Posiadanie coraz większej ilości dóbr, sam akt kupowania, a także związana z tym możliwość wzrostu prestiżu w otoczeniu zawodowo-rodzinnym są
10
T. Słaby, K. Maliszewski, Jakość życia w świetle konsumpcjonizmu, w: Zachowania
konsumentów, s. 14.
11
Zagadki wzrostu gospodarczego, red. L. Balcerowicz, A. Rzońca, C.H. Beck, Warszawa
2010, s. 352.
12
H. Jastrzębska-Smolaga, W kierunku trwałej konsumpcji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
2000, s. 100.
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niewątpliwie wyznacznikiem jakości życia, definiowanej jako subiektywny stan
zadowolenia, a nawet szczęścia13. Z drugiej zaś strony trzeba zauważyć coraz
silniejsze wpływy czynników niematerialnych na postrzeganie swojej sytuacji
przez gospodarstwo domowe. Należy do nich posiadanie rodziny, potomstwa,
wykształcenie, zdrowie, pasje, udział w satysfakcjonującym życiu publicznym
i społecznym.
Na rozmiary konsumpcji bezpośredni wpływ ma także malejąca liczba
i struktura demograficzna ludności, migracja wewnętrzna, co pociąga za sobą
inne nawyki konsumpcyjne oraz generowanie nowych potrzeb w dużej części
społeczeństwa.

* analogiczny okres roku poprzedniego = 100

Rys. 5. Zmiany w popycie krajowym i spożyciu indywidualnym w latach 2006-2010
Ź r ó d ł o: GUS, dane dotyczące gospodarki narodowej, Rocznik statystyczny 2011.

W czasie kryzysu gospodarstwa domowe ograniczają konsumpcję. Uważa
się to za działanie racjonalne. Racjonalność jest podstawową kategorią związaną z podejmowaniem decyzji. Można mówić o różnych typach racjonalności.
Inny charakter ma racjonalność naukowa, a inny praktyczna. Racjonalność
praktyczna polega na adekwatnym doborze środków do osiągnięcia założonych celów. Racjonalny jest każdy sposób skutecznie rozwiązujący konkretny problem, niezależnie od tego czy inni uważają go za racjonalny, czy za
13
T. Słaby, K. Maliszewski, Jakość życia w świetle konsumpcjonizmu, w: Zachowania
konsumentów, s. 15.
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irracjonalny14. Jeśli za racjonalne uznać takie zachowania konsumenta, które są
przemyślane, świadome, celowe, wreszcie w jakiś sposób zaplanowane, to każde
pogorszenie nastrojów ogólnych w gospodarce, generowane przez informację
dotyczącą wskaźników gospodarczych, sytuacji w makrootoczeniu, będzie
wpływać na ograniczenie horyzontu planowania konsumpcji przez gospodarstwa
domowe. Według badań, perspektywę maksymalnie 3 miesięcy w działalności
konsumpcyjnej uwzględnia ponad 31% badanych. Dłuższy horyzont czasowy
w sferze zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych (2-3 lat) uwzględnia nieco ponad 3% respondentów, stąd określając racjonalność zachowań konsumentów,
należy wyraźnie podkreślić jej krótkookresowy charakter. Konsumenci nie
uwzględniają w swoich decyzjach ich skutków w długim okresie15. Przypadek
polskich gospodarstw domowych jest jednak szczególnie trudny do określenia
bez odwołania się do szczegółowej analizy struktury konsumpcji, pokazanej na
rysunku 5 i jej skorelowania z dochodem do dyspozycji przeciętnego gospodarstwa domowego.
Porównanie spadku wydatków na reklamę w kanałach komunikacji między
stroną podażową a popytową ze spadkiem popytu krajowego pokazuje, że oba
rynki – rynek konsumpcji oraz rynek mediów pełniących funkcję biznesową
– czyli komunikacyjną, częstokroć również prokonsumpcyjną w wymiarze informacyjnym, są ze sobą powiązane w ścisły sposób. Należy jednak zauważyć, że
wśród mediów jedyną tendencję rosnącą wykazuje reklama internetowa. Internet
natomiast staje się nie tylko kluczowym kanałem komunikacji, ale również – co
pokazują wielorakie badania – kanałem dystrybucji oraz miejscem zawierania
transakcji handlowych.

Zakończenie
Przedsiębiorstwa w swej strategii i taktyce marketingowej nie mogą zaniedbywać działań reklamowych, gdyż są one podstawą stałego dialogu z rynkiem.
Firmy, które ograniczają wydatki na reklamę, ponoszą ryzyko utraty klientów
w najbliższej przyszłości, gdyż reklama odgrywa istotną rolę w umacnianiu
marki i wizerunku firmy. Tymczasem rynek reklamy zanotował w samym
tylko pierwszym kwartale 2009 r. spadek o 160 mln zł, tj. o 9%. W obliczu
kryzysu firmy starają się rezygnować z mniej efektywnych mediów, a także
z niestandardowych kampanii reklamowych. Relatywnie największe szanse ma
14
E. Kieżel, Racjonalność zachowań polskich konsumentów, w: Konsument, gospodarstwo
domowe, rynek, red. Z. Kędzior, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007, s. 103.
15
Ibidem, s. 114.
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reklama internetowa z racji niższych kosztów oraz większej selektywności w oddziaływaniu na rynek. Daje ona bowiem możliwości targetowania i personalizacji
przekazu komunikacyjnego oraz mierzenia skutków kampanii reklamowej16.
Współcześni polscy konsumenci z jednej strony starają się wciąż realizować
potrzeby podstawowe, umiejscowione najniżej w hierarchii potrzeb piramidy
Maslowa, z drugiej pragną w jak najszybszym czasie dogonić kraje rozwinięte
Unii Europejskiej w realizacji potrzeb wyżej położonych w hierarchii. Symptomatyczne staje się stwierdzenie, że podstawowym kryterium różnicującym staje
się źródło powstawania, tj. generowania potrzeby. Może to być sam organizm
ludzki, a dokładniej – fizyczne potrzeby ciała i duchowe właściwości człowieka,
a także otoczenie zewnętrzne, zwłaszcza środowisko społeczne, w którym człowiek żyje17.
Niezależnie od powyższych konkluzji, należy zauważyć, że coraz większy
wzrost rynku reklamowego może wywołać określone reperkusje. Po pierwsze,
niższa cena jednostkowa za określony czas lub powierzchnię spowoduje, że jednostkowych komunikatów reklamowych będzie w tradycyjnych mediach coraz
więcej. Zatem ich pojedyncza efektywność zacznie spadać. Drugim ważnym
czynnikiem jest przeniesienie budżetów marketingowych do mediów interaktywnych, które nie tylko wspomagają proces budowy marki zgodnie z trendem brandingowym, lecz działają często również w sposób prosprzedażowy. W przypadku
wielu produktów transakcji można dokonywać bezpośrednio w sieci. Dzięki temu
produkt trafia bez pośrednika od producenta do konsumenta. Zysk producenta jest
wyższy, a cena płacona przez konsumenta niższa. Efektem takiego działania jest
niższy koszt dotarcia do odbiorców, poprawa efektywności ekonomicznej działań
marketingowych18, a także – co ważne dla konsumentów, zwiększona konkurencja między producentami.
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Dostępność informacji internetowych
o biurach podróży w świetle badań

Streszczenie. Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez Internetu. Rozwój tego medium
wpłynął na wiele różnych branż, w tym także na turystykę. Dzięki możliwościom komunikacyjnym,
jakie oferuje sieć WWW organizowanie podróży jeszcze nigdy nie było tak proste. Niestety, jeszcze
nie wszystkie polskie biura podróży zdają sobie sprawę z siły tego medium. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że tylko niewielki odsetek biur podróży odsyła potencjalnych klientów
do własnego serwisu internetowego. Lepiej jest z podawaniem adresu e-mailowego; z tej formy
Internetu korzysta prawie 2/3 zbadanych biur.
Słowa kluczowe: biura podróży, Internet, e-mail

Wprowadzenie
We współczesnym świecie trudno sobie wyobrazić komunikowanie się bez
Internetu. Narzędzie to zdominowało nie tylko sferę biznesową, ale także prywatną. Jego podstawowymi elementami są serwis WWW i adres e-mailowy. Są to
elementy postrzegane jako obowiązkowe dla każdej firmy, która chce zbudować
swój wizerunek i być postrzegana jako nowoczesna. Jest to najczęściej pierwszy
krok do wykorzystania szerszych możliwości, jakie oferuje Internet w zakresie
kreowania i dostępu do informacji. Jest to krok kluczowy, bo bez aktualnego serwisu WWW oraz sprawnego adresu emailowego trudno wyobrazić sobie bardziej
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zaawansowane działania komunikacyjne w Internecie, polegające np. na wykorzystaniu portali społecznościowych czy komunikatorów.
Wraz z rozwojem branży turystycznej Internet i jego możliwości zyskały na
znaczeniu. Internet daje nie tylko możliwość zaprezentowania oferty turystycznej
(najczęściej za pomocą serwisu internetowego), czy też komunikacji pomiędzy
oferentem a klientem, ale coraz częściej jest platformą transakcyjną, która kojarzy sprzedających i kupujących. Niestety, nie wszystkie firmy branży turystycznej zdają sobie sprawę z potęgi tego medium i bywa, że nie posiadają własnych
serwisów internetowych, a w kontakcie z klientem pozostają przy tradycyjnych
rozmowach telefonicznych.
Celem artykułu jest zaprezentowanie, w jaki sposób biura podróży wykorzystują możliwości oferowane przez Internet w zakresie komunikacji z klientem. Na
potrzeby artykułu zostały przeprowadzone badania, w których sprawdzono, czy
biura podróży z województwa dolnośląskiego zamieszczają w Internecie informację o własnym serwisie internetowym oraz czy udostępniają adres e-mailowy.

1. Znaczenie biur podróży na rynku
Biuro podróży to potoczna nazwa podmiotu, którego działalność polega na
nawiązywaniu kontaktu handlowego pomiędzy wytwórcami usług turystycznych
a klientami1. Wyróżnić można następujące rodzaje biur podróży2:
– organizator turystyki (touroperator) to przedsiębiorca organizujący imprezę
turystyczną;
– pośrednik turystyczny to przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych
z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych;
– agent turystyczny to przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym
pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz
organizatorów turystyki.
„Działalność biur podróży jest zróżnicowana pod względem tak zakresu i zasięgu przestrzennego, jak i formy organizacyjno-prawnej. Wyodrębnia się różne
typy funkcjonujących w praktyce biur podróży: lokalne, regionalne, krajowe
i międzynarodowe, recepcyjne i wyjazdowe”3.

1
2

2268.
3

Organizacja rynku biur podróży w Polsce, http://www.wycieczkiznami.pl/ [15.04.2011].
Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r., t.j. Dz.U. z 2004 r., nr 223, poz.
Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 134.
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W Polsce w 2011 r. były 3073 biura podróży, które posiadały stosowne
zezwolenia na funkcjonowanie. Co piąte biuro zlokalizowane było na terenie
województwa mazowieckiego. Najmniej biur było zlokalizowanych na terenie
województwa lubuskiego (1,6% ogółu biur) oraz świętokrzyskiego (1,9%)4. Na
rysunku 1 przedstawiono zmiany w liczbie biur podróży w latach 2000-2009.

Rys. 1. Biura podróży posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w latach 2000-2009
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Departamentu Turystyki; dane za 2009 rok – stan bazy
Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników w dniu 11.12.2009 r.

Rys. 2. Struktura podmiotów turystycznych w województwie dolnośląskim w 2011 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych, www.turystyka.gov.pl [5.04.2011].

W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba biur podróży oscyluje na podobnym poziomie ok. 2900-3000 podmiotów. Wyraźny wzrost liczby biur podróży notowany
był w latach 2001-2003. W roku wstąpienia Polski do Uni Europejskiej (2004 r.)
odnotowano spadek liczby biur podróży (o 19% w stosunku do roku poprzedniego). Można to tłumaczyć faktem, że wraz z otwarciem się wybranych rynków
Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, www.turystyka.
gov.pl, Ministerstwo Sportu i Turystyki [5.04.2011].
4

322

Joanna Nogieć

pracy wyjazdy Polaków, które do tej pory miały charakter turystyczny (przynajmniej oficjalnie), nie musiały już w ten sposób funkcjonować.
W województwie dolnośląskim działa 8,4% ogółu biur podróży, co w 2011 r.
daje liczbę 257 podmiotów funkcjonujących na rynku. W rzeczywistości liczba
placówek jest większa, gdyż często biura podróży mają po kilka lokalizacji w tym
samym mieście czy też regionie.
W województwie dolnośląskim organizatorzy turystyki stanowią ok. 27%
podmiotów prowadzących działalność turystyczną. Strukturę podmiotów
w 2011 r. przedstawiono na rysunku 2.

2. Korzystanie przez Polaków z oferty biur podróży
Duża liczba biur podróży sugeruje, że Polacy korzystają z tej formy pośrednictwa przy organizowaniu swoich wyjazdów wypoczynkowych. Powstaje zatem
pytanie, jaki odsetek Polaków wyjeżdża na wypoczynek i jaka część z nich organizuje go za pośrednictwem biura podróży?
W latach 2007-2010 proporcja osób wyjeżdżających i niewyjeżdżających na
wypoczynek utrzymywała się na zbliżonym poziomie (ok. 1/3 osób wyjeżdżają-

Rys. 3. Przyczyny niewyjeżdżania Polaków na wypoczynek
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Wyjazdy wypoczynkowe Polaków, komunikat z badań
Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, styczeń 2011, s. 2. Odsetki nie sumują się do 100, gdyż badani
wymieniali więcej niż jedną przyczynę.
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cych w stosunku do 2/3 niewyjeżdżających). W dłuższej perspektywie zauważalny jest natomiast powolny wzrost odsetka Polaków wypoczywających poza
miejscem stałego zamieszkania (w 1992 r. tylko 18% respondentów deklarowało
wyjazdy wypoczynkowe). Korzystanie z wyjazdów wypoczynkowych uzależnione jest od wykształcenia (im wyższe, tym częściej Polacy wyjeżdżają), sytuacji
materialnej (im lepsza, tym większa skłonność do wyjazdów) oraz pozycji zawodowej5.
Porównując przyczyny niewyjeżdzania Polaków w 2005 r. i 5 lat później,
można zaobserwować, że generalnie są one podobne. Wyraźnie (o 11 pkt proc.)
zmniejszył się odsetek respondentów podających jako powód niewystarczające
zasoby finansowe. Może to oznaczać, że na przestrzeni tych lat doszło do wzbogacenia społeczeństwa, lub że pojawiły się inne powody niewyjeżdżania na wypoczynek. O lepszej kondycji finansowej Polaków w 2010 r. w porównaniu z rokiem
2005 świadczyć może fakt, że konieczność zarobienia pieniędzy spadła o 8 pkt
proc. Przybyło natomiast osób, które nie wyjeżdżają ze względu na brak czasu
(wzrost o 5 pkt proc.) oraz wiek lub stan zdrowia (wzrost o 9 pkt proc.).

Rys. 4. Formy wyjazdu zagranicznego
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 3.

W roku 2010 Polacy najczęściej wypoczywali w kraju (29%), 8% wypoczywało zarówno w kraju, jak i za granicą, zaś co 20 Polak wypoczywał
wyłącznie za granicą. 11% badanych, którzy wypoczywali w kraju wybrało
zorganizowane wczasy lub wycieczkę. Na przestrzeni ostatnich lat zmniejszyła
się liczba osób korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku6.
5
6

Wyjazdy wypoczynkowe Polaków..., s. 2.
Ibidem, s. 10.
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Jak widać z danych przedstawionych na rysunku 4, w 2010 r. z zagranicznego
wyjazdu zorganizowanego przez biuro podróży skorzystało 11% respondentów.
Jest to o 5 pkt proc. więcej w porównaniu z rokiem 2005.
Według zaprezentowanych w tabeli 1 danych w latach 2003-2006 z pośrednictwa biur podróży przy wyjazdach zagranicznych korzystało 5-8% Polaków.
Wyraźny wzrost zainteresowania tego typu usługami nastąpił pomiędzy rokiem
2006 a 2007. Wtedy to liczba korzystających z oferty biur podróży uległa podwojeniu. Największy odsetek Polaków skorzystał z pośrednictwa biura podróży
w 2008 r., co można tłumaczyć bardzo korzystnym kursem takich walut, jak euro
i dolar w stosunku do złotówki. Spadek w kolejnych latach był konsekwencją
kryzysu finansowego.
Tabela 1. Odsetek Polaków korzystających z biura podróży
przy wyjeździe zorganizowanym za granicę
Rok

Odsetek

2003

8

2004

7

2005

6

2006

5

2007

11

2008

13

2009

10

2010

11

Ź r ó d ł o: Wyjazdy wypoczynkowe Polaków, komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej,
Warszawa, styczeń 2011, s. 11.

Wzrost zainteresowania biurami podróży potwierdzają też inne badania.
Według Instytutu Turystyki Polacy częściej kupują wycieczki w biurach podróży
– dzieje się to kosztem spadku w grupie samodzielnie organizujących wyjazdy.
W 2009 r. na wakacje zagraniczne Polacy wydali średnio 2106 zł7.

3. Wykorzystanie Internetu przez biura podróży
W związku z gwałtownym rozwojem Internetu i coraz częstszym traktowaniem go jako głównego źródła informacji, biura podróży powinny zastanowić
7
K. Guzińska, Polacy coraz chętniej jeżdżą za granicę, korzystając z ofert biur podróży, „Puls
Biznesu” z 17.12.2010.
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się nad sposobami jego wykorzystania. Z punktu widzenia klienta biura podróży
Internet może być użyteczny w takich trzech płaszczyznach, jak8:
– pozyskanie informacji o ofercie turystycznej biura,
– dokonanie rezerwacji wybranej oferty,
– dokonanie płatności za wybraną ofertę.
Wzorem dla polskiego rynku turystycznego, jeśli chodzi o wykorzystanie
Internetu może być rynek amerykański. W latach 2000-2008 doszło na amerykańskim rynku turystycznym do zwiększenia udziału Internetu jako głównego
i pierwszego źródła informacji kosztem agencji turystycznych. Może to wynikać
z tendencji do zmniejszania tradycyjnych działów obsługi klienta w biurach podróży na rzecz internetowych kanałów dystrybucji9.

Rys. 5. Źródła informacji o planowanym wyjeździe z biurem podróży
Ź r ó d ł o: Turystyka wśród internautów, raport firmy Gemius SA, wrzesień – październik 2008, N = 532
– wszyscy respondenci, którzy w ciągu następnych 6 miesięcy zamierzają skorzystać z wyjazdu z biurem
podróży. Procenty nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mieli możliwość udzielenia więcej niż jednej
odpowiedzi.

Według badań Internet to najpopularniejsze źródło informacji turystycznej
wśród osób korzystających z sieci (zob. rys. 5). Ponad połowa internautów (58%)
planujących wyjazd z biurem podróży wskazała sieć WWW jako najczęściej wykorzystywany sposób planowania wyjazdu10. Tradycyjne media, takie jak prasa,
telewizja czy reklama znalazły się na dalszych miejscach (wskazania 7-9%), co
oznacza, że kończy się czas tradycyjnej komunikacji marketingowej biur podróży
z potencjalnym klientem.

s. 64.

8

M. Nalazek, Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2010,

9

Ibidem.
Turystyka wśród internautów, raport firmy Gemius SA, wrzesień – październik 2008.

10
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Według badań firmy Gemius osoby, które wykupiły wycieczkę z biurem podróży informacji o niej poszukiwały w Internecie, wykorzystując głównie strony
biur podróży (65%), wyszukiwarki (53%) oraz portale turystyczne (47%). Najpopularniejszą stroną biura podróży była Triada.pl (41%), najczęściej wybieranym
portalem turystycznym były Wakacje.pl (45%)11.
Badanie sposobów wykorzystania Internetu przez biura podróży przeprowadzono w województwie dolnośląskim. W tym celu analizie poddano biura podróży, które umieszczone są w serwisie branżowym Polskie Książki Telefoniczne12.
Wybrano Polskie Książki Telefoniczne (PKT) ze względu na popularność oraz
charakter działalności (informacyjny przede wszystkim, a nie reklamowy).

Rys. 6. Lokalizacja biur podróży reklamujących się w PKT
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych w serwisie PKT, www.pkt.pl [9.04.2011].

Badanie polegało na odnotowaniu, czy biura podróży w tym serwisie udostępniają swój adres e-mailowy i adres strony internetowej w ramach wpisu informacyjnego. W wyniku przeprowadzonego badania pozyskano 609 wpisów, po
weryfikacji do badania przyjęto 584 rekordy.
Wśród reklamujących się dominują biura podróży z Wrocławia (44%), odsetek
biur podróży z kolejnych trzech dużych miast województwa waha się po ok. 4,5-6%
(zob. rys. 6). Biura w pozostałych miejscowościach województwa stanowią prawie 2/5 firm reklamujących się w PKT. Wyniki te oznaczają, że rynek województwa zdominowany jest przez biura wrocławskie, co wynika z wielkości miasta
i jego infrastruktury (lotnisko).
Tylko 6,5% biur podróży udostępnia swój adres strony internetowej (zob.
rys. 7). Jest to niewiele i przyczyn tego zjawiska może być kilka. Po pierwsze
Plany turystyczne internautów, informacja prasowa, Gemius SA, 6 stycznia 2009.
Polskie Książki Telefoniczne, www.pkt.pl, badanie prowadzone w kwietniu 2011, polegające
na wyfiltrowaniu danych z serwisu według dwóch kryteriów: branży – biura podróży oraz lokalizacji
– woj. dolnośląskie.
11

12
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– małe biura podróży najczęściej nie mają własnego serwisu internetowego, po
drugie – często sprzedają oferty większych touroperatorów, więc nie widzą potrzeby odsyłania do swojej strony, po trzecie zaś – udostępnienie adresu www
może wiązać się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty w serwisie informacyjnym.

Rys. 7. Udostępnianie adresu strony internetowej przez badane biura podróży
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 6.

Tabela 2. Udostępnianie adresu strony internetowej a miejsce działalności biura podróży
Miejscowość

Odsetek

Wrocław

55,3

Wałbrzych

10,5

Legnica

0,0

Jelenia Góra

2,6

Pozostałe miejscowości

31,6

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wśród biur podróży, które udostępniają adres własnego serwisu internetowego ponad połowa (55%) to biura z Wrocławia (zob. tab. 2). Ani jedno biuro
podróży z Legnicy nie odsyła potencjalnych klientów do swojego serwisu internetowego.
Prawie 2/3 badanych biur udostępnia swój adres e-mailowy do kontaktu
(rys. 8). Najczęściej jest to e-mail firmowy (52,3%), czyli domena jest zgodna
z nazwą firmy. 11,5% biur udostępnia adres e-mailowy, którego nazwa nie pokrywa się z nazwą firmy (co może oznaczać, że biuro nie ma wykupionej własnej
domeny internetowej), ale jest kojarzona z domeną turystyczną. Ponad 1/3 biur
udostępnia adres e-mailowy, który jest założony w jednej z domen publicznych
(np. onet.pl, gmail.com).
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Rys. 8. Udostępnianie adresu e-mailowego przez badane biura podróży
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 6.

Samo udostępnienie adresu e-mailowego jest krokiem w kierunku wykorzystania Internetu w komunikacji z potencjalnym klientem. Dość jeszcze powszechne podawanie e-maila w domenie niefirmowej świadczy jednak o tym, że biura
podróży nie zdają sobie sprawy z możliwości kreowania własnego wizerunku
stosując to narzędzie. Dla potencjalnego klienta adres firmowy e-maila wzbudza
większe zaufanie do firmy i jej dalszej przyszłości (co w branży turystycznej jest
kluczowe) niż e-mail na jednym z popularnych portali.
Wśród ogółu biur podróży, które udostępniają adres e-mailowy 45% stanowią
biura z Wrocławia, po 6% biura z Wałbrzycha, Legnicy i Jeleniej Góry.

Rys. 9. Odsetek biur podróży, w danym mieście, które udostępniają swój adres e-mailowy
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 6.

Lepszym jednak wskaźnikiem udostępniania e-maila przez biura podróży
będzie porównanie liczby biur, które udostępniły swojego e-maila do liczby
biur ogółem z danego miasta. Największy odsetek ma Wałbrzych, tam 85% biur,
które istnieją w tym mieście, zamieszcza w Internecie swój adres e-mailowy
(zob. rys. 9). Najsłabiej ten odsetek kształtuje się dla Jeleniej Góry – tu tylko 57%
biur ze wszystkich funkcjonujących w mieście udostępnia swój adres e-mailowy.
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Wszystkie z badanych firm udostępniały telefon, część z nich adres e-mailowy. To oznacza, że biura turystyczne są jeszcze stosunkowo tradycyjne w kontakcie z potencjalnym klientem i stosunkowo słabo wykorzystują Internet do
komunikacji.

Podsumowanie
Zaprezentowane wyniki badań pokazują, że biura podróży dość słabo wykorzystują możliwości komunikacyjne, jakie oferuje Internet. Dziwić może taka
sytuacja w dobie społeczeństwa sieciowego i dużego zaufania wśród klientów
do elektronicznych źródeł informacji. Przyczyn tego stanu rzeczy można szukać
w stosunkowo jeszcze niewielkim odsetku Polaków korzystających z oferty biur
podróży. Z badań wynika, że klientami biur podróży są najczęściej osoby dobrze
sytuowane i wykształcone, które nie mają problemów z poruszaniem się w środowisku internetowym.
Polskie biura podróży powinny zatem upowszechnić udostępnianie własnego
adresu e-mailowego oraz zadbać, aby był on w domenie firmowej. Taki drobny
element buduje nie tylko prestiż i wizerunek, ale także wiarygodność i przekonanie klienta, że nie jest to podmiot tymczasowy, tylko stabilna firma. Powinien
to być pierwszy krok we wdrażaniu Internetu w działalności usługowej biura
podróży.
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Zmiany egzogeniczne
determinantą elastyczności organizacji

Streszczenie. Elastyczność stała się dzisiaj problemem krytycznym w kontekście poszukiwania możliwości sprostania wyzwaniom związanym z konkurencyjnością, zapewnieniem warunków
rozwoju w otoczeniu. Stąd tendencja do badania istoty tego pojęcia. W artykule zaprezentowano
zmiany egzogeniczne, w tym zmiany konsumenckie, jako determinanty elastyczności organizacji,
koncepcyjne ramy elastyczności oraz koncepcję elastyczności funkcjonalnej.
Słowa kluczowe: zmiany egzogeniczne, elastyczność

Wstęp
Elastyczność stała się obecnie problemem krytycznym w kontekście poszukiwania możliwości sprostania wyzwaniom związanym z konkurencyjnością,
zapewnieniem warunków rozwoju w otoczeniu. Stąd tendencja do badania istoty
tego pojęcia.
Celem poznawczym artykułu jest prezentacja zmian egzogenicznych, w tym
zachowań konsumenckich jako wyznacznika elastyczności organizacji, podstaw
teoretycznych elastyczności na podstawie dorobku literaturowego oraz identyfikacja działań, które urzeczywistniane w poszczególnych obszarach funkcjonalnych mogą przyczyniać się do kształtowania pożądanego w danych warunkach
działania organizacji atrybutu elastyczności. Istotne jest wypunktowanie na
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podstawie literatury przedmiotu działań ilościowo-jakościowych uelastyczniających poszczególne obszary funkcjonalne. Identyfikacja takich działań stanowi
pierwszy etap, warunek determinujący kształtowanie elastyczności, przy czym
kształtowanie elastyczności na potrzeby tego artykułu jest pojmowane raczej
w sensie strukturalnym aniżeli dynamicznym, tzn. odnosi się do pozycjonowania
działań bez ich mierzenia.
Realizacja tego celu służy sformułowaniu zaleceń dotyczących zapewnienia
elastyczności funkcjonalnej, która stanowi środek do urzeczywistnienia elastyczności tzw. globalnej organizacji (całkowitej sumy elastyczności organizacji).
Inspiracją do podjęcia badań nad problematyką elastyczności1 był brak sprecyzowanych ram koncepcyjnych tego pojęcia w polskiej literaturze z zakresu zarządzania przy jednoczesnej dość powszechnej jego wywoływalności (np. w odniesieniu do czynnika ludzkiego).
Struktura procesu badawczego obejmuje: prezentację zmian zachowań konsumenckich jako relatywnie ważnego wyznacznika elastyczności organizacji, badanie koncepcyjnych ram elastyczności, prezentację atrybutu elastyczności funkcjonalnej w wymiarze poznawczym oraz wyspecyfikowanie zaleceń dotyczących
zapewnienia elastyczności funkcjonalnej organizacji.
Ze względu na bardzo obszerną problematykę, która wiąże się z poszczególnymi wymiarami elastyczności, w artykule akcent został położony na jeden
wybrany wymiar elastyczności, natomiast pozostałe wymiary zostały zaprezentowane w tle.

1. Zapotrzebowanie na elastyczność
w obliczu zmian zachowań konsumenckich
Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w turbulentnym otoczeniu, a więc
w otoczeniu, w którym zmiany mają charakter nieuporządkowany, chaotyczny,
wielokierunkowy i wielopoziomowy2.
W celu przedstawienia tego otoczenia można wykorzystać graficzny model
turbulencji zaproponowany przez Ansoffa, stanowiący analogię orbitalnej koncepcji atomu, w której elektrony zmieniają swe miejsce na oddzielnych orbitach,
zależnie od pojawienia się odpowiedniego impulsu (rys. 1). Ansoff wyróżnia następujące stany otoczenia3:
Badania rozpoczęto w 1998 r.
J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 1999.
3
H.I. Ansoff, Gérer la surprise et la discontinuité; réaction stratégique aux signaux faibles,
W.P. 1975 – 21, IERSM, Bruxelles 1975, s. 88.
1
2
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1) stała turbulencja, przy której otoczenie pozostaje na danej orbicie,
2) zmiana w turbulencji, oznaczająca gwałtowne przejście z jednej orbity na
drugą,
3) przesunięcie w turbulencji, oznaczające stopniowe przejście z jednej orbity na drugą.

Rys. 1. Graficzny model turbulencji
Ź r ó d ł o: H.I. Ansoff, Gérer la surprise et la discontinuité; réaction stratégique aux signaux faibles,
W.P. 1975 – 21, IERSM, Bruxelles 1975.

Interesujące jest zatem, jaką rolę w turbulentnym otoczeniu odgrywają
konsumenci? Jakie konsekwencje dla organizacji stanowi zmienność zachowań
konsumentów? Jak może się organizacja zachowywać w warunkach zmienności
zachowań konsumenckich? Czy ignorować, adaptować się, a może antycypować
zmiany tych zachowań?
Organizacja jest wyodrębniona ze swego otoczenia, ale jej działalność nakierowana jest na zaspokajanie jego (otoczenia) potrzeb. Wyodrębnienie z otoczenia
nie oznacza niezależności od niego. Z otoczenia bowiem organizacja czerpie i dla
niego przetwarza różne czynniki. Spośród elementów otoczenia szczególnie istotne są stosunki organizacji z konsumentami4. Są one źródłem informacji o wielkości popytu i możliwościach sprzedaży wyrobów/usług. Wyznaczają więc kierunek
działań organizacji, takich jak: Co produkować i komu sprzedawać? Kiedy produkować? Gdzie? Ile? Po jakiej cenie sprzedawać wyprodukowane wyroby/usługi?
Rola konsumentów wynika również z faktu, że dopiero po akceptacji rezultatów
4
Por. W. Gabrusewicz, Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce
rynkowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 120, Poznań 1992, s. 55-109;
J. Lichtarski, Podstawy nauki…, s. 108; J. Machaczka, Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki,
modele, strategia, diagnoza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 1998, s. 118.
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działania organizacji może ona inkasować przychody ze sprzedaży swoich wyrobów bądź usług. Pełnią więc oni zarówno funkcje informacyjne, jak i „efektywnościowe”. Dzięki konsumentom organizacja może realizować swoje posłannictwo,
lecz rozstrzygają oni (konsumenci) również o jej bycie. Organizacja zatem nie
tylko nie może ignorować, lekceważyć konsumentów, ale powinna wykazać się
umiejętnością dostosowywania się do ich zachowań.
Zmienność ogranicza zdolność przewidywania organizacji, zakłóca jej dotychczasowy system funkcjonowania i powoduje wytrącenie organizacji ze stanu
równowagi wewnętrznej i zewnętrznej5. Przyszłość firmy nie stanowi kontynuacji jej przeszłości i teraźniejszości. Zakłócenia wywołują charakterystyczną
niepewność, która ukazuje przyszłość organizacji w kształcie delty (rys. 2);
w modelowym ujęciu organizacja nie może przewidzieć kierunku rozwoju zachowań konsumentów w danym czasie. Zmiany następują z tak dużą szybkością, że
organizacje nie są w stanie za nimi nadążyć. Mają głęboki, gwałtowny charakter,
burzą istniejący układ funkcjonowania organizacji.
Jeżeli kiedyś firmy mogły sobie pozwolić na luksus założenia z góry, że modele biznesowe6 są niezmienne, to teraz następuje destrukcja modelu biznesowego
firmy7. Migracja konsumentów, a wraz z nimi przychodów ze sprzedaży zmniejsza
szanse firmy na dalsze funkcjonowanie i rozwój. Pożądanym zachowaniem jest
rozpoznanie migracji wartości i stosownie do niej skonfigurowanie biznesowego
działania. Poza tym współczesny biznes zaczyna przypominać rzemieślnika czy
kupca sprzed 100 lat, który doskonale znał każdego swojego konsumenta, jego
zainteresowania, preferencje i potrzeby i który w dodatku potrafił je zaspokoić8.
Sugeruje się zatem bliskość z konsumentem, nieprzerwane związki, kontakty
Przedsiębiorstwo w ciągu całego cyklu życia dokonuje wymiany z otoczeniem. Ponieważ
otoczenie jest zmienne, głównym skutkiem tej wymiany jest wytrącenie przedsiębiorstwa ze stanu
równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Stan równowagi wewnętrznej to wzajemne dostosowanie
składników stanowiących przedsiębiorstwo; stan równowagi zewnętrznej zachodzi wówczas, gdy
przedsiębiorstwo może reagować na zjawiska powstające w otoczeniu w sposób, który nie niszczy
jego równowagi wewnętrznej: A.K. Koźmiński, K. Obłój, Zarys teorii równowagi organizacyjnej,
PWE, Warszawa 1989, s. 114; Z. Sapijaszka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 15.
6
Przez model biznesowy (koncepcję biznesową, domenę działalności) rozumie się funkcję
na rynku i związany z nią przedmiot działalności, obszar/segment rynku, podstawy technologiczne
funkcjonowania przedsiębiorstwa: G. Osbert-Pociecha, Twórcza destrukcja jako uwarunkowanie
innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność
organizacji, red. J. Skalik, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego”, Wrocław
2004, s. 275.
7
G. Hamel, L. Välikangas, W poszukiwaniu zdolności strategicznej regeneracji, „Harvard
Business Review Polska”, listopad 2003, s. 66.
8
A. Stachowicz-Stanusch, J. Stachowicz, Zarządzanie poprzez wartości a proces wdrażania
Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM), w: W.M. Grudzewski, J.K. Hejduk, Przedsiębiorstwo
przyszłości – wizja strategiczna, Difin, Warszawa 2002, s. 300-316.
5
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konsumenta i przedsiębiorstwa prowadzące do wytworzenia produktów/usług,
których oni (konsumenci) naprawdę oczekują9.

Rys. 2. Projekcja rozwoju zachowań konsumentów
Ź r ó d ł o: G. Nizard, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji,
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 19.

W jaki sposób organizacje mogą dostosowywać się do zmian zachowań konsumenckich? Jeszcze do niedawna podejście do adaptacji jako organizacyjnego
poszukiwania dopasowania do uwarunkowań otoczenia było jednym z podstawowych założeń myślenia strategicznego10. Organizacja zdefiniowana jako system
„wejście – transformacja – wyjście” jest otwarta na kontakty z konsumentami
i dostosowuje się do ich nacisków, dzięki czemu osiąga lepsze wyniki. Pojawiały się stwierdzenia: „W zarządzaniu należy troszczyć się przede wszystkim
o osiąganie «dobrego dopasowania»”11. Tradycyjne podejście miało jednostronny
charakter (wskazywało wyłącznie na potrzebę dostosowywania organizacji do
zachowań konsumentów, nieuwzględniając możliwości oddziaływania organizacji na te zachowania). Organizacja jawiła się zatem jako bierna, pozbawiona
kreatywności, całkowicie zdeterminowana przez konsumentów. A przecież organizacja może także kształtować zachowania konsumentów. Warunkiem sprostania
zachowaniom konsumenckim jest zatem rozwinięcie przez organizację zdolności
do elastycznego działania.
9
B. Dobiegałło-Korona, Zarządzanie wartością klienta, w: W.M. Grudzewski, J.K. Hejduk,
Przedsiębiorstwo przyszłości..., s. 293.
10
E.J. Zajac, M.S. Kraatz, R.F. Bresser, Modelling the dynamics of strategic fit: a normative
approach to strategic change, „Strategic Management Journal” 2000, No. 21 (4), s. 429, za:
K. Obłój, Strategie, struktury i otoczenie: nietypowa adaptacja polskich firm, „Organizacja
i Kierowanie” 2001, nr 3, s. 19.
11
G. Morgan, Obrazy organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 52.
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2. Istota elastyczności w świetle literatury przedmiotu
W literaturze podkreśla się, że ramy koncepcyjne pojęcia elastyczność są
relatywnie szerokie. Wskazuje na to także wgląd w istotę terminu elastyczność
za pomocą podejścia metaforycznego12. Skojarzenia wskazują, że elastyczność
stanowi pewną mieszankę odmiennych właściwości, które stanowią stosunkowo
pojemną przestrzeń dla różnych działań, mechanizmów itp.13
Według Słownika języka polskiego elastyczność to „właściwość ciał polegająca na szybkim powracaniu do pierwotnej postaci po odkształceniu spowodowanym przez ściskanie, zginanie, rozciąganie, skręcanie” oraz „zdolność organizmu
do przystosowywania się do nowych warunków”14.
Intuicyjnie elastyczność jest pojmowana jako właściwość (przedmiotu, podmiotu), która sprowadza się do jego podatności na zmiany pod wpływem określonych czynników, czyli pewnego rodzaju łatwości i szybkości w reagowaniu na
zmiany oraz w ich dokonywaniu.
W fizyce i naukach technicznych elastyczność jest rozumiana analogicznie
do pierwszej interpretacji tego terminu przez Słownik języka polskiego. Pojęcie
elastyczność jest zatem bliskie pojęciu sprężystość. Natomiast w naukach biologicznych elastyczność jest definiowana jako zdolność organizmu do przystosowywania się do nowych warunków czy zdolność organizmu do reagowania zmianą
funkcji i kształtów na zmieniające się warunki otoczenia.
W ekonomii elastyczność to stosowana miara wrażliwości jednej zmiennej na
zmiany innej. Elastyczność podaży mierzy relację zaoferowanej ilości (podaży)
towaru na zmianę jego ceny. Natomiast elastyczność popytu to wrażliwość popytu na zmiany jego determinant, takich jak ceny, dochody nabywców, ich liczba,
preferencje itp. Tak rozumiana elastyczność w literaturze przedmiotu znajduje
bardzo szeroką interpretację15.

12
Metafory elastyczności, takie jak zdolność do adaptacji – bambus, przystosowanie się
– kameleon, zwinność – gepard, równowaga – instrument strunowy, wolność – niezależny kraj,
autonomia – posiadanie dziecka, liberalizacja – podejście dziadków do wychowania, poświęcenie
i konsekwencja w działaniu – matka, otwartość – niebo szczegółowo charakteryzuje: A. Bujak,
K. Puszko-Machowczyk, Kształtowanie elastyczności infrastruktury w logistyce morskiej,
Materiały z I Konferencji Naukowej Logistyka Morska „Logmare”, Gdynia 19-20 listopada
2009, za: G. Osbert-Pociecha, Elastyczność organizacji – „tańczenie” w turbulentnym otoczeniu,
WIEDZAinfo.pl.
13
Zob. G. Osbert-Pociecha, Elastyczność organizacji...
14
B. Doroszewski, Słownik języka polskiego, Państwowe Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa
1968, s. 698.
15
Takie rozumienie elastyczności można znaleźć w pozycji: T. Osłowski, Nowy leksykon
ekonomiczny, Oficyna Wyd. Graf-Punkt, Warszawa 1998, s. 134.
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Tabela 1. Definiowanie, rodzaje i źródła elastyczności
Autor

Definicja pojęcia elastyczność

Rodzaje i źródła elastyczności

R. Reix

Elastyczność wyraża zdolność przedsiębiorstwa do odpowiadania na zmiany
otoczenia, ażeby zapewnić utrzymanie
swoich fundamentalnych celów.

Elastyczność zasobów ludzkich.

J. Ansoff

Elastyczność jest atrybutem organizacji,
która radzi sobie ze zmianami w otoczeniu; zamiast na nie wpływać, próbuje na
nie odpowiadać (głównie poprzez zwiększenie płynności zasobów firmy).

Elastyczność: zewnętrzna,
wewnętrzna.

D.J. Eppink

Elastyczność organizacji jest jego
zdolnością do odpowiadania na zmiany
otoczenia (z pomyślnym wynikiem).

Elastyczność: operacyjna,
konkurencyjna, strategiczna.

J.-C. Tarondeau

Elastyczność przedsiębiorstwa to zdolElastyczność: wewnętrzna,
ność dostosowania do nieantycypowanych zewnętrzna, strategiczna,
zmian otoczenia.
operacyjna.

Ch. Everaere

Elastyczność to zdolność adaptacji.

Źródła elastyczności: wewnętrzne,
zewnętrzne.

W. Golden
i P. Powell

Elastyczność to zdolność do adaptacji.

– Wymiar czasowy: operacyjna,
taktyczna i strategiczna.
– Wymiar zakresu: zmiany dające
i niedające się przewidzieć.
– Wymiar zamiaru (intencji):
defensywne i ofensywne.
– Wymiar ośrodka: obszar
zewnętrzny i wewnętrzny.

A.D. Leeuw
Elastyczność jest właściwością kontroli.
i
H.W. Volberda
B. Haus

Elastyczność mieszana: strategiczna, strukturalna, operacyjna,
wewnętrzna, zewnętrzna.

Zdolność do zmieniania się i szybkie
podejmowanie decyzji pozwalające na te
zmiany.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: H.I. Ansoff, Gérer la surprise et la discontinuité;
réaction stratégique aux signaux faibles, W.P. 1975 – 21, IERSM, Bruxelles 1975, s. 88; R. Reix, La flexibilité de l’entreprise, Editions Cujas, Paris 1979; D.J. Eppink, Flexibility: a necessary complement
to planning, W.P. 75. 24, IERSM Bruxelles, juin 1975, s. 5; Ch. Everaere, Management de la Flexibilité,
Ed. Economica, Paris 1997, s. 6-7; W. Golden, P. Powell, Towards a definition of flexibility; in search
of the Holy Grail?, „Omega” 2000, nr 28, s. 373-384, B. Haus, Strukturalne uwarunkowania elastyczności przedsiębiorstwa, w: Konferencja profesorów nauk o zarządzaniu pod patronatem Komitetu
Nauk Organizacji i Zarządzania PAN pt. „Elastyczność organizacji”, Katowice, 4-5 listopada 2004,
s. 43; J.-C. Tarondeau, La flexibilité dans les entreprises, Presses Universitaires de France, Paris 1999,
s. 18; A.D. Leeuw, H.W. Volberda, On the Concept of Flexibility. A dual Control Perspective, „Omega” 1996,
s. 56, za: K. Puszko-Machowczyk, Elastyczność w zarządzaniu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”
2007, nr 11, s. 3.
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Natomiast rozumienie elastyczności w literaturze z zakresu zarządzania prezentuje tabela 1. Rozumienie elastyczności w zakresie zarządzania jest zatem
bliskie biologicznemu i intuicyjnemu rozumieniu tego terminu.

2.1. Mechanizmy elastyczności
Istnieją różne sposoby osiągania elastyczności. Interesująco mechanizmy elastyczności przedstawili A.D. Leeuw i H.W. Volberda. Założyli oni, że elastyczne
organizacje, będąc systemami otwartymi, nie muszą być „kukiełkami” w rękach
swojego otoczenia i mogą zachować określony zakres niezależności od swojego
otoczenia. W ramach wypełniania swojej funkcji kontroli mogą dążyć do panowania nad swoim otoczeniem.
Według A.D. Leeuw i H.W. Volberdy elastyczność jest traktowana jako
pojęcie dwuwymiarowe. Po pierwsze, elastyczność może być widziana jako
zadanie kierownicze. W odniesieniu do tego aspektu koncentracja skupia się
na zadaniach/kompetencjach zarządu przesądzających o zdolności do kontroli,
panowania nad otoczeniem. Po drugie, elastyczność jest traktowana jako zadanie
projektowe (uwarunkowania przesądzające kontrolowalność organizacji i jej otoczenia, czyli w konsekwencji gotowość do zareagowania na zmiany). Podstawowymi determinantami wzrostu zdolności do kontroli są procedury, różnorodność
i szybkość. Natomiast wzrostowi kontrolowalności sprzyjają takie determinanty,
jak: technologia, struktura i kultura16.
Aby osiągnąć odpowiedni zakres zdolności do kontroli muszą być spełnione
następujące warunki17:
– Istnienie aktualnych i potencjalnych procedur zarządzania. Ważny jest nie
tylko aktualny zakres procedur, ale także zakres procedur potencjalnych, dotąd
nieaktywowanych na wypadek pojawienia się szans bądź zagrożeń.
– Różnorodność procedur zarządzania: w obecnych warunkach działania
organizacji należy dysponować szerokim spektrum procedur proporcjonalnie do
pojawiających się zakłóceń w otoczeniu. Innymi słowy niezbędne jest posiadanie
kolekcji procedur elastyczności w celu kontroli organizacji i otoczenia. Różnorodność procedur można osiągnąć poprzez oddziaływanie zarówno na ilość, jak
i na jakość (co z kolei może być związane z jednorazowym bądź trwałym zwiększaniem elastyczności, np. trwałą poprawę elastyczności przedsiębiorstwa można
A.D. Leeuw, H.W. Volberda, On the Concept of Flexibility. A dual Control Perspective,
„Omega” 1966, s. 171, za: K. Puszko-Machowczyk, Elastyczność w zarządzaniu, „Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2007, nr 11, s. 3.
17
Ibidem; G. Osbert-Pociecha, Elastyczność przedsiębiorstwa – jej atrybuty i wymiary
w literaturze przedmiotu, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego” nr 1014,
Wrocław 2004, s. 18.
16
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osiągnąć poprzez szkolenie zatrudnionych, natomiast jednorazową poprawę elastyczności poprzez redukcję zatrudnienia).
– Szybkość wdrożenia procedury: elastyczność jest dynamicznym procesem
i nie działa w statycznych warunkach. Czas jest ważnym czynnikiem elastyczności. Za krótki czas reakcji może prowadzić do przereagowania, niestabilności,
chaosu i ewentualnie eksplozji systemu. Natomiast w przypadku ostrożnego zarządzania proces akceleracji jest zredukowany. Konieczna jest zatem optymalizacja cyklu decyzyjnego, a czasami wyczekiwanie na „ustabilizowanie się” wpływu
określonych czynników (tj. osiągnięcie przez nie określonego, krytycznego poziomu).
Natomiast podstawowymi determinantami „kontrolowalności” organizacji są:
– Technologia: szeroko rozumiana technologia (narzędzia, maszyny, metody
wytwarzania oraz związana z nimi organizacja strumienia rzeczowo-informacyjnego).
– Struktura organizacyjna, obejmująca aktualny podział władzy i odpowiedzialności, zaplanowane i kontrolne systemy oraz procesy regulacji podejmowania decyzji, koordynacja i wykonawstwo. Uelastycznianie może wyrażać się
w przechodzeniu od struktury mechanistycznej do struktury organicznej.
– Kultura organizacyjna, obejmująca zbiór przekonań, wartości utrzymywanych przez organizację. Uelastycznianie może wyrażać się w przechodzeniu od
konserwatywnych form kultury organizacyjnej do innowacyjnych. Kultura organizacyjna może wywierać znaczącą rolę w interpretowaniu bodźców otoczenia
i konfigurowaniu odpowiednich odpowiedzi.
Organizacja z jednej strony musi posiadać wiele procedur, które są w stanie
zwiększyć jej elastyczność w celu uniknięcia sztywności, ale muszą być one osadzone, aby uniknąć chaosu. Ten paradoks implikuje, że organizacja uczestniczy
w zmianie i trwaniu. Konsekwentne zarządzanie musi być podzielone pomiędzy
tym co ma być zmienione a tym co ma trwać. Elastyczność nie musi być widziana
w opozycji w stosunku do stabilności, lecz jako wymóg stabilności wyższego
rzędu18.
Dwuwymiarową koncepcję elastyczności prezentuje rysunek 3.
Dwuwymiarowe rozumienie elastyczności pozwala na skonstruowanie bogatej typologii elastyczności mieszanej, takiej jak19:
– elastyczność strategiczna, która związana jest ze zmianą celów organizacji,
ingerencją w dotychczasową koncepcję biznesowego działania w wyniku zmian,
które nie były możliwe do przewidzenia, a które mogły mieć daleko idące nieodwracalne konsekwencje dla przetrwania i rozwoju firmy,

18
19

A.D. Leeuw, H.W. Volberda, On the Concept..., s. 171.
Ibidem, s. 173.
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– elastyczność strukturalna, która sprowadza się do lokowania decyzji
(procesów) w odpowiednich strukturach jednostek wewnętrznych (podmiotach
zewnętrznych i umiejętności komunikowania się z nimi w obliczu pojawiających
się zmian),
– elastyczność operacyjna, która odnosi się do liczby i natężenia działań
związanych z organizacją; jest najmniej radykalnym typem elastyczności.
Poza tym każdy z wymienionych typów może składać się z zewnętrznej i wewnętrznej elastyczności. Wewnętrzna elastyczność to zdolność do adaptowania się
do zmian otoczenia. Zewnętrzna elastyczność to zdolność zarządzania wpływem
otoczenia, dzięki czemu firma staje się mniej narażona na zmiany otoczenia.
Na podstawie zaprezentowanej typologii proponowane są dwa mechanizmy
„budowania” elastycznej organizacji20, przy czym każdy z nich (mechanizmów)
oparty jest na czterech formach: chaotycznej, elastycznej, planowej i sztywnej21.

Rys. 3. Dwuwymiarowa koncepcja elastyczności
Ź r ó d ł o: A.D. Leeuw, H.W. Volberda, On the Concept of Flexibility. A dual Control Perspective,
„Omega”, 1996, s. 171, za: K. Puszko-Machowczyk, Elastyczność w zarządzaniu, „Ekonomika i Organizacja
Przedsiębiorstwa” 2007, nr 11, s. 3.

Pierwszy z mechanizmów nawiązuje do cyklu życia organizacji. Opiera się
na założeniu, że startujące firmy początkowo działają chaotycznie. Taki chaotyczny stan, w którym nie zostały nawiązane relacje z otoczeniem, może łatwo
dać odpowiedź na jego zmiany. Organizacja chcąc się utrzymać, powinna jednak
dobrze się zorganizować (np. wypracowując odpowiednią strategię), ażeby zdominować otoczenie. Organizacja staje się wówczas bardziej efektywna i osiąga
H.W. Volberda, Building the Flexible Firm. How to Remain Competitive, Oxford University
Press inc., New York 2000, s. 169-197.
21
Forma chaotyczna charakteryzuje się szeroką elastycznością mieszaną (zdominowaną przez
elastyczność strategiczną), ale jest niekontrolowalna (brakuje odrębnych technologii, struktur
20
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większe korzyści z wprowadzonych zmian. Następuje naturalny proces transformacji do stanu elastycznego. Przejście ze stanu elastycznego do planowego może
być traktowane jako proces dojrzewania organizacji. Na tym etapie organizacja
powinna być zdolna do zintensyfikowania elastyczności mieszanej, aby ulepszyć
planowanie, monitorowanie i kontrolę sytuacji. Wszystkie działania mają służyć
zmniejszeniu wpływu turbulencji otoczenia. Jeżeli jednak organizacja za bardzo
skoncentruje się na operacyjnej elastyczności (np. chcąc uniknąć ryzyka skoncentruje się na liczbie i różnorodności procedur, które spowodują biurokrację i konserwatyzm) stanie się sztywna.

Rys. 4. Pierwszy sposób budowania elastycznego przedsiębiorstwa
Ź r ó d ł o: H.W. Volberda, Building the Flexible Firm. How to Remain Competitive, Oxford University
Press inc., New York 2000, s. 175.

Scharakteryzowany mechanizm elastyczności prezentuje rysunek 4.
administracyjnych, dominują niskie wartości). Jeżeli nie podejmie się działań w celu zwiększenia
kontrolowalności (dojdzie do strategicznego zaniedbania), to otoczenie zdominuje organizację.
Elastyczna forma ma szeroką, bogatą elastyczność mieszaną (zdominowaną przez elastyczność
strategiczną i strukturalną) i relatywnie wysoką kontrolowalność (zmiana może być łatwo
wprowadzona np. poprzez dostosowanie technologii i struktur). Balansowanie między zmianą
i trwaniem jest dobrze zarządzane. Organizacja jest zdolna do oparcia się turbulencji otoczenia.
Forma planowa charakteryzuje się nieznaczną (relatywnie wąską) elastycznością mieszaną
(polega głównie na regułach i szczegółowych ustalonych procedurach, systemach planowania
i kontroli) i relatywnie niską kontrolowalnością. Forma sztywna charakteryzuje się bardzo wąską
elastycznością mieszaną (ustalony porządek – rutyna, ograniczone możliwości wyboru i wariantów)
i niską kontrolowalnością (dojrzała technologia, scentralizowana struktura z wieloma szczeblami
hierarchicznymi, konserwatywna kultura), ibidem.
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Drugi sposób, szczególnie polecany w warunkach turbulencji otoczenia, polega na rewitalizacji, czyli przejściu ze stanu sztywnego do elastycznego. Taka
rewitalizacja organizacji jest dużo trudniejsza. Rewitalizacja wymaga bowiem
uruchomienia elastyczności mieszanej i umiejętności antycypowania zmian
w turbulentnym otoczeniu.
Sposób rewitalizacji przedstawia rysunek 5.

Rys. 5. Drugi sposób budowania elastycznego przedsiębiorstwa
Ź r ó d ł o: H.W. Volberda, Building the Flexible Firm..., s. 176.

Zaprezentowane mechanizmy elastyczności umożliwiają zatem organizacji
perfekcyjne kontrolowanie otoczenia. Dzięki temu może być ona zarówno niewrażliwa na naciski otoczenia, w tym konsumentów, jak i zdolna do oddziaływania na nie.
Według A.K. Koźmińskiego uelastycznianie jest osiągane dzięki następującym elementom zarządzania dynamicznego22:
– trafnemu rozpoznaniu migracji wartości,
– opracowywaniu i stałemu aktualizowaniu modeli biznesu, które pozwalają
firmie podążać za migracjami wartości,
– badaniu i rozwojowi, które umożliwiają stałe pozytywne zaskakiwanie rynków (dóbr, usług, kapitału i pracy) innowacjami produktowymi i procesowymi,
22
A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych,
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 136-137.
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– systemowi wytwarzania w klasie światowej, który umożliwia wytwarzanie
produktów w wymaganej przez rynek i model biznesu ilości i jakości oraz szybkie
przestawianie się i adaptacje do zmiennych wymagań,
– globalnemu i lokalnemu marketingowi zapewniającemu perfekcyjną koordynację oferty firmy i potrzeb nabywców na wielkich rynkach zdolnych utrzymać
kosztowny system zarządzania dynamicznego.
Sekret elastyczności zdaniem tego autora polega na precyzyjnej koordynacji
procesów zachodzących w organizacji, a szczególnie na:
– rozpoznaniu otoczenia i identyfikacji sygnałów (zwłaszcza słabych sygnałów) rynku z konstrukcją nowych i rekonstrukcją istniejących w firmie modeli
biznesu,
– tworzeniu i przebudowie modelu biznesu z badaniami i rozwojem,
– badaniu i rozwoju z konstrukcją, przygotowaniem i aktywizacją systemów
wytwarzania w klasie światowej,
– wytwarzaniu z marketingiem globalnym i lokalnym,
– marketingu z logistyką, sprzedażą i obsługą.
Chodzi zatem o dynamiczne dopasowywanie do siebie elementów łańcucha
wartości firmy. Koordynacja rozumiana jako proces integrowania celów i działań
odrębnych jednostek organizacyjnych jest społecznym procesem uzgadniania celów, dążeń, wzorców zachowania oraz działań jednostek i grup ludzkich. Koordynacja jest możliwa dzięki potencjałowi społecznemu organizacji. Tak pojmowana
koordynacja powstaje dzięki:
– przywództwu zdolnemu do tworzenia i przekazywania inspirującej wizji,
która jest dostatecznie precyzyjna, by zapewnić harmonizację działań i inicjatyw
podejmowanych w różnych punktach organizacji, a zarazem dostatecznie ogólna,
aby żyć własnym życiem i ewoluować zarówno na poziomie całej organizacji, jak
i poszczególnych jej części,
– umiejętności pracy zespołowej w stale zamieniających się konfiguracjach
obejmujących pracowników z różnych komórek funkcjonalnych, pionów i poziomów, a także spoza organizacji (np. klientów, dostawców, dystrybutorów), perfekcyjnemu opanowaniu sztuki komunikowania się oraz magazynowania, odnajdywania, przetwarzania i kumulowania informacji zarówno przy użyciu środków
technicznych, jak i w kontaktach interpersonalnych i procesach grupowych.
M. Bratnicki rozpatruje mechanizm elastyczności przez pryzmat sukcesów
i niepowodzeń. Niepowodzenie, czyli brak oczekiwanych rezultatów, wymaga
bardziej aktywnego i dogłębnego zajęcia się dotychczas pomijanymi problemami. Występowanie niepowodzenia ułatwia rozpoznanie oraz interpretację efektów
działania w innym przypadku niejednoznacznych. Umiarkowane niepowodzenie
stymuluje proces poszukiwań procedur, procesów, struktur, idei, a jednocześnie
kreuje gotowość do zmian. Tradycyjne sposoby dostrzegania, myślenia i działania zostają naruszone, a w ślad za tym rośnie skłonność do podejmowania ryzyka
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i chęć wyciągania nauki z popełnionych błędów. Nie należy kłaść nacisku na
szybkie rezultaty, a sformułowana zostanie liczba wariantów decyzyjnych pozwalająca na inteligentne wyroby. Zakres i liczba niepowodzeń muszą być zatem
wystarczające, ażeby wykreować trwałą zmianę. Porażka nie jest jednak celem
ostatecznym, lecz jedynie efektywnym narzędziem organizacyjnego uczenia się,
dzięki któremu firma nabywa doświadczenia i praktyki w radzeniu sobie z trudnymi do przewidzenia zdarzeniami oraz osiąga elastyczność wydłużającą horyzont
przetrwania.
Z kolei sukces przynosi ze sobą wielkie nagrody, pogłębia wiarę w siebie,
daje bezpieczną i stabilną bazę do uruchomienia działań strategicznych, utrwala
procedury podwyższające efektywność, poszerza zakres wspólnego podzielania wartości i celów, daje niezawodność wykonania w tych samych warunkach
prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza stabilność, chociaż w coraz to
krótszym czasie, a jednocześnie jest kolebką przyszłego niepowodzenia. Przede
wszystkim efektem sukcesu jest samozadowolenie, które redukuje motywację
do poszukiwania nowych zachowań. W rezultacie powodzenie utrwala stan aktualny i źle wpływa na skłonność organizacji do ryzyka, sprzyjając tym samym
ograniczeniu pola eksperymentowania. Poza tym organizacja przywiązuje się
do sprawdzonej formuły prowadzenia biznesu, utrwalając te same procedury
i ujednolicając ludzi. Taka jednorodność unifikuje zachowania i zbiory informacyjne.
O ile sukces wzmacnia niezawodność, trwałość funkcjonowania przedsiębiorstwa w relatywnie krótkim czasie, o tyle niepowodzenie wzmacnia elastyczność
w dłuższej perspektywie czasowej23.
Konkludując można stwierdzić, że badaczy cechuje relatywnie duża różnorodność poglądów związanych z wyjaśnieniem mechanizmu elastyczności i stosunkowo duża dowolność, liberalizm w generowaniu sposobów dochodzenia do
elastyczności.
Na podstawie informacji zawartych w artykule można zauważyć, że elastyczność jest pojęciem złożonym, zróżnicowanym i trudnym do scharakteryzowania.
Stanowi zestaw różnych cech cząstkowych, które składają się na atrybut elastyczności organizacji jako całości.
Ogół podejść do elastyczności można podzielić na dwie grupy:
– koncepcje uniwersalne – a więc o charakterze ogólnym, odnoszące się do
organizacji jako całości,
– koncepcje funkcjonalne – odnoszące się do wybranych obszarów funkcjonowania organizacji (np. zasobów).
M. Bratnicki, Strategia i długowieczność przedsiębiorstwa, w: Tożsamość i strategia
przedsiębiorstwa – modele i doświadczenia, red. M. Moszkowicz, Politechnika Wrocławska,
Wrocław 1998, s. 48-50.
23
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Głębsza analiza pozwala na przypisanie pojęciu elastyczność takich atrybutów, jak24:
1. Zdolność przystosowawcza, czyli umiejętność dostosowywania się do
zmian otoczenia i antycypowania zmian otoczenia. Jej wyrazem jest reakcja na
zaistniałe zmiany otoczenia (adaptacja) oraz kreowanie zmian wyprzedzających
zmiany warunków otoczenia (antycypacja).
2. Polimorficzność – wyrażająca się w istnieniu wielu komponentów (rodzajów, elementów składowych elastyczności).
3. Właściwość kontroli.
Podejście A.D. Leeuw i H.W. Volberdy nawiązuje do odmiennej w stosunku
do świata organizacji roli funkcji kontroli w przyrodzie ożywionej25. Żywy organizm do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania nie musi planować i organizować. Może kierować się instynktem. Podlega natomiast oddziaływaniom
motywacyjnym od wewnątrz i z zewnątrz swojego organizmu. Aby mógł być
motywowany do działania, musi mieć rozeznanie w swoim środowisku. Musi
odbierać różne informacje z otoczenia, np. wzrokowe, słuchowe, węchowe itp.
po to, aby mieć otoczenie pod kontrolą. To właśnie skuteczna kontrola otoczenia
pozwala „kameleonowi zmienić skórę, żabie wskoczyć do stawu, psu szczekać
na intruza” po to, aby przetrwać albo wypełnić swoją misję. Tak więc funkcja
kontroli w środowisku organizmów żywych służy przede wszystkim wpływaniu
na otoczenie czy panowaniu nad tym otoczeniem26. Rozpatrując organizację jako
system autonomiczny (bądź system kontrolowalny) autorzy stwierdzają, że elastyczność jest właściwością kontroli i może oznaczać zarówno niewrażliwość na
wpływ ze strony otoczenia, jak i zdolność do skutecznego oddziaływania (panowania czy wręcz zdominowania) otoczenia27.
4. Ekwifinalność – zaprezentowane mechanizmy elastyczności wskazują, że
do pożądanej w danych warunkach elastyczności można dochodzić różnymi drogami.

24
Szczegółową charakterystykę wyróżników elastyczności przedstawia K. Puszko-Machowczyk, Kształtowanie elastyczności obszarów funkcjonalnych, Akademia Ekonomiczna,
Wrocław 2007; K. Puszko-Machowczyk, Elastyczność w zarządzaniu..., s. 3-9.
25
A.D. Leeuw, H.W. Volberda, On the Concept..., s. 171.
26
Z. Traczyk, Kontrola, czyli panowanie nad organizacją, w: Kontrola i kontroling
w zarządzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty, cz. I, Wyd. WSZiM, Warszawa 2002 s. 123-125,
za: G. Osbert-Pociecha, Elastyczność organizacji – atrybut pożądany..., s. 55-56.
27
A.D. Leeuw, H.W. Volberda, On the Concept…, s. 171.
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2.2. Zdefiniowanie elastyczności funkcjonalnej
Uwzględniając dotychczasowe rozważania na temat istoty elastyczności proponuje się następującą koncepcję elastyczności funkcjonalnej.
Elastyczność funkcjonalna jest to zdolność do dokonania wielowymiarowych zmian w zakresie potencjału rynkowo-marketingowego, techniczno-produkcyjnego, ludzkiego, organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego na
skutek zmian, jakie zaszły, zachodzą bądź mają zajść zarówno w otoczeniu
organizacji, jak i w niej samej.
Elastyczność można rozpatrywać jako elastyczność potencjalną (impuls do
zmiany, gotowość zareagowania na zmianę) i rzeczywistą (zmianę właściwą,
zmianę, która już się dokonała).
Płaszczyzny elastyczności prezentuje rysunek 6.
Do wyróżników elastyczności można zaliczyć zmiany dokonywane w zakresie potencjału przedsiębiorstwa w następujących wymiarach28:
1. Wymiar postępu/regresu odnosi się do kwestii rozwoju organizacji.
Obejmuje zmiany ilościowo-jakościowe o charakterze postępu i regresu. Zmiany
ilościowe odnoszą się do różnic w wielkości jednego lub kilku parametrów. Natomiast zmiany jakościowe wskazują na nowe właściwości, reakcje lub zachowania
wyróżnionego systemu29 .
Zmiana postępowa to zmiana powodująca zwiększenie ilościowo-jakościowe potencjału organizacji w zakresie dotychczasowej bądź nowej koncepcji biznesowego działania w danym czasie.
Zmiana regresowa to zmiana powodująca zmniejszenie (ograniczenie) ilościowo-jakościowe potencjału przedsiębiorstwa w zakresie dotychczasowej koncepcji biznesowego działania w danym czasie. Prowadzi do zubożenia, zaniku
niektórych jego elementów.
2. Wymiar ofensywny/defensywny jest związany ze zdolnością organizacji
do kontroli. Tak jak wcześniej zasygnalizowano, elastyczność traktowana jako
kontrola jest wyrazem odporności organizacji na wpływ otoczenia i zdolności
panowania nad otoczeniem. W tym ujęciu elastyczność jest synonimem stabilności organizacji, wyrazem zachowania ciągłości działania organizacji. Wymiar ten
obejmuje zmiany defensywne i ofensywne.
Zmiana defensywna to zmiana, której idea i konieczność przeprowadzenia
zostaje sformułowana przede wszystkim wcześniej przez otoczenie, a organizacja

Szczegółową charakterystykę wymiarów elastyczności przedstawia: K. Puszko-Machowczyk,
Kształtowanie elastyczności..., s. 16.
29
A. Stabryła, Zarządzanie rozwojem firmy, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1996,
s. 9.
28
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Rys. 6. Płaszczyzny elastyczności
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie K. Puszko-Machowczyk, Kształtowanie elastyczności
obszarów funkcjonalnych, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2007, s. 34.

reagując (odpowiadając) dostosowuje się do wymogów otoczenia poprzez wprowadzanie rozwiązań zapewniających mu utrzymanie się w zakresie dotychczasowej bądź nowej koncepcji biznesowego działania.
Zmiana ofensywna to zmiana, której idea, impuls powstaje w organizacji.
Antycypuje ona przyszłe zmiany warunków otoczenia i obejmuje rozwiązania
pozwalające na utrzymanie się organizacji w zakresie dotychczasowej koncepcji
biznesowego działania.
3. Wymiar strategiczny/operacyjny jest związany z głębokością i trwałością
dokonywanych zmian. Obejmuje zmiany strategiczne i zmiany operacyjne.
Zmiany strategiczne to zmiany doniosłe dla funkcjonowania i rozwoju organizacji. Wywołują istotne zmiany ilościowe, strukturalne i jakościowe, których
skutki są trwałe i trudne do odwrócenia. Są to zatem zmiany, które podejmowane
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są na najwyższych (wyższych) szczeblach zarządzania organizacją i wywołują
skutki w konfiguracji pozostałych rodzajów potencjału organizacji (skutkiem czego naruszają jej dotychczasowy model biznesowego działania).
Zmiany operacyjne obejmują zmiany ilościowe, strukturalne, jakościowe
dokonywane na bieżąco, łatwe do odwrócenia. Są to więc zmiany podejmowane
na niższych szczeblach zarządzania organizacją i nie wywołujące zmian w konfiguracji pozostałych rodzajów jej potencjału (nie naruszają koncepcji biznesowego działania organizacji).
Sprostanie turbulencji otoczenia wymaga dokonywania zmian w zakresie
wszystkich scharakteryzowanych wymiarów.
Wymienione zmiany mogą mieć źródła wewnętrzne (zmiany są dokonywane wewnątrz organizacji, przez same organizacje) i zewnętrzne (organizacja
jest inicjatorem, ale zmiany realizuje z wykorzystaniem partnerów zewnętrznych, dzięki różnego rodzaju formom współdziałania gospodarczego, takim
jak np. formy kooperacyjne). Na przykład w trosce o ochronę podstaw sukcesu
rynkowego firma chroni swój rdzenny potencjał, a pozostały, choć niezbędny,
ale łatwy do pozyskania i nietworzący dla niej relatywnie wysokiej wartości
przekazuje partnerom zewnętrznym albo pozyskuje od partnerów zewnętrznych. Działanie takie może prowadzić do zwiększenia skali działalności,
lepszego osiągnięcia celów ekonomicznych, ograniczenia ryzyka ekonomicznego (np. związanego z inwestowaniem). Poza tym organizacja jest bardziej
podatna na rekonfiguracje potencjału w przypadku zmiany warunków otoczenia
(np.: działania firmy ograniczają się do zawarcia umowy i dalszego nieprzedłużania umowy).
Źródła elastyczności ilustruje rysunek 7.

Rys. 7. Źródła elastyczności
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie J.-C. Tarondeau, La flexibilité dans les entreprises, Presses
Universitaires de France, Paris 1999, s. 85, za: K. Puszko-Machowczyk, Kształtowanie elastyczności obszarów
funkcjonalnych, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2007, s. 31.
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2.3. Pożądany atrybut elastyczności funkcjonalnej
W celu osiągnięcia pożądanego atrybutu elastyczności funkcjonalnej niezbędne jest dokonywanie wielowymiarowych zmian w płaszczyźnie rynkowo-marketingowej, techniczno-produkcyjnej, ludzkiej, organizacyjnej i ekonomiczno-finansowej30.
Pożądany atrybut elastyczności w wymiarze postępu/regresu zostaje ukształtowany poprzez dokonywanie zmian postępowych i zmian regresowych. Zmiany
te mają bezpośredni związek z procesem rozwoju organizacji i nie są realizowane
w oderwaniu od otoczenia.
Zmiana postępowa jest realizowana poprzez rozwijanie ilościowo-jakościowe
poszczególnych obszarów funkcjonalnych, a zmiana regresowa poprzez zmniejszanie ilościowo-jakościowe poszczególnych obszarów funkcjonalnych. Na przykład w płaszczyźnie rynkowo-marketingowej zmiana postępowa może być urzeczywistniana w następujący sposób: wzrost w zakresie dotychczasowego bądź
nowego modelu biznesowego działania poprzez strategię wzrostu, zwiększenie
liczby odbiorców i zwiększenie obrotów w zakresie odbiorców poprzez zarządzanie klientem i instrumenty promotion-mix, zwiększenie ilościowe i wartościowe
sprzedaży poprzez różnicowanie poziome i różnicowanie pionowe produktu/
/usługi, zwiększenie liczby dostawców poprzez kooperację. Natomiast zmiana
regresowa w płaszczyźnie rynkowo-marketingowej jest realizowana poprzez:
ograniczanie w zakresie dotychczasowego modelu biznesowego działania dzięki
strategii ograniczania, poprzez utrzymanie bądź niewielkie zmniejszenie liczby
odbiorców i obrotów w zakresie odbiorców dzięki minimalizacji instrumentów
promotion-mix, poprzez utrzymanie lub niewielkie zmniejszenie poziomu i wartości sprzedaży produktów/usług dzięki wycofywaniu produktów/usług oraz poprzez zmniejszenie liczby dostawców dzięki rozkooperowaniu. Uelastycznianie
pozostałych płaszczyzn następuje zgodnie z informacjami zaprezentowanymi
w tabeli 231.
Zasadne wydaje się podkreślenie, że zaprezentowany katalog działań uelastyczniających zawiera opcje zgodne z etyką i zgodne z prawem. Jest to istotne,
w literaturze bowiem zaleca się przestrzeganie norm moralnych przyjętych w środowisku biznesu (np. uczciwość, szacunek, wiarygodność, odpowiedzialność za
słowo) i prezentuje się skutki nieprzestrzegania tych norm32.
K. Puszko-Machowczyk, Kształtowanie elastyczności…, s. 100.
Autorzy nie prezentują szczegółowej charakterystyki ze względu na ograniczoną objętość
artykułu, natomiast szczegółową charakterystykę można znaleźć w: ibidem.
32
Zob. K. Kietliński, M.V. Reyes, T. Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 28; L. Zbieg-Maciąg, Etyka w biznesie, Centrum Kreowania
Liderów, Kłudzienko 1994, s. 11.
30
31
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Tabela 2. Zmiany dokonywane w wymiarze postępu i regresu w płaszczyźnie rynkowo-marketingowej, techniczno-produkcyjnej, ludzkiej, organizacyjnej i ekonomiczno-finansowej
Płaszczyzna

Element
płaszczyzny

Ludzka

Techniczno-produkcyjna

Rynkowo-marketingowa

strategia
relacje
z odbiorcami

produkt/
usługa

Zmiany w wymiarze postępu

Zmiany w wymiarze regresu

– wzrost w zakresie modelu biznesowego działania poprzez strategię
wzrostu
– zwiększenie liczby odbiorców,
– zwiększenie obrotów (wartościowe) w zakresie odbiorców poprzez
Zarządzanie Klientem, Instrumenty
promotion-mix

– ograniczanie w zakresie modelu
biznesowego działania poprzez strategię ograniczania
– utrzymanie bądź niewielkie
zmniejszenie liczby odbiorców,
– utrzymanie bądź niewielkie
zmniejszenie obrotów (wartościowe)
w zakresie odbiorców poprzez Zarządzanie Klientem, minimalizację
instrumentów promotion-mix
– utrzymanie bądź niewielkie
zmniejszenie (poziomu i wartości)
sprzedaży poprzez wycofywanie
– zmniejszenie liczby dostawców
poprzez rozkooperowanie
– zmniejszenie poziomu środków
trwałych poprzez sprzedaż, oddanie
(zwrot) najemcy, dzierżawcy, leasingodawcy, oddanie w najem, dzierżawę, zagospodarowanie wewnątrz
firmy, likwidację
– zmniejszenie poziomu materiałów poprzez sprzedaż, zagospodarowanie wewnątrz firmy, likwidację

– zwiększenie (poziomu i wartości) sprzedaży poprzez różnicowanie
pionowe, różnicowanie poziome
relacje
– zwiększenie liczby dostawców
z dostawcami poprzez kooperację
środki trwałe
– zwiększenie poziomu środków
trwałych poprzez działalność wytwórczą, zakup, najem, dzierżawę, leasing

materiały

– zwiększenie poziomu materiałów poprzez działalność wytwórczą,
zakup, racjonalizację zużycia materiałów
technologia
– rozszerzanie technologii poprzez
– zawężanie (redukcja) technologii
działalność wynalazczą, zakup
poprzez sprzedaż, likwidację
jakość proce– wzrost jakości procesów produk– utrzymanie jakości procesów
sów produk- cyjnych poprzez zarządzanie jakością, produkcyjnych poprzez zarządzanie
cyjnych
systemy zapewnienia jakości
jakością, systemy zapewnienia jakości
zatrudnienie
– wzrost poziomu zatrudnienia po– zmniejszenie poziomu zatrudprzez rekrutację, leasing pracowniczy, nienia poprzez derekrutację, niekopodwykonawstwo
rzystanie z leasingu pracowniczego,
niekorzystanie z podwykonawstwa
czas pracy
– wydłużanie czasu pracy poprzez
– zawężanie czasu pracy poprzez
kształtowanie systemów czasu pracy kształtowanie systemów czasu pracy
(stosowanie równoważnego systemu (stosowanie skróconego czasu pracy,
czasu pracy, zadaniowego systemu zadaniowego czasu pracy, skracanie
czasu pracy, czasu pracy w ruchu podstawowego systemu czasu pracy),
ciągłym, wydłużanie podstawowego kształtowanie urlopów pracowniczych
systemu czasu pracy), kształtowanie (stosowanie urlopów bezpłatnych),
urlopów pracowniczych (przesuwanie racjonalizację czasu pracy
urlopów płatnych), racjonalizację czasu pracy
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cd. tab. 2
Płaszczyzna

Element
płaszczyzny

Organizacyjna

Ludzka

kwalifikacje

system motywacyjny

Zmiany w wymiarze regresu

– podwyższanie kwalifikacji poprzez zwiększanie nakładów na kwalifikacje, zwiększanie liczby i rodzajów szkoleń
– wzrost motywacji poprzez zwiększenie nakładów na motywowanie,
zwiększenie liczby i rodzajów motywatorów, racjonalizację instrumentów
motywowania

– niewielkie obniżenie kwalifikacji
poprzez zmniejszenie nakładów na
kwalifikacje, zmniejszenie liczby i rodzajów szkoleń
– utrzymanie bądź niewielki spadek motywacji poprzez zmniejszenie
nakładów na motywowanie, zmniejszenie liczby i rodzajów motywatorów,
racjonalizację instrumentów motywowania
– zawężanie struktury organizacyjnej (w pionie, w poziomie) poprzez
wydzielanie komórek organizacyjnych,
pionów organizacyjnych, centrum odpowiedzialności, megaprocesów, procesów; łączenie komórek organizacyjnych, pionów organizacyjnych,
centrum odpowiedzialności, megaprocesów, procesów; likwidację komórek
organizacyjnych, pionów organizacyjnych, centrum odpowiedzialności, megaprocesów, procesów; rozpad sieci
– rozszerzanie zakresów obowiązków poprzez: dodawanie rodzajów
obowiązków

struktura
organizacyjna

– rozszerzanie struktury organizacyjnej (w pionie, w poziomie) poprzez
tworzenie komórek organizacyjnych,
tworzenie pionów organizacyjnych,
tworzenie centrum odpowiedzialności, tworzenie megaprocesów, tworzenie procesów, tworzenie sieci

zakres obowiązków
pracowników
sposób
organizacji
pracy

– zawężanie zakresów obowiązków poprzez odejmowanie rodzajów
obowiązków

procedury
formalne

Ekonomiczno-finansowa

Zmiany w wymiarze postępu

– wzrost stopnia organizacyjnego
powiązania pracowników w procesie
pracy poprzez dominację pracy zespołowej
– wzrost liczby procedur formalnych poprzez tworzenie procedur
formalnych

przychody
ze sprzedaży

– wzrost przychodów ze sprzedaży
poprzez: kształtowanie ceny (niska
cena, wysoka cena); Franchising

należności

– wzrost wartości należności poprzez bezpłatny kredyt kupiecki, rabaty gotówkowe, sezonowe dotowanie
rachunków, cesja (przelew) należności, factoring

– spadek stopnia organizacyjnego
powiązania pracowników w procesie
pracy poprzez dominację pracy indywidualnej
– zmniejszenie liczby procedur
formalnych poprzez łączenie procedur formalnych, likwidację procedur
formalnych
– utrzymanie bądź niewielki spadek poziomu i wartości sprzedaży
poprzez kształtowanie ceny (niska
cena)
– spadek wartości należności poprzez ściągnięcie należności, niestosowanie bezpłatnego kredytu kupieckiego, niestosowanie rabatów gotówkowych, niestosowanie sezonowego
dotowania rachunków, minimalizację
cesji należności, minimalizację factoringu
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cd. tab. 2

Ekonomiczno-finansowa

Płaszczyzna

Element
płaszczyzny

Zmiany w wymiarze postępu

Zmiany w wymiarze regresu

zobowiązania

– spadek wartości zobowiązań po– utrzymanie
bądź
niewielki
przez pokrycie zobowiązań zyskami wzrost wartości zobowiązań poprzez
z działalności operacyjnej
pokrycie zobowiązań zyskami z działalności operacyjnej, pokrycie zobowiązań zyskami z działalności
pozaoperacyjnej, pozyskanie inwestora, sekuratyzację aktywów, venture
capital

koszty

– wzrost kosztów (wartościowy)
– spadek poziomu kosztów (wartopoprzez Controlling, Zarządzanie ściowy) poprzez Controlling, Zarząkosztami działań
dzanie kosztami działań

Ź r ó d ł o: K. Puszko-Machowczyk, Kształtowanie elastyczności obszarów funkcjonalnych, Akademia
Ekonomiczna, Wrocław 2007, s. 100.

Opisywane są także sytuacje, w których firmy z powodu braku myślenia strategicznego, koncentracji na krótkookresowych korzyściach, braku przedsiębiorczości podejmują działania niezgodne z prawem33. Wymienione działania, być
może także uelastyczniające, prowadzą jednak z reguły do upadku organizacji.
W turbulentnie zmieniającym się otoczeniu dużego znaczenia nabiera działanie z wyprzedzeniem. Działanie takie pozwala na wybór racjonalnych opcji
uelastyczniających i na urzeczywistnienie (przeprowadzenie) tych opcji. Niektóre
kierunki uelastyczniania są czasochłonne, wieloetapowe, a więc działanie z wyprzedzeniem w efekcie powoduje reagowanie w czasie rzeczywistym. Zmiany dokonywane w zakresie poszczególnych płaszczyzn funkcjonalnych, tj.: rynkowo-marketingowej, techniczno-produkcyjnej, ludzkiej, organizacyjnej i ekonomiczno-finansowej powinny mieć zatem charakter ofensywny.
Możliwość sprostania zmienności zachowań konsumentów sprowadza się
także do zdolności konkurowania modelami biznesowego działania i umiejętności ich konfiguracji. Osiąganie elastyczności funkcjonalnej następuje również
poprzez zmiany strategiczne, czyli zmiany podejmowane na najwyższych i wyższych szczeblach zarządzania organizacją i wywołujące skutki w konfiguracji
pozostałych rodzajów jej potencjału.
W.A. Werner, Etyka w procesie inwestycyjnym, „Inżynieria i Budownictwo” 1999, nr 7-8,
s. 16-21; P. Pratley, Etyka w biznesie, Felberg SJA, Warszawa 2000, s. 10; Etyka w zarządzaniu
przedsiębiorstwem budowlanym. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkolę
Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie wspólnie z Duszpasterstwem
Środowisk Budowlanych i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, red. Z. Madej,
Z. Bolkowska, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej, Warszawa 2010,
s. 18.
33
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Ukształtowany atrybut elastyczności funkcjonalnej prezentuje rysunek 8.

Rys. 8. Ukształtowany atrybut elastyczności funkcjonalnej
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Organizacja realizując wielowymiarowe zmiany może sobie zabezpieczyć
równowagę. Może być ona (równowaga) zweryfikowana poprzez wskaźniki odnoszące się do relacji ekonomicznych między organizacją a otoczeniem
(tj.: wskaźniki płynności, sprawności działania, zadłużenia czy rentowności)
a także poprzez wskaźniki odnoszące się do samej organizacji (tj.: wydajność,
produktywność czy materiałochłonność). Zaprezentowany atrybut może być
użyteczny do identyfikacji złożoności elastyczności funkcjonalnej. Może także
stanowić drogowskaz do wyboru i planowania przebiegu sposobu uelastyczniania
dokonywanego w ramach wyróżnionych płaszczyzn funkcjonalnych (i elementów
płaszczyzn funkcjonalnych). Dzięki odniesieniu do kwestii równowagi pozwala
także na całościową ocenę skutków uelastyczniania.
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3. Zalecenia zwiększające elastyczność organizacji
Warunkiem funkcjonowania i rozwoju organizacji w warunkach zmienności
zachowań konsumenckich jest zdolność bycia elastycznym. W celu zwiększenia
elastyczności organizacji pożądane byłoby34:
1) zastosowanie podejścia zintegrowanego,
2) zwiększenie skłonności do działań uelastyczniających w wymiarze regresu,
3) zwiększenie skłonności do działań naruszających dotychczasowy model
biznesowego działania,
4) zwiększenie skłonności do działań ofensywnych.
ad 1) Kształtowanie elastyczności dokonywane w płaszczyźnie rynkowo-marketingowej, techniczno-produkcyjnej, ludzkiej, organizacyjnej i ekonomiczno-finansowej przyczynia się do elastyczności organizacji jako systemu. Zwiększaniu
elastyczności organizacji sprzyja zatem zintegrowane uelastycznianie płaszczyzn
funkcjonalnych. Poza tym płaszczyzny elastyczności funkcjonalnej wzajemnie
się warunkują i uzupełniają. Zmiana dokonywana w zakresie jednej płaszczyzny
(czy elementu płaszczyzny) pociąga za sobą potrzebę zmiany innej płaszczyzny
(czy elementu płaszczyzny). Wskazana jest zatem koordynacja poszczególnych
płaszczyzn i ich elementów (podejście zintegrowane). Przedsiębiorstwo jest
wówczas „całością” zdolną do ciągłych zmian.
W związku z powyższym, uelastycznianie płaszczyzny rynkowo-marketingowej może być osiągane poprzez kształtowanie strategii, wytwarzanych
produktów/usług, relacji z odbiorcami i relacji z dostawcami. W płaszczyźnie
techniczno-produkcyjnej uelastyczniane mogą być środki trwałe, materiały, technologie i jakość procesów produkcyjnych. W płaszczyźnie ludzkiej kształtowaniu
może podlegać zatrudnienie, czas pracy, kwalifikacje i system motywacyjny.
Uelastycznianie płaszczyzny organizacyjnej można realizować poprzez działania
w zakresie struktury organizacyjnej, zakresów obowiązków, sposobu organizacji
pracy i procedur formalnych. Natomiast uelastycznianie płaszczyzny ekonomiczno-finansowej może być osiągane poprzez działania w zakresie przychodów ze
sprzedaży, należności, zobowiązań i kosztów.
Zapotrzebowanie na zintegrowane uelastycznianie można ograniczać jedynie
w sytuacji wykorzystywania zewnętrznych źródeł elastyczności. Zewnętrzne
źródła elastyczności umożliwiają bowiem przekazywanie „uelastyczniania” na
partnerów zewnętrznych, dzięki różnego rodzaju formom współdziałania gospodarczego, takim jak formy kooperacyjne. Na przykład wykorzystanie podwykonawstwa jako opcji zwiększającej poziom zatrudnienia może zmniejszać
zapotrzebowanie na elastyczność nie tylko w płaszczyźnie ludzkiej, ale również
34

K. Puszko-Machowczyk, Kształtowanie elastyczności…, s. 183.
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płaszczyźnie techniczno-produkcyjnej czy organizacyjnej (podwykonawca wykonuje zadania angażując pracowników, środki trwałe, materiały i gwarantując
pożądaną jakość procesów produkcyjnych. Do podwykonawcy należy także
kształtowanie kwalifikacji i systemu motywacyjnego. Podwykonawca musi także
odpowiednio uelastycznić strukturę organizacyjną, zakresy obowiązków czy sposób organizacji pracy).
ad 2) Organizacje z reguły wykazują zdolność do rozwijania płaszczyzn
funkcjonalnych i są mniej skłonne do obkurczania tych płaszczyzn35. Znaczenia nabierają zatem zmiany regresowe, czyli zmiany powodujące zmniejszenie
(ograniczenie) ilościowo-jakościowe w płaszczyznach funkcjonalnych w zakresie
dotychczasowej koncepcji biznesowego działania. Zmiany regresowe pozwalają
bowiem skorygować dotychczasową koncepcję biznesowego działania: odchudzić, odświeżyć organizację a także pozyskać kapitał „z wnętrza” firmy w celu
finansowania nowych przedsięwzięć.
Zwiększeniu skłonności do zmian w wymiarze regresu mogłoby sprzyjać
wykorzystywanie zewnętrznych źródeł elastyczności. Dzięki wykorzystywaniu zewnętrznych źródeł elastyczności organizacje mogłyby przekazywać
zmiany regresowe na partnerów zewnętrznych. W takiej sytuacji konieczność
„obkurczania” spoczywałaby na partnerach zewnętrznych, a działania organizacji w wymiarze regresu ograniczałyby się do zerwania umowy albo do niepodejmowania jakichkolwiek działań ze względu na zawarcie umowy na czas
określony.
Skłonności do działań uelastyczniających w wymiarze regresu mogłaby
sprzyjać także odpowiednia edukacja. Przekonanie kierujących organizacjami
i pracowników wykonawczych o konieczności obkurczania płaszczyzn funkcjonalnych, a także pokazanie im katalogu działań regresowych w ramach poszczególnych płaszczyzn funkcjonalnych i korzyści osiąganych dzięki ograniczaniu
poszczególnych płaszczyzn funkcjonalnych mogłoby zwiększać zdolność do
odchudzania w zakresie dotychczasowego modelu biznesowego działania.
ad 3) W warunkach turbulencji otoczenia i związanej z nią zmienności
zachowań konsumentów następuje destrukcja modelu biznesowego działania.
Uzyskanie przewagi konkurencyjnej staje się dużo trudniejsze, a osiągnięta
przewaga konkurencyjna szybko się dezaktualizuje. Uzyskanie czy odzyskanie
utraconej przewagi konkurencyjnej jest możliwe dzięki zdolności do zmiany
modelu biznesowego działania, dzięki zdolności do konkurowania modelami
biznesowego działania. Znaczenia nabiera zatem skłonność do działań naruszających dotychczasowy model biznesowego działania. Głęboka ingerencja w model
biznesowego działania może nawet powodować zmianę rdzenia umiejętności
35
Badania empiryczne przeprowadzone w tym zakresie prezentuje K. Puszko-Machowczyk,
Kształtowanie elastyczności…, s. 128-162.
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organizacji (np. zmiana funkcji podstawowych, zmiana przedmiotu działalności
organizacji).
Zwiększeniu skłonności do działań naruszających model biznesowego działania może sprzyjać zdolność ograniczania, odchudzenia w zakresie dotychczasowego modelu biznesowego działania. Na przykład umiejętność pozyskania kapitału „z wnętrza” firmy może umożliwiać finansowanie nowych przedsięwzięć
w zakresie nowego modelu biznesowego działania.
Korzystne jest także wykorzystywanie źródeł elastyczności zewnętrznej
(np. organizacje niemające wystarczającego doświadczenia i umiejętności mogą
przekazywać część zadań wyspecjalizowanym podwykonawcom).
ad 4) Do prawidłowego funkcjonowania organizacji i jej rozwoju w obecnych
warunkach konieczna jest szybkość reakcji, wczesne rozpoznanie możliwości
konkurencyjnych i stosownie do nich dostosowywanie jej potencjału.
Kluczem do sukcesu jest minimalizacja czasu, jaki upływa pomiędzy zidentyfikowaniem impulsu pochodzącego z otoczenia a zastosowaniem właściwej konfiguracji potencjału. Pożądane jest przewidywanie, przygotowanie się i gotowość
do wprowadzania zmian wyprzedzających zmiany w otoczeniu.
Poza tym kształtowanie płaszczyzn funkcjonalnych (rynkowo-marketingowej, techniczno-produkcyjnej, ludzkiej, organizacyjnej, ekonomiczno-finansowej) może być długotrwałe, wieloetapowe, a więc działanie z wyprzedzeniem
umożliwia w efekcie reagowanie w czasie rzeczywistym.
Zwiększeniu skłonności do działań ofensywnych mogłyby sprzyjać systemy
wczesnego ostrzegania, które mogłyby dostarczać organizacji istotnych informacji o określonych zjawiskach (np. o pojawiających się tendencjach rynku) i prawdopodobieństwie ich wystąpienia i dzięki temu umożliwiać jej w miarę szybkie
reagowanie. Informacje uzyskiwane dzięki systemom wczesnego ostrzegania
mogłyby stanowić podstawę do sporządzania scenariuszy opisujących przyszłe
zdarzenia i przebieg ich rozwoju. Ukazywałyby więc możliwości zaistnienia
i rozwoju wydarzeń warunkujących funkcjonowanie i rozwój organizacji oraz
stanowiłyby podstawę podejmowania szybkich i odpowiednich zachowań.

4. Stosowanie racjonalnych opcji uelastyczniających
W celu uelastyczniania w zasadzie nie potrzeba maksymalizować liczby
opcji uelastyczniających dany element płaszczyzny funkcjonalnej. Wystarczy
zastosować jedną racjonalną opcję rozwijającą i jedną racjonalną opcję zmniejszającą. Racjonalna opcja uelastyczniająca powinna jednak w pełni realizować
zmianę ilościową. Poza tym w ramach opcji realizujących analogiczne zamierzenia ilościowe powinna ona prezentować inne racjonalne charakterystyki
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(np. możliwość uzyskania korzyści finansowych). Z drugiej jednak strony, ze
względu na turbulencję otoczenia i związane z nią ryzyko niepowodzenia stosowanie wielu opcji uelastyczniających dany element płaszczyzny funkcjonalnej
zwiększa prawdopodobieństwo zrealizowania zmiany ilościowej.
Stosowany sposób uelastyczniania powinien być także zgodny z etyką i zgodny z prawem. Postępowanie niezgodne z zasadami prowadzenia biznesu i niezgodne z prawem nie prowadzi bowiem do funkcjonowania i rozwoju firmy, lecz
do jej upadku.
W celu wyeliminowania wymienionych działań wskazane jest myślenie
strategiczne, koncentracja na długookresowych, a nie na krótkookresowych
korzyściach. Eliminacji tego typu działań mogłaby także sprzyjać orientacja
przedsiębiorcza, czyli nadanie właścicielom, członkom zarządu cech osobowych
przedsiębiorcy. Jak wiadomo, cechy przedsiębiorcy nie są jednoznacznie określone. Zarządzający mogliby prezentować cechy człowieka aktywnego, twórczego,
inteligentnego, skłonnego do działania w warunkach niepewności (czyli potocznie rozumianego przedsiębiorcy). Cechy osobowe przedsiębiorcy mogłyby także
przejawiać się w spostrzeganiu i umiejętności wykorzystywania pojawiających
się szans i okazji, których inni nie dostrzegli, w innowacyjności i gotowości do
podejmowania ryzyka, w zdolności do tworzenia nowych kombinacji produkcyjnych. Orientacja przedsiębiorcza mogłaby także zwiększać skłonność do działań
ofensywnych, zdolność do ograniczania w zakresie dotychczasowego modelu
biznesowego działania i zdolność do działań naruszających dotychczasowy model biznesowego działania.
Neutralizowaniu wymienionych działań mogłaby także sprzyjać orientacja
na działania etyczne – przestrzeganie norm moralnych przyjętych w środowisku
biznesu, np. uczciwość, szacunek, wiarygodność, odpowiedzialność za słowo.
Działania niezgodne z zasadami etyki mają niewielką skuteczność i są krótkookresowe36.

Podsumowanie
Potrzeba bycia elastycznym dla organizacji funkcjonujących w obecnych
warunkach jest nie tyle problemem wyboru, co wręcz przymusu. Potwierdzeniem
konieczności elastycznych działań organizacji może być także wiersz pt. Bądź
ciągle w biegu, który widnieje przy wejściu do jednej prestiżowej firmy. Brzmi
on następująco37:
36
37

L. Zbieg-Maciąg, Etyka…, s. 11.
J. Machaczka, Zarządzanie..., s. 119.
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Każdego poranka w Afryce
budzi się gazela i wie, że musi prześcignąć
najszybszego lwa, albo zginie.
Każdego poranka w Afryce
budzi się lew i wie, że musi biec szybciej
niż najwolniejsza gazela,
albo zdechnie z głodu.
Nie ma różnicy czy jesteś lwem, czy gazelą.
Kiedy słońce wschodzi, lepiej zacznij szybko biec.

Elastyczność wyraża się w zdolności do dokonania wielowymiarowych zmian
w zakresie potencjału rynkowo-marketingowego, techniczno-produkcyjnego,
ludzkiego, organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego na skutek zmian, jakie
zaszły, zachodzą bądź mają zajść zarówno w otoczeniu organizacji, jak i w niej
samej. Do wyróżników elastyczności można zaliczyć zmiany dokonywane w wymiarze postępu/regresu, ofensywnym/defensywnym oraz zmiany dokonywane
w wymiarze strategicznym/operacyjnym. W artykule akcent został położony na
zmiany dokonywane w wymiarze postępu/regresu. Zaprezentowano katalog zmian
postępowych i regresowych w płaszczyźnie rynkowo-marketingowej, techniczno-produkcyjnej, ludzkiej, organizacyjnej i ekonomiczno-finansowej. Sporządzenie katalogu stanowi wartość dodaną niniejszego artykułu. Daje on podstawę do
dalszych prac nad konfigurowaniem tych działań w celu zapewnienia elastyczności organizacji, może być podstawą wyboru dla zarządzających organizacjami.
Opierając się na wyróżnikach elastyczności, skonstruowano pożądany atrybut
elastyczności w wymiarze poznawczym.
Dalsze badania w zakresie elastyczności mogłyby zmierzać w kierunku:
1) koncentracji na zmianach dokonywanych w wymiarze ofensywnym/
/defensywnym w płaszczyźnie rynkowo-marketingowej, techniczno-produkcyjnej, ludzkiej, organizacyjnej i ekonomiczno-finansowej,
2) pogłębionej identyfikacji zmian dokonywanych w wymiarze strategicznym/operacyjnym w płaszczyźnie rynkowo-marketingowej, techniczno-produkcyjnej, ludzkiej, organizacyjnej i ekonomiczno-finansowej,
3) rozpoznania innych wyróżników elastyczności funkcjonalnej,
4) skonstruowania modelu elastyczności funkcjonalnej w wymiarze poznawczym i empirycznym,
5) oceny działań uelastyczniających dokonywanych w płaszczyźnie rynkowo-marketingowej, techniczno-produkcyjnej, ludzkiej, organizacyjnej i ekonomiczno-finansowej.
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Wpływ czynników popytowych
na rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych
w Polsce po kryzysie

Streszczenie. Kryzys ekonomiczny w Polsce przyniósł wiele zmian na rynku nieruchomości
mieszkaniowych. Obecnie możemy zauważyć względną stabilizację tego rynku, przy dość wysokim
poziomie cen. Popyt na nieruchomości mieszkaniowe zależy od wielu czynników o charakterze
ekonomicznym, społecznym, psychologicznym itd. Jednakże wpływ wielu determinant popytu
indywidualnego, jak bardziej zachowawczych postaw konsumentów, ograniczeń w dostępie do
kredytu hipotecznego, ale także spowolnienia czynników fundamentalnych, takich jak wzrost dochodów czy przyrost liczby nowych gospodarstw domowych nie zapowiada tak szybkiego rozwoju
tego rynku, jak podczas boomu z lat 2007-2008.
Słowa kluczowe: nieruchomości mieszkaniowe, kryzys, popyt

Wstęp
Obecnie gospodarka światowa powoli otrząsa się po jednym z największych
w powojennej historii kryzysów ekonomicznych. Siła załamania koniunktury
spowodowała szereg skutków, m.in. ogólny spadek zaufania do podstawowych instytucji rynkowych, do funkcjonowania sektora finansowego, do regulacji rynku, do zasad prowadzenia polityki gospodarczej itd. Część z nich
będzie miała w perspektywie najbliższej dekady z pewnością charakter trwały, nawet przy korzystniejszych warunkach koniunkturalnych. Wykształcone
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w takich warunkach nowe zjawiska, zachowania i postawy rynkowe wymagają
stałej i gruntownej analizy, aby możliwe stało się przewidywanie ich wpływu na
otoczenie gospodarcze.
Polska jako członek Unii Europejskiej i kraj powiązany gospodarczo z wieloma regionami świata nie uchroniła się przed „zarażeniem się” ogólnoświatowym kryzysem. Wprawdzie w Polsce możemy bardziej mówić o spowolnieniu
gospodarczym, jednak niektóre sektory zostały dotknięte bardziej niż inne.
Wśród rynków, na których dekoniunktura odbiła się w największym stopniu,
wymienia się rynek nieruchomości. Duże spadki cenowe, zahamowanie działalności budowlanej, zarówno indywidualnej, jak i deweloperskiej, oraz zmiany
w postawach konsumenckich to tylko niektóre ze zjawisk zapoczątkowanych
w połowie 2008 r.
Analizując sytuację na rynku nieruchomości w ostatnim czasie można
zauważyć, że rok 2010 był dla uczestników tego rynku okresem powrotu do
normalności, widocznej we wszystkich kluczowych zjawiskach rynkowych: mechanizmach kredytowania hipotecznego, skali podaży, a także popytu. Na 2011 r.
prognozy sygnalizują wzrost PKB w Polsce w granicach 3,5-4,3%1. Mimo że jest
to wciąż znacznie mniej niż w latach 2006-2008, to z pewnością możemy mówić
już o ożywieniu gospodarczym, co stopniowo będzie przekładać się na rozwój
kolejnych sektorów, także nieruchomości.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie stanu rynku nieruchomości
mieszkaniowych po przezwyciężeniu załamania gospodarczego w Polsce, a także
analiza wybranych czynników o charakterze popytowym, kształtujących obecny
i przyszły rozwój rynku mieszkaniowego. Z uwagi na znaczną liczbę determinant wybrano te, które uznano obecnie za najbardziej wpływające na wielkość
i strukturę popytu konsumentów. Analiza opiera się na studiach literaturowych,
statystyce publicznej i badaniach komercyjnych instytucji badających rynek nieruchomości w Polsce.

1. Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce
Mieszkanie to dobro pierwszej potrzeby, niezbędne do normalnego funkcjonowania, a zarazem bardzo drogie zarówno w kontekście kosztów jego pozyskania, jak i utrzymania2. Posiadanie lub użytkowanie mieszkania zaspokaja zarówno
1
Rynek mieszkaniowy w Polsce – IV kw. 2010 r. [online], dostępny w Internecie: www.reas.pl
[5.04.2011].
2
A. Białek-Jaworska, Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne, CeDeW, Warszawa 2007, s. 15.
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Rys. 1. Wskaźnik przeludnienia nieruchomości mieszkaniowych w krajach UE w 2009 r.
(jako % gospodarstw domowych)
Ź r ó d ł o: EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home [6.04.2011].

potrzeby podstawowe, jak i wyższego rzędu. Stąd właśnie koncepcja tzw. prawa
do mieszkania, jako dobra niezbędnego każdej rodzinie, odnosi się do postanowień zawartych w dokumentach i aktach prawnych o najwyższej randze. To
jedno z podstawowych praw każdego człowieka zostało usankcjonowane w deklaracjach światowych, regulacjach UE i ustawodawstwach krajowych. Po raz
pierwszy zostało zaakcentowane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, wydanej przez ONZ w 1948 r., w której wskazano mieszkanie jako niezbędny czynnik zapewniający człowiekowi „zdrowie i pomyślność”3. W Polsce kwestię tę
P. Lis, Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, C.H. Beck,
Warszawa 2008, s. 17.
3
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reguluje nadrzędnie Konstytucja RP, która w art. 75 określa, że „władze publiczne
prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli,
w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa
socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego
mieszkania”.
Rynek nieruchomości w Polsce można określić jako rynek o znacznym potencjale rozwojowym. Z uwagi na znaczenie posiadania mieszkania w życiu każdego
człowieka można zakładać, że ludzie będą stale dążyć do poprawy swoich warunków mieszkaniowych. Jednocześnie szybkość realizacji tych planów będzie zależała od wielu czynników, zarówno o charakterze popytowym, jak i podażowym.
Nie zmienia to faktu, że Polacy wciąż mieszkają w znacznie gorszych warunkach
niż obywatele krajów UE, zwłaszcza zaś krajów UE-15. Analizując warunki lokalowe gospodarstw domowych w 2009 r. zauważa się, że w Polsce aż 49,1% gospodarstw domowych zajmowało przeludnione mieszkania, podczas gdy średnia
unijna to zaledwie 17,7% (zob. rys. 1). W kolejnych latach rodzimi konsumenci
będą zapewne dalej dążyć do poprawy swoich warunków mieszkaniowych. Można więc zakładać, że Polacy będą starać się pokonywać ograniczenia przy zakupie
nowych mieszkań, stopniowo wyrównując występujące w tym względzie dysproporcje pomiędzy Polską a UE.
Dążenia Polaków do stopniowej poprawy warunków mieszkaniowych potwierdzają dane GUS (zob. tab. 1). W ostatnich latach widoczna jest sukcesywna
poprawa sytuacji lokalowej, m.in. spadek gęstości zaludnienia mieszkań czy
wzrost powierzchni mieszkań. Z uwagi na kapitałochłonność nieruchomości
zmiany w tym obszarze są powolne, jednak można zakładać, że obecne tendencje
zostaną w przyszłości zachowane.
Tabela 1. Zasoby mieszkaniowe i warunki mieszkaniowe ludności w Polsce w wybranych latach
Wyszczególnienie

2003

2005

2007

2009

Mieszkania w tys.

12 596

12 776

12 994

13 302

Izby w tys.

46 342

47 122

48 039

49 322

866 322

885 061

907 225

938 475

329,8

334,8

340,9

348,5

Liczba osób w 1 mieszkaniu

3,03

2,99

2,93

2,87

Liczba osób na 1 izbę

0,82

0,81

0,79

0,77

3,68

3,69

3,70

3,71

Powierzchnia użytkowa w m 1 mieszkania

68,8

69,3

69,8

70,5

Powierzchnia użytkowa w m2 na 1 osobę

22,7

23,2

23,8

24,6

Powierzchnia użytkowa mieszkań w tys. m

2

Liczba mieszkań na 1000 ludności

Liczba izb na 1 mieszkanie
2

Ź r ó d ł o: Gospodarka mieszkaniowa w 2005 i 2009 r., GUS, www.stat.gov.pl [3.04.2011].
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Rynek nieruchomości ma istotne znaczenie nie tylko dla gospodarstw domowych, ale i dla całej gospodarki. Biorąc pod uwagę, że sektor budownictwa, w tym
mieszkaniowego, jest w relacji do reszty gospodarki bardziej pracochłonny, ma
mniejsze wymagania dotyczące kwalifikacji siły roboczej i wykorzystuje głównie
lokalne materiały, to w okresach osłabienia koniunktury może korzystnie oddziaływać na popyt wewnętrzny i rynek pracy. Coraz częściej wskazuje się na tzw. efekt
mnożnikowy w budownictwie. Szacuje się, że 100 osób zatrudnionych bezpośrednio w tym obszarze tworzy co najmniej 200 dodatkowych miejsc pracy, a także inicjuje produkcję w innych sektorach gospodarki4. W związku z powyższym władze
publiczne powinny ciągle poszukiwać różnorodnych rozwiązań, intensyfikujących
rozwój sektora budownictwa, a tym samym całego rynku nieruchomości.
Charakteryzując ogólnie rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce
w drugiej połowie 2010 r. można go było określić jako względnie stabilny cenowo, z niewielką tendencją spadkową. Pomimo dekoniunktury gospodarczej ceny
mieszkań usztywniły się na stosunkowo wysokim poziomie i obecnie są one tylko
o 10-15% niższe niż u szczytów hossy na przełomie 2007 i 2008 r.5 Na drogie
mieszkania nie ma wystarczającej liczby nabywców, a to daje znaczny zasób
pustostanów.
Jednocześnie nastąpiła intensyfikacja procesów deweloperskich (wywołana
wysoką ceną rynkową). Wprawdzie GUS zarejestrował spadek liczby mieszkań,
oddanych do użytku w 2010 r. o 15,2% w porównaniu z 2009 r. i o 17,8% w porównaniu z 2008 r.6, jednak należy pamiętać, że podaż nieruchomości jest słabo
elastyczna i dostosowuje się do sytuacji rynkowej ze znacznym opóźnieniem
czasowym od kilku do kilkunastu miesięcy7. Zatem ilość mieszkań oddanych do
użytku w 2010 r. odzwierciedla sytuację rynku z o rok wcześniejszego okresu
załamania. Potwierdzeniem jest tu również fakt, że największa redukcja podaży
nastąpiła u inwestorów instytucjonalnych, tj. deweloperów (spadek 24,6%) czy
spółdzielni mieszkaniowych (spadek 29,1%), a zatem podmiotów, które bardziej
profesjonalnie oceniają rynek nieruchomości. Poprawę sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych obrazuje natomiast ilość rozpoczętych w 2010 r. budów mieszkań, których jest o 10,6% więcej niż w 2009 r., przy czym największy
wzrost wykazali w tym obszarze deweloperzy – 42,2%8.
4
R. Trojanek, Wahania cen na rynku mieszkaniowym, Wyd. Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, Poznań 2008, s. 25.
5
A. Baranowska-Skimina, Rynek nieruchomości mieszkaniowych 2011, www.egospodarka.pl
[7.04.2011].
6
Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-XII 2010 r., www.stat.gov.pl [3.04.2011].
7
E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2006, s. 66-69.
8
Budownictwo mieszkaniowe...
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2. Charakterystyka wybranych czynników popytowych
determinujących rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych
w Polsce
Na rynku nieruchomości widoczne jest wyraźne rozróżnienie pomiędzy potrzebami a popytem mieszkaniowym. Potrzeby są bowiem odzwierciedleniem
uczucia braku czegoś, połączone z chęcią jego zaspokojenia, nie zależą natomiast
od możliwości finansowych. Popyt zawęża natomiast pulę potrzeb tylko do tych,
za którymi stoją realne środki finansowe. W związku z powyższym wydaje się,
że analizie powinien być poddawany nie tylko sam popyt, ale i potrzeby, gdyż
pozwala to na świadome kształtowanie przyszłego popytu, np. poprzez ułatwienia
w dostępie do finansowania. Możliwe jest ponadto zaspokajanie, poprzez pomoc
państwa, potrzeb, które w warunkach rynkowych nigdy nie zostałyby zaspokojone, zwłaszcza jeśli chodzi o najuboższe grupy społeczne9.
Stronę popytową na rynku nieruchomości w podsystemie obrotu stanowią
nabywcy nieruchomości, w tym mieszkań. W Polsce wciąż przeważa chęć bycia
właścicielem mieszkania ponad innymi formami zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, jak chociażby najem10. Mała mobilność polskiego społeczeństwa, silne
przywiązanie do własności itd. powodują, że zakup mieszkania stanowi jeden
z priorytetów w życiu każdego Polaka.
Zakup mieszkania jest determinowany wieloma czynnikami, wśród których
obecnie szczególnie ważne stają się11:
– spowolnienie czynników fundamentalnych, takich jak: wzrost dochodów,
przyrost nowych gospodarstw domowych czy migracje do największych miast,
– bardziej zachowawcza postawa zakupowa konsumentów,
– spadek dostępności dochodowej oraz fizycznej poprzez racjonowanie kredytów,
– interwencjonizm państwowy itd.
Dochody gospodarstw domowych w Polsce sukcesywnie rosną (zob. rys. 2).
Co bardziej istotne, rośnie również różnica pomiędzy średnim dochodem rozporządzalnym a wydatkami na osobę, co należy łączyć z niską w ostatnich latach
inflacją, a tym samym ze stosunkowo małym wzrostem wydatków. Wprawdzie
dekoniunktura gospodarcza spowodowała, że od 2009 r. wzrost dochodów gospodarstw domowych został znacznie ograniczony, jednak różnica pomiędzy
M. Bryx, Finansowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w miastach, Monografie
i opracowania, nr 452, SGH, Warszawa 1999, s. 16-17.
10
M. Bryx, Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2006, s. 137.
11
J. Łaszek, H. Augustyniak, M. Widłak, Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku
nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w trzecim kwartale 2010 r., www.nbp.pl [7.04.2011].
9
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Rys. 2. Dochód rozporządzalny i wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych
Ź r ó d ł o: GUS, www.stat.gov.pl [3.04.2011].

dochodami a wydatkami konsumentów wciąż się powiększa, co wskazuje na rosnące możliwości zakupowe polskich rodzin.
Czynnikiem, wpływającym negatywnie na rozwój rynku nieruchomości jest
słabnący przyrost liczby nowych gospodarstw domowych w Polsce. Według danych GUS, mimo 3,3% wzrostu, przewidzianego na lata 2010-2015, przyrosty
liczby gospodarstw domowych są corocznie mniejsze. Jednocześnie zmienia
się struktura gospodarstw domowych, tj. szybko wzrasta liczba małych gospodarstw domowych (1-2-osobowych – 8,8%), natomiast spada liczba gospodarstw
4- i więcej osobowych12. Sugeruje to zmiany struktury popytu w przyszłości, np.
zgłaszanie większego zapotrzebowania na mieszkania z mniejszą liczbą pokoi.
Dodatkowo notuje się stały odpływ ludności (głównie rodzin z dziećmi) z miast
na wieś, gdzie zasadniczo dominuje budownictwo jednorodzinne. W latach 2005-2009 notowano corocznie spadek ludności polskich miast o 30-40 tys. osób13.
W miastach będzie się zatem jeszcze szybciej zwiększała liczba małych gospodarstw domowych niż będzie się to działo średnio w całej Polsce, a to będzie
determinowało charakter budownictwa mieszkaniowego.
Z uwagi na wysoką kapitałochłonność inwestycji rzeczowych na rynku nieruchomości rosnąca dostępność kredytów hipotecznych staje się podstawą do wzrostu efektywnego popytu na mieszkania14. Nieruchomości kupowane są bowiem
12
13
14

GUS, www.stat.gov.pl [3.04.2011].
GUS, http//demografia.stat.gov.pl [3.04.2011].
G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, SGH, Warszawa 2010, s. 27.
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najczęściej przy współudziale zewnętrznych środków finansowych. Z kolei kryzys na rynkach finansowych spowodował zaostrzenie warunków kredytowania
konsumentów. Według danych NBP w IV kwartale 2010 r. niemal 90% banków
zaostrzyło kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw
domowych, przy czym ok. 12% określiło zaostrzenie polityki kredytowej jako
znaczne. Na politykę kredytową banków najistotniejszy wpływ miał obowiązek
wdrożenia tzw. Rekomendacji T, która ma bezpośrednie przełożenie na procedury oceny zdolności kredytowej klienta15. Stanowi ona zbiór zasad, dotyczących
zarządzania i oceny ryzyka związanych z udzielanymi kredytami detalicznymi,
a także zawiera zalecenia wobec wewnętrznych bankowych systemów kontroli,
w celu ograniczenia nadmiernego zadłużania się klientów i pogorszenia jakości
portfeli kredytowych banków. Należy pamiętać, że w przypadku walutowych
kredytów mieszkaniowych wiąże się to z koniecznością 20% wkładu własnego
klienta lub przedstawieniem dodatkowych zabezpieczeń kredytu, co z pewnością
ogranicza liczbę udzielanych tego rodzaju kredytów.
Aby utrzymać odpowiedni poziom akcji kredytowej, banki niwelują częściowo wpływ wprowadzonych ograniczeń poprzez łagodzenie warunków kredytowania hipotecznego. W 2010 r. banki obniżały marże kredytowe (ok. 53%
podmiotów w IV kwartale 2010 r.) oraz redukowały inne koszty kredytowe
(ok. 11% podmiotów), co w warunkach silnej presji konkurencyjnej na rynku
usług bankowych miało zachęcić klientów do zaciągania kredytów mieszkaniowych w danym banku16. Pomimo stopniowej poprawy warunków kredytowania,
konsumenci wciąż nie są w stanie sprostać wymaganiom banków odnośnie do
zdolności kredytowej. Wprawdzie zdolność kredytowa jest wyższa w przypadku
kredytów złotówkowych, jednak w poprzednich latach generowany był przede
wszystkim popyt na walutowe kredyty hipoteczne, zwłaszcza te denominowane
w CHF (wciąż bardziej korzystne finansowo). Na koniec IV kwartału 2008 r.
stanowiły one 55,4% wszystkich kredytów hipotecznych, a już 2 lata później
zaledwie 6,1%17.
Kolejnym czynnikiem istotnym z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania i perspektyw rozwoju rynku mieszkaniowego jest względna stabilizacja
makroekonomiczna, zwłaszcza zaś zrównoważone tempo wzrostu gospodarczego
i niska inflacja18. Obecnie czynnikiem hamującym aktywność polskich gospodarstw domowych na rynku mieszkaniowym może być rosnąca inflacja. Według GUS zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych wynosiły w lutym

15
16
17
18

Sytuacja na rynku kredytowym I kwartał 2011 r., www.nbp.pl [7.04.2011].
Ibidem.
Indeks dostępności mieszkaniowej w Polsce w latach 2005-2010, www.zbp.pl [7.04.2011].
G. Główka, Mieszkaniowy kredyt..., s. 26.
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2011 r. 3,3% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku19. Wzrost
inflacji wiąże się standardowo z restrykcyjną reakcją banku centralnego. Z kolei
podwyższenie stóp procentowych ogranicza możliwości finansowe gospodarstw
domowych i wpływa na zahamowanie popytu indywidualnego. Konsumenci,
obawiając się pogorszenia swojej sytuacji finansowej, nie są skłonni inwestować
w niepłynne aktywa, takie jak np. nieruchomości, wybierają bezpieczne aktywa
o dużej płynności20.
Aby ocenić obecną dostępność mieszkania dla gospodarstwa domowego, przy
uwzględnieniu działania różnorodnych czynników, niektóre instytucje, np. NBP
czy Związek Banków Polskich, obliczają różnorodne mierniki tej dostępności.
Bazują one zasadniczo na relacji ceny mieszkania do dochodu i są miarą potencjalnej siły nabywczej gospodarstw domowych na rynku mieszkaniowym, a mimo
różnych założeń metodologicznych wskazują zgodnie, że aktualnie następuje
stopniowy spadek napięć powstałych w okresie boomu na rynku nieruchomości. Wynika to ze wzrostu dochodów, a także z niewielkiego spadku cen (rys. 3).

* – prognoza

Rys. 3. Indeks dostępności mieszkaniowej w Polsce w latach 2005-2010
Ź r ó d ł o: Związek Banków Polskich, www.zbp.pl [7.04.2011].

Prezentowana prognoza indeksu dostępności mieszkaniowej na koniec
2010 r. zakłada wyraźny wzrost wskaźnika do 118 pkt21. Pomimo rosnącego
poziomu, dostępność jest wciąż znacznie niższa niż w 2005 r. i pierwszej połowie
GUS, www.stat.gov.pl [3.04.2011].
P. Wdowiński, Ekonometryczna analiza popytu na kredyt w polskiej gospodarce,
www.knf.gov.pl [7.04.2011].
21
Wynik powyżej 100 pkt oznacza dostępność mieszkania dla modelowej rodziny.
19
20
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2006 r. Nie wydaje się też, by dostępność ta miała się w najbliższym czasie wyraźnie zwiększyć.
Dostępność kredytowa określa możliwości konsumentów, a nie stan faktyczny. Możliwość zaciągnięcia kredytu nie przesądza bowiem o podjęciu takiej decyzji, na którą wpływają np. postawy konsumenckie w danym okresie, ale także
aktualna polityka kredytowa banków czy też rozwiązania podatkowe, wspierające
rynek mieszkaniowy. W ostatnich latach można zaobserwować znaczne wahania,
jeśli chodzi o wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych. Rok 2009 r., kiedy
gospodarstwa domowe zredukowały swoje zapotrzebowanie na kredyt aż o 32,2%
w stosunku do roku 2008, a tym samym zmniejszył się popyt na nieruchomości
mieszkaniowe, był z pewnością okresem mało korzystnym. Rok 2010 okazał się
już znacznie lepszy, zwłaszcza jego drugi kwartał. Łącznie w tym roku wartość
nowo podpisanych umów kredytowych wzrosła o 25,6% w stosunku do 2009 r.,
wciąż nie osiągając jednak poziomu z 2008 r.

Rys. 4. Wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w Polsce (w mld zł)
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 3.

Analizując strukturę kredytowania hipotecznego widoczna jest względna stabilizacja średniej wartości udzielonego kredytu ogółem, która w 2008 r. wynosiła
205 180 zł, w 2009 r. zaledwie 202 448 zł, a w 2010 r. – 205 954 zł (rys. 4), co
przekłada się również na wartość udzielanych kredytów hipotecznych. Jednocześnie stale rośnie dysproporcja pomiędzy średnią wartością udzielanych kredytów złotówkowych a kredytami walutowymi, które w 2010 r. były przeciętnie
o 85% wyższe niż te w rodzimej walucie22.
Pomimo podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego działań, mających
usprawnić funkcjonowanie sektora bankowości hipotecznej, należy stwierdzić, że
sytuacja zadłużeniowa Polaków i tak prezentuje się stosunkowo korzystnie na tle
UE (zob. rys. 5). Według danych European Mortgage Federation zadłużenie
22
Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości,
AMRON-SAFIN, www.amron.pl [7.04.2011].
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hipoteczne statystycznego Polska to zaledwie 1500 €, co jest 28-krotnie mniejsze
niż w przypadku najbardziej zadłużonych w Europie Duńczyków. Wydaje się, że
póki co dalsze zaciąganie kredytów hipotecznych nie stanowi jeszcze istotnego
zagrożenia.

Rys. 5. Zadłużenie hipoteczne na 1 obywatela w wybranych krajach w 2009 r. (w tys. €)
Ź r ó d ł o: dane European Mortgage Federation, www.hypo.org [7.04.2011].

Jednym z czynników silnie wpływających na popyt indywidualny na nieruchomości jest interwencjonizm państwowy. Polityka mieszkaniowa to zaangażowanie państwa w rynek mieszkaniowy, w celu zapewnienia jak najlepszego
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa23. Po stronie popytu celem
polityki mieszkaniowej państwa jest tworzenie warunków nabycia lub najmu
mieszkań przez wszystkich obywateli.
W krajach wysoko rozwiniętych widoczna jest w ostatnich latach tendencja do wycofywania się państwa z interwencji bezpośredniej i zastępowania jej
23
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, red. A. Nalepka, Wyd. Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 32.
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instrumentami interwencji pośredniej, takimi jak regulacje prawne, tworzenie odpowiednich rozwiązań instytucjonalnych oraz systemów gwarancji i ubezpieczeń,
co stanowi próbę wykorzystania mechanizmu rynkowego do intensyfikowania
rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych24. W naszym kraju rozwiązania
w tym obszarze mają charakter mieszany.
Tabela 2. Liczba i wartość kredytów udzielonych w ramach programu „Rodzina na swoim”
Rok
2007

2008

2009

2010

Struktura rynku
rynek pierwotny
rynek wtórny
budowa domu jednorodzinnego
suma
rynek pierwotny
rynek wtórny
budowa domu jednorodzinnego
suma
rynek pierwotny
rynek wtórny
budowa domu jednorodzinnego
suma
rynek pierwotny
rynek wtórny
budowa domu jednorodzinnego
suma

Liczba
kredytów

Udział
%

Wartość
kredytów
w tys. zł

Udział
%

2 211
386
1 404
4 001
4 607
605
1 433
6 645
18 698
7 590
4 594
30 882
25 717
10 426
6 977
43 120

55,26
9,65
35,09
100,00
69,33
9,10
21,57
100,00
60,55
24,58
14,88
100,00
59,64
24,18
16,18
100,00

214 518
40 963
179 186
434 668
557 970
92 132
202 697
852 799
2 871 216
1 697 246
849 117
5 417 579
4 279 047
2 441 606
1 353 649
8 074 302

49,35
9,42
41,22
100,00
65,43
10,80
23,77
100,00
53,00
31,33
15,67
100,00
53,00
30,24
16,76
100,00

Ź r ó d ł o: dane liczbowe programu „Rodzina na swoim”, www.bgk.pl [7.04.2011].

Programy rządowe, wspierające sektor mieszkaniowy, pomagają kreować
i tworzyć nowy rynek odbiorców. W Polsce jest to aktualnie program „Rodzina
na swoim”, skierowany do osób nieposiadających własnego mieszkania. Program ten miał na celu zmniejszyć negatywne skutki kryzysu finansowego, który
dotknął sektor budownictwa mieszkaniowego, poprzez umożliwienie korzystania
ze środków finansowych pochodzących z budżetu państwa (dopłata części oprocentowania kredytów hipotecznych).
Od uruchomienia programu „Rodzina na swoim” widoczny jest systematyczny wzrost jego znaczenia na rynku nieruchomości mieszkaniowych (zob. tab. 2).
Kwota kredytów z dofinansowaniem przekroczyła w 2010 r. 8 mld zł, co stanowi
już kilkanaście procent całego rynku. W roku 2011 planowane są jednak istotne
24

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt..., s. 28.
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zmiany rozwiązań w tym programie, m.in. ograniczenie możliwości korzystania
z niego wyłącznie w odniesieniu do pierwotnego rynku nieruchomości, co w zamyśle ma wspierać rozwój budownictwa w Polsce, jednak wyklucza możliwość
pozyskania najtańszych, używanych mieszkań na rynku. Wiele kontrowersji
wzbudza również projekt wprowadzenia limitu wiekowego dla konsumentów,
co jest rozwiązaniem typowo „oszczędnościowym”. Pozytywnym rozwiązaniem
może być natomiast rozszerzenie uprawnionych do korzystania z programu o osoby samotne, pozbawione wcześniej takiej możliwości.
Można stwierdzić, że w obecnej sytuacji gospodarczej rządowy program „Rodzina na swoim” wypełnia ekonomiczną lukę, pełniąc zadanie impulsu stymulującego dynamikę i rozwój sektora budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Nie
oznacza to jednak, że jest to program optymalny. Być może lepszym rozwiązaniem mogłaby być aktywniejsza polityka podatkowa i propodażowa, stymulująca
konkurencję firm deweloperskich.
Czynniki zaprezentowane w niniejszym artykule to zaledwie niewielki wycinek ogółu determinant rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych, obecnie
mają one jednak na niego bardzo znaczący wpływ – co jak wskazano – podkreśla
wiele instytucji badających rynek nieruchomości.

Zakończenie
Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej w Polsce wzrosło również znaczenie
rynku nieruchomości. Istotna rola, jaką odgrywa rynek nieruchomości w gospodarce, wynika z faktu pojmowania nieruchomości już nie tylko jako przedmiotu konsumpcji, ale również jako kapitału, który umożliwia uzyskiwanie dochodu dla
właściciela.
Sektor nieruchomości ma znaczący wpływ na gospodarkę. Jego rozwój
ma bezpośrednie przełożenie na niższą stopę bezrobocia, ale także wpływa na
zwiększenie produkcji w innych sektorach. Szczególne znaczenie przypisuje się
nieruchomościom mieszkaniowym, które zwykle są największą częścią sektora,
a dodatkowo mają duże znaczenie społeczne. Posiadanie miejsca do zamieszkania jest przecież jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka.
W 2011 r. rynek nieruchomości mieszkaniowych będzie się najprawdopodobniej dalej stabilizował, co nie wyklucza wystąpienia kolejnych szoków popytowych. Wpływ będą miały tu zwłaszcza czynniki prawnopodatkowe. O ile
podwyższanie stawek podatku VAT nie będzie mieć większego wpływu na popyt,
o tyle racjonalizacja rządowego programu „Rodzina na swoim” może doprowadzić do redukcji popytu na wtórnym rynku nieruchomości przy jednoczesnym
rozwoju działalności deweloperskiej.
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Dla popytu na nieruchomości mieszkaniowe będą miały również znaczenie
działania Komisji Nadzoru Finansowego, których zadaniem jest wzmocnienie
bezpieczeństwa systemu bankowego. Oczekuje się, że w dłuższym okresie będzie
to proces pozytywny dla polskiego rynku. Konsumenci będą zapewne kupować
tańsze mieszkania przy niższym zadłużeniu, a sektor bankowy będzie się charakteryzował lepszą płynnością.
Reasumując: można zakładać, że w kolejnych latach, zarówno perspektywy
gospodarcze Polski, jak też perspektywy rozwoju sektora są dość dobre, co jednak nie zmienia faktu, że kolejny kryzys, jako część cyklu, pojawi się w dalszej
perspektywie.

Literatura
Baranowska-Skimina A., Rynek nieruchomości mieszkaniowych 2011, www.egospodarka.pl [3.04.2011].
Białek-Jaworska A., Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego
przez banki komercyjne, CeDeW, Warszawa 2007.
Bryx M., Finansowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w miastach, Monografie i Opracowania nr 452, SGH, Warszawa 1999.
Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2006.
Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-XII 2010 r., www.stat.gov.pl [3.04.2011].
Dane liczbowe programu Rodzina na Swoim, www.bgk.pl [7.04.2011].
European Mortgage Federation, www.hypo.org [7.04.2011].
Główka G., Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, SGH, Warszawa 2010.
GUS, http//demografia.stat.gov.pl [3.04.2011].
GUS, www.stat.gov.pl [7.04.2011].
Indeks dostępności mieszkaniowej w Polsce w latach 2005-2010, www.zbp.pl [7.04.2011].
Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl [7.04.2011].
Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
2006.
Lis P., Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, C.H. Beck, Warszawa
2008.
Łaszek J., Augustyniak H., Widłak M., Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w trzecim kwartale 2010 r., www.nbp.pl [7.04.2011].
Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, AMRON-SAFIN, www.amron.pl [7.04.2011].
Rynek mieszkaniowy w Polsce – IV kw. 2010 r., www.reas.pl [5.04.2011].
Sytuacja na rynku kredytowym wyniki I kwartał 2011 r., www.nbp.pl [7.04.2011].
Trojanek R., Wahania cen na rynku mieszkaniowym, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Poznań 2008.
Wdowiński P., Ekonometryczna analiza popytu na kredyt w polskiej gospodarce, EUROSTAT,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home [6.04.2011].
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, red. A. Nalepka, Wyd. Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, Kraków 2007, s. 32.

375
Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Nr 25/2011

Agata Strzelczyk
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zmiany w korzystaniu z sieci Internet
przez polskie gospodarstwa domowe
w latach 2006-2010

Streszczenie. Artykuł podejmuje tematykę wykorzystywania Internetu przez polskie gospodarstwa domowe. W pracy pokazano kto, gdzie i w jakim celu korzysta z sieci, a także jakie zmiany
zaobserwowano na przestrzeni lat 2006-2010. W analizie wykorzystano dane Głównego Urzędu
Statystycznego, Centrum Badania Opinii Społecznej, EUROSTATU, a także raporty badań „Diagnoza społeczna” oraz raport Megapanel PBI/Gemius.
Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, Internet, sieć, internauta

Wstęp
Żyjemy w realiach coraz bardziej przypominających społeczeństwo informacyjne. Informacja stała się unikatowym, niematerialnym towarem, który może
być wytwarzany, przetwarzany, przechowywany, przekazywany, pobierany,
a wreszcie wykorzystywany. Jest jedynym towarem produkowanym i konsumowanym przez wszystkie jednostki – od konsumentów po globalne korporacje. Nic
więc dziwnego, że społeczeństwo poszukuje i używa coraz to nowszych kanałów
służących do przepływu informacji. Jednym z nich jest niewątpliwie Internet.
O istotności i szczególnym miejscu sieci Internet w polskim społeczeństwie mogą
świadczyć przeprowadzone badania, których wyniki obrazuje rysunek 1.
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Rys. 1. Sposoby dostępu do informacji przez internautów
Ź r ó d ł o: Polacy w Internecie: 50 proc. czyta, 27 proc. słucha, 23 proc. ogląda, witryna internetowa:
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polacy-w-internecie-50-proc-czyta-27-proc-slucha-23-proc-oglada
[4.04.2011].

Z badań wynika, że ponad połowa internatów korzysta z Internetu w celu
zdobywania wiadomości, a ok. 25% ogląda za jego pośrednictwem wiadomości
wideo i/lub czyta gazetę. Na podstawie tych przesłanek można wysnuć tezę, że
Internet odgrywa ważną rolę w zarządzaniu informacją, a tym samym w naszym
życiu. Dlatego też analiza zakresu i skali wykorzystania sieci zdaje się jak najbardziej zasadna i potrzebna. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie wykorzystania sieci Internet przez polskie gospodarstwa domowe, nakreślenie sylwetki
polskiego internauty, a także przedstawienie zmian, jakie zaszły w tym zakresie
w latach 2006-2010. Efektem niniejszej pracy będzie syntetyczne zestawienie
wyników badań przeprowadzonych przez różne podmioty.

1. Gospodarstwa domowe a Internet
Komputer to nadal, mimo ciągłego rozwoju technologii, główne narzędzie
pozwalające na korzystanie z sieci, jaką jest Internet. Według przeprowadzanych
co dwa lata badań „Diagnoza społeczna” w 2003 r. 33,7% polskich gospodarstw
domowych posiadało komputer, a tylko 16,9% dostęp do Internetu. W roku 2009
już 60,2% gospodarstw wyposażonych było w komputer, a 51,4% w Internet. Dokładne dane przedstawiono w tabeli 1. Do niedawna najpopularniejszym narzędziem komunikacji był telefon stacjonarny, stąd dla porównania w tabeli znalazły
się dane dotyczące posiadania przez gospodarstwa domowe telefonu.
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Tabela 1. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer, telefon stacjonarny
i/lub dostęp do Internetu
Rok

Komputer

Internet

Telefon stacjonarny

2003

33,7

16,9

82,4

2005

44,5

25,6

80,3

2007

53,8

39,2

71,4

2009

60,2

51,4

62,6

Ź r ó d ł o: Diagnoza społeczna, raporty, red. J. Czapiński, T. Panek ([2003], [2005], [2007], [2009]),
http://diagnoza.com [27.02.2011].

W celu zobrazowania tempa i kierunku zmian zachodzących w wyposażeniu
gospodarstw domowych w omawiane dobra na rysunku 2 umieszczono linie
trendów. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer wzrastał
z roku na rok średnio o 4,44 pkt proc., czyli nieco wolniej niż w przypadku
dostępności do Internetu, która rosła średnio o 5,855 pkt proc. rocznie. W przeciwieństwie do wyposażenia w komputer czy dostępu do Internetu, posiadanie
telefonu stacjonarnego charakteryzowało się tendencją malejącą – odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w to dobro malał z roku na rok średnio
o 3,415 pkt proc.

Rys. 2. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer, telefon stacjonarny
i dostęp do Internetu
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1.

Według badań „Społeczeństwo informacyjne w Polsce”1, przeprowadzonych
przez Główny Urząd Statystyczny w 2006 r. 45,4% gospodarstw domowych
1

Badanie o charakterze reprezentatywnym.

378

Agata Strzelczyk

wyposażonych było w komputer, a 35,9% miało dostęp do Internetu. W roku 2010
odsetki te wynosiły odpowiednio 69,0 i 63,4, co przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer
i/lub dostęp do Internetu w latach 2006-2010
Rok

Komputer

Internet

2006

45,4

35,9

2007

53,7

41,0

2008

58,9

47,6

2009

66,1

58,6

2010

69,0

63,4

Ź r ó d ł o: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006–2010, GUS,
Warszawa 2010, s. 76, 82; http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4293_PLK_HTML.htm [27.02.2011].

Rysunek 3 pokazuje, że odsetek gospodarstw domowych wyposażonych
w komputer wzrastał z roku na rok średnio o 5,96 pkt proc., czyli nieco wolniej
niż w przypadku dostępności do Internetu, która rosła średnio o 7,26 pkt proc.
rocznie.

Rys. 3. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputery i dostęp do Internetu
w latach 2006-2010
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Społeczeństwo informacyjne..., s. 76, 82.

Powyższe rysunki i tabele ukazują, jaki procent gospodarstw domowych
ogółem posiada komputer i/lub dostęp do Internetu. Tabela 3 przedstawia odsetek
gospodarstw domowych wyposażonych w omawiane dobra z podziałem na trzy
wyróżnione cechy. Za pierwsze kryterium przyjęto miejscowość zamieszkania.
W tym przypadku największa zmiana w posiadaniu komputera i Internetu nastąpiła
wśród gospodarstw wiejskich – wzrost o 8,6 pkt proc. (wyposażenie w komputer)
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i 17 pkt proc. (dostęp do Internetu). Należy jednak zauważyć, iż jednocześnie to
właśnie wśród wiejskich gospodarstw domowych w 2007 r. zanotowano najniższy
odsetek tych, które wyposażone były w omawiane dobra. Mimo wysokiego wzrostu
tylko 52,8% wiejskich gospodarstw domowych posiada komputer, a niewiele ponad 39% dostęp do Internetu. Najmniej zmieniło się wśród gospodarstw domowych
z największych miast (o liczbie ludności powyżej 500 tys). Odsetek gospodarstw,
które są w posiadaniu komputera wzrósł o 3,4 pkt proc., a tych, które mają dostęp
do Internetu o 7,8 pkt. W tym jednak przypadku w 2007 r. zanotowano najwyższy
odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer (67,4%) czy Internet
(57,6%). Mimo relatywnie niedużego przyrostu, nadal jest to grupa gospodarstw
domowych, wśród których obserwuje się najwyższy procent posiadających komputer – 70,8% czy Internet – 65,4%. W przypadku takiego kryterium jak miejsce zamieszkania zauważyć można prawidłowość – im większa miejscowość, tym większy procent gospodarstw wyposażonych w komputer i podłączonych do Internetu.
Tabela 3. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer i dostęp do Internetu
w różnych typach gospodarstw domowych w latach 2007-2009
Komputer
Wyszczególnienie
Miejsce
zamieszkania

Typ
rodziny

Internet

2007

2009

zmiana

2007

2009

zmiana

miasta > 500 tys.

67,4

70,8

3,4

57,6

65,4

7,8

miasta 200-500 tys.

60,8

69,2

8,4

50,2

63,0

12,8

miasta 100-200 tys.

55,9

61,8

5,9

44,3

55,8

11,5

miasta 20-100 tys.

55,7

60,4

4,7

44,2

52,9

8,7

miasta < 20 tys.

53,3

57,8

4,5

40,4

50,2

9,8

wieś

44,2

52,8

8,6

22,4

39,4

17,0

małżeństwa bez dzieci

28,1

42,5

14,4

22,4

35,9

13,5

małżeństwa z 1 dzieckiem

70,0

82,5

12,5

53,5

72,3

18,8

małżeństwa z 2 dzieci

80,5

89,7

9,2

61,5

78,2

16,7

małżeństwa z 3 lub więcej dzieci

75,2

86,6

11,4

47,3

70,4

23,1

rodziny niepełne

53,6

64,3

10,7

37,8

53,2

15,4

wielorodzinne

65,5

78,0

12,5

38,3

63,3

25,0

nierodzinne jednoosobowe

19,6

26,3

6,7

15,8

22,8

7,0

nierodzinne wieloosobowe

43,1

51,8

8,7

28,1

40,0

11,9

39,0

44,8

5,8

19,1

32,8

13,7

45,1

49,3

4,2

30,7

40,2

9,5

55,0

61,8

6,8

41,7

53,4

11,7

70,5

81,6

11,1

60,1

75,8

15,7

Dochód na do Q1
jednostkę Q – Q
1
2
w gospod.
Q
–
Q
2
3
domowym
powyżej Q3

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Diagnoza społeczna...
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Według drugiego kryterium, jakim jest typ rodziny, najwięcej gospodarstw
domowych posiadających zarówno komputer, jak i dostęp do Internetu (i w 2007
i 2009 r.) to małżeństwa z dwójką dzieci. W roku 2009 niemal 90% tych gospodarstw było wyposażonych w komputer, a 78,2% posiadało dostęp do Internetu.
Najmniejszym przyrostem, zarówno w przypadku komputera, jak i Internetu, charakteryzowały się gospodarstwa jednoosobowe, największym – wielorodzinne.
Ostatnim omawianym kryterium jest dochód na jednostkę w gospodarstwie
domowym. W tym przypadku można wskazać zależność – im wyższy dochód
na osobę, tym większy odsetek gospodarstw domowych będących w posiadaniu
komputera i dostępu do Internetu.
Innym ważnym kryterium podziału gospodarstw domowych może okazać się
rozmieszczenie terytorialne. W pracy uwzględniono obecny podział terytorialny
Polski, pokazując odsetek gospodarstw domowych, które posiadają dostęp do
Internetu według województw (rys. 4). Obszar z najwyższym odsetkiem gospodarstw mających dostęp do Internetu to województwo pomorskie, z najniższym
– świętokrzyskie. Dodatkowo na mapie zauważyć można, iż w województwach
ściany wschodniej relatywnie mniej gospodarstw niż w pozostałych regionach
posiada dostęp do Internetu.

Rys. 4. Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w przekroju wojewódzkim
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.
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2. Korzystanie z sieci
Wraz ze wzrostem liczby gospodarstw domowych posiadających komputer
i dostęp do Internetu zmieniają się także nawyki internautów. Jednym z nich jest
miejsce korzystania z sieci.

Rys. 5. Miejsce korzystania z Internetu w latach 2006-2010
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Społeczeństwo informacyjne..., s. 94.

Rys. 6. Miejsce korzystania z Internetu w latach 2006-2010 – dynamika zmian
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Społeczeństwo informacyjne..., s. 94.
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O ile odsetek osób korzystających z Internetu w szkole, na uczelni, w mieszkaniach innych osób czy innych miejscach utrzymuje się na stałym poziomie
(rys. 5 i rys. 6), to sukcesywnie rok rocznie rośnie liczba osób używających sieci
w domu i miejscu pracy. W roku 2006 z sieci w domu korzystało tylko 26,4%
internautów, a w 2010 już 53,7% (rys. 5). Średnio z roku na rok liczba osób wybierających to miejsce do surfowania w sieci wzrastała o ok. 7,1 pkt proc. (rys. 6).
Niższym tempem wzrostu charakteryzuje się korzystanie z sieci w miejscu pracy.
Z roku na rok odsetek internautów korzystających z Internetu w pracy wzrastał
o ok. 1,4 pkt proc. W roku 2006 13,1% osób deklarowało, że wykorzystuje Internet w pracy, a w 2010 – 18,6%.
Wzrost popularności Internetu to nie tylko coraz szerszy dostęp do sieci, ale
także coraz częstsze i dłuższe surfowanie w niej. Według badania „Społeczeństwo
Tabela 4. Częstotliwość korzystania z Internetu w latach 2006-2010 (% populacji)
Rok

Regularnie

Co najmniej raz
w miesiącu

Rzadziej niż raz
w miesiącu

2006

34,4

4,7

1,0

2007

39,0

4,2

0,9

2008

44,3

3,8

0,9

2009

51,6

3,4

0,7

2010

54,6

3,4

0,8

Ź r ó d ł o: Społeczeństwo informacyjne..., s. 88.

Rys. 7. Częstotliwość korzystania z Internetu w latach 2006-2010 (% populacji)
– dynamika zmian
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Społeczeństwo informacyjne..., s. 88.
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informacyjne w Polsce” w 2010 r. 54,6% populacji regularnie korzystało z sieci,
3,4% robiło to co najmniej raz w miesiącu, a tylko 0,8% rzadziej (tab. 4).
Można zaobserwować również, że odsetek osób korzystających z Internetu
nieregularnie w latach 2006-2010 utrzymywał się na stałym poziomie. Odsetek
osób regularnie surfujących w sieci charakteryzował się natomiast tendencją
rosnącą – z roku na rok notowano wzrost o ok. 5,3 pkt proc., co przedstawia
rysunek 7.
Opisana powyżej tendencja znajduje zastosowanie nie tylko wśród całej populacji, ale także wśród osób korzystających z Internetu. Z roku na rok odsetek
osób korzystających z sieci nieregularnie maleje na korzyść stałych bywalców
sieci (rys. 8).

Rys. 8. Częstotliwość korzystania z Internetu w latach 2006-2010 (% korzystających)
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 7.

Rys. 9. Częstotliwość korzystania z Internetu w roku 2009 (% korzystających)
Ź r ó d ł o: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2009, za: Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2009, VFP
Communications Sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 22.

384

Agata Strzelczyk

Według badania Megapanel PBI/Gemius w 2009, 71% internautów zadeklarowało codzienną lub prawie codzienną obecność w sieci, a tylko 3% przyznało,
że korzysta z Internetu jeden raz do kilku razy w miesiącu (rys. 9).
Z badania przeprowadzonego przez CBOS w kwietniu 2010 r. wynika, że
przeciętny internauta spędza w sieci 15 godzin tygodniowo. Większość, bo ok.
63% poświęca na surfowanie w sieci mniej niż 15 godzin na tydzień. Najwięcej osób zadeklarowało, że w Internecie spędza od 3 do 7 godzin tygodniowo
(rys. 10).

Rys. 10. Korzystanie z Internetu – liczba godzin tygodniowo
Ź r ó d ł o: Korzystanie z komputerów i Internetu. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2010, s. 6,
http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2010.php [8.04.2011].

Według Centrum Badania Opinii Społecznej w 2010 r. 57% internautów korzysta z sieci w celach innych niż zawodowe codziennie, a 45% ze względu na
naukę bądź też pracę. Co ciekawe, tylko 5% użytkowników sieci nie korzysta
z Internetu z powodów innych niż zawodowe, co przedstawia rysunek 11.

Rys. 11. Cele i częstotliwość korzystania z Internetu
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 10.

Najczęstszym celem używania Internetu w sprawach prywatnych jest korzystanie z poczty elektronicznej. W roku 2006 ok. 68% internautów używało
sieci m.in. w tym celu. Odsetek ten stale rośnie. W 2010 r. było to nieco ponad
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81% internautów. Innymi często wymienianymi powodami jest wyszukiwanie
informacji o towarach i usługach (66,7% w 2010 r.) czy też udział w czatach
i forach dyskusyjnych (54,8% w 2010 r.). Pozostałe, wymieniane przez internautów powody korzystania z Internetu w celach niezawodowych przedstawia
tabela 5.
Tabela 5. Cele wykorzystywania Internetu w sprawach prywatnych w latach 2006-2010 (w %)
Cele wykorzystywania Internetu

2006

2007

2008

2009

2010

Korzystanie z poczty elektronicznej

67,7

72,5

77,5

80,9

81,3

Wyszukiwanie informacji o towarach i usługach

61,4

61,9

66,5

51,6

66,7

Udział w czatach i forach dyskusyjnych

44,2

58,6

62,5

26,2

54,8

Czytanie, pobieranie czasopism online

17,9

33,9

38,3

32,3

29,6

Granie w gry, pobieranie gier, muzyki, filmów

40,4

39,1

25,2

49,6

37,3

Szukanie informacji dotyczących zdrowia

27,2

28,9

38,0

40,2

43,1

Słuchanie radia i oglądanie telewizji online

24,4

28,9

36,7

33,9

37,5

Korzystanie z usług bankowych

22,7

29,0

35,0

38,2

43,0

Telefonowanie przez Internet, odbywanie
wideokonferencji

19,9

23,0

30,2

35,8

34,1

Korzystanie z serwisów poświęconych turystyce

26,7

25,9

28,6

25,8

29,6

Pobieranie programów komputerowych

29,1

27,0

25,4

29,0

28,1

Szukanie pracy, wysyłanie ofert

17,9

16,3

16,6

16,3

17,7

Sprzedawanie towarów np. na aukcjach

11,1

11,0

13,7

10,3

13,4

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Społeczeństwo informacyjne..., s. 95.

Rys. 12. Cele wykorzystywania Internetu w sprawach prywatnych w 2009 r. – Polska i UE27
Ź r ó d ł o: Eurostat.

386

Agata Strzelczyk

Rysunek 12 przedstawia natomiast porównanie powodów korzystania z sieci wymienianych przez internautów z Polski i innych krajów UE (średnia dla
27 państw). Tak jak w Polsce, tak i w innych krajach UE najczęściej używa się
Internetu w celu korzystania z poczty elektronicznej, czy też wyszukania informacji o towarach i usługach.

Rys. 13. Powody braku dostępu do Internetu w latach 2006-2010
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Społeczeństwo informacyjne..., s. 84.

Wcześniej pokazano, jaki odsetek gospodarstw domowych posiada dostęp
do Internetu, gdzie, jak często i w jakim celu ludzie korzystają z sieci. Z kolei
w tabeli 6 (Diagnoza społeczna) i na rysunku 13 (Społeczeństwo informacyjne
w Polsce) przedstawione są powody, które podawano jako uzasadnienie faktu niekorzystania z Internetu. Warto zauważyć, że z roku na rok maleje odsetek osób,
które uważają, że koszty sprzętu i dostępu do sieci są zbyt wysokie. Ciekawe jest
także to, iż coraz więcej osób zgłasza brak umiejętności korzystania z Internetu,
a także brak potrzeby podłączenia do sieci.
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Tabela 6. Powody niekorzystania z sieci Internetu w latach 2007 i 2009 (w %)
Powody niekorzystania z Internetu

2007

2009

Brak odpowiedniego sprzętu
Brak możliwości technicznych korzystania ze stałego łącza
Wystarczające możliwości korzystania z Internetu w innych miejscach
Internet nie jest potrzebny
Internet nie ma nic ciekawego do zaoferowania
Względy prywatności lub bezpieczeństwa
Internet może być szkodliwy
Koszty dostępu są zbyt duże
Brak odpowiednich umiejętności korzystania
Inny powód
Zamierzamy założyć dostęp w tym roku

45,2
13,0
6,8
46,5
1,4
1,8
4,0
39,6
19,3
8,5
6,2

36,6
6,6
5,4
50,0
1,5
1,9
2,4
31,6
28,6
8,1
5,1

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

3. Profil społeczno-demograficzny internauty
Internet to cały czas rozwijające się i niezwykle ważne w dzisiejszych czasach medium, z którego wydawałoby się korzystają wszyscy bez względu na płeć,
wiek czy wykształcenie. Poniżej podjęto próbę odpowiedzi na pytanie jaki jest
dzisiejszy polski internauta i jak zmienił się na przestrzeni lat 2006-2010.
Pokazując profil społeczno-demograficzny rozpoczęto od wieku internautów.
Struktura ich wieku w badanym okresie uległa pewnej zmianie. W 2004 r. większość internautów to osoby w wieku 15-24 lat – 41,1% i tylko 3,1% to osoby
powyżej 55 roku życia. W kolejnych latach struktura wieku internautów ulegała
niewielkim zmianom. W roku 2008 najwięcej surfujących w sieci to nadal osoby
w wieku 15-24. Udział tej grupy z roku na rok ulega jednak zmniejszeniu na korzyść pozostałych grup wiekowych, co obrazuje rysunek 14.
Według badania „Diagnoza społeczna” w 2009 r. najwięcej internautów było
wśród osób w wieku 18-24 – 86,8%, najmniej natomiast wśród osób powyżej
65 roku życia – 5,8%. Zmiany zachodzące w poszczególnych grupach wiekowych w latach 2005-2009 przedstawia rysunek 15.
W roku 2010, według badań prowadzonych przez CBOS, 93% osób w wieku
18-24 to użytkownicy sieci. Najmniejszy odsetek internautów (tak jak w przypadku wyników badań „Diagnoza społeczna”) zanotowano wśród osób powyżej
65 lat. Zmiany zachodzące w poszczególnych grupach wiekowych w latach 2008-2010 przedstawiono na rysunku 16.
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Liczebność próby: XI 2004, N = 17 510; XI 2005, N = 26 490; XI 2006, N = 19 614; XI 2007, N = 17 512;
XI 2008, N = 16 679. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej
pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej
przez PBC.

Rys. 14. Struktura wieku polskich internautów w latach 2004-2008
Ź r ó d ł o: Megapanel PBI/Gemius, XI 2004, XI 2005, XI 2006, XI 2007, XI 2008, http://pliki.gemius.pl/
Raporty/2009/02_2009_Polski_internet_2008_2009.pdf [27.02.2011].

Rys. 15. Korzystanie z Internetu według wieku w latach 2005-2009
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Warto zauważyć, że według prowadzonych badań struktura płci polskich internautów w badanym okresie utrzymywała się na podobnym poziomie. W tym
wypadku można zaobserwować istnienie pewnego rodzaju równowagi z delikatną, aczkolwiek zmniejszającą się rokrocznie, przewagą mężczyzn, co przedstawia
rysunek 17.
Rysunek 18 pokazuje natomiast, że w roku 2009 ok. 50% ogółu mężczyzn
i ok. 45% ogółu kobiet korzystało z Internetu.
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Rys. 16. Korzystanie z Internetu według wieku w latach 2008-2010
Ź r ó d ł o: Korzystanie z komputerów i Internetu..., s. 4; Korzystanie z Internetu. Komunikat z badań,
CBOS, Warszawa 2009, s. 3, http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2009.php [8.04.2011]; Zagrożenia
w Internecie..., s. 3, http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2008.php [8.04.2011].

Rys. 17. Struktura płci polskich internautów w latach 2004-2008
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 14.

Rys. 18. Korzystanie z Internetu według płci w latach 2005-2009
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.
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Biorąc pod uwagę wykształcenie internautów, to, według „Diagnozy społecznej”, najlepiej reprezentowaną grupą są osoby uczące się. Ponad 90% z nich
wykorzystuje Internet (rys. 19), co jest zapewne bardzo pomocne w nauce.
Wysoki odsetek internautów jest także wśród osób z wyższym i policealnym
wykształceniem – nieco ponad 80%. Najgorzej wśród osób surfujących w sieci
reprezentowana jest grupa z podstawowym bądź niższym wykształceniem – nieco
ponad 5%.
Strukturę wykształcenia osób mających dostęp do sieci przedstawiono na
rysunku 20. Także i w tym przypadku zaobserwować można niewielkie zmiany.

Rys. 19. Korzystanie z Internetu według wykształcenia w latach 2005-2009
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Rys. 20. Struktura wykształcenia internautów w latach 2004-2008
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 14.

Zmiany w korzystaniu z sieci Internet przez polskie gospodarstwa domowe...

391

Wśród internautów dominują osoby posiadające tytuł licencjata, wykształcenie
wyższe lub też niepełne wyższe. W roku 2008 było to 33,4% internautów.
Reasumując powyższe rozważania można zauważyć, że połowa Polaków
korzysta z Internetu regularnie (wzrost o 20% w ciągu 4 lat), do tego coraz
częściej w domu (ponad 50%). Najważniejszymi potrzebami zaspokajanymi
przez to medium jest potrzeba komunikacji – 81% (sprawdzanie poczty e-mail
zyskało ponad 10% w ciągu 4 lat) oraz chęć wyszukiwania informacji – 66%.
Pomimo faktu, że nieprzerwanie od 4 lat największy odsetek internautów stanowią ludzie w przedziale wiekowym 15-24, to za pozytywny trend należy uznać
ponaddwukrotny wzrost liczby internatów w przedziale 55+. Warto nadmienić
również o wpływie edukacji na korzystanie z Internetu. Dane wyraźnie pokazują, że statystyczny internauta to osoba, która zdobyła co najmniej średnie
wykształcenie.
Podsumowując można z całą pewnością stwierdzić, że dostępność i wymiar
technologii World Wide Web jeszcze nie osiągnął punktu swojego nasycenia.
Z zaciekawieniem należy spoglądać w przyszłość, obserwując jakie kierunki
zmian narzucą kolejne lata rozwoju tego jednego z najbardziej dynamicznych
wynalazków ludzkości.

Literatura
Diagnoza społeczna 2005, raport, red. J. Czapiński, T. Panek, http://www.diagnoza.com/.
Diagnoza społeczna 2007, raport, red. J. Czapiński, T. Panek, http://www.diagnoza.com/.
Diagnoza społeczna 2009, raport, red. J. Czapiński, T. Panek, http://www.diagnoza.com/.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu.
http://www.cbos.pl.
Megapanel PBI/Gemius, raporty, http://www.pbi.org.pl/index.php/ida/84/ oraz http://pliki.gemius.pl/
Raporty/2009/02_2009_Polski_internet_2008_2009.pdf.
Polacy w Internecie: 50 proc. czyta, 27 proc. słucha, 23 proc. ogląda, http://www.wirtualnemedia.pl/
artykul/polacy-w-internecie-50-proc-czyta-27-proc-slucha-23-proc-oglada.
Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2009, VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2010.
Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, GUS, US
w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2010, http://www.stat.gov.pl/
gus/5840_4293_PLK_HTML.htm.

392

393
Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Nr 25/2011

Elżbieta Janczyk-Strzała
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Rozwój i przyszłość
bankowości elektronicznej w Polsce

Streszczenie. Bankowość elektroniczna jest obecnie wykorzystywana przez 1/4 Polaków.
Jednakże jej rozwoju można spodziewać się wraz ze wzrostem liczby użytkowników Internetu
oraz coraz szybszym tempem życia. Przyczynia się do tego również narastająca konkurencja wśród
banków, która skłania je do szukania nowych kanałów dystrybucji, pozwalających na obniżenie
kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowych i pozyskaniu nowych zamożniejszych
klientów.
Słowa kluczowe: bankowość elektroniczna, kanały komunikacji w bankowości, rozwój bankowości elektronicznej

Wstęp
Wzrost liczby rozliczeń pieniężnych oraz wymóg jednoczesnego zapewnienia szybkiego ich przeprowadzenia przyczyniają się do rozwoju elektronicznego
przetwarzania danych przez banki. Bankowość elektroniczna (ang. e-banking)
to forma usług oferowanych przez banki. Polega ona na umożliwieniu dostępu
do rachunku za pomocą urządzenia elektronicznego: bankomatu, komputera,
telefonu (w szczególności telefonu komórkowego), terminalu POS oraz linii
telekomunikacyjnych. Jest ona również określana jako telebanking (bankowość
zdalna). W zależności od zastosowania odpowiednich rozwiązań umożliwia
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wykonywanie operacji aktywnych (np. dokonanie polecenia przelewu, założenie
lokaty) oraz pasywnych (np. sprawdzanie historii czy salda rachunku).
Pierwszy bankomat został uruchomiony w 1964 r. w Stanach Zjednoczonych, zaś w Europie 3 lata później – w Wielkiej Brytanii. W Polsce pierwsze
bankomaty zainstalował Bank Pekao S.A. w roku 1990. Karty płatnicze dopuszczono do użycia w 1993 r. zarządzeniem prezesa NBP (grudzień 1992 r.).
Jednocześnie w tym samym roku Bank Rozwoju Eksportu jako pierwszy w Polsce zaoferował klientom korzystanie z home bankingu (jego unowocześniony
system BRESKOK działa do dziś). Pięć lat później (w październiku 1998 r.)
Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi wystąpił z ofertą usług przez Internet. W nocy z 25 na 26 listopada 2000 r. uruchomiony został pierwszy bank
wirtualny w Polsce – mBank (będący częścią BRE Banku). W roku 2001 usługi
w sieci zaoferowały dwa kolejne banki – Volkswagen Bank Direct oraz Inteligo
Financial Services1.

1. Kanały komunikacji
wykorzystywane w bankowości elektronicznej
Bankowość elektroniczna występuje często w literaturze pod nazwą e-bankingu. Jej głównym założeniem jest oferowanie klientowi całodobowego dostępu do
usług banku i jednocześnie odejście od świadczenia usług wyłącznie w komórce
macierzystej banku. Formy obsługi rachunków bankowych w bankowości elektronicznej są bardzo różne. Zostały one przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Formy bankowości elektronicznej
Forma

Charakterystyka

Bankowość internetowa

Dokonywanie online różnych operacji na rachunkach poprzez
witrynę internetową banku przy użyciu przeglądarki. Możliwość
korzystania z usług bankowych niemal w każdym miejscu i czasie.

Home banking

Dokonywanie różnych operacji na rachunkach bez konieczności
wychodzenia z domu, z komputera mającego zainstalowany program klasy Home Banking, poprzez sieć telefoniczną/ komórkową
lub inne łącze dostępowe.

Bankowość telefoniczna

Dostępność usług bankowych za pomocą telefonu stacjonarnego
(phone banking) lub przenośnego (komórkowego – mobile banking, WAP).

1

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bankowo%C5%9B%C4%87_elektroniczna [8.04.2011].
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Forma

Charakterystyka

E-mail banking

Bierny – otrzymywanie informacji o stanie i dokonanych operacjach na rachunku na skrzynkę poczty elektronicznej założoną
na serwerze bankowym.
Czynny – dokonywanie przelewów z wykorzystaniem poczty
elektronicznej.

Bankowość terminalowa

Najstarsza i najbardziej rozpowszechniona forma bankowości
elektronicznej. Posiadacz bankowej karty płatniczej ma możliwość obsługi rachunku bankowego poprzez terminale (bankomaty,
wpłatomaty, kioski multimedialne czy terminale płatnicze).

Elektroniczne instrumenty
płatnicze

Dokonywanie płatności przy użyciu kart płatniczych czy pieniądza elektronicznego.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Bankowo%C5%9B%C4%87_
elektroniczna; B. Świecka, Detaliczna bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 63-64.

Rozwój elektronicznych płatności jest coraz bardziej dynamiczny. Wykorzystanie wymienionych kanałów pozwala na szybsze i sprawniejsze dokonywanie
płatności w formie bezgotówkowej.

2. Korzyści i zagrożenia związane z bankowością elektroniczną
Dostęp do rachunku bankowego poprzez instrumenty bankowości elektronicznej to wygodna forma zarządzania swoimi środkami pieniężnymi. Korzyści
Tabela 2. Korzyści z bankowości elektronicznej
Korzyści dla klienta
– niskie koszty prowadzonych operacji
– możliwość bieżącej kontroli
– wygoda (brak konieczności stania w kolejkach, dostępność 24 h 7 dni w tygodniu)
– stały dostęp do aktualnej oferty
– atrakcyjne warunki oprocentowania
– skrócenie czasu obsługi / samoobsługa

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Korzyści po stronie banku
– zmniejszenie kosztów stałych (np. funkcjonowania gęstej sieci oddziałów czy kosztów
przetwarzania papierowych dokumentów)
– stosunkowo niskie koszty zmienne (niewielkiej liczebności personel i inna struktura
majątku niż w banku tradycyjnym)
– możliwość zgromadzenia cennych informacji o klientach i indywidualizacji oferty
– tańszy, szybki i szeroki kanał dostępu do
potencjalnych i pozyskanych klientów
– mniejsze zagrożenie klasycznymi fałszerstwami dokumentów
– skrócenie czasu obsługi / samoobsługa
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można zaobserwować zarówno po stronie klienta, jak i banku. Przedstawia to
tabela 2.
Bankowość elektroniczna ma również wady, z których największą jest związane z nią ryzyko. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych przez Internet,
przy systematycznym wzroście tego typu transakcji w ostatnich latach, wymaga
ciągłego doskonalenia stosowanych obecnie rozwiązań (np. szyfrowana transmisja danych, uwierzytelnianie, podpis elektroniczny). Jednakże, jak wynika
z raportu Deustche Bank Research2, obecnie tylko 1/5 klientów polskich banków korzysta z usług internetowych, co plasuje nasz kraj na 20 miejscu w Europie (rys. 1).

Rys. 1. Odsetek klientów korzystających z bankowości internetowej
Ź r ó d ł o: Polacy wciąż unikają e-banków, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/466110,polacy_wciaz_
unikaja_e_ bankow.html [8.04.2011].

Polacy w rankingu tym przedstawiają się jako naród konserwatywny i nieufny, preferujący kontakt osobisty z doradcą w oddziale banku. Należy tu jednakże
zwrócić uwagę na fakt znacznie mniejszego niż w innych krajach dostępu do
szybkiego Internetu oraz dużego zagęszczenia sieci oddziałów (niż np. w krajach
skandynawskich).
Bankowość elektroniczna wydaje się ciekawą alternatywą dla klientów
banków. Z drugiej strony, banki internetowe, działając na niższej niż banki
tradycyjne marży, aby pokryć swoje koszty muszą pozyskać znacznie większą liczbę klientów. Tymczasem według ankiety przeprowadzonej przez TNS
OBOP w grudniu 2010 r. aż 1/4 Polaków nie posiada jeszcze w ogóle konta
2
Polacy wciąż unikają e-banków, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/466110,polacy_
wciaz_unikaja_e_ bankow.html [8.04.2011].
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Rys. 2. Przyczyny nieposiadania konta w banku przez Polaków w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Bankowe konta wciąż są zbyt drogie dla 23 proc. Polaków,
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/471717,bankowe_konta_wciaz_sa_zbyt_drogie_dla_23_proc_
polakow.html [8.04.2011].

Rys. 3. Dostęp do konta osobistego w krajach UE
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 2.
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w banku – i to nie tylko internetowego, ale nawet tradycyjnego3. Wśród powodów
wymienić można ciągle małą dostępność Internetu, gdyż obecnie najtańsze czy
wręcz darmowe usługi bankowe oferowane są właśnie w sieci. Ponadto wielu
Polaków nadal nie ma zaufania do banków, uważając własną kieszeń za najbezpieczniejsze miejsce dla swoich pieniędzy (rys. 2). Dla budżetu państwa oznacza
to ogromne straty, zaś Polskę plasuje pod tym względem na jednym z ostatnich
miejsc w Europie – wyprzedzamy jedynie Węgry, Łotwę, Włochy, Rumunię czy
Bułgarię (rys. 3).
Pewnym rozwiązaniem, zastosowanym już m.in. w Skandynawii, Wielkiej
Brytanii, Austrii oraz na Węgrzech, mogłoby być wprowadzenie specjalnych darmowych kont dla najuboższych. Nie wiadomo jednak skąd wziąć na to pieniądze
i kto miałby za to zapłacić. Z drugiej strony wiadomo, że „ubankowienie” tej
części społeczeństwa byłoby opłacalne zarówno dla banków, jak i dla instytucji
wypłacających należności w gotówce (np. ZUS wydaje ok. 300 mln zł rocznie na
przekazy pocztowe). Ponadto dwie z przyczyn braku posiadania konta bankowego
mają charakter finansowy – koszty obsługi i wysokość zarobków. Odpowiedzią na
to mogą stać się konta internetowe.

3. Przyszłość bankowości elektronicznej
Krajami o największym procentowo udziale klientów korzystających z bankowości elektronicznej są Stany Zjednoczone i kraje skandynawskie (np. Szwecja
czy Finlandia). W USA jest bardzo wyraźna tendencja do zakładania banków wyłącznie internetowych, jak również „wirtualizacji” jak największej liczby swoich
produktów i przeprowadzanych operacji przez banki tradycyjne. „Europejczycy
są bardziej konserwatywni i przywiązani do tradycyjnych metod przeprowadzania operacji bankowych. Dominującą strategią wśród europejskich banków jest
wykorzystywanie Internetu jako dodatkowego kanału dystrybucji […] lub w ramach wyodrębnionej jednostki zajmującej się kompleksową obsługą klientów detalicznych tzw. direct banking […]. Również w Europie działają banki wyłącznie
internetowe, jednak tendencja ta nie jest tak silna jak w USA. Ta ostrożna strategia europejskich banków wydaje się uzasadniona, ponieważ klienci wysoko cenią
możliwość korzystania ze wszystkich kanałów dystrybucji usług bankowych jednocześnie” 4. Polski rynek bankowości elektronicznej nadal jest znacznie opóźniony w stosunku do krajów skandynawskich czy USA i pozostaje we wstępnej
http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/473774 [8.04.2011].
M. Polasik, Bankowość internetowa, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa
2002, s. 21.
3
4
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fazie jego rozwoju. Choć dostępność kanałów elektronicznych oferowanych
przez banki na polskim rynku jest stosunkowo wysoka, to stopień ich wykorzystania jest nadal niewielki.
Od czasu instalacji pierwszego bankomatu w Polsce minęło już ponad
20 lat, zaś od powstania pierwszego banku internetowego ponad 10 lat5. Pod
względem prawnym funkcjonowanie bankowości elektronicznej zostało uregulowane w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach
płatniczych. W tym czasie bardzo wiele się zmieniło. W 2011 r. liczba bankomatów w Polsce przekroczyła 16 tys., ponad 240 tys. punktów handlowousługowych było wyposażonych w terminale płatnicze, a ponad 16 mln osób
ma już dostęp do rachunków bankowych przez Internet6. Ponadto coraz więcej
klientów chce mieć dogodny, szybki i ciągły dostęp do usług bankowych. Wykorzystanie Internetu pozwala bankom jednocześnie ograniczyć koszty funkcjonowania i zwiększyć rentowność, jak również przedstawić swoim klientom
atrakcyjniejszą ofertę. Przez połączenie bankowości z handlem elektronicznym
i płatnościami elektronicznymi (np. za zakupy biletów do kina, polis ubezpieczeniowych, prezentów, wycieczek) oraz przez odpowiednią edukację informatyczną klienci nie powinni obawiać się korzystać z zaawansowanych produktów
bankowych. Optymalne wykorzystanie technologii i narzędzi internetowych
powinno pozwolić na przekształcenie części placówek bankowych w oddziały
1-2-osobowe, w których większość prostych i zautomatyzowanych czynności
będzie możliwa do wykonania drogą elektroniczną w całości przez klienta.
Można więc postawić tezę, że w najbliższych latach placówki bankowe nie
zostaną fizycznie zlikwidowane (jak można było przeczytać w niektórych
publikacjach), zmieni się natomiast ich charakter. Będą one pełnić funkcję
doradczą, a część ich dotychczasowych zadań będzie możliwa do wykonania
samodzielnie drogą internetową. Potwierdzeniem tej tezy może być corocznie
rosnąca liczba placówek bankowych w Polsce przy jednoczesnym zmniejszaniu
liczby zawieranych w nich transakcji. Tak więc można pokusić się o stwierdzenie, że przyszłość bankowości elektronicznej w głównej mierze zależeć będzie
od utrzymania zaufania obecnych oraz pozyskania nowych klientów. Oddziały
bankowe będą więc wykorzystywane w głównej mierze do nawiązywania i budowania trwałej relacji z klientem.

5
Utworzenie w Polsce pierwszego wirtualnego mBanku w listopadzie 2000 r. było tak ważnym
krokiem, jak dla światowej bankowości elektronicznej uruchomienie w 1995 r. wirtualnego banku
SFNB (por. M. Polasik, Bankowość elektroniczna. Istota – stan – perspektywy, CeDeWu, Warszawa
2008, s. 63).
6
To może być rok rekordowych zysków dla banków, http://www.zbp.pl/site.php?s=MDAw
MzE5&a=MTM0MDQyMzc= [8.04.2011].
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Zakończenie
Możliwości rozwoju bankowości elektronicznej można upatrywać w zmieniającym się stylu życia, zmniejszającej się ilości wolnego czasu oraz coraz lepszej
opinii polskiego społeczeństwa o Internecie. „Jak wskazują analizy HSBC, działania marketingowe jednego banku wychodzą na dobre całej branży, zwiększając
zaufanie klientów do nowej formy kontaktu z bankiem” 7. Należy jednak pamiętać,
że bankowość elektroniczna to nie uniwersalna odpowiedź na wszystkie problemy współczesnych banków. Ważne jest bowiem zwiększenie elastyczności działania samego banku – jego struktury organizacyjnej i systemów informatycznych
– w celu zapewnienia możliwości szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu
i spełnienia oczekiwań obecnych i potencjalnych klientów.
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Bankowe konta wciąż są zbyt drogie dla 23 proc. Polaków, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/
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Fundraising –
płaszczyzna wyborów konsumenckich

Streszczenie. Obecnie uzależnienie skali działań organizacji społecznych od efektywnie zgromadzonego funduszu powoduje, że organizacje te poszukują i doskonalą formy gromadzenia środków
finansowych głównie od darczyńców indywidualnych. Dążenie do osiągania skuteczności akcji fundraisingu wymaga identyfikowania różnic między potencjalnymi darczyńcami w zakresie ich zachowań, potrzeb, aspiracji i motywów decyzji donacyjnych, ale też ich oczekiwań i preferencji, co jest
podstawą segmentacji darczyńców. W artykule, w świetle literatury i wyników analizy statystycznej,
ukazana została zmienność zachowań darczyńców w zakresie ich działań filantropijnych.
Słowa kluczowe: fundraising, darczyńca, donor, donacja, motywacje darczyńcow, zachowania
fundatorów, segmentacja darczyńców, organizacje pozarządowe

Wstęp
Współczesny rozwój organizacji pozarządowych (NGOs – nongovernmental
organizations) jest uwarunkowany dobroczynnością społeczeństwa. Uzależnienie
ich skali działań od efektywnie zgromadzonego funduszu powoduje, że organizacje
te w procesach pozyskiwania funduszy rozwojowych, zwanych fundraisingiem1,
1
Zob. P.F. Drucker, Managing The Non Profit Organization, Heinemann Ltd., London 1997,
s. 127 i n.; S. Clarke, M. Norton, The Complete Fundraising Handbook, Directory of Social Change,
London 1999, s. 11.
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poszukują i doskonalą formy gromadzenia środków finansowych. Jednym z ważnych źródeł pozyskiwania wsparcia finansowego są indywidualni darczyńcy. Dążenie więc do osiągania skuteczności akcji fundraisingu wymaga identyfikowania
różnic potencjalnych darczyńców w zakresie ich zachowań, potrzeb, aspiracji
i motywów decyzji donacyjnych, ale też ich oczekiwań i preferencji, a w efekcie
segmentacji darczyńców. Proces segmentacji darczyńców oznacza ich grupowanie według podobieństwa zidentyfikowanych cech, które są na tyle istotne dla
motywacji niesienia pomocy „w danej sprawie”, że uzasadnia to opracowanie
programu fundraisingu zindywidualizowanego dla tej grupy (segmentu) darczyńców. W artykule, w świetle literatury i wyników analizy statystycznej, ukazane
zostaną czynniki determinujące zachowania polskich darczyńców w zakresie ich
działań filantropijnych.

1. Czynniki zachowań dobroczynnych – jako kryteria
segmentacji darczyńców
Prezentowane w literaturze przedmiotu przykłady segmentacji darczyńców
wskazują na możliwość zastosowania różnych kryteriów ich wyróżniania, co jest
wynikiem zidentyfikowania różnorodnych motywów i zachowań fundatorów
w działaniach filantropijnych.
Ogólny podział darczyńców z punktu widzenia ich postaw względem działania organizacji i fundraisingu przedstawił J.W. Harvey2, wyróżniając:
– menedżerów (managers), którzy zakładają udzielanie pomocy organizacjom, które są dobrze zarządzane,
– osoby o niskim zaangażowaniu (low involvement), które nie czują się związane z organizacją i tam gdzie jest pilna potrzeba niosą pomoc,
– sceptyków (sceptics), nieprzekonanych do potrzeby ofiarności, ale łatwych
do nakłonienia do darowizny,
– strażników (quardians), którzy przekazują organizacji pomoc, ale też kontrolują jej działania i sposób gospodarowania funduszami,
– krzyżowców (crusaders), których wyróżnia pokora, najbardziej przychylna
postawa dobroczynna.
Natomiast D.S.P. Cernak, K.M. File, i R.A. Prince3, przeprowadzili badania,
których wyniki wykazały, że punktem wyjścia segmentacji darczyńców powinna
2
J.W. Harvey, Benefit Segmentation for Fund Raisers, „Journal of Academic Marketing
Science” 1990, No. 18, s. 77, za: D.S.P. Cernak, K.M. File, R.A. Prince, Benefit Segmentation for
the Major Donor Market, „Journal of Business Research” 1994, No. 29, s. 122.
3
D.S.P. Cernak, K.M. File, R.A. Prince, Benefit Segmentation..., s. 122.
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być identyfikacja korzyści, jakie mogą osiągnąć w rezultacie ofiarowania pomocy
organizacji, a wtórną sprawą są ich postawy względem fundraisingu czy oczekiwania samej organizacji. Wskazali także, że przyjmowanie punktu widzenia
darczyńcy wymaga nie tyle zidentyfikowania cech donatorów, ile zrozumienia
ich motywacji i oczekiwanych przez nich korzyści, a nawet wartości, które zamierzają oni osiągnąć jako wynik ofiarowania pomocy. Wyróżniono osiem czynników motywujących do dobroczynności i na ich podstawie wyróżniono cztery
segmenty darczyńców (zob. tab. 1).
Tabela 1. Segmenty darczyńców według motywacji
Segment
darczyńców

Dominująca
motywacja

Udział
w%

Przynależni
(affiliators)

przynależność społeczna, humanitaryzm

44

najmłodszy segment, osoby w średnim
i młodszym wieku, głównie kobiety, wykształcone, zamężne, przekazujące wyższe
kwoty darowizn, o motywach duchowych
i religijnych

Pragmatycy
(pragmatists)

korzyści ekonomiczne, apel organizacji

27

osoby starsze (57% ma powyżej 65 lat),
o średnim i wyższym wykształceniu,
zamężne, oszczędne

Dynastie
(dynasts)

tradycja rodzinna,
działanie na rzecz
społeczności lokalnej

13

osoby w różnym wieku, często spadkobiercy,
tworzący fundusze lub fundacje, by wspierać
organizacje społeczne, dużo czasu poświęcają
na działania społeczne, pomagają jednocześnie kilku (średnio ponad sześciu) organizacjom

Odpłacający
(repayers)

korzystanie z działań
organizacji jako bezpośredni lub pośredni
beneficjent

16

głównie mężczyźni, 52% jest w wieku powyżej 65 lat, żonaci, o wykształceniu średnim
i wyższym, wspierają zwykle kilka organizacji wysokimi kwotami

Wyróżniające cechy

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie D.S.P. Cernak, K.M. File, R.A. Prince, Benefit Segmentation
for the Major Donor Market, „Journal of Business Research” 1994, No. 29, s. 125 i n.

Z przedstawionego zestawienia (tab. 1) wynika, że można wyróżnić osiem
głównych motywacji darczyńców, tj.:
– tradycja rodzinna – która wyzwala uczucie obowiązku, że organizacja
oczekuje „jak zwykle” pomocy,
– odwzajemnienie – jako skutek korzystania z działań organizacji jako bezpośredni lub pośredni beneficjent i odczuwania potrzeby wdzięczności za otrzymywaną wcześniej pomoc czy usługę,
– przynależność społeczna – powiązania zawodowe, przyjacielskie związane z działaniami organizacji społecznej, zobowiązują do ofiarności na jej rzecz,
– humanitaryzm – źródłem motywacji do ofiarności jest potrzeba serca,
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Tabela 2. Dobroczynność w USA i Wielkiej Brytanii – główne cechy

Kryterium

Dobroczynność w USA

Dobroczynność w Wielkiej Brytanii

Dominujący
donatorzy

mężczyźni

kobiety

Tryb zbiórki

kolekta w kościołach,
payroll,
akwizycja drogą pocztową,
akwizycja przez telefon

zbiórki pieniędzy,
zbiórki „od drzwi do drzwi”,
loterie

Cele zbiórki

cele lokalne, religia, usługi społeczne,
zdrowie, młodzież

cele międzynarodowe, badania
medyczne, warunki życia, religia,
zwierzęta

Motywacje

charytatywność lokalna
„Charity Begins at Home”

charytatywność dla wszystkich
„Charity for All”

Cechy
ofiarowania

– przeplata się z własnym interesem,
– jest bardziej publiczną aktywnością niż prywatną,
– wyraża osobistą identyfikację
ze wspomaganym celem,
– ofiary i wolontariat traktowane
są jako komponenty aktywności obywatelskiej,
– darowizny są planowane wraz
z określaniem ich wysokości

– jednoznaczna motywacja,
– jest bardziej prywatną aktywnością niż publiczną,
– jest efektem planowanego zidentyfikowania celu,
– jest skutkiem odpowiedzialności
społecznej darczyńcy,
– zmienność kierunków darowizn

Dominujące
uzasadnienie

szczególny cel zbiórki, który bezpośrednio dotyczy darczyńcy lub
umożliwia odczucie wzajemności
za wsparcie

uniwersalne – wiele zmieniających się
kierunków donacji

Dominująca
moralna
motywacja

indywidualna inicjatywa z nadzieją
uzyskania odwzajemnienia

obowiązek społeczny wynikający
z poczucia wspólnoty

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: K. Wright, Generosity Versus Altruism: Philanthropy and
Charity in US and UK, „Civil Society Working Paper” 2002, No. 17, January, LSE, London, s. 23-25.

– korzyści ekonomiczne – związane z potrzebą złagodzenia obciążenia podatkowego dzięki darowiźnie,
– sentyment, patriotyzm – działanie (ofiarność) na rzecz społeczności
lokalnej jako potrzeba wniesienia wkładu w rozwój lokalny, społeczny lub ekonomiczny miejsca o cechach szczególnych, wynikających z patriotyzmu, tradycji
rodzinnych, sentymentu, zamieszkania lub pracy.
Wymienione motywy dobroczynności potwierdzone zostały w późniejszych
badaniach przeprowadzonych przez K. Wrighta4, których przedmiotem było
K. Wright, Generosity Versus Altruism: Philanthropy and Charity in US and UK, „Civil
Society Working Paper” 2002, No. 17, January, LSE, London, s. 23.
4
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porównanie zachowań dobroczynnych Amerykanów i Anglików. Tabela 2 prezentuje różnice między cechami dobroczynności w USA i Wielkiej Brytanii.
Przedstawione w tabeli 2 cechy filantropii i motywy darczyńców amerykańskich i angielskich wskazują różnice między nimi, wynikające głównie z tradycji
i międzykulturowych zwyczajów. Jednak przez fakt, że ani one się nie wykluczają,
ani nie są sprzeczne między sobą, to stanowią razem spójny, choć zróżnicowany
wewnętrzne kompleks zachowań, cech i motywacji współczesnych darczyńców.
Potwierdzają to wyniki badań motywacji darczyńców przeprowadzone w Australii5,
z których wynika, że „rodzina, społeczeństwo i religia”, stanowią podstawowe wartości motywujące do donacji. W badaniach tych wykazano, że współczesnych darczyńców można podzielić na dwa segmenty, tj. tych którzy oczekują nagłośnienia
o ich darowiźnie i tych którzy preferują ciche wspieranie. Odpowiednio do tych
postaw można przypisać preferowane przez nich sposoby donacji (zob. tab. 3).
Tabela 3. Ostentacyjne i ciche formy donacji
Ostentacyjne formy donacji
– zbiórki „od drzwi do drzwi”
– udział w eventach charytatywnych
– licytacje publiczne na rzecz potrzebujących

Ciche formy donacji
– donacja droga pocztową
– donacja przez telefon (SMS)
– udział w loterii charytatywnej
– zakupy produktów objętych akcją „cause
marketing”
– bezpośrednie wpłaty na konto organizacji

Ź r ó d ł o: D. Grace, D. Griffin, Exploring conspicuousness in the context of donation behavior, „International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector marketing” May 2006, Vol. 11, Issue 2 (ABI/INFORM Global),
s. 147 i n.

Przytoczone wyniki badań postaw darczyńców wykazały, że istotnymi kryteriami segmentacji darczyńców są ich motywacje do dobroczynności, które powinny wyznaczać nie tylko cele zbiorek, ale także formy gromadzenia donacji.

2. Czynniki zachowań filantropijnych polskich darczyńców
Zidentyfikowane w ogólnopolskich badaniach reprezentatywnych, motywacje Polaków dotyczące zaangażowania w działalność woluntarystyczną i filantropijną wykazały pewien stopień podobieństwa z przedstawionymi wcześniej
(zob. tab. 4).
D. Grace, D. Griffin, Exploring conspicuousness in the context of donation behavior,
„International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector marketing” May 2006, Vol. 11, Issue 2 (ABI/
/INFORM Global), s. 147 i n.
5
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Tabela 4. Motywacje Polaków angażujących się w wolontariat i filantropię
Motywy dobroczynności

Częstość
wskazań w %

Uważam, że powinno się pomagać innym, mam takie przekonanie

60,7

Uważam, że jeśli ja pomogę innym, to inni pomogą mi

35,2

Sprawia mi to przyjemność/interesuję się tym

34,4

Daje mi to możliwość bycia między ludźmi, pożytecznie wykorzystać czas

23,0

Nie potrafię odmawiać

20,7

Moi znajomi i bliscy też to robią

17,4

Chcę zdobyć nowe umiejętności

11,5

Mam do spłacenia dług, ktoś mi pomógł

3,9

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: A. Baczko, A. Ogrocka, Wolontariat. Filantropia i 1%.
Raport z badania 2007, 3W*, Stowarzyszenie Klon /Jawor, Warszawa 2008, s. 25 (reprezentatywna próba 1001
Polaków).

W prezentowanym badaniu ponad 60% Polaków jako powód zaangażowania
w dobroczynność wskazało przekonanie o potrzebie pomagania innym. Dla porównania, przytoczone wcześniej wyniki badań amerykańskich (tab. 2) wykazały,
że motywy dobroczynności najliczniejszego segmentu obejmującego 44% badanych dotyczyły humanitaryzmu i przynależności społecznej. Można więc przyjąć
podobieństwo wskazanych czynników, z wykazanymi w polskich badaniach,
których wyniki potwierdzają, że potrzeba niesienia pomocy wypływa z humanitaryzmu, a odniesienie do „innych osób” wiąże się z odczuciem przynależności do
grupy społecznej.
Natomiast inne motywy Polaków, które zostały najczęściej wskazane, dotyczą także osobistego nastawienia darczyńców do ich potrzeby pomagania innym.
Są to: „jeśli ja pomogę innym, to inni pomogą mnie” (35,2%), „sprawia mi to
przyjemność/interesuję się tym” (34,4%), „daje mi to możliwość bycia między
ludźmi, pożytecznie wykorzystać czas”(23,0%). Charakterystyczne, że respondenci jako impuls do niesienia pomocy nie wskazali apelu organizacji o pomoc
finansową czy rzeczową.
Nie można jednak bezpośrednio porównywać wszystkich czynników motywacji charakteryzujących Polaków, Amerykanów czy Anglików, gdyż w prezentowanych badaniach zastosowano różne zasady klasyfikacji motywów, a ponadto
warunki rozwoju filantropii i jej tradycja są w Polsce inne niż w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii.
W Polsce, po okresie transformacji ustrojowej i gospodarczej zapoczątkowanej w 1989 r., tworzą się na nowo powiązania rodzinne i kapitałowe, związane
z przekazywaniem darowizn na cele społeczne.
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Przykładem jest zakładanie fundacji prywatnych przez osoby zamożne, które
wspierają zarówno osoby indywidualne, jak i organizacje społeczne. Powołana
w 2007 r. Fundacja Leszka Czarneckiego6 wspiera uzdolnionych maturzystów
stypendium przyznawanym na cały okres studiów, a także przeznacza środki na
finansowanie leczenia chorych dzieci i młodzieży oraz na pomoc w usamodzielnieniu się osób niepełnosprawnych poprzez zakup odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego czy ortopedycznego. Innym przykładem organizowania prywatnej
pomocy charytatywnej o dużej skali jest działalność Józefa Wojciechowskiego,
właściciela firmy deweloperskiej JW Construction, który wspiera finansowo
Aptekę Sztuki, tj. pracowni artystycznej dla ludzi niepełnosprawnych, która jest
zarazem galerią sztuki7.
Tabela 5. Aktywność darczyńców według poziomu dochodów i cech społeczno-demograficznych
(udział darowizny w stosunku do budżetu darczyńcy w %)

Wyszczególnienie
Darowizna w % do dochodu – średnio
Kobiety
Mężczyźni
Osoby religijne
Osoby niereligijne
Osoby urodzone po 1950 r.
Osoby urodzone przed 1950 r.
Osoby samotne
Osoby mieszkające wspólnie z rodziną
Osoby wychowujące dzieci
Osoby bezdzietne
Wolontariusze – zaangażowani
Brak zaangażowania w wolontariat
Uczestnicy eventów charytatywnych
Nieuczestniczący w eventach

Dochód niski
do 5 tys.
funtów
4,3
5,0
3,2
5,5
4,1
2,7
4,9
3,7
4,2
2,0
5,0
10,0
3,9
4,5
3,2

Dochód średni
15 tys. –
– 19 900
funtów
3,0
2,1
4,0
2,9
3,5
1.0
4,0
3,0
3,0
2,2
3,2
4,2
2,1
2.9
3,3

Dochód
wysoki
pow. 40 tys.
funtów
2,0
2,0
2,0
2,8
1,5
1,5
2,9
2,1
2,0
2,1
2,0
2,5
1,8
2,0
2,0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: B. Breeze, Robin Hood in Reverse: Exploring the Relationship
Between Income and Charitable Giving, „Voluntary Sector Working Paper” 2006, No. 3 July, Centre for Civil
Society, LSE, London, s. 27-43.

Obserwuje się także, że cyklicznie organizowane przez Fundację Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy zbiórki publiczne, budując lojalność uczestników
http://lcheart.pl/?site=2 [11.02.2011].
http://platine.pl/dlaczego-polscy-milionerzy-wstydza-sie-dobroczynnosci-0-742815.html
[11.02.2011].
6
7
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i darczyńców względem tej akcji wytworzyły tradycję uczestnictwa w jej Finałach, co motywuje do aktywnego udziału i darowizn. Oznacza to, że tradycja rodzinnego wspierania nie ogranicza się tylko do zamożnych rodzin czy rodów, ale
może występować jako efekt cyklicznego zaangażowania w akcje dobroczynne
lub wspierania pod wpływem sentymentu np. rodzinnego miasta, szkoły, kościoła
parafialnego itd. lub jako odwzajemnienie za wcześniej uzyskaną pomoc. W tym
świetle rozwój postaw i cech motywacji dobroczynnych w Polsce nie odbiega od
tych zidentyfikowanych w USA, Wielkiej Brytanii czy Australii.
B. Breeze8 przeprowadził badania zachowań darczyńców, których wyniki
wykazały, że motywacja jest ważnym impulsem charytatywności, lecz podlega
wpływom sytuacji materialnej i demograficznej darczyńcy. Okazało się, że „biedni dają więcej niż bogaci” (zob. tab. 5), co oznacza, że udział darowizny w stosunku do budżetu osób niezamożnych jest wyższy w porównaniu z takim udziałem
osób zamożnych.
Zaprezentowane w tabeli 5 dane wskazują zróżnicowanie cech społeczno-demograficznych, wpływających na dobroczynność w obrębie segmentów wyodrębnionych według wysokości budżetu identyfikującego sytuację materialną.
W przypadku osób o najniższych dochodach udział darowizny w budżecie wynosi 4,3%, a ich postawy charytatywne wyznaczają głównie takie cechy, jak:
zaangażowanie w wolontariat, religijność, brak sprawowania opieki nad dziećmi,
starszy wiek, udział w eventach charytatywnych. Natomiast segment darczyńców
o średnim budżecie przekazuje na pomoc charytatywną ok. 3% wysokości budżetu. W tej grupie darczyńców są głównie: osoby zaangażowane w wolontariat,
mężczyźni, osoby urodzone przed 1950 r., osoby religijne. Z kolei trzeci segment,
segment osób o najlepszej sytuacji materialnej, przekazuje średnio ok. 2% budżetu na cele charytatywne i są to: osoby starsze (urodzone przed 1950 r.), religijne
i zaangażowane w wolontariat.
Wyniki prezentowanej segmentacji pokazały, że sytuacja materialna donatorów różnicuje ich postawy filantropijne, jednak na skłonność do darowizn
w wymienionych segmentach mają wpływ także cechy społeczno-demograficzne
darczyńców, a głównie wiek i zaangażowanie w działania charytatywne.
Przeprowadzone w Polsce w 2010 r. badania zaangażowania w działalność
charytatywną także wykazały związek między zaangażowaniem w pracę wolontariacką a udzielaniem pomocy finansowej organizacjom społecznym. Okazało
się, że 87% badanych wolontariuszy udzieliło materialnego wsparcia, natomiast
spośród osób niezaangażowanych w działania społeczne tylko 48%9.
B. Breeze, Robin Hood in Reverse: Exploring the Relationship Between Income and
Charitable Giving, „Voluntary Sector Working Paper” 2006, No. 3 July, Centre for Civil Society,
LSE, London, s. 26 i n.
9
J. Przewłocka, Czemu Polacy się nie angażują?, Stowarzyszenie Klon/Jawor Wiadomości
NGOs z dnia 3.01.2011, http://civicpedia.ngo.pl/ngo/611352.html.
8
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Natomiast wyniki badania dobroczynności przeprowadzone w 2010 r. wśród
dorosłych Polaków ujawniły cechy społeczno-demograficzne darczyńców, a także osób nieangażujących się w pomoc charytatywną10. Tabela 6 prezentuje główne
cechy profilu społeczno-demograficznego darczyńców.
Tabela 6. Profil społeczno-demograficzny darczyńcy w Polsce
(maksymalny udział darczyńców, wśród badanych o danych cechach w %)
Cecha darczyńcy (najczęściej wskazana)

Udział wg wskazań (w %)

Mężczyźni

55

Kobiety

62

Wiek 35-44 lat

66

Mieszkaniec miasta pow. 501 tys. mieszkańców

82

Wykształcenie wyższe

83

Kadra kierownicza, specjaliści z wyższym wykształceniem

83

Wśród biernych zawodowo – uczniowie i studenci

67

Dochody na 1 osobę powyżej 1500 zł

84

O dobrych warunkach materialnych gospodarstwa domowego

70

Uczestnicy praktyk religijnych kilka razy w tygodniu

69

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie R. Boguszewski, Dobroczynność w Polsce, BS/15/2010,
CBOS, Warszawa 2010, s. 5.

Przedstawione dane wskazują, że polscy darczyńcy to najczęściej kobiety,
o dochodach gospodarstwa domowego powyżej 1500 zł na osobę, pracujące jako
kadra kierownicza lub specjaliści z wyższym wykształceniem, mieszkańcy miast
powyżej 500 tys. mieszkańców i o dobrych warunkach materialnych gospodarstwa domowego, religijne i w wieku 35-44 lat.
Identyfikacja cech dobroczyńców jako podstawa ich segmentacji może być
także wykorzystana do badania cech społeczno-demograficznych osób, które nie
uczestniczą w działaniach charytatywnych. Na potrzebę analizy charakterystyk
tych osób zwraca uwagę B. Breeze11, który uważa, że może być to podstawą
stwierdzenia jak dalece niechęć do darowizn wypływa z cech tych osób, a w jakim
stopniu wynika ona z działań organizacji. Profil społeczno-demograficzny osoby
niezaangażowanej w działania charytatywne w Polsce prezentuje tabela 7.
Przedstawione w tabeli 7 cechy osób, które nie wykazują zaangażowania
w działania dobroczynne charakteryzują tę część społeczeństwa, która żyje
w trudnych warunkach materialnych. Opinię tę wzmacniają wyniki ogólnopol10
Badania przeprowadzono na liczącej 1052 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych
Polaków. Zob. R. Boguszewski, Dobroczynność w Polsce, BS/15/2010, CBOS, Warszawa 2010,
s. 3.
11
B. Breeze, Robin Hood in Reverse..., s. 49.
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Tabela 7. Profil społeczno-demograficzny osoby niezaangażowanej w działania charytatywne
w Polsce (maksymalny udział darczyńców, wśród badanych o danych cechach)
Cechy osoby niezaangażowanej w działania charytatywne

Udział wg wskazań (w %)

Mężczyźni

50

Wiek powyżej 65 lat

50

Mieszkańcy wsi

56

Wykształcenie podstawowe

58

Wykształcenie zawodowe

52

Pracownicy usług

56

Robotnicy niewykwalifikowani

56

Rolnicy

61

Renciści

60

Bezrobotni

61

O złych warunkach materialnych gospodarstwa domowego

61

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie R. Boguszewski, Dobroczynność w Polsce..., s. 5.

Tabela 8. Powody braku zaangażowania w wolontariat i filantropię w Polsce
(rozkład wypowiedzi osób niezaangażowanych w wolontariat i filantropię)

Powody braku zaangażowania

Udział wypowiedzi
(%)
2005

2006

2007

Nie mam czasu

26,3

32,9

34,8

Nie interesuję się tym, nigdy o tym nie myślałem

27,6

33,8

33,6

Muszę zatroszczyć się przede wszystkim o siebie i rodzinę

36,0

26,8

14,8

Nikt mnie o to nie prosił

15,4

14,2

14,3

Nie sądzę bym miał(a) coś do zaoferowania

6,2

8,5

6,8

Nie napotkałem żadnej interesującej grupy/organizacji

7,0

6,1

5,4

Sądzę, że nie jestem do tego fizycznie zdolny

5,1

4,6

3,4

Nie mam zaufania do organizacji, nie sądzę by warto było im pomagać

6,3

6,3

3,1

Nie wiem, gdzie znaleźć informacje o możliwości zaangażowania się

4,7

1,8

2,7

W przeszłości miałem złe doświadczenia z takim rodzajem pracy

1,9

1,5

2,0

Ź r ó d ł o: A. Baczko, A. Ogrocka, Wolontariat. Filantropia i 1%..., s. 26.

skich badań rozwoju filantropii i wolontariatu przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w latach 2005-2007, w których także zidentyfikowano
powody braku zaangażowania w wolontariat i filantropię (zob. tab. 8).
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Przytoczone w tabeli 8 dane wskazują, że głównym powodem braku angażowania się w filantropię i wolontariat jest brak czasu i brak motywacji do pomagania innym. Charakterystyczne, że częstość zgłaszania takiej argumentacji
w porównaniu z 2005 r. ma tendencję wzrostową, przy jednoczesnym obniżaniu się takiego wskaźnika dla argumentów takich, jak: „muszę zatroszczyć się
przede wszystkim o siebie i rodzinę”, „nikt mnie o to nie prosił”, „nie mam zaufania do organizacji, nie sądzę, by warto było im pomagać”, „nie wiem, gdzie
znaleźć informacje o możliwości zaangażowania się”. Wskazuje to, że główne
przyczyny braku postaw prospołecznych wynikają bardziej z cech osobowych
niż ze strony działań marketingowych organizacji społecznych. Prezentowane wyniki badań ukazują także trzy subsegmenty osób nieangażujących się
w pomoc społeczną, które można traktować jako „nieprzekonanych do działań
społecznych”, do których skierowanie specjalnej prośby o pomoc może przynieść pozytywny skutek. Są to osoby, które podają następujące przyczyny: „nie
interesuję się tym, nigdy o tym nie myślałem”, „nie napotkałem żadnej interesującej grupy/organizacji”, „nie wiem, gdzie znaleźć informacje o możliwości
zaangażowania się”. Obejmują one łącznie blisko połowę (tj. 41,7%) osób nieangażujących się w pomoc społeczną.
M. Hager, P. Rooney, T. Pollak12 wskazują wpływ cech obiektu wspierania
(głównie: organizacji, osoby, idei) na motywację darczyńcy do ofiarności. Podobnie problem ujmuje A. Sargeant, twierdząc, że „zakres segmentacji na rynku
charytatywnym powinien zależeć od natury wspieranej sprawy” 13.
Natomiast J. Peloza, D.N. Hassay14 przedstawili inne aspekty segmentacji
darczyńców. W prezentowanej typologii zachowań darczyńców jako główne kryteria klasyfikacji przyjęli aktywność ofiarodawców i wielkość udzielanej pomocy.
Wskazane cechy różnicują postawy darczyńców i eksponują, że ofiarodawców
„o wysokim udziale pomocy”, charakteryzują postawy: obywatelskie (wolontariusze, członkowie organizacji), filantropijne (jako zobowiązanie wewnętrzne do
niesienia pomocy) oraz aktywne (udział w eventach dobroczynnych, dokonywanie zakupów produktów charytatywnych lub w ramach cause marketingu). Z kolei
darczyńcy o małej skali udzielanej pomocy są także mniej aktywni i pośrednio
wspierają organizacje społeczne: korzystają z produktów o częściowej odpłatności, kupują bilety wstępu na eventy charytatywne i przekazują fundusze na rzecz
organizacji jako wypełnienie zobowiązania finansowego.
12
M. Hager, P. Rooney, T. Pollak, How fundraising is carried out in US non profit organizations, „International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing” November 2002,
Vol. 7, 4, s. 315, 320.
13
A. Sargeant, Marketing w organizacjach non profit, Oficyna, Kraków 2004, s. 186.
14
J. Peloza, Derek N. Hassay, A Typology of Charity Support Behaviors: Toward a Holistic
View Helping, „Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing” 2007, Vol. 17, No. 1/2 , s. 137
(EBSCO 19.11.04).
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Przedstawiona systematyka postaw darczyńców potwierdza wcześniejsze
stwierdzenia o wpływie aktywności społecznej darczyńców na postawy i motywacje do ofiarności i wskazuje, że wymiernym kryterium segmentacji ofiarodawców
może być wielkość przekazywanej darowizny i częstotliwość jej udzielania15.
Scharakteryzowane cechy darczyńców jako podstawa ich segmentacji nie wyczerpują listy możliwych kryteriów ich podziału16, ale wskazują, że na postawy
filantropijne ma wpływ duża i zróżnicowana liczba czynników.

Zakończenie
Zaprezentowane wyniki badań cech darczyńców w aspekcie ich wpływu
na zachowania filantropijne ukazują złożoność i brak możliwości wskazania
zbioru cech składających się na profil typowego darczyńcy. Wyniki tych badań
uzasadniają potrzebę uwzględniania w segmentacji darczyńców zarówno cech
społeczno-demograficznych, geograficznych, jak i czynników motywacji, gdyż
one głównie różnicują skłonność do ofiarności. Ich identyfikacja w warunkach
funkcjonowania konkretnej organizacji wykaże specyfikę darczyńców wynikającą także z przedmiotu i sposobu działania organizacji, którą wspomagają.
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Wybrane instrumenty promocji jako narzędzie
wspierania sprzedaży usług uzdrowiskowych
(na przykładzie polskich i czeskich
przedsiębiorstw uzdrowiskowych)

Streszczenie. Celem artykułu jest ukazanie roli komunikacji marketingowej w działalności
przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Analiza instrumentów promocji przeprowadzona została na przykładzie firm uzdrowiskowych funkcjonujących w uzdrowiskach Ziemi Kłodzkiej, takich jak Lądek-Zdrój, Długopole-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój i Polanica-Zdrój, oraz w wybranych
uzdrowiskach czeskich położonych wokół Ziemi Kłodzkiej, takich jak: Lipová – Lázně, Karlova
Studánka, Bludov, Jeseník, Velké Losiny, Velichovky, Janské Lázně, Lázně Bohdaneč, Lázně Bělohrad. Zmieniające się potrzeby zdrowotne współczesnego człowieka są impulsem do wprowadzania
innowacji produktowych przez przedsiębiorstwa uzdrowiskowe. Jednakże bez jednoczesnego podejmowania odpowiednich działań promocyjnych podmiotom tym trudno by było utrzymać się na
konkurencyjnym rynku.
Słowa kluczowe: instrumenty promocji, sprzedaż usług uzdrowiskowych, uzdrowiska w Polsce, czeskie przedsiębiorstwa uzdrowiskowe

Wprowadzenie
Uzdrowisko to obszar, na terenie którego zakłady lecznictwa uzdrowiskowego prowadzą działalność leczniczą przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych, takich jak wody lecznicze i wody termalne, gazy
lecznicze, kopaliny lecznicze, a także czynników atmosferycznych. Działalność
ta sprzyja zachowaniu zdrowia oraz łagodzeniu skutków lub objawów choroby,
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a także jej leczeniu1. W Polsce aż 44 miejscowości uzyskały status uzdrowiska,
z czego najwięcej z nich, bo aż 11 znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego. Ze względu na położenie geograficzne uzdrowiska dolnośląskie należą
przede wszystkim do grupy uzdrowisk górskich i podgórskich i tylko jedno do
uzdrowisk nizinnych – Przerzeczyn-Zdrój2.
Tabela 1. Wykaz miejscowości posiadających status uzdrowiska w Polsce
Miejscowość

Województwo

Miejscowość

Województwo

Augustów

podlaskie

Nałęczów

lubelskie

Busko-Zdrój

świętokrzyskie

Piwniczna-Zdrój

małopolskie

Ciechocinek

kujawsko-pomorskie

Polanica-Zdrój

dolnośląskie

Cieplice Śląskie-Zdrój

dolnośląskie

Polańczyk

podkarpackie

Czerniawa-Zdrój

dolnośląskie

Połczyn-Zdrój

zachodniopomorskie

Dąbki

zachodniopomorskie

Przerzeczyn-Zdrój

dolnośląskie

Długopole-Zdrój

dolnośląskie

Rabka-Zdrój

małopolskie

Duszniki-Zdrój

dolnośląskie

Rymanów-Zdrój

podkarpackie

Goczałkowice-Zdrój

śląskie

Solec-Zdrój

świętokrzyskie

Gołdap

warmińsko-mazurskie

Sopot

pomorskie

Horyniec-Zdrój

podkarpackie

Supraśl

podlaskie

Inowrocław

kujawsko-pomorskie

Swoszowice (Kraków) małopolskie

Iwonicz-Zdrój

podkarpackie

Szczawnica

małopolskie

Jedlina-Zdrój

dolnośląskie

Szczawno-Zdrój

dolnośląskie

Kamień Pomorski

zachodniopomorskie

Świeradów-Zdrój

dolnośląskie

Kołobrzeg

zachodniopomorskie

Świnoujście

zachodniopomorskie

Konstancin

mazowieckie

Ustka

pomorskie

Krasnobród

lubelskie

Ustroń

śląskie

Krynica-Zdrój

małopolskie

Wapienne

małopolskie

Kudowa-Zdrój

dolnośląskie

Wieniec-Zdrój

kujawsko-pomorskie

Lądek-Zdrój

dolnośląskie

Wysowa

małopolskie

Muszyna

małopolskie

Żegiestów-Zdrój

małopolskie

Ź r ó d ł o: Obszary uznane za uzdrowiska, Ministerstwo Zdrowia, http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?m
r=m8&ms=625&ml=pl&mi=625&mx=0&ma=10282 [7.05.2011].

W sektorze uzdrowiskowym w ostatnich latach zachodzą duże zmiany, wynikające przede wszystkim ze wznowienia w 2010 r. procesów prywatyzacyjnych
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach, obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Dz.U. nr 167, poz. 1399 z późn. zm.
2
Obszary uznane za uzdrowiska, Ministerstwo Zdrowia, http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index
?mr=m8&ms=625&ml=pl&mi=625&mx=0&ma=10282 [7.05.2011].
1
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zakładów uzdrowiskowych. Zgodnie z koncepcją Rządu w zakresie prywatyzacji spółek Skarbu Państwa zmniejszono liczbę podmiotów uzdrowiskowych
wyłączonych z prywatyzacji z 14 do 7. Wśród uzdrowisk narodowych, będących
gwarantem leczenia uzdrowiskowego we wszystkich profilach leczniczych, znalazły się takie podmioty, jak: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., Przedsiębiorstwo
Uzdrowiskowe Ciechocinek, Uzdrowisko Kołobrzeg S.A., Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A., Uzdrowisko Rymanów S.A., Uzdrowisko Świnoujście S.A. i jedyne uzdrowisko dolnośląskie Uzdrowisko Lądek – Długopole S.A.3
Rozpoczęte w 2009 r. prace związane z przygotowaniem pozostałych spółek
uzdrowiskowych do procesu prywatyzacji przyniosły efekty już na początku
2010 r., kiedy sprywatyzowano takie podmioty, jak Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o.
oraz Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o. Były to pierwsze od 8 lat prywatyzacje spółek sektora uzdrowiskowego4. Do końca 2010 r. sprywatyzowano
ponadto Uzdrowisko Ustroń Sp. z o.o., Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o., „Solanki”
Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o., a także dwa dolnośląskie podmioty: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. i Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
Druga grupa zmian zachodzących w sektorze uzdrowiskowym jest związana
z włączeniem Polski do struktur unijnych i pozyskaniem dodatkowych środków
z funduszy strukturalnych i innych programów pomocowych Unii. Część z nich
kierowana jest także do polskich uzdrowisk, zarówno do gmin uzdrowiskowych,
jak też i spółek świadczących usługi uzdrowiskowe. Działania inwestycyjne prowadzone w uzdrowiskach, koncentrują się na rozbudowie i poprawie estetyki oraz
standardu dotychczasowej infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i komunalnej. Sprzyjają one wykorzystaniu i promocji potencjału turystycznego Polski
i podnoszeniu konkurencyjności spółek uzdrowiskowych.
Zachodzące zmiany determinują wszystkie dziedziny funkcjonowania
podmiotów uzdrowiskowych, w tym także działalność marketingową. Spółki uzdrowiskowe starają się przyciągać wciąż nowe grupy klientów, zarówno
instytucjonalnych, jak też klientów indywidualnych. W tym celu podejmują
inicjatywy zmierzające do ciągłego doskonalenia dotychczasowej oferty produktowej, uwzględniając w niej nie tylko usługi związane z leczeniem i profilaktyką
zdrowotną, ale również i relaksacją, aktywnym wypoczynkiem w nieskażonym
Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2009 r. i 2010 r., Ministerstwo Skarbu
Państwa, Warszawa 2008 i 2009, s. 5 i 6, http://prywatyzacja.msp.gov.pl/portal/pr/20/Kierunki_prywatyzacji.html [7.05.2011]; Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 r.
w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji, Dz.U. nr 192, poz. 1186.
4
Ocena przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2009 r., Ministerstwo Skarbu
Państwa, Warszawa, kwiecień 2010, s. 12-13, http://prywatyzacja.msp.gov.pl/portal/pr/21/Ocena_
przebiegu_prywatyzacji.html [7.05.2011].
3
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środowisku, a także poprawą urody, pielęgnacją ciała oraz ducha. Innowacje
produktowe coraz częściej przyciągają do uzdrowisk ludzi młodych, a także całe
rodziny. Choć, co warto podkreślić, nadal wśród kuracjuszy dominują osoby
z najstarszych grup wiekowych, gdyż to one narażone są w największym stopniu
na zachorowalność na różnego rodzaju choroby przewlekłe. Osoby z młodszych
grup wiekowych przyjeżdżają do uzdrowisk głównie by skorzystać z nowych produktów uzdrowiskowych lub w celach turystycznych5.
Zmodyfikowane, nowe, ale również tradycyjne propozycje rynkowe stanowią
szansę skutecznego przyciągania do uzdrowisk turystów i kuracjuszy, zwłaszcza
wtedy, gdy powiązane zostaną z innymi narzędziami marketingowymi, między
innymi z promocją. Ta szczególna forma komunikowania się przedsiębiorstwa
z rynkiem ma ogromny wpływ na kształtowanie potrzeb nabywców oraz ukierunkowanie i zmniejszanie elastyczności popytu6.
W artykule scharakteryzowane zostaną wybrane instrumenty promocji
stosowane przez przedsiębiorstwa uzdrowiskowe oraz ich rola w pobudzaniu
sprzedaży usług uzdrowiskowych. Jako przedmiot badania wykorzystano spółki
uzdrowiskowe polskie i czeskie. Są to odpowiednio takie podmioty funkcjonujące w sektorze uzdrowiskowym, jak: Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.,
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad
a.s., Léčebné lázně Bohdaneč a.s., Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.,
Lázně Velichovky a.s., Lázně Velké Losiny a.s., Priessnitzovy Léčebné lázně
a.s., Státní léčebné lázně Bludov, s.p., Státní léčebné lázně Karlova Studánka s.p. i SCHROTH, spol. s r.o.
W artykule zwraca się przy tym uwagę na funkcję informacyjną działalności
promocyjnej. Przedsiębiorstwa uzdrowiskowe, prowadząc politykę komunikacyjną, odgrywają ważną rolę w sferze edukacji rynkowej konsumentów. Ponadto
w opracowaniu podkreśla się konieczność jednoczesnego uczestniczenia w procesie promocji zarówno przedsiębiorstw uzdrowiskowych, jak i władz samorządowych oraz regionalnych, a nawet krajowych, co wynika ze specyfiki sektora
uzdrowiskowego. Tylko przy wspólnie prowadzonej polityce komunikacyjnej
możliwe jest budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i gmin
uzdrowiskowych oraz poprawa ich atrakcyjności turystycznej.

T. Burzyński, J. Golba, J. Pyka, J. Szymańczyk, Instytut Turystyki w Krakowie,
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Badanie profilu turysty i kuracjusza w uzdrowiskach
polskich, w: Analiza przekrojowa wybranych zagadnień związanych z turystyką uzdrowiskową
– 2004, Badanie sfinansowane ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki
i Pracy, Krynica – Kraków 2004, s. 48-49, http://www.itk.krakow.pl/badania_naukowe/u2004/
Uzdrowiska20042.pdf [7.05.2011].
6
J. Altkorn, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1997, s. 286.
5

Wybrane instrumenty promocji jako narzędzie wspierania sprzedaży usług...

421

1. Polityka komunikacji
przedsiębiorstw uzdrowiskowych z rynkiem
– Internet jako szczególne narzędzie marketingu bezpośredniego
Rozwój przemysłowo-techniczny kraju, wprowadzenie wielkoprzemysłowej
techniki do gospodarki i szybki rozwój ośrodków miejskich spowodowany koncentracją przemysłu przyczyniają się do zmian środowiska naturalnego, a także
warunków życia i pracy ludności. W ostatnich latach tempo zachodzących zmian
w niemal wszystkich dziedzinach życia ulega ogromnemu przyśpieszeniu. Wzrasta nie tylko tempo wydarzeń, ale także ich ilość, czemu towarzyszy ogromny
strumień informacji. Człowiek XXI w. codziennie musi zmierzyć się z tak dużą
liczbą nowych komunikatów, że po przekroczeniu pewnego progu wrażliwości
odbiorcy, może nie być w stanie przyswoić wciąż napływających nowych wiadomości. Każdy kolejny przekaz, na który zwróci ponownie uwagę, musi być więc
inny od poprzednich. Powinien zaciekawić odbiorcę, różnić się treścią, formą,
sposobem prezentacji komunikatu.
Z problemem tym zmierzyć się muszą również specjaliści od promocji. Polityka komunikacji firmy z teraźniejszymi i przyszłymi nabywcami jej produktów
powinna być tak prowadzona, by przesłana informacja dotarła do odbiorcy, by
została przez niego zauważona w przytłaczającym strumieniu wiadomości.
Postęp cywilizacyjny, pojawienie się i nieustający rozwój technologii informacyjnych powodują zmianę formy komunikacji interpersonalnej, a także
formy komunikacji biznesowej. Podmioty gospodarcze, w tym przedsiębiorstwa
uzdrowiskowe, korzystają ze szczególnej, bezpośredniej formy komunikacji marketingowej opartej na najnowszych rozwiązaniach technicznych. Zastosowanie
nowoczesnych technik pozyskiwania i przetwarzania danych w sektorze uzdrowiskowym zmienia dotychczasowe możliwości podmiotów uzdrowiskowych i sposoby ich kontaktu z klientem. W ostatnich latach w dobie cywilizacji technicznej
i informacyjnej wzrasta wśród instrumentów promocji znaczenie mediów interaktywnych, a zwłaszcza Internetu. Umożliwia on bowiem dostarczenie większej
liczby informacji, dociera do większego grona potencjalnych odbiorców, nie bez
znaczenia też jest stosunkowo łatwe modyfikowanie treści do potrzeb i oczekiwań
przyszłych nabywców. Internet posiada liczne zalety, do najważniejszych z nich
należą:
– multimedialny charakter – umożliwia przekazywanie różnorodnych informacji, zarówno tekstowych, jak też dźwiękowych, lub też krótkiego filmu wideo,
– niski koszt przekazu (stworzenie własnej strony internetowej) – zwłaszcza
w porównaniu z innymi formami promocji, kierowanymi do tak dużego grona
potencjalnych nabywców,
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– elastyczność działania – możliwość stałego modyfikowania stron internetowych w sieci WWW,
– interaktywność – dwustronny sposób komunikowania się przedsiębiorstwa
z klientem i otoczeniem zewnętrznym, a także z pracownikami7.
Internet umożliwia wchodzenie z nabywcą w kontakt, stanowi więc doskonałe narzędzie, służące do budowania relacji z klientem. Daje także sposobność do
poznania potrzeb i pragnień nabywców, ich zainteresowań, oczekiwań, między
innymi poprzez internetowe fora dyskusyjne8. Identyfikacja i dostarczanie docelowym klientom wartości, które prowadzą do ich satysfakcji i lojalności, umożliwia
przedsiębiorstwom nie tylko utrzymanie się na rynku, ale i wypracowanie trwałej
przewagi konkurencyjnej.
Poprzez Internet podmioty te nawiązują i utrzymują bezpośredni kontakt
z nabywcą, informując go między innymi o nowych produktach, aktualnych promocjach, kierunkach działalności firmy, jej misji w środowisku lokalnym, otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach. Dodatkowo umożliwiają zakup produktów
firmy i dokonanie wcześniejszej rezerwacji przez klienta. Upowszechnienie Internetu sprawia, że kuracjusze i turyści mają wcześniejszą sposobność zapoznania
się zarówno z bazą zabiegową, jak i bazą noclegową, jaką dysponuje dane przedsiębiorstwo uzdrowiskowe. Mogą także uzyskać informacje o historii, położeniu
i warunkach klimatycznych uzdrowiska, atrakcjach turystycznych w regionie.
Ponadto Internet dostarcza im sposobności do szczegółowego zapoznania się
z ofertą produktową firmy i jej aktualnych cenach. Dzięki tym informacjom klient
ma możliwość porównania konkurencyjnych ofert i w związku z tym wyboru
najdogodniejszej dla siebie opcji.
Usługi uzdrowiskowe stanowią specyficzną formę usług, mają one bezpośrednie przełożenie na zdrowie i tym samym na życie nabywców. Stąd tak ważne
jest uzyskanie dodatkowych informacji i skonfrontowanie własnych oczekiwań
i wyobrażeń z ofertą produktową danego uzdrowiska, uzależnioną od przyjętych
kierunków leczniczych i stosowanych metod leczniczych, opartych na naturalnych surowcach leczniczych.
Promocja polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych przy wykorzystaniu mediów interaktywnych prowadzona jest nie tylko na poziomie lokalnym, ale także
regionalnym oraz krajowym.
Ogólnopolska działalność promocyjna przedsiębiorstw uzdrowiskowych realizowana jest między innymi przez Polską Organizację Turystyczną, StowarzyA. Sznajder, Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 28-30.
P. Gryszel, Elektroniczne i multimedialne narzędzia przekazu informacji i dystrybucji
wykorzystywane w turystyce, w: Gospodarka turystyczna. Problemy współpracy transgranicznej,
red. A. Rapacz, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002, za: I. Ściborska, Internet jako
instrument promocji turystyki uzdrowiskowej, w: Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu
i kraju, red. T. Iwanek, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, Wrocław 2006, s. 74.
7
8
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Tabela 2. Lista adresów stron internetowych instytucji promujących
przedsiębiorstwa uzdrowiskowe
Instytucja ogólnopolska

Adres strony internetowej

Polska Organizacja Turystyczna

http://www.polska.travel/pl/uzdrowiska/
http://www.sanatoria.com.pl

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

http://www.sgurp.pl/index1.htm

Unia Uzdrowisk Polskich

http://www.suup.pl/czlonkowie.html

Izba Gospodarcza Uzdrowiska Polskie

http://www.igup.pl/wykaz-polskich-uzdrowisk.html

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

http://uzdrowiskowydolnyslask.pl/
http://www.turystyka.dolnyslask.pl/

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

szenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Unię Uzdrowisk Polskich, Izbę Gospodarczą
Uzdrowiska Polskie (tab. 2).
Na poziomie regionalnym szczególne miejsce zajmuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wśród markowych produktów turystycznych
Dolnego Śląska znalazł się produkt o nazwie Dolnośląskie Uzdrowiska9. Wiąże
się z nim projekt, obecnie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013. Jest on współfinansowany przez UE ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego – „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk”. Projekt ten zakłada promocję dolnośląskich przedsiębiorstw
i gmin uzdrowiskowych pod hasłem „DoWód na udany wypoczynek”. Celem
projektu jest tworzenie i wzmacnianie wizerunku Dolnego Śląska jako regionu
o wysokich walorach uzdrowiskowych. Kampania promocyjna ma umożliwić
prezentację ogromnego potencjału dolnośląskich uzdrowisk, na który składa się
unikatowy mikroklimat, źródła mineralne i lecznicze, baza sanatoryjno-hotelowa,
atrakcje turystyczne uzdrowisk. Jest ona kolejnym etapem działań związanych
z promocją dolnośląskich uzdrowisk na rynku krajowym i międzynarodowym.
W wyniku kampanii prowadzone są działania o charakterze Public Relations
i rozpowszechniane materiały promujące dolnośląski potencjał uzdrowiskowy,
informujące o unikatowych cechach oferty Uzdrowiskowego Dolnego Śląska.
Kampania promocyjna obejmuje następujące inicjatywy:
– Reklamę zewnętrzną, w ramach której na terenie największych miast dziesięciu województw (zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego,
9
Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, Polska Agencja
Rozwoju Turystyki SA, Warszawa 2009, s. 4.
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śląskiego oraz małopolskiego), przeprowadzono akcję outdoorową na ponad 800
nośnikach typu billboard.
– Reklamę telewizyjną, poprzez emisję spotów uzdrowisk w kanale TVN
w trakcie wydań programu „Dzień Dobry TVN” oraz wieczornych seriali emitowanych o godz. 18:00, również w TVN Style i TVN CNBC. Uzdrowiska prezentowane są także w kanale TVN 24 przy takich programach, jak: „Kropka nad i”,
„Rozmowa Rymanowskiego” i „Szkło kontaktowe”.
– Reklamę prasową, w czasopismach: „Twój STYL”, „Kobieta i Życie”,
„Forum”, ekskluzywnym miesięczniku dla mężczyzn „Men’s Health”, tygodnikach „Newsweek” i „Polityka”. Reklama Uzdrowiskowego Dolnego Śląska w lutym pojawiła się również w magazynie pokładowym linii lotniczych Wizz Air.
– Reklamę w Internecie, realizowaną w 10 portalach, składających się
z różnych kręgów tematycznych, m.in. onet.pl, gazeta.pl, interia.pl, wp.pl oraz
30 portalach tematycznych, m.in. styl.pl, kobieta.pl. W ramach kampanii wysyłane są e-maile reklamowe do użytkowników onet.pl i gazeta.pl (ok. 500 tys.),
ponadto oferta uzdrowisk kierowana jest do 500 biur podróży w całym kraju.
Przewiduje się również profesjonalne pozycjonowanie w najpopularniejszej wyszukiwarce internetowej Google strony informującej o projekcie Uzdrowiskowy
Dolny Śląsk10.
Tabela 3. Lista adresów stron internetowych promujących przedsiębiorstwa uzdrowiskowe
Instytucje i portale czeskie

Adres strony internetowej

Sdružení lázeňských míst ČR

http://www.spas.cz/index.php

Svaz léčebných lázní ČR

http://www.lecebne-lazne.cz/cs/lazne-cr

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Portal turystyczny Republiki Czeskiej

http://www.czecot.pl/?id_tema=4

Společnost Lázeňské pobyty s.r.o.

http://www.lazenskepobyty.cz/cz/o-nas.php

Portal turystyczny Lázně

http://lazne.webnode.cz/

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Internet wykorzystywany jest także przy promocji czeskich przedsiębiorstw
i gmin uzdrowiskowych. Polityka komunikacyjna prowadzona jest na różnych
szczeblach. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają ogólnokrajowe organizacje członkowskie, takie jak: Sdružení lázeňských míst ČR oraz Svaz léčebných
lázní ČR, oraz portale turystyczne – zwłaszcza portal turystyczny Republiki
Czeskiej i Portal turystyczny Lázně (tab. 3). Przekazują one potencjalnym
10
Uzdrowiskowy Dolny Śląsk, Dolnośląski Urząd Marszałkowski, http://www.turystyka.dolny
slask.pl/content/view/757/lang,polish/ oraz http://uzdrowiskowydolnyslask.pl/about [7.05.2011].
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nabywcom informacje o kierunkach leczniczych czeskich uzdrowisk, stosowanych metodach leczniczych, opartych na unikatowych zasobach wód mineralnych
i leczniczych oraz dobroczynnych dla zdrowia właściwościach klimatu, jak również o ofercie produktowej czeskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych i atrakcjach turystycznych czeskich gmin uzdrowiskowych.
Podobnie jak w Polsce, także i w Czechach w procesie promocji uzdrowisk
uczestniczą jednocześnie czeskie przedsiębiorstwa uzdrowiskowe i władze samorządowe oraz regionalne, a nawet krajowe (tab. 4).
Tabela 4. Lista adresów stron internetowych polskich i czeskich
przedsiębiorstw uzdrowiskowych
Przedsiębiorstwo uzdrowiskowe

Adres strony internetowej

Uzdrowiska sprywatyzowane:
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.

http://zuk-sa.pl/

Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad a.s.

http://www.belohrad.cz/

Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

http://www.llb.cz/

Lázně Velichovky a.s.

http://www.velichovky.cz/

Lázně Velké Losiny a.s.

http://www.lazne-losiny.cz/

Priessnitzovy Léčebné lázně a.s.

http://www.priessnitz.cz/

SCHROTH, spol. s r. o. Lipová – Lázně

http://www.lazne.cz/

Uzdrowiska państwowe:
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

http://www.uzdrowisko-ladek.pl/

Státní léčebné lázně Bludov s.p.

http://lazne-bludov.cz/

Státní léčebné lázně Karlova Studánka s.p.

http://www.k.studanka.cz/

Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p.

http://www.janskelazne.com/

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Przedsiębiorstwa uzdrowiskowe na swoich stronach internetowych zamieszczają podstawowe informacje o uzdrowisku, jego historii, położeniu, klimacie,
naturalnych zasobach leczniczych, atrakcjach turystycznych, kierunkach leczenia
w uzdrowisku, przeciwwskazaniach, ale także o dotychczasowych oraz nowych
produktach, ofercie zabiegów przyrodoleczniczych i rekreacyjnych wraz z cennikiem, aktualnej promocji dodatkowej, zwiększającej stopień atrakcyjności oferty
uzdrowiskowej. Kuracjusze i turyści znajdą tu również dokładne opisy obiektów,
zwłaszcza pokoi, poznają standard, zasięgną informacji o urządzeniach rekreacyjnych, usytuowaniu jadalni, zakładu przyrodoleczniczego, gdzie wykonywane są
zabiegi, odległości między tymi obiektami.
Dane zamieszczane na stronie internetowej przedsiębiorstw uzdrowiskowych
kierowane są też do klientów zagranicznych, stąd prawie wszystkie z badanych
podmiotów zawierały tłumaczenia swych stron na języki obce. Wyjątek stanowi
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Tabela 5. Dostępność stron internetowych
wybranych polskich i czeskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych w różnych językach

Przedsiębiorstwo
uzdrowiskowe
Zespół Uzdrowisk
Kłodzkich S.A.
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
Anenské slatinné
lázně, Lázně
Bělohrad a.s.
Léčebné lázně
Bohdaneč a.s.
Státní léčebné lázně
Janské Lázně, s.p.

Lázně Velichovky
a.s.
Lázně Velké Losiny
a.s.
Priessnitzovy
Léčebné lázně a.s.
Státní léčebné lázně
Bludov, s.p.
Státní léčebné lázně
Karlova Studánka

SCHROTH,
spol. s r.o.
Lipová-lázně

Język
polski

Język
czeski

Język
angielski

Język niemiecki

Język
rosyjski

Język
włoski

+

–

–

+

–

–

+

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

–

ogólne,
wybiórcze informacje
o produktach

+

+

+

–

+

–

+

+

–

+

–

+

+

+

+

–

–

+

+

strona
w trakcie
aktualizacji

+

strona
w trakcie
aktualizacji

–

–

+

–

–

–

–

+

ogólne,
wybiórcze informacje
o firmie
i produktach

ogólne,
wybiórcze informacje
o firmie
i produktach

ogólne,
wybiórcze informacje
o firmie
i produktach

–

+

+

–

–

–

ogólne,
wybiórcze informacje
o firmie
i produktach
ogólne,
wybiórcze informacje
o firmie
i produktach

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych polskich i czeskich wybranych przedsiębiorstw uzdrowiskowych: http://www.uzdrowisko-ladek.pl; http://zuk-sa.pl;
http://www.wielka.pieniawa.pl; http://www.lazne-losiny.cz; http://www.treeoflife.cz; http://www.belohrad.cz;
http://www.priessnitz.cz; http://www.llb.cz; http://www.velichovky.cz; http://www.k.studanka.cz; http://www.
lazne.cz/; http://www.janskelazne.com/.
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tu czeskie państwowe przedsiębiorstwo uzdrowiskowe Státní léčebné lázně Bludov, s.p. Dostępna strona internetowa tego podmiotu zawiera informacje o firmie
i jej produktach tylko w języku czeskim. Warto tu jednocześnie podkreślić, że
spośród 9 badanych firm uzdrowiskowych 5 z nich posiadało tłumaczenia swojej
strony internetowej także na język polski (przynajmniej wybiórczych informacji
o produktach) (tab. 5).
Strony internetowe przedsiębiorstw uzdrowiskowych zawierają też fotogalerie, gdzie zamieszczane są zdjęcia ukazujące miejscowość uzdrowiskową,
park zdrojowy, zakłady uzdrowiskowe, urządzenia rekreacyjne, a także wybrane
zabiegi oraz pokoje w poszczególnych obiektach sanatoryjnych wraz z ich wyposażeniem. Niektóre firmy uzdrowiskowe zamieszczają także na swych stronach
informacje o aktualnej prognozie pogody (np. Státní léčebné lázně, Karlova
Studánka, SCHROTH, spol. s r.o. Lipová-Lázně, Lázně Velichovky a.s., Státní
léčebné lázně, Janské Lázně, s.p.). Niektóre podmioty oferują też możliwość
skorzystania z kamery – online, konsultacji – online, infolinii, wymiany doświadczeń na forach internetowych (np. SCHROTH, spol. s r.o. Lipová-Lázně,
Léčebné lázně Bohdaneč a.s., Lázně Velichovky a.s., Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.)

2. Polityka komunikacji przedsiębiorstw uzdrowiskowych
z rynkiem – wybrane elementy public relations
Kolejnym, bardzo ważnym instrumentem promocji przedsiębiorstw uzdrowiskowych jest public relations. Ta forma wyraźnie różni się od pozostałych instrumentów i polega na przekazywaniu przez przedsiębiorstwo specjalnie przygotowanych w różnej formie informacji o firmie i jej działalności. Wysiłki te mają na
celu ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia i zaufania między daną
organizacją a jej otoczeniem. Inicjatywy podejmowane przez firmę w ramach PR
mają się przyczyniać do tworzenia pozytywnego jej obrazu na rynku, co w efekcie
ułatwia realizację podstawowych celów przedsiębiorstwa. Poprzez nagłaśnianie
pozytywnych informacji o firmie i jej poczynaniach, podmiot ten zyskuje przychylność opinii publicznej. Działania te mają wywołać reakcję odwzajemnienia
ze strony klientów, którzy docenią produkty właśnie tego przedsiębiorstwa, które
dba o środowisko, wspiera akcje charytatywne, sponsoruje przedsięwzięcia społecznie użyteczne itp.11
W. Budzyński, Public relations zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 1997,
s. 9-13.
11
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Tabela 6. Działania w zakresie public relations na przykładzie wybranych przedsiębiorstw
uzdrowiskowych (informacje o osiągnięciach firmy – zdobytych nagrodach i wyróżnieniach)
Przedsiębiorstwo
uzdrowiskowe

Działania w zakresie public relations

Zespół Uzdrowisk
Kłodzkich S.A.

2011
– Honorowa pozycja w rankingu, przygotowanym przez agencję
badawczą Pentor Research International i dziennik „Puls Biznesu”,
dla firm pełniących ważne role społeczne i ekonomiczne w regionie.
2010
– Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy – nagroda przyznawana
przedsiębiorstwom, które wnoszą istotny wkład w rozwój regionu,
tworzenie miejsc pracy oraz stanowią wizytówkę jakości, innowacyjności, nowoczesności i solidności na Dolnym Śląsku,
– Nagroda Sezonu 2009 w kategorii sanatoria dolnośląskie
dla dziecięcego szpitala uzdrowiskowego „Jagusia”.
2008
– Tytuł „Sanatorium Roku” dla sanatorium „Jan Kazimierz”,
położonego w Dusznikach-Zdroju,
– Godło Jakości – nagroda w konkursie Forum Jakości Quality
International 2008 pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Klubu Polskie
Forum ISO 9000.
2007
– „Wielka Pieniawa” tytuł „Sanatorium Roku” podczas I edycji
konkursu.

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

2010
– Certyfikat Produktu Turystycznego Dolnego Śląska dla Sanatorium „Wojciech”.
2008
– Certyfikat Perła w Koronie Dolnego Śląska dla Zakładu Leczniczego „Wojciech” w Lądku-Zdroju w plebiscycie na 10 największych
atrakcji turystycznych województwa dolnośląskiego.
– Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością.

Anenské slatinné lázně, 2000
Lázně Bělohrad a.s.
– Odznaka Jakości – Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością.
2006
– Produkt Roku – kąpiele błotne Ann Spa – prestiżowa nagroda
przyznawana przez Quality Spa Association w Brukseli.
Státní léčebné lázně
Janské Lázně, s. p.

2008
– Certyfikat Jakości przyznany przez Europejski Związek Uzdrowisk.

Lázně Velichovky a.s.

– Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością.

Lázně Velké Losiny a.s.

– Członkostwo w sieci hoteli uzdrowiskowych ROYAL SPA.

Priessnitzovy Léčebné
lázně a.s.

– Certyfikat Jakości ISO 9001 (LL-C Certifikation).

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 5.
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Tabela 7. Działania w zakresie public relations na przykładzie wybranych przedsiębiorstw
uzdrowiskowych (referencje)
Referencje
Anenské slatinné lázně, VIP w spa
Lázně Bělohrad a.s.
– Jiří Černý – dziennikarz muzyczny i krytyk
– Jiři Pavlica – instrumentalista i kompozytor
Léčebné lázně
Bohdaneč a.s.

VIP w spa
– Prof. Václav Žilka – flecista
– Zdeněk Dítě – aktor dziecięcy
– Jiří Sovák – aktor (1993)
– Kateřina Neumannová – mistrzyni świata w cross country
(2000, 2001)
– Václav Havel – prezydent (1996)
– Johnny Depp z żoną Vanessą Paradis – aktor Hollywood (2000)
– Mike Craft, Mick McConnel, Terry Uttley, Steve Pinnell, Martin
Bullard – członkowie legendarnej rockowej grupy Smokie (2009)
– Livia Klausová – pierwsza dama ČR (2009)
Klienci korporacyjni
– Citroen, Bata, Tchibo, Fabricon, Nedcon
– ČSOB – czeski bank komercyjny
– ČSA – czeskie linie lotnicze
Drużyny sportowe
– Czeska reprezentacja piłki nożnej
– FC Baník – czeski klub piłkarski z Ostrawy

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 5.

Public relations jest szczególnie ważne w przypadku podmiotów funkcjonujących na rynku usług turystycznych i uzdrowiskowych. Przedsiębiorstwa uzdrowiskowe zaspokajają potrzeby związane ze zdrowiem i tym samym z jakością
życia kuracjuszy, stąd pozytywne wyobrażenie o rzetelności, wiarygodności danej
firmy nabiera tu priorytetowego znaczenia. Chcąc podkreślić swoje kompetencje,
fachowość i profesjonalne przygotowanie do świadczenia usług uzdrowiskowych
podmioty te szczególną wagę przywiązują do inicjatyw informujących klientów
o osiągnięciach i sukcesach firmy12. Przykładem takich działań jest chociażby
zamieszczanie informacji na stronie internetowej o zdobytych nagrodach i wyróżnieniach, a także listów referencyjnych i opinii znanych osób, firm oraz byłych
kuracjuszy (tab. 6 i 7).
Instrumenty te pozwalają przedsiębiorstwom uzdrowiskowym kształtować
pożądane wyobrażenie o firmie w jej otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym.
12
A. Panasiuk, Marketing usług turystycznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005,
s. 140-144.
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Podkreślają swój wkład i zaangażowanie w rozwój regionu, w tworzenie lokalnego rynku pracy, w ochronę środowiska naturalnego. Ale także starają się zwrócić uwagę na swoje zaangażowanie w sprawy społeczne, troskę o pracowników
i mieszkańców uzdrowiska.
Szczególną wagę przedsiębiorstwa uzdrowiskowe przykładają do promowania jakości i bezpieczeństwa swoich produktów, stąd tak liczne informacje
o przyznawanych certyfikatach jakości i nagrodach za wysoką jakość usług. Ponadto podmioty te zamieszczają referencje znanych osobistości przebywających
w uzdrowisku, klientów korporacyjnych i drużyn sportowych. Większość z badanych firm uzdrowiskowych wydaje również własne gazetki i broszury informujące kuracjuszy o aktualnych wydarzeniach w kurorcie i programach, a także
o realizowanych projektach unijnych i imprezach branżowych. Przedsiębiorstwa
uzdrowiskowe zamieszczają również na swoich stronach internetowych komunikaty prasowe o firmie i uzdrowisku.
Promocja przedsiębiorstwa połączona z promocją jego usług sprzyja umacnianiu się wśród faktycznych i potencjalnych klientów reputacji solidnej firmy,
osiągnięciu stanu zaufania do przedsiębiorstwa w jej otoczeniu.

3. Polityka komunikacji
przedsiębiorstw uzdrowiskowych z rynkiem
– promocja uzupełniająca
Wśród narzędzi marketingowych stosowanych przez przedsiębiorstwa
uzdrowiskowe do kreowania zarówno wiedzy, zainteresowania, a także przychylnej opinii o firmie i jej usługach, których głównym celem jest utrzymanie
dotychczasowych klientów (turystów i kuracjuszy), jak też pozyskiwanie nowych
klientów oraz motywowanie ich do zakupu, szczególną rolę odgrywa promocja
uzupełniająca, określana również jako promocja sprzedaży13. Obejmuje ona zespół instrumentów o charakterze ekonomicznym, które zachęcają nabywców do
natychmiastowego zakupu produktu.
Do najczęściej spotykanych w sektorze uzdrowiskowym narzędzi promocji
sprzedaży, stosowanych głównie wobec kuracjuszy i turystów komercyjnych,
należą:
– czasowe obniżki cen, wykorzystywane m.in. przy ofertach specjalnych,
– zniżki cenowe dla osób wcześniej wykupujących swój pobyt lub też korzystających z ofert last minute,
13
A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Wyd. Akademii
Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 168-169.
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– obniżki cen (rabaty, wyrażane jako procent ceny podstawowej), najczęściej
przybierają one formę rabatu ilościowego, rabatu przy powtórnym zakupie, rabatu
czasowego (przed sezonem, po sezonie),
– ukryte zniżki cenowe, gratisy (np. dodatkowy bezpłatny zabieg, tj. możliwość skorzystania z czterech zabiegów w uzdrowisku w cenie trzech standardowych),
– specjalne warunki handlowe (wydłużone terminy płatności),
– upominki reklamowe, pamiątki, gadżety z cechami charakterystycznymi
dla danego uzdrowiska (mapki turystyczne, długopisy, kalendarze, widokówki,
kubki),
– programy lojalnościowe, karty stałych klientów, mające na celu związanie
nabywców z danym uzdrowiskiem,
– możliwość bezpłatnego korzystania z organizowanych przez przedsiębiorstwo uzdrowiskowe wieczorków tanecznych, wycieczek itp.14
Szczegółowe działania dotyczące promocji sprzedaży wybranych podmiotów uzdrowiskowych zostały omówione w załączniku. Warto tu jednak zwrócić
uwagę na niektóre z tych instrumentów. W sektorze uzdrowiskowym najczęściej
znajdują one zastosowanie jako środki zwiększające cenową atrakcyjność zakupu
w przypadku produktów znajdujących się w stałej ofercie spółek uzdrowiskowych. W odniesieniu do nowych produktów uzdrowiskowych, dopiero wprowadzanych na rynek, promocja uzupełniająca ma charakter marginalny.
Zarówno przez obniżkę cen produktów poza sezonem, jak też i w odniesieniu
do oferty first i last minute spółki starają się przeciwdziałać wahaniom wielkości
sprzedaży. Ponadto niższa cena jest zachętą dla kuracjuszy do dłuższego pobytu
w uzdrowisku. Szczególnie promowane są również pobyty rodzinne, zwłaszcza
z dziećmi. Do ważnych instrumentów promocji sprzedaży na rynku uzdrowiskowym należą ponadto gratisy i ukryte zniżki cenowe. Zwiększają one atrakcyjność produktów uzdrowiskowych poprzez dołączenie bezpłatnych, dodatkowych
badań czy zabiegów do produktu podstawowego, a także różnego rodzaju materiałów reklamowych (mapki turystyczne, długopisy, kalendarze, widokówki,
kubki itp.).
Szczególnie cenioną formą promocji uzupełniającej przedsiębiorstw uzdrowiskowych są programy lojalnościowe, powiązane z dodatkowymi korzyściami dla
osób często korzystających z usług uzdrowiska. Ta grupa instrumentów sprzyja
utrzymaniu dotychczasowych klientów i pozyskaniu nowych, którzy zachęceni
przez znajomych może również skorzystają z oferty przedsiębiorstwa. Programy
14
A. Lewandowska, Turystyka uzdrowiskowa. Materiały do studiowania, Wyd. Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 145-146; A. Malewicz-Pełczyńska, Komunikacja
marketingowa, w: Podstawy marketingu. Kompendium, testy, zadania, analiza przypadków, red.
E. Skawińska, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005, s. 150.
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lojalnościowe sprawiają także, że kuracjusze i turyści przybywający do uzdrowiska czują się traktowani wyjątkowo.
Środki wykorzystywane przez przedsiębiorstwa uzdrowiskowe w ramach
promocji uzupełniającej zwiększają stopień atrakcyjności danej oferty, niosą
bowiem dla klientów (turystów i kuracjuszy) określone korzyści materialne.
Dzięki tym instrumentom produkty uzdrowiskowe, znajdujące się w ofercie
spółek uzdrowiskowych, stają się bardziej pożądane dla konsumentów, gdyż
uzyskują oni nadzwyczajną wartość dodaną w stosunku do dotychczasowej
oferty15.

4. Rozwój działalności promocyjnej
w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych
a popyt na usługi uzdrowiskowe
Na koniec warto zwrócić uwagę jak zmienia się popyt na usługi uzdrowiskowe pod wpływem rozwijania przez przedsiębiorstwa uzdrowiskowe działalności promocyjnej. Zmiany te ukazane zostaną na podstawie dochodów gmin
uzdrowiskowych z tytułu opłaty uzdrowiskowej. Opłata ta „pobierana od osób
fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących
się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska” 16 ma wpływ na wysokość
dotacji uzyskanej z budżetu państwa dlatego, że gmina uzdrowiskowa wykonuje
obowiązki wynikające z jej specyficznego charakteru. Dochody z tytułu opłaty
uzdrowiskowej pokazują pośrednio zmiany dotyczące zarówno liczby turystów,
jak i kuracjuszy.
Wzmożone oddziaływanie na obecnych i przyszłych kuracjuszy i turystów ze
strony firm uzdrowiskowych, poprzez przekazywanie na rynek informacji, które
mają w odpowiednim stopniu zwiększać wiedzę na temat produktów firmy, jak
i samej firmy w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku, przyczynia się do
stopniowej zmiany zachowań wśród turystów i kuracjuszy. Rośnie ich zainteresowanie ofertą produktową firmy. Kuracjusze kierowani na leczenie uzdrowiskowe
także przez NFZ czy ZUS coraz częściej decydują się korzystać podczas pobytu
z dodatkowych, odpłatnych usług. Również turyści przebywający w uzdrowisku
wybierają różnorodne zabiegi przyrodolecznicze czy relaksacyjne. Korzystają też
15
D. Jaremen, Promocja usług turystycznych, w: Marketing usług turystycznych, red.
A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 136-137.
16
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. nr 9, poz. 31,
art. 17.
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z bogatej propozycji programów walki ze stresem, szkoleń na temat prawidłowego odżywiania, odchudzania, ćwiczeń gimnastycznych i zajęć sportowych.
Turyści są często nabywcami produktów jednodniowych, czy też produktów
weekendowych.
Na przykład w latach 2005-2009 liczba osób korzystających z kuracji uzdrowiskowej w województwie dolnośląskim wzrosła o blisko 25%17. W badanym
okresie zwiększyły się również dochody gmin uzdrowiskowych powiatu kłodzkiego z tytułu opłaty uzdrowiskowej (tab. 8). Świadczyć to może o skuteczności
prowadzonej polityki promocyjnej, bez której zespół instrumentów oddziaływania marketingowego nie byłby pełny i skuteczny.
Tabela 8. Dochody gmin uzdrowiskowych powiatu kłodzkiego z opłaty uzdrowiskowej
w wybranych latach (w zł)
Gmina

2001

2005

2006

2007

2008

2009

Duszniki-Zdrój

76 935,00

274 496,00

291 836,52

305 036,20

415 694,85

518 479,70

Lądek-Zdrój

20 217,00

218 680,00

271 512,74

595 996,15

814 453,90

817 070,50

Kudowa-Zdrój

58 666,00

343 095,00

77 581,45

87 773,00

618 822,72

751 617,50

Polanica-Zdrój

70 499,00

195 000,00

183 000,00

223 000,00

215 000,00

338 000,00

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdania budżetowe gmin: Polanica-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Lądek-Zdrój za lata 2001-2009 oraz dodatkowych informacji uzyskanych od skarbników
powyższych gmin.

Zwiększają się również dochody czeskich gmin uzdrowiskowych z tytułu
opłaty uzdrowiskowej. Jednakże okres kryzysu gospodarczego był w przypadku
wielu badanych gmin uzdrowiskowych szczególnie odczuwalny. W latach 2008
i 2009 w przypadku takich gmin, jak Bludov, Janské Lázně, czy Lázně Bohdaneč
odnotowano nieznaczne ograniczenie dochodów z tytułu tej opłaty (zob. tab. 9),
co znaczy, że nasilenie zjawisk kryzysowych w gospodarce światowej znalazło
swoje przełożenie również w turystyce.
Także w przypadku uzdrowisk czeskich rozwój działalności promocyjnej
przyczynia się do większej rozpoznawalności marki tych uzdrowisk wśród konsumentów i wpływa pozytywnie na zmianę popytu. Uzdrowiska czeskie coraz
17
Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2005 i 2009 r., Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa 2006 i 2010, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ochrona_zdrowia_2005.pdf.
i http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf,
[17.05.2008].

434

Aleksandra Gromelska

Tabela 9. Dochody czeskich gmin uzdrowiskowych z opłaty uzdrowiskowej w wybranych latach
w okresie 2000-2009 w tys. Kč
Gmina

2000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Bludov

4,20

54,34

42,35

32,89

39,48

29,36

28,77

Janské
Lázně

2597,03

2701,75

2644,92

2717,61

2684,45

2551,88

2488,07

Jeseník

2096,05

2284,13

2443,09

2544,43

2837,76

2532,02

2505,32

Karlova
Studánka

797,05

1042,70

1087,35

1057,46

1099,66

976,64

1265,06

Lázně
Bělohrad

449,80

820,10

882,68

866,54

972,05

915,24

949,37

Lázně
Bohdaneč

1529,62

1745,96

1799,34

1761,08

1683,47

1832,91

1663,13

478,62

755,73

661,93

838,94

856,97

899,45

735,48

1010,40

1013,61

880,84

862,91

1104,63

1200,98

1290,51

234,30

300,00

379,84

585,05

651,10

815,00

859,93

Lipová
– Lázně
Velichovky
Velké
Losiny

Ź r ó d ł o: Výkaz o plnění rozpočtů obcí. I. Rozpočtové příjmy, Ministerstvo Finance České republiky,
http://wwwinfo.mfcr.cz/ [7.05.2011].

częściej stają się miejscem chętnie odwiedzanym również przez turystów z Polski, przykładem może być choćby uzdrowisko Jesenik czy Karlova Studánka.

Podsumowanie
Komunikowanie się przedsiębiorstw uzdrowiskowych z otoczeniem jest nieodzownym elementem prowadzonej działalności marketingowej. Od początku
lat 90. zarówno polskie, jak i czeskie podmioty uzdrowiskowe poszukują wciąż
nowych sposobów i narzędzi komunikacji, dążąc do podwyższenia efektywności
przekazu. Trudna sytuacja w sektorze uzdrowiskowym, zwłaszcza w początkowych latach transformacji, sprawiła, że podmioty te znacznie później niż inne
przedsiębiorstwa turystyczne rozwinęły skuteczną politykę komunikacyjną.
Uboga oferta produktowa uzdrowisk po roku 1989 i słaba ich konkurencyjność, wynikająca głównie z przestarzałej bazy leczniczej, bytowej i rekreacyjnej,
a także trudności finansowych, na skutek ograniczenia wielkości środków kierowanych na lecznictwo uzdrowiskowe, oraz braku jednolitej koncepcji co do
przyszłości zwłaszcza polskich firm uzdrowiskowych, sprawiały, że podmiotom
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tym trudno było rozwinąć działalność marketingową. Dodatkowo konieczne było
wsparcie ze strony gmin uzdrowiskowych. Tylko wspólne rozwijanie polityki
komunikacyjnej mogło doprowadzić do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i gmin uzdrowiskowych oraz poprawy ich atrakcyjności
turystycznej. Jednakże gminy te, zwłaszcza w początkowych latach transformacji,
borykały się z licznymi problemami. Lokalna gospodarka uzależniona była bowiem od rozwoju funkcji leczniczej i turystycznej oraz liczby napływających do
uzdrowiska turystów i kuracjuszy.
W pierwszej kolejności przedsiębiorstwa uzdrowiskowe starały się więc podnieść jakość świadczonych usług, przez zmniejszenie dysproporcji w standardzie
bazy leczniczej, bytowej i rekreacyjnej w stosunku do standardów zachodnioeuropejskich. Następnie zaś podjęły starania o umieszczenie w swej ofercie również produktów łączących w sobie elementy profilaktyki zdrowotnej, relaksacji
i wypoczynku. Nowo tworzona oferta produktowa, kierowana do kuracjuszy i turystów komercyjnych, miała przyciągnąć do uzdrowisk ludzi z młodszych grup
wiekowych. Szczególna oferta zabiegów relaksacyjnych oraz terapii i szkoleń
wpływająca na polepszenie stanu fizycznego, wyglądu i samopoczucia wymagała
jednak podjęcia intensywnej działalności promocyjnej.
Duża innowacyjność i ogromna różnorodność produktowa polskich i czeskich
przedsiębiorstw uzdrowiskowych wiązała się z poszukiwaniem coraz to nowych
form dotarcia do klientów. Celem tej komunikacji marketingowej przedsiębiorstw
uzdrowiskowych stała się nie tylko transmisja na rynek określonych informacji
o firmie i jej produktach, ich właściwościach, atrybutach, cenie, miejscach zakupu,
lecz także, a może przede wszystkim – kształtowanie potrzeb przyszłych nabywców i stymulowanie popytu. W ostatnich latach obserwuje się szczególny rozwój
różnorodnych form promocji w sektorze uzdrowiskowym. W przedsiębiorstwach
uzdrowiskowych coraz częściej znajduje zastosowanie komunikacja marketingowa oparta na najnowszych rozwiązaniach technicznych. Wykorzystanie nowoczesnych technik pozyskiwania i przetwarzania danych w sektorze uzdrowiskowym
zmienia dotychczasowe możliwości podmiotów uzdrowiskowych i sposoby ich
kontaktu z klientem. W artykule zwrócono szczególną uwagę właśnie na te rozwiązania, a także na inne wybrane elementy działalności w zakresie public relations, również na promocję sprzedaży. Ze względu na obszerność tematu, niektóre
zagadnienia zostały tu jedynie zasygnalizowane.
Zmienia się świat polskich i czeskich uzdrowisk, co wynika ze wzmożonej
działalności inwestycyjnej – poprawy stanu technicznego i rozbudowy infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej, z ogromnej innowacyjności produktowej oraz przekształceń własnościowych. Jednakże o tym jak postrzegać będą
te zmiany turyści i kuracjusze, czy w ogóle je zauważą, jak wpłyną one na ich
zainteresowanie i reakcję na tak bogatą ofertę produktową – o tym zadecyduje odpowiednio opracowany system komunikacyjny. Warto o tym pamiętać,
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gdyż działania promocyjne muszą być prowadzone w dłuższym okresie i przy
trwałej współpracy zarówno jednostek samorządu terytorialnego, jak też organizacji turystycznych i przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Tylko wspólne inicjatywy będą przyczyniać się do rozwijania atrakcyjności polskich i czeskich
miejscowości uzdrowiskowych jako miejsc o nieskażonym środowisku, gdzie
można idealnie połączyć wypoczynek z troską o własne zdrowie.
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Załącznik
Działania w zakresie promocji sprzedaży
na przykładzie wybranych przedsiębiorstw uzdrowiskowych
Rodzaj działania
Czasowe obniżki
cen przy ofertach
specjalnych

Działania przedsiębiorstw uzdrowiskowych
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
15% rabat w ramach zakupu następujących ofert specjalnych:
– oferty zimowe „Podróż w Klimaty Świata” lub „W Stronę Słońca”
na pobyty lecznicze i uzdrowiskowe min. 7-dniowe w terminie 4.01.-17.04.2011
– oferta „Zdrowy Senior” na pobyty lecznicze i uzdrowiskowe
w terminach 17.10.2010-19.12.2010 oraz 4.01.2011-17.04.2011, skierowana jest do klientów indywidualnych w wieku ≥ 60 lat
Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
– 20% zniżka na tygodniowe produkty uzdrowiskowe „Aktywny
w Każdym Wieku” oraz „Profesjonalny Sportowiec”, obowiązuje od
28.03-1.05.2011
Lázně Velké Losiny a.s.
– specjalne ceny promocyjne w ofercie nowych produktów uzdrowiskowych na „Pobytach Wielkanocnych” i „Pobytach Wiosennych”
Priessnitzovy Léčebné lázně a.s.
– „Luksus dla Wszystkich” – zakwaterowanie w apartamentach
w cenie pokoju 2-osobowego, w okresie 1-31.04.2011; promocyjna cena
obejmuje tylko dni poza weekendem (od poniedziałku do piątku)
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Rodzaj działania

Działania przedsiębiorstw uzdrowiskowych

Obniżki cen
(oferty first i last
minute)

Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
– oferta last minute w Kudowie-Zdroju – rabat 20%, obniżka cen
na pobyty lecznicze, uzdrowiskowe i hotelowe realizowane w terminie
29.03.2011-10.05.2011
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
– oferta last minute – Wiosenna wyprzedaż – 25% zniżki na pobyty lecznicze w Zdroju Wojciech w Lądku-Zdroju, rabat obowiązuje do
30.04.2011
– 20% zniżki na pobyty lecznicze w Długopolu-Zdroju, rabat obowiązuje 1.01.-14.04.2011
Lázně Velichovky a.s.
– oferta last minute na 4-dniowe pobyty uzdrowiskowe w terminie
7.04.-17.04.2011
Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
– 50% zniżka na zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym dla klientów
korzystających z pobytów leczniczych

Obniżki cen
– rabat ilościowy

Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
– dla grupy minimum 10 osób przy wstępie na basen Wielka Pieniawa
w Polanicy-Zdroju
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
– przy spotkaniu biznesowym, szkoleniu lub wyjeździe integracyjnym
dla grup pow. 20 osób
Schroth, Sp. z o.o., Lipová-Lázně
– 10% zniżki przy zamówieniu 10 zabiegów podczas pobytów rodzinnych, relaksacyjnych

Dwa w cenie
jednego

Priessnitzovy Léčebné lázně a.s.
– 100% zniżka do zakwaterowania dla drugiej osoby w pokoju
2-osobowym w terminie do 30.4.2011; promocyjna cena obejmuje tylko
dni poza weekendem – min. 3 noce

Rabat czasowy
(poza sezonem)

rabat przy powtórnym zakupie
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
– niski sezon trwa od 15.10.-14.04.
– wysoki sezon trwa od 15.04.-14.10.
Lázně Velké Losiny a.s.
– niski sezon 2.01.-26.02. oraz 30.10.-18.12.
– średni sezon 27.02.-23.04. oraz 2.10.-29.10.
– wysoki sezon 24.04.-1.10.
Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad a.s.
– niski sezon 3.01.2011-31.03.2011
– średni sezon 1.04.-31.05./1.10.-22.12.
– wysoki sezon 1.06.-30.09./23.12.-2.01.
Lázně Velichovky a.s.
– przy pobytach leczniczych trwających min. 21 dni 50% zniżka na
noclegi w okresie 1.02.-30.04.2011.
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Działania przedsiębiorstw uzdrowiskowych
Priessnitzovy Léčebné lázně a.s.
– promocyjny pobyt pozaweekendowy w terminie 10.01.-29.04. 2011;
promocyjna cena obejmuje tylko dni poza weekendem (od poniedziałku
do piątku)
– 50% zniżka do zakwaterowania w sanatorium Priessnitz*** w terminie 18.-31.03.2011
– 30% zniżka do zakwaterowania w sanatorium Priessnitz*** w terminie 3.-7.04., 17.-21.04.2011
Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.
– 10% zniżka w przypadku pobytów leczniczych trwających dłużej niż
3 tygodnie

Rabat dla dzieci

Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.:
– dla dzieci do lat 3 bezpłatny wstęp na basen Wielka Pieniawa
w Polanicy-Zdroju, a dla dzieci w wieku szkolnym i studentów cena
ulgowa
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
– nocleg dla dzieci do lat 3 bezpłatny, a dla dzieci do lat 11 50% ceny
noclegu w obiekcie o danym standardzie
– cena ulgowa na wejście na basen „Wojciech” dla dzieci 7-12 lat,
Lázně Velké Losiny a.s.
– dziecko do 5 roku życia – bezpłatne zakwaterowanie (tylko w przypadku pobytu dwóch osób dorosłych z jednym dzieckiem)
– dziecko, które nie ukończyło jeszcze 15 roku życia ma prawo do
skorzystania ze zniżki na pobyt bez leczenia w wysokości 50% ceny
Priessnitzovy Léčebné lázně a.s.
– 100% zniżka dla dziecka do 3 lat, bez prawa do wyżywienia
– 20% zniżka dla dziecka do 12 lat, dotyczy zakwaterowania i wyżywienia
Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad a.s.
– 100% zniżka dla dzieci do lat 5 w przypadku zakwaterowania
i wyżywienia
– 50% zniżka dla dzieci w wieku 6-12 lat w przypadku zakwaterowania i wyżywienia
Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.
– 25% zniżka dla dzieci do lat 12 w przypadku zakwaterowania
i wyżywienia

Ukryte zniżki
cenowe, gratisy

Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
przy następujących ofertach specjalnych na pobyty lecznicze i uzdrowiskowe min. 7-dniowe:
– „Podróż w Klimaty Świata” – gratis dwa seanse (po 60 min.)
w strefie saun „Klimaty Świata” w kompleksie „Słoneczne Termy Wielka
Pieniawa” w Polanicy-Zdroju
– „W Stronę Słońca” – gratis dwa seanse (po 20 min.) na
„Słonecznej Plaży” w kompleksie „Słoneczne Termy Wielka Pieniawa”
w Polanicy-Zdroju
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Specjalne warunki
handlowe (wydłużone terminy płatności, możliwość
negocjacji ceny)
Programy lojalnościowe, karty
stałych klientów,
bony podarunkowe

Działania przedsiębiorstw uzdrowiskowych
– „Zdrowy Senior” bezpłatne dodatkowe badania diagnostyczne, takie jak:
a) EKG próba wysiłkowa – „Serce dla Serca” – 1 badanie gratis podczas pobytu w Polanicy-Zdroju i Kudowie-Zdroju
b) diagnostyka składu ciała – „Sylwetka Marzeń” – 1 badanie gratis
podczas pobytu w Kudowie-Zdroju
c) densytometria DPX Luna – „Odetchnij Pełną Piersią” – 1 badanie
gratis podczas pobytu w Dusznikach-Zdroju
– dla każdej osoby odwiedzającej kompleks rekreacyjny „Słoneczne
Termy Wielka Pieniawa” w Polanicy-Zdroju promocyjny wstęp na basen
(60 min) za 1 zł w dniu urodzin (na podstawie dokumentu tożsamości
pozwalającego zweryfikować datę urodzin)
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
– pobyt leczniczy „Zdrój Wojciech” – bezpłatny wstęp na basen
w godzinach 18.30-21.00, bezpłatny dostęp do Internetu
Lázně Velké Losiny a.s.
– przy ofercie specjalnej „Relaks Łaźniowy” 5 dni/4 noclegi niedziela-czwartek, 1 dzień za darmo
– przy ofertach specjalnych: „Aktywny Wypoczynek dla Seniorów”,
„Regeneracja Organizmu”, „Tydzień Wellness” „Całościowa Kuracja”
7 dni w cenie 6
– program pobytu wielkanocnego 5 dni/4 nocy od czwartku 21. 04.
do poniedziałku 25. 04. 2011, oraz program pobytu wielkanocnego
4 dni/3 noce od piątku 22. 04. do poniedziałku 25. 04. 2011 r. bonus:
jednorazowy wolny 90 min wstęp na basen, jacuzzi, fitness centra i na
stołowy tenis w hotelu „Diana”
– pobyty wiosenne 8- lub 4-dniowe – bonus: wypożyczenie kijków do
Nordic Walking + wstęp wolny do wellness centrum w hotelu „Diana” na
60 min
– dla klientów uzdrowiska bonusy i zniżkowe bilety wstępu na baseny
termalne w Velkých Losinách
Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad a.s.
– dla gości uzdrowiska możliwość bezpłatnego korzystania z gier
planszowych, tenisa stołowego i ziemnego, badmintona itp.
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
– przy ofertach specjalnych „Podróż w Klimaty Świata”, „W Stronę
Słońca”, „Zdrowy Senior” – możliwość negocjacji ceny przy dłuższych
pobytach
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
– karty rabatowe dla stałych klientów Uzdrowiska,
– bony podarunkowe na pobyt zdrowotny czy też zabiegi w Łaźniach
Termalnych Velké Losiny, Léčebné lázně Bohdaneč a.s., Priessnitzovy
Léčebné lázně a.s., Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad a.s.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych polskich i czeskich wybranych przedsiębiorstw uzdrowiskowych: http://www.uzdrowisko-ladek.pl; http://zuk-sa.pl;
http://www.wielka.pieniawa.pl; http://www.lazne-losiny.cz; http://www.treeoflife.cz; http://www.belohrad.cz;
http://www.priessnitz.cz; http://www.llb.cz; http://www.velichovky.cz; http://www.k.studanka.cz; http://www.
lazne.cz/; http://www.janskelazne.com/.
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Z badań nad zachowaniami Opolan
na rynku usług medycznych

Streszczenie. Jakość usług medycznych kształtuje się poprzez różne czynniki, jednak najlepiej
ich stan oddaje zadowolenie pacjenta. Do najczęściej wymienianych czynników mających wpływ
na jakość usług medycznych należą: dostępność świadczeń, przebieg wizyty, poprawa stanu zdrowia. Współczesny rynek usług medycznych, kształtowany jest przez pacjenta świadczeniobiorcę,
który wyraża to w swoich opiniach. Wysoka jakość usług przekłada się na efekty ekonomiczne,
medyczne i psychospołeczne. W pracy przedstawiono wyniki badań nad oceną jakości usług medycznych oferowanych przez publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia na terenie województwa opolskiego.
Słowa kluczowe: jakość usług, rynek medyczny, województwo opolskie

Wprowadzenie
Dokonujące się przeobrażenia na rynku usług medycznych spowodowały
pojawienie się na nim konkurencji. I choć może do dziś konkurencja nie przybrała jeszcze takich rozmiarów jak w przypadku przedsiębiorstw, to i tak znacznie
zmieniła podejście do służby zdrowia. W konsekwencji i te placówki zmuszone
zostały do wprowadzenia orientacji rynkowej, ukierunkowanej na jak najlepsze
zaspokojenie potrzeb pacjentów (klientów). Urynkowienie usług medycznych
doprowadziło do zmiany sposobu ich postrzegania, a także podniosło wymagania
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wobec nich. Obecnie pacjenci poszukują produktów1 medycznych tam, gdzie jak
najlepiej zaspokojone zostaną ich oczekiwania. To zaś sprawia, że dokonują wyborów między placówkami służby zdrowia. A jednym z podstawowych kryteriów
staje się jakość usług medycznych. Rozumiemy ją jako zdolność do zaspokojenia
lub przekroczenia oczekiwań pacjenta2.
Zapewnienie wysokiego poziomu jakości usług medycznych jest procesem
skomplikowanym i kosztownym. Wymaga systematycznych i długofalowych
działań, które pozwolą na wykreowanie lojalności pacjentów wobec placówki
medycznej. W konsekwencji konieczne jest permanentne niwelowanie różnic
pomiędzy jakością oczekiwaną przez pacjentów a oferowaną przez placówkę
medyczną3. To zaś wymaga stałej oceny świadczeń na rzecz ochrony zdrowia,
rozpatrywanej z punktu widzenia jej odbiorcy – pacjenta. Dodać należy, że postrzegana przez pacjentów jakość usług medycznych, będąca zazwyczaj funkcją
indywidualnych i subiektywnych odczuć, może znacznie różnić się od jej rozumienia przez zarządzających placówkami służby zdrowia. I to było głównym
powodem przeprowadzenia badań, które pozwoliłyby odpowiedzieć na pytanie,
co dla pacjenta oznacza dobra jakościowo usługa medyczna, a także do podjęcia
próby oceny postrzegania przez Opolan służby zdrowia, zarówno tej publicznej,
jak i niepublicznej.
Badania zostały przeprowadzone na przełomie lutego i marca 2011 r. na
próbie 850 mieszkańców województwa opolskiego, z czego 442 osoby to kobiety (52%), a 408 to mężczyźni (48%). Badana grupa osób charakteryzowała
się średnim wiekiem na poziomie 37 lat, przy odchyleniu standardowym 15 lat
i współczynniku zmienności 40%. Ze względu na wiek i płeć, struktura badanych
jest zgodna ze strukturą mieszkańców województwa opolskiego. Podobieństwo
rozkładów zbadano za pomocą testu Kołmogorowa-Smirnowa4, na podstawie
uzyskanych wartości krytycznych (λ = 1,28 < λ0,05 = 1,358) oba rozkłady uznano
za podobne. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby wieku od 26 do 40 lat – 32,6%,
W ujęciu marketingowym produkt, to każdy przedmiot rynkowej wymiany.
Szerzej na temat jakości usług medycznych rozpatrywanej z perspektywy pacjenta,
pracownika medycznego, placówki medycznej, płatnika (ZUS), itp. zob. K. Krot, Jakość i marketing
usług medycznych, Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 24 i n.; R. Niżankowski, Jakość
świadczeń zdrowotnych i jej ocena, „Zdrowie i Zarządzanie” 2003, nr 6, s. 7.
3
W. Ciechomski, Pomiar jakości usług medycznych i satysfakcji pacjentów, w: Badania
marketingowe, metody, nowe technologie, obszary aplikacji, red. nauk. K. Mazurek-Łopacińska,
PWE, Warszawa 2008, s. 418.
4
Test Kołmogorowa-Smirnowa to nieparametryczny test używany do porównywania
rozkładów jednowymiarowych cech statystycznych. Istnieją dwie główne wersje tego testu – dla
jednej próby i dla dwóch prób. Wersja testu dla dwóch prób pozwala na porównanie rozkładów
dwóch zmiennych losowych. Jego zaletą jest wrażliwość zarówno na różnice w położeniu, jak
i w kształcie dystrybuanty empirycznej porównywanych próbek. Statystyka testowa ma postać
D = sup|Fn1 – Fn2|.
1
2
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kolejna liczna grupa to osoby w wieku 18-25 lat – 30,6%. Rozkład liczby respondentów względem miejsca zamieszkania był następujący: 238 osób mieszkało na
wsi, 425 osób w miastach do 50 tys. mieszkańców i 187 osób w miastach powyżej
50 tys. mieszkańców. Uzyskana w badaniach struktura ludności oraz duża ich
liczba i różnorodność respondentów, pozwalają przyjąć, że badana próba może
być traktowana jako reprezentatywna dla województwa5.
Dla lepszego zobrazowania sytuacji na opolskim rynku usług medycznych
w opracowaniu przedstawiono także wynik badań prowadzonych w skali całego
kraju. Na uwagę zasługują tutaj prowadzone cyklicznie badania CBOS.

1. Ocena rynku usług medycznych w świetle badań krajowych
Analiza dostępnych raportów na temat funkcjonowania służby zdrowia w naszym kraju wyłania nieco pesymistyczny obraz. Wskazuje także na stosunkowo
duże zróżnicowanie w zakresie dostępności usług medycznych.
Od lat utrzymują się negatywne opinie na temat funkcjonowania służby zdrowia. Z przeprowadzonych w lutym 2010 r. przez CBOS badań6 wynika, że 3/4
Polaków (75%) jest niezadowolona z obecnego sposobu funkcjonowania służby
zdrowia w naszym kraju, w tym ponad 1/3 (36%) stanowią ci, którzy są zdecydowanie niezadowoleni. Ten wynik jest znacznie gorszy od tego, jaki odnotowano
rok wcześniej. Oznacza to, że w roku 2010 w stosunku do roku 2009 niezadowolenie pacjentów z opieki zdrowotnej wzrosło aż o 12%, o tyle też spadło zadowolenie, co przejawia się w przesunięciu odpowiedzi z „raczej zadowolony(a)”
na „zdecydowanie niezadowolony(a)” 7. Należy tutaj nadmienić, że w latach
2000-2007 niezadowolenie to stopniowo malało, by w 2008 r. znowu można było
odnotować tendencje wzrostowe (wówczas było to 68%). Obecne niezadowolenie sięgnęło prawie poziomu z roku 2000, kiedy to niezadowolenie deklarowało
również 3/4 (76%) ogółu badanych (rys. 1). Oznacza to, że stan służby zdrowia,
niestety, permanentnie znowu się pogarsza, a problemów do rozwiązania jest coraz więcej.
Różnice w ocenach służby zdrowia oraz skutków jej reformy wiążą się
w istotny sposób z miejscem zamieszkania i poziomem wykształcenia ankietowanych. Tutaj najmniej zadowolona jest kadra menedżerska, specjaliści z wyższym
Warunki reprezentatywności por. Badania rynkowe i marketingowe, red. nauk. J. Kramer,
Warszawa 1994, s. 212.
6
Badania zostały przeprowadzone przez CBOS w dniach 4-10 lutego 2010 r. na reprezentatywnej próbie losowej, obejmującej 1021 respondentów spośród dorosłej populacji mieszkańców
Polski.
7
Opinie o opiece zdrowotnej, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2010, s. 6 i n.
5
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Rys. 1. Ocena funkcjonowania publicznej służby zdrowia
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Opinie o opiece zdrowotnej, Komunikat z badań, CBOS,
Warszawa 2007, s. 1; Opinie o opiece zdrowotnej, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2010, s. 6.

wykształceniem, pracownicy administracyjno-biurowi oraz osoby prowadzące
własną działalność gospodarczą. Z tej grupy pozytywną opinię wydało tylko 20%
ankietowanych8. Poza tym zadowolenie częściej deklarują kobiety niż mężczyźni.
Pozytywne oceny funkcjonowania opieki zdrowotnej znacznie częściej pojawiają się wśród mieszkańców miast średniej i małej wielkości oraz na wsi. Wbrew
obiegowym poglądom najbardziej zadowoleni z funkcjonowania służby zdrowia
są emeryci i renciści, a także osoby starsze zamieszkujące na wsi i źle oceniający
swoją sytuację materialną. Wynik taki nieco dziwi, gdyż to właśnie ta grupa najczęściej korzysta z opieki lekarskiej i jest – wydawałoby się – najbardziej sceptycznie
nastawiona do rzeczywistości. Lepsze oceny na temat funkcjonowania służby zdrowia wydają osoby bierne zawodowo, np. gospodynie domowe, emeryci, renciści,
uczniowie, studenci oraz bezrobotni9. Ciekawe jest również to, że bardziej zadowoleni są ci, którzy korzystali ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia,
a częściej niezadowolenie wyrażają korzystający z prywatnej opieki zdrowotnej10.
Równie negatywne oceny odnotowano w odniesieniu do funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia. I tak 71% ankietowanych twierdzi, że jest on zły,
Opinie o opiece zdrowotnej, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2007, s. 1 i n.
Opinie o opiece zdrowotnej pod koniec drugiego roku reformy, Komunikat z badań, CBOS,
Warszawa 2001, s. 3-4.
10
Opinie o opiece zdrowotnej, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2010, s. 7.
8
9
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w tym 1/3 (36%), że jest nawet zdecydowanie zły i wymaga zasadniczych zmian.
Za dobry uważa go tylko 23% ankietowanych. Postawy zdecydowanie pozytywne
reprezentuje jedynie nieliczna grupa respondentów (1%), mieszcząca się w granicach błędu statystycznego. W tym obszarze też obserwujemy znaczne pogorszenie sytuacji w stosunku do roku 2007, kiedy to źle sytuację oceniało 59% badanych, w tym zdecydowanie źle – 1/4 (25%). Opinię pozytywną zadeklarowało
32% respondentów.
CBOS w dwa lata po funkcjonowaniu reformy służby zdrowia ponowił badania w celu ustalenia, z jakimi trudnościami borykają się pacjenci, korzystający
z nowej, zmienionej służby zdrowia.
Dokładniej zaś projekt badawczy, zrealizowany w połowie 2001 r. dotyczył
ważnych kwestii, związanych z respektowaniem praw pacjenta – przede wszystkim dotyczących długości oczekiwania na porady i inne świadczenia, dodatkowych kosztów potrzebnych świadczeń, do ponoszenia których pacjenci są nakłaniani mimo ubezpieczenia, a ponadto związanych z innymi trudnościami czy
niewłaściwymi warunkami leczenia11. Badaniu poddano reprezentatywną próbę
pacjentów, którzy deklarowali, że leczyli się sami lub leczyli dzieci w okresie od
początku 1999 do połowy maja 2001 r.
Wśród praw pacjenta szczególne miejsce zajmuje kwestia czasu oczekiwania na świadczenia. W wielu przypadkach bowiem długość oczekiwania może
decydować o zdrowiu, a nawet życiu pacjenta. W wielu krajach określa się, w jakim terminie należy zapewnić choremu przeprowadzenie określonego badania,
zabiegu czy operacji. Z kolei w polskich przepisach prawnych dotyczących praw
pacjenta nie istnieje norma, dotycząca samego czasu oczekiwania na usługę.
Ustawodawca mówi jedynie o rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedurze ustalającej kolejność do świadczeń, jeśli możliwości ich udzielania są
ograniczone.
W celu uzyskania opinii na ten temat w ankiecie zadano następujące pytanie: „Czy w czasie leczenia Pana(i) lub dziecka zdarzyło się Panu(i), że nie
mógł(a) Pan(i) uzyskać potrzebnej usługi medycznej, zabiegu, operacji lub
innego świadczenia przez czas dłuższy niż pół roku (6 miesięcy)?” Okazało
się, że mniej więcej co 12 pacjent (8%) musiał czekać dłużej niż pół roku na
uzyskanie świadczeń medycznych. Należy jednak zwrócić uwagę, że prawie 1/4
z oczekujących ponad pół roku to chorzy, którzy czekali na zabiegi lub operacje.
Na drugim miejscu wśród świadczeń, na które trzeba było czekać dłużej niż pół
roku, znalazły się usługi specjalistyczne – porady i badania. Ponadto respondenci wskazywali także na przewlekłość uzyskania skierowania do specjalisty
oraz możliwość przeprowadzenia badań wymagających bardzo specjalistycznej
Trudności w uzyskiwaniu świadczeń medycznych, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa
2001, s. 1-7.
11
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aparatury (rtg, tomografia komputerowa, usg itd.). Inne rodzaje świadczeń wymieniane były rzadziej. Wśród nich wskazywano m.in. usługi stomatologiczne
czy analizy laboratoryjne. Długo czekano też na leczenie sanatoryjne i zabiegi
rehabilitacyjne oraz leczenie specjalistyczne i szpitalne.
Odpowiedzi dotyczące długiego oczekiwania na usługę, zabieg czy operację
są w niewielkim stopniu zróżnicowane społecznie. Lepiej wykształceni respondenci nieco częściej mówią o czekaniu dłuższym niż pół roku. Takie deklaracje
częściej też składają mieszkańcy miast. Pacjenci żyjący w złych warunkach
znacznie częściej mówią o dłuższym czekaniu na potrzebne im świadczenie
medyczne. Ta swoista niespójność (im wyższe wykształcenie bowiem, tym lepsza ocena warunków materialnych) przypuszczalnie wynika z tego, że chodzi
o oczekiwanie na różne rodzaje świadczeń. Z analizy danych wynika, że pacjenci
lepiej wykształceni rzadziej długo czekali na zabieg operacyjny, specjalistyczną
terapię lub badania wymagające skomplikowanej aparatury oraz na analizy laboratoryjne, częściej natomiast na poradę lekarza specjalisty, skierowanie do niego
czy badania specjalistyczne. Z kolei pacjenci deklarujący złą sytuację materialną,
o niskim wykształceniu oraz mieszkańcy wsi mają utrudniony dostęp do wielu
świadczeń12.
Do trudności związanych z dostępem do usług medycznych można także
zaliczyć sytuację, w której obarcza się pacjenta kosztami środków farmaceutycznych oraz materiałów medycznych potrzebnych w leczeniu, pomimo że szpital
powinien je pacjentowi zapewnić. Wspomniane powyżej badania wykazały, że co
piąty pacjent w trakcie leczenia musiał się starać we własnym zakresie o środki
farmaceutyczne, leki i materiały medyczne oraz pokrywać ich koszty. Częściej
jednak musieli tak postępować pacjenci ze średnim i wyższym wykształceniem,
czy też pacjenci należący do niższych kategorii wiekowych13.
Inną trudnością, z którą spotykali się ankietowani pacjenci, była propozycja
wykonania usługi, zabiegu lub operacji za dodatkową, prywatną opłatą złożona
przez lekarza. Na taką trudność wskazywał co dziesiąty respondent. Propozycje
prywatnych opłat częściej składano pacjentom, którzy byli lepiej wykształceni,
co wiąże się z szerszym korzystaniem z różnych usług i świadczeń medycznych,
zwłaszcza przez osoby z wyższym wykształceniem14.
Ankietowani wskazywali też na inne trudności czy braki związane z dostępem
do świadczeń zdrowotnych (10% ankietowanych). Wśród nich pojawiały się dość
często opinie na temat niewłaściwego zachowania lekarzy (15% respondentów).
Ankietowani skarżyli się na lekceważące traktowanie ze strony lekarza, arogancję, opryskliwość. Ponadto wskazywano także takie trudności, jak: złe diagnozy,
12
13
14

Trudności w uzyskiwaniu świadczeń medycznych, s. 3.
Ibidem, s. 3-4.
Ibidem, s. 4.
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źle wykonane zabiegi, powikłania (14%), niedbalstwo lekarzy (12%) oraz niewłaściwe zachowanie personelu ogólnie i pielęgniarek (11%). Najczęściej na
występowanie powyższych trudności wskazywały osoby młode i w średnim
wieku, mieszkańcy miast średniej wielkości i dużych, a także pacjenci o średnim i wyższym wykształceniu oraz ankietowani o niskich dochodach na osobę
w rodzinie.
Ciekawe informacje dotyczące dostępu do usług medycznych dostarczają badania zrealizowane przez J. Halika na ogólnopolskiej próbie losowej osób mających powyżej 65 lat, liczącej 1050 respondentów. Badania zostały przeprowadzone w czerwcu 2000 r.15 W badaniach tych starano się ustalić, czy łatwo uzyskać
poradę w placówce podstawowej opieki zdrowotnej. W rezultacie okazało się, że
zdecydowana większość badanych, którzy korzystali z usług internisty lub lekarza rodzinnego, bardzo dobrze oceniła możliwość uzyskania porady w tego typu
placówce. Kobiety nieco częściej niż mężczyźni uważały, że dostęp do lekarza
rodzinnego jest łatwy (51% odpowiedzi wśród kobiet, a 47% wśród mężczyzn).
Najwięcej osób krytycznych jest wśród grupy legitymującej się wykształceniem
wyższym (26% odpowiedzi wskazujących na trudności w dostępie do lekarza).
Wśród osób z wykształceniem podstawowym znalazło się prawie trzykrotnie
mniej krytykujących dostępność lekarzy rodzinnych (9%). Również przynależność do grup społeczno-zawodowych różnicuje ocenę dostępu do lekarzy rodzinnych. Około 25% kadry kierowniczej i inteligencji zasygnalizowało trudności
w uzyskaniu porady w dniu zgłoszenia do placówki medycznej. Najmniej krytyczni okazali się robotnicy wykwalifikowani (9%) oraz rolnicy (6%).
W badaniu zapytano także respondentów o opinie na temat dostępu do porad
lekarza specjalisty. W porównaniu z oceną dostępu do usług lekarzy pierwszego
kontaktu rozkład opinii o szansie leczenia u specjalistów okazał się mniej optymistyczny. Łącznie 26% badanych wskazało na trudności w dostępie do lekarzy specjalistów. Miejsce zamieszkania respondentów również różnicuje ich opinie w tej
kwestii. Mieszkańcy wsi pozytywnie oceniają możliwość dostania się do lekarza
specjalisty, znacznie częściej niż osoby z miast liczących powyżej 500 tys. mieszkańców. Różnica ta wynika prawdopodobnie z mniejszych aspiracji mieszkańców
prowincji. Ponadto warto podkreślić, że częstość korzystania z usług lekarzy specjalistów wyraźnie wzrasta wraz z poziomem wykształcenia respondentów. Leczenie specjalistyczne występuje najczęściej wśród mieszkańców wielkich miast,
a najrzadziej wśród mieszkańców wsi.
Reasumując: obraz polskiej opieki zdrowotnej jest negatywny i wymaga szybkich i kompleksowych zmian. Rodząca się na tym rynku konkurencja sytuację tę
15
J. Halik, Badania socjologiczne jako źródło wiedzy o funkcjonowaniu systemu opieki
zdrowotnej, w: Mierniki i wskaźniki w systemie ochrony zdrowia, red. J. Hryniewicz, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2001, s. 149.
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jeszcze pogarsza. Pacjenci, którzy teraz mają możliwość wyboru między różnymi
punktami opieki medycznej stali się bardziej wymagający i oczekują świadczeń
wyższej jakości.

2. Rynek usług medycznych w opinii Opolan
Wszyscy ankietowani w przeciągu ostatniego roku korzystali z usług medycznych na terenie województwa opolskiego. Stosunkowo mało osób (23%) korzystało jedynie z usług medycznych oferowanych przez publiczne jednostki służby
zdrowia. Znacząca większość ankietowanych (69%) wspomagała ochronę zdrowia wizytami w prywatnych gabinetach lekarskich. Wśród tych osób dominowały
osoby zamieszkujące małe i średnie miasta do 50 tys. mieszkańców. Najrzadziej
tylko z prywatnych usług medycznych korzystają mieszkańcy wsi i dużych miast
od 50 tys. mieszkańców (rys. 2).

Rys. 2. Podział respondentów ze względu na miejsce zamieszkania i rodzaj usług medycznych,
z jakich korzystają
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Na wizyty w prywatnych gabinetach lekarskich mieszkańcy Opolszczyzny
wybierają się dużo częściej do specjalistów, niż do lekarzy oferujących podstawowe porady lekarskie. Wśród specjalistów dominują stomatolodzy i ginekolodzy.
Na wizyty w prywatnych gabinetach lekarskich wydają oni jednorazowo co najmniej 80 zł.
Można stwierdzić, że mieszkańcy Opolszczyzny na temat łatwości dostania
się do specjalisty mówią jednym głosem, aż 95% badanych wypowiedziało się
negatywnie na ten temat (zob. rys. 3). Znacznie częściej są to kobiety i osoby
w wieku 26-40 lat. Często osoby te wyrażały pogląd, iż czas oczekiwania na
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Rys. 3. Podział respondentów ze względu na ocenę łatwości dostania się do specjalisty
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

wizytę u specjalisty „przyspiesza” zasobny portfel, jednak wiąże się to z korzystaniem z usług oferowanych przez prywatne gabinety lekarskie.
W ocenie jakości usług oferowanych przez publiczne przychodnie przeważają opinie negatywne. Najgorzej oceniany jest czas oczekiwania na wizytę,
łącznie 598 osób stwierdziło, że czas oczekiwania jest zbyt długi (rys. 4). Nieco
lepiej w opinii ankietowanych wypada rejestracja oraz wyposażenie medyczne
publicznych przychodni. Natomiast najlepiej oceniane są gabinety zabiegowe,
pomimo że często kojarzą się z bólem (zastrzyki, pobieranie krwi, itp.), 63%
pytanych oceniło te gabinety dobrze lub bardzo dobrze. Wiele zastrzeżeń budziła

Rys. 4. Ocena poszczególnych aspektów oferowanych przez przychodnie publiczne
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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obsługa rejestracji, a właściwie niemożność zrejestrowania się telefonicznego,
bądź długie kolejki osób oczekujących na umówienie terminu wizyty. Rejestracja telefoniczna, która jest bardzo wygodnym sposobem umówienia się na
wizytę, jest utrudniona małą liczbą personelu, który musi jednocześnie obsługiwać rejestrację osób przychodzących osobiście i dzwoniących. Bardzo wygodną
formą dokonania rejestracji wydaje się rejestracja przez Internet, jednak jest to
sposób popularny tylko wśród osób młodych i mających dostęp do Internetu.
Z tej możliwości nie korzystają raczej osoby starsze, np. po 60 roku życia.
Często oferowaną usługą, jaka jest dostępna we wszystkich ośrodkach zdrowia, są wizyty domowe. Z zebranych ankiet oraz z testu niezależności χ2 16 wynika, że częstotliwość korzystania z wizyt domowych jest niezależna od wieku.
Liczba osób korzystających z wizyt domowych z kolei zależy od odległości, jaka
dzieli pacjenta od ośrodka zdrowia (rys. 5). Najczęściej z wizyt domowych korzystają osoby, dla których dystans do pokonania do lekarza pierwszego kontaktu
jest większy niż 11 km.

Rys. 5. Podział respondentów ze względu na odległość od lekarza pierwszego kontaktu
i korzystanie z wizyt domowych
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Zjawiskiem dość niepokojącym jest to, że spośród 850 ankietowanych aż 119
osób nie uzyskało pomocy lekarskiej w publicznym ośrodku zdrowia z różnych
przyczyn. Jednak najczęściej zaobserwowano taką sytuację w małych miastach
powiatowych i gminnych ośrodkach.
Test χ2 jest nieparametrycznym testem niezależności, który pozwala w sposób syntetyczny
porównać rozkład liczebności empirycznych z rozkładem liczebności teoretycznych. Statystyka
16

wykorzystywana w teście ma postać:
liczebności w i-tym wierszu i j-tej kolumnie,
kolumnie.

, gdzie

są to zaobserwowane

– oczekiwane liczebności w i-tym wierszu i j-tej
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Wszyscy mieszkańcy Opolszczyzny powinni mieć dostęp do całodobowej
opieki medycznej, jednak dostęp do niej ma zaledwie 66% ankietowanych. Możliwość korzystania z całodobowej opieki medycznej uzależniona jest w dużym
stopniu od miejsca zamieszkania: lepiej sytuacja przedstawia się w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców, a najgorzej na wsiach.
W ocenie jakości usług medycznych duże znaczenie ma zaufanie pacjenta do
personelu medycznego oraz jego kompetencje. W sześciostopniowej skali oceny
kompetencji personelu (6 – pozytywnie, 1 – negatywnie), przeważają raczej złe
opinie. Blisko 72% ankietowanych (613 osób) oceniło źle kompetencje personelu
(rys. 6). W negatywnych ocenach dominują kobiety, oceniły one kompetencje
lekarzy znacznie gorzej niż mężczyźni.

Rys. 6. Ocena kompetencji personelu medycznego w podziale na płeć respondentów
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Mając swobodę w wyborze specjalisty ankietowani kierują się głównie opinią
publiczną (527 wskazań), lokalizacją gabinetu lekarza (341 wskazań). Najmniejszą wagę ankietowani przywiązują do stażu pracy lekarza (297 wskazań).
Poproszono ankietowanych o porównanie usług oferowanych przez państwową służbę zdrowia z prywatnym sektorem usług medycznych. Największe
różnice widoczne są w jakości obsługi. Ankietowani twierdzili, że w prywatnych
gabinetach lekarskich personel medyczny jest bardziej życzliwy. Największą zaletą prywatnego sektora usług medycznych jest krótki czas oczekiwania; aż 75%
ankietowanych uznało, że jest on znacznie krótszy w sektorze prywatnym (rys. 6).
W wyborze wizyty u specjalisty w prywatnym gabinecie najmniejsze znacznie ma
sposób rejestracji, jest ona oceniana tak samo bez względu na charakter własności
ośrodka zdrowia.
Zapytano ankietowanych, czy korzystali z usług medycznych poza województwem opolskim, poproszono ich o porównanie jakości usług oferowanych
w województwie opolskim i poza nim. Spośród 104 osób, które zmuszone były
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Rys. 7. Różnice w korzystaniu z usług w państwowym ośrodku zdrowia a prywatnym gabinecie
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

do korzystania z usług medycznych poza Opolszczyzną, 16 osób stwierdziło, że
usługi oferowane w województwie opolskim i poza nim są tej samej jakości,
natomiast 13 osób oceniło rynek medyczny w innych województwach lepiej niż
opolski. Korzystanie z usług medycznych poza województwem opolskim było
podyktowane przede wszystkim brakiem odpowiedniego specjalisty na terenie
województwa.

Podsumowanie
Zaprezentowana powyżej charakterystyka dostępu do usług medycznych,
zarówno w skali makro, jak i mikro wskazuje na pewne utrudnienia i niedogodności w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych ludności. Są one szczególnie widoczne
w aspekcie subiektywnych ocen, co do możliwości korzystania z oferowanych
przez publiczną służbę zdrowia usług medycznych. Jakkolwiek pewne dane
statystyczne (np. liczba łóżek w szpitalach przypadających na 10 tys. ludności)
pozwalają twierdzić, że sytuacja w polskiej służbie zdrowia jest porównywalna
z innymi krajami europejskimi, to jednak pewne wskaźniki (np. liczba ludności
przypadającej na jednego lekarza) uwidaczniają dalszą konieczność zmian w systemie służby zdrowia. Potrzebę takich zmian potwierdzają też badania CBOS,
dotyczące indywidualnych ocen funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce
i dostępu ludności do usług medycznych.
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Rozwój rynku kredytów dla osób fizycznych
w Federacji Rosyjskiej

Streszczenie. Rynek kredytów dla osób fizycznych (gospodarstw domowych) w Federacji Rosyjskiej, a szczególnie kredytów konsumpcyjnych, zaczął się rozwijać dopiero w połowie pierwszej
dekady obecnego wieku. Mimo bardzo wysokiej dynamiki wzrostu, jest on nadal stosunkowo słabo
rozwinięty i (licząc w procentach PKB) kilka razy mniejszy od rynku kredytów dla osób fizycznych
(gospodarstw domowych) w Polsce, Czechach czy na Węgrzech. W segmencie kredytów hipotecznych luka rozwojowa jest jeszcze większa. Udział kredytów w walutach obcych jest nieduży.
Podstawowe ograniczenie rozwoju to niedostatek długoterminowych pasywów banków i brak lub
słabość niektórych regulacji prawnych (np. w zakresie egzekucji zabezpieczeń). Rynek zdominowany jest przez banki państwowe.
Słowa kluczowe: system bankowy, bank, kredyt, gospodarstwa domowe, Rosja

Wstęp
Popyt ze strony gospodarstw domowych może stanowić istotny czynnik
wzrostu gospodarczego każdego kraju. W Federacji Rosyjskiej (dalej FR) w ciągu ostatnich lat gospodarka rozwijała się w tempie 6-7% rocznie. Wbrew często
wyrażanemu poglądowi, wkład w rozwój wnosił nie tylko eksport, ale także
spożycie gospodarstw domowych, przy czym np. w 2007 r. wkład tego ostatniego czynnika we wzrost gospodarki wyniósł 6,7, podczas gdy eksportu tylko
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2,1 pkt proc., w 2010 r. było to odpowiednio 2,9 i 1,2 pkt proc. Ocenia się, że
także w ciągu najbliższych kilku lat gospodarka rosyjska będzie się rozwijać
głównie dzięki wzrostowi spożycia wewnętrznego, w tym gospodarstw domowych1. Część tego popytu, podobnie jak w innych krajach, finansowana jest
kredytami bankowymi. Stosunkowa łatwość ich udzielania połączona z narastaniem różnego rodzaju potrzeb gospodarstw domowych i chęci ich zaspokojenia,
potęgowane przez coraz bardziej natarczywe kampanie reklamowe sprawiły, że
diametralnie zmienia się sposób zachowania klientów – osób fizycznych: długookresowe i systematyczne oszczędzanie stało się trudne i niemodne, wymagające zbyt wielkich wyrzeczeń2. Taki model postępowania (korzystanie z kredytów
bankowych) z jednej strony pozwala natychmiast zaspokoić potrzeby, z drugiej
– przy nadmiernej czasami dostępności kredytów – może prowadzić do pułapki
zadłużenia.
Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju i obecnej sytuacji rynku kredytowego dla osób fizycznych (gospodarstw domowych) FR z uwzględnieniem ich
sytuacji ekonomiczno-finansowej i stanu systemu bankowego.

1. Rozwój gospodarczy Rosji i sytuacja ekonomiczno-finansowa
gospodarstw domowych
Rosja należy do rynków o dużym potencjale: 142 mln mieszkańców o ogromnych, wciąż niezaspokojonych potrzebach po 70 latach centralnego planowania;
bogate złoża zasobów naturalnych; sprzyjająca – przez ostatnie prawie dziesięć
lat – koniunktura na świecie. Wszystkie te czynniki spowodowały, że w 2009 r.
gospodarka rosyjska zajmowała 12 miejsce na świecie, a tempa wzrostu mogło
jej pozazdrościć wiele krajów. Niestety, model wzrostu gospodarczego, który
wykształcił się w FR na początku obecnego wieku i nadal funkcjonuje, opiera
się na posiadaniu znacznych, tanich i „niezapracowanych” zasobów finansowych,
których źródłem jest nie wzrost wydajności pracy, ale sprzyjająca koniunktura.

1
Kontury dolgosrocznogo prognoza: ograniczenija, inercionnyje trendy i wozmożnosti
prorywa, Centr Makroekonomiczeskogo Analiza i Kratkosrocznogo Prognozirowania, Moskwa
4.04.2011, http://www.forecast.ru/mainframe.asp [5.05.2011]; Rossijskaja ekonomika w 2010 godu,
Tendencii i perspektiwy, wypusk 32, Institut ekonomiczeskoj polityki im. E. T. Gajdara, Moskwa
2011, s. 211. Zob. także: Sustaining Reforms under the Oil Windfall, Russian Economic Report
No. 24, World Bank, Washington, March 2011, http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIAN
FEDERATION/Resources/305499-1245838520910/RER24_full_Eng.pdf [25.03.2011].
2
Usługi i procedury bankowe, red. E. Bogacka-Kisiel, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 92.
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Powodowała ona, że niezbędne reformy markowano lub odkładano na bliżej nieokreśloną przyszłość. W rezultacie gdy pojawił się kryzys, w Rosji był największy wśród krajów G20 spadek produkcji i największa inflacja, odnotowano także
deficyt budżetowy. Porównanie wybranych wskaźników makroekonomicznych
FR i innych krajów przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne Federacji Rosyjskiej i wybranych krajów, 2009 r.

Kraj

USA
Japonia
Chiny
Niemcy
Francja
Brazylia
Indie
FR
Polska
Szwecja
Czechy
Węgry
Litwa
Łotwa
Estonia

Ludność
(mln)

PKB
(mld
USD)

Wzrost
PKB
(r/r, %)

Średni
roczny
wzrost
PKB,
2000-2008
(%)

307,0
127,6
1 331,5
81,9
62,6
193,7
1 155,3
142
38,1
9,3
10,5
10,0
3,3
2,3
1,3

14 119
5 068
4 985
3 330
2 649
1 573
1 310
1 231
430
406
150
129
37
26
19

–2,6
–5,2
9,1
–4,7
–2,6
–0,2
7,7
–7,9
1,7
–5,1
–4,2
–6,3
–15,0
–18,0
–14,1

2,4
1,6
10,4
1,2
1,8
3,6
7,9
6,7
4,4
2,8
4,6
3,6
7,7
8,2
7,4

PKB per
capita
(USD)

Bezrobociea
(%)

CPI
(roczna,
%)

45 989
39 738
3 744
40 670
41 051
8 121
1 137
8 684
11 237
43 654
18 139
12 868
11 141
11 616
14 238

5,8
4,0
4,2
7,5
7,4
7,9
5,0b
6,2
7,1
6,2
4,4
7,8
5,8
7,5
5,5

–0,4
–1,4
–0,7
0,3
0,1
4,9
10,9
11,7c
3,8
–0,3
1,0
–4,2
4,4
3,5
–0,1

a – % siły roboczej, b – 2004 r., c – wg Federalnoj służby gosudarstwiennoj statistiki 8,8%.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego, http://data.worldbank.org.

Rozwijająca się szybko gospodarka i rosnące wpływy z eksportu powodowały
w ostatnim dziesięcioleciu poprawę sytuacji finansowej gospodarstw domowych
poprzez spadek bezrobocia3 i wzrost płac oraz transferów socjalnych z budżetu, zwiększając dochody do dyspozycji. Wykresy 1 i 2 przedstawiają zmiany
(w procentach do okresu poprzedniego) podstawowych wskaźników makroekonomicznych i dochodów ludności w latach 2000-2010, m.in. realnego PKB,
3
Poziom bezrobocia (wg metodologii MOP, na koniec okresu) zmalał z prawie 11% w 2000 r.
do 6,1% w 2007 r., następnie wzrósł do 8,2% w 2009 r., na koniec 2010 r. wynosił 7,2%.
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inflacji, bezrobocia, eksportu, importu, obrotów handlu detalicznego, realnych dochodów do dyspozycji. Z ich analizy wynika, że obecnie, po załamaniu w 2009 r.,
w przypadku większości wskaźników dają się zauważyć pozytywne tendencje.
Jeszcze jedną istotną cechą gospodarki rosyjskiej, którą można było obserwować
w ostatnim dziesięcioleciu, wynikającą z uwarunkowań instytucjonalnych, jest
fakt, że w przypadku spadku popytu wewnętrznego producenci są bardziej skłonni ograniczać produkcję niż zmniejszać ceny, zaś wzrost popytu (szczególnie na
tanie towary) prowadzi nie tyle do zwiększenia produkcji, ile do wzrostu importu
i inflacji4.
Wykres 1. Zmiany realnego PKB, eksportu, importu, inflacji, bezrobocia i realnych dochodów
do dyspozycji w latach 2000-2010, w % do roku poprzedniego

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Federalnoj służby gosudarstwiennoj statistiki
i Centralnogo banka Rossijskoj Federacii.

Średnie miesięczne dochody na osobę w 2010 r. wyniosły 18 722 RUB
(ok. 465 €), co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 11,1%
(w 2009 r. – 16 857 RUB, ok. 382 €, wzrost o 13%), średnie miesięczne wynagrodzenie – 21 090 RUB (ok. 523 €), co oznacza nominalny wzrost o 11,3%, realny
o 4,2% (w 2009 r. – 18 785 RUB, ok. 426 €, w porównaniu z 2008 r. wynagrodzenia nominalnie wzrosły o 8,5%, realnie spadły o 2,8%). Realne dochody do
dyspozycji zwiększyły się w 2010 r. o 4,3% (w 2009 r. o 1,9%). Średnia emerytura
wynosiła w 2010 r. 7476 RUB (ok. 186 €), w stosunku do roku poprzedniego
4
A. Vedev, Na puti k „deszowym” dengam, Ekonomiczeskoje obozrenije, Bank Moskwy,
ijun 2010, http://www.vedi.ru/bank_sys/bank4610_r.pdf [8.06.2011]; Rossijskaja ekonomika...,
s. 20, 208-209.
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Wykres 2. Zmiany produkcji przemysłowej, inwestycji w środki trwałe, obrotów handlu
detalicznego i średnich dochodów ludności w latach 2000-2010, w % do roku poprzedniego

Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 1.

nastąpił wzrost nominalny o 44,8%, realny o 34,8% (w 2009 r. odpowiednio:
5191 RUB, ok. 118 €, 23,6%, 10,7%)5. Na wzrost, szczególnie emerytur, ale także
wynagrodzeń (poprzez sferę budżetową) znaczny wpływ ma polityka socjalna
pozostająca pod wpływem zbliżających się wyborów (w tym roku do Dumy Państwowej, w przyszłym – prezydenckich)6.
Socialno-ekonomiczeskoje położenije Rossii 2009 god, 2010 god, Federalnaja służba
gosudarstwiennoj statistiki, Moskwa 2010, 2011, s. 236 i n. Średni kurs RUB/€: 2009 r. – 44,13;
2010 – 40,27 (CBR, http://cbr.ru/statistics/?Prtid=svs).
6
Jest to sytuacja, którą można obserwować w wielu krajach, z tym że nie wszystkie dysponują
znaczącymi dochodami z eksportu surowców naturalnych. Oczywiście, zagrożeniem jest deficyt
budżetowy w wyniku nadmiernych wydatków, co spotkało także Rosję. W 2009 r. pierwszy raz od
kilku lat wystąpił deficyt budżetu, który wyniósł 6,7% PKB (budżet skonsolidowany), w 2010 r.
wyniósł on 4,3% PKB (jeśli nie uwzględniać dochodów z inwestycji funduszy gazowo-naftowych,
to deficyt wyniósł odpowiednio 7,5% PKB i 4,6% PKB). Obzor ekonomiczeskih pokazatelej
ot 16.03.2011, Ekonomiczeskaja ekspertnaja gruppa, Ministerstwo finansow, s. 31 i 32, http:
//www.eeg.ru/pages/186 [20.03.2011]. Warto przy tym zauważyć, że w 2000 r. „bezdeficytowy”
budżet był przy średniej cenie ropy naftowej marki Urals 26,6 USD za baryłkę, w 2001 – 23, 2002
– 23,8, 2003 – 27,3, 2004 – 34,4, 2005 – 50,6, 2006 – 61,1, 2007 – 69,3, 2008 – 94,4 USD/bbl. Wraz
ze wzrostem ceny ropy rosła także strona wydatkowa budżetu, przy czym w bardzo dużym stopniu
były to wydatki sztywne o podłożu politycznym. W 2009 r. cena spadła do 61,1 USD/bbl, w 2010 r.
wyniosła 78,2, w I kwartale 2011 r. – 102,57 USD/bbl. Obecnie ocenia się, że jeśli cena będzie się
utrzymywać na poziomie ok. 110 USD/bbl, to za 2 lata budżet powinien być zrównoważony.
5
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Analizując sytuację finansową ludności należy mieć na uwadze pewien istotny aspekt, który może powodować zniekształcenie rzeczywistego obrazu, jeśli
wnioski wyciągamy na podstawie zagregowanych danych statystycznych: w FR
istnieje bardzo silne zróżnicowanie pod względem regionalnym i społecznym.
Centralny Okręg Federalny, a także duże miasta, takie jak Moskwa czy Sankt Petersburg, bardzo znacznie różnią się od pozostałych regionów; również w ramach
poszczególnych regionów występują duże różnice. Średnie miesięczne dochody
pieniężne w 2009 r. w Centralnym Okręgu Federalnym wyniosły 22 215 RUB,
we wchodzącymi w jego skład Moskwie i obwodzie iwanowskim odpowiednio 41 891 RUB i 9 343 RUB; w Jużnym Federalnym Okręgu 12 437 RUB,
a w znajdującej się w jego granicach Inguszetii 6400 RUB; na pierwszym i trzecim miejscu znajdują się bogate w gaz i ropę naftową Nieniecki Okręg Autonomiczny (48 752 RUB) i Jamalsko-Nieniecki (38 900 RUB), na drugim Moskwa.
Wynagrodzenie jest silnie zróżnicowane, w zależności od gałęzi gospodarki czy
branży. W rolnictwie średnie miesięczne wynagrodzenie w 2009 r. stanowiło tylko 52% średniej krajowej, w przemyśle przetwórczym – 89%, w oświacie – 71%,
ale w przetwórstwie koksu i ropy naftowej – 204%, zaś w branży wydobywczej
surowców paliwowo-energetycznych – 223%7.
W FR mamy do czynienia ze znacznym rozwarstwieniem społeczeństwa,
jeżeli chodzi o uzyskiwane dochody. Zwiększająca się przez cały okres wzrostu
gospodarczego nierówność ustabilizowała się w ostatnich latach na poziomie
z roku 2007. Indeks Giniego8 w 2010 r. osiągnął wartość 0,423 (1991 – 0,260,
1992 – 0,289), podczas gdy w Czechach wynosi 0,251, w Niemczech 0,291,
w Hiszpanii 0,323, w Polsce 0,314, w Norwegi 0,241, na Łotwie 0,379. Wykres 3
przedstawia wartość Indeksu Giniego dla FR w latach 2000-2010. W 2010 r. na
10% najbogatszych osób przypadało 31,1% dochodów pieniężnych ogółem (2009
– 31,0%), na 10% najbiedniejszych tylko 1,9% (jak w roku poprzednim)9.
Udział środków na zakup towarów i usług w dochodach pieniężnych ludności
w 2010 r. pozostał praktycznie na poziomie roku poprzedniego i wyniósł 69,8%,
w tym na zakup towarów – 54,4% (2009 – 53,7%). W latach 2009-2010, wraz
ze zmianą sytuacji makroekonomicznej, widać podwyższoną skłonność ludności
7
Socialnoje położenije i urowien żyzni naselenija Rossii 2010, Federalnaja służba
gosudarstwiennoj statistiki, Moskwa 2010, tab. 4.11, 4.15.
8
Indeks (wskaźnik) Giniego – stosowana w statystyce miara rozkładu zmiennej losowej;
wykorzystywany np. do wyrażania nierównomierności rozkładu dochodów. Przybiera wartość
z przedziału [0; 1], (wyrażany także w procentach); wartość zerowa wskazuje na pełną
równomierność rozkładu, wzrost wartości oznacza wzrost nierówności rozkładu; indeks Giniego
przyjmuje znaczenie jeden, gdy tylko jedna obserwacja uzyskała dodatnią wartość zmiennej
(np. tylko jedno gospodarstwo domowe posiada dochody).
9
Dane dla FR: Socialno-ekonomiczeskoje..., s. 231; dla pozostałych krajów za rok 2009,
baza danych Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset= ilc_di12&lang=en,
[2.04.2011].
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Wykres 3. Wartość Indeksu Giniego dla FR w latach 2000-2010

Ź r ó d ł o: Rossijskaja ekonomika w 2010 godu, Tendencii i perspektiwy, wypusk 32, Institut
ekonomiczeskoj polityki im. E. T. Gajdara, Moskwa 2011, s. 330.

Wykres 4. Priorytety celów oszczędzania (wybrane), w % odpowiedzi

Suma odpowiedzi może nie równać się 100, ze względu na możliwość wybrania do 3 wariantów odpowiedzi lub „trudno powiedzieć”.
Ź r ó d ł o: Socialnoje położenije i urowien żyzni naselenia Rossii 2010, Federalnaja służba gosudarstwiennoj
statistiki, Moskwa 2010, tab. 4.10.
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100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Łotwa

Litwa

Norwegia

Polska

Ukraina

Czechy

Estonia

Kazachstan

USA

6,2

18,9

16,3

13,6

32,3

17,9

9,5

23,2

18,9

12,5

9,0

13,6

24,8

Żywność i napoje
bezalkoholowe

Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 4, tab. 16.24.

100,0

100,0

Niemcy

Włochy

100,0

Wegry

Kraj

100,0

Razem

Rosja

Alkohol, papierosy
2,0

2,9

7,2

6,7

5,1

5,6

3,0

5,8

6,0

2,2

2,8

6,7

6,0

Odzież, obuwie
4,2

8,9

6,5

4,1

4,4

4,0

4,0

7,1

6,0

6,7

4,2

2,9

9,1

Usługi mieszkaniowe
energia elektryczna i in.
16,0

26,1

16,7

18,8

8,9

20,3

14,6

12,3

17,9

17,3

19,4

15,0

9,4

Przedmioty użytku
domowego, AGD
4,4

2,8

5,0

4,4

3,3

3,8

4,4

4,9

3,1

6,4

5,5

5,4

3,9

Ochrona zdrowia
18,3

9,8

8,1

11,0

8,8

8,7

13,2

9,2

7,5

12,0

12,4

11,1

7,5

Transport
10,6

8,6

11,3

9,8

11,0

7,5

10,5

13,0

9,5

11,2

11,0

12,8

10,6

Łączność
1,5

2,1

2,7

2,9

3,7

2,9

2,3

2,3

3,6

2,4

2,2

3,7

4,1

Wypoczynek, kultura
8,6

4,9

8,7

11,0

5,3

7,1

10,7

6,4

7,7

6,4

8,1

8,1

6,1

8,5

9,4

7,8

7,8

9,6

8,0

7,5

7,0

8,0

6,6

5,7

7,9

5,5

Wykształcenie

Tabela 2. Struktura rzeczywistego spożycia gospodarstw domowych w 2005 r. (w %)

Restauracje i hotele
5,6

2,8

6,2

5,6

2,7

2,4

4,1

2,7

4,6

8,3

4,3

4,0

2,7

Różne towary i usługi
14,0

4,4

9,8

8,3

5,7

12,2

14,0

7,3

5,4

9,5

13,4

11,0

7,4

Zakupy netto za granicą
0,0

–1,6

–6,4

–4,1

–0,7

–0,4

2,2

–1,4

1,8

–1,4

1,9

–2,2

2,8
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do oszczędzania. W tym okresie udział oszczędności w dochodach wynosił:
w 2009 r. – 14,0%, 2010 – 14,6%, podczas gdy w 2008 r. – 6,0%, a w 2007 r.
– 9,6%. Zmieniły się także stosowane do tego instrumenty. W 2008 r. tylko 0,2%
dochodów pieniężnych wykorzystano na zwiększenie wkładów w bankach i zakup papierów wartościowych, zaś 7,9% na zakup waluty, natomiast w 2010 r. było
to odpowiednio 7,7 i 3,7%.
W tabeli 2 przedstawiono strukturę spożycia gospodarstw domowych w Rosji
i wybranych krajach w 2005 r. Widać tu wyraźne zróżnicowanie w zależności od
poziomu rozwoju gospodarczego.
Badania prowadzone wśród gospodarstw domowych dają odpowiedź odnośnie do hierarchii celów oszczędzania. Na pierwszym miejscu wymieniany jest
zakup nieruchomości, następnie – chociaż kolejność trochę się zmienia w zależności od terminu badania – urlop, leczenie, wykształcenie, na wszelki wypadek,
„na czarny dzień”, zakup samochodu. Kryzys w zasadzie nie dokonał istotnych
zmian w hierarchii celów, natomiast o ile wcześniej gospodarstwa domowa wymieniały po kilka celów (maksymalnie można było wymienić 3), o tyle pogorszenie sytuacji finansowej związane z kryzysem ograniczyło ich liczbę10, co jest
wyraźnie widoczne na wykresie 4.

2. System bankowy Federacji Rosyjskiej
Na początku 2011 r. w Rosji działało 1012 banków11 posiadających 2926
oddziałów i ok. 38 000 placówek niższej rangi o ograniczonym zakresie działania. Liczba banków systematycznie maleje (w ciągu ostatnich 5 lat o 241, tj.
o 20%), natomiast placówek rośnie, głównie dzięki wzrostowi liczby placówek
niższej rangi, przy jednoczesnej malejącej liczbie oddziałów (w ciągu ostatnich
5 lat o przeszło 10%)12. Aktywa systemu bankowego wynosiły 33 805 mld RUB
(ok. 835 mld €13) i w ciągu roku 2010 wzrosły o 14,9%. W roku 2009 wzrost wyniósł tylko 5%, jednak w poprzednich 4 latach aktywa zwiększały się o 36-44%.
Socialnoje położenije i urowien żyzni..., tab. 4.10.
Dokładniej: „instytucji kredytowych”. Pojęcie to obejmuje zarówno banki, tzn. instytucje
kredytowe, które na podstawie licencji banku centralnego mogą oferować wszystkie produkty
i usługi przewidziane prawem bankowym oraz niebankowe instytucje kredytowe, oferujące na
podstawie licencji banku centralnego tylko określone w niej produkty i usługi. Są dwa rodzaje
niebankowych instytucji kredytowych: rozliczeniowe i depozytowo-kredytowe. Statystyki ujmują
je razem z bankami, bez wydzielania w oddzielną grupę. Ich udział w sektorze bankowym jest
niewielki (działa ich ok. 60, łączny udział w aktywach nie przekracza 1%).
12
„Bulleten bankowskoj statistiki”, Centralnyj bank Rossijskoj Federacii, No. 12 (63), Moskwa
2006, tab. 4.1.1, No. 2 (213), Moskwa 2011, tab. 4.1.1.
13
Kurs w dniu 1 stycznia 2011 r.: 1€ – 40,4876 RUB.
10
11
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Fundusze własne wynosiły 4732 mld RUB (ok. 117 mld €) i wzrosły w 2010 r.
o 2,4%. W poprzednich latach ich przyrost był znacznie większy, np. 2009
– 21,2%, 2007 – 57,8%; tak znaczny wzrost w kryzysowym 2009 r. możliwy
był dzięki wydatnej pomocy państwa. Tylko 766 banków (76%) miało fundusze
własne równe lub większe od 180 mln RUB14 (ok. 4,4 mln €), ale dysponują one
przeszło 97% kapitałów i aktywów sektora. Rosyjskie banki są słabo wyposażone
kapitałowo15, 3/4 z nich nie jest w stanie udzielić pojedynczego kredytu przekraczającego 10 mln USD, jeśli uwzględnić ograniczenia dotyczące koncentracji
wierzytelności16. Podstawowym źródłem finansowania działalności bankowej
są środki pozyskane od podmiotów gospodarczych i instytucji niefinansowych
(11 127 mld RUB, 33% pasywów) i osób fizycznych (9818 RUB, 29% pasywów).
W 2010 r. wzrosły one odpowiednio o 16 i 31%, natomiast w roku 2009 o 9,5 i 27%.
Tak duży wzrost środków, przede wszystkim osób fizycznych, spowodowany różnymi działaniami banków obawiających się utraty bazy depozytowej w związku
z kryzysem, jest obecnie dużym problemem dla sektora17. Około 80% to środki
w walucie krajowej (wg stanu na 1.01.2009 – 67%). Depozyty długoterminowe
osób prawnych (z wyłączeniem banków) i fizycznych, powyżej 3 lat, stanowią
tylko ok. 15%18. Podstawową pozycją aktywów są kredyty – 66% (22 167 mld
RUB), w tym 42% aktywów stanowią kredyty dla instytucji niefinansowych
i 12% dla osób fizycznych. W ciągu ostatniego roku ich wartość wzrosła: kredyty dla instytucji o 12,1%, dla osób fizycznych o 14,3%, w 2009 r. wzrost tych
pierwszych był minimalny (0,3%), natomiast w przypadku osób fizycznych zanotowano znaczący spadek (–11%). Kredyty walutowe dla sektora niefinansowego
14
Jest to minimalna wielkość funduszy własnych dla nowo tworzonych banków; już istniejące,
z mniejszymi funduszami, mogą pod pewnymi warunkami kontynuować działalność do końca
2011 r., od 1 stycznia 2012 r. wszystkie banki będą musiały dostosować się do nowych wymagań.
Od 1 stycznia 2010 r. minimalna kwota wynosi 90 mln RUB; wymogu tego nie spełnia 59 banków
(„Bulleten bankowskoj statistiki” No. 2, tab. 4.1.7.).
15
Tylko 155 (15%) banków ma zarejestrowany kapitał statutowy przekraczający 1 mld RUB,
tj. ok. 25 mln € (ibidem, tab. 4.1.3).
16
O.G. Solncew, Ispolzowanie potencjała wnutrennih sbereżenij dla rasszirenia dolgosrocznogo
kreditowania ekonomiki (tezisy), dokład na konferencju „Rossija i mir: w poiskah innowacionnoj
strategii”, Moskwa, 18.03. 2011, http://www.forecast.ru/mainframe.asp [20.03.2011].
17
Od pierwszej połowy 2007 r. do początku 2009 r. kredytobiorcami rosyjskich banków
zostały największe rosyjskie korporacje, takie jak Rosneft, Transneft czy Gazprom. W czasie
kryzysu finansowały się one na rynku krajowym pod wysokie oprocentowanie. Gdy poprawiły
się warunki na światowym rynku kredytowym i rynku obligacji, kredytobiorcy ci przedterminowo
spłacili drogie rosyjskie kredyty, zastępując je kredytami banków zagranicznych i emisją obligacji.
Spadł także popyt na kredyty. W efekcie zwiększyła się między bankami konkurencja o dobrych
kredytobiorców, co doprowadziło do spadku oprocentowania kredytów korporacyjnych przy
wysokim oprocentowaniu depozytów.
18
Obzor bankowskogo sektora Rossijskoj Federacii, No. 100, CBRF, Moskwa fewral 2011,
tab. 23, 25; „Bulleten bankowskoj statistiki”, No. 2 (213), Moskwa 2011, tab. 4.2.1, 4.2.2.
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stanowią 40% kredytów dla tego sektora, udział w nich kredytów dla osób fizycznych jest nieznaczny. Około 1/3 kredytów udzielonych podmiotom gospodarczym
to kredyty na okres przekraczający 3 lata. Udział kredytów w aktywach od kilku
lat maleje na rzecz papierów wartościowych. Należności zagrożone stanowią
4,7% należności ogółem19.
Pod względem terytorialnym bankowość rosyjska jest skoncentrowana w Moskwie i obwodzie moskiewskim – mieści się tam 525 (52%) banków, na które
przypada 65% aktywów całego sektora, 37% kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych i osób fizycznych (rezydentów), 41% depozytów osób fizycznych20.
Udział 200 największych pod względem aktywów banków w aktywach całego sektora wynosił na koniec 2010 r. 93,9%, a pięciu – 47,7% (na początku roku –
47,9%). 200 największych pod względem kapitałów własnych banków posiadało
92,7% kapitału całego sektora, pięć – 48,8% (na początku roku – 52,25%). Duża
liczba niewielkich banków powoduje, że poziom koncentracji sektora mierzony
wskaźnikiem Herfindahla-Hirschmana21 (HHI) jest niewysoki. W przypadku aktywów na 1 stycznia 2011 r. wynosił on 0,091 (rok wcześniej – 0,087), kapitałów
własnych – 0,090 (0,105), kredytów dla przedsiębiorstw i instytucji niefinansowych – 0,125 (0,135). Jedynie dla wkładów osób fizycznych poziom koncentracji
był wysoki, HHI miał wartość 0,236 (0,251)22.
W odróżnieniu od systemów bankowych większości krajów postsocjalistycznych rosyjski system bankowy zdominowany jest przez banki państwowe,
natomiast stosunkowo niewielki jest udział kapitału zagranicznego23. Dziesięć

Obzor bankowskogo sektora..., tab. 2, 12, 14; „Bulleten bankowskoj statistiki”, No. 2,
tab. 4.3.1. Są to oficjalne dane banku centralnego, według ocen różnych ekspertów poziom tych
wierzytelności jest 2-3 razy wyższy. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego w połowie
2010 r. stanowiły one 9,5% (Global Financial Stability Report October 2010, International Monetary
Fund, Washington 2010, statistical appendix, tab. 24). W ocenie Standard & Poors sytuacja jest
jeszcze gorsza: udział kredytów „problemowych” (wliczając w to kredyty restrukturyzowane)
w 2009 r. wynosił 40%, w 2011 r. powinien się obniżyć do 25% (Raschody po kreditnomu
risku w bankach Rossii, Kazachstana, Ukrainy, Belarusi, Azerbajdżana, Gruzii i Uzbekistana
stabilizirujutsa, Standard & Poors, http://www.standardandpoors.ru/article.php [4.04.2011].
20
Otczet o razwitii bankowskogo sektora i bankowskogo nadzora w 2010 godu, Centralnyj
bank Rossijskoj Federacii, 2011, s. 107-112.
21
Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI) jest miarą koncentracji rynku; określa
szacunkowy poziom zagęszczenia w danej branży oraz poziom konkurencji na danym rynku, jest
wykorzystywany przez instytucje antymonopolowe, wyliczany jako suma kwadratów udziałów
w rynku wszystkich jego uczestników, może przyjmować wartość od 0 (konkurencja doskonała) do
1 (monopol); poziom HHI poniżej 0,10 oznacza niski poziom koncentracji, 0,10 do 0,18 – średni,
powyżej 0,18 – wysoki. Spadek wartości HHI oznacza wzrost konkurencyjności.
22
Otczet o razwitii..., s. 15.
23
W wielu byłych krajach socjalistycznych udział banków z przewagą kapitału państwowego w aktywach sektora nie przekracza kilku procent, według Europejskiego Banku Odbudowy
19
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Rosselhozbank

Rosbank

VTB 24

Sbierbank
RF

62 971

65 090

67 608

68 782

70 439

80 257

83 199

120 762

382 851

1 256 013

Kredyty konsumenckie

Uralsib

Rosbank

MDM Bank

Rosselhozbank

Raiffeisen

Bank
Moskwy

Alfa-Bank

Gazprombank

VTB 24

Sbierbank
RF

117 807

121 261

122 220

125 187

156 939

166 546

185 122

206 259

630 052

4 689 511

Wkłady osób fizycznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych bankir.ru, http://bankir.ru/rating/ [7.04.2011].

Dane wg stanu z 1.01.2011 r.
Banki z przewagą kapitału państwowego: Bank Moskwy, Gazprombank, Rosselhozbank, Sbierbank FR, VTB, VTB 24.
Banki z przewagą kapitału zagranicznego (należącego do nierezydentów i rezydentów FR): MDM Bank (rezydenci), Promsvjazbank (rezydenci), Nomos-Bank
(nierezydenci i rezydenci), HKF Bank, Raiffeisen, Rosbank, Rusfinansbank, UniCredit Bank.
Banki z przewagą kapitału rosyjskiego prywatnego: Alfa-Bank, Russkij Standard, Uralsib.

9 326 506

1. Sbierbank
RF

Aktywa

Tabela 3. Największe banki Federacji Rosyjskiej (mln RUB)
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największych banków państwowych dysponuje przeszło połową aktywów całego sektora i w ciągu ostatniego dziesięciolecia ich udział wzrastał24. Udzieliły
one prawie 60% kredytów dla sektora niefinansowego i pozyskały przeszło
połowę środków tego sektora25. Największy bank państwowy, a jednocześnie
największy bank w FR, Sbierbank, stanowi klasę sam dla siebie – jego przewaga
nad innymi bankami jest ogromna. W tabeli 3 przedstawiono 10 największych
banków FR; widać, że banki państwowe zajmują czołowe pozycje. Wprawdzie
władze zapowiadają zmniejszenie udziału państwa w sektorze bankowym poprzez prywatyzację banków, ale sprowadzać się to będzie do takiej sprzedaży
akcji, by w rękach państwa pozostał pakiet większościowy (a co najmniej
kontrolny) lub „złota akcja”, dająca państwu decydujący wpływ na działalność
banku.
Na początku 2011 r. działało 220 banków z udziałem kapitału zagranicznego,
w tym 80 z udziałem 100% i 31 z udziałem powyżej 50%26. Znaczenie banków
z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego w sektorze jest stosunkowo
niewielkie. Ilościowo stanowią 11% (z tego 8% to banki całkowicie należące do
kapitału zagranicznego). Przypada na nie 18% (11%)27 aktywów sektora, 15%
(9,2%) kredytów dla przedsiębiorstw i instytucji niefinansowych, 26% (15%) kredytów dla osób fizycznych, 12% (5,3%) depozytów osób fizycznych i 18% (15%)
środków przedsiębiorstw i instytucji niefinansowych. Aktywnie działają na rynku
międzybankowym – udzieliły 25% (9%) kredytów międzybankowych, wypracowały prawie 21% (15%) zysku sektora w 2010 r.28 W Moskwie ma siedzibę 90
i Rozwoju w 2009 r. wynosił: Bułgaria – 2,4%; Czechy – 4,9%; Węgry – 3,9%; Estonia – 0%;
Kazachstan – 0,6%; Rumunia – 7,9%, Słowacja – 0,95%. Stosunkowo wysoki był udział państwa
w Polsce – 22,1% (wg NBP – 20,7%), Słowenii – 16,7%, na Łotwie – 17,1%. Udział banków
należących do kapitału zagranicznego był wysoki: w Estonii, Słowacji i na Litwie przekraczał
90%, w Czechach, Rumunii i na Węgrzech powyżej 80%, w Polsce – 72% (NBP – 68%),
stosunkowo nieduży w Słowenii – 29,5% czy Kazachstanie – 18,2%; dla porównania: w Holandii,
Hiszpanii, Niemczech i Szwecji jest to poniżej 10%, we Włoszech, Austrii i Danii nie przekracza
20% (Structural change indicators, European Bank for Reconstruction and Development,
http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data/ macro.shtml#structural [10.04.2011]; Rozwój
systemu finansowego w Polsce w 2009 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa, listopad 2010,
s. 121; EU banking structures, European Central Bank, Frankfurt am Main, September 2010).
24
W 1998 r. było to ok. 1/3 aktywów systemu (L. Bartosik, Kapitał państwowy w systemie
bankowym Federacji Rosyjskiej, w: Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym
ładzie globalnym, red. nauk. M. Giedz, A.R. Kozłowski, R. Majewski, Wyższa Szkoła Bankowa
w Gdańsku, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 167-181).
25
Ibidem.
26
„Bulleten bankowskoj statistiki” No. 2, tab. 4.1.4. Ostatecznymi właścicielami części tego
kapitału są rezydenci FR.
27
W nawiasie dane dla banków ze 100% udziałem kapitału zagranicznego.
28
Obzor bankowskogo sektora..., tab. 10.
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Obzor bankowskogo sektora..., No. 75, 82, 101, CB RF, Moskwa 2009, 2011.

1.01.2004

Wyszczególnienie

Liczba banków (działających)
Aktywa (mld RUB)
– wzrost w %, r/r
– w % PKB
Fundusze własne (mld RUB)
– wzrost w %, r/r
– w % PKB
Kredyty dla sektora niefinansowego (mld RUB)
– wzrost w %, r/r
– w % PKB
– w % aktywów
w tym kredyty dla osób fizycznych (mld RUB)
– wzrost w %, r/r
– w % PKB
– w % aktywów
Depozyty osób fizycznych (mld RUB)
– wzrost w %, r/r
– w % PKB
– w % pasywów
Depozyty przedsiębiorstw niefinansowych (mld RUB)
– wzrost w %, r/r
– w % PKB
– w % pasywów
Kredyty zagrożone (% kredytów ogółem)
ROA
ROE

Tabela 4. Sektor bankowy Federacji Rosyjskiej
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Rozwój systemu finansowego...; EBF Database 2009, European Banking Federation, http://www.ebf-fbe.eu/index.
php?page=statistics [5.04.2011]; Global Financial Stability Report April 2011, International Monetary Fund, Washington 2011, Financial Soundness Indicators tables,
http://fsi.imf.org/fsitables.aspx [5.04.2011]; EU banking...; Obzor bankowskogo sektora..., No. 100, CBRF, Moskwa fewral 2011, tab. 7, 10; Banks in Turkey 2009,
The Banks Associacion of Turkey, May 2010.
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a – w tym: 49 banków komercyjnych, 18 oddziałów instytucji kredytowych i 576 banków spółdzielczych
b – nie ujęto oddziałów banków zagranicznych (razem z nimi – 72,3%)
c – ok. 3500, jeśli uwzględnić także placówki niższej rangi
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Tabela 5. Sektor bankowy w Federacji Rosyjskiej i wybranych krajach, stan na koniec 2009 r.
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Lech Bartosik

(tj. 80%) banków z przewagą kapitału zagranicznego29. W FR nie są wydawane zezwolenia na otwieranie oddziałów banków zagranicznych, chociaż prawo
dopuszcza taką formę działalności bankowej, dlatego funkcjonują tylko spółki
zależne. Segment „banków zagranicznych” rozwija się bardzo powoli, co z jednej
strony jest wynikiem ambiwalentnych odczuć władz odnośnie do kapitału zagranicznego, z drugiej – pewnej ostrożności inwestorów, wynikającej ze specyficznych uwarunkowań rynku rosyjskiego30.
Porównanie rosyjskiego systemu bankowego z systemami innych krajów
przy wykorzystaniu wskaźników względnych pokazuje, że ustępuje on nie tylko
systemom krajów rozwiniętych, ale także wielu postsocjalistycznych. W tabeli 4
przedstawiono podstawowe dane sektora bankowego FR za okres od 1 stycznia
2004 r. do 1 stycznia 2011 r., natomiast w tabeli 5 dokonano jego porównania
z sektorami w innych krajach na koniec 2009 r.

3. Kredyty dla osób fizycznych
Rynek kredytów dla osób fizycznych zaczął rozwijać się w FR dopiero
w pierwszych latach obecnego wieku. Do kryzysu w 1998 r. banki angażowały się przede wszystkim w operacje walutowe, międzybankowe, finansowanie
deficytu budżetowego państwa poprzez inwestycje w państwowe papiery wartościowe (szczególnie od 1996 r.) oraz obsługę i tworzenie kanałów odpływu
środków pieniężnych z legalnego obrotu produkcyjnego. Deficyt budżetowy
finansowany był głównie z pozyskanych środków osób fizycznych i – w mniejszym stopniu – z inwestycji zagranicznych na rynku dłużnych państwowych
papierów wartościowych (dokonywanych w szarej strefie). Normalna funkcja
systemu bankowego, tj. finansowanie kapitału obrotowego i rozwoju sfery realnej w początkowym okresie, znajdowała się poza głównym nurtem działalności
banków. Znaczenia zaczęła nabierać dopiero później, wraz ze stabilizacją sytuacji
makroekonomicznej (szczególnie od połowy 1995 r., gdy pojawiły się pierwsze
znaczące rezultaty działań władz w postaci szybkiego spadku inflacji i stabilizacji kursu walutowego). Środki na tę działalność pochodziły z transformacji
międzysektorowej, tzn. pozyskane środki przedsiębiorstw jednych sektorów
(branż) były wykorzystywane do kredytowania przedsiębiorstw innych sektorów.

29
Informacja o kreditnych organizacjach s uczastiem nierezidentow na 1 janwaria 2011 goda,
CB RF, http://cbr.ru/analytics/bank_system/print.asp?file=PUB_110101.htm [4.04.2011].
30
L. Bartosik, Kapitał zagraniczny w systemie bankowym Federacji Rosyjskiej, „Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2010, nr 16, s. 53-82.
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Środki osób fizycznych były z tego procesu w znacznym stopniu wyłączone31.
Kredyty dla sektora realnego stanowiły w 1996 r. 28,7% aktywów systemu,
w 1997 r. – 31,8%, inwestycje w państwowe papiery wartościowe odpowiednio
20,9 i 21,6%, ale dochody z inwestycji w państwowe papiery wartościowe stanowiły w 1996 r. 40% dochodów ogółem, w 1997 r. – 30%, a dochody odsetkowe
od kredytów, podstawowego obszaru działania banków na świecie, w latach
1996-1997 stanowiły ok. 35%, przy czym znaczna część z nich istniała tylko na
papierze32. Było to wynikiem nie tylko niskiego udziału kredytów w aktywach,
ale także różnej dochodowości operacji, np. na początku 1996 r. średnie oprocentowanie kredytów wynosiło 60% p.a., a państwowych papierów wartościowych
ok. 100%. W miarę spadku inflacji i (po pewnej liberalizacji przepisów) zwiększonego napływu kapitału zagranicznego na rynek długu państwowego sytuacja
zmieniała się i na początku lutego 1997 r. oprocentowanie kredytów zmniejszyło
się do 47% p.a., a papierów wartościowych do 31% p.a.33 Spadek dochodowości
operacji z papierami wartościowymi zmusił banki do przeorientowania znaczącej
części swojej działalności na sektor realny.
Kryzys finansowy i gospodarczy w 1998 r. wprowadził korekty do modelu
funkcjonowania banków i przedsiębiorstw. Rosyjski sektor finansowy i realny
zostały odcięte od międzynarodowych rynków finansowych i zagranicznych
kredytodawców34, banki utraciły większą część kapitałów własnych, duża część
aktywów przestała zarabiać, znaczna część depozytów firm i szczególnie osób fizycznych została wycofana lub przeniesiona do państwowego Sbierbanku. Przedsiębiorstwa były skazane na finansowanie w bankach rosyjskich, których możliwości w tym zakresie zostały przez kryzys bardzo ograniczone. Na przełomie lat
1990/2000 sytuacja zaczęła się zmieniać. W wyniku wzrostu realnych dochodów
gospodarstw domowych i ich zaufania do banków zwiększyła się baza depozytowa banków. Stabilizacja kursu rubla powoduje, że część oszczędności walutowych
w gotówce ulega przekształceniu w depozyty. Także przedsiębiorstwa, wyraźnie
odczuwające poprawę sytuacji gospodarczej (w dużej mierze dzięki poprawie
koniunktury światowej), zwiększają swoje środki na rachunkach bankowych,
31
Powodem była stosunkowo wysoka cena, orientacja większości banków na obsługę osób
prawnych, dominacja na rynku wkładów osób fizycznych państwowego Sbierbanku, który bardzo
angażował się w finansowanie deficytu budżetowego, np. na początku 1998 r. przypadało na niego
przeszło 62% państwowych papierów wartościowych znajdujących się w posiadaniu banków
(Bankowskij krizis: tuman rasseiwajetsa!?..., Centr razwitja, Moskwa 1999, s. 7).
32
Czto banki mogut dat ekonomike, obozrenie ot 3.06.2002, Centr razwitja, Moskwa 2002,
s. 2; Bankowskij krizis: tuman..., s. 2-3.
33
Bankowskij krizis: tuman..., s. 4.
34
M.in. w wyniku gwałtownego osłabienia rubla i ogłoszenia przez władze moratorium na
spłatę zadłużenia państwowego i prywatnego, co spowodowało obniżanie międzynarodowych
ratingów FR i firm rosyjskich.
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a jednocześnie część z nich gotowa jest inwestować i sięgać w tym celu do zewnętrznych źródeł finansowania. Międzynarodowe agencje ratingowe stopniowo
podnoszą oceny Rosji i firm rosyjskich, co umożliwia dostęp do międzynarodowych rynków finansowych i zagranicznych kredytodawców. Banki rosyjskie
znów mogą na dobrych warunkach pozyskiwać środki za granicą35. Jednocześnie
rozpoczyna się konkurencja między bankami rosyjskimi a zagranicznymi kredytodawcami o najlepsze przedsiębiorstwa. Mogą one pozyskiwać finansowanie za
granicą po cenie, na terminy i w kwotach, których nie są w stanie zapewnić im
banki rosyjskie (poza Sbierbankiem i Wnesztorgbankiem)36. Banki rosyjskie tę
rywalizacje przegrywają i zostają wyparte z tego segmentu rynku – największe
i najlepsze firmy finansują swoje potrzeby za granicą. W branżach obciążonych
małym ryzykiem (wydobycie ropy naftowej, metalurgia, przemysł spożywczy) kredyty zagraniczne zwiększyły się w ciągu 3 kwartałów 2002 r. o 32%37.
W 2004 r. udział kredytodawców zagranicznych w kredytach dla przedsiębiorstw
niefinansowych wynosił 34%, w 2005 r. – 50%38. Bankom rosyjskim pozostają
przedsiębiorstwa obciążone większym ryzykiem, ale i tutaj sytuacja nie jest taka
prosta. W 2001 r. powstał w Rosji rynek obligacji korporacyjnych, który bardzo
szybko zaczął się rozwijać. Na początku 2005 r. jego wielkość to 12,7% kredytów rublowych udzielonych przez rosyjskie banki (8,4% wszystkich kredytów).
Emisja obligacji stała się alternatywą dla kredytów, z której korzystają lepsze
przedsiębiorstwa. Pogorszeniu uległa jakość portfela kredytowego banków, wzrosło ryzyko ich działania39. W takiej sytuacji banki musiały znaleźć nowy obszar
aktywności, który zapewniłby dochody, zdywersyfikował aktywa i zmniejszył
ryzyko. Jest nim finansowanie osób fizycznych40.
35
W 2004 r. pasywa zagraniczne wzrosły o 5,5 mld USD, w 2005 r. o 15,5 mld USD (Tendencii
razwitja bankowskoj sistemy w 2005 godu, Centr makroekonomiczeskogo analiza i kratkosrocznogo
prognozirowania, Moskwa, mart 2006, s. 4).
36
W 2002 r. tylko 5 banków spośród przeszło 1300 działających mogło bez naruszenia norm
ostrożnościowych udzielić kredytu przekraczającego 100 mln USD (Tendencii razwitja bankowskoj
sistemy w 2002 godu, Centr makroekonomiczeskogo analiza i kratkosrocznogo prognozirowania,
Moskwa, apriel 2003, s. 11).
37
Ibidem, s. 22.
38
Ibidem, s. 14. Na początku obecnego roku zobowiązania instytucji niefinansowychrezydentów wobec banków rosyjskich wynosiły 423,2 mld USD, wobec zagranicy (pomijając
zobowiązania wobec inwestorów bezpośrednich) – 234 mld USD, tj. 55% zobowiązań
wobec banków rosyjskich (Obzor bankowskogo sektora..., tab. 16; Wnesznij dolg Rossijskoj
Federacii (detalizirowannoje analiticzeskoje predstawlenije), CB RF, http://cbr.ru/statistics/
print.aspx?file=credit_statistics/debt_an_det.htm&pid=svs&sid=ITM_29204, [3.03.2011].
39
W 2002 r. koncentracja wierzytelności była bardzo wysoka – duże kredyty stanowiły 42%
portfela kredytowego (Tendencii razwitja bankowskoj sistemy w 2002..., s. 12).
40
Drugim nowym kierunkiem działania były inwestycje w korporacyjne papiery wartościowe.
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Pod wpływem przedstawionych wyżej czynników banki zostały zmuszone na
początku lat 2000 do rozwijania nowego kierunku działania – kredytów dla osób
fizycznych. Nie ulega wątpliwości, że również bez oddziaływania tych czynników, wcześniej czy później, kredyty te znalazłyby się w kręgu zainteresowania
banków: po pierwsze, są one znacznie bardziej dochodowe, ich oprocentowanie
w porównaniu z kredytami dla przedsiębiorstw w zależności od okresu kredytowania jest wyższe od kilku do kilkunastu punktów procentowych, ponadto
kredyty te zwykle obciążone są różnego rodzaju opłatami i prowizjami na rzecz
banku, co z nawiązką kompensuje wyższe koszty i ryzyko; po drugie, segment
ten jest bardziej perspektywiczny z punktu widzenia ekstensywnego rozwoju41;
po trzecie, wraz ze wzrostem dochodów, stabilizacją sytuacji makroekonomicznej
i zmianą zachowań społeczeństwa zwiększał się popyt na tego rodzaju usługi;
po czwarte, w pierwszej połowie ubiegłego dziesięciolecia banki rozpoczęły masowe wprowadzanie technologii detalicznych; po piąte, wystąpiła konieczność
zagospodarowania wolnych środków w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania państwa na finansowanie bankowe i wzrostem bazy depozytowej przy
jednoczesnym ograniczeniu możliwości kredytowania przedsiębiorstw w wyniku
niewysokich funduszy własnych banków42.
Rozwój rynku kredytów dla osób fizycznych był zarówno efektem, jak i bodźcem do zmiany postępowania banków. Kredytowanie sektora realnego w coraz
większym stopniu zaczęło się odbywać ze środków tego sektora, natomiast środki
osób fizycznych w coraz większym stopniu były wykorzystywane do kredytowania osób fizycznych. W 2003 r. z każdego rubla depozytów osób fizycznych tylko
14 kopiejek przeznaczano na kredyty dla nich, w 2005 – 26 kopiejek. Natomiast
wykorzystanie tych środków na finansowanie przedsiębiorstw zmniejszyło się
z 47 do 39 kopiejek. Znaczący wpływ na zachowanie systemu miało niewątpliwie
przestawienie się na „opcję detaliczną” dużych banków, np. w 2004 r. stosunek
przyrostu kredytów dla osób fizycznych i dla przedsiębiorstw w Sbierbanku wynosił 4:10, w 2005 r. – 8:10 43.
Według przeprowadzonych w lutym 2011 r. badań z usług banków korzystało wprawdzie
74% ludności, ale tylko 24% z produktów kredytowych (Raznoobrazie bankowskich usług: wybor
rossian, Nacionalnoje agentstwo finansowych issledowanij, 17.03.2011, http://nacfin.ru/novosti-ianalitika/press/press/single/10471.html [20.03.2011].
42
Właściciele banków, zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa, bardziej byli
zainteresowani inwestycjami w sferze realnej, niż w kapitały własne banków ze względu na
różnice w rentowności: w 2002 r. średnia stopa zysku w bankowości (bez Sbierbanku) wynosiła
16%, podczas gdy w przemyśle – 25%, w tym w branży paliwowej – 45%, „czarnej” metalurgii
– 36%, spożywczej – 32%, materiałów budowlanych – 24% (Tendencii razwitja bankowskoj sistemy
w 2002..., s. 12).
43
Ibidem, s. 13, 26.
41
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Wykres 5. Kredyty dla osób fizycznych w latach 2000-2010, mld RUB

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych CB RF.

Wykres 6. Kredyty dla sektora niefinansowego i osób fizycznych jako % PKB

Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 5.

Rynek kredytów dla osób fizycznych rozwijał się bardzo szybko, w niektórych
latach wzrost przekraczał 100%. Na koniec 2010 r. osiągnął wartość 4084,8 mld
RUB, co stanowiło 9,2% PKB. Ich udział w kredytach ogółem dla sektora niefinansowego wynosił 22%, a w aktywach banków 12%. Przeważają kredyty w rublach, udział kredytów walutowych był i jest niewielki, ok. 10% w 2010 r., 23%
w 2000 r. Z jednej strony jest to wynik rosnącego zaufania do waluty krajowej,
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Wykres 7. Kredyty jako procent aktywów sektora bankowego i tempo zmian kredytów
dla osób fizycznych w latach 2000-2010 (%)

Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 5.

Wykres 8. Udział kredytów dla osób fizycznych w kredytach dla sektora niefinansowego (%)

Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 5.

z drugiej – wciąż obecnej pamięci kryzysu 1998 r., gdy rubel w ciągu bardzo
krótkiego czasu stracił na wartości kilkaset procent. Tempo rozwoju wyhamowało pod koniec 2008 r., a w 2009 r. rynek skurczył się o 11%, gdy okazało się,
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że wbrew głoszonemu przez władze sloganowi Rosja nie jest „spokojną wyspą
na wzburzonym oceanie”. Spadek wielkości rynku był efektem zarówno wcześniejszej spłaty kredytów przez część kredytobiorców, jak i ograniczenia wielkości akcji kredytowej. W 2007 r. banki udzieliły kredytów osobom fizycznym na
kwotę 3558,7 mld RUB, w 2008 r. – 4064,5 mld RUB, w 2009 r. nastąpiło bardzo znaczące ograniczenie do 2613,5 mld RUB, by w roku następnym osiągnąć
wartość 3648,6 mld RUB44. Wykresy 5-9 przedstawiają kształtowanie się wyżej
wymienionych wielkości w latach 2000-2010.
Wykres 9. Kredyty dla osób fizycznych – udział kredytów walutowych (%)

Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 5.

Oprocentowanie kredytów jest wysokie. Średnie miesięczne ważone oprocentowanie kredytów w rublach do 1 roku utrzymuje się na poziomie 25-30% p.a.,
dla kredytów powyżej 1 roku wynosi ok. 20% p.a., kredyty w euro są oprocentowane w wysokości 13-14% p.a., przy stosunkowo stabilnym kursie rubla, inflacji
ok. 10% i stawce refinansowania banku centralnego w 2010 r. na poziomie 7,75-8,75%. Należy przy tym pamiętać, że doliczyć do tego należy różnego rodzaju
dodatkowe opłaty i prowizje, co powoduje, że rzeczywiste roczne oprocentowanie
kredytu może sięgać 30-40%. Wykres 10 przedstawia średnie miesięczne ważone
oprocentowanie kredytów w rublach i euro o różnych terminach zapadalności
w ujęciu rocznym.

„Bulleten bankowskoj statistiki”, CB RF, No. 2 z 2011, tab. 6.4.7; „Bulleten bankowskoj
statistiki – regionalnoje priłożenije”, CB RF, No. 1 z 2010, tab.4.7; No. 1 z 2009, tab. 4.14, 4.15;
No. 1 z 2008, tab. 4.4, 4.5.
44
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Wykres 10. Średnie miesięczne ważone oprocentowanie kredytów (% p.a.)

Ź r ó d ł o: „Bulleten bankowskoj statistiki”, CB RF, No. 2 z 2011, No. 12 z 2008, No. 1 z 2007, tab. 4.3.2.,
4.3.3.

Wykres 11. Kredyty mieszkaniowe i mieszkaniowe hipoteczne dla osób fizycznych i ich udział
w kredytach ogółem dla osób fizycznych

Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 5.

Wraz z rozwojem i dojrzewaniem rynku kredytów dla osób fizycznych w drugiej połowie ubiegłego dziesięciolecia zaczął rozwijać się rynek kredytów mieszkaniowych, w tym mieszkaniowych hipotecznych. Obecnie stanowią one ok. 30%
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Wykres 12. Wartość kredytów mieszkaniowych i mieszkaniowych hipotecznych udzielonych
w poszczególnych latach (mld RUB)

Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 5.

Wykres 13. Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych

Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 5.

kredytów dla osób fizycznych. Udział kredytów walutowych nie przekracza kilku
procent. W 2009 r. nastąpił prawie czterokrotny spadek wolumenu udzielonych
kredytów w stosunku do roku 2008. Wykresy 11-13 przedstawiają rozwój rynku
kredytów mieszkaniowych w latach 2005-2010.
W okresie gdy w FR zaczął się tworzyć i rozwijać rynek kredytów dla
osób fizycznych w Polsce, Czechach czy na Węgrzech był on już w znacznym
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Wykres 14. Kredyty dla osób fizycznych (mln €)

Ź r ó d ł o: CEE banking Sektor Report, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG and Raiffeisen Centrobank
AG, October 2004, September 2010.

Wykres 15. Kredyty dla osób fizycznych jako % PKB

Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 14.

stopniu ukształtowany i nieźle rozwinięty45. Mimo większych aktywów sektora,
jego wielkość przez kilka lat była w FR mniejsza czy też porównywalna do wymienionych krajów, np. w 2003 r. aktywa banków wynosiły (w mld €): Polska
111,8, Czechy 79,5, Węgry 54,8, FR 152,5, natomiast kredyty dla osób fizycznych
Oczywiście toutes proportions gardees, jeśli odnieść systemy bankowe Polski, Czech czy
Węgier do systemów w krajach rozwiniętych, to pod wieloma względami można je potraktować
jako systemy na etapie tworzenia.
45
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Wykres 16. Tempo zmian kredytów dla osób fizycznych (%)

Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 14.

(mld €): Polska 21,6, Czechy 6,5, Węgry 8,9, FR 8,2. Do tej pory wielkość tych
kredytów wyrażona w procentach PKB jest 2,5-3,5 razy mniejsza niż w Polsce,
Czechach czy na Węgrzech. Dla 2009 r. dane te kształtowały się następująco:
Polska 31% PKB, Czechy 25% PKB, Węgry 30% PKB, FR 9% PKB46. Szybsze natomiast, niż w pozostałych krajach, było w FR tempo wzrostu kredytów,
szczególnie w początkowym okresie, co w znacznym stopniu wynikało z niskiej
bazy. Większe niż w FR jest w tych krajach znaczenie rynku kredytów dla osób
fizycznych w działalności banków, w Polsce na koniec 2010 r. stanowiły one
42% aktywów i 68% należności od sektora niefinansowego. Większy jest także
udział kredytów walutowych, w Polsce wynosił prawie 39%. Wykresy 14, 15, 16
przedstawiają wielkość kredytów dla osób fizycznych i tempo ich wzrostu w latach 1999-2009 w Polsce, Czechach, FR i na Węgrzech. Niewielki wzrost w FR
w 2002 r. w porównaniu z poprzednimi latami wynika z silnego osłabienia się
rubla wobec euro.

Zakończenie
Rynek kredytów dla osób fizycznych w FR jest wciąż na etapie tworzenia,
chociaż od roku 2006-2007 jest już zauważalny na poziomie makroekonomicznym. Bardzo dynamiczny rozwój gospodarki i związana z tym poprawa sytuacji
46

CEE banking...; Obzor bankowskogo sektora...

Rozwój rynku kredytów dla osób fizycznych w Federacji Rosyjskiej

481

ekonomicznej gospodarstw domowych spowodowała, że zaczęły one w coraz
większym stopniu przechodzić na kredytowy model finansowania potrzeb, co
przełożyło się na dynamiczny rozwój tego rynku. Wprawdzie ostatni kryzys finansowy wprowadził korekty do modelu kredytowego, ale brak kryzysu „złych
długów” (a więc i złych doświadczeń w społeczeństwie i bankach) oraz poprawa
sytuacji gospodarczej spowodowały szybki powrót do tego modelu w drugiej połowie 2010 r. zarówno banków, jak i osób fizycznych.
Zagrożeniem dla dalszego dynamicznego rozwoju kredytów (szczególnie
mieszkaniowych) jest brak długoterminowych pasywów, środki do 3 lat stanowią
95%, a luka pomiędzy kredytami i depozytami sektora niefinansowego powyżej
3 lat wynosiła w 2010 r. 15% PKB47. Problemem jest także brak lub słabość niektórych rozwiązań prawnych, m.in. w zakresie ochrony zarówno kredytobiorców,
jak i banków. Od kilku lat trwają prace nad ustawą o kredycie konsumenckim,
która jasno określi prawa i obowiązki obu stron umowy, zapewniając przy tym
przynajmniej minimum ochrony stronie słabszej, tj. kredytobiorcy. W tej chwili
często nawet już po podpisaniu umowy (przeważnie nieprzejrzystej i niezrozumiałej) nie ma on możliwości uzyskania informacji o całkowitym koszcie kredytu,
ponieważ w umowie ukazywane jest oprocentowanie nominalne, a na podstawie
otrzymanego harmonogramu spłat kredytobiorca nie jest w stanie tego wyliczyć.
Wiąże się z tym konieczność podnoszenia poziomu wiedzy finansowej w społeczeństwie, na co zwracał uwagę w swoim raporcie Bank Światowy, podkreślając,
że w czasie przeprowadzonych badań 25% respondentów nie potrafiło podać
więcej niż jednej prawidłowej odpowiedzi na sześć prostych pytań dotyczących
podstawowej wiedzy z zakresu właściwego prowadzenia finansów domowych48.
Z drugiej strony banki mają problemy z zaspokajaniem się z zabezpieczeń (zastawów), ponieważ obowiązujące przepisy utrudniają egzekucję; problem ten występuje także w przypadku nieruchomości. W połowie ubiegłej dekady Europejski
Bank Odbudowy i Rozwoju oceniał efektywność rozwiązań prawnych w zakresie
hipoteki i listów zastawnych z punktu widzenia różnych kryteriów m.in. w Polsce
i Rosji; w przypadku obu krajów rozwiązania zostały określone jako nieefektywne lub słabo efektywne49. Do tego dochodzi przekonanie wielu kredytobiorców
w Rosji, że w niespłacaniu kredytów nie ma niczego nagannego. Ułatwieniem dla
banków i zwiększeniem bezpieczeństwa ich działania było przyjęcie w 2005 r.
ustawy o biurach historii kredytowych, gromadzących i udostępniających bankom
O.G. Solncew, Ispolzowanie potencjala...
Russian Federation. Diagnostic Review of Consumer Protection in Financial Services, Vol. I,
Key Findings and Recommendations, World Bank, Washington, July 2009, http://siteresources.
worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/vol1english.pdf [3.09.2009], s. 1.
49
Mortgages in transition economies. The legal framework for mortgages and mortgage
securities, European Bank for Reconstruction and Development, London 2007.
47
48
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informacje o potencjalnych kredytobiorcach. Istnieje natomiast niebezpieczeństwo
niedoceniania przez banki ryzyka związanego z kredytowaniem osób fizycznych
wynikające z tego, że stosowane obecnie modele scoringowe zbudowano opierając się na statystykach z lat 2008-2009, gdy państwo różnego rodzaju transferami
socjalnymi przeciwdziałało spadkowi dochodów gospodarstw domowych.
W kontekście rozwoju rynku kredytów dla osób fizycznych istnieje jeszcze
jeden problem na poziomie makroekonomicznym, który rozwiązać muszą władze
państwowe: według niektórych ocen w okresie 2000-2009 z każdych 100 rubli
przyrostu popytu tylko 25 rubli było pokrywane wzrostem produkcji krajowej,
75 rubli – importem i wzrostem cen50.
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Zachowania konsumenckie zamożnych Polaków
na rynku usług bankowych

Streszczenie. Współczesny rynek usług bankowych podlega szybkim i silnym przemianom
zarówno w sferze produktowej, jak i w obszarze zachowań konsumentów. Jednym z najmłodszych
jego elementów jest private banking, tj. bankowość dedykowana najzamożniejszym klientom.
Specyfika cech i wymagań tego segmentu wymusiła na bankach stworzenie specjalnych rozwiązań
zarówno w oferowanym asortymencie, jak i w sposobie obsługi. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie specyfiki zachowań konsumenckich najzamożniejszych klientów banków w Polsce.
W artykule wykorzystano wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez wyspecjalizowane
instytucje badawcze. Analizie poddane zostały: stopień akceptowania ryzyka w zachowaniach inwestycyjnych, preferencje i oczekiwania związane z doradztwem, oczekiwania produktowe i usługowe
zamożnych klientów, zmiany w zachowaniach finansowych, jakie miały miejsce po światowym
kryzysie finansowym, a także główne motywy bogacenia się i posiadania.
Słowa kluczowe: zamożni klienci banków, private banking, personal banking, zachowania
konsumenckie, High Net Worth Individuals, Mass Affluent, doradca klienta

Wstęp
Zamożni Polacy stanowią dla instytucji finansowych niezwykle atrakcyjny
rynek. Dzieje się tak z uwagi na wysoką rentowność tego segmentu (jest to obszar działań generujący dużo wyższe zyski niż masowa bankowość detaliczna),
a także ze względu na strategiczny charakter rynku (w Polsce segment jest na
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wczesnym etapie rozwoju, ma duży potencjał przyszłościowy). Sztuka pozyskania i utrzymania tak cennych klientów wymaga wnikliwego poznania ich zachowań konsumenckich związanych z produktami i usługami finansowymi. Niniejsze
opracowanie ma odpowiedzieć na następujące pytania badawcze dotyczące wspomnianego obszaru:
– Jakie cechy szczególne charakteryzują polskich zamożnych klientów banków? Czy jest to segment jednorodny, czy raczej złożony z subsegmentów mających odmienne oczekiwania?
– Jakie cele finansowe stawiają przed sobą zamożni Polacy?
– Jaki jest stopień akceptowanego przez nich ryzyka związanego z nabywaniem usług finansowych?
– W jakim stopniu samodzielnie osoby zamożne podejmują swoje decyzje
finansowe? Czy oczekują intensywnego doradztwa ze strony banku?
– Jaką rolę w procesie korzystania z usług banku odgrywa w ich przypadku
osobisty doradca? Jakie są oczekiwania zamożnych klientów względem jego
osoby i według jakich kryteriów dokonują oni oceny pracy doradcy? Jaką rolę
odgrywa doradca w budowaniu trwałych relacji z klientami?
– Czy preferencje i zachowania konsumenckie zamożnych klientów uległy
zmianie po globalnym kryzysie finansowym?
– Jakie motywy skłaniają osoby zamożne do gromadzenia i pomnażania bogactwa?
Poszczególne części artykułu będą poświęcone szukaniu odpowiedzi na postawione wyżej pytania.

1. Bankowość dla klientów zamożnych – istota, specyfika, rodzaje
Jedną z ważniejszych przesłanek istnienia w gospodarce różnego rodzaju
instytucji pośrednictwa finansowego jest funkcjonowanie na rynku podmiotów
posiadających nadwyżki środków finansowych (takich jak gospodarstwa domowe czy przedsiębiorstwa) oraz podmiotów wykazujących zapotrzebowanie
na te środki1 (takich jak przedsiębiorstwa, państwo czy inne gospodarstwa domowe). Podmioty te różnią się zarówno pod względem potrzeb finansowych,
jak i wielkości posiadanych środków płynnych, źródeł majątku czy bieżących
dochodów. Przedmiotem niniejszego opracowania jest jedna z obsługiwanych
przez banki grup, wyłoniona z segmentu klientów detalicznych grupa klientów
o najwyższym statusie materialnym. Ze względu na wartość aktywów, którymi
Szerzej np. M. Górski, Architektura systemu finansowego gospodarki, Wyd. Naukowe
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 65.
1
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dysponują klienci, zazwyczaj wyróżnia się trzy ich grupy: klienci o niskim poziomie aktywów (którym dedykowana jest bankowość detaliczna), o średnim poziomie (objęci usługami personal banking) i o wysokim (obsługiwani w ramach
private banking) (por. rys. 1). W zależności od wysokości aktywów, którymi dysponują klienci widoczne są ich odmienne oczekiwania zarówno w zakresie oferty
usługowej banków, jak i w zakresie doradztwa oraz obsługi przez personel banków.
Masowi klienci fizyczni, posiadający ograniczone zasoby finansowe, oczekują
usług podstawowych, funkcjonalnych, mających przystępne ceny i zwiększających użyteczność miejsca i czasu (np. standardowe rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, przelewy internetowe czy kredyty konsumpcyjne lub hipoteczne).
Im wyższy status materialny klienta, tym bardziej złożone stają się jego potrzeby finansowe i oczekiwania w zakresie doradztwa. Klienci najzamożniejsi dążą
nie tylko do zaawansowanych rozwiązań finansowych mających pomnażać i/lub
chronić ich majątek, zaawansowanego doradztwa, ale także standardu obsługi,
który ułatwi im kontakty z bankiem i jednocześnie podkreśli prestiż wynikający
z ich pozycji społecznej. Mają to zapewniać usługi private banking.

Rys. 1. Oferta dla klientów indywidualnych
Ź r ó d ł o: L. Dziawgo, Private banking. Bankowość dla zamożnych klientów, Wyd. Oficyna Ekonomiczna
Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 51.

Personal banking (bankowość osobista) stworzony został z myślą o klientach średniozamożnych, posiadających aktywa większe od przeciętnych. Klienci
ci oczekują oferty szerszej od tej, która jest kierowana do masowego klienta bankowości detalicznej. Jest ona także bardziej zindywidualizowana niż ta ostatnia.
Na znaczeniu zyskuje również w tym segmencie rola doradcy klienta.
Private banking (bankowość prywatna) jest odpowiedzią banków na istnienie grupy klientów najzamożniejszych. W literaturze przedmiotu prezentowane
są różne definicje private bankingu2. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje
Zob. np. R. Patterson, Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002; Leksykon bankowo-giełdowy, red. Z. Krzyżkiewicz,
2
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zaproponowana przez L. Dziawgo definicja o charakterze funkcjonalno-instytucjonalnym, przedstawiająca private banking jako „zindywidualizowaną i kompleksową obsługę finansową zamożnych klientów indywidualnych przez
bank”3. Takie ujęcie eksponuje główne cechy bankowości prywatnej, tj.: cechy
szczególne grupy docelowej – zamożność i przynależność do klientów indywidualnych (klientami zamożnymi i wysokodochodowymi są również duże instytucje,
np. klienci korporacyjni, ci jednak objęci są odrębnymi działaniami banków); obsługa realizowana przez bank (potrzeby finansowe zamożnych klientów są również zaspokajane przez inne instytucje finansowe, np. firmy doradcze czy butiki
finansowe, lecz wówczas nie mamy do czynienia z private bankingiem); zindywidualizowany charakter obsługi (w ramach klasycznego private bankingu usługi
finansowe są „szyte na miarę” i często tworzone specjalnie z myślą o konkretnym
kliencie i jego specyficznych potrzebach); kompleksowość obsługi.
Oprócz dwóch opisanych rodzajów bankowości dedykowanej zamożnym
klientom banki stworzyły jeszcze jeden jej rodzaj określany mianem wealth management. Zarządzanie bogactwem (czyli właśnie wealth management) to usługi
doradztwa inwestycyjnego, obejmujące zarządzanie całym majątkiem klientów4.
Celem usług health management jest dostarczanie zamożnemu klientowi wysokiej
wartości dodanej poprzez oferowanie usług wysokozindywidualizowanych, ściśle
dopasowanych do potrzeb danego klienta. Usługi te mają zapewnić klientowi długofalowy wzrost wartości posiadanych aktywów finansowych i pozafinansowych,
a od private bankingu różni je wyższa wartość płynnych aktywów.

2. Segmentacja zamożnych klientów banków
Jak widać, bankowość dla zamożnych klientów indywidualnych jest pojęciem dosyć szerokim i obejmuje zarówno personal banking, private banking, jak
i wealth management. Podział taki jest skutkiem dużego zróżnicowania klientów
zamożnych. Grupa ta nie jest homogeniczna, dzieli się na subsegmenty, a stosowanymi przez banki kryteriami podziału są: źródła bogactwa (pochodzenie), etap
w cyklu życia, wykonywany zawód, oczekiwane korzyści etc. Najczęściej stosowanym kryterium podziału klientów zamożnych jest wielkość posiadanych aktywów lub wysokość miesięcznych wpływów na konto. Na rynkach rozwiniętych
Poltext, Warszawa 2006; W. Smid, Leksykon przedsiębiorcy, Poltext, Warszawa 2007; Banki
w Polsce. Wyzwania i tendencje rozwojowe, red. W. Jaworski, Poltext, Warszawa 2001.
3
L. Dziawgo, Private banking. Bankowość dla zamożnych klientów, Oficyna Ekonomiczna
Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 15.
4
A. Smoleńska, Jak zarządza się bogactwem, „Gazeta Bankowa” 2010, kwiecień, s. 29.
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przyjęto następujące graniczne wartości aktywów: wolne środki w wysokości
powyżej 100 tys. USD pozycjonują klienta w tzw. segmencie Affluent (średnio
zamożnym), powyżej 1 mln USD – w segmencie HNWI (High Net Worth Individuals), powyżej 5 mln USD w segmencie Mid-Tier Millioners, natomiast
klienci posiadający aktywa o wartości co najmniej 30 mln USD tworzą segment
Ultra HNWI (por. tab. 1). Najzamożniejsi klienci private banking (Ultra HNWI)
wymagają bardzo zaawansowanej segmentacji. Uwaga banku koncentruje się na
pojedynczym kliencie tak dalece, że można tu mówić o segmentacji typu one-to-one, oznaczającej segmentację każdego klienta z osobna, odpowiednie dobieranie dla niego oferty i dopasowanie obsługi. Drugą kategorię klientów tworzy,
zdecydowanie liczniejszy i nie tak dochodowy jak HNWI (przez co nie objęty
one-to-one), mniej zamożny segment Affluent. W związku z tym na współczesnym rynku private banking (w krajach wysoko rozwiniętych) można wyróżnić
dwa odmiennie traktowane poziomy bankowości prywatnej: klasyczny private banking dedykowany HNWI, oraz masowy private banking dla segmentu
Affluent5.
Tabela 1. Segmentacja zamożnych klientów indywidualnych na podstawie wysokości
posiadanych aktywów oraz przykłady ofert
Rynki rozwinięte
Ultra HNWI
Aktywa: 30 mln USD

Rynek polski

Przykład – PKO BP

Wealth Management
Aktywa: 1 mln zł

Wealth Management
Aktywa: 1 mln zł

HNWI
Aktywa: 1 mln USD

Private Banking
Aktywa: 100 tys. zł

Platinum
Aktywa:
500 tys. zł/20 tys. zł

Affluent
Aktywa: 100 tys. USD

Mass/Zamożny
Wpływy na rachunek/m-c:
5 tys. zł

Aurum
Aktywa: 150 tys. zł
lub wpływy na rachunek:
5 tys. zł/m-c

Mid-Tier Millioners
Aktywa: 5 mln USD

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: T. Zyśko, Segmentacja a sprzedaż. Materiały z konferencji
pn. „Private banking – innowacyjne i bezpieczne rozwiązania produktowe”, Warszawa, 18-19 lutego 2010.

Bezpośrednie przełożenie wartości granicznych stosowanych do wyłaniania
segmentów na rynkach rozwiniętych na rynek polski byłoby niemożliwe i bezcelowe ze względu na odmienną sytuację ekonomiczną. Konieczne stało się określenie kryteriów adekwatnych do poziomu zamożności polskiego społeczeństwa.
Są to wartości zdecydowanie niższe – o ile w krajach rozwiniętych zwyczajowo
od klienta private bankingu wymagane są płynne aktywa o wartości co najmniej
5

L. Dziawgo, Private banking..., s. 61.
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1 mln USD, to w Polsce często jest to wartość 100-500 tys. zł. Wartości te są
ustalane przez same banki, co w efekcie skutkuje dosyć dużym zróżnicowaniem kryteriów i ofert. W proponowanej przez J. Pietrzak segmentacji polskich
klientów zamożnych dzieli się na cztery grupy: segment HNWI (aktywa powyżej 1 mln USD), Core Affluent (aktywa poniżej 1 mln USD, ale większe niż
200 tys. zł), Affluent (aktywa powyżej 200 tys. zł) oraz Mass Affluent (miesięczne wpływy netto na rachunek w wysokości powyżej 5 tys. zł). Struktura i liczebność klientów zamożnych w Polsce dokonana na podstawie wyżej wymienionej
segmentacji jest zaprezentowana w tabeli 2. Segmenty Mass Affluent i Affluent
reprezentują 88% zamożnych klientów w Polsce. W Europie Zachodniej dwa najniższe segmenty stanowią łącznie ok. 66% zamożnych klientów.
Tabela 2. Struktura i liczebność klientów zamożnych w Polsce
Segment
HNWI
Core Affluent

Kryterium dochodowe
(zł)

Kryterium aktywów
(USD/zł)

Liczebność (tys.)

–

1 mln USD

77

10 001 – 15 000

> 1 mln

225

Affluent

7 501 – 10 000

> 200 000 zł

625

Mass Affluent

5 001 – 7 500

–

1575

Ź r ó d ł o: J. Pietrzak, Trendy w zachowaniach finansowych polskich klientów zamożnych. Materiały z konferencji pn. „Private banking – innowacyjne i bezpieczne rozwiązania produktowe”, Warszawa, 18-19 lutego
2010.

W związku z tak istotnym zróżnicowaniem klientów zamożnych banki stworzyły odmienne rozwiązania ofertowe dla wyłonionych segmentów. W praktyce
przejawia się to w funkcjonowaniu na polskim rynku dwóch rodzajów bankowości dedykowanej zamożnym klientom:
– private bankingu – dedykowanego klientom z trzech najwyższych segmentów,
– personal bankingu – adresowanego do segmentu Affluent.

3. Cechy szczególne polskich klientów zamożnych
Analizując polski rynek klientów zamożnych należy zwrócić uwagę na źródła
pochodzenia ich bogactwa. Wyniki badań przeprowadzonych przez firmę QUALIFACT w segmencie Affluent w roku 2009 wskazują na kilka głównych źródeł
zamożności6:
6

QUALIFACT, badania „Affluent Segment 2009”.
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– przedsiębiorczość/prowadzenie własnej firmy – 34,8%
– wysokie zarobki w pracy – 30,4%
– wysokie stanowisko menedżerskie – 16,1%
– wolny zawód/prywatna praktyka – 14%
– majątek męża/żony – 2,5%
– dziedziczenie majątku/kontynuacja biznesu rodzinnego – 2%.
Zdecydowana większość badanych osiągnęła wysoki status materialny dzięki
własnej pracy, natomiast niewielki odsetek odziedziczył majątek. Sytuacja ta jest
typowa dla rynku polskiego z uwagi na upaństwowienie i konfiskaty majątków
w latach 1945-1980. Dopiero przemiany ustrojowe, które nastąpiły w Polsce po
roku 1990 przyczyniły się do wykształcenia grupy zamożnej. W krajach wysoko
rozwiniętych, np. w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, które były kolebkami bankowości prywatnej, mamy do czynienia ze zgoła odmienną sytuacją. Z powodzeniem
funkcjonują tam tzw. old money – majątki dziedziczone z pokolenia na pokolenie.
W Polsce grupy społeczne o wysokich dochodach to przede wszystkim: prywatni
przedsiębiorcy, menedżerowie wysokiego szczebla, przedstawiciele wolnych zawodów, specjaliści branżowi oraz prywatni inwestorzy.
Cechy charakterystyczne polskich klientów zamożnych to m.in.7:
– brak historycznego podłoża bogactwa,
– brak grupy reprezentującej tzw. stare majątki (old money),
– brak doświadczeń w zakresie private bankingu,
– brak stałych tradycyjnych więzi z bankami – niski stopień lojalności,
– silne związki z bankami detalicznymi,
– nastawienie na wyniki finansowe,
– duże rozproszenie geograficzne,
– silny motyw własności,
– nastawienie lokalne (on-shore),
– duże ambicje w zakresie edukacji.
Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w 2008 r. przez portal finansowy IPO.pl wśród klientów banków oraz instytucji świadczących usługi private
banking, polski zamożny klient banku to najczęściej osoba w wieku pomiędzy 41
a 50 rokiem życia, chcąca ulokować swój kapitał na okres od roku do 3 lat (ok. 80%
klientów)8. Typowy klient private bankingu korzysta z usług co najmniej kilku instytucji finansowych (wskazuje to na niski stopień lojalności) i raczej samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące alokacji posiadanego kapitału. Świadczą o tym
również wyniki badań „Affluent Segment 2009”, w których ponad 80% badanych
7
J. Pietrzak, Trendy w zachowaniach finansowych polskich klientów zamożnych. Materiały
z konferencji pn. „Private banking – innowacyjne i bezpieczne rozwiązania produktowe”, Warszawa, 18-19 lutego 2010.
8
„Raport PRIVATE BANKING 2008”, IPO.pl.
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deklarowało samodzielne wybieranie i kupowanie akcji, obligacji, kontraktów
walutowych etc. (analogicznie rok wcześniej – 78,3%), natomiast nieco ponad
19% powierzało inwestowanie swoich pieniędzy specjalistom (w roku 2008
– 21,7%). Nie oznacza to braku zapotrzebowania na usługi doradcze oferowane
przez osobistego doradcę (relationship managera), klienci są nimi zainteresowani, lecz ostateczną decyzję podejmują samodzielnie. Około 90% badanych
banków na pytanie „Jak oceniają Państwo zakres decyzyjności pozostawiony
Państwa instytucji przez klientów?” udzieliło odpowiedzi „umiarkowany”.
W takiej sytuacji bank pełni funkcje doradcy i wykonawcy, natomiast klient
jest decydentem. Około 10% banków stwierdziło wysoki zakres decyzyjności
– bank jest wówczas decydentem, tj. proponuje klientowi rozwiązania finansowe,
podejmuje z klientem decyzje i wdraża je w życie. Żaden z badanych banków
nie stwierdził niskiego zakresu decyzyjności, tj. takiego, w którym bank pełniłby
jedynie funkcje administratora (klient podejmuje decyzje, bank je wykonuje). Na
uwagę zasługuje rosnący udział kobiet wśród grupy klientów zamożnych. W roku
2008 w opinii przebadanych instytucji bankowych kształtował się on na poziomie
26-50% (w zależności od instytucji).
Zgodnie z wynikami badań firmy Qualifact9 polscy klienci zamożni są dosyć
młodzi – połowa z nich nie ukończyła jeszcze 40 lat. Jednocześnie są to osoby
wyedukowane – 63% posiada wyższe wykształcenie. Niespełna 1/3 (31%) to
właściciele prywatnych firm. Wśród pozostałych istotnych cech szczególnych
wskazać należy m.in. bieżące wyjazdy zagraniczne (66% badanych podróżowało za granicę w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie), a także zdecydowaną skłonność do korzystania z bankowości internetowej (korzystało z niej
86% respondentów), umiarkowaną skłonność do korzystania z pomocy doradców finansowych (jedynie 30%) i znikome korzystanie z usług private bankingu
(zaledwie 7%).

4. Cele finansowe i preferencje produktowe klientów zamożnych
Powyższe badania koncentrowały się także na rozpoznaniu najważniejszych
celów finansowych, jakie badani stawiali przed sobą w pięcioletnim horyzoncie
czasowym (rok badania – 2009). Na pierwszym miejscu pojawiało się utrzymanie wartości posiadanych zasobów finansowych (38,4% wskazań), co wydaje się
uzasadnione, biorąc pod uwagę światowy kryzys finansowy. Na drugim miejscu
znalazło się zgromadzenie majątku trwałego (zakup nieruchomości), będące
9

J. Pietrzak, Trendy w zachowaniach finansowych...
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istotnym celem dla 24,4% badanych. Kolejne cele to: pomnożenie posiadanych
zasobów finansowych – lokaty, akcje, TFI (18,9%), rozwój własnej firmy (17,4%)
i wykupienie udziałów w innych firmach (1%). W porównaniu z rokiem 2008 dał
się zauważyć zwrot w stronę utrzymania wartości aktywów i akumulacji majątku
(w 2008 r. aż 22,9% badanych wskazywało na pomnożenie zasobów finansowych, a 20,9% na rozwój firmy). Dla instytucji świadczących usługi finansowe
klientom zamożnym jedną z kluczowych kwestii w ich doborze i konstruowaniu
jest poziom ryzyka akceptowany przez klienta. Jak to wygląda na polskim rynku? Na podstawie wyników badań firmy Qualifact można stwierdzić, że zamożni
klienci preferują oferty bezpieczne – jedynie 12% respondentów akceptowało
wysoki stopień ryzyka związanego z inwestowaniem, 50% akceptowało ryzyko
umiarkowane, zaś 38% brak ryzyka. Jak widać, zdecydowana większość (aż 88%)
zamożnych klientów preferuje produkty z ograniczonym ryzykiem lub gwarancją
kapitału. Widoczne jest to również w aktywach, w jakie inwestowano w roku
poprzedzającym badanie (2009). Dominują tu bowiem lokaty terminowe (53,1%;
w roku 2008 – 63,5%), konta lokacyjne/rachunki oszczędnościowe (26,2%;
2008 r. – 31,3%), inwestowanie w ziemię lub działki (19,6%), fundusze inwestycyjne (18,4%) oraz nieruchomości – domy, mieszkania (16,1%). Szczegółowe
dane prezentuje tabela 3.
Tabela 3. Aktywa preferowane przez klientów zamożnych w latach 2008 i 2009
2009
(% badanych)

2008
(% badanych)

Lokaty terminowe

53,1

63,5

Konto lokacyjne/rachunek oszczędnościowy

26,2

31,3

Ziemia/działki

19,6

20,7

Fundusze inwestycyjne

18,4

19,5

Domy/mieszkania

16,1

14,1

Akcje

14,8

10,5

Inwestycje we własną firmę

13,1

18,3

Obligacje

10,1

8,4

Polisa na życie z funduszem inwestycyjnym

6,7

b.d.

Lokaty ustrukturyzowane

3,9

0,0

Złoto

3,7

6,2

Lokaty z polisą (polisy lokacyjne)

3,6

0,0

Dzieła sztuki/antyki

2,5

4,4

Kontrakty surowcowe/walutowe

1,0

1,8

Aktywa

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 2.
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Zdaniem J. Pietrzak, śledząc główne trendy w zachowaniach finansowych polskich klientów zamożnych można dostrzec dwie tendencje, które wyróżniają się
swoim dynamizmem10. Pierwszą była w roku 2009 szybko rosnąca popularność
bankowości internetowej. Liczba osób korzystających z bankowości internetowej
przekroczyła w roku 2008 liczbę osób korzystających z placówek stacjonarnych.
W roku 2009 tendencja ta pogłębiła się – wówczas korzystanie z bankowości
internetowej deklarowało 86% zamożnych klientów. Drugą istotną tendencją był
znaczący wzrost popularności kart kredytowych. W roku 2009 posługiwało się
nimi 48% zamożnych klientów.

5. Oczekiwania względem doradcy
Jednym z elementów wyróżniających private banking wśród pozostałych
usług bankowości detalicznej jest obsługa klientów zamożnych przez osobistego doradcę. Ze względu na złożoność produktów i usług dostępnych na globalnym rynku finansowym, a jednocześnie duże oczekiwania klientów zamożnych
w zakresie współpracy z bankiem i obsługi, konieczne stało się wyodrębnienie
dwóch podstawowych funkcji, jakie powinni pełnić w bieżącej obsłudze klienta
pracownicy banku w zakresie private bankingu. Są to: funkcja doradcy/opiekuna
klienta (relationship manager) oraz funkcja specjalisty produktowego, wspierającego doradcę w zakresie oferty11. Za ogół relacji z klientem, bieżący kontakt
i płynną komunikację odpowiedzialny jest relationship manager. Obsługuje on
określoną, ograniczoną liczebnie grupę zamożnych klientów. Do jego zadań
należy koordynowanie współpracy z klientem zarówno jeśli chodzi o ofertę
bankową, finansową, jak i pozafinansową. Dla sukcesu banku to właśnie umiejętności wykorzystania produktów i usług przez doradcę, jego zdolności interpersonalne oraz zaangażowanie mają podstawowe znaczenie. Jak już wcześniej
wspomniano, polscy klienci zamożni charakteryzują się dosyć dużą samodzielnością w podejmowaniu decyzji finansowych, co ogranicza rolę doradcy. Warto
jednak zastanowić się, jakie są ich oczekiwania względem doradcy, co wpływa
na wybór doradcy i jaki jest profil idealnego relationship managera. W badaniach firmy Qualifact12 analizie poddano preferencje zamożnych osób związane
z wiekiem i płcią doradcy. Na pytanie „Komu najbardziej zaufałby/zaufałaby
Pan/i jako doradcy?” 70% respondentów udzieliło odpowiedzi „mężczyźnie”,
30% – „kobiecie”. Większość badanych preferuje doradców w wieku od 31 do
10
11
12

J. Pietrzak, Polacy bogacą się, „Gazeta Bankowa” nr 01/1105, styczeń 2010, s. 101.
Szerzej na ten temat: L. Dziawgo, Private banking..., s. 118-120.
J. Pietrzak, Trendy w zachowaniach finansowych...
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40 lat (50,2%), niespełna 35% wolałoby doradcę w wieku od 41 do 50 lat,
ponad 10% doradców młodszych (25 do 30 lat), zaś 10% obojętny jest wiek
doradcy. Jak widać, w opiniach zamożnych klientów idealny doradca to mężczyzna w wieku od 31 do 50 roku życia. W badaniach „Affluent Segment 2009”
określono także czynniki wyboru doradcy finansowego i preferowane formy
nawiązania kontaktu. Prezentuje je tabela 4.
Tabela 4. Czynniki wyboru doradcy finansowego i preferowane formy nawiązania kontaktu
Czynniki wyboru
Doświadczenie/profesjonalizm

Liczba odpowiedzi

% korzystających
z doradztwa (n = 301)

187

62

Rekomendacje

97

32

Doświadczenie międzynarodowe

67

22

Obecność w mediach

37

12

Preferowany sposób nawiązania kontaktu

Liczba odpowiedzi

% próby (n = 1002)

Informacja/zaproszenie e-mailem

331

33

Korespondencja tradycyjna

297

30

Podczas spotkań z ludźmi sukcesu organizowanymi przez bank

126

13

Podczas seminariów edukacyjnych organizowanych przez bank

58

6

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 2.

Wśród kluczowych czynników wyboru doradcy finansowego najistotniejsze
jest jego doświadczenie i profesjonalizm, ale także rekomendacje. Oznacza to, że
klienci zamożni chętnie opierają swoje wybory na dotychczasowych osiągnięciach doradcy i jego wynikach, ale także skłonni są zaufać opiniom wyrażanym
przez innych zadowolonych klientów. Warto zauważyć, ze polecenia osobiste są
jednym z najważniejszych źródeł pozyskiwania nowych klientów w obszarze
private bankingu. Preferowane sposoby nawiązania kontaktu z doradcą to poczta
elektroniczna i tradycyjna oraz spotkania z ludźmi sukcesu organizowane przez
bank.
Zestaw cech „idealnego doradcy” najczęściej przedstawiany w mediach prezentuje także S. Bykowski13. Stosując podział na umiejętności twarde i miękkie
autor wyróżnia następujące cechy:
S. Bykowski, Private banking w mediach 2009 – analiza prasy i Internetu. Materiały
z konferencji pn. „Private banking – innowacyjne i bezpieczne rozwiązania produktowe”, Warszawa
18-19 lutego 2010.
13
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a) umiejętności twarde: zaznajomienie z prywatną sytuacją finansową klienta, znajomość rynku, wyższe wykształcenie, znajomość co najmniej jednego
języka obcego, umiejętność prezentacji optymalnych rozwiązań finansowych,
szybkość działania, wszechstronność i kreatywność;
b) umiejętności miękkie: tworzenie i podtrzymywanie długofalowych relacji
z klientem, zdolności interpersonalne, dyskrecja.
Jednym z głównych filarów budowania długotrwałych pozytywnych relacji
doradcy z klientem jest pozyskanie jego zaufania. Musi być ono jednak poparte
wynikami inwestycyjnymi zgodnymi z oczekiwaniami klienta. Aby je osiągnąć,
doradca musi prawidłowo rozpoznać potrzeby finansowe i pozafinansowe klienta,
a następnie dopasować do nich ofertę usługową. Równie istotne jest dotrzymywanie danego słowa i spełnianie obietnic, tj. niepodważanie zdobytego zaufania14. Próbę zdiagnozowania sytuacji w tym zakresie na rynku polskim poczyniła
w roku 2008 firma badawcza GFMP Management Consultants. Firma za pomocą
metody „tajemniczego klienta” przeprowadziła na przełomie lat 2007 i 2008 badania jakości obsługi private bankingu w Polsce. Badaniem objęto 13 banków
kierujących ofertę do segmentu klientów zamożnych15. Wyniki badania pokazują,
że już przy pierwszym spotkaniu z doradcą pojawiają się problemy z obsługą.
We wszystkich fazach pierwszego spotkania weryfikacja rzeczywistości z założeniami usługi private bankingu przebiegała negatywnie16:
– pierwszy kontakt nie potwierdzał trafności dokonanego przez klienta wyboru,
– spotkania przebiegały po linii prezentacji gotowych produktów, a nie określenia osobistej sytuacji klienta i identyfikacji wynikających z niej potrzeb,
– nie były przedstawiane dowody adekwatności przedstawianej oferty do
potrzeb klienta,
– zgłaszane przez klientów zastrzeżenia pozostawały bez odpowiedzi lub
były bagatelizowane,
– brakowało argumentacji uzasadniającej zainwestowanie kapitału właśnie
w danym banku, która jednocześnie odróżniłaby ofertę od konkurencji.
Poważnym błędem przyczyniającym się do powstawania problemów w budowie relacji z klientem jest orientacja na produkt. Ze względu na słabe rozpoznanie sytuacji i potrzeb klienta, doradcy koncentrowali się na prezentacji całego
wachlarza produktów, zamiast wskazania i omówienia najbardziej przystających
14
Szerzej na ten temat zob. J. Majorek, Pozyskanie i utrzymanie klientów – klucz do sukcesu.
Materiały z konferencji pn. „Private banking – innowacyjne i bezpieczne rozwiązania produktowe”,
Warszawa, 18-19 lutego 2010.
15
Były to: BRE Bank, bank BPH, Citibank, Deutsche Bank, DZ BANK, Fortis Bank, ING
Bank Śląski, Kredyt Bank, Bank Millennium, Noble Bank, Pekao SA, PKO BP, Raiffeisen Bank.
16
Szerzej zob. B. Dąbrowski, W. Kurda, Private banking – nie tak różówo, „Gazeta Bankowa”
z 11.03.2008, s. 12.
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do oczekiwań klienta. W związku z tym przedstawienie oferty było czasochłonne
i mogło budzić zastrzeżenia i niezadowolenie klienta. W badaniach zdiagnozowano także poziom umiejętności komunikacyjnych doradców. Zostały one ocenione
jako średnie lub niskie, jedynie w co trzecim przypadku były wysokie. Problem
stanowił brak indywidualnego podejścia doradcy do klienta i słaba umiejętność
budowania zaufania.

6. Zmiany w zachowaniach polskich klientów zamożnych
wywołane globalnym kryzysem finansowym
Analizując zachowania konsumenckie zamożnych klientów warto zastanowić
się, jak wpłynął na nie światowy kryzys finansowy, którego skutkiem był m.in.
spadek zaufania do banku jako instytucji. Problemowi temu poświęcone były badania przeprowadzone przez firmę Millward Brown SMG/KRC na zlecenie „Forbesa” oraz ING Banku Śląskiego na przełomie września i października 2009 r.
Metodą badawczą były pogłębione wywiady indywidualne (IDI) przeprowadzone
na 25-osobowej grupie menedżerów, laureatów listy „Diamenty Forbesa” (najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce). Wszyscy respondenci posiadali
aktywa płynne przekraczające 500 tys. zł, mieli podstawową wiedzę na temat
mechanizmów rynkowych i zasad inwestowania. Badani pytani byli m.in. o skutki, jakie wywołał kryzys finansowy w ich sytuacji. Większość badanych stwierdziła, że ich inwestycje przetrwały kryzys w relatywnie niezłej kondycji, jednak
część narzekała na wyraźny spadek statusu finansowego (zwłaszcza dotyczy to
osób, które znaczną część przychodów zainwestowały samodzielnie w fundusze
inwestycyjne lub akcje polskich spółek). Zdaniem badanych, w sferze działalności zawodowej subiektywna odczuwalność skutków kryzysu skorelowana jest
z branżą. Wszyscy respondenci stwierdzili, że załamanie gospodarcze przełożyło
się na sposób ich myślenia o pieniądzach, a zwłaszcza o inwestowaniu. Cztery
osoby przyznały, że konsekwencje psychologiczne mogą mieć wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych, co w praktyce oznacza preferowanie aktywów
bezpiecznych i minimalizowanie ryzyka związanego z usługami finansowymi.
Po kryzysie klienci zamożni nie byli skłonni do inwestowania spekulacyjnego.
Kwestia bezpieczeństwa i ochrony kapitału stała się dla nich priorytetem. Zdecydowana większość deklarowała w trakcie badania chęć kontrolowania stanu
portfela i ufała we własne kompetencje w tym zakresie. Potwierdza to trafność
wcześniej przytaczanych wyników badań przeprowadzonych przez firmę Qualifact. W opiniach badanych doradcy bankowi powinni pełnić rolę dostawców
produktów, które będą realizowały cel, czyli ochronę kapitału. Jednocześnie
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doradcy powinni dostarczać klientom analiz i rekomendacji opartych na rzetelnych badaniach rynku i aktywów, które proponują. Większość respondentów
szczególnie dużą wagę przypisywała samodzielnemu podejmowaniu decyzji
(co ponownie potwierdza wcześniej prezentowane stwierdzenie o dużej samodzielności finansowej klientów zamożnych). W niektórych przypadkach postawa
taka wynikała z wcześniejszych doświadczeń ze współpracy z doradcami inwestycyjnymi, których błędne rekomendacje naraziły badanych na straty. Efektem
takiego nastawienia często było inwestowanie w znane, kontrolowane i obarczone
mniejszym ryzykiem klasy aktywów, takie jak: własna firma, akcje i udziały firm
z branży, w której działa ankietowany i którą dobrze rozumie. Wielu respondentów widziało także duży potencjał wzrostowy dzieł sztuki i poszukiwało możliwości inwestowania na rynku art banking. Dużym zaufaniem wśród badanych
cieszyło się także inwestowanie w nieruchomości. Po światowym kryzysie finansowym charakterystyczny w zachowaniach zamożnych osób był brak zaufania
do prognoz ekonomicznych. Z tego względu badani wyrażali zainteresowanie
głównie inwestycjami w kraju (konkretne przyczyny to: dobra znajomość realiów
rodzimego rynku, duży potencjał popytu, łatwy dostęp do informacji, większe poczucie wpływu na inwestycje). Niechęć do podejmowania ryzyka przekładała się
na zwracanie uwagi na zachowanie płynności finansowej, zarówno w kontekście
prowadzonego biznesu, jak i finansów osobistych badanych. Zauważyć należy,
że prawie wszyscy respondenci byli klientami private bankingu. Traktowali oni
współpracę z bankiem jako możliwość uzyskania obsługi lepszej jakości, a nie
realne wsparcie w inwestowaniu. Uzyskane wyniki powinny przełożyć się na
konkretne decyzje banków, mające przyczynić się do odbudowania zaufania
w relacjach bank – inwestor. Między innymi badani oczekiwali w tym zakresie
transparentności w podziale zysku, partycypacji banku w części strat i jasnej oferty opartej na zrozumiałych produktach inwestycyjnych. Pojęcie „zrozumiałe produkty” oznacza przejrzyste i wyczerpujące omówienie oferty przez relationship
managera, który jest bezstronnym doradcą klienta, a nie stronniczym sprzedawcą
realizującym plany sprzedażowe. W opiniach badanych potrzeba kontroli inwestycji powinna przekładać się na możliwość bezpośredniej ingerencji w strukturę
portfela, w zależności od bieżących wyników i zmian koniunktury. Jest to oczekiwanie problematyczne dla banków, gdyż jest sprzeczne z ideą bankowości prywatnej, zakładającej ograniczony wpływ inwestora na konstrukcję oferty. Klienci
private bankingu oczekiwali także dostępu do globalnych produktów finansowych, co jest możliwe do realizacji dzięki korzystaniu przez banki z tzw. otwartej
architektury produktowej (open platform). Podstawowy wniosek nasuwający się
po prześledzeniu uzyskanych z badania danych to ujawniająca się po kryzysie
niechęć klientów zamożnych do podejmowania ryzyka w decyzjach finansowych
i ograniczone zaufanie do doradztwa oferowanego przez banki. Skutkuje to zarówno wybieraniem produktów finansowych obarczonych znikomym ryzykiem, jak
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też skłonnością do samodzielnego decydowania o ich wyborze. W tym obszarze
banki muszą podjąć działania naprawcze, zwiększające do nich zaufanie klientów o wysokim statusie materialnym. Częściowo działania takie odnotowano już
w 2009 r. – zdaniem badanych doradcy więcej czasu poświęcali rozmowom na
temat akceptowanego ryzyka i określaniu potrzeb klientów niż opisywaniu możliwości wzrostu poszczególnych klas aktywów.
W zakresie zmian zachowań i postaw zamożnych klientów banków tendencje
bardzo podobne do wyżej przestawionych dały się zauważyć na rynku światowym. Wyraźnie zauważalny był na nim spadek zaufania do inwestycji alternatywnych, a wzrost do bezpiecznych papierów. Zamożni klienci w krajach silnie
rozwiniętych odczuwali także zwiększoną awersję do ryzyka i bardzo chętnie
inwestowali w nieruchomości17.

7. Motywy bogacenia się
Tworzenie oferty adresowanej do zamożnych klientów powinno uwzględniać motywy nimi kierujące. Zgodnie z wcześniej zaprezentowanymi wynikami
badań, ludzie zamożni dążą bądź do zachowania swojego bogactwa, bądź do
jego pomnożenia. Aby zrozumieć dlaczego ludzie pragną posiadać pieniądze
i dobra materialne, należy poznać motywy ich działania. K. Zaleski18 wskazuje
cztery główne motywy posiadania. Pierwszy z nich bazuje na instrumentalnej
roli posiadania dla zaspokojenia innych potrzeb. Oznacza to, że im więcej człowiek posiada pieniędzy, tym więcej ma możliwości inwestowania i tym lepiej
może zabezpieczyć realizację innych swoich potrzeb. Drugi motyw posiadania
odnosi się do budowania swojej pozycji społecznej poprzez posiadany majątek. Bogactwo daje poczucie władzy nad innymi i sprzężony z nimi respekt
ze strony innych. W tym kontekście posiadanie może być istotnym elementem
autoprezentacji, a świadomość, że jest się społecznie znanym i poważanym,
spełnia rolę społecznej nagrody. Trzeci motyw odnosi się do faktu, że posiadanie przekłada się na lepsze mniemanie o sobie, a ludzie czerpią satysfakcję
z tego powodu. Posiadanie jako sukces może mieć siłę motywującą do pomnażania, a niejednokrotnie do kumulowania dóbr nawet bez możliwości korzystania z nich. W pewnych sytuacjach celem przestaje być powiększanie majątku,
a staje się nim doświadczanie pozytywnych efektów podjętych decyzji. Jest to
ostatni motyw posiadania.
Szerzej na ten temat zob. Raport Capgemini, Merrill Lynch 2009.
Z. Zaleski, Psychologia własności i prywatności, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2003,
s. 53-55.
17
18
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Badania „Affluent Segment 2009” przeprowadzone przez firmę Qualifact, pozwoliły na wyodrębnienie głównych motywów gromadzenia bogactwa przez polskich klientów zamożnych19. Motywem najistotniejszym, wskazanym przez 53%
badanych, była chęć zabezpieczenia przyszłości dzieciom – ma ona znaczenie
podstawowe i w hierarchii potrzeb odwołuje się do potrzeb podstawowych. Drugim z 44% wskazań było wcześniej wspomniane czerpanie satysfakcji z posiadania bogactwa (motyw ten w badaniach pojawił się jako sformułowanie „cieszy
mnie zarabianie pieniędzy”). Także motyw związany ze społecznym respektem
uznany został przez badanych jako jeden z kluczowych – odpowiedź: „pieniądze
zapewniają mi odpowiedni status społeczny/poważanie” wskazało 36% badanych. Również 36% respondentów wskazało jako motyw gromadzenia bogactwa
chęć zabezpieczenia sobie przyszłości. Oba te czynniki znalazły się na trzeciej pozycji. Zaraz za nimi pojawiły się: chęć pomagania innym (przeznaczenie pieniędzy na cele charytatywne), rywalizacja z kolegami, upodobanie do luksusowych
produktów/usług/kosztowny styl życia oraz chęć podejmowania ryzyka.
Wskazane motywy posiadania powinny być uwzględniane w decyzjach banków związanych z kształtowaniem jakości procesu usługowego, gdyż tłumaczą
czym kierują się zamożni klienci korzystając z usług finansowych. Interesującym zjawiskiem jest również lęk przed brakiem/utratą pieniędzy. Przybrał on na
znaczeniu zwłaszcza w kontekście niedawnego kryzysu finansowego i znalazł
swoje odzwierciedlenie w przytaczanych wyżej opiniach klientów bankowości
prywatnej.

Podsumowanie
Próby podsumowania aktualnych potrzeb i oczekiwań zamożnych klientów
w zakresie oferty finansowej dokonał M. Tuczyński na ubiegłorocznej cyklicznej
konferencji poświęconej private bankingowi. Zwrócił on szczególną uwagę na
następujące fakty20:
1. Obecnie inwestorzy deklarują potrzebę zdecydowanie większej własnej
kontroli w obszarze produktowym i rynkowym. Wynika ona przede wszystkim
z zachwiania poczuciem bezpieczeństwa i braku zaufania do doradców oraz
kompromitacji prognoz (analitycy działają w warunkach niepewności; ich analizy
budowane są na podstawie danych historycznych, z których jednak nie można
J. Pietrzak, Polacy bogacą się, s. 102.
M. Tuczyński, Skuteczne strategie inwestycyjne dla najzamożniejszych klientów. Materiały
z konferencji pn. „Private banking – innowacyjne i bezpieczne rozwiązania produktowe”, Warszawa,
18-19 lutego 2010.
19
20
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przewidywać przyszłości). Klienci banków dążą zarówno do podejmowania
kontroli poznawczej (gromadzenie i analiza informacji), jak i kontroli decyzyjnej
(polegającej na zdaniu się na własne kompetencje w zakresie inwestowania).
2. Inwestorzy kładą także nacisk na zrozumiałość i subiektywną sensowność
inwestycji.
3. Klienci private bankingu w roku 2009 postrzegali inwestycje w aktywa
trwałe czy spółki (rozumiane jako całe przedsiębiorstwo) w Polsce jako najbardziej atrakcyjne. Klienci wybierali inwestycje dające im poczucie kontroli i łatwiejszy dostęp do wiadomości i wydarzeń.
4. Waluty i surowce stały się dla zamożnych klientów zbyt spekulacyjne,
a rynki walutowe w krótkim okresie wydają się im nieprzewidywalne.
5. Po kryzysie (2009 r.) klienci oczekiwali przede wszystkim płynności,
wzrosła ich awersja do ryzyka. Obecnie oczekują produktów krótkoterminowych
(unikają 5-7-letnich). Istotna też jest dla nich możliwość wcześniejszego wyjścia
z papierów ustrukturyzowanych.
Podsumowanie to trafnie oddaje spostrzeżenia towarzyszące analizie przytaczanych w opracowaniu wyników badań różnych instytucji badawczych monitorujących rynek usług finansowych dedykowanych zamożnym klientom. Banki
konstruując swoje obecne oferty dla tego segmentu powinny brać pod uwagę
wspomniane tendencje i dążyć do budowania długofalowych relacji z klientami opartych na zaufaniu, bezpieczeństwie i kreowaniu wartości dodanej, którą
– w przeciwieństwie do oferty usługowej – niezwykle trudno skopiować. Może
ona stanowić realną przewagę konkurencyjną i przyczyniać się do wzmacniania
pozycji rynkowej banku.
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Analiza zachowań nabywców
na rynku farmaceutycznym

Streszczenie. Wartość rynku farmaceutycznego na świecie i w Polsce systematycznie rośnie.
O konsumpcji leków decyduje pacjent, lekarz i farmaceuta. Duży wpływ na proces konsumpcji ma
również NFZ, który jest instytucją partycypującą w finansowaniu konsumpcji leków. NFZ decyduje,
czy lek jest dostępny, czy nie dla pacjenta. Wszystkim podmiotom zależy na generowaniu obrotów,
bo czerpią zyski z marży. NFZ jest instytucją, która musi wspierać pacjenta, finansując zakup leków, a także weryfikując ilość i wartość przepisanych pacjentowi leków przez lekarza. Konsumpcja
leków w Polsce wydaje się duża w porównaniu z niektórymi krajami (bez względu na poziom rozwoju gospodarczego) – statystyczny Polak zażywał 32 opakowania leków w ciągu roku, Japończyk
8, a Francuz 46 sztuk opakowań.
Słowa kluczowe: rynek farmaceutyczny, pacjent, leki

Wprowadzenie
Na zachowania pacjenta na rynku farmaceutycznym mają wpływ czynniki
wewnętrzne i zewnętrzne. Do czynników wewnętrznych można zaliczyć postawę
człowieka wobec własnego stanu zdrowia, faktyczny stan zdrowia, samopoczucie,
motywację do utrzymania organizmu przy życiu. Natomiast czynniki zewnętrzne
kształtujące zachowania pacjentów na rynku farmaceutycznym to działalność
marketingowa firm, a przede wszystkim koncepcja produktu eliminującego
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jednostkę chorobową, przygotowane przekazy reklamowe, które mają wpływ na
ocenę potrzeb nabywców oraz polityka cenowa firm. Do czynników zewnętrznych należy zaliczyć również działalność marketingową stosowaną w aptekach.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie mechanizmów funkcjonowania rynku farmaceutycznego. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie,
w jakim stopniu działalność marketingowa firm farmaceutycznych ma wpływ
na postępowanie nabywców. W pracy sformułowano hipotezę, że popyt na leki
jest kształtowany w głównej mierze przez reklamę leków i nie jest racjonalny.
W przypadku farmaceutyków pacjent nie jest w stanie samodzielnie określić zapotrzebowania na leki, stąd też konieczna jest ingerencja profesjonalistów – lekarzy
i farmaceutów. Lekarz ordynuje leki, które niewłaściwie stosowane mogą zagrażać
życiu i zdrowiu pacjenta. Zadaniem farmaceuty jest monitorowanie przebiegu farmakoterapii. Natomiast NFZ jest podmiotem, który finansuje konsumpcję.
Metodologia.
Do napisania artykułu wykorzystano profesjonalne raporty przygotowane
przez Pharmaexpert i Kamsoft oraz NFZ. Pozwoliły one na wykonanie badań
wtórnych poprzez analizę danych. Zrealizowano również badania pierwotne na
próbie 1000 respondentów w maju i czerwcu 2010 r. Respondenci – to osoby,
które przynajmniej raz w miesiącu, od stycznia do kwietnia 2010 r., dokonywały
zakupu leków w aptece.

1. Zasady funkcjonowania rynku farmaceutycznego
Rynek farmaceutyczny należy do grupy najsilniej kontrolowanych rynków
w gospodarce narodowej. Funkcjonuje w oparciu o Prawo Farmaceutyczne. Organami nadzorującymi są: Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Do podmiotów rynku farmaceutycznego można zaliczyć po stronie
podaży wszystkich producentów oraz dystrybutorów (hurtownie, apteki i sklepy).
Po stronie popytu znajdują się pacjenci i lekarze, którzy po zdiagnozowaniu dolegliwości ordynują leki.
Przedmiotem rynku jest lek, który jest substancją w postaci tabletek, czopków, syropu, maści, zastrzyków, kroplówek, stosowany w celu zwalczania chorób
i profilaktycznie. Leki dzieli się na: etyczne – przepisywane przez lekarza i wydawane za okazaniem recept oraz OTC (over the counter) oraz leki, które można
nabyć w aptece bez recepty.
Podział tych leków wynika przede wszystkim z intensywności wpływu na
organizm ludzki. Leki o mniejszej szkodliwości zdrowotnej lub bardzo niskiej
są w wolnej sprzedaży. Pozostałe mogą być ordynowane tylko z przepisu lekarza
i pod kontrolą farmaceuty.
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2. Analiza polskiego rynku farmaceutycznego
Analitycy rynku farmaceutycznego dzielą całkowitą wartość sprzedaży na
rynek detaliczny, szpitalny i wyodrębniają refundację (zob. tab. 1). De facto
w 2010 r. pacjenci skonsumowali leki za kwotę 26,8 mld zł, ale ponad 2 mld zł
zapłaciły szpitale, a 8,5 mld zł zrefundował NFZ; chorzy wydali 16,3 mld zł.
Średnioroczne tempo wzrostu wydatków na leki od 2001 do 2010 r. wynosi
11,6%. Od roku 2001 wydatki ludności zwiększyły się o ponad 62%. Wydatki
szpitali rosły w tempie 8,7% w skali roku, czyli nieco wolniej niż wydatki pacjentów.
Tabela 1. Podstawowe wielkości rynku farmaceutycznego w latach 2000-2010;
wartość w cenach detalicznych oraz dynamika wzrostu
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Całkowita wartość
sprzedaży leków
mld zł

11,01

12,74

14,46

16,05

17,22

18,50

19,28

20,88

24,09

26,08

26,77

115,80

113,50

110,90

107,30

107,40

104,20

108,30

111,58

108,25

102,80

Dynamika liczona
nominalnie r/r

–

Ź r ó d ł o: Kamsoft, IMS Health, NFZ, GUS oraz raporty CASE=Doradcy w: Finansowanie ochrony
zdrowia w Polsce: raport, Zielona Księga II, Warszawa, 29 sierpnia 2008, http://www.producencilekow.pl/
images/publikacje/12_pl.pdf [20.08.2011].

Rys. 1. Całkowita wartość sprzedaży leków
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Całkowita wartość polskiego rynku farmaceutycznego ma tendencję wzrostową (rys. 1), podobnie jak całkowita sprzedaż leków na świecie w kanale dystrybucji aptecznym i szpitalnym (rys. 2).

506

Katarzyna Szalonka

3. Analiza światowego rynku farmaceutycznego
Dynamika wydatków na leki na świecie kształtuje się na poziomie 111%
(rok 2004 = 100% do roku 2008), zaś w Polsce 169%. Oznacza to, że przyrost
wydatków jest sześciokrotnie wyższy w naszym kraju (zob. tab. 2) niż na świecie
ogółem.
Tabela 2. Dynamika wydatków na leki – świat i Polska w latach 2004-2008 (w tys. euro i %)
Wyszczególnienie
Wartość leków
na świecie

2004

2005

2006

2007

2008

2008/2004

367 044 706 392 062 644 411 405 930 409 378 943 407 665 697

Dynamika
sprzedaży
Wartość leków
w Polsce

100,00

106,80

104,93

99,50

99,58

2 581 032

3 105 652

3 326 371

3 713 545

4 355 568

100,00

120,32

107,10

111,63

117,29

Dynamika sprzedaży
w Polsce

111,06

168,75

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie IMS HEALTH.

Rys. 2. Wartość sprzedaży leków na świecie w latach 2004-2008
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 2.

Nieco inaczej przedstawia się dynamika konsumpcji leków w ujęciu ilościowym, w tys. sztuk sprzedanych opakowań leków, oczywiście o różnych fasunkach.
Jak wynika z tabeli 3, tempo konsumpcji leków na świecie jest wyższe od polskiego. Na podstawie danych zawartych w tabelach 2 i 3 można wywnioskować,
że o dużej dynamice wydatków na leki w Polsce decyduje szybszy wzrost cen.
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Tabela 3. Dynamika konsumpcji leków w Polsce i na świecie ogółem w latach 2004-2008
(w tys. sztuk)
Wyszczególnienie
Liczba sprzedanych
leków na świecie

2004

2005

2006

2007

2008

36 579 388

38 083 933

40 456 203

43 172 163

45 312 472

100

104,11

106,22

106,7

104,96

1 111 166

1 144 201

1 139 976

1 201 240

1 219 993

100

102,9

99,63

105,37

101,56

Dynamika sprzedaży
leków
Liczba sprzedanych
leków w Polsce
Dynamika sprzedaży
leków w Polsce

2008/2004

123,87

109,79

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 2.

Rys. 3. Liczba sprzedanych opakowań na polskim rynku farmaceutycznym w latach 2004-2008
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie IMS HEALTH.

Innymi słowy, za wysoką dynamikę rynku farmaceutycznego odpowiada wysokie
tempo wzrostu cen leków w Polsce.
Biorąc pod uwagę, że w roku 2008 skonsumowaliśmy ponad 1,2 mld sztuk
opakowań leków w każdej postaci (zob. rys. 3), można oszacować, że przeciętny
Polak zaaplikował blisko 32 opakowania leków w skali roku. Warto odnieść tę
wielkość do danych międzynarodowych z roku 2008: okazuje się, że choć w przeliczeniu na wartość rocznych wydatków per capita w dolarach nasze wydatki
plasują się na dalekiej pozycji, to w przypadku odniesienia do danych ilościowych
(całkowita ilość sprzedanych leków w sztukach opakowań per capita) znajdujemy
się na trzeciej pozycji (zob. rys. 4). Należy podkreślić, że ilościowe dane świadczą
o faktycznym stanie konsumpcji leków. Prezentowane wielkości niestety nie ujmują ilości sprzedanych leków w sklepach spożywczych, stacjach benzynowych,
sklepach kosmetycznych i zielarskich. Stąd też Stany Zjednoczone z rozbudowaną
dystrybucją pozaapteczną i szpitalną plasują się na pozycji 11.
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Rys. 4. Konsumpcja leków w wybranych krajach per capita w 2008 r. – ujęcie ilościowe
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie IMS HEALTH oraz CIA, The World Factbook https://www.
cia.gov/library/publications/the-world-factbook [20.08.2011].

Porównanie międzynarodowe pozwala na jednoznaczne sformułowanie wniosków, że Polacy konsumują dużą ilość leków. Biorąc pod uwagę to, że Japonia,
Szwecja, Niemcy należą do krajów o najwyższym wskaźniku długości życia można wyciągnąć wniosek, że ilość skonsumowanych leków nie wpływa znacząco na
stan zdrowia i długość życia.

4. Zażywanie leków przez Polaków
W celu uzupełnienia informacji przeprowadzono badania ankietowe. Zgromadzono dane, z których jednoznacznie wynika, że blisko 60% respondentów
zażywa leki (rys. 5).
Leki zażywane są na różnorodne dolegliwości. Co czwarte gospodarstwo
domowe boryka się z problemem cukrzycy, chorobą wieńcową, gastryczną. 11%
rodzin dotknęła choroba nowotworowa (zob. rys. 6). Blisko połowa badanych
w ciągu ostatnich 6 miesięcy była przeziębiona.
Wydatki na leki stanowią dużą część dochodu. Bez względu na liczbę osób
w gospodarstwie domowym najczęściej udzielaną odpowiedzią była taka, która
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Rys. 5. Rozkład odpowiedzi dotyczący zażywania leków na różne dolegliwości
Ź r ó d ł o: opracowanie techniczne GFK Polonia na podstawie badań własnych.

Rys. 6. Dolegliwości respondentów i ich członków rodzin
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 5.

plasowała wydatki na leki na poziomie od 100 do 300 zł (rys. 7). Jest to duże obciążenie dla budżetu gospodarstwa domowego. Oznacza to, że leki są traktowane
jako priorytetowe artykuły, zaspokajające podstawowe potrzeby. Struktura sprzedaży leków OTC w aptece jest adekwatna do zgłaszanych dolegliwości przez
pacjentów. Najwięcej leków sprzedaje się na przeziębienia, przeciwbólowe oraz
dolegliwości gastryczne1.
Zatem konsumpcja leków w Polsce jest stabilna, rośnie ilościowo ok. 2%
co roku, wartościowo znacznie więcej. Oznacza to, że stan zdrowotny Polaków jest stabilny, a reklamy mają wpływ na podejmowanie decyzji o zakupie
leków; świadczy o tym bardzo duża liczba spotów reklamowych w telewizji2.
1
2

IMS Health i NFZ Zielona Księga II.
http://www.detaldzisiaj.com.pl/najintensywniej-reklamowane.
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Rys. 7. Wydatki na leki w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 5.

Można przyjąć, że istnieje grupa pacjentów zażywająca leki na określone dolegliwości, która nie jest lojalna wobec danego preparatu (mowa o lekach OTC)
i w momencie pojawienia się dolegliwości odtwarza sobie w pamięci nazwę
reklamowanego leku w ramach tej samej grupy terapeutycznej z nadzieją, że ten
„nowy” lek będzie zdecydowanie skuteczniejszy, a może też i tańszy.

5. Zachowania pacjentów na rynku aptecznym
Pacjent idzie do apteki, kiedy ma konkretne powody. Uzupełnia leki, które zażywa stale, lub kupuje je, aby się wyleczyć, gdy zachoruje. Na rynku aptecznym
od kilkudziesięciu lat notuje się cykliczność sprzedaży, która jest pomocna w zarządzaniu apteką. Najniższe obroty notuje się w miesiącach letnich, zwłaszcza
w sierpniu. Najwyższe jesienią i wiosną (zob. rys. 8).
W Polsce na jedną aptekę przypada ok. 3500 pacjentów, czyli zdecydowanie
mniej niż w krajach skandynawskich, ale tyle samo co w Niemczech, a więcej niż
w Hiszpanii, na Litwie i Łotwie (rys. 9).
Oznacza to, że konkurencja na rynku aptecznym w Polsce jest duża. Apteki
muszą się starać pozyskiwać i utrzymać pacjentów. Pacjenci udając się do apteki
zwracają uwagę na położenie blisko miejsca zamieszkania, stosowaną strategię
cenową oraz poziom obsługi. Co trzeci pacjent jest lojalny wobec jednej apteki.
Natomiast pozostali respondenci nie wykazali się lojalnością (rys. 10).
Aby utrzymać jak największą liczbę pacjentów, apteki stosują różnorodne
narzędzia promocji. Na przestrzeni ostatniej dekady wzrosła liczba stosowanych
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Rys. 8. Miesięczna sprzedaż w statystycznej aptece w latach 2010-2011
Ź r ó d ł o: P. Kula, Lipiec 2011 – dalszy spadek wartości sprzedaży, „Aptekarz Polski” 2011, nr 60/38,
http://www.aptekarzpolski.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=48&Itemid=79
[20.08.2011].

Rys. 9. Liczba pacjentów przypadająca na jedną aptekę w wybranych krajach w 2009 r.
Ź r ó d ł o: Deutschland ABDA/Statistik 2009, www.abda.de/fileadmin/assets.

narzędzi, a także ilość aptek, które stosują komunikację marketingową. W 2010 r.
65% aptek stosowało karty stałego klienta. Ponad 50% wydawało gazetki reklamowe i w prezencie wręczało pacjentom czasopisma o tematyce zdrowotnej
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Rys. 10. Lojalność klientów wobec aptek (liczba aptek, w których respondenci dokonują zakupów)
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 5.

Rys. 11. Instrumenty promocji stosowane przez polskie apteki w 2010 r.
Ź r ó d ł o: jak przy rys. 5.

(rys. 11). Co czwarta apteka dodatkowo wręcza pacjentom drobne prezenty, typu
długopisy, parasolki, kubki.
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Należy zwrócić uwagę, że tylko 3% zbadanych aptek zadeklarowało, że nie
stosuje żadnej reklamy. Zatem działalność promocyjna aptek jest intensywna. Ma
na celu przywiązanie pacjenta do swojej apteki. W celu zmniejszenia kosztów
działalności promocyjnej i możliwości negocjowania z hurtowniami cen leków
powstają sieci aptek typu „Dbam o zdrowie” lub grupy zakupowe typu „Kangur”.
Działania grupowe pozwalają na stosowanie niższych cen leków w aptekach,
a także prowadzenie ogólnopolskiej strategii promocji oraz pozycjonowanie marki sieci na tle konkurencji. Dla pacjenta może to oznaczać możliwość zakupu tańszego leku i otrzymania prezentu. Trudno jednak zweryfikować, w jakim stopniu
ta działalność promocyjna ma charakter etyczny i czy służy pacjentowi.
Reasumując należy stwierdzić, że zarówno na świecie, jak i w Polsce rośnie
systematycznie wartość rynku farmaceutycznego. O konsumpcji leków decyduje
pacjent, lekarz i farmaceuta. Duży wpływ na proces konsumpcji ma również NFZ,
który jest instytucją partycypującą w finansowaniu konsumpcji leków i od niego zależy, czy lek jest dostępny, czy nie dla chorego człowieka. Producenci leków starają
się zaspokajać potrzeby pacjentów produkując leki, dostarczając do hurtowni, a te
z kolei trafiają do aptek. Wszystkim podmiotom zależy na generowaniu obrotów, bo
czerpią zyski z marży. Jedynie NFZ jest instytucją, która musi wspierać pacjenta, finansując zakup leków, a także weryfikując ilość i wartość przepisanych leków przez
lekarza. Konsumpcja leków w Polsce wydaje się duża w porównaniu z niektórymi
krajami (bez względu na poziom rozwoju gospodarczego) – statystyczny Polak
zażywał 32 opakowania leków w ciągu roku, Japończyk 8, zaś Francuz 46 sztuk
opakowań. Ilość skonsumowanych leków nie jest miernikiem ani długości życia,
ani stanu zdrowia. Sformułowaną we wstępie hipotezę należy odrzucić, bo popyt
na leki jest racjonalny. Wynika z potrzeb pacjentów, o czym świadczy sezonowość
obrotów na rynku aptecznym. W czasie dużej zachorowalności na przeziębienia
obroty w aptekach lawinowo rosną. Przeziębienia są podstawową jednostką chorobową zwiększającą obroty do 20-30% na rynku farmaceutycznym.
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Zachowania konsumentów na pierwotnym rynku
nieruchomości mieszkaniowych

Streszczenie. Wszelkie zmiany w otoczeniu, to jest: kulturze, gospodarce czy społeczeństwie,
oddziałują na przemiany dotychczas ustalonych wzorów konsumpcji przez konsumenta oraz podejmowanych przez niego decyzji.
W artykule przedstawiono zarówno identyfikację zachowań konsumentów na pierwotnym rynku nieruchomości mieszkaniowych, jak również reguły ich postępowania oraz czynniki określające
i różnicujące zachowania.
Tekst prezentuje wyniki badań, które pozwoliły na zidentyfikowanie podstawowych cech charakteryzujących indywidualnych konsumentów i przyszłych nabywców mieszkań oraz na rozpoznanie uwarunkowań i scharakteryzowanie wpływu poszczególnych czynników na zachowania, a także
opis prawidłowości występujących w procesie postępowania konsumentów na rynku nieruchomości
mieszkaniowych.
Słowa kluczowe: konsument, rynek nieruchomości, pierwotny rynek nieruchomości mieszkaniowych, zachowania konsumentów

Wstęp
Zachowania konsumentów należą do złożonych procesów, uwarunkowanych charakterem i pilnością zaspokajanych potrzeb, cechami konsumentów,
przedmiotem konsumpcji, cechami produktów i wieloma innymi determinantami
wpływającymi na proces decyzyjny. Stanowią one integralną część zachowań
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społecznych. Współczesny konsument poszukuje produktów nowoczesnych,
spełniających wymagania i oczekiwania, a przede wszystkim takich, które będą
wynikały z jego stylu życia, stanu fizjologicznego czy statusu społecznego.
Do priorytetów większości polskich rodzin należy zakup własnego lokum lub
jego zamiana na dom lub mieszkanie: wygodniejsze i lepiej dostosowane do aktualnych potrzeb. Dom zaspokaja podstawowe potrzeby człowieka, sprzyja rozwojowi wspólnot rodzinnych i sąsiedzkich oraz stanowi stabilny i jednoznaczny
symbol statusu społecznego1.
W Polsce w okresie transformacji ustrojowej ciężar budowy nowych nieruchomości mieszkaniowych prawie w całości przyjęły firmy deweloperskie. Działają one w trudnych warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia, dbając
o zyskowność i o realizację społecznej misji, jaka towarzyszy działaniom związanym z przestrzenią. Nowe domy i mieszkania powstają zawsze w konfrontacji
z uwarunkowaniami ekonomicznymi, technicznymi i społecznymi, które w różnym stopniu determinują wartość powstającej architektury. Zawsze działają one
nierównomiernie, tworząc splot stymulatorów i czynników hamujących, które
określają warunki rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych, i – w efekcie
– jakość oferowanych na nim produktów – domów i mieszkań2.
Nieruchomości mieszkaniowe zaspokajają potrzeby realizowane w pierwszej kolejności. Jest to przede wszystkim potrzeba schronienia, potrzeba dachu nad głową. Współczesny dom i mieszkanie są jednak produktami wielopoziomowymi,
które mogą również współrealizować kolejne potrzeby i aspiracje.
Podejmując decyzję o budowie lub zakupie domu czy mieszkania, konsument
– realizując określony konglomerat potrzeb – będzie się kierował bardzo różnymi
motywami, których intuicyjne rozpoznanie ze względu na wysoki stopień skomplikowania jest niemożliwe. Z drugiej strony decyzję o zakupie mieszkania bądź
domu determinować będą liczne czynniki3.

1. Cel, metodyka badań
Celem artykułu jest zarówno identyfikacja zachowań konsumentów na pierwotnym rynku nieruchomości mieszkaniowych, jak również poznanie reguł ich
postępowania oraz przegląd i charakterystyka czynników określających i różnicujących te zachowania.
1
Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, red. nauk. G. Woroniecka, Wyd. Trio, Warszawa
2007, s. 34.
2
E. Stachura, Determinanty kształtowania produktu na rynku mieszkaniowym, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” 2008, nr 16/2, s. 112.
3
E. Stachura, Marketing na rynku nieruchomości, PWE, Warszawa 2007, s. 79.
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By osiągnąć powyższy cel, w październiku 2010 r., podczas targów mieszkaniowych organizowanych przez redNet Media Sp. z o.o. w Katowicach, zostały
zrealizowane badania bezpośrednie, mające na celu zebranie niezbędnych informacji. Badanie objęło 280 osób.
Dobór jednostek do próby był nielosowy, z wykorzystaniem metody wyboru
jednostek typowych – przeciętnych uczestników targów mieszkaniowych. Każdy z nich reprezentował inne gospodarstwo domowe (choć nie musiał być jego
głową).
Metodą badania, ze względu na cel badania i zakres oraz dostępność potrzebnych informacji był wywiad kwestionariuszowy, który przeprowadzony został
podczas targów mieszkaniowych z udziałem ankieterów. Dzięki zastosowaniu
tej metody ankieterzy potrafili objaśnić ewentualne problemy, które mogły się
pojawić u respondentów w trakcie badania. Badanie pozwoliło na zdiagnozowanie zachowań nabywczych konsumentów indywidualnych na pierwotnym
rynku nieruchomości mieszkaniowych; uzyskanie informacji o faktycznych
potrzebach i preferencjach klientów na rynku nieruchomości mieszkaniowych;
rozpoznanie motywów oraz kryteriów wyboru nowych mieszkań/domów wśród
badanych; ustalenie determinant oddziałujących na zachowania respondentów
oraz określenie siły oddziaływania wyodrębnionych czynników na te zachowania.
Kwestionariusz ankiety złożony był z 18 pytań zamkniętych i 3 pytań otwartych oraz metryczki. (Kwestionariusz w ramach pilotażu został wcześniej przetestowany na 15-osobowej próbie).

2. Charakterystyka badanych
45% respondentów stanowiły kobiety. W badanej grupie dominowały osoby
w wieku od 24 do 36 lat (ok. 47%). Natomiast niewielki segment stanowili potencjalni nabywcy w wieku od 55 do 60 lat oraz starsi (5%).
Biorąc pod uwagę wielkość gospodarstwa domowego, wśród badanych przeważały osoby reprezentujące dwuosobowe gospodarstwo domowe (42%), następnie gospodarstwa trzyosobowe (21%), jednoosobowe (17%) oraz czteroosobowe
(8%). Najmniej licznie reprezentowanym modelem rodziny były gospodarstwa
liczące pięciu i więcej członków.
Wśród respondentów zdecydowaną większość stanowiły osoby z wyższym
wykształceniem (69%) lub średnim (14%). Udział osób z wykształceniem zawodowym był marginalny (5 osób). Wydaje się zatem, że targi mieszkaniowe mogą
być szczególnie atrakcyjną platformą wymiany informacji dla osób z wyższym
wykształceniem.
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Biorąc pod uwagę zawód, w badaniu najliczniejszą grupę stanowili przedsiębiorcy (41%), następnie pracownicy najemni (39%), najrzadszą grupą byli
emeryci/renciści (8%).
Dominowała umiarkowana percepcja własnej sytuacji materialnej. Dobrą
kondycję finansową zadeklarowało 37% respondentów, a 9% określiło ją jako
bardzo dobrą. Spory odsetek badanych wykazał, że ich sytuacja jest przeciętna
(43%). Zły stan finansów rodzinnych ujawniło 3% ankietowanych.
Reasumując, wśród badanych przeważali reprezentanci dwuosobowych gospodarstw domowych, średnio lub dobrze sytuowanych. Większość badanych to
dobrze wykształceni przedsiębiorcy.

3. Zachowania konsumentów
w świetle wyników badań empirycznych
3.1. Potrzeby konsumentów i ich hierarchia
Produkty na rynku mieszkaniowym będą zawsze miały ten sam rdzeń – realizujący potrzeby podstawowe, którymi będą bezpieczeństwo, zadowolenie oraz
zamieszkanie.
Na podstawie przeprowadzonych badań dla większości respondentów (51%
uzyskanych odpowiedzi) własne lokum realizuje przede wszystkim potrzeby fizjologiczne, takie jak sen, odpoczynek, spożywanie posiłków. Spełnia następnie
wymogi związane z bezpieczeństwem: przede wszystkim ochrania sferę prywatności, a ład przestrzenny w obrębie domu czy mieszkania to także ramy zapewniające poczucie bezpieczeństwa i prawidłowe funkcjonowanie rodziny (takiej
odpowiedzi udzieliło 24% ankietowanych). Dom bądź mieszkanie to siedlisko
pozwalające na nawiązanie satysfakcjonujących więzi sąsiedzkich4 i prowadzenie
życia towarzyskiego, które także budują poczucie bezpieczeństwa człowieka (tak
wskazało 15%). Dla 7% badanych własne lokum realizuje potrzebę szacunku
i uznania, poprzez manifestację pozycji społecznej, stylu życia czy statusu materialnego, zaś dla 3% ankietowanych – potrzebę samorealizacji (manifestacja
własnej osobowości poprzez np. rozwiązania przestrzenne).

4
I. Borowik, Blokowiska. Miejski habitat w oglądzie socjologicznym, Oficyna Wydawnicza
Arboretum, Wrocław 2003, s. 87.
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3.2. Cele i finansowanie zakupu
Badani nie byli jednorodną grupą, biorąc pod uwagę motywy zakupu nieruchomości. Wśród respondentów najwięcej osób (ponad 33%) wskazało na chęć
posiadania pierwszego mieszkania. Stosunkowo duży odsetek stanowili również
ankietowani, którzy zamierzali przeprowadzić się do większego mieszkania bądź
kupić dom (19%), natomiast część ankietowanych chciała nabyć mieszkanie/dom
dla swoich dzieci. Inwestycyjny motyw zakupu mieszkania (jako lokata kapitału)
zadeklarowało 33% badanych, pozostałe 77% respondentów dokonywało nabycia
nieruchomości wyłącznie ze względów mieszkaniowych.
Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że większość respondentów (aż 67%)
planujących zakup mieszkania bądź domu szuka możliwości współfinansowania
tego przedsięwzięcia poprzez kredyty hipoteczne (33%), przy pomocy rodziny
(14%) lub posiadane oszczędności (20%). Jedynie 1 na 8 respondentów zadeklarował nabycie nieruchomości mieszkaniowej wyłącznie ze środków własnych.
Uzyskane wyniki świadczą również o tym, iż wycofanie rządowego programu
dopłat do kredytów hipotecznych „Rodzina na swoim” oraz wprowadzenie przez
instytucje bankowe nowej rekomendacji, w znacznym stopniu przyczyni się do
odłożenia decyzji o nabyciu mieszkania bądź kupna domu większości potencjalnych nabywców.

3.3. Znaczenie cech nieruchomości
Czynnikiem zdecydowanie rozstrzygającym o wyborze mieszkania/domu
i ostatecznie wpływającym na podjęcie decyzji o nabyciu nieruchomości jest – jak
wynika z odpowiedzi respondentów – cena. Takiej odpowiedzi udzieliło 69% respondentów. Dla 31% ankietowanych rozstrzygające znaczenie mają inne cechy
nieruchomości – takie jak: lokalizacja, przy której znajduje się nieruchomość,
układ mieszkania, dostępność komunikacyjna, atrakcyjność architektury budynku
oraz zabezpieczenia.
Ponadto klienci mają określone preferencje, jeśli chodzi o cechy użytkowe
mieszkania. Dla 60% respondentów bardzo ważnym atrybutem jest technologia
wykonania budynku, zaś rozkład mieszkania, to cecha ważna dla 30% ankietowanych. Inną cechą, na którą szczególnie klienci zwracają uwagę, jest sposób
ogrzewania nieruchomości, dla 74% respondentów jest to bardzo ważny czynnik wpływający na decyzję o nabyciu nieruchomości – zwłaszcza jeżeli kupno
dotyczy nieruchomości w zabudowie szeregowej lub wolno stojącej. Dla 85%
respondentów istotne są również koszty utrzymania preferowanej nieruchomości.
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3.4. Typ nieruchomości
Większość potencjalnych klientów (49% ankietowanych) poszukiwało mieszkań w nowo powstających blokach na istniejących już osiedlach. 19% klientów
rozważało możliwość zakupu domu w zabudowie szeregowej, natomiast 32%
ankietowanych poszukiwało domu wolno stojącego.

4. Determinanty zachowań konsumentów
Mieszkanie należy do takiej kategorii dóbr, która jednocześnie zapewnia zarówno realizację potrzeb podstawowych, jak i potrzeb wyższego rzędu. Jest ono
niezbędne dla każdego człowieka, dla rodziny, a w konsekwencji dla społeczności
lokalnej i całego społeczeństwa. Jest dobrem podstawowym, ale niestety trudno
osiągalnym ze względu na wysoką cenę jednostkową.
Zachowania konsumentów na rynku nie są zjawiskiem ani prostym, ani
oderwanym od pozostałych elementów przejawów życia jednostek. Konkretne
postępowanie człowieka na rynku jest wypadkową bądź też efektem wpływu wielu determinant. Bez rozpoznania tych determinant oraz kierunków sposobów ich
oddziaływania nie jest możliwe dogłębne zrozumienie zachowań konsumentów5.
Na zachowania konsumentów na rynku mieszkaniowym, podobnie zresztą
jak na innych rynkach, wpływa wiele czynników; można je podzielić na cztery
grupy: czynniki osobiste, czynniki kulturowe, czynniki społeczne oraz czynniki
psychologiczne6.
Siła wpływu wyżej wymienionych czynników wiąże się ściśle ze specyfiką
domu i mieszkania jako szczególnych produktów konsumpcyjnych, z charakterem polskiego rynku nieruchomości, a także w szerszym wymiarze – z procesami
globalizacji i przekształceń w obrębie kultury europejskiej.

4.1. Czynniki osobiste
jako determinanty nabywczych zachowań konsumentów
Światowej sławy autorytet w dziedzinie marketingu – Philip Kotler – zaproponował model czynników wpływających na zachowania konsumenta, zgodnie
5
Rynkowe zachowania konsumentów, red. nauk. E. Kieżel, Wyd. Uczelniane Akademii
Ekonomicznej, Katowice 2000, s. 103.
6
Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska,
Warszawa 1994, s. 161.
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z którym na osobiste determinanty zachowań konsumenckich składają się: wiek
i faza cyklu życia, zawód, sytuacja ekonomiczna, styl życia, osobowość i ambicje
życiowe.
Wszystkie wymienione czynniki mają istotny wpływ na kształtowanie oferty
rynku nieruchomości. Stają się (w końcu) ważnym problemem badawczym dla
deweloperów, ośrodków naukowych, firm konsumenckich oraz firm konsultingowych.
O zachowaniu konsumenta na rynku decyduje w dużej mierze cykl życia rodziny. Faza rozwojowa rodziny rzutuje przede wszystkim na hierarchię potrzeb.
Dlatego też znajomość faz rozwojowych rodziny jest bardzo przydatna do określenia grup odbiorców różnych towarów konsumpcyjnych7.
Wiek czy płeć konsumenta różnicuje jego zapotrzebowanie na konkretne
produkty, jednak te czynniki wpływają równie mocno na odmienność wzorów
postępowania nabywców na rynku. Aby ułatwić przedsiębiorcom zrozumienie
i wykorzystanie czynnika wieku oraz innych zmiennych demograficznych, stworzono koncepcję cyklu życia rodziny, która oprócz wieku uwzględnia stan cywilny konsumenta oraz wielkość i typ jego gospodarstwa domowego. Dopiero takie
ujęcie umożliwia szersze, bardziej kompleksowe spojrzenie na profil konsumenta
nie tylko z punktu widzenia jego zmieniających się z czasem i wiekiem potrzeb,
ale i od strony potrzeb jego najbliższych oraz możliwości ich zaspokojenia8.
Pierwszą fazą cyklu życia rodzinnego jest okres kawalerski, który bardzo
często wiąże się z posiadaniem samodzielnego mieszkania. Osoby młode sygnalizują niewielkie potrzeby, jeśli chodzi o powierzchnię (zwykle do 40 m2)
oraz wyposażenie mieszkania. Lokalizacja również nie odgrywa w tym przypadku znaczącej roli – wszystko związane jest bowiem z minimalizacją obciążeń finansowych oraz prowadzonym przez osoby młode stylem życia i formami
spędzania czasu wolnego. Własne mieszkanie utożsamiane jest zazwyczaj
z wymarzoną wolnością oraz niezależnością9. Tak zwanej ucieczce w prywatność towarzyszy często upolitycznienie prywatnych wyborów. Styl życia
– ubiór, sposób relaksu czy wspomniane wyposażenie mieszkania – tworzy
charakterystyczne, bardziej lub mniej konsekwentne konfiguracje wyborów
konsumenckich, które mają ambicje przekształcenia się z rynkowych opcji np.
w opcje światopoglądowe.
Kolejna faza przynosi już istotne zmiany. Młode małżeństwa posiadają lepszy status materialny, zatem poszukują mieszkania większego. Mają określone
preferencje, jeśli chodzi o meble, starannie wyposażają dom bądź mieszkanie,
7
L. Rudnicki, Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wyd.
Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004, s. 187-188.
8
Rynkowe zachowania…, s. 141-142.
9
E. Stachura, Marketing…, s. 239.
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planując przy tym powiększenie rodziny10. Informacje te potwierdzają wyniki
przeprowadzonego badania. Jeżeli chodzi o wielkość kupowanych mieszkań
to najpopularniejsze są lokale średnie, o powierzchni mieszkaniowej 51-60 m2
– prawie 35% badanych zadeklarowało chęć nabycia nieruchomości mieszkalnej
o takiej powierzchni. Mieszkania jednak często kupowane są z myślą zamiany na
większe – tak właśnie swoje działania określiło 34% ankietowanych, natomiast
62% stwierdziło, iż dokonuje zakupu ponieważ planuje powiększenie rodziny.
Wkraczając w fazę „pełnego gniazda”, rodzina chętnie inwestuje we własny
dom bądź posiadane mieszkanie. Jeśli zamierza budowę bądź kupno domu, to
jest to zazwyczaj dom jednorodzinny. Przewiduje również ewentualność czasowego wspólnego zamieszkiwania w przyszłości z innymi członkami rodziny:
starzejącymi się rodzicami lub dorastającymi bądź dorosłymi już dziećmi. Nie
zakłada żadnych okoliczności, które zmusiłyby rodzinę do sprzedaży domu.
W polskich warunkach jego budowa i urządzenie to zbyt duży wysiłek finansowy i organizacyjny, aby go powtarzać11. Z przeprowadzonego badania wynika,
że wysokie ceny mieszkań skłoniły wiele osób do budowy domów metodą gospodarczą na obrzeżach wielkich miast – cena takiej inwestycji wraz z kosztami
zakupu działki nierzadko bowiem okazuje się tańsza od zakupu gotowego mieszkania w centrum.
„Pełne gniazdo” z dorastającymi dziećmi często inwestuje w mieszkania,
które mają być posagiem ułatwiającym młodym ludziom start w samodzielne
życie, a także lokatą kapitału. Popularne stało się już nie tylko kupowanie kawalerek w miastach uniwersyteckich, ale nawet zakup nieruchomości pod wynajem
– jako dobra lokata kapitału. Z przeprowadzonego badania wynika, że 29% ankietowanych wyjaśniało, iż transakcji kupna mieszkania dokonało ze względu na
chęć zamiany obecnego mieszkania na większe. Transakcje przeprowadzone jako
inwestycje były udziałem 17% badanych, zaś 22% wskazań padło na odpowiedzi
„chcę zamienić mieszkanie na dom”, „kupuję dla dzieci” i „chcę się usamodzielnić i zamieszkać na swoim”. Tylko nieliczny odsetek respondentów nosił się z zakupem nieruchomości mieszkaniowej pod wynajem.
Po usamodzielnieniu się dzieci rozpoczyna się faza „pustego gniazda”. Sytuacja życiowa wpływa wówczas w największym stopniu na decyzje dotyczące
mieszkania. To właśnie w tej fazie życia część par decyduje się na spełnienie
życiowych marzeń o własnym domu bądź zamianie mieszkania na nowsze i lepiej wyposażone. Najczęściej przesłanką do podjęcia takiej właśnie decyzji jest
standard zamieszkiwanej dotychczas nieruchomości, rozwój nowych energooszczędnych technologii i upowszechnienie się lepszych oraz bardziej estetycznych
materiałów budowlanych i wykończeniowych bądź uwidacznianie się motywów
10
11

Co znaczy mieszkać…, s. 42-189.
E. Stachura, Marketing…, s. 240.
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o charakterze inwestycyjnym – posiadanie mieszkania daje szansę ulokowania
wolnych środków pieniężnych. Natomiast jeśli właścicielami są wdowy, wdowcy,
to te osoby chętnie sprzedają swoje domy lub przekazują je dzieciom.
Następny zestaw czynników, które determinują potrzeby i postępowanie nabywców to poziom i rodzaj wykształcenia, aktywność zawodowa oraz wykonywana praca. Wykształcenie wpływa zarówno na przejawy zachowań konsumentów,
jak i odczuwane przez nich potrzeby, strukturę spożycia (wybory dokonywane
przez nich na rynku), zwyczaje konsumpcyjne, wymagania wobec nabywanych
produktów i usług, zwyczaje konsumentów w zakresie korzystania z różnego typu
źródeł informacji, w tym marketingowej, oraz podatność nabywców na oddziaływanie poszczególnych typów tej informacji. Aktywność zawodowa wpływa
niewątpliwie na poziom zamożności danego konsumenta i jego gospodarstwa
domowego oraz kreuje jego określone potrzeby, natomiast rodzaj wykonywanego
zawodu jest silnie skorelowany z osiągniętym wykształceniem i uzyskiwanymi
dochodami, dlatego często jest stosowany jako kryterium segmentacji oraz wyznacznik klasy społecznej12.
Postawy i preferencje konsumentów na rynku nieruchomości mieszkaniowych są w dużym stopniu modyfikowane przez wykonywany zawód i sytuację
ekonomiczną konsumenta, stanowią również swoiste wyzwanie dla architektów
współpracujących z firmami deweloperskimi.
Dzięki znacznemu postępowi technologicznemu oraz informatyzacji życia
codziennego człowiek jest w stanie prowadzić życie zawodowe w domowym
zaciszu, bez konieczności wynajmu lokalu biurowego i ponoszenia z tego tytułu
dodatkowych kosztów. To właśnie dom staje się coraz częściej miejscem pracy,
nawiązywania kontaktów poza rodziną czy robienia zakupów.
Nowe technologie sprzyjają demokratyzacji i rozpadowi tradycyjnej zintegrowanej rodziny. Charakter współczesnej rodziny – gdzie często oboje małżonkowie pracują zawodowo – sprawia, że aranżacją mieszkania rządzi dialektyka
otwierania i zamykania przestrzeni w taki sposób, aby uwzględnić zdemokratyzowany charakter rodzinnych relacji – potrzebę izolacji (w tym samorealizacji)
i potrzebę bycia razem13.
Coraz częściej aktywni zawodowo podejmują decyzję o usytuowaniu siedziby swojej firmy w domu. Dotyczy to zwykle osób wykonujących tzw. wolne
zawody – lekarzy, architektów, osób prowadzących biura rachunkowe czy radców prawnych. Osoby zajmujące się tak specyficzną działalnością chętnie pracują
w wydzielonej na ten cel części domu lub mieszkania – zmniejszając tym samym
koszty prowadzenia działalności, zwiększając dyspozycyjność wobec klientów,
Rynkowe zachowania…, s. 146.
K. Kuman, Home. The Promise and Predicament of Private Life and the End of the Twentieth
Century, The University of Chicago Press, Chicago 1997, s. 99.
12
13
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oszczędzając czas związany z dojazdem do pracy. Jest to również bardzo korzystne rozwiązanie dla młodych rodzin, ponieważ ułatwia organizację domu i opiekę
nad dziećmi. Potrzeby przestrzenne takiej funkcji mieszkaniowo-zawodowej powinny być zatem niezwykle starannie zaplanowane i zaprojektowane. Dowodem
na to są obecne projekty domów i mieszkań, w których specjaliści wydzielają
pomieszczenia, mogące zostać zaadaptowane na miejsce pracy.
Dla dewelopera największą konkurencją – poza rywalizacją z innymi inwestorami – są konsumenci, którzy decydują się na budowę własnego domu
systemem gospodarczym. Tak więc omawiany czynnik staje się dla inwestorów
relewantny.
Przed kryzysem na rynku nieruchomości znaczącą rolę odgrywała grupa konsumentów dokonujących transakcji na rynku mieszkaniowym w miarę potrzeb.
Nie odstraszały ich rozdęte koszty okołotransakcyjne, nie ubiegali się o preferencyjne kredyty. (Kredyt hipoteczny, mógł otrzymać niemal każdy wyrażający
chęć jego zaciągnięcia! Jeśli nie pracował zawodowo – angażował bliższą lub
dalszą rodzinę, aby móc zadłużyć się na kolejne 30 lat swojego życia.) Obeznani
z wtórnym rynkiem nieruchomości gotowi byli bądź to zainwestować posiadane
pieniądze, bądź przeczekać póki ich sytuacja nie ulegnie zmianie. Obecnie stan
rzeczy jest zupełnie inny.
Dom i mieszkanie to produkty pochłaniające ogromne, w relacji do zarobków, środki. Stabilna sytuacja gospodarcza kraju zawsze wpływa korzystnie na
atrakcyjność kredytów bankowych, zwiększa skłonność do oszczędzania, inwestowania i korzystania z różnych form finansowania budownictwa mieszkaniowego. W takich warunkach zwiększa się aktywność gospodarstw domowych na
rynku nieruchomości mieszkaniowych – śmielej podejmują decyzje o budowie,
kupnie lub zamianie. Stymulujące znaczenie ma także (nie zawsze obiektywne)
postrzeganie przez konsumenta własnej sytuacji materialnej i wyobrażenie o jej
możliwej poprawie. Zdolność kredytową gospodarstwa domowego, konieczną do
zdobycia środków na zakup lub budowę domu czy mieszkania, weryfikuje jednak
bank, poddając analizie bieżące dochody i wydatki oraz prognozując najbardziej
prawdopodobne scenariusze kondycji finansowej na przyszłość. Należy podkreślić, że to właśnie sytuacja ekonomiczna jest czynnikiem decydującym o przynależności do określonych segmentów nabywców dóbr na rynku mieszkaniowym:
z powodu ograniczonych środków wielu ludzkich potrzeb i marzeń nie można
zrealizować14.
Styl życia to wzory konsumpcji, uzależnione od preferowanych przez klasę
społeczną lub grupę konsumentów form spędzania czasu i wydawania pieniędzy.
W znaczeniu ekonomicznym styl życia dotyczy sposobu wydatkowania pieniędzy
14

E. Stachura, Marketing…, s. 240-241.
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oraz rodzaju nabywanych produktów i usług. Wyznaczany jest przez klasę społeczną, w której się liczą: dochody, wykształcenie, osobowość15.
W warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego praca jako podstawowa przestrzeń samorealizacji jednostki traci na znaczeniu na rzecz konsumpcji16. „Ja”
w społeczeństwie konsumenckim realizuje się zarówno w wyborach konsumenckich, jak również w stylu życia, a raczej eksperymentach i wypróbowaniu różnych
stylów życia, które stają się zarazem strategiami poszukiwania samorealizacji17.
W tych okolicznościach pojawia się pytanie o jakąś zredukowaną postać gwarancji i stabilności18, z czym najczęściej kojarzy się własne mieszkanie.
Niezależnie od przekroju segmentacyjnego, jednostki i cele rodziny będą różnić
– wyrażające się silnie wyborami mieszkaniowymi – style życia. W odniesieniu do
zamieszkiwania style życia będą się wyrażać koncepcją spędzania wolnego czasu,
podejmowanymi wyborami zawodowymi, preferencjami w kwestii życia towarzyskiego i rodzinnego, stosunkiem do zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej.
Każdy styl życia wyraziście uwidoczniony w postępowaniu wpływa na wybory
w zakresie zamieszkiwania: bogate życie rodzinne i towarzyskie skutkuje rozbudowaną częścią biesiadną domu i ogrodu, będzie generować raczej osiadły tryb życia
w domostwie. Aspiracje intelektualne, uprawianie wolnych zawodów i innych
profesji związanych z koniecznością ciągłego dokształcania się, rozwoju i pracy
nad sobą wymuszają życie pustelnicze i ograniczoną aktywność towarzyską. Domy
i mieszkania w takich przypadkach to „maszyny do pracy i mieszkania”, wyposażone – w miarę możliwości przestrzennych – w pokoje do pracy, dobrze izolowane
od pozostałych części domu i zapewniające spokój oraz możliwość koncentracji.
Można więc wyraźnie zauważyć, jak silny wpływ na decyzję o wyborze domu lub
mieszkania może mieć preferowany styl życia. Osoby lubiące obcować z naturą
i prowadzące zdrowy tryb życia chętniej decydują się na dom poza miastem – zwracając szczególną uwagę na jego wykonanie (ekologiczne materiały i technologie).
Osoby aktywne fizycznie wolą mieszkania dwupoziomowe, o powierzchni powyżej
100 m2, z dużymi tarasami.
Osobowość odzwierciedla indywidualne różnice między konsumentami. Jednostka żyje i funkcjonuje w różnych środowiskach oraz pod wpływem różnorodnych czynników19.
A. Jachnis, Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa 2007, s. 179-180.
16
C. Offe, Contradictions of the Welfare State, MIT Press, Cambridge 1993, s. 85.
17
M. Featherstone, Lifstyle and Consumer Culture, „Theory, Culture and Society” 1987, t. 4,
nr 1, s. 55-70; R. Sennett, The Fall of Public Man, Cambridge University Press, Cambridge 1977,
s. 21.
18
Ph. Hodgkiss, The Making of the Modern Mind, The Athlone Press, London – New York
2001, s. 49.
19
A. Jachnis, Psychologia konsumenta…, s. 166.
15
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Osobowość określa często w bardzo silnym stopniu preferencje w zakresie
zamieszkiwania, co oznacza dążenie do spokoju, harmonii i uzyskania optymalnych, we własnym odczuciu, relacji z przestrzenią. Percepcja przestrzeni i percepcja formy to rzadko określane wrażenia i odczucia, które wpływają na nasze
samopoczucie w otoczeniu architektury oraz związanych z nią form i kolorów.
W podkreślaniu roli jednostki w kształtowaniu własnego wnętrza pewną
rolę odgrywa udział silnego zaangażowania w proces kształtowania domu, który przybiera postać samodzielnego wymyślania lub współudziału w tworzeniu
wizji estetycznej, ciągłej i bliskiej współpracy z projektantem, samodzielnego
nadzorowania prac robotników, własnego udziału w dekorowaniu wnętrza. Jeżeli mieszkaniec domu jest plastykiem z zamiłowania, indywidualny charakter
zajmowanego przez niego wnętrza jest chętnie podkreślany przez prezentowanie
własnych prac. Ekspozycję swoich wytworów niektórzy zastępują estetycznym
prezentowaniem własnych doświadczeń, zainteresowań lub uczuć20.

4.2. Czynniki kulturowe
jako determinanty nabywczych zachowań konsumentów
W kręgu kultury europejskiej, której część stanowi kultura polska, ukształtował się w ciągu stuleci model domu – siedliska ściśle powiązanego z uznawanymi
za najważniejsze wartościami, takimi jak: rodzina, kultywowanie tradycji, szacunek dla przeszłości oraz komfort materialny, otwartość na nowe wzorce i pochodzące z zewnątrz wpływy. Opisane wartości tradycyjne stara się kontynuować
współczesny dom jednorodzinny hołdując tradycji zarówno w podstawowej, jak
i bardziej rozbudowanej wersji. Mieszkanie w domu wielorodzinnym jest w stanie tylko w niewielkim stopniu zapewnić realizację zamieszkiwania zgodnego
z tak wysoko cenionymi wartościami. Dlatego też w polskim społeczeństwie powszechne jest dążenie do posiadania własnego domu nawet wówczas, gdy koszt
jego zdobycia jest bardzo wysoki, a związany z zamieszkaniem w nim styl życia
tak naprawdę nie odpowiada właścicielom.
W opozycji do opisanego modelu tradycyjnego coraz wyraźniej rysują się
wielowątkowe tendencje w kulturze europejskiej, określone wspólnym mianem
epoki postmodernizmu. Zjawisko postmodernizmu ma dla architektury i budownictwa mieszkaniowego ogromne znaczenie. Powstały w latach 70. XX w. styl
w architekturze zrewolucjonizował formę architektoniczną, rozluźniając sztywne
zasady jej budowy, wzbogacając budynki o detale architektoniczne – zezwalając
20

s. 14.

R. Collins, Interaction Ritual Chains, Princeton University Press, Princeton – Oxford 2004,
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na mieszanie stylów. Dostrzeżono i podkreślono również raczej odrębność i wyjątkowość, a nie unifikację potrzeb w zakresie zamieszkania.
Postmodernizm w szerszym sensie natomiast to kult indywidualizmu, mozaika
stylów życia, afirmacja wielokulturowości. Właśnie te wartości, w powiązaniu ze
wspomnianą nową ofertą architektoniczną, zainspirowały ludzi – konsumentów
domów i mieszkań – do bardziej otwartego i kreatywnego myślenia o przestrzeni,
zwłaszcza związanej z zamieszkaniem, oraz do odważniejszego przedstawiania
własnych potrzeb z nią związanych. Na rynku mieszkaniowym pojawił się nowy,
bardziej wymagający i często wyrafinowany konsument. W odpowiedzi na jego
potrzeby zaczęto projektować i urządzać przestrzenie mieszkalne w różnych stylach. Rozpowszechnia się konwencja dopuszczająca zestawienie kontrastujących
ze sobą form. Podniósł się poziom szeroko pojętych wymagań stawianych projektantom domów i mieszkań, projekty uległy znacznej dywersyfikacji.
Z punktu widzenia identyfikacji potrzeb mieszkaniowych ogromne znaczenie
ma również trafne wyodrębnienie istotnych dla mieszkalnictwa subkultur – miejskiej i wiejskiej. Zwarta, wielorodzinna zabudowa charakterystyczna dla miasta
umożliwia jego mieszkańcom korzystanie z bogatej oferty handlowej, usługowej
czy kulturalnej bez straty czasu związanego z dojazdami. Zamieszkiwanie w mieście to zwykle także mniejsza do dyspozycji powierzchnia mieszkania, możliwość
realizacji wielu potrzeb związanych z rekreacją i wypoczynkiem poza domem,
łatwy dostęp do całego wachlarza oferty kulturalnej, anonimowość. To wreszcie
większa adaptacyjność i mobilność mieszkańców, otwartość na nowe propozycje
zawodowe, gotowość do zmiany miejsca zamieszkania.
Gwałtowny rozrost miast i aglomeracji miejskich w Polsce, przy jednoczesnym
niedoinwestowaniu infrastruktury – głównie komunikacyjnej – doprowadził do
rozpowszechnienia się swoistego fenomenu urbanistycznego – zamkniętych osiedli powstających na odległych od centrum obrzeżach miasta, stanowiących protezę tkanki miejskiej. Zabudowa takich osiedli jest znana również w innych krajach,
ma znamiona cech miejskich: jest zwarta, intensywna, nowoczesna.
W obrębie subkultury wiejskiej zakłada się luźniejsze, rzadsze kontakty człowieka z miastem. To życie blisko natury, nawiązanie do staropolskich obyczajów:
idei domu otwartego, gościnności i rodzinności. Architektura domu z kręgu subkultury wiejskiej na nizinach należy najczęściej do kręgu „stylu dworkowego”,
a w górach i na pogórzu przybiera uwarunkowane klimatem formy regionalne,
szczególnie widoczne na Podhalu, gdzie przybrały postać „stylu zakopiańskiego”.
Na poziom akceptacji poszczególnych form zamieszkiwania wpływa ponadto
przynależność do klasy społecznej. Podział klasowy społeczeństwa polskiego jest
rozmyty, z jednej strony – ze względu na dynamicznie zachodzące przemiany
społeczne, mające związek ze stosunkowo niedawnym wprowadzeniem systemu
wolnorynkowego, z drugiej strony natomiast – ze względu na relatywnie niewielkie rozwarstwienie w sferze dochodów i poziomu zamożności szeroko rozumianej

528

Monika Rozborska

warstwy średniej niższej. Badania socjologów i ekonomistów zajmujących się zachowaniami konsumentów pozwalają wyróżnić określone klasy, wyznające pewne wartości wspólne, mające podobny status, wykonujące podobne zawody i osiągające z tego tytułu mieszczące się w podobnym przedziale dochody. W obrębie
jednej klasy ujawniają się podobne potrzeby związane z formą zamieszkiwania,
stylem zabudowy, standardem wyposażenia domu i mieszkania. Przynależność do
klasy np. wyższej średniej tworzy znakomite przesłanki segmentacyjne: jej przedstawiciele to członkowie subkultury miejskiej, specjaliści, najczęściej zamieszkujący rezydencjalne dzielnice miasta lub przejawiający takie aspiracje.

4.3. Czynniki społeczne
jako determinanty nabywczych zachowań konsumentów
Każda jednostka jest częścią jednej lub kilku małych zbiorowości: rodziny,
osiedla, firmy lub kręgu towarzyskiego, wspólnie podzielających pasje i zainteresowania. Małe grupy społeczne zależne są od większych struktur społecznych,
zaś te podlegają wpływom struktur globalnych21. Najmniejsze grupy społeczne,
o których mowa, to grupy odniesienia. Każdy człowiek należy i równocześnie
aspiruje do różnych grup odniesienia. Jednostka czerpie system wartości z grupy,
do której aspiruje, staje się on podstawą jej postaw i zachowań22.
Dom i mieszkanie to ważne środki samookreślenia, a także samorealizacji
człowieka. Wybór nieruchomości mieszkaniowej jest rodzajem deklaracji złożonej otoczeniu, informacją, kim jest człowiek i jakie wyznaje wartości. Określa
jego stosunek do kultury, rodziny czy społeczności. Podobne znaczenie ma lokalizacja nieruchomości mieszkaniowej. Osiedle domków jednorodzinnych ukrytych w dużych ogrodach, na obrzeżach aglomeracji, będzie reprezentować inne
wartości niż zespół zwartej zabudowy o miejskim charakterze, oferujący poczucie
wspólnoty mieszkańców, nawet wówczas, gdy jego położenie będzie peryferyjne
w stosunku do centrum miasta. Podobne funkcje pełni wystrój wnętrz. Fascynacje
i tęsknoty mieszkańców wyrażają się w stylu i w formie architektonicznej, określonej ramami możliwości finansowych.
Dom i mieszkanie to ważne narzędzia manifestacji statusu materialnego
i preferowanego stylu życia wobec grup odniesienia. Przez budowę czy zakup
nieruchomości człowiek nie tylko wyraża swoją osobowość, ale również manifestuje swój stosunek do wcześniej wspomnianych grup. Dopuszcza ich wpływ
21
J. Borkowski, Socjologia i psychologia społeczna. Zarys wykład, Wyższa Szkoła
Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2003, s. 53.
22
B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wyd.
Naukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 72.
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słuchając rad lub powielając kreowane przez innych członków grupy wzorce, albo
podejmując działania podkreślające własną odrębność i suwerenność. Najważniejszą grupą odniesienia jest wówczas oczywiście rodzina. Gdy własnego lokum
poszukuje małżeństwo z dziećmi, wówczas decyzje o jego wyborze są najczęściej
podejmowane wspólnie, z myślą o jak najlepszym zaspokojeniu potrzeb wszystkich członków rodziny. W zależności od podziału ról w rodzinie wpływ jej członków na wspólną decyzję będzie różny, warunkowany bieżącym układem sił.
Myślenie o nowym domu w kategorii przyszłych właścicieli – panów – koncentrowało się najczęściej wokół usytuowania budynku na działce, powiązania
domu z garażem, odpowiednimi pomieszczeniami gospodarczymi i technicznymi. Panie skupiały się na doborze odpowiednich wielkości pokoi i ich wzajemnych powiązaniach, a głos całkowicie decydujący zabierały w kwestii organizacji
kuchni i jadalni. Jest to wyraz odchodzących do przeszłości stosunków patriarchalnych.
Grupy odniesienia to również krąg znajomych, przyjaciół, sąsiadów, istotny
jest również w niektórych fazach cyklu życia krąg zawodowy, coraz ważniejszą
grupą odniesienia staje się bowiem środowisko zawodowe. Wyrazem wysokiej
pozycji w firmie czy grupie zawodowej staje się posiadanie odpowiednio prestiżowej nieruchomości mieszkaniowej. W zależności od środowiska może to być
luksusowy apartament lub podmiejska rezydencja23.
Jednostki i całe rodziny różnią również style życia. Style życia dywersyfikują się wraz ze wzrostem poziomu życia i przejmowaniem wzorców zagranicznych.

4.4. Czynniki psychologiczne
jako determinanty nabywczych zachowań konsumentów
Niezależnie od opisanych czynników warunkujących zachowania konsumenta na rynku mieszkaniowym, ogromne znaczenie ma jego profil psychologiczny.
Jest on rezultatem oddziaływania następujących czynników: osobowości, postaw
i opinii, dostrzeganego ryzyka, motywacji i innowacyjności24. Osobowość określa często w bardzo silnym stopniu preferencje w zakresie zamieszkiwania, co
oznacza dążenie do spokoju, harmonii i uzyskania optymalnych, we własnym
odczuciu, relacji z przestrzenią. Percepcja przestrzeni i percepcja formy to rzadko
określane wrażenia i odczucia, które wpływają na nasze samopoczucie w otoczeniu architektury oraz związanych z nią form i kolorów.
23
E. Stachura, Determinanty zmian w architekturze mieszkaniowej okresu transformacji
w Polsce, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, s. 247.
24
L. Garbarski, Zachowania nabywców, wyd. 2, PWE, Warszawa 2001, s. 49.
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Postawy wobec dostępnej na rynku nieruchomości oferty domów i mieszkań
są wypadkową stanu wiedzy na jej temat, emocji odzwierciedlających wagę
potrzeb związanych z zamieszkiwaniem, wreszcie stanu gotowości do dokonania zakupu. Gotowość ta ma związek z procesem gromadzenia informacji
o dostępnych propozycjach, otwarciem się na działania z zakresu komunikacji
marketingowej, a zwłaszcza reklamy i prowadzonej przez pośredników sprzedaży osobistej.

Zakończenie
Konsumenci dokonując zakupu mieszkania (domu), dążą do zaspokojenia
wielu różnorodnych potrzeb i pragnień, wśród których można wyróżnić poczucie
bezpieczeństwa, chęć wyróżnienia się na tle innych, zyskanie uznania i prestiżu
oraz wielu innych. Ponadto cechy osobowości oraz doświadczenie konsumentów
mają niezwykle ważny wpływ na ich zachowania na rynku, przejawiane preferencje i ostatecznie – dokonywane wybory, na które ma wpływ wiele czynników.
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Analiza „sugestii inwestycyjnych”
ekspertów domów maklerskich
pod kątem efektywności
dywersyfikacji branżowej portfeli

Streszczenie. Przełom roku to czas, w którym szczególnie chętnie opracowuje się, a z drugiej
strony poszukuje prognoz czy projekcji przyszłości. Dotyczy to także koniunktury na rynku finansowym, na temat której eksperci wydają, a klienci skrzętnie wyszukują opinii i rekomendacji. Odnosi
się to do wszystkich rodzajów inwestycji: od depozytów i obligacji, poprzez fundusze i akcje, a na
inwestycjach alternatywnych skończywszy. Z uwagi na mnogość wątków, w artykule omówione
zostaną jedynie portfele akcyjne.
Celem artykułu jest weryfikacja wybranych sugestii inwestycyjnych, a także zaproponowanie
składu portfela o minimalnym ryzyku, który byłby zdywersyfikowany branżowo. Jakkolwiek pojawiające się opinie nie są rekomendacjami w ścisłym znaczeniu tego słowa, to jednak wielu inwestorów, zwłaszcza tych z mniejszym doświadczeniem, może się nimi zasugerować, w związku z czym
ich głębsza analiza wydaje się wskazana.
Słowa kluczowe: dywersyfikacja, indeksy branżowe, portfel o minimalnym ryzyku

1. Popularność inwestycji giełdowych
Według badań PBS DGA przeprowadzonych dla „Pulsu Biznesu” 1 53% Polaków mających oszczędności posiada je w formie inwestycji. 6,4% ankietowanych
deklaruje, że dopiero zamierza zainwestować swoje oszczędności w jednostki
1

J. Kowalczyk, Skarpeta – najlepsza inwestycja, „Puls Biznesu”, 28 lutego 2011.
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funduszu inwestycyjnego, a 4,8% chce kupić akcje na giełdzie. Wprawdzie wśród
rodaków do posiadania oszczędności przyznaje się jedynie 29,6% badanych, to
jednak dane Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotyczące liczby
kont maklerskich2 są dość optymistyczne. Z obliczeń wynika, że w grudniu 2010 r.
prowadzonych było 350 tys. nowych rachunków papierów wartościowych, czyli
o 30% więcej w stosunku do końca roku 2009. Oznacza to, że w ubiegłym roku
prawie 1,5 mln obywateli posiadało taki rachunek. Przyczyn tak dużego przyrostu upatruje się w bogatej ofercie debiutów na GPW, zarówno firm prywatnych,
jak i spółek Skarbu Państwa. Trzy, które miały swoje pierwsze publiczne oferty
w 2010 r. przyciągnęły ok. 320 tys. nowych klientów. Zaobserwowano wzrost
o 140 tys. przy okazji debiutu PZU, o 98,5 tys. więcej, gdy upubliczniano giełdę
oraz dodatkowe 82 tys. w związku z IPO Tauronu3. Debiut PGNiG z 2005 r. zachęcił 20 tys. inwestorów, a PKO BP z 2004 r. 81 tys. Z przytoczonej statystyki
wynika, że liczba osób lokujących środki na rynku kapitałowym jest znaczna.
Ponadto należałoby doliczyć jeszcze inwestorów pośrednio zaangażowanych,
którzy posiadają jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Na koniec grudnia 2010 r. było to ok. 2,6 mln osób4. W związku ze zwiększającym się
zaangażowaniem, rośnie też potrzeba zdobywania nowej i pogłębiania posiadanej
wiedzy na temat organizacji i instrumentów rynku finansowego, ale także bieżących informacji, mogących wpływać na zyski inwestorów. W znanym podręczniku dotyczącym inwestycji możemy przeczytać, że „inwestowanie wymaga dużej
wiedzy, której posiadanie jest jednym z najważniejszych warunków uniknięcia
strat”5.

2. Portfele inwestycji
Każda osoba, która podejmuje decyzję o rozpoczęciu inwestowania, musi
wziąć pod uwagę kilka czynników:
– jakie ma cele inwestycyjne (zebranie środków na wyjazd wakacyjny czy
też utrzymanie obecnego poziomu życia na emeryturze)?
Liczba rachunków inwestycyjnych w 2010, KDPW, http://www.kdpw.pl/pl/kdpw/aktualnosci/
Strony/NewsDetails.aspx?idn=384 [28.02.2011].
3
Ibidem.
4
Rośnie liczba klientów funduszy inwestycyjnych, Raport Analizy Online, http://www.
money.pl/fundusze/wiadomosci/artykul/rosnie;liczba;klientow;funduszy;inwestycyjnych,100,0,78
8068.html [5.03.2011].
5
Cyt. za: K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje – instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe,
ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. 3 zm., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007,
s. 393.
2
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– jaki jest horyzont czasowy (w głównej mierze determinowany celami jakie
chce osiągnąć)?
– akceptowany poziom ryzyka (który może być różny ze względu na osobnicze cechy inwestora, ale także na horyzont czasowy),
– kwota wolnych środków, jakimi dysponuje.
Po przeanalizowaniu powyższych punktów możliwe będzie wskazanie, jakie
formy inwestycji są dla danej osoby odpowiednie, czyli które przy posiadanym
kapitale dadzą mu możliwość osiągnięcia zakładanych celów w określonym
czasie.
W dość uproszczonym podejściu do najważniejszych wyznaczników sukcesu
inwestycyjnego zaliczymy stopę zwrotu z posiadanych aktywów6. Jednak na wynik ten, oprócz czynników zależnych od inwestora, tj. decyzje czy horyzont inwestycyjny, w głównej mierze wpływ ma ogólna sytuacja na rynku. Dlatego też do
charakteryzowania inwestycji służą dwie miary: dochód i ryzyko7. Uwzględniając
oba kryteria można stworzyć pożądany portfel inwestycji. Aby ograniczać ryzyko, niezbędna jest dywersyfikacja, czyli podział na zróżnicowane części. Dzięki
temu w przypadku gorszej koniunktury na jednym rynku istnieje szansa, że na innym wciąż będzie można zyskać. Przy omawianiu dywersyfikacji w inwestycjach
możemy wyróżnić m.in. zastosowanie szerokiego wachlarza instrumentów (lokat,
akcji, inwestycji alternatywnych); rozproszenie geograficzne i branżowe. Z uwagi
na tematykę artykułu w dalszej części analizowana będzie jedynie dywersyfikacja
branżowa. Portfele konstruowane będą na podstawie teorii portfelowej H. Markowitza8, która zakłada, że na ryzyko portfela ma wpływ zarówno ryzyko poszczególnych jego elementów, jak i stopień wzajemnego powiązania stóp zwrotu
składników (mierzonego współczynnikiem korelacji). Tym samym, dobierając
instrumenty w zależności od stopnia korelacji ich stóp zwrotu, jesteśmy w stanie
zminimalizować ryzyko przy zachowaniu określonej stopy dochodu portfela.
Punktem odniesienia dla badania efektywności portfeli inwestycji jest najczęściej indeks giełdowy, który obrazuje stan całego rynku. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyliczanych jest kilka indeksów o różnej
konstrukcji.
Indeksy WIG20, mWIG40 i sWIG80 to wskaźniki cenowe, uwzględniające
zmiany kursów spółek zaliczanych odpowiednio do pierwszych 20 o najwyższej wartości rynkowej i płynności, dalszych 40 – średnich i 80 małych9. Spółki
6
Por. A. Dembny, Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modelu W.F. Sharpe’a, wyd. 1, CeDeWu, Warszawa 2005, s. 59-63.
7
Por. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje…, s. 174.
8
Szerzej Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 126-128.
9
Indeksy giełdowe, broszura informacyjna GPW, http://www.gpw.pl/indeksy_gieldowe
[6.04.2011].
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ze wspomnianych indeksów stanowią ok. 70% kapitalizacji całej giełdy i są
odpowiedzialne za ponad 95% obrotu10. Indeks WIG oraz indeksy sektorowe są
natomiast indeksami dochodowym, które uwzględniają zmiany cen i dodatkowe
informacje dotyczące wszystkich spółek notowanych na GPW, które tylko spełnią
wymóg o minimalnej liczbie akcji w wolnym obrocie11.

2.1. Indeksy sektorowe i współzależność ich stóp zwrotu
Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzona jest syntetyczna statystyka wyników 11 gałęzi gospodarki, w postaci tzw. subindeksów
sektorowych zawartych w tabeli 1.
Tabela 1. Indeksy sektorowe publikowane przez GPW
Data wprowadzenia
(dzień bazowy)

Liczba spółek
wchodzących
w skład

Udział w obrotach
ogółem (%)
(dane z 03.2011*)

WIG-Banki

31.12.1998

10

24,98

WIG-Budownictwo

31.12.1998

31

1,85

WIG-Informatyka

31.12.1998

25

2,82

WIG-Spożywczy

31.12.1998

23

1,70

WIG-Telekomunikacja

31.12.1998

6

5,20

WIG-Media

31.12.2004

13

1,96

WIG-Paliwa

31.12.2005

7

13,97

WIG-Deweloperzy

15.06.2007

24

1,88

WIG-Chemia

19.09.2008

5

1,59

WIG-Energia

31.12.2009

7

9,58

WIG-Surowce

31.12.2010

5

18,03

Nazwa indeksu

*
Szerzej: „Biuletyn Miesięczny GPW” marzec 2011, http://www.gpw.pl/pub/newsletter_biuletyn/GPW_
biuletyn_2011_03.pdf [6.04.2011].

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Indeksy GPW, broszura informacyjna GPW, http://www.
gpw.pl/indeksy_gieldowe oraz http://www.gpw.pl/portfele_indeksow [6.04.2011].

Dywersyfikacja branżowa zakłada ulokowanie części inwestycji w różnych
sektorach gospodarki. Jednak biorąc pod uwagę koncepcje efektywności Markowitza należy prześledzić również współzależność stóp zwrotu z poszczególnych
branż. Ponieważ niektóre z nich mogą się przy danych warunkach zachowywać
10
11

Ibidem.
Obecnie indeks wyliczany jest na podstawie kursów 361 spółek.
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bardzo podobnie. W tym celu obliczono współczynniki korelacji dla sektorów,
ale nie używając danych z subindeksów WIG, które zakładają wagowy udział
w portfelu poszczególnych spółek, a z danych przypisujących równy ich udział.
Tak zaprezentowane wyniki są bardziej miarodajne i pełniej odzwierciedlają
sytuację w branży. W przeciwieństwie do subindeksów WIG, nie dochodzi do
sytuacji, w której na wartość indeksu w głównej mierze mają wpływ notowania
jednej spółki, jak to się dzieje w przypadku np. WIG-Telekomunikacja, w którym Telekomunikacja Polska S.A. ma 80% udział. Do obliczenia korelacji z 314
obserwacji użyto współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Przy obliczeniu
współczynnika korelacji stóp zwrotu indeksów branżowych nie wzięto pod uwagę odpowiednika WIG-Surowce z uwagi na jego krótki czas istnienia.
Tabela 2. Macierz współczynników korelacji dziennych logarytmicznych stóp zwrotu
z indeksów branżowych w latach 2010-2011*
Bud.
1

Banki

Spoż.

IT

Telekom.

Paliwa

Dewelop.

Media

Energia

Chemia

0,6893 0,3814 0,5213 0,3688 0,6200 0,6350 0,6187 0,5473 0,3991 Budownictwo
1

0,3524 0,5301 0,4285 0,7320 0,5986 0,6100 0,5366 0,4214 Banki
1

0,2878 0,0843 0,2915 0,3450 0,2922 0,2737 0,3425 Spożywcza
1

0,3245 0,5844 0,4368 0,4908 0,4959 0,3165 Informatyka
1

0,4289 0,2894 0,3354 0,3231 0,1061 Telekomunikacja
1

0,5942 0,5723 0,5054 0,4081 Paliwa
1

0,5583 0,4061 0,4059 Deweloperzy
1

0,4199 0,3645 Media
1

0,3148 Energia
1

*

Branża

Chemia

Współczynniki obliczone dla okresu od 4.01.2010 do 31.03.2011 r.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych historycznych pobranych ze strony http://stooq.pl
[1.04.2011].

Analizując powyższe dane widzimy, że tworząc portfel sektorowy nie można
wyeliminować ryzyka całkowicie, gdyż żaden indeks branżowy nie ma ujemnej
korelacji z innymi. Wyniki te są jak najbardziej zgodne z oczekiwaniami. Podobnie jak zauważalna silna zależność niektórych gałęzi gospodarki, np. branży
budowlanej i deweloperów ze współczynnikiem korelacji na poziomie 0,635.
Zastanawiać może z kolei wysoka zależność stóp zwrotu sektora bankowego
i paliwowego, wynosząca 0,732.
Dla pełniejszego obrazu poniżej zostaną zamieszczone informacje dotyczące
ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu z subindeksów.
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Tabela 3. Odchylenia standardowe stopy zwrotu z indeksów branżowych w latach 2010-2011 (%)
Budownictwo

Banki

Branża
spożywcza

Informatyka

Telekomunikacja

0,889

1,363

1,349

1,130

1,325

Deweloperzy

Media

Paliwa

Energia

Chemia

1,171

1,196

1,436

0,888

1,454

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 2.

Ryzyko mierzone odchyleniem standardowym było najwyższe w przypadku
branży chemicznej i paliwowej. Najniższym odchyleniem stóp zwrotu charakteryzowały się spółki energetyczne i budowlane. Dla porównania można dodać, że
dla tego samego okresu ryzyko dla spółek z WIG20 wynosiło 1,207%.
Tabela 4. Średnie stopy zwrotu z indeksów branżowych w latach 2010-2011 (%)
Budownictwo

Banki

Branża
spożywcza

Informatyka

Telekomunikacja

–0,013

0,058

0,119

0,011

0,061

Deweloperzy

Media

Paliwa

Energia

Chemia

–0,044

0,069

0,113

0,017

0,230

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 2.

W badanym okresie najwyższą średnią stopą zwrotu charakteryzowały się
spółki chemiczne. Natomiast w dwóch sektorach – w budownictwie i wśród deweloperów – można było zaobserwować ujemną rentowność. Oczekiwana stopa
zwrotu z WIG20 wyniosła 0,051%.

3. Propozycje inwestycyjne na rok 2011
Inwestorzy, którzy na przełomie roku szukali opinii na temat tego, w co warto
zainwestować w 2011 r., mogli znaleźć wiele opracowań na ten temat. Niektóre
teksty sporządzane były przez domy maklerskie, inne przez znanych ekonomistów, a jeszcze kolejne przez samych inwestorów. Poniżej przytoczone zostaną
trzy „sugestie inwestycyjne” ekspertów domów maklerskich: KBC Securites,
BZ WBK oraz IDM.
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Eksperci KBC Securites wskazują12 poszczególne spółki z sektora deweloperskiego, spożywczego i informatycznego. Gdyby stworzyć z nich portfel
o równych udziałach każdej branży, moglibyśmy się spodziewać stopy zwrotu na
poziomie 0,03% oraz odchylenia standardowego równego 0,71%.
Na podstawie wcześniej przedstawionych danych obliczony został skład portfela o minimalnym ryzyku (MVP). Z kalkulacji bazujących na danych za ubiegły
rok wynika, że udział poszczególnych branż powinien być na poziomie 0,03%,
0,03% i 99,95%.
Tabela 5. Portfel o minimalnym ryzyku złożony z branży: deweloperskiej, informatycznej
i spożywczej (%)
Sektor

Udział

Deweloperski

0,03

IT

0,03

Spożywczy

99,95

Charakterystyki portfela
PORTFEL

oczekiwana stopa zwrotu = 0,12
odchylenie standardowe = 0,02

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Dla porównania: ten sam skład sektorowy portfela skalkulowany na podstawie danych za ostatnie 10 lat dałby udziały na poziomie: 11,67, 24,69 i 63,64%.
Widzimy więc, że branża spożywcza powinna przeważać w takiej kombinacji,
ale w zależności od tego czy oczekujemy, że w przyszłości sytuacja na rynkach
będzie zbliżona do tej z ostatniego roku, czy raczej do tej z dłuższego okresu,
należy inaczej rozdzielić udziały. Niezależnie jednak od przyjętego horyzontu,
oczekiwana stopa zwrotu zarówno dla MVP, jak i portfela o równych udziałach
jest wyższa, a odchylenie standardowe niższe niż dla WIG20, który posłuży jako
wzór portfela rynkowego.
Nieco innych faworytów mają eksperci IDM S.A. Proponują portfel złożony z banków, sektora paliwowego, producentów nawozów sztucznych i spółek
z branży ochrony zdrowia13. Z uwagi na fakt, że w sektorze chemicznym bierze
się pod uwagę pięć spółek, a cztery z nich produkują nawozy sztuczne, w obliczeniach ujęto wszystkie. Jako wyznacznik odzwierciedlający stan segmentu
ochrony zdrowia przyjęto natomiast dane z indeksu farmaceutycznego14. Przy
tej propozycji portfel o równych udziałach przyniósłby oczekiwaną stopę zwrotu
w wysokości 0,12% i ryzyko na poziomie 0,91%.
Szerzej: M. Zbiejcik, Przed nami kolejny rok wzrostów (wywiad z K. Borkowskim z KBC
Securites), „Puls Biznesu” z 3.01.2011.
13
DM IDM SA wskazuje swoich faworytów na 2011 rok, http://finanse.wnp.pl/dm-idm-sawskazuje-swoich-faworytow-na-2011-rok,129695_1_0_0.html [31.03.2011].
14
Nazwa indeksu niezbyt precyzyjnie określa jego skład, uwzględniane są w nim bowiem również spółki produkujące insulinę, odczynniki i sprzęt medyczny, a także spółki biotechnologiczne.
12
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Tabela 6. Portfel o minimalnym ryzyku złożony z indeksów sektora bankowego, paliwowego,
chemicznego i farmaceutycznego (%)
Sektor

Udział

Bankowy

16,98

Paliwowy

14,41

Chemiczny

17,44

Farmaceutyczny

51,17

Charakterystyka portfela
PORTFEL

oczekiwana stopa zwrotu = 0,11
odchylenie standardowe = 0,80

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 5.

Indeks farmaceutyczny ma z pozostałymi notowaniami niską, ale ujemną
korelację15, dlatego też w przypadku złej koniunktury możemy oczekiwać, że
zanotuje wyniki nieznacznie lepsze niż pozostałe branże. W przypadku tego portfela różnica pomiędzy stopą zwrotu i ryzykiem, przy założeniu równych udziałów
indeksów, a portfelem o minimalnym ryzyku, w którym proporcje są odmienne,
nie jest już tak znacząca.
Tabela 7. Portfel o minimalnym ryzyku złożony z indeksów sektora bankowego, paliwowego,
chemicznego, metalowego, informatycznego i rolnego (%)
Sektor

Udział

Bankowy

5,52

Paliwowy

2,34

Chemiczny

6,36

Metalowy

32,53

Informatyczny

23,47

Rolniczy

29,77

Charakterystyki portfela

PORTFEL

oczekiwana stopa zwrotu = 0,047
odchylenie standardowe = 0,63

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 5.

Ostatnia z analizowanych „sugestii inwestycyjnych” została sformułowana
przez ekspertów Domu Maklerskiego BZ WBK i zawiera 6 różnych gałęzi gospodarki. Proponują oni inwestycje w chemię, banki, paliwa, informatykę, ale
także metale i rolnictwo16. Z uwagi na fakt, że spółki rolne zaliczane są do sektora
spożywczego, obok producentów słodyczy i napojów stworzono indeks składający się z czterech17 spółek bezpośrednio związanych z rynkiem rolnym. Przypisując każdemu sektorowi równy udział otrzymalibyśmy portfel o stopie zwrotu
Według kolejności podanej w tabeli są to współczynniki na poziomie odpowiednio: –0,0202,
–0,0448, –0,0111.
16
A.B., 11 perełek DM BZ WBK na 2011 rok, „Puls Biznesu” 13.01.2011.
17
Pod uwagę wzięto spółki: Kruszwica S.A., PPS, Elstar Oils, Astarta. Ze względu na krótki
czas obecności na giełdzie nie uwzględniono firm Agroton i Kernel.
15
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w wysokości 0,03% i ryzyku 0,77%. Portfel o minimalnym ryzyku zakłada inny
rozkład udziałów, który został przedstawiony w tabeli 7.
Porównując oczekiwaną stopę zwrotu z tak skonstruowanego portfela z parametrami wcześniej stworzonych, zauważymy, że ten, w którym liczba branż jest
najwyższa daje najniższą stopę zwrotu i dość wysokie ryzyko. Dodatkowo jeszcze
odnotujmy, że stopa zwrotu jest też niższa niż portfela rynkowego.

Podsumowanie
Powyżej przytoczone opinie analityków domów maklerskich odnośnie do
branż, które mogą przynieść zyski w najbliższym roku są tylko wycinkiem
z szerokiego wachlarza komentarzy i „sugestii”, jakie pojawiają się nieustannie
w prasie branżowej, a szczególnie zaś na internetowych portalach dotyczących
inwestowania. Choć nie są to rekomendacje podlegające rygorom określonym
w rozporządzeniu Ministra Finansów18, to jednak mniej doświadczeni inwestorzy
mogą się tymi opiniami sugerować. Jakkolwiek wnioskowanie co do przyszłości
bazujące na danych historycznych jest obciążone błędem, to jednak można przywołać opinię W.F. Sharpe’a, który przyznał, iż „Kalkulowanie, że przyszłość będzie podobna do przeszłości jest zawsze niebezpieczne, niemniej jednak wiedza
o przeszłości jest przynajmniej pouczająca” 19. W związku z obliczeniami przedstawionymi w pkt 3 można zatem stwierdzić, że tworzenie portfeli na podstawie
opinii analityków giełdowych może prowadzić do stworzenia konstrukcji o lepszych parametrach niż indeks WIG20. Należy jednak uwzględnić współzależność
branż i na tej podstawie przydzielić udziały w portfelu. W każdym z analizowanych przypadków portfel o minimalnym ryzyku zakładał inne niż proporcjonalne
wagi sektorów. Zastanawiające są wyniki uzyskane dla portfela zasugerowanego
przez DM BZ WBK, ponieważ pomimo największego zdywersyfikowania branżowego konstrukcja ta ma parametry gorsze niż portfele 3- i 4-elementowe KBC
i IDM SA. Należy zwrócić uwagę, że analizowano dzienną logarytmiczną stopę
zwrotu, która jest nieznacznie niższa niż stopa prosta. Z kolei wzięcie pod uwagę
indeksów sektorowych skutkuje uśrednieniem wyników poszczególnych spółek,
co będzie rzutowało na rezultaty w przypadku portfeli pojedynczych walorów,
które mogą osiągać wyniki znacznie odbiegające od średniej. Przyznać trzeba
również, że znacznym ograniczeniem w dokonywaniu tego typu analiz opierających się na obliczeniach jest niewątpliwie ich pracochłonność.
18
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji
stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Dz.U. nr 206, poz. 1715.
19
Cyt. za A. Dembny, Budowa…, s. 58.
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Zachowania zakupowe młodych ludzi
na rynku polskim

Streszczenie. W artykule zaprezentowano specyfikę konsumencką młodych ludzi na rynku
polskim. Przedstawione wyniki badań pilotażowych ukazują świadomość wyboru produktów wśród
młodzieży m.in. poprzez wpływ reklamy, siłę marki, wpływ otoczenia, wartość produktu. Zaprezentowane wyniki badania ukazują środki finansowe oraz wpływ małoletnich konsumentów na decyzje
zakupowe dorosłych.
Słowa kluczowe: młody konsument, zachowania zakupowe, siła nabywcza konsumentów

Wstęp
Pokolenie młodszych nastolatków wyszło z grupy dzieciństwa, mają więc
większe, a czasami pierwsze kieszonkowe. Budżet tej grupy konsumentów jest
coraz bardziej znaczący dla rynku różnych dóbr i usług. Nastolatki w dzisiejszych
czasach dysponują coraz większą sumą pieniędzy. Wynika to z ogólnego rozwoju
gospodarczego, zwiększających się potrzeb, wpływów mediów, a także wielu
innych czynników.
Bardzo ważne jest poznanie dzisiejszego pokolenia nastolatków, by móc
lepiej go zrozumieć i skutecznie do niego dotrzeć, jako do grupy decyzyjnej
i nabywczej. Młodzież w obecnych czasach dorasta szybciej, jest bardziej kontaktowa, bardziej bezpośrednia oraz ma o wiele więcej informacji i łatwy do nich
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dostęp, co sprawia, że jest grupą bardzo świadomą. Młodzi ludzie mają więcej
indywidualnej władzy, pieniędzy, wpływu i poświęconej im uwagi niż którekolwiek pokolenie nastolatków przed nimi. Rozwój technologii stał się kluczem do
penetracji rynku na świecie oraz przyczynił się do jego integracji. Ekran komputera jest dla dzisiejszej młodzieży oknem na świat. Surfują po sieci bez żadnych
problemów. Media elektroniczne są nieodłączną częścią ich życia1.
Przeładowanie informacyjne nie dotyczy dzisiejszej młodzieży, gdyż ona
doskonale radzi sobie z ogromną ilością informacji atakujących każdego dnia ich
umysły. Nastolatki opanowały umiejętność przesiewania reklam, sprawiając wrażenie, jakby w ogóle ich nie zauważały. Panują nad sytuacją, rozumieją intencję
przekazu, a co najważniejsze – natychmiast wyłapują jego słabe strony2.
Młodzież zaczęła się uniezależniać od rodziców. Spędza dziennie sporo czasu
z dala od rodziców czy opiekunów. Potrafi formułować własne opinie na temat
różnych marek, wpływa na decyzje starszych dotyczące zakupów produktów
konkretnej marki.

1. Świadomość i znajomość marek
wśród młodych konsumentów
Analizy zachowań zakupowych młodych ludzi dokonano na podstawie danych empirycznych, pochodzących z własnych badań, przeprowadzonych metodą dwóch różnych ankiet audytoryjnych, na terenie aglomeracji jeleniogórskiej
i wrocławskiej. Badania odbyły się na przełomie 2010 i 2011 r. w Gimnazjum nr 3
im. Janusza Kusocińskiego w Jeleniej Górze oraz w Szkole Podstawowej nr 78
im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. Przedmiotem badań była grupa obejmująca 133 uczniów w wieku 9-14 lat z dwóch wylosowanych szkół. W strukturze
próby 68 to dziewczęta (51%), a 65 – chłopcy (49%). Prawie 64,7% próby (2/3)
stanowili uczniowie gimnazjum, 35,3% – uczniowie szkoły podstawowej.
Poniżej przedstawiono wyniki badań, które dotyczyły m.in. wypływu reklamy
i marki na decyzje zakupowe młodych ludzi oraz ich siły nabywczej, a także ich
wpływu na decyzje zakupowe dorosłych. Badania rozpoczęto od analizy częstotliwości obcowania młodych ludzi ze środkami przekazu informacji.
Młodzi ludzie w tym wieku dysponują większą ilością czasu wolnego, dlatego
też sięgają najczęściej do typowych dla tego pokolenia rozrywek, jakimi są telewizja i Internet. Respondenci, zarówno z gimnazjum, jak i szkoły podstawowej,
na pytanie jak często w ciągu dnia oglądają telewizję w większości wykazują,
1
2

M. Lindstrom, Dziecko reklamy, Świat Książki, Warszawa 2005, s. 22-25.
Ibidem, s. 26-27.
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że jest to zarówno w granicach 1-2 godzin dziennie (42,7%), jak i powyżej
2 godzin dziennie (31%). Przed telewizorem poniżej 1 godziny dziennie spędza
26,3% respondentów. Uczniowie szkoły podstawowej spędzają mniej czasu
w sieci niż gimnazjaliści, którzy w większości przed monitorem spędzają minimum 3 godziny dziennie (65,9% gimnazjalistów), natomiast młodsi koledzy
poniżej 2 godzin dziennie (80,2% uczniów szkoły podstawowej). Wyniki te
przedstawiają wykresy 1-3.
Wykres 1. Procentowa wartość czasu, jaki młodzi respondenci spędzają przed telewizorem
(badania przeprowadzone na przełomie 2010 i 2011)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wykres 2. Procentowa wartość czasu w jakim młodzi respondenci szkoły podstawowej korzystają
z Internetu (badania przeprowadzone na przełomie 2010 i 2011)

Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 1.

Wykres 3. Procentowa wartość czasu w jakim młodzi respondenci gimnazjum korzystają
z Internetu (badania przeprowadzone na przełomie 2010 i 2011)

Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 1.
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Wyniki mówią jak często młodzież ma styczność z reklamą, która ukazuje się
zarówno w telewizji, jak i w Internecie. Wydawałoby się, że są wręcz skazani na
obcowanie z przekazem promocyjnym, jakim jest reklama. Natomiast na pytanie
czy respondenci oglądają reklamy w telewizji odpowiadają, że tak, czekając na
program (38,7%), lub że nie, ponieważ nie lubią ich oglądać (39,8%). Jedynie
4,4% respondentów odpowiedziało, że lubi oglądać reklamy, a 17,1%, że nie
ogląda ich, ponieważ w tym czasie robi coś innego.
Wykres 4. Procentowy wykaz upodobań młodych respondentów odnośnie do oglądania reklam
w telewizji (badania przeprowadzone na przełomie 2010 i 2011)

Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 1.

Odpowiedzi na to samo pytanie, ale odnoszące się do Internetu pokazują taką
samą prawidłowość, jak w przypadku reklam w telewizji. 82,7% ankietowanych
odpowiedziało, że nie lubi oglądać reklam, nie lubią też gdy same się pokazują.
9,2% nastolatków nie ogląda reklam i sami ich nie szukają; 7,3% ogląda jak
reklamy same się pokażą, a tylko 0,8% respondentów odpowiedziało, że lubi
oglądać reklamy w Internecie.
Wykres 5. Procentowy wykaz upodobań młodych respondentów odnośnie do oglądania reklam
w Internecie (badania przeprowadzone na przełomie 2010 i 2011)

Ź r ó d ł o: jak przy wykresie 1.

Wyniki wskazują, że dzisiejsze pokolenie młodych respondentów nie lubi
oglądać reklam. Kolejne pytanie pokazuje, że reklama nie zawsze ma decydujący
wpływ na wybór produktu wśród młodzieży. Na pytanie „Czy kupujesz produkty,
których reklama ci się podoba?” 68% respondentów odpowiedziało, że nie, natomiast 32% odpowiedziało że tak. Można zastanawiać się w tym przypadku nad
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brakiem świadomości młodzieży, że jednak reklama w pewnym stopniu wpływa
na ich decyzje zakupowe (może to być celem kolejnych głębszych badań). Pomimo powyższych wyników, można by przypuszczać, że skoro młodzi konsumenci
nie oglądają reklam albo – jak twierdzą – nie lubią ich oglądać, to znajomość
przez nich marek powinna być niewielka.
Następne pytania miały sprawdzić świadomość marek wśród młodzieży. Na
pytanie o ulubioną i najgorszą reklamę marki zdecydowana większość respondentów ma na ten temat wyrobioną opinię i potrafi dać konkretną odpowiedź.
Posługują się pełnymi nazwami marek lub pamiętają całe hasła reklamowe. Gusta
co do reklam różnych marek są bardzo podzielone.
Respondenci z podstawówki wykazują mniejszą znajomość marek niż ich
starsi koledzy z gimnazjum, co świadczy o wzrastającej z wiekiem świadomości
na ten temat. Pomimo wcześniejszych odpowiedzi na pytanie czy respondenci
lubią i oglądają reklamy, zważając na dużą znajomość marek i reklam pojawia
się zwątpienie, czy rzeczywiście ich odpowiedzi były prawdziwe. Potwierdzają
to wyniki kolejnego pytania, w którym respondenci mają odpowiedzieć, jakich
marek produkty kupują najczęściej. I w tym wypadku gimnazjaliści wykazują
większą znajomość marek.
Gdy pojawiły się pytania na temat słodyczy, najczęściej wskazywano takie
marki, jak: Wedel, Snickers, Lay’s, Kinder, Mars, Milka, Haribo, Danio. Z kolei
w odpowiedziach odnoszących się do najczęściej kupowanych napojów dominowały Coca cola, Tymbark, Pepsi, Żywiec Zdrój.
Wśród kosmetyków najbardziej znane i kupowane są produkty Avon, Under
Twenty, Adidas i Nivea. W tym przypadku zauważa się u najmłodszych respondentów brak znajomości marek. Artykuły kosmetyczne najczęściej są wybierane
i kupowane przez dorosłych.
Marki odzieży, jakie kupują młodzi ludzie, to m.in. H&M, C&A, Nike, Cropp
Town, House, Adidas, F&F. I tu najmłodsi ankietowani wykazują się znikomą
znajomością marek.
Jeśli chodzi o znajomość marek sprzętu AGD, to u respondentów z młodszych klas szkół podstawowych orientacja jest słaba. Uczniowie wyższych klas
podstawówki i gimnazjaliści, u których znajomość marek sprzętu AGD jest dosyć
wysoka, dominują takie marki jak: LG, Samsung, Sony, Nokia, Panasonic.
Na pytanie co oznacza marka 22% ankietowanych nie umiało udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Większość odpowiedziała, że to nazwa firmy, marka samochodu, nazwa sklepu, marka to coś droższego, marka to wartość rzeczy, coś
z wyższej półki, marka to rodzaj. Jak widać, pojęcie marki nie jest obce młodym ludziom. Na pytanie czy kupują produkty tylko dlatego, że są markowe,
66,7% gimnazjalistów odpowiedziało twierdząco, a 33% że nie. A uczniowie
szkoły podstawowej na to pytanie dali odpowiedź w 57,9% na tak, nie powiedziało 42,1%. Poproszeni o uzasadnienie odpowiedzi twierdzącej, odpowiadali:
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„są lepsze i fajne”, „są lepsze jakościowo”, „są modne, lubię je”, „są dobre
i sprawdzone”, „są oryginalne i ładnie wyglądają”, „są reklamowane”. Najczęściej padała odpowiedź, że produkty markowe są lepszej jakości. Na pytanie
co oznacza jakość produktu aż 42,5% respondentów nie potrafiło udzielić
odpowiedzi. Pojęcie jakości wśród małoletnich konsumentów nie zawsze jest
oczywiste i znane. Respondenci odpowiadali najczęściej: „coś lepszego”, „wytrzymalsze”, „wykonane z dobrego materiału”, „dobrze wyglądają”, „jakość to
cena produktu”, „dobre, sprawdzone”, „skład produktu”. Na pytanie czy kupując produkty markowe uważali, że są lepszej jakości niż inne produkty, 64,3%
gimnazjalistów odpowiedziało że tak, a 35,7% dało odpowiedź negatywną.
Wśród uczniów szkoły podstawowej wyniki są inne, ponieważ 15,8% respondentów stwierdziło, że kupowane produkty markowe są lepszej jakości, a aż
84,2% ankietowanych odpowiedziało, że nie. Wynika to z braku pełnej wiedzy
o pojęciu jakości produktu.
Kolejne pytanie przedstawia siłę marki i jej wpływ na decyzje zakupowe małoletnich konsumentów. Odpowiedzi na te pytania zebrano w tabeli 1.
Tabela 1. Znaczenie marki podczas zakupu produktów przez respondentów – według wybranych
kategorii – badania przeprowadzone na przełomie roku 2010 i 2011 (%)
Produkty

Uczniowie SP

Gimnazjaliści

Słodycze

68,7

25,0

Napoje

75,0

25,0

Kosmetyki

33,4

52,3

Odzież

68,6

68,8

Sprzęt AGD

38,5

54,5

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Na pytanie na jakie produkty podczas zakupów ma wpływ marka, 68,75%
uczniów szkoły podstawowej i 25% gimnazjalistów odpowiedziało, że przy zakupie słodyczy. Jeśli chodzi o zakup napojów, to odpowiedzi ułożyły się w sposób
następujący: 75% uczniów szkoły podstawowej i 25% gimnazjalistów przyznało,
że przywiązują uwagę do marki. Marka ma również znaczenie przy wyborze
kosmetyków: dla 52,3% gimnazjalistów i 33,4% uczniów szkoły podstawowej.
W obu grupach ankietowanych nastolatki w 68,6% przyznają, że przy zakupie
odzieży marka ma bardzo duże znaczenie, chociaż należy zauważyć, że wśród
najmłodszej grupy badanych znajomość marek odzieżowych, pomimo powyższej
odpowiedzi, jest niska. Marki sprzętów również dla obu grup są istotne (43,85%).
I tak jak w przypadku odzieży, znajomość marek sprzętów wśród najmłodszej
grupy jest słaba. Potwierdza to również badanie, polegające na skojarzeniu
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dowolnej marki z podaną pierwszą literą. Wyniki pokazują, że respondenci z gimnazjum w większości potrafią wykonać to zadanie, natomiast respondenci ze
szkoły podstawowej mają z tym duży problem.
Badania wykazały, że znajomość i świadomość marki wśród dzieci i młodzieży jest bardzo duża i wzrasta wraz z wiekiem. Zależy to od zdobytych
doświadczeń i wiedzy o rynku, na którym nastolatki zasypywane są ogromną
ilością marek, i od ilości spędzonego czasu przed komputerem czy telewizorem,
gdzie mimo woli obcują z reklamą i markami, które wkraczają do ich podświadomości.

2. Siła nabywcza młodych konsumentów
Obecnie młodzi ludzie dość szybko dysponują własnym budżetem, który
pochodzi ze stałej wypłacanej sumy, podarunków od rodziny czy drobnej pracy
dodatkowej. Dzięki tym środkom stają się aktywnymi klientami na rynku różnych dóbr i usług. Budżet tej grupy konsumentów staje się coraz bardziej istotny
na rynku, dlatego wiele firm bada tę grupę docelową, aby skutecznie do niej
dotrzeć i sprzedać jej produkt czy wykreować wizerunek swojej marki w ich
świadomości. Badając wysokość kieszonkowego podzielono grupę badawczą
na dwie grupy wiekowe; wyniki przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Wysokość miesięcznego kieszonkowego wśród respondentów w %
(na podstawie badań przeprowadzonych na przełomie 2010 i 2011 r.)
Wysokość kieszonkowego (zł)

Uczniowie SP (%)

Uczniowie gimnazjum (%)

≤ 100

9,4

16,0

50

14,6

29,5

20-30

41,7

22,7

≥ 10

15,6

–

Brak

18,7

31,8

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Kolejne pytanie dotyczące źródła pochodzenia kieszonkowego wykazało,
że 37% respondentów ma stałe środki pieniężne – kieszonkowe, 29% otrzymuje
pieniądze w formie prezentów od dalszej rodziny, 10% respondentów dostaje wynagrodzenie za drobną pracę dodatkową w domu, 5,3% respondentów zdobywa
wynagrodzenie za pracę dorywczą, a 18,7% respondentów odpowiedziało, że nie
otrzymuje kieszonkowego.
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Dzięki własnym środkom młodzi konsumenci poznają mechanizmy rynkowe
i mogą odpowiadać na akcje promocyjne ze strony różnych firm. Na pytanie na co
najczęściej wydają swoje kieszonkowe, respondenci wymienili odzież, artykuły
spożywcze, kosmetyki, gry, zabawki, niektórzy oznajmili, że zbierają pieniądze.
Odpowiedzi na to pytanie ujęto w tabeli 3.
Tabela 3. Produkty, na które najczęściej wydawane są środki pieniężne badanych respondentów
– na podstawie badań przeprowadzonych na przełomie 2010 i 2011 r. (%)
Kategoria

5-6 klasa SP

Gimnazjum

6,3

33,3

22,7

12,5

16,7

18,2

–

–

13,6

Gry, zabawki

31,2

16,7

9,1

Zbieram

25,0

8,3

4,6

Inne

16,7

–

9,5

8,3

25,0

22,3

Odzież
Artykuły spożywcze
Kosmetyki

Brak odpowiedzi

3-4 klasa SP

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Potrzeby wydawania własnych pieniędzy na określone produkty różnią się
między przedstawionymi grupami wiekowymi. Podczas gdy starsi respondenci
w większości swoje środki wydają na odzież, najmłodsi wolą je przeznaczyć
na gry i zabawki. Kosmetyki popularne są wśród najstarszej grupy, wynika
to m.in. z przywiązywania większej uwagi do wyglądu, wspomaganego kosmetykami.
Częstotliwość zakupu poszczególnych grup produktów, jaką wykazali respondenci, pokazano w tabelach 4-8.
Tabela 4. Wykaz częstotliwości zakupów słodyczy wśród respondentów
– na podstawie badań przeprowadzonych na przełomie 2010 i 2011 r. (%)
Częstotliwość
zakupu

3-4 klasa SP

5-6 klasa SP

Gimnazjum

Codziennie

31,3

8,3

27,3

Często

56,2

66,7

43,2

Rzadko

12,5

25,0

25,0

–

–

4,5

Nie kupuję
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.
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Tabela 5. Wykaz częstotliwości zakupów napojów wśród respondentów
– na podstawie badań przeprowadzonych na przełomie 2010 i 2011 r. (%)
Kategoria

3-4 klasa SP

5-6 klasa SP

Gimnazjum

Codziennie

18,8

41,7

45,5

Często

43,7

33,3

43,2

Rzadko

25,0

25,0

6,8

Nie kupuję

12,5

–

4,5

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 6. Wykaz częstotliwości zakupów kosmetyków wśród respondentów
– na podstawie badań przeprowadzonych na przełomie 2010 i 2011 r. (%)
Kategoria

3-4 klasa SP

5-6 klasa SP

Gimnazjum

Często

6,3

25,0

29,5

Rzadko

18,7

50,0

61,4

Nie kupuję

75,0

25,0

9,1

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 7. Wykaz częstotliwości zakupów odzieży wśród respondentów
– na podstawie badań przeprowadzonych na przełomie 2010 i 2011 r. (%)
Kategoria

3-4 klasa SP

5-6 klasa SP

Gimnazjum

Często

37,5

–

63,6

Rzadko

43,8

33,3

31,8

Nie kupuję

18,7

66,7

4,6

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Tabela 8. Wykaz częstotliwości zakupów sprzętów wśród respondentów
– na podstawie badań przeprowadzonych na przełomie 2010 i 2011 r. (%)
Kategoria

3-4 klasa SP

5-6 klasa SP

Gimnazjum

Często

12,6

25,0

31,8

Rzadko

43,7

41,7

54,6

Nie kupuję

43,7

33,3

13,6

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.
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Również w tym badaniu wyniki przedstawiają różnice między poszczególnymi grupami. Ważne, aby produkt był skierowany do odpowiedniej grupy wiekowej i należy pamiętać o tym, czy w danej grupie wiekowej jest na niego zapotrzebowanie oraz jakimi środkami dysponuje dana grupa odbiorców.
Kolejne badania miały na celu przedstawienie zachowań zakupowych młodych ludzi. Na pytanie czy podczas zakupów zwracają uwagę na opakowanie
produktu, 46,7% respondentów odpowiedziało twierdząco, ale zastrzegło, że to
nie decyduje o ostatecznym wyborze produktu. Dla 44,7% ankietowanych opakowanie produktu nie jest istotne podczas zakupu. Jedynie 8,6% z nich przyznało,
że kupuje produkty tylko w atrakcyjnych opakowaniach. Pytając czy podczas
zakupów produktów spożywczych respondenci zwracają uwagę na skład podany
na opakowaniu, 43,2% ankietowanych odpowiedziało, że nie, 39,2% czyta jaki
jest skład produktu, a 17,6% czyta skład produktu, ale nie jest on dla nich zrozumiały.
Kolejne pytanie dotyczyło tego, co jest dla ankietowanych najważniejsze podczas wyboru zakupu danego produktu. Wyniki ujęto w tabeli 9.
Tabela 9. Cechy wpływające na dokonywanie wyboru zakupu produktu wśród respondentów
– na podstawie badań przeprowadzonych na przełomie 2010 i 2011 r. (%)
Kategoria

Uczniowie SP

Uczniowie gimnazjum

Jakość

26,3

52,4

Cena

52,6

38,1

–

2,4

21,1

7,1

Opakowanie
Marka
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

W przypadku młodszych respondentów czynnikiem decydującym o wyborze
produktu jest cena, natomiast gimnazjaliści głównie zwracają uwagę na jakość.
Wynika to z większej dojrzałości i doświadczenia konsumenckiego starszych
respondentów, w większości rozumiejących pojęcie jakości produktu.

3. Wpływ nieletnich konsumentów
na decyzje zakupowe dorosłych
Badania wykazały, że 71,7% respondentów twierdzi, że otoczenie czy rówieśnicy nie mają wpływu na przyjmowaną przez nich modę, natomiast 28,3% odczuwa wpływ otoczenia na ich decyzje w tym zakresie. Na pytanie „Czy zwracasz
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uwagę jakich marek produkty kupują twoi znajomi?” 76,9% respondentów odpowiada, że nie, a 23,1% ankietowanych daje odpowiedź twierdzącą. Analizując
wyniki tego badania zastanawiano się nad prawdziwością odpowiedzi, zważając
na zbyt bezpośrednie pytanie skierowane do respondentów.
Ostatnie badanie miało wykazać, jaki wpływ mają respondenci na decyzje zakupowe dorosłych. Najpierw zapytano, jakie produkty najczęściej kupują rodzice
na użytek wyłącznie respondentów. Wyniki przedstawia tabela 10.
Tabela 10. Produkty najczęściej kupowane przez rodziców na użytek wyłącznie respondentów
– na podstawie badań przeprowadzonych na przełomie 2010 i 2011 r. (%)
Kategoria

Grupa badawcza

Odzież

42,8

Artykuły spożywcze

47,6

Gry, zabawki

6,3

Kosmetyki

3,3

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Respondenci zapytani „Podczas zakupu jakiego produktu twoi rodzice sięgają
po twoją poradę?”, przy możliwości wielokrotnego wyboru wymienili żywność,
odzież, kosmetyki, sprzęt AGD, Internet, telefony komórkowe. Wyniki zebrano
w tabeli 11.
Tabela 11. Produkty podczas zakupu których rodzice sięgają po poradę respondentów
– na podstawie badań przeprowadzonych na przełomie 2010 i 2011 r. (%)
Kategoria

Uczniowie SP

Uczniowie gimnazjum

Żywność

63,2

50,0

Odzież

68,4

71,4

Kosmetyki

5,3

38,1

Sprzęt AGD

5,3

54,8

Internet

5,3

38,1

21,1

57,1

Telefonia komórkowa
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Jak wykazują wyniki tabeli 11, u obu grup rodzice najchętniej sięgają po
poradę najmłodszych na temat żywności i odzieży. Starsi respondenci są doradcami w sprawach kosmetyków, sprzętu AGD, Internetu oraz telefonii komórkowej. Wynika to z większej dojrzałości, doświadczenia z rynkiem i zdobytą
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wiedzą przez starszych nastolatków. Oni właśnie coraz częściej wykazują większą znajomość nowinek technologicznych niż ich rodzice, oni doradzają, a niekiedy decydują o wyborze dokonywanym przez dorosłych. Wiąże się z tym kolejne
pytanie: „O zakupie jakich produktów przez twoich rodziców ty decydujesz?”
I w tym przypadku respondenci mieli możliwość wielokrotnego wyboru wariantów odpowiedzi, co przedstawiono w tabeli 12.
Tabela 12. Produkty podczas zakupu przez rodziców, o których respondenci decydują
– na podstawie badań przeprowadzonych na przełomie 2010 i 2011 r. (%)
Kategoria

Uczniowie SP

Uczniowie gimnazjum

Żywność

57,9

45,2

Odzież

57,9

78,6

Kosmetyki

10,5

38,1

Sprzęt AGD

10,5

28,6

–

14,3

15,8

40,5

Internet
Telefonia komórkowa
Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1.

Wyniki, podobnie jak w poprzednim badaniu, wykazały, że respondenci
obu grup decydują podczas zakupów swoich rodziców w kwestiach żywności
i odzieży. Kosmetyki, sprzęt to domena decyzji starszej grupy ankietowanych.
Brak możliwości decydowania o zakupie Internetu wykazano u najmłodszej grupy respondentów, co może wynikać z braku posiadanej wiedzy i autorytetu w tej
dziedzinie, powodem – młody wiek respondentów.

Podsumowanie
Badając świadomość i obycie młodych ludzi ze światem reklam i otaczającymi
markami, zaobserwowano, że pomimo braku chęci obcowania z tymi przekazami,
młodzi ludzie nie potrafią oderwać się od tej rzeczywistości. Mimo młodego wieku wykazują w tym zakresie dużą wiedzę i znajomość rynku. Niewątpliwie jest to
grupa świadoma, dobrze poinformowana, mająca szybki dostęp do informacji.
Młodzi konsumenci dzięki posiadanym środkom finansowym stają się coraz
bardziej istotną grupą na rynku. Ich siła nabywcza zmienia się wraz z wiekiem
i ilością posiadanego budżetu. Analizując wyniki zawarte w tej pracy, można dokonać prawidłowego doboru grupy docelowej dla danego produktu. Różne grupy
wiekowe wykazują odmienne potrzeby.
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Młodzi ludzie są coraz częściej doradcami i decydentami podczas wyboru
produktów przez ich rodziców. Poznanie ich wpływu i obszarów decyzyjnych
pozwoli firmom na kierowanie reklamy do odpowiedniej grupy docelowej, którą
może być właśnie młodzież.

Literatura
Lindstrom M., Dziecko reklamy, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2005.
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Summaries
Part I
Determinants of decision making in a household
Wanda Patrzałek
Information sources and ways of making decisions in a household
The paper presents sources of internal and external information which influence making decisions about purchases in a household. It analyses ways of gathering information
about products, roles of particular household members in the decision making process as
well as factors conditioning ways of making purchase decisions. Exemplifications of considerations constitute research results carried out by a team of Wrocław School of Banking
Employees, which includes the author of this elaboration, as part of the research grant
from the Ministry of Science and Higher Education No. 0926/B/H03/2009/36 as well as
research conducted under the author’s supervision concerning ways of obtaining various
sources of information in the buying process of a household.

Adam Drab
Development of changes in marital roles in market decision making
The research on marital roles in market decision making allows us to assess evolution
of both products’ and services’ „gender”, that is to identify the ultimate addressee of the
market communication and the decision-maker who is managing expenses of households.
The author observed the regularities of the feminization of male decisions, as well as
masculinization of a few feminine decisions. Simultaneously there is a disappearance of
the so-called patriarchal syndrome and the reinforcement of matriarchal syndrome as well
as a strong tendency to seek autonomy by the majority of decisions. Syncretic decisions
disappear which is characteristic and proves the crisis in family household. This results in
atomization of market decisions which consists in making individual decisions and confirms ego-marketing progressing (egoistic marketing).
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Aleksandra Perchla-Włosik
The role of advertising as well as other sources of information within purchase
processes of Polish households
The paper discusses various sources of information applied by households in the
consumption oriented decision making processes, with a particular consideration of advertising and its influence upon shopping. Interestingly, there are statements concerning
the impact of particular advertising messages on intentions and making purchases by particular household members. Within the latter part the elaboration shall concentrate on purchase plans of households with regard to changing social and demographical variables.

Tomasz Rólczyński
Macroeconomic determinants of investment decisions of individuals
An individual investment decision should be understood as such allocation of cash,
which is to prevent the loss of value of money associated with inflation and/or achievement of additional financial benefits in the future. The impact on the investment decision
has a lot of factors. Among them, macroeconomic factors can be differentiated. These are
factors that a private individual making an investment should take into account because
of investment risk which also involves a return rate anticipated in the investment. The
paper aims at analyzing macroeconomic factors and an attempt to show their influence on
investment decisions of individuals.

Dariusz Fatuła
Determinants of behavior of households as customers of financial institutions
The paper discusses the issues of information sources and trust in them that members of households resort to in making decisions to purchase financial products. Motives
of financial behavior and their impact on the attitude and propensity to save were shown.
The paper summarizes the results of research on non-cash forms of payment and electronic banking which may form the basis of indicators of financial exclusion.

Tomasz Olejniczak
Shopping for product innovations in the food market in the light
of consumer research
Introducing new products to the market is one of the most important factors of business success in the competitive food market. The contemporary food market is a market of
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high level of innovations which is the consequence of diversifying consumer expectations.
The research results show that Polish consumers are not willing to buy innovative food
products. One of barriers to development of new food product is Polish conservatism in
eating habits, poor knowledge about novelties as well as lack of confidence in new offers
of food producers.

Michał Cebula
Social networks and social capital in view of tastes and consumption practices
The paper reflects on the relationship between social capital or social networks on one
hand and tastes or consumption activities on the other hand. Two frameworks of social
capital are identified: social capital as a collective good (according to Robert Putnam) and
social capital as a individual resource (according to Pierre Bourdieu). In addition, the concept of social network is considered. Several hypothesis about the relation between social
capital (or social networks) and tastes (or consumption or leisure activities) are formulated
on the basis of existing literature. At the end there are some findings from empirical investigation of social ties and leisure consumption in the Polish society are reported. The source of data is the Diagnosis of Social Problems survey conducted in Wroclaw in 2010.

Mateusz Rak
Social Actions – meaning for consumers
The paper presents Corporate Social Responsibility which is converted into Cause
Marketing. That means commercial companies cooperate with NGOs. Cooperators organize social actions together which are to publicize initiatives of enterprises and to raise
funds for social organizations. Information about those actions is placed on the product
labels. The paper shows results of a pilot study that reveals which information on the label
is important for the customer and what students know about social activities.

Olga Wyszkowska-Kaniewska, Marianna Dębniewska
Financial Advising in Personal Financial Planning in Poland
In accordance with a Directive of the European Union concerning financial advisory,
a financial adviser often known as a financial planner, is an independent professional
whose purpose is to assist his client in personal financial planning and to protect his assets. With the growing number and complexity of products available on financial markets
the financial advising becomes increasingly important in personal financial planning.
The legislation that requires a financial adviser to be licensed has not been introduced in
Poland yet.
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Part II
Information activities in a household
Stefan Forlicz
The flow of information on making economic decisions in Polish households
in view of the survey research
The paper analyses information processes occurring in Polish households when making decisions about buying goods for everyday and long-term use, buying a property,
taking a bank loan, investing, looking for a job as well as further education.
In view of survey results carried out so far, it seems that when it comes to information
searching, in Polish households the person interested in a particular action tends to look
for it. Despite the fact that one can notice decisions made jointly on the basis of collected
information or previously held discussions in the family, a lot of decisions are taken by
one person.

Zofia Rusnak
Logistic regression in analyses of savings and liabilities of households
The paper presents the logistic regression model, relative risk and the odds ratio as
tools for the analysis of the changes to the behavior of households in the financial market. The analysis touches on two aspects of the activity of households: the assets and the
liabilities. There are two sources of the information: unit data from the household budget
research carried out by the CSO in Poland in 2008 and results of “Diagnoza społeczna”
– a panel research carried out in 2000, 2003, 2005, 2007, 2009.

Wojciech Grzegorczyk, Anna Sibińska, Wioletta Krawiec
Information needs of electronic banks’ customers
Internet and new information technologies, defined as information superhighway, are
the richest information source and the cheapest means of communication. Such instruments and applications reduce cost of getting new data about products and services by
customers. Thus they facilitate a decision making process. In consequence, the customer is
in a position to make a choice of the product price competitively. The question arises what
content a website should have and what criteria should be used to assess the informative
function of the webpage. Such a content ought to accepted by customers in order to fulfill
their informative needs.
The paper aims at identifying informative needs of electronic banks’ customers. The
first part of the paper presents the impact of the information on the customer’s decision
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making process. Furthermore, the authors focused on the role of a website as a source of
information about banking services. The data was gathered as a result of qualitative and
quantitative research. The paper describes the methodology of conducted research and
presents results concerning customer’s information needs. Thanks to the gathered data,
a customer’s typology according to their needs of information on the bank’s websites was
prepared.

Joanna Wardzała-Kordyś
Households and their actions concerning the process of making a complaint
about faulty goods in view of knowledge of the existing law
There are two basic ways to protect consumers and households as „weaker” market
partners. The first one consists in tightening regulations for professional. The other one is
based on encouraging members of households to seek information about faulty products in
order to protect against rogue traders. Extensive legal knowledge of the consumer, allows
households to make rational choices.

Grzegorz Maciejewski
Household on the information market: information needs and means
of their satisfaction
The paper presents selected aspects of recent research on information needs of households. As the results of the conducted research have proved, households search for
information basically to satisfy their curiosity, extend knowledge and to minimize the risk
of a poor choice while doing shopping. Most often, households obtain information through the Internet and from printed sources. They seldom use electronic forms (e.g. CDs).

Adam Piwek
Little Mary’s and Marysia’s first encounters with economics.
The specificity of teaching economics in knowledge about the society classes
in the Polish lower secondary school and citizenship classes
in the English secondary school
The very first lessons in economics are very important as they have an impact on
the future attitude to this discipline. Sadly, in our country, very often we use traditional
methods which get down to theoretical aspects to economy. In Great Britain in upper secondary education during citizenship lessons students learn a lot about economic aspects
of a democratic society by means of numerous case studies and active methods. Thanks
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to the reform of the curricula in Poland, more often methods which engage students are
applied. Maybe that could help with understanding economic aspects of living in our democratic society.

Grażyna Światowy
Knowledge, uncertainty and risk in proceedings of households
Usually, all significant life time decisions of each household are accompanied by
a certain degree of uncertainty and risk. It is combined with mechanisms of conscious and
unconscious proceedings as well as an ability to use one’s knowledge. The paper aims at
presenting these issues in view of theoretical considerations of a decision making model
of households with empirical reference to significant similarities and differences in proceedings. These are determined by first of all psychical (various types of personalities) and
cultural features.

Jarosław Skorwider
Household as a Subject of Financial Advisory Services in Poland
Households are an important link in the process of money circulation in economy.
Members of the households are interested in provision of advisory services in gaining
investment capital, saving and allocating financial resources. The value of savings in the
recent years has been increasing and in consequence households have been looking for
information and professional financial advice. By means of these services households can
optimize purchase decisions. The paper defines areas of financial advisory services as well
as their character and the role of an advisor in decision processes in the financial market.

Part III
Changes to consumer behaviour
Agnieszka Dejnaka
Role of information in making purchases on the Internet by households
The paper presents changes in customer behavior on the Internet, including aspects
of exploration and exchange of information by household members, and purchasing decisions taken and realized through trading platforms in the electronic market.
The paper exemplifies results of research carried out by a team of School of Banking,
which also includes the author of the study, under grant No. 0926/B/H03/2009/36.
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Tomasz Heryszek
Analysis of advertising and marketing communications in new media
and changes in household consumption
Our market depends on the relationship between supply and demand in the economy.
This text is about changes in the dynamics of new communication channels and how they
influence consumer behavior of households. It is also about communication with customers in times of market slowdown in demand, and also the question of merits of reducing
the expenditure on communication and the possible consequences of such actions, implying certain effects in future periods.

Joanna Nogieć
Accessibility of information about travel agents on the internet in view of research
It is very difficult to imagine the present world without the Internet. The development
of this medium has had an impact on different industries including tourism. Thanks to the
communication offered by the web arranging trips has never been so easy. However not all
Polish travel agents do realize the fact. According to the research carried out by the author,
only a small number of travel agents send customers away to their websites. The situation
is better when it comes to giving one’s email address as 2/3 of Polish travel agents use the
Internet.

Katarzyna Puszko-Machowczyk, Andrzej Bujak
Exogenous changes as a determinant of organization flexibility
Nowadays flexibility has become a critical problem in the context of searching for
possibilities of meeting the challenge of being competitive and ensuring conditions for
development in the environment. This has given rise to a tendency to carry out research in
this field. In the paper, the authors have presented exogenous changes, including changes
in the consumer behaviour as a determinant of organization flexibility, conceptual frames
of flexibility and the concept of functional flexibility.

Małgorzata Okręglicka
The influence of the demand determinants on the housing market development
in Poland after the crisis
The economic crisis has brought a lot of changes in the residential property market
in Poland. Nowadays, we can see a relative stabilisation in this market, with prices at
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a quite high level. The demand for residential properties depends on many economic, social, psychological and other factors. However, the influence of many determinants of the
individual demand such as: more conservative attitudes of consumers, limitations in the
access to mortgage-secured loans, as well as a slow-down in the fundamental factors such
as an income increase or a growth in the number of new households, does not herald any
fast growth of this market similar to the boom in 2007-2008.

Agata Strzelczyk
Changes in the use of the Internet by Polish households over the years 2006-2010
The paper is devoted to the Internet use by Polish households. The study shows who
uses the Web, where and for what purposes. It also shows how it changed over the years
2006 – 2010. The analysis applies the data of the Main Statistical Office, the Center for
Public Opinion Survey, EUROSTAT and the reports of research carried out by “Diagnoza
Społeczna” and Megapanel PBI/Gemius.

Elżbieta Janczyk-Strzała
Evolution and the future of electronic banking services in Poland
Electronic banking services are currently used by one-fourth of Poles. However, one
can expect them to develop as the number of Internet users and people’s pace of life increase. The growing competition among banks induces them to search for new channels of
distribution enabling them to cut costs as well as retain the existing clients and win new,
wealthy ones.

Part IV
Behaviour of household in selected services markets
Barbara Iwankiewicz-Rak
Fundraising – the field of consumer choices
Currently, the scale of dependence of social organizations on the gathered funds
makes these organizations search and improve forms of fundraising primarily from individual donors. Striving to achieve the fundraising effectiveness involves identifying
the differences between potential donors in terms of their behaviors, needs, aspirations
and motives of donation, decisions, but also their expectations and preferences. It is
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the basis for the segmentation of donors. In view of the literature and the results of
statistical analysis, the paper shows variability of behavior exhibited by donors in their
philanthropic activities.

Aleksandra Gromelska
Selected instruments of promotion as a tool supporting sales of spa services
(based on Polish and Czech health resort companies)
This paper aims to show the role of marketing communications in the activities of spa
enterprises. The analysis of promotion instruments was carried out among spa companies
which operate in health resorts of Kłodzko District like Ladek-Zdrój, Długopole-Zdrój,
Kudowa Zdroj, Duszniki-Zdrój, Polanica Zdroj, and selected Czech spas located around
the Kłodzko District, such as: Lipová-Lázně, Karlova Studánka Bludov, Jeseník, Velké
Losiny Velichovky, Janské Lázně, Bohdaneč, Lázně Bělohrad. The changing health needs
of contemporary human being are an incentive for implementation of product innovation
by health resort firms. However these entities would find it difficult to survive in a competitive market without initiating appropriate promotion activities.

Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak
The results of the research on the behavior the inhabitants of Opole
in the medical market
Patient’s satisfaction with medical services is shaped by various factors. The most frequently mentioned ones are: availability of services, the course of the visit, improvement
of health. The patient shapes the contemporary market of medical services by voicing their
opinions about the quality of services. Economic effects depend on high quality medical
services. This paper presents results of research on quality assessment of medical services
offered by public health care facilities in the province of Opole.

Lech Bartosik
Development of credit market for natural persons in the Russian Federation
The market for loans for natural persons in the Russian Federation, especially consumer loans, started to develop only in the beginning of this century. Despite of a very
high growth rate this market is still relatively poorly developed and (counting in GDP percentage) several times smaller than markets for loans for natural persons (households) in
Poland, Czech Republic or Hungary. The development gap is even larger in the segment of
mortgages. The percentage of loans in foreign currency is small. The primary limitations
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of growth are insufficiency of long-term liabilities of banks and the lack or the weakness
of certain regulations (eg in the field of collateral execution). The market is dominated by
state banks.

Dorota Bednarska-Olejniczak
Consumer behavior of wealthy bank clients in Poland
The modern market of bank services is experiencing rapid and strong changes in products and consumer behavior areas. One of the youngest of its elements is private banking,
ie banking dedicated to the wealthiest clients. The specificity of the characteristics and requirements of this segment has forced the banks to create special solutions both in terms
of the offer as well as the customer service. The aim of this paper is to present specific behavior of wealthiest bank’s clients in Poland.

Katarzyna Szalonka
The analysis of patients’ behavior in the pharmaceutical market
The value of the pharmaceutical market in the world and in Poland has been increasing systematically. The patient, the doctor and the pharmacist decide about consumption of medicines. NFZ (National Health Fund) also has a large impact on the process of
consumption as it is participating in financing the consumption of medicines. It makes
drugs available or not available for the patient. All the subjects depend on generating
sales because they receive benefits from the margin. NFZ is the institution, which must
support the patient by financing the purchase of medicines and also verifying the quantity
and the value of the medicaments prescribed by a doctor. The consumption of medicines
in Poland seems to be large as compared to other countries (irrespective of the level of
economic development) – an average Pole took 32 packets of drugs per year, Japanese 8
and Frenchman 46 packets.

Monika Rozborska
Consumer behavior in the primary housing market
Any changes to the environment such as: culture, economy and society influence the
transformation of previously established patterns of consumption by the consumer and the
decisions taken by him.
The paper has been devoted to the identification of consumer behavior in the primary
housing market, as well as getting to know rules of their behavior and the factors defining
and differentiating the behavior.
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The paper presents the author’s own investigations, which helped to identify the fundamental characteristics of individual consumers and prospective buyers of flats and to
recognize the conditions and to characterize the impact of various factors on the behavior,
as well as a description of the regularity of the proceedings occurring in the customers’
process of behavior in the housing market.

Magdalena Walczak
Analysis of the “investment suggestions” made by brokerage experts in terms
of the industry diversification effectiveness of portfolios
The main aim of the paper is to analyze the correlation of return rates and the risk of
shares belonging to various sectors from the Stock Exchange. Portfolios created from sectors suggested by experts were characterized in terms of profitability and risk. The results
were compared with data of the market portfolio.

Mateusz Rak, Pamela Ziemba
Shopping behavior of young people in the Polish market
The paper presents the characteristics of a young consumers in a Polish market. The
results of pilot studies presented in the article show the awareness of choices that are made by young people in a Polish market among the impact of advertising, brand strength,
environmental influences and the value of the product. The survey results presented in
this paper show the financial resources and the impact of minor consumers on purchasing
decisions of adults.

