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WSTĘP
Obecnie jesteśmy świadkami ciągłych zmian zachodzących tak na rynkach
lokalnych, jak i globalnych. Przemiany te wynikają głównie z intensywnego rozwoju technologii informacyjnych, które dają nowe możliwości podmiotom rynkowym. Łatwość, szybkość i skala wymiany informacji między uczestnikami
rynków powodują, że ewoluują zachowania nabywcze konsumentów oraz tworzą
są nowe podejścia w zarządzaniu marketingowym organizacjami. Z ciągłego postępu w zakresie technologii informacyjnych korzystają obie strony rynku, to
znaczy sprzedawcy i nabywcy.
Kwestie zmian zachowania się współczesnych nabywców oraz powstawanie
nowych metod i form działań marketingowych organizacji, w tym dotyczących
handlu, dystrybucji i logistyki – w świetle informacyjnego postępu technologicznego – wymagają oglądu i refleksji naukowej, czemu poświęcono niniejszy tom
zeszytu. Struktura niniejszego zeszytu składa się z trzech następujących części:
1. Zachowania współczesnych konsumentów.
2. Kierunki zmian w zarządzaniu marketingowym organizacją.
3. Wybrane aspekty handlu, dystrybucji i logistyki.
Autorzy publikacji ujmują omawiane zagadnienia bardzo różnorodnie, co
przyczynia się do tego, że prezentowana publikacja może być przydatna szerokiemu gronu odbiorców, zarówno teoretykom, jak i praktykom marketingu. Rozważania teoretyczne i wyniki badań prezentują autorzy z licznych ośrodków akademickich Polski, co jest dodatkowym atrybutem tego opracowania. Ich
publikacje dowodzą indywidualnego i wielowątkowego podejścia do poruszanej
problematyki.
Redaktorzy składają podziękowanie wszystkim Autorom artykułów za podjęcie wysiłku i przygotowanie oryginalnych opracowań naukowych, wzbogacających wiedzę w zakresie szeroko rozumianego marketingu przyszłości.
Grażyna Rosa, Dariusz Dąbrowski
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POSTAWY NABYWCÓW FINALNYCH WOBEC NOWYCH
PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Streszczenie
Celem artykułu jest identyfikacja postaw nabywców finalnych wobec nowych produktów spożywczych i współczesnych trendów związanych z konsumpcją żywności. Dokonano także weryfikacji opinii relatywnie niskiej akceptacji nowych produktów spożywczych przez nabywców finalnych. Artykuł składa się z części teoretycznej i empirycznej. W części empirycznej wykorzystano
metodę badania ankietowego. Badania przeprowadzono wśród nabywców finalnych żywności, reprezentujących dwa województwa (lubelskie i mazowieckie). Wyniki przeprowadzonych badań
dowodzą znacznego zainteresowania ankietowanych nowymi trendami konsumpcyjnymi. Ponadto,
zdaniem respondentów najważniejszą przyczyną braku akceptacji niektórych nowych produktów
jest wprowadzenie w nich tylko niewielkich zmian, co powoduje, że potencjalni nabywcy postrzegają te produkty jako bardzo podobne do już istniejących.
Słowa kluczowe: nowe produkty, nabywcy, postawy nabywców, produkty spożywcze, trendy konsumenckie

Wprowadzenie
Efektywne wprowadzanie nowych produktów na rynek jest niezwykle ważne
dla utrzymania odpowiedniej atrakcyjności danej kategorii towarów i zwiększania sprzedaży. Okazuje się jednak, że wiele nowych produktów szybko znika
z rynku wskutek braku akceptacji ze strony nabywców. Badania dowodzą, że ciągle dominuje sytuacja, że ponad 80% nowych produktów nie utrzymuje się na
rynku dłużej niż dwa lata, co przyczynia się do wielkich strat zainwestowanych

1
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środków i kapitału2. Można zatem sądzić, że przy dużym udziale nowych produktów podstawowym problemem oferentów jest poszukiwanie najefektywniejszych sposobów kreowania i rozwoju nowych produktów.
Obecnie wiele przedsiębiorstw oferuje produkty, które są postrzegane przez
nabywców jako identyczne lub bardzo podobne pod względem formy, wzornictwa czy zaspokajanych potrzeb. Pewną umiejętnością prowadzącą do wyróżnienia oferty jest zdolność generowania pomysłów, co może przyczynić się do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów, zaspokajających dotychczasowe
potrzeby w inny sposób niż obecne produkty lub zaspokajających nowe pragnienia. Zaoferowanie nabywcom produktów niepowtarzalnych pod tym względem
lub nowych kategorii produktowych może przyczynić się do zwiększenia lojalności zakupowej nabywców finalnych i tym samym poprawić pozycję oferenta
względem konkurencji obecnie i w przyszłości. Tego typu działania wpływają
także na wizerunek przedsiębiorstwa produkcyjnego lub handlowego.
Szczególnie ważnym polem działania oferentów jest rynek produktów żywnościowych, który jest istotny ze względu na znaczenie żywności – najważniejszej grupy artykułów konsumpcyjnych. Z punktu widzenia oferentów, rynek
żywności jest szczególnie trudny ze względu na m.in. dużą konkurencję, trudności w wyróżnieniu oferty, silne rozdrobnienie segmentów rynkowych oraz problemy w osiągnięciu akceptacji nowych produktów przez nabywców produktów
spożywczych.
Ph. Kotler w swoich publikacjach podkreśla, że jednym z ważnych sposobów
odnoszenia sukcesów marketingowych przez przedsiębiorstwa jest umiejętność
dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych. Przedsiębiorstwa, które wykazują małe zdolności dostosowawcze mogą być wręcz wyparte
z rynku. Zdolności te oraz ich praktyczne wykorzystanie, mogą odnosić się do
dbałości o wysoką jakość oferty, stosowania niższych cen niż konkurenci, wzbogacania oferty dodatkowymi usługami lub oferowania innowacyjnych produktów3. Można zatem powiedzieć, że umiejętność kreowania autentycznie nowych
produktów jest jednym ze sposobów skutecznej obsługi klientów, a w konsekwencji osiągania przewagi konkurencyjnej.
K. Karliński stwierdza, że niektóre przedsiębiorstwa osiągają sukcesy na
większą skalę oraz skuteczniej wprowadzają nowe produkty na rynek od innych
2 K. Rutkowski, M. Zaremba, Koncepcja efektywnej obsługi klienta (ECR), w: Logistyka dystrybucji, red. K. Rutkowski, Difin, Warszawa 2002, s. 200.
3 Kotler on marketing: how to create, win and dominate markets, www.altfeldinc.com/pdfs/Kotler.pdf (20.04.2015).
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uczestników rynku, ponieważ koncentrują się m. in. na oferowaniu dodatkowych
wartości klientom, znajdowaniu dodatkowych potrzeb spełnianych przez istniejący produkt czy dodawaniu nowych funkcji do istniejących produktów. Przedsiębiorstwa projektując nowe produkty, niejednokrotnie zawężają swoje myślenie do najbliższego otoczenia i nie uwzględniają alternatywnych produktów,
z których także korzystają klienci, aby zaspokoić swoje potrzeby. Zrozumienie
punktu widzenia klienta jest kluczowym warunkiem pozwalającym na stworzenie takiego produktu, który klient będzie chciał później nabyć. Przedsiębiorstwa
w procesie tworzenia nowych produktów powinny zatem skupić się na zrozumieniu celów, które nabywcy chcą realizować, przy czym muszą pamiętać, że cel
może być osiągnięty na wiele sposobów, dzięki różnym produktom. Często akceptację klientów zyskują te produkty, które spełniają jednocześnie wiele celów4.
Zdaniem J. Hartmana całkiem nowe idee w marketingu zdarzają się rzadko.
Znacznie częściej dokonuje się modyfikacji istniejących już rozwiązań. Według
Hartmana ważne jest analizowanie tego, co robią inni uczestnicy rynku oraz stawianie sobie pytania: czy i w jaki sposób można, podpatrzone u innych działania,
przekształcić w sposób odpowiadający własnym potrzebom i warunkom. Podkreśla także konieczność monitorowania trendów marketingowych widocznych
w innych branżach i oceny możliwości ich adaptowania do własnych warunków
rynkowych5. A. Ries i J. Trout – autorzy publikacji 22 niezmienne prawa marketingu sugerują natomiast rezygnację z naśladownictwa. Według nich jedną z najważniejszych zasad marketingowych jest być pierwszym w danej kategorii.
W przypadku, gdy dana kategoria jest już zajęta, należy stworzyć nową kategorię
i być w niej liderem, co jest ważne, ponieważ dzięki temu można zawładnąć percepcją nabywcy (prawo percepcji)6. J. Trout twierdzi, że „jedyną rzeczywistością, jaka się liczy, jest to, co istnieje w świadomości klienta”7. Przypisuje percepcji szczególne znaczenie w marketingu, natomiast naśladownictwo jest
w pewnym sensie zaprzeczeniem niektórych praw marketingowych przedstawionych we wspomnianej książce.
Charakterystyka badań
Celem badania było zidentyfikowanie postaw nabywców finalnych wobec
nowych produktów spożywczych oraz względem różnych współczesnych zja-

K. Karliński, Odkryj ważne i niezaspokojone, „Marketing w Praktyce” 2010, nr 7, s. 36.
J. Hartman, Heurystyka marketingu, „Marketing w Praktyce” 2009, nr 9, s. 95.
6 A. Ries, J. Trout, 22 niezmienne prawa marketingu, PWE, Warszawa 2000, s. 27.
7 J. Pogorzelski, Pozycjonowanie produktu, PWE, Warszawa 2008, s. 2.
4
5
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wisk (mody, trendów) związanych z konsumpcją żywności. Ponadto, autor artykułu dokonał próby weryfikacji opinii niskiej akceptacji nowych produktów spożywczych wśród nabywców finalnych żywności oraz dokonał oceny potencjalnej
współpracy oferentów produktów spożywczych z nabywcami finalnymi żywności w obszarze tworzenia idei nowych produktów.
Badania przeprowadzono wykorzystując metodę socjopsychologiczną (metody badania ankietowego). Instrumentem badawczym był kwestionariusz ankiety, który obejmował pytania właściwe oraz pytania o charakterze metryczkowym. Pytania właściwe z kolei miały charakter zamknięty i półotwarty. Badania
przeprowadzono w formie bezpośredniej, co wymagało osobistego kontaktu ankietera z respondentami, dzięki czemu uzyskano wysoką wartość wskaźnika
zwrotów kompletnie wypełnionych kwestionariuszy.
Zakres podmiotowy zrealizowanych badań obejmował respondentów reprezentujących pełnoletnich nabywców finalnych produktów spożywczych. Z kolei
zasięg geograficzny badań obejmował dwa województwa – lubelskie i mazowieckie. Dobór konkretnych jednostek do próby badawczej miał charakter nielosowy (kwotowy). Wybór nabywców finalnych produktów spożywczych jako
podmiotów przeprowadzonych przez autora badań wynikał przede wszystkim
z ich rosnącego znaczenia w działalności rynkowej oferentów produktów spożywczych oraz jej potencjalnych współtwórców. Przebadano łącznie 910 nabywców finalnych, a zebrane dane wykorzystano w dalszych etapach procesu badawczego, polegających na przeprowadzeniu analizy porównawczej oraz analizy
statystycznej.
Wśród badanych większość stanowiły kobiety (62,4%). Największy odsetek
respondentów (38,3%) wskazał wieś jako miejsce stałego zamieszkania. Z kolei
najmniejszą część stanowiły osoby zamieszkujące miasta o liczebności od 100
do 200 tys. mieszkańców (1,5%). Największy odsetek badanych (41,8%) legitymował się wykształceniem wyższym. Więcej niż co trzeci badany (34,4%) miał
wykształcenie średnie, a zbliżony odsetek ankietowanych – wykształcenie zawodowe i licencjackie (odpowiednio 12,1% oraz 9,8%). Najmniejszy odsetek ankietowanych deklarował wykształcenie gimnazjalne (0,3%), natomiast jedynie
szkołę podstawową ukończyło 1,6% osób. Największy odsetek respondentów
(27,8%) stanowiły osoby liczące 26–35 lat, natomiast najmniejsza część badanych (2,2%) miała ponad 65 lat. Czteroosobowe gospodarstwa domowe reprezentowało 27,3% ankietowanych, natomiast odsetek respondentów reprezentujących największe gospodarstwa domowe (tj. liczące 5 lub więcej osób) był tylko
nieznacznie niższy (25,6%). Ponadto, 7,1% ankietowanych tworzyło 1-osobowe
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gospodarstwa domowe. Wśród ankietowanych największy odsetek (22,4%) deklarował miesięczny dochód netto przypadający na osobę w gospodarstwie domowym w wysokości 651–900 zł. Co piąty respondent określił jego wysokość na
901–1300 zł. Miesięczny dochód netto (do 400 zł) na osobę w gospodarstwie
domowym wskazało tylko 8,9% ankietowanych, natomiast najwyższy dochód
(powyżej 2000 zł na osobę) – 14,0% badanych.
Wyniki badań
Mimo wprowadzania przez oferentów na rynek wielu nowych produktów
spożywczych, stosunkowo niewielki ich odsetek zyskuje aprobatę nabywców finalnych. Respondenci uważali, że niska wartość wskaźnika sukcesu rynkowego
nowych produktów spożywczych jest efektem tego, iż produkty te tylko nieznacznie różnią się od produktów dotychczas oferowanych, co podkreślało
54,0% osób. Z kolei 17,0% ankietowanych było zdania, że wprowadzane przez
oferentów na rynek nowe produkty spożywcze zaspokajają potrzeby, które nie są
wystarczająco uświadomione przez odbiorców, co decyduje o ich niewielkiej
atrakcyjności rynkowej. Zbliżony odsetek ankietowanych (16,5%) uważał, że
oferenci mają duże trudności z pozyskiwaniem dobrych pomysłów na nowe produkty spożywcze. Co dziesiąty badany wskazywał obawy oferentów związane
z brakiem akceptacji nowych produktów spożywczych jako przyczynę niskiej
wartości wskaźnika powodzenia rynkowego tych produktów. Natomiast łącznie
2,5% ankietowanych wymieniło w tym kontekście następujące przyczyny odzwierciedlające niespełnione oczekiwania badanych i jednocześnie obnażające
dysfunkcje w działalności marketingowej oferentów:
 początkowo zbyt wysoką cenę nowego produktu spożywczego,
 przyzwyczajenie nabywców do znanych i sprawdzonych produktów spożywczych,
 skład i gorszą jakość nowych produktów spożywczych, decydującą o ich
negatywnym wpływie na zdrowie konsumentów,
 nieskuteczne działania komunikacyjne o charakterze promocyjnym
(zwłaszcza brak skutecznej reklamy),
 brak aktualnych informacji o nowej ofercie produktowej, które nie są
przekazywane przez producentów i handlowców,
 brak włączania konsumentów do procesu współtworzenia nowych produktów spożywczych,
 patrzenie na rynek z perspektywy oferentów.
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Odpowiedzi respondentów z obu województw były zbliżone, jednak nieco
większy odsetek respondentów z województwa mazowieckiego wskazywał brak
odczuwania przez nabywców potrzeb zaspokajanych przez nowe produkty spożywcze (20,0%). Mężczyźni częściej niż kobiety wymieniali tę przyczynę, podobnie jak brak pomysłów oferentów na nowe produkty spożywcze. Zdaniem
natomiast większości kobiet (55,0%) przyczyną słabego powodzenia rynkowego
nowych produktów spożywczych był brak istotnych różnic między nowymi produktami a produktami już oferowanymi.
Na podstawie przedstawionych rozważań można stwierdzić, że skuteczne komercjalizowanie zależy w dużej mierze od stopnia odmienności nowego produktu spożywczego od dotychczas oferowanych. Jeśli stopień tej odmienności
jest znaczny, nowy produkt ma większą szansę na uzyskanie silnego i wyrazistego wizerunku w świadomości nabywców finalnych, pozytywnie wpływającego na ich zachowania zakupowe, dzięki jego skutecznemu wyróżnianiu spośród innych dostępnych wyrobów.
Wskazany przez znaczną część ankietowanych brak dobrych pomysłów na
nowe produkty spożywcze jako przyczyna niskiej wartości wskaźnika powodzenia rynkowego nowych produktów znajduje potwierdzenie w kolejnych wynikach badań. Zdecydowana większość badanych (87,4%) stwierdziła bowiem, że
oferenci produktów spożywczych nie przywiązują należytej wagi do zbierania
pomysłów od nabywców finalnych w celu opracowywania nowych produktów.
Respondenci z województwa lubelskiego częściej wskazywali na konieczność
przywiązywania przez oferentów większej wagi do pozyskiwania pomysłów na
nowe produkty spożywcze od nabywców (88,5%), chociaż dwukrotnie wyższy
odsetek ankietowanych reprezentujących województwo lubelskie (6,4%) w porównaniu z respondentami z województwa mazowieckiego nie miał jednoznacznego zdania na ten temat. Ankietowani z województwa mazowieckiego ponad
dwukrotnie częściej (12,7%) natomiast odpowiadali, że oferenci produktów spożywczych raczej nie powinni przywiązywać większej wagi do pozyskiwania pomysłów na nowe produkty od nabywców. Uwzględniając płeć, można zauważyć,
że kobiety częściej dostrzegały konieczność zwrócenia większej uwagi przez oferentów na propozycje nabywców finalnych dotyczące nowych produktów spożywczych (89,0%). Relatywnie wyższy odsetek zwolenników przywiązywania
przez oferentów większej wagi do pozyskiwania pomysłów na nowe produkty od
nabywców występował także wśród młodych respondentów.
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Zdaniem autora sukces rynkowy nowych produktów spożywczych uzależniony jest także od poziomu otwartości nabywców finalnych na szeroko rozumiane nowe rozwiązania, co z kolei pozostaje w ścisłym związku z poziomem
świadomości rynkowej nabywców finalnych oraz ich podatnością na lansowane
przez otoczenie rynkowe mody i trendy dotyczące konsumpcji żywności. Warto
zatem zwrócić uwagę na sposób utożsamiania się przez respondentów z określonym typem nabywcy.
Z przeprowadzonych badań wynika, że największa część ogółu ankietowanych utożsamiała się z maruderami (35,5%), czyli osobami bardzo ostrożnymi
w podejmowaniu decyzji zakupowych, zwłaszcza dotyczących nowych dla nich
produktów, słabo reagującymi na działania promocyjne. Przedstawiona na rysunku 1 struktura badanych, uwzględniająca ich gotowość do akceptacji nowych
produktów spożywczych znacznie odbiega zatem swoim kształtem od kształtu
krzywej Rogersa.

Rys. 1. Autoocena ankietowanych dotycząca ich postaw wobec nowych produktów spożywczych
na tle krzywej Rogersa
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Różnice między krzywą Rogersa a krzywą obrazującą postawy badanych dotyczą wszystkich pięciu grup nabywców. Warto zwrócić uwagę m.in. na ponad
dwukrotnie wyższy odsetek maruderów niż w przypadku modelu Rogersa, co
było szczególnie widoczne dla reprezentantów województwa mazowieckiego.
Ponadto, przeprowadzone badania wykazały około siedmiokrotnie wyższy odse-
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tek pionierów oraz znacznie niższy udział nabywców deklarujących przynależność do wczesnej i późnej większości (odpowiednio 14,9% i 13,6%), podczas
gdy w modelu Rogersa jest ich po 34,0%.
Zdaniem autora należy zwrócić uwagę na zbliżony odsetek respondentów deklarujących przynależność do pionierów lub adaptatorów (wczesnych naśladowców – odpowiednio 17,2% oraz 18,7%). Obie grupy badanych (łącznie 35,9%)
można określić jako zwolenników nowych produktów spożywczych – stanowią
oni stosunkowo duży potencjalny rynek dla oferentów komercjalizujących nowe
produkty. Szczególnie duże znaczenie pionierów i wczesnych naśladowców dla
tych oferentów wynika z tego, że często dzięki ich rekomendacjom nowe produkty przyciągają uwagę i wywołują zainteresowanie wśród kolejnych grup kupujących. Spełniają oni także rolę potencjalnych partnerów oferentów jako aktywni współkreatorzy oferty produktowej.
Wysoki udział maruderów wśród badanych nabywców finalnych może z kolei wynikać w pewnym stopniu z nieufności znacznej części respondentów wobec
nowych produktów spożywczych spowodowanej, np. wcześniejszymi negatywnymi doświadczeniami związanymi z zakupionymi nowościami produktowymi
oraz przyzwyczajeniem do znanych i sprawdzonych osobiście wyrobów.
Struktura odpowiedzi respondentów z obydwu województw odzwierciedlająca ich postawy wobec nowych produktów spożywczych była nieco odmienna
w porównaniu z ogółem odpowiedzi. Różnice te były szczególnie widoczne
w grupie pionierów, których w województwie mazowieckim było ponad dwukrotnie mniej niż w województwie lubelskim i prawie dwukrotnie mniej niż
wśród ogółu badanych. Ponadto, było tam najwięcej maruderów, co może wskazywać na bardziej konserwatywne postawy zakupowe ankietowanych z województwa mazowieckiego. Warto też podkreślić, że w województwie lubelskim
było więcej pionierów niż wśród wszystkich respondentów oraz niż w województwie mazowieckim, jednocześnie występował w nim najmniejszy odsetek maruderów.
Okazało się, że badani reprezentujący poszczególne grupy nabywców mieli
raczej typowe dla nich cechy, biorąc pod uwagę założenia teoretyczne, jeśli chodzi o kryterium wieku. Pionierami najczęściej byli bowiem ludzie młodzi (26–35
lat). Maruderami z kolei okazali się na ogół ludzie starsi. Analiza odpowiedzi
respondentów wskazuje na występowanie zależności między ich wiekiem a postawą wobec nowych produktów. Zauważono, że im młodsza była dana grupa
wiekowa, tym niższy odsetek maruderów w niej występował. Wyjątek stanowili
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badani w wieku 46–55 lat, wśród których odnotowano najwyższy odsetek maruderów. Jeśli uwzględni się płeć badanych, widać, że najwyższy odsetek kobiet
utożsamiał się z maruderami (38,4%), natomiast relatywnie większa część mężczyzn niż kobiet deklarowała przynależność do pionierów (20,2%). Pionierami
byli ponadto najczęściej ludzie z wykształceniem średnim, natomiast maruderami
– osoby z wyższym wykształceniem.
Przeprowadzone badania wykazały zróżnicowane postawy ankietowanych
wobec nowych trendów oraz zjawisk związanych z modą dotyczącą konsumpcji
żywności. Okazało się, że wśród badanych więcej było przeciwników obserwowania trendów i mody oraz kierowania się nimi w zachowaniach zakupowych
dotyczących produktów spożywczych (53,1%) niż zwolenników. Osoby, które
deklarowały, że raczej zwracają uwagę na nowe trendy i modę dotyczącą konsumpcji żywności stanowiły jednak aż 42,2%, natomiast osób, które zdecydowanie zwracały uwagę na tego typu zjawiska było 4,5%.
Łączny odsetek respondentów, zwracających uwagę na tego typu zjawiska
społeczne był podobny w obu województwach, jednak w województwie lubelskim znacznie więcej respondentów w zdecydowany sposób podkreślało przywiązywanie uwagi do nowych trendów w konsumpcji żywności (5,5%) niż
w województwie mazowieckim, gdzie osób takich było tylko 0,5%, co potwierdza wyniki badań dotyczące postaw wobec nowych produktów spożywczych.
Większy odsetek kobiet (49,0%) niż mężczyzn (43,2%) starał się na bieżąco podążać za nowymi trendami dotyczącymi żywności. Osób takich było najwięcej
wśród najmłodszych respondentów (18–25 lat).
Podsumowując można stwierdzić, że badani nabywcy finalni, mimo wysokiego odsetka maruderów, wykazywali relatywnie duże zainteresowanie nowymi
trendami dotyczącymi produktów spożywczych, czego konsekwencją były konkretne zachowania zakupowe. Około połowa ankietowanych kupowała bowiem
nowe produkty spożywcze.
Zdaniem autora otwartość znacznej części badanych na nowe rozwiązania
jest dużą szansą dla oferentów, tym bardziej, że naturalną konsekwencją komercjalizacji nowych produktów spożywczych są zmiany dotyczące sposobów konsumpcji żywności. Z kolei zmiany w tym obszarze są możliwe wówczas, gdy
zmienia się styl życia oraz wartości wyznawane przez nabywców, których warunkiem jest ekstrawertyczna postawa, jaką zidentyfikowano w odniesieniu do
znacznej części respondentów.
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Podsumowanie
Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że zdaniem większości ankietowanych nowe produkty spożywcze tylko nieznacznie różnią się od dotychczas oferowanych, co stanowi istotną przyczynę niepowodzenia rynkowego tych
produktów. Zdaniem respondentów zatem, stopień odmienności nowego produktu spożywczego decyduje o określonym postrzeganiu tego produktu (wizerunek silny i wyrazisty) i w konsekwencji przekłada się na odpowiednie decyzje
zakupowe.
Innymi istotnymi przyczynami niepowodzenia rynkowego niektórych nowych produktów spożywczych były niewystarczająco uświadomione potrzeby,
zaspokajane przez promowane nowe produkty, a także problemy oferentów z pozyskiwaniem wartościowych pomysłów na nowe wyroby. Ponadto, zdaniem ankietowanych nabywców finalnych, oferenci nowych produktów spożywczych nie
przywiązują należytej uwagi do zbierania informacji od nabywców finalnych,
które mogłyby być cennym źródłem pomysłów wykorzystanych w procesie kreowania nowych produktów.
Badania wykazały także, że najwyższy odsetek ankietowanych utożsamiał
swoją osobę w odniesieniu do wyróżnionych postaw względem reakcji na tzw.
nowość rynkową. Okazało się także, że typowi nabywcy nowych produktów (pionierzy) to przede wszystkim ludzie młodzi (26–35 lat), głównie mężczyźni z wykształceniem średnim. Zatem oferenci nowych produktów spożywczych powinni
przywiązywać wagę do tego, jak skutecznie dotrzeć z ofertą do tej grupy nabywców, ponieważ często od ich rekomendacji uzależniona jest sprzedaż tych produktów wśród innych grup nabywców. Można także stwierdzić, że ogólnie badani wykazywali relatywnie znaczne zainteresowanie nowymi trendami
konsumpcyjnymi, co z punktu widzenia oferentów można traktować w kategoriach szans rozwoju dla tej grupy produktów.
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ATTITUDES OF FINAL BUYERS TO NEW FOOD PRODUCTS
Summary
This paper identifies and examines the attitudes of final buyers and contemporary trends associated with the consumption of food. The paper also verifies the opinion the relatively low acceptance of new food products by the final buyers. The paper consists of two parts: theoretical and
empirical. The empirical part uses the questionnaire survey method. The survey was carried out
among final food buyers representing two voivodeships (Lubelskie and Mazowieckie). The results
of this survey show the considerable interest of respondents with the new consumer trends. Moreover, according to the respondents the most important reason of the lack of acceptance regarding
some new products is introducing only minor changes in the new products, what makes that potential buyers perceive these products as very similar to the existing ones.
Keywords: new products, buyers, attitudes of buyers, food products, consumer trends
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THE COUNTRY-OF-ORIGIN EFFECT
IN THE SELECTED TRANSPORT SERVICES

Summary
The country-of-origin effect has a multi-dimensional character. Neglecting the impact of
COO’s dimensions in the evaluation of the selected services may result in some simplified, inaccurate conclusions. The aim of the presented research was: 1) to determine an in-depth COO rate in
the evaluation of transport services; 2) to determine a relation between the COO effect of a particular country in the evaluation of transport services and the readiness to purchase the particular service in this country. The research results indicate a strong relation between the COO effect and the
readiness to purchase the particular service in this country: the higher the COO effect is, the higher
readiness to purchase the service becomes.
Keywords: country-of-origin effect, transport services, survey results

Introduction
In an article published in 1965, R.D. Schooler, as the first author ever, raised
the question of perception of imported goods and the impact of such perception on
buyers’ opinions. This phenomenon was referred to as the country-of-origin effect,
and in the subsequent years it became one of the most often analysed problem in
expert literature concerning international marketing and consumers’ behaviour in
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the reference to material products. The effect of the country-of-origin is much
less known and analysed when we consider services.4
Considering liberalisation tendencies in the legal regulations, which refer to
the international trade of services and technological advance, the significance of
the cross-border service trade is expected to increase. In the result a necessity of
intensifying the research on the COO in services appears to be well-grounded.
Their specific characteristics indicate that transferring conclusions, which result
from the analysis carried out for tangible products should not take place automatically.
Low-cost airlines as well as courier companies can be used as the examples
of dynamically developing sectors on the Polish market. Their customers may
take advantage of a number of offers provided by the companies from various
countries.
The process of deregulating the market of airline connections in Poland
started in 2004, with the access to the European Union. In consequence, this liberalisation resulted in the increase in the number of airlines operating in Poland
(from 30 in 2003 to 46 in 2008).5 It caused the increase in competition on particular connection lines. The low-cost carriers turned out to be important players in
this market. In 2014 they transported 54.30% of passengers. The first position on
the Polish market of air passenger transport among them was taken by Ryanair,
with its share at the level of 27.95%. The third position (just behind PLL LOT)
was taken by WizzAir (19.27% of the market share). No other low-cost carriers
(Norwegian Air Shuttle, EasyJet, Air Berlin, Germanwings, Vueling Airlines,
AirBaltic, Jet2.com, WowAir) exceeded the level of 2.60% of the market share
in the market of air transport services in Poland.6
In Poland, the formation of a real market of courier services started in 1989,
during the social and economic transformation time, when the domestic market
opened to the world. Then a number of national enterprises were established, and
4 Authorial literature review, see W. Czakon, Metodyka systematycznego przeglądu literatury,
in: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, ed. W. Czakon, Oficyna Wolters
Kluwer business, Warszawa 2013, p. 51 based on the ESBCO and ProQuest database of publications. The question of the COO in services is presented in a broader scope in: M. BoguszewiczKreft, Efekt kraju pochodzenia w usługach, w: Sektor usług – uwarunkowania i tendencje rozwoju,
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 353, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014, p. 7989.
5 UOKiK: Wpływ liberalizacji rynku połączeń lotniczych na konkurencję na tym rynku, Departament Analiz, luty 2010, p. 4.
6 Civil Aviation Authority, Statistics by carriers, www.ulc.gov.pl/pl/czesto-zadawane-pytaniafaq/348-ler/3725-statystyki-wg-przewoznikow (24.05.2015).
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the subsidiaries of the largest global companies operating in this sector appeared.
At present, there are about 200 business entities which operate in the CEP sector
(courier, express and parcel delivery services) and among them many international companies can be mentioned.7 Despite the fact that the market of courier
services is developing very fast, using this type of services in Poland per one
person turns out to be several times lower in comparison to the countries, which
have been the members of the European Union much longer. Therefore, it may
be reasonable to expect some growing tendencies in their development.8 Courier
companies come as a good example of providing services, the development of
which is strongly affected by the internet services. In fact, fast development of
e-shops is actually the reason for dynamic development of the courier services
sector. In 2013 internet shops sent almost 25% of all the deliveries. Considering
the fact that the number of e-shops in Poland differs significantly from the number of e-shops in Europe (in 2013 this number was evaluated to be about 14 thousands, comparing that to 100 thousands in Germany and 117 thousands in France),
their further development can be expected, along with the increase in courier service demand.9
The research presented in this article poses a question: how significant are
the dimensions of the COO in transport services (in courier services and low-cost
airlines)? The article presents an attempt at defining an in-depth rate of the COO
effect of the each analysed country in the reference to the transport services mentioned above, and at defining the relation between the COO effect of the particular
country in terms of transport service evaluation and the readiness to buy and use
this service.
The data were collected with the use of random questionnaire survey technique. The conclusions drawn from the research presented below may come as
significant premises for the formation of service offer and promotion programmes
for foreign entities which operate on the Polish market.
The COO effect and its dimensions in marketing
The COO effect is shaped by the factors which refer to the consumer’s features (i.e. ethnocentrism, aversion to a particular country, stereotypes, dimensions
Rynek usług kurierskich: E-commerce nowym polem działania, www.dziennik.pl/artykuly/4641
19,rynek-uslug-kurierskich-e-commerce-nowym-polem-dzialania.html/?no_redirect=1 (24.05.2015).
8 A. Marcysiak, K. Pieniak-Lendzion, M. Lendzion, Usługi kurierskie na rynku usług logistycznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach No.
96, Siedlce 2013, p. 29.
9 Rośnie rynek usług kurierskich. Spodziewany jest wzrost liczby fuzji i przejęć, www.biznes.newseria.pl/news/telekomunikacja/rosnie_rynek_uslug,p1478075020 (24.05.2015).
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of national cultures, demographic factors) as well as to the level of the economic
development level of the consumer’s country. The discussed phenomenon is also
affected by the evaluation of the product attributes: intrinsic ones (such as functionality of products, their types and complexity) and extrinsic ones (intangible
qualities, such as the COO, prices, brands, guarantees). The features of products
listed above, along with individual factors which refer to the consumer (the aspect
of consumption,10 the level of involvement, the type of involvement, the familiarity with the product and its significance) come as the moderators of the COO
impact.11
Until now the research on the COO has referred to the broad scope of problems, such as: the impact of this phenomenon on the evaluation and the quality
of a particular offer, perception of the value and the purchase risk, purchasing
intentions and readiness to pay a specified price.12 This research has been focused
on the analysis of different types of products, methods and variables.
The scientists have also considered the question of a multi-dimensional character of the COO effect. At first, they assumed the opinion that it is a one-dimensional phenomenon, however, this opinion evolved towards the assumption that
it is a complex category. M.S. Roth and J.B. Romeo (1992) suggested a COO
model consisting of four elements:
 innovativeness (understood as the use of modern technologies and technical advancement),
 design (appearance, style, colours and variety),
 prestige (exclusiveness, status, brand reputation),
 workmanship (reliability, durability, craft, the quality of workmanship).13

10 P. Sharma, Demystifying cultural differences in country-of-origin effects: exploring the moderating roles of product type, consumption context, and involvement, “Journal of International Consumer Marketing” 2011, No. 23, Iss. 5, p. 344.
11 M. Pharr, Synthesizing country-of-origin research from the last decade: is the concept still salient in an era of global brands?, “Journal of Marketing Theory & Practice” 2005, Vol. 13, No. 4,
p. 35–37.
12 The review of literature can be found in: J.M. Pharr, Synthesizing country-of-origin…; R.A.
Peterson, A.J.P. Jolibert, A meta-analysis of country-of-origin effects, “Journal of International
Business Studies” 1995, Vol. 26, No. 4, p. 83–101; S. Rezvani et al., A conceptual study on the
country of origin effect on consumer purchase intention, “Asian Social Science” 2012, Vol. 8, No.
12, p. 205–205.
13 The review of the methods applied in the research on the COE can be found in: M.S. Roth,
J.B. Romeo, Matching product category and country image perception: a framework for managing
country-of-origin effects, “Journal of International Business Studies” 1992, Vol. 3, No. 24, p. 477–
497; S. Bose, A. Ponnam, Country of origin effect on services: an evaluation of entertainment,
“Managing Leisure” 2011, Vol. 2, No. 16, p. 98–107.
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Adopting the model described above for the requirements of the analysis of
the entertainment sector, S. Bose and A. Ponnam (2011) suggested the following
dimensions: innovativeness, variety, exclusiveness and quality.14
The authors of the article have attempted to modify the models described
above by defining universal attributes which would be applicable to the analysis
of various types of services, and assuming the following dimensions:
 innovativeness – the use of the most recent knowledge and technology,
 variety – appearance, style, the scope of an offer,
 prestige – exclusiveness, status, reputation,
 quality – reliability, durability, professionalism.
It should be noticed that the question whether the COO effect is a multi-dimensional phenomenon has not been explicitly decided by the abovementioned
scientists. In their conclusions they presented the tendency to support the opinion
that it belongs to a one-dimensional category.
The research method
In the research the technique of random questionnaire survey was applied.
The respondents were asked to complete a questionnaire form which consisted of
5 parts, using the six-grade Likert’s scale. In the first part, the respondents answered the questions concerning the image of some selected European countries,
with the consideration of four criteria defined above, namely: innovativeness, variety, quality and prestige. In the second part the respondents were asked to determine the weight of each of four dimensions for the transport services. In the
third part they were asked to determine their readiness to purchase the analysed
services coming from the particular countries. In the fourth part the respondents
were asked to define their level of knowledge about the analysed countries. The
questionnaire form was ended with the personal information about the respondents. There were nine countries of the European Union selected for the analysis:
Germany, Great Britain and France – the countries with strong, highly developed
economies which represent the so called “old Union”; Sweden – the country from
Northern Europe; Italy and Spain – the countries from Southern Europe; Lithuania and Hungary – the countries from Central and Eastern Europe which represent
new members of the European Union; Poland – the respondents’ home country.
The survey participants were 129 students of a business faculty, who studied
at full-time and part-time study courses. This group included 55 men (42.63%)

14

S. Bose, A. Ponnam, Country of origin..., p. 98–107.
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and 74 women (57.37%). The respondents’ average age was M = 23.73 and the
standard deviation was SD = 5.71.
The results of the survey
In order to verify whether the particular dimensions of the COO are differentiated in the analysed transport services, the t-student test was carried out (the
results are presented in table 1).
Table 1
The significance of the COO dimensions in transport services

Dimensions

M
Courier services
Innovativeness
4.349
Variety
4.085
Quality
4.705
Prestige
3.806

SD
1.268
1.382
1.327
1.289

M
SD
Low-cost airlines
4.550
1.252
4.147
1.404
4.426
1.425
3.907
1.417

t

p

1.74
0.52
2.41
0.80

0.08
0.60
0.02
0.42

df = 128, M – mean, SD – standard deviation t – t-student test, p – level of the statistical significance
Source: the authors’ own study.

With the use of the six-grade scale, the most dimensions were evaluated as
more than 4. It means that the particular COO dimensions are highly significant
in transport services. Additionally, the lack of differences was pointed out in the
evaluation of the significance which refers to the particular COO dimensions.
Only the courier services were expected to be of higher quality comparing it with
the quality of services offered by low-cost airlines.
In order to check whether the weight assigned to the particular dimensions is
differentiated in the particular services, an analysis of variance with repeated
measures was performed (for each service separately). A significant effect was noticed in the case of the dimensions in airline services (F(3.384) = 11.20; p < 0.001).
The dimension of innovativeness was assumed as statistically more significant than
variety (NIR: p < 0.001) and prestige (NIR: p < 0.001). The weight of innovativeness was not significantly different from the weight of quality (NIR: p > 0.05). The
weight of variety was significantly lower than the weight of quality (NIR: p < 0.05)
and higher than the weight of prestige (NIR: p < 0.05).
The analysis of variance referring to the courier services also indicated a significant dimension effect (F(3.384) = 18.98; p < 0.001). The highest weight was
assigned to the quality of services, and it was statistically significantly different
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from other dimensions (NIR: p < 0.01). The weight assigned to prestige was statistically significantly lower than the weight of other dimensions (innovativeness:, NIR: p < 0.001; variety: NIR: p < 0.05, prestige NIR: p < 0.001).
The analysis presented above indicated that the respondents assigned different weights to the particular COO dimensions in transport services. Roth and
Romero (1992) averaged the significance of the dimensions for the service and
the evaluation of the countries in terms of the dimensions. Based on that, they
claimed that there is a compatibility between the product and the country if both
averages are high or both are low. This method, however, seems to be inadequate
if we realise that the particular dimensions are evaluated as differently significant
– as it has been presented above. It seems important for further analyses to apply
a rate which could answer the question: how highly are the COO dimensions
evaluated for the services coming from the particular countries and, at the same
time, how significant are these dimensions for the particular service.
This kind of rate was introduced in this paper: it is referred to as the weighted
of COO effect and it is defined as the global perception of the COO of the service
weighted by the significance of the particular dimensions in the particular service.
This rate answers the question how highly the dimensions of innovativeness, variety, quality and prestige are evaluated for the services coming from the particular country, and how significant the dimensions are in the selected service. The
higher the rate of the weighted COO effect is, the more positive global perception
of the particular country becomes in the reference to the selected service. The
weighted effect of the selected country k (k = 1,…,9) in the evaluation of the ith
service (I = 1, 2) for a particular respondent can be defined by the following equation:

U k ,i  innovk  winnov,i  vark  wvar,i  qualk  wqual,i  presk  wpres,i

(1)

where:

winnov,i ; wvar,i ; wqual,i ; wpres,i weights, that is namely: the significance of the
particular dimensions (respectively: innovativeness, variety, quality and prestige)
for a particular respondent in the selection of the ith service (low-cost airlines,
courier services). These weights were obtained by asking the respondents to perform the following task: “Using the scale from 1 to 6 (where 1 – definitely not
and 6 – definitely yes), please evaluate the significance of the features listed below for the particular service.”
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innovk ; vark ; qualk ; presk – a consumer’s perception of the particular dimen-

sion in the k country was obtained through the respondent’s answer to the following task: „Using the scale from 1 to 6 (where 1 – definitely not and 6 – definitely
yes), please evaluate innovativeness (and respectively: variety, quality and prestige) of products and services in the particular country.”
Table 2 presents the weighted COO effect of the particular countries in terms
of transport services.
Table 2
The values of the weighted COO effect in the low-cost airline services and courier services

Country
France
Spain
Lithuania
Germany
Poland
Sweden
UK
Hungary
Italy

Low-cost airlines

Courier services

M

SD

M

SD

74.68
65.68
45.87
87.83
61.98
77.98
80.77
54.79
69.16

25.84
22.59
18.06
26.35
23.03
27.82
25.00
20.49
22.99

73.78
64.76
45.40
87.54
61.26
78.10
79.91
54.61
68.48

22.82
19.95
16.92
25.21
21.52
27.59
22.63
19.64
21.59

Ranking of the
countries for
the low-cost
airlines
4
6
9
1
7
3
2
8
5

Ranking of the
countries for the
courier services
4
6
9
1
7
3
2
8
5

M – mean, SD – standard deviation. The highest value of the weighted COO effect which was
possible to be obtained was 6 x 6 x 4 = 144, and the lowest value was 4.
Source: the authors’ own study.

Considering low-cost airlines and courier services – the highest weighted COO
effect is indicated for Germany and the lowest – for Lithuania. In other cases these
rates do not differ significantly between the discussed services in the particular
countries. The ranking of the weighted COO effect of low-cost airlines is overlapped with the ranking of the courier services in the particular countries. It means
that if a country is highly evaluated according to low-cost airline services, the courier services in that country are also highly evaluated. Hence, the analysed services
are perceived by the respondents in a similar way. The least differentiation in the
respondents’ evaluation was indicated in Lithuania. It means that most respondents
gave this country the lowest grade in their evaluation. The result obtained by Germany, namely: the weighted effect twice as high as the weighted effect obtained
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by Lithuania is also worth noticing. It indicates that Germany is far more positively evaluated in terms of transport services than Lithuania.
Further detailed analyses allow us to complete the thesis concerning the validity of differentiation of the COO dimensions. This fact is proved by the abovementioned results and the results which were previously published.15 However, it
should be emphasized that there is an internal differentiation of the weights assigned to the COO dimensions in the particular service, and at the same time,
there is a strong relation between them. It is confirmed by correlation outcomes.
Correlation was calculated for evaluations of dimensions’ significance for the
given service (presented by table 3).
Table 3
The coefficients of the correlation between the evaluation significance of the COO dimensions
for the given service
Courier services
Dimensions

innovativeness

Innovativeness

Low-cost airlines
innovativeness

variety

quality

prestige

0.63*

0.37*

0.35*

0.42*

0.42*

0.42*

0.37*

0.65*

0.43*

0.49*

0.43*

Variety

0.63*

Quality

0.37*

0.42*

Prestige

0.35*

0.42*

0.37*

variety

quality prestige

0.42*

0.65*

0.49*

0.43*

0.43*
0.58*

0.58*

* p < 0.001
Source: the author’s own study.

The correlation results indicate that if, for example, the variety significance
for the courier services was highly evaluated, then it was bound with high innovativeness significance for these services. In the case of low-cost airlines there
was a similar relation between innovativeness and quality. All these relations
were statistically significant at the level of p < 0.001.
In order to verify if there is a relation between the weighted COO effect in
transport services and readiness to purchase these services in a given country, the
analysis of rankings has been performed along with a correlation analysis. The
obtained means of the declared readiness to purchase the service in a particular

E. Magier-Łakomy, M. Boguszewicz-Kreft, Dimensions of the country of origin effect and their
measurement, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin” 2015, Vol. 49, No. 3, p. 125–
134; M. Boguszewicz-Kreft, E. Magier-Łakomy, Wizerunek produktów i usług z wysoko
rozwiniętych krajów europejskich – analiza wielowymiarowości efektu kraju pochodzenia, Studia
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (being printed).
15
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country,16 and the country rankings created on this basis indicate some differences between the discussed service categories. The readiness to purchase the
particular service differentiates countries more than the weighted COO effect.
The weighted effect characteristic for Poland transport services reached a low
level (the 7th position out of total 9; see: table 4) and the readiness to purchase the
low-cost airline service in Poland maintained at the same position (the 7th position). However the readiness to purchase the courier services reached quite a high
level (the 3rd position).
Table 4
The readiness to purchase low-cost airline and courier services in the given countries

Country
Lithuania
Hungary
Poland
Spain
Italy
France
Sweden
Germany
UK

M
2.88
3.52
3.80
3.84
3.89
3.95
4.25
4.40
4.55

Low-cost airlines
SD
ranking
1.33
9
1.24
8
1.18
7
1.20
6
1.03
5
1.33
4
1.18
3
1.17
2
0.93
1

M
3.06
3.41
4.06
3.70
3.77
3.98
4.23
4.52
4.23

Courier services
SD
ranking
1.23
8
1.10
7
1.18
3
1.01
6
1.02
5
1.32
4
1.09
2
1.09
1
1.12
2

Source: the authors’ own study.

In order to verify to what extent the weighted COO effect of the particular
country for transport services is connected with the declared readiness to purchase these services in the particular country, the correlation between these two
variables was calculated.17 All the correlations were statistically significant
(p < 0.001). It means that the higher weighted COO effect of the country is in the
evaluation of the service, the higher readiness to purchase this service in this particular country becomes. Relatively lower correlations obtained by Great Britain
in the reference to the low-cost airlines may be surprising, as well as those obtained by Germany in the reference to the courier services. It may indicate that
16 The results obtained through the answers to the following task: Using the scale from 1 to 6 (1 –
definitely no, 6 – definitely yes), please state whether you would be ready to purchase the services
listed below if they came from the given country.
17 A different type of statistical analysis in the similar research problems; J.B. Berentzen et al.,
Does “Made in …” Also apply to services? An empirical assessment of the country-of-origin effect
in service settings, “Journal of Relationship Marketing” 2008, Vol. 7, No. 4, p. 391–393.

The country-of-origin effect in the selected transport services

33

we can predict the readiness to purchase transport services in these countries on
the basis of the COO effect to a smaller extent. However, the general conclusion
is possible: the results presented above, as well as the results presented by Berentzen et al., prove the influence of the country of origin on customers’ purchase
intentions.
Conclusions
The analysis of the collected data allowed the authors to draw the following
conclusions:
1. The COO dimensions are important for transport services.
2. The particular dimensions are significant for transport services to a different
extent.
3. The analysed countries present a highly differentiated weighted COO effect
in the service evaluation.
4. The weighted COO effects of the particular country for low-cost airline and
courier services are the same.
5. Consumers differentiate countries more by their readiness to purchase than
by the COO effect.
6. There is a strong correlation between the weighted COO effect of the country
and the readiness to purchase the particular service in this country: the higher
effect appears to be, the higher readiness to purchase the service becomes.
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EFEKT KRAJU POCHODZENIA W WYBRANYCH USŁUGACH
TRANSPORTOWYCH
Streszczenie
Efekt kraju pochodzenia jest wielowymiarowy. Nieuwzględnienie wkładu poszczególnych
wymiarów w ocenie wybranych usług może skutkować uproszczonymi wnioskami. Celem prezentowanych badań było: 1) wyznaczenie pogłębionego wskaźnika efektu COO w ocenie usług transportowych; 2) ustalenie związku między efektem COO danego kraju w ocenie usługi transportowej
a gotowością do jej zakupu. Rezultaty wskazują na silny związek między efektem COO kraju
a gotowością do zakupu danej usługi w tym kraju: im wyższy efekt COO tym większa gotowość
do zakupu usługi.
Słowa kluczowe: efekt kraju pochodzenia, usługi transportowe, wyniki badań
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POSTRZEGANIE UCZCIWOŚCI CEN A REKOMENDACJE
OFERTY I SKŁONNOŚĆ DO ZAKUPU

Streszczenie
Celem artykułu jest wykazanie związku między oceną uczciwości cen dokonywanej przez konsumenta a jego skłonnością do rekomendowania oferty oraz intencji zakupu. Autorka zaprezentowała
wyniki własnego badania opartego na metodzie scenariuszy. Badanie zrealizowano w I kwartale 2015
roku na próbie 126 respondentów (pomysł na badanie zaczerpnięty z artykułu L. Xia i K.B. Monroe,
Is a good deal always fair? Examining the concepts of transaction value and price fairness, „Journal of Economic Psychology” 2010, Vol. 31, No. 6). Wyniki badania wskazują na wyraźnie silniejszą
korelację między negatywną oceną uczciwości cen a brakiem intencji zakupu i negatywnym word of
mouth niż korelacją między pozytywną oceną uczciwości cen a intencją zakupu i rekomendacją oferty
(pozytywne WOM). Autorka wskazała na wynikające z tego implikacje praktyczne dla oferentów –
głównie koncentracja na przejrzystości polityki informacyjnej (dotyczącej zasad ustalania cen) oraz
świadome kształtowanie poziomu rozbieżności cen dostępnego w sklepie asortymentu.
Słowa kluczowe: konsument, postrzeganie cen, skłonność do rekomendacji, intencja zakupu,
uczciwość, metoda scenariuszowa

Wprowadzenie
W literaturze przedmiotu dość obszernie opisane są zależności między rekomendacjami kierowanymi do potencjalnych klientów a ich skłonnością do zakupu na podstawie otrzymanego komunikatu. Spośród różnych form promowania
oferty komunikaty nieformalne (WOM – word of mouth) niewątpliwie mają najwyższy stopień wiarygodności, stąd ich znaczenie w procesie zakupowym. Autorka w swoim badaniu uwzględniła dodatkowy element stanowiący punkt wyjścia dla kształtowania opinii o ofercie oraz intencji zakupu – jest nim ocena
1
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uczciwości ceny płaconej przez kupującego. Co więcej, w analizie zmieniono podejście do roli komunikatów nieformalnych – zwykle analizowana jest sytuacja,
w której konsumenci podejmują decyzje zakupowe na postawie cudzego WOM,
autorka natomiast analizuje skłonność do tego właśnie WOM, mogącego stanowić podstawę do cudzych decyzji zakupowych. Celem artykułu jest rozwiązanie
problemu badawczego sprowadzającego się do identyfikacji oraz określenia siły
związków między postrzeganą uczciwością płaconej przez konsumenta ceny
a jego skłonnością do rekomendowania oferty oraz własnej intencji zakupu.
Przegląd literatury
Niewątpliwie upowszechnienie się dostępu do internetu wpłynęło na rozwój
handlu elektronicznego, którego warunkiem było zyskanie wśród konsumentów
akceptacji dla transakcji online. Akceptacja dla nowych form zakupu wymagała
zredukowania postrzeganego ryzyka, towarzyszącego każdej aktywności konsumenta na rynku, nie tylko w środowisku wirtualnym. W celu ograniczenia tego
szeroko rozumianego ryzyka, na etapie przed podjęciem decyzji zakupowej poszukiwane są różnego rodzaju informacje – jednym z ich źródeł jest przekaz nieformalny (WOM)2. Zdaniem Tkaczyk3, proces komunikacji nieformalnej jest nieodłącznym towarzyszem wszelkich aktywności podejmowanych przez firmę.
Sposób zarządzania poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa może wpływać na kształtowanie się WOM. Ta sama autorka wskazuje na
brak jednolitego podejścia do tłumaczenia pojęcia word of mouth na język polski4. Jak podkreśla Hervas-Drane5, WOM ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu całego procesu odkrywania produktu przez konsumenta.
Warto podkreślić, że obecnie komunikaty nieformalne nie opierają się już
wyłącznie na kontakcie bezpośrednim nadawcy i odbiorcy, coraz więcej osób poszukuje informacji w internecie6. Electronic word of mouth (eWOM) nazywane
również interakcją między konsumentami (consumer to consumer interaction)7,
definiowane jest jako pisemna korespondencja między obecnym i potencjalnym
2 G. Prendergast, D. Ko, S.Y.V. Yuen, Online word of mouth and consumer purchase intentions,
„International Journal of Advertising” 2010, Vol. 29, No. 5, s. 687.
3 J. Tkaczyk, Wykorzystanie komunikacji nieformalnej w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa, „Handel Wewnętrzny” 2013, nr 3, s. 120–128.
4 J. Tkaczyk, Komunikacja nieformalna – metaanaliza, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8, s. 745–754.
5 A. Hervas-Drane, Recommended for you: the effect of word of mouth on sales concentration,
„International Journal of Research in Marketing” 2015, Vol. 32, Iss. 2, s. 207–218.
6 R. Peterson, M. Merino, Consumer information search behaviour on the internet, „Psychology
& Marketing” 2003, Vol. 20, No. 2, s. 99–121.
7 M.S. Yadaw, P.A. Pavlou, Marketing in computer-mediated environments: research synthesis
and new directions, „Journal of Marketing” 2014, Vol. 78, No. 1, s. 10–20.
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konsumentem, w której internet odgrywa rolę pośredniczącą8. Rosnącego znaczenia eWOM nie zmienia fakt, że – jak szacowali badacze jeszcze kilka lat temu
– ok. 90% komunikacji nieformalnej występuje w środowisku offline9. Online
WOM daje szansę klientom na podzielenie się z innymi swoimi doświadczeniami
zakupowymi, opiniami oraz wiedzą10. Treści przekazywane między klientami
sklepów online są tym ważniejsze, że sprzedaż online wiąże się z pewnymi ograniczeniami – nie można przymierzyć, dotknąć ani powąchać produktu. Park i in.11
wskazują jednak na przewagę, jaką dostrzegli sprzedawcy online nad komunikacją
w środowisku offline. Otóż, starają się oni dostarczać dwa rodzaje informacji dla
swoich klientów – informacje o ofercie generowane przez sprzedawcę (sellercreated product information) oraz przez klientów sklepu (consumer-created product information). Jest o tyle ważne, że niewątpliwie w procesie komunikowania
się z potencjalnym klientem kluczową kwestią jest wiarygodność przekazu.
Uwzględniając dodatkowo kryterium niezawodności informacji, WOM będąc
komunikatem generowanym przez konsumentów jest znacznie lepiej postrzegane
niż komunikaty tworzone przez oferentów. Ze względu na większe zaangażowanie adresatów komunikatów nieformalnych w ich treść, wpływ na zachowanie
zakupowe jest silniejszy12. Jak podkreśla Chatterjee13, liczba i jakość opinii pozostawianych przez konsumentów w sieci to istotne czynniki wpływające na sposób przetwarzania przez innych konsumentów dostępnych informacji – liczba
opinii może kształtować postrzeganą popularność produktu. Dodatkowo, jakość
opinii innych klientów może być łatwiejsza do ocenienia ze względu na wiedzę
i zaangażowanie adresata opinii14. Jak pisze Cheung z zespołem15, wiarygodność

8 Ch.M.K. Cheung, M.K.O. Lee, What drives consumers to spread electronic word of mouth in
online consumer-opinion platforms, „Decision Support Systems” 2012, Vol. 53, No. 1, s. 218–225.
9 E. Keller, J. Berry, Word-of-mouth: the real action is offline, „Advertising Age” 2006, Vol. 77,
No. 9, s. 20.
10 J. Kliatchko, Revisiting the IMC construct: a revised definition and four pillars, „International
Journal of Advertising” 2008, Vol. 27, No. 1, s. 133–160.
11 D. Park, J. Lee, I. Ham, The effect of on-line consumer reviews on consumer purchasing intention: The moderating role of involvement, „International Journal of Electronic Commerce” 2007,
Vol. 11, No. 4, s. 125–148.
12 J. Brown, A. Broderick, N. Lee, Word of mouth communication within online communities: conceptualizing the online social network, „Journal of Interactive Marketing”, Vol. 21, Iss. 3, s. 2–20.
13 P. Chatterjee, Online reviews: do consumers use them? „Advances in Consumer Research” 2001,
Vol. 28, No. 1, s. 129–133.
14 H.S. Bansal, P.A. Voyer, Word-of-mouth processes within a services purchase decision context, „Journal of service Research” 2000, Vol. 3, No. 2, s. 166–177.
15 M. Cheung et al., Credibility of electronic word-of-mouth: Informational and normative determinants of on-line consumer recommendations, „International Journal of Electronic Commerce”
2009, Vol. 13, No. 4, s. 9–38.
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przekazu jest jednym z elementów zaufania – jeżeli konsument wierzy w wiarygodność opinii, jest bardziej skłonny do zaakceptowania jej treści i uwzględnienia w swoich decyzjach zakupowych. Warto również wskazać na funkcję realizowaną przez rekomendacje – możliwość filtrowania przez innych klientów
dostępnych możliwości, wybór do dalszego rozpatrywania produktów lepszych
jakościowo oraz zwiększenie satysfakcji z ostatecznego wyboru16. Możliwość selekcji informacji jest niezwykle ważna ze względu na to, że liczba i złożoność
informacji dostępnych w sieci przekraczają możliwości przetwarzania tych informacji przez konsumentów17.
W kontekście kategorii produktów (dobra trwałego użytku) uwzględnionej
w badaniu autorki warto wskazać na wnioski z literatury, że w przypadku takich
właśnie produktów efekty eWOM są silniejsze niż w przypadku produktów nietrwałych. Wynika to głównie ze specyfiki dóbr – z uwagi na koszt zakupu dóbr
trwałych, ich nabywcy bardziej aktywnie poszukują informacji mogących zredukować postrzegane ryzyko zakupu18. Niewątpliwie istnieje kilka istotnych różnic
między komunikacją nieformalną typu online i offline19, jednak łączy je dwojaki
charakter – komunikaty te mogą przyjmować postać pozytywnych oraz negatywnych opinii.
Podobnie jak kształtowanie pozytywnego WOM, tak i skłonności do kolejnych
zakupów jest kwestią niezwykle ważną dla oferentów. Jak twierdzą badacze, intencja zakupu jest bezpośrednio kształtowana przez zadowolenie konsumenta20.
W świetle literatury przedmiotu czynnikiem poprzedzającym pojawienie się reko-

16

K.Ch. Lee, S. Kwon, Online shopping recommendation mechanism and its influence on consumer decisions and behaviors: a causal map approach, „Expert Systems with Applications” 2008,
Vol. 35, No. 4, s. 1567–1574.
17 P.A. Dabholka, X. Sheng, Consumer participation in using online recommendation agents:
effects on satisfaction, trust, and purchase intentions, „The Service Industries Journal” 2012, Vol.
32, No. 9, s. 1433–1449.
18 Y. You, G.G. Vadakkepatt, A.M. Joshi, A meta-analysis of electronic word-of-mouth elasticity,
„Journal of Marketing” 2015, Vol. 79, No. 2, s. 19–39.
19 .W. Fan, Y.F. Miao, Effect of electronic word-of-mouth on consumer purchase intention: the
perspective of gender differences, „International Journal of Electronic Business Management”
2012, Vol. 10, No. 3, s. 175–181; M. Trusov, R.E. Bucklin, K. Pauwels, Effects of word-of-mouth
versus traditional marketing: findings from an internet social networking site, „Journal of Marketing” 2009, Vol. 73, No. 5, s. 90–102; R.A. King, P. Racherla, V.D. Bush, What we know and don't
know about online word-of-mouth: a review and synthesis of the literature, „Journal of Interactive
Marketing” 2014, Vol. 28, No. 3, s. 167–183; D.S. Kostyra, J. Reiner, M. Natter, D. Klapper, Decomposing the effects of online customer reviews on brand, price, and product attributes, „International Journal of Research in Marketing” 2016, Vol. 32, No. 1.
20 J.G. Maxham III, Service recovery’s influence on consumer satisfaction, positive word-ofmouth, and purchase intentions, „Journal of Business Research” 2001, Vol. 54, Iss. 1, s. 11–24.
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mendacji jest najczęściej satysfakcja konsumenta, jego zaufanie i zaangażowanie21. Słuszne zatem jest postrzeganie komunikacji nieformalnej jako funkcji satysfakcji – im większa satysfakcja, tym bardziej pozytywna opinia o przedsiębiorstwie i jego ofercie22.
Zagadnienie postrzegania ceny, szczególnie jej uczciwości, jest szeroko opisane w światowej literaturze przedmiotu, znacznie rzadziej w krajowej. Dominuje jednak ujęcie odmienne od zaprezentowanego przez autorkę – zwykle badacze koncentrują się na identyfikacji czynników determinujących percepcję
uczciwości cen23 lub związku postrzeganej uczciwości cen z postrzeganą jakością
i wartością oferty24. Autorka potraktowała ocenę uczciwości cen jako podstawę
zadowolenia lub braku zadowolenia u klienta. Niewątpliwie percepcja uczciwości cen jest efektem porównań i występuje wówczas, gdy zestawiane ze sobą ceny
nie są równe25. Jak pisze Waniowski26, percepcja cen, w tym szczególnie ocena
ich uczciwości, jest subiektywnym przekonaniem danego nabywcy, że cena jest
sprawiedliwa, a więc zawiera tylko uzasadnione koszty oraz dopuszczalną marżę
zysku, lub odwrotnie – jest zbyt wysoka i niesprawiedliwa. Co ważne, jak wynika
z badań, cena postrzegana jako uczciwa w dużym stopniu pełni rolę ceny odniesienia27. Uwzględniając perspektywę kupującego, nierówność cenowa może stanowić korzyść dla niego lub niekorzyść28 – co może kształtować skłonność oceniającego do rekomendowania oferty oraz dokonywania zakupów w przyszłości.
21 M. Lipowski, M. Angowski, Rekomendacje miejsc zakupów produktów żywnościowych przez
konsumentów, Roczniki Naukowe SERiA 2014, t. XVI, z. 4, s. 171–175.
22 I. Bondos, Miejsce i rola konsumentów w procesie komunikacji nieformalnej, „Handel Wewnętrzny” 2013, nr 1, s. 137–145.
23 F.J. Rondan-Cataluna, D. Martin-Ruiz, Moderating effects in consumers’ perceptions of price
unfairness, „Journal of Consumer Behaviour” 2011, Vol. 10, No. 5, s. 245–254; L. Xia, K.B. Monroe, J.L. Cox, The price is unfair! A conceptual framework of price fairness perceptions, „Journal
of Marketing” 2004, Vol. 68, No. 4, s. 1–15; R. Gielissen, C.E. Dutilh, J.J. Graafland, Perceptions
of price fairness: an empirical research, „Business and Society” 2008, Vol. 47, No. 3, s. 370–389;
S. Choi, A.S. Mattila, Perceived fairness of price differences across channels: the moderating role
of price frame and norm perceptions, „Journal of Marketing Theory and Practice” 2009, Vol. 17,
No. 1, s. 37–48; L.E. Bolton, H.T. Keh, J.W. Alba, How do price fairness perceptions differ across
culture? „Journal of Marketing Research” 2010, Vol. 47, No. 3, s. 564–576.
24 H. Oh, Price fairness and its asymmetric effects on overall price, quality and value judgments:
the case of an upscale hotel, „Tourism Management” 2003, Vol. 24, No. 4, s. 387–399.
25 L. Jin, Y. He, Y. Zhang, How power states influence consumers’ perceptions of price unfairness, „Journal of Consumer Research” 2014, Vol. 40, No. 5, s. 818–833.
26 P. Waniowski, Uczciwość cen. Etyczne aspekty procesu kształtowania cen w przedsiębiorstwach,
Nauki o Zarządzaniu nr 4 (17), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013, s. 184–197.
27 I. Bondos, Price fairness perception in online and offline environment – the same or different?
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin” 2015, Vol. XLIX, No. 3, s. 19–28.
28 L. Xia, K.B. Monroe, Is a good deal always fair? Examining the concepts of transaction value
and price fairness, „Journal of Economic Psychology” 2010, Vol. 31, No. 6, s. 884–894.
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Zastosowana metoda badawcza
Autorka w swoim badaniu zastosowała metodę scenariuszy, sam pomysł na
badanie zaczerpnięto z artykułu L. Xia i K.B. Monroe29. Metodykę badania pierwotnego poddano uproszczeniu z uwagi na możliwości autorki zrealizowania badania oraz ze względu na zdefiniowany cel badawczy. Badanie zrealizowano
w I kwartale 2015 roku na próbie 126 respondentów30 – studentów kierunków
ekonomicznych.
W badaniu uwzględniono dwa zasadnicze scenariusze (S1 – ocena po dokonaniu zakupu i S2 – ocena na etapie planowania zakupu) – respondenci zapoznawali się z opisem poszczególnych sytuacji zakupowych i stawiali siebie w roli
uczestników, następnie wypełniali kwestionariusz ankiety oparty na pięciostopniowej skali Likerta, który dotyczył: oceny uczciwości płaconej ceny, odczuwanych emocji (pozytywnych i negatywnych), skłonności do rekomendowania
oferty oraz intencji zakupu.
Scenariusz 1 dotyczył sytuacji, w której uczestnik badania rozważa zakup
nawigacji samochodowej. Po wyszukaniu informacji o ofercie znalazł on sklep
internetowy, w którym taki produkt sprzedawany był w cenie 299,99 zł. Przed
złożeniem zamówienia odwiedził fora internetowe celem zadania pytania osobom, które niedawno kupiły właśnie taką nawigację samochodową. Pytanie dotyczyło ceny produktu. Dwie osoby (A i B) udzieliły odpowiedzi – w zależności
od odpowiedzi wyróżniono w ramach tego scenariusza trzy warianty sytuacji zakupowej:
 S1_1: zarówno osoba A, jak i osoba B zapłaciła 30 zł mniej niż uczestnik
badania,
 S1_2: osoba A zapłaciła 30 zł mniej niż uczestnik badania, a osoba B zapłaciła 30 zł więcej niż uczestnik badania,
 S1_3: zarówno osoba A, jak i osoba B zapłaciła 30 zł więcej niż uczestnik
badania.
Scenariusz 2 zakładał natomiast, że uczestnik badania kupił nawigację samochodową w sklepie internetowym za cenę 256,00 zł. Kilka dni po zakupie usłyszał od znajomego, że ten kupił w internecie taką samą nawigację samochodową

29

Ibidem.
W zakresie ustalania liczebności próby badawczej autorka częściowo wykorzystała metodę
badania oryginalnego, w którym próba wynosiła (w zależności od scenariusza) 139 i 148 studentów. Jednostki dobrano do próby w sposób celowy; dane zbierano za pomocą papierowego kwestionariusza ankiety (PAPI) zawierającego opisy poszczególnych scenariuszy.
30
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– w zależności od ceny zapłaconej przez znajomego uwzględniono cztery warianty sytuacji zakupowej:
 S2_1: znajomy kupił produkt drożej – za 299 zł,
 S2_2: znajomy kupił produkt taniej – za 219 zł,
 S2_3: znajomy kupił produkt za taką samą cenę – za 256 zł,
 S2_4: znajomy kupił produkt za taką samą cenę – za 256 zł, ale dodał, że
wielka szkoda, że wcześniej o tym nie rozmawiali, bo jest w tym sklepie
teraz promocja cenowa – dwa produkty w cenie jednego – mogliby z niej
skorzystać.
Problemem badawczym postawionym przez autorkę artykułu była identyfikacja oraz określenie siły związków między postrzeganą (nie)uczciwością płaconej przez uczestnika badania ceny a jego skłonnością do (negatywnego) pozytywnego word of mouth (WOM) oraz intencji zakupu. Pytanie wprost
nawiązujące do tak postawionego problemu badawczego brzmiałoby: w jakiej
sytuacji jest silniejsza motywacja do działania – w sytuacji zadowolenia klienta
(zadowolenia wynikającego z postrzegania płaconej ceny jako uczciwej) czy niezadowolenia? Pod pojęciem „działania” autorka rozumiała skłonność konsumenta do rekomendowania lub odradzania oferty oraz intencję zakupu (lub jej
brak).
Wyniki badania
Punktem wyjścia w analizie zależności między oceną uczciwości cen a aktywnością konsumenta w zakresie dokonywania zakupów i rekomendowania
oferty jest sprawdzenie, w jaki sposób postrzegana była uczciwość cen w poszczególnych wariantach sytuacji zakupowej (tab. 1). Cena płacona przez konsumenta była oceniana jako najbardziej uczciwa, w sytuacji, gdy inni kupujący musieli zapłacić więcej (S1_3 – średnia ocen 2,0 i S2_1 – średnia ocen 1,9),
natomiast gdy cena odniesienia (tj. cena płacona przez innych) była niższa, wówczas nisko oceniano uczciwość własnej ceny (S1_1 – średnia ocena 3,2 oraz S2_2
– średnia ocena 3,131).
W tabeli 1 oraz tabeli 2 zestawiono współczynniki korelacji odpowiednio dla
scenariusza 1 (rozważanie zakupu) i scenariusza 2 (zakup już zrealizowany).
W obu przypadkach widoczna jest następująca zależność – klient pozytywnie
oceniający uczciwość swojej ceny jest mniej skłonny do rekomendowania oferty
31 W każdej sytuacji respondent ustosunkowywał się do stwierdzenia „uważam, że moja cena
jest uczciwa”, zastosowana skala: od 1 (zdecydowanie się zgadzam) do 5 (zdecydowanie się nie
zgadzam), n = 126.
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oraz deklarowania powtórzenia zakupu w danym sklepie. Klient negatywnie oceniający uczciwość swojej ceny (niezadowolony z ceny) cechuje się natomiast
większą skłonnością do negatywnych opinii, również bardziej jednoznacznie rezygnuje z kolejnych zakupów u tego sprzedawcy
Tabela 1
Tabela korelacji – scenariusz 1

Scenariusz

Uważam,
że moja
cena jest
uczciwa
Uważam,
że moja
cena jest
nieuczciwa

Zarekomenduję
Kupię nawigaPowiem innym
Nie kupię nawiten sklep wśród
cję w tym skleosobom, żeby
gacji w tym
innych osób/
pie, tak jak planie kupowały
sklepie
polecę im
nowałam/em
w tym sklepie
ten sklep

S1_1
S1_2

,498**
,346**

–,375**
–,312**

–,517**
–,320**

,582**
,366**

S1_3

,284**

–,164

–,051

,014

S1_1
S1_2

–,379**
–,413**

,637**
,454**

,730**
,255**

–,659**
–,321**

S1_3

–,519**

,669**

,408**

–,244**

Uwaga: ** – korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustr.); * – korelacja jest istotna na poziomie
0,05 (dwustr.).
Źródło: opracowanie własne.

Analizując siłę korelacji między oceną uczciwości cen a intencją zakupu oraz
skłonnością do WOM widoczne są wyższe przedziały32 w wypadku negatywnej
oceny uczciwości cen – np. w scenariuszu S1_1 między pozytywną (negatywną)
oceną uczciwości cena a:
 intencją zakupu korelacja jest umiarkowana (silna),
 skłonnością do pozytywnego WOM jest umiarkowana (negatywnego
WOM – silna).
Podobną zależność widać w wypadku już zrealizowanego zakupu, chociaż
nie w każdym scenariuszu. Zatem, w przypadku rozważania zakupów ewentualne
niezadowolenie z koniecznej do zapłaty ceny bardziej motywuje do aktywności
i skłania do większej stanowczości w kwestii przyszłych zakupów.

32 Ocena siły współzależności dokonana na podstawie B. Pułaska-Turyna, Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2008, s. 275: │0,0–0,2│ – bardzo słaba, │0,2–0,4│ – słaba, │0,4–0,6│ –
umiarkowana, │0,6–0,8│ – silna, │0,8–1,0│ – bardzo silna.
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Tabela 2

Tabela korelacji – scenariusz 2
Będę kontynuował/a
zakupy
Scenaw tym
riusz
sklepie
internetowym

Uważam,
że moja
cena jest
uczciwa

S2_1
S2_2
S2_3
S2_4
Uważam, S2_1
że moja S2_2
cena jest S2_3
nieuczciwa S2_4

,241**
,485**
–,076
,440**
–,402**
–,567**
,035
–,321**

Powiem
Jest wysoce
innym
Zarekomenprawdopoosobom,
duję ten sklep
dobne, że ku- żeby nie
wśród innych
pię coś jeszcze kupoosób/polecę
w tym sklepie
wały
im ten sklep
w przyszłości w tym
sklepie

,411**
,752**
–,056
,300**
–,594**
–,523**
–,261**
–,157

–,265**
–,449**
,285**
,115
,545**
,591**
–,238**
,031

,440**
,461**
–,076
,103
–,459**
–,505**
,151
–,193*

Powiem inPrawdoponym osodobnie nie
bom, jak
będę kupować
dobry jest
w tym sklepie
ten sklep inw przyszłości
ternetowy

,423**
,295**
,351**
,211*
–,563**
–,192*
–,075
–,251**

–,167
–,506**
–,031
–,286**
,611**
,625**
,281**
,228*

Uwaga: ** – korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustr.); * – korelacja jest istotna na poziomie
0,05 (dwustr.).
Źródło: opracowanie własne.

W scenariuszu 2 są warianty, w których widoczna jest zaobserwowana różnica w wartościach wskaźników korelacji, jednak uwzględniając ich wartości,
siła współzależności mieści się w tym samym przedziale (np. S2_1 korelacja między oceną uczciwości cen a generowaniem WOM). Nie zmienia to jednak faktu,
że bardziej zmotywowani do aktywności i zdecydowani są klienci niezadowoleni
z płaconej przez siebie ceny. Na uwagę zasługuje przypadek S2_3, w którym widać największe odstępstwa od opisywanej w artykule zależności. Należy wskazać, że w scenariuszu S2_3 cena odniesienia była równa cenie płaconej przez
uczestnika badania, zatem nie miał on argumentu do zdecydowanej oceny uczciwości własnej ceny – stąd brak istotnych korelacji między oceną ceny a aktywnością konsumenta. Podobnie sytuacja wyglądała w ostatnim wariancie scenariusza 2, którego opis różni się od wcześniejszego jedynie dodatkową informacją
o możliwości uzyskania ceny promocyjnej, z której niestety uczestnik badania
nie skorzystał.
Podsumowanie
Analiza zaprezentowanego zestawienia współczynników korelacji między
oceną uczciwości ceny a skłonnością do tworzenia opinii o ofercie oraz intencją
zakupu pozwala sformułować wnioski z interesującymi implikacjami praktycznymi.
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Po pierwsze, niezadowolenie konsumenta wynikające z oceny uczciwości
ceny w większym stopniu skłania go do rozpowszechniania opinii (negatywnych)
o ofercie oraz bardziej zdecydowanie kształtuje brak skłonności do zakupu niż
zadowolenie z postrzeganej uczciwości cen. Zatem obiegowa opinia o tym, że
niezadowolony klient jest bardziej chętny (od zadowolonego klienta) do dzielenia
się opiniami o ofercie/sklepie znalazła potwierdzenie w wynikach badania odnoszącego się do postrzeganej uczciwości cen. Konsekwencje zignorowania zidentyfikowanej skłonności niezadowolonych klientów wydają się niezwykle kosztowne – utrata aktualnych klientów (przekonanie co do nieponawiania zakupów
w danym sklepie) oraz utrata klientów potencjalnych (tych, do których dotrze
negatywne WOM). Mając jednak na uwadze niemożność usatysfakcjonowania
każdego klienta należy, zdaniem autorki, skoncentrować się na prowadzeniu właściwej komunikacji z klientami (aktualnymi i potencjalnymi) opartej na przejrzystej polityce informacyjnej. W kontekście ceny taka polityka informacyjna powinna polegać na udostępnianiu czytelnych zasad ustalania ostatecznej ceny do
zapłaty. Celem jest zrozumiała dla kupujących polityka cenowa sklepu – kto ile
płaci i dlaczego mniej niż ja? W naturalny sposób brak wyjaśnienia przyczyn
różnic w cenie płaconej przez klientów skutkuje postrzeganiem praktyki cenowej
jako nieuczciwej przez tego, kto musi zapłacić więcej. W warunkach wzrostu
popularności praktyki dynamicznego ustalania cen (dynamic pricing) zasadne
wydaje się podjęcie przez oferentów starań przełożenia na swoją korzyść zjawiska wzrostu przejrzystości cen w środowisku wirtualnym.
Po drugie, powyższa zależność (większa aktywność wśród klientów niezadowolonych z płaconej ceny) jest widoczna w sytuacji, gdy cena odniesienia
(w badaniu była to cena płacona przez innych klientów) jest różna od ceny płaconej przez konsumenta. Zatem utrzymywanie wyrównanego poziomu cen
w sklepie może ograniczać niezadowolenie klientów, wynikające z postrzeganej
uczciwości cen, pozwoli zatem również ograniczyć skłonność konsumentów do
rozpowszechniania negatywnych opinii oraz umacniania przekonania co do zaprzestania kupowania w danym sklepie. Świadome kształtowanie cen asortymentu może minimalizować reakcje niezadowolonych klientów.
Bez wątpienia opisane w artykule wnioski należałoby zweryfikować na innej
niż uwzględniona w badaniu kategorii produktów. Dla uzyskania pełniejszego
obrazu mechanizmu motywowania konsumentów do generowania WOM oraz
definiowania ich intencji zakupu warto porównać wyniki z badania dóbr konsumpcyjnych częstego zakupu, a nawet usług. Warto również, zdaniem autorki,
w dobie upowszechniania się wielokanałowej sprzedaży dokładniej śledzić drogę
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komunikatów nieformalnych oraz ich skuteczność w kanałach offline oraz online,
jak również ewentualnego oddziaływania eWOM na zakupy w sklepach stacjonarnych lub/i WOM na zakupy w sklepach internetowych. Możliwe, że zjawisko
wielokanałowości miałoby odniesienie również do związku między opiniami
konsumentów i ich intencją zakupu.
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PRICE FAIRNESS PERCEPTION VS OFFERS' RECOMMENDATIONS
AND PURCHASE INTENTION
Summary
The objective of the paper is to demonstrate the relationship between customers’ price fairness
assessment and their propensity to recommend the offer and purchase intention. The author presents
the results of own research based on the scenarios method, the study was conducted in the first
quarter of 2015 on a sample of 126 respondents (the idea for the research was adopted from the
article of L. Xia and KB Monroe, Is a good deal always fair? Examining the concepts of transaction
value and price fairness, „Journal of Economic Psychology” 2010, Vol. 31, No. 6). The survey
results clearly indicate a stronger correlation between negative assessment of the price fairness and
the lack of intent to purchase and negative word of mouth than the correlation between positive
assessment of the price fairness and intention to purchase and recommendation of the offer (positive
WOM). The author has indicated the practical implications for retailers – a special focus on information policy (relating to pricing rules) transparency and the conscious shaping of the level of price
divergence of assortment available in the store.
Keywords: customer, price perception, propensity to recommend, purchase intention, fairness,
scenario method
Translated by Ilona Bondos
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DETERMINANTY ZAKUPU USŁUG
UBEZPIECZENIOWYCH PRZEZ OSOBY
POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

Streszczenie
Artykuł dotyczy usług ubezpieczeniowych oraz determinant korzystania z tych usług przez
osoby powyżej 50. roku życia. Mimo że popyt na usługi ubezpieczeniowe wśród osób w tym wieku
jest mniejszy niż wśród młodszych, można wyodrębnić w tej grupie mniejsze grupy istotnie zróżnicowane pod względem potencjalnego popytu.. W celu wyodrębnienia tych grup oraz zidentyfikowania pozostałych powodów korzystania z ubezpieczeń przyjęto tezę wskazującą na istnienie
grup determinantów korzystania z usług ubezpieczeniowych. Badania zrealizowane wśród 753
osób potwierdziły słuszność przyjętej tezy. Wskazano więc zmienne społeczno-demograficzne: dochód i status na rynku pracy oraz zmienne związane bezpośrednio z usługami ubezpieczeniowymi
– warunki korzystania, cenę oraz dostępność do usług jako determinanty korzystania z usług ubezpieczeniowych w grupie wiekowej 50+.
Słowa kluczowe: determinanty zakupu, usługi ubezpieczeniowe, osoby 50+, zakup usług

Wprowadzenie
Przedmiotem zainteresowania badawczego w niniejszym artykule są usługi
ubezpieczeniowe (traktowane łącznie – zarówno ubezpieczenia majątkowe, jak
i ubezpieczenia osobowe) oraz determinanty korzystania z tych usług. W artykule
skoncentrowano się na osobach powyżej 50. roku życia. W starzejącym się społeczeństwie ich względne znaczenie jako konsumentów usług ubezpieczeniowych jest coraz większe. Generalnie osoby te charakteryzują się mniejszym popytem na usługi ubezpieczeniowe niż osoby młodsze, jednak możliwe jest
1
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zidentyfikowanie kluczowych zmiennych wpływających na skłonność korzystania z tych usług.
Przegląd literatury
Badania dotyczące zakupu usług ubezpieczeniowych wskazują na znaczne
zróżnicowanie czynników wpływających na zakup tych usług przez klientów indywidualnych. Podstawową grupą czynników wpływających w sposób bezpośredni na decyzje zakupowe są zmienne społeczno-demograficzne. Większość
badań wskazuje wśród nich: płeć, wiek, wykształcenie, dochód, miejsce zamieszkania, stan cywilny, wielkość gospodarstwa domowego, rasę2. Jako czynnik najważniejszy spośród nich wskazywany jest poziom dochodu klientów zakładów
ubezpieczeń, który traktowany jest również jako podstawowa determinanta wykluczenia finansowego3. Zależność między dochodem a popytem na usługi ubezpieczeniowe ma charakter pozytywny, co jest potwierdzone przez badania popytu
na usługi ubezpieczeniowe w przekroju międzynarodowym i wskazuje na
znaczny poziom elastyczności dochodowej popytu na ubezpieczenia. Wskaźnik
elastyczności dochodowej popytu dla różnych rodzajów ubezpieczeń kształtuje
się na poziomie ok. 1,5–3,04. Pozostałe zmienne społeczno-demograficzne charakteryzują się mniejszym wpływem, zróżnicowanym w zależności od kraju,
w którym realizowane są badania. Wskazane zmienne można ponadto uzupełnić
innymi, z których kluczową rolę odgrywają: klasa społeczna, osobowość, styl
życia i skłonność do podejmowania ryzyka5. Mimo że analizy wykonane z wykorzystaniem czynników społecznych lub psychograficznych zazwyczaj uważa
się za bardzo dobre uzupełnienie analiz realizowanych z wykorzystaniem samych
zmiennych społeczno-demograficznych, w praktyce badawczej ich zastosowanie
2 J.F. Devlin, A detailed study of financial exclusion in the UK, „Journal of Consumer Policy”
2005, Vol. 28, No. 2, s. 93–95; B. Nowotarska-Romaniak, H. Ogrodnik, Determinanty zakupu ubezpieczeń majątkowych przez indywidualnych klientów, w: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne.
Wybrane zagadnienia ekonomiczne, red. W. Sułkowska, Wolters Kluwer business, Warszawa
2011, s. 65–74; A. Ulbinaite, M. Kucinskiene, Y. Le Moullec, Determinants of insurance purchase
decision making in Lithuania, „Inzinerine Ekonomika – Engineering Economics” 2013, Vol. 24,
Iss. 2, s. 153–157; A. Wicka, A. Miedzik, Rodzaje ubezpieczeń i czynniki decydujące o wyborze
ubezpieczyciela, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 4, Wyd.
SSGW, Warszawa 2010, s. 270–275.
3 B. Czerwiński, Wykluczenie finansowe starszych konsumentów na rynku usług finansowych,
„Marketing i Rynek” 2014, nr 11, s. 340–341.
4 Postrzeganie własnego miejsca w strukturze społecznej. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa
2013, s. 522; T.H. Bednarczyk, Ekonomiczne i instytucjonalne czynniki rozwoju ubezpieczeń, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2011, nr 4, s. 92.
5 J.J. Burnett, B.A. Palmer, Examining life insurance ownership through demographic and psychographic characteristics, „Journal of Risk and Insurance” 1984, Vol. 51, No. 3, s. 461–462.

Determinanty zakupu usług ubezpieczeniowych…

51

napotyka często na bariery związane z trudnością uzyskania wiarygodnych danych.
Czynnikami wpływającymi na zakup ubezpieczeń są również zmienne bezpośrednio związane ze specyfiką usług ubezpieczeniowych i sposobem ich
świadczenia6. Możliwe jest więc potraktowanie zmiennych związanych z klasyczną kompozycją marketingową 5P jako istotnych przy podejmowanych decyzjach, dotyczących zakupu ubezpieczeń. Badania realizowane na różnych rynkach i dotyczące zróżnicowanych rodzajów ubezpieczeń wskazują, że kluczową
rolę odgrywają wśród nich uwarunkowania związane z ceną usług ubezpieczeniowych7. Biorąc pod uwagę wskazaną wcześniej elastyczność dochodową popytu, współwystępującą w przypadku usług ubezpieczeniowych razem z cenową
elastycznością popytu można potraktować zmienne – dochód i cenę jako kluczowe z punktu widzenia skłonności do zakupu tych usług.
Z powodu obserwowanego w ostatnich latach niezwykle dynamicznego rozwoju internetu w rozważaniach dotyczących czynników stymulujących popyt na
usługi ubezpieczeniowe należy również uwzględnić sprzedaż tych usług za pomocą elektronicznych kanałów dystrybucji. Podstawowym wnioskiem wynikającym z większości badań dotyczących korzystania z usług finansowych za pomocą internetu, jest znacznie rzadsza częstotliwość korzystania z tych usług we
wskazany sposób przez starszych konsumentów8.
Biorąc pod uwagę toczącą się w literaturze przedmiotu oraz wśród praktyków
dyskusję, dotyczącą dostępności do usług ubezpieczeniowych, podjęto próbę
identyfikacji determinantów społeczno-demograficznych korzystania z usług
ubezpieczeniowych. Na podstawie przeglądu literatury, obejmującego prezentację wyników badań realizowanych wśród konsumentów usług ubezpieczeniowych (ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 50. roku życia) przyjęto
tezę, że na skłonność do korzystania osób starszych9 z usług ubezpieczeniowych
wpływają dwie grupy czynników – związane z ich istotą i sposobem świadczenia
6 M.J. Browne, R.E. Hoyt, The demand for flood insurance: empirical evidence, „Journal of Risk
and Uncertainty” 2000, Vol. 20, No. 3, s. 296–302.
7 R.G. Frank, K. Lamiraud, Choice, price competition and complexity in markets for health insurance, „Journal of Economic Behavior & Organization” 2009, Vol. 71, No. 2, s. 556–558;
M.J. Browne, J. Chung, E.W. Frees, International property-liability insurance consumption, „Journal of Risk and Insurance” 2000, Vol. 67, No. 1, s. 100–102.
8 M. Mattila, H. Karjaluoto, T. Pento, Internet banking adoption among mature customers: early
majority or laggards?, „Journal of Services Marketing” 2003, Vol. 17, No. 5, s. 514–516.
9 Na potrzeby niniejszego tekstu zgodnie z praktyką oficjalnych dokumentów UE i Polski oraz
opracowań naukowych przyjęto zamienne traktowanie pojęć: osoby starsze, osoby dojrzałe, osoby
powyżej 50. roku życia, osoby 50+.
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usług oraz cechy społeczno-demograficzne osób powyżej 50. roku życia. Podstawowym celem opracowania jest więc weryfikacja założonej tezy.
Zastosowane metody badawcze
Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano analizy przyczyn korzystania oraz rezygnacji z zakupu przez konsumentów usług ubezpieczeniowych.
W grudniu 2014 roku i styczniu 2015 roku wśród osób powyżej 50. roku życia
zamieszkujących województwa pomorskie, warmińsko-mazurskie i kujawskopomorskie przeprowadzono badanie ankietowe10. Badanie zrealizowano wykorzystując kwestionariusz ankietowy. Z powodu niemożliwości wykorzystania
wykazu badanej populacji oraz znacznej trudności w pozyskaniu odpowiedzi od
osób w wieku 70 lat i więcej (często ograniczona sprawność ruchowa, nieufność)
zastosowano metodę doboru nielosowego kwotowego11 – ze względu na wiek,
biorąc pod uwagę liczbę konsumentów usług ubezpieczeniowych powyżej 50.
roku życia. W badaniu założono ponadto uzyskanie opinii zbliżonej liczby kobiet
i mężczyzn, co pozwala na porównanie wyników uzyskanych dla obojga płci. Po
dokonaniu redukcji do właściwej analizy zakwalifikowano 753 kwestionariusze12.
Za zmienne społeczno-demograficzne przyjęto: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, status na rynku pracy oraz ocenę sytuacji finansowej (tab. 1).
Zmienne te wskazują miejsce w strukturze społecznej i pozwalają na określenie
związku między usytuowaniem w strukturze społecznej a skłonnością do korzystania z usług ubezpieczeniowych13. Z kolei zmiennymi związanymi z istotą
usług ubezpieczeniowych i sposobem ich świadczenia była skłonność do zakupu
usług ubezpieczeniowych, wynikająca z:
 oferty ubezpieczeniowej,
 warunków korzystania,
 ceny,
 dostępności geograficznej placówek ubezpieczeniowych,
 dostępność internetu,
 reklamy,
Przedstawione w opracowaniu wyniki badań stanowią fragment szerszego projektu badawczego dotyczącego korzystania z usług ubezpieczeniowych przez osoby powyżej 50. roku życia.
11 G.A. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2002, s. 501–503.
12 Nie wszyscy respondenci odpowiedzieli na pytania metryczkowe, więc w wynikach badania
podano różne liczebności ze względu na zmienne społeczno-demograficzne.
13 Postrzeganie własnego miejsca w strukturze społecznej..., s. 2–3.
10
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zachowania pracowników zakładu ubezpieczeń,
występowania potrzeby zakupu,
posiadanych środków finansowych.
Tabela 1
Przedstawienie badanej próby

Zmienna
Płeć

Wiek (w latach)

Miejsce
zamieszkania

Wykształcenie

Status

Sytuacja
finansowa

Odpowiedzi
kobiety
mężczyźni
50–59
60–69
70–79
80 i więcej
wieś
miasto do 50 tys.
miasto 51–250 tys.
miasto 251 tys. i więcej
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
pracujący
bezrobotny
emeryt
rencista
znacznie gorsza od przeciętnej
gorsza od przeciętnej
przeciętna
lepsza od przeciętnej
znacznie lepsza od przeciętnej

Liczba osób

Procent odpowiedzi

387
364
349
213
145
46
186
202
200
165
63
184
276
226
342
33
307
65
38
121
384
171
36

51,5
48,5
46,3
28,3
19,3
6,1
24,7
26,8
26,6
21,9
8,4
24,6
36,8
30,2
45,8
4,4
41,1
8,7
5,1
16,1
51,2
22,8
4,8

Źródło: badania ankietowe.

Dobór zmiennych uwarunkowany był identyfikacją podstawowych przyczyn
zakupu ubezpieczeń na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz współwystępującymi z nimi podstawowymi elementami kompozycji marketingowej. Pytania w kwestionariuszu dotyczące postawy respondentów wobec usług ubezpieczeniowych zbudowano z wykorzystaniem skali pozycyjnej. Analiza uzyskanych
danych wykonano wykorzystując program Statistica 10.
Wyniki badań
Jednym z podstawowych problemów podejmowanych w niniejszym artykule
jest ocena skłonności respondentów do korzystania z usług ubezpieczeniowych
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(majątkowych i osobowych) w zależności od czynników wpływających na tę decyzję. Analiza odpowiedzi na inne pytania realizowane w trakcie przedmiotowego badania wskazała, że osoby dojrzałe generalnie częściej korzystały z usług
ubezpieczeniowych przed 50. rokiem życia niż po osiągnięciu tego wieku. Ponadto zaobserwowano spadającą z wiekiem skłonność do zakupu tych usług.
W pierwszej kolejności analizie poddano zmienne dotyczące istoty usług ubezpieczeniowych związane z kompozycją marketingową.
W związku z odnotowaną malejącą z wiekiem skłonnością do zakupu usług
ubezpieczeniowych zaobserwowano większą rolę destymulującą niż stymulującą
analizowanych zmiennych. Szczególną uwagę należy zwrócić na warunki korzystania oraz cenę jako czynnik zniechęcający osoby dojrzałe do zakupu usług
ubezpieczeniowych (rys. 1). Prawie połowa respondentów wskazała, że do zakupu zniechęcają ich skomplikowane warunki korzystania, przepisy (47,4%)
oraz nieatrakcyjna cena (46,4%). Czynnikiem, który wpływa na ograniczenie zakupu tych usług jest ponadto ograniczenie środków finansowych (32,2%), dotykające szczególnie osoby przechodzące na emeryturę.

Rys. 1. Determinanty zakupu ubezpieczeń przez osoby w wieku 50+
Źródło: badania ankietowe.

Mimo że osoby w wieku 50+ z rezerwą podchodzą do korzystania z usług
ubezpieczeniowych z wykorzystaniem internetu należy zwrócić uwagę, że doceniają one większą dostępność usług ze względu na internet (25,4%). Istotną rolę
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stymulującą do zakupu pełnią ponadto: większa dostępność geograficzna placówek ubezpieczeniowych (27,0%); potrzeba zakupu (27,6%) oraz kompetentni lub
uprzejmi pracownicy zakładu ubezpieczeń (31,8%).
Traktując zmienne jako kategorie związane z kompozycją marketingową
możliwe jest wskazanie produktu oraz ceny jako instrumentów ograniczających
popyt na usługi ubezpieczeniowe. Związane jest to zapewne z niedostosowaniem
warunków korzystania z usług ubezpieczeniowych do oczekiwań starszych konsumentów oraz zbyt wysoką, w stosunku do ich możliwości finansowych, ceną
(np. w ubezpieczeniach na życie). Stosowane formy świadczenia usług ubezpieczeniowych, zarówno innowacyjne, jak i związane z rozwojem tradycyjnej sieci
sprzedaży, przyczyniają się do zwiększenia popytu na usługi ubezpieczeniowe.
Z kolei na podstawie przeprowadzonych badań nie jest możliwe potraktowanie
jako istotnie oddziałujących na konsumentów działań promocyjnych oraz zaangażowanego personelu usługowego.
Ważną obserwacją, wynikającą z przeprowadzonych badań, jest istotna statystycznie zależność między poziomem wykształcenia badanych a traktowaniem
internetu jako ułatwiającego lub utrudniającego dostęp do usług ubezpieczeniowych (tab. 2).
Tabela 2
Dostępność do usług wynikająca z wykorzystania internetu a wykształcenie

Wykształcenie

Mniejsza dostępność wynikająca z wykorzystania
internetu

Neutralna dostępność wynikająca z wykorzystania
internetu

Większa dostępność wynikająca z wykorzystania
internetu

20,6
15,5
16,9
9,4

w%
66,7
66,9
59,9
52,2

12,7
17,7
23,2
38,4

63
181
267
224

107

440

188

735

Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
Ogółem
(liczba osób)

Ogółem
(liczba osób)

Źródło: badania ankietowe.

Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia, z podstawowego do wyższego,
ponad trzykrotnie zwiększył się odsetek respondentów uznających internet za kanał dostępu ułatwiający korzystanie z usług ubezpieczeniowych. Symptomatyczne jest obserwowanie w grupie osób z wykształceniem podstawowym sygnalizowanie ograniczenia dostępu do tych usług wynikające z upowszechnienia
internetu. Zjawisko to wynika zapewne z mniejszej dostępności sieci wśród tych
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osób, przy jednoczesnym zastępowaniu tradycyjnych kanałów dystrybucji usług
nowoczesnymi. Podobne zjawisko, aczkolwiek mniej wyraźnie zarysowane odnotowano wśród osób z różnym poziomem dochodów. Respondenci o znacznie
gorszej oraz gorszej od przeciętnej sytuacji finansowej również wskazali, że
wskutek rozwoju internetu obniżyła się dla nich dostępność do usług ubezpieczeniowych.
Najwyższy poziom zależności między dwoma grupami analizowanych
zmiennych odnotowano w przypadku naturalnej relacji między subiektywną
oceną swojej sytuacji finansowej przez respondentów a skłonnością do przeznaczania środków finansowych na zakup usług ubezpieczeniowych. Osoby powyżej 50. roku życia generalnie są skłonne przeznaczać coraz mniejsze kwoty na
zakup tych usług. Jedynie wśród stosunkowo nielicznej grupy osób, oceniających
swoją sytuację jako lepszą lub znacznie lepszą od przeciętnej, zaobserwowano
większą skłonność do przeznaczania większych środków finansowych na zakup
ubezpieczeń (tab. 3).
Tabela 3
Skłonność do przeznaczania środków finansowych na zakup usług ubezpieczeniowych
a sytuacja finansowa respondentów

Wyszczególnienie

Mniejsze
środki finansowe

Bez zmian

Większe
środki finansowe

Ogółem
(liczba osób)

w%
Znacznie gorsza od
przeciętnej
Gorsza od przeciętnej
Przeciętna
Lepsza od przeciętnej
Znacznie lepsza od
przeciętnej
Ogółem
(liczba osób)

57,9

26,3

15,8

38

58,3

36,7

5,0

120

31,4

58,0

10,6

376

14,2

56,2

29,6

169

11,1

38,9

50,0

36

238

381

120

739

Źródło: badania ankietowe.

Podobne zjawisko zróżnicowania ograniczania wydatków na zakup usług
ubezpieczeniowych jest zauważalne w podziale za względu na wiek, miejsce zamieszkania i poziom wykształcenia. We wszystkich zidentyfikowanych grupach
odnotowano ograniczenie środków finansowych, skutkujące mniejszą skłonno-
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ścią do zakupu ubezpieczeń, aczkolwiek zjawisko to najmniej wyraźnie występuje wśród osób w wieku 51–69 lat, mieszkańców miast i osób z wyższym wykształceniem.
Analizując szczegółowo uzyskane wyniki badań należy zwrócić ponadto
uwagę na inne istotne wyniki. W przypadku większości analizowanych zmiennych społeczno-demograficznych nie stwierdzono statystycznie istotnego
związku z pozostałymi zmiennymi. Słabą zależność odnotowano w przypadku
dostępności usług ubezpieczeniowych za pomocą internetu. Zależność ta była dodatnia w przypadku dochodu i ujemna w przypadku statusu na rynku pracy (przejście od pracującego do emeryta). Brak zależności (aczkolwiek blisko poziomu granicznego 0,2) odnotowano dla wieku (na pograniczu negatywnej zależności) oraz
wykształcenia (na pograniczu pozytywnej zależności) (tab. 4).
Tabela 4
Macierz korelacji dla zmiennych społeczno-demograficznych i zmiennych opisujących
usługi ubezpieczeniowe
Zmienna
Oferta
Warunki
korzystania
Cena
Dostępność
geograficzna
Dostępność
internet
Reklama
Pracownicy
Potrzeba
zakupu
Środki
finansowe

Płeć

Wiek

–0,0386
p = ,302
0,0641
p = ,087
0,0603
p = ,107
–0,0263
p = ,482
0,0279
p = ,456
–0,016
p = ,669
0,0293
p = ,434
0,0587
p = ,116
0,0397
p = ,289

–0,0293
p = ,434
–0,02
p = ,593
–0,0425
p = ,256
–0,0415
p = ,267
–0,1959
p = ,000
–0,0213
p = ,569
0,0051
p = ,892
0,0295
p = ,430
–0,0983
p = ,008

Miejsce zamieszkania
–0,0085
p = ,819
0,0235
p = ,530
0,031
p = ,407
0,0089
p = ,812
0,049
p = ,190
0,0161
p = ,667
–0,0097
p = ,796
–0,0254
p = ,497
0,0634
p = ,090

Wykształcenie
0,0381
p = ,308
0,0229
p = ,540
0,0421
p = ,260
0,0361
p = ,334
0,1844
p = ,000
–0,0153
p = ,683
–0,0044
p = ,907
0,0502
p = ,179
0,114
p = ,002

Status

Dochód

–0,0954
p = ,011
–0,0284
p = ,448
–0,0609
p =,103
–0,0865
p = ,020
–0,2192
p = ,000
–0,021
p = ,574
–0,0404
p = ,280
–0,049
p = ,190
–0,1672
p = ,000

0,1476
p = ,000
0,1648
p = ,000
0,1436
p =,000
0,162
p = ,000
0,2135
p = ,000
0,0645
p = ,084
0,0947
p = ,011
0,0776
p = ,038
0,3445
p = 0,00

Źródło: badania ankietowe.

Istotną statystycznie zależność zaobserwowano dla pozytywnego związku
między oceną swojej sytuacji finansowej przez respondentów a skłonnością do
przeznaczania środków finansowych na zakup usług ubezpieczeniowych. Mimo
że ograniczenia finansowe nie były główną przyczyną rezygnacji z zakupu usług
finansowych (rys. 1) należy podkreślić, że odnotowano słabą zależność lub jej
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brak, ale blisko poziomu granicznego (0,2) dla prawie wszystkich obliczeń korelacyjnych między poziomem dochodu a zmiennymi dotyczącymi usługi ubezpieczeniowej. Świadczyć to może o wyraźnym wyodrębnieniu osób najuboższych
jako najbardziej dotkniętych wykluczeniem finansowym w zakresie ubezpieczeń.
Warto również podkreślić, że nie stwierdzono zależności między zmiennymi
społeczno-demograficznymi – płeć i miejsce zamieszkania a zmiennymi dotyczącymi usługi ubezpieczeniowej. Nie można więc stwierdzić, że płeć lub miejsce
zamieszkania ograniczają skłonność do korzystania z usług ubezpieczeniowych
w grupie wiekowej 50+. Paradoksalnie nie stwierdzono takiej zależności również
w przypadku dostępności geograficznej placówek ubezpieczeniowych i miejsca
zamieszkania. Mimo że osoby młodsze, pracujące i lepiej wykształcone chętniej
korzystają z usług ubezpieczeniowych, to poza wymienionymi wcześniej zależnościami nie stwierdzono związku zmiennych społeczno-demograficznych –
wiek, status i wykształcenie ze zmiennymi dotyczącymi usługi. Warto ponadto
podkreślić, że zmienna – reklama jest całkowicie neutralna dla wszystkich zmiennych społeczno-demograficznych.
Podsumowanie
Przeprowadzone badania potwierdzają słuszność przyjętej tezy. Obydwie
grupy zmiennych są determinantami wpływającymi na decyzje zakupowe dotyczące usług ubezpieczeniowych. Spośród zmiennych dotyczących usługi ubezpieczeniowej stymulantą jest rozwój sieci dystrybucji, zarówno tradycyjnej, jak
i nowoczesnej, natomiast destymulantami są skomplikowane warunki korzystania oraz nieatrakcyjna cena. Z kolei spośród zmiennych społeczno-demograficznych kluczową rolę odgrywają: subiektywna ocena osiąganego dochodu oraz status na rynku pracy. Znacznie mniej istotnymi zmiennymi determinującymi
decyzje zakupowe w zakresie usług ubezpieczeniowych jest poziom wykształcenia i wiek.
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DETERMINANTS OF PURCHASE OF INSURANCE SERVICES BY
PERSONS OVER 50. YEARS OLD
Summary
The subject of this paper are both insurance services and determinants of usage of these services by people over 50 years old. Although they do have a lower demand for insurance services
than younger people, it is still possible to isolate a few smaller groups in this group that are significantly diversified in terms of potential demand for those services. In order to isolate these groups
and to identify other determinants of usage of insurance a thesis has been investigated that there
exist some groups of determinants of the usage of insurance services. The research carried out
among 753 people confirmed the rightness of the adopted thesis. There have been indicated sociodemographics variables like income and labour market status and other variables directly related to
insurance services such as terms of use, price and availability of service as a determinants use of
insurance services in the age group 50+.
Keywords: determinants of purchase, insurance services, people over 50, service purchase
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PORTRET POLSKIEGO E-KONSUMENTA
I JEGO ZACHOWANIA

Streszczenie
Pojawienie się kategorii nowego konsumenta związane z tym, że internet nie jest już tylko
miejscem, gdzie można spędzać swój czas wolny czy zawiązywać nowe znajomości, powoduje, że
staje się on przedmiotem zainteresowań naukowców i przedsiębiorców. Kim jest i jak definiować
pojęcie e-konsumenta oraz jego zachowania? Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia
aktualnego portretu polskiego e-konsumenta oraz jego zachowań na podstawie dostępnej literatury
przedmiotu, analizy danych wtórnych pochodzących z GUS oraz EUROSTAT, a także danych
pierwotnych z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
Słowa kluczowe: e-konsument, zachowania konsumenckie, internet, cyfryzacja, źródła informacji

Wprowadzenie
Postępująca cyfryzacja, będąca wynikiem rewolucji informatycznej, rozwoju
telefonii komórkowej i internetu okazała się tak rozległa, że swym zasięgiem spowodowała zmianę zachowań wśród konsumentów na całym świecie. To, co
w naszym kraju było niemożliwe, wydawało się nieosiągalne stało się faktem
w ciągu ostatnich lat2. Światowa gospodarka weszła w nową epokę3. Dwudziesty
pierwszy wiek to z pewnością wiek społeczeństwa informacyjnego i narodzin
e-konsumenta również w Polsce. To właśnie ewolucja rozwoju społeczeństwa

1

kuba_dabrowski@wp.pl.
M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 43–70.
3 Ph. Kotler, J.A. Caslione, Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2013, s. 21.
2
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informacyjnego przypadająca na lata 60. XX wieku wskazuje na podstawowe
czynniki rozwoju e-konsumenta i należą do nich m.in.4:
 rozwój gospodarki opartej na wiedzy,
 rozwój i upowszechnienie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 zrównoważony rozwój w zakresie wzrostu gospodarczego, troski o środowisko i starania zmierzające do rozwijania więzi społecznych.
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele opracowań dotyczących zachowań podmiotów rynkowych, takich jak gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa czy inne instytucje oraz opracowań z zakresu handlu elektronicznego, tzw.
e-commerce5. Brakuje natomiast pozycji, które w sposób kompleksowy systematyzowałby zagadnienia dotyczące zachowań nabywczych konsumentów w internecie, a także definiowałyby obecny portret e-konsumenta. Autor artykułu z tego
względu dokonał próby przedstawienia aktualnego portretu polskiego e-konsumenta oraz jego zachowań.
Źródła informacji o polskim e-konsumencie
Źródła danych można podzielić na bezpośrednie oraz wtórne. Źródła bezpośrednie dostarczają informacji pierwotnych, czyli takich, które do tej pory nie
zostały zgromadzone i należy przeprowadzić badania bezpośrednie, aby je zdobyć. Źródłem informacji pierwotnych może być dowolny podmiot rynkowy m.in.
przedsiębiorstwa handlowe, usługowe, produkcyjne konsumenci, instytucje rynkowe, administracyjne. Informacje ze źródeł bezpośrednich są zwykle niepowtarzalne, ponieważ nigdy nie można odtworzyć dokładnie takich samych warunków zbierania danych, jak podczas pierwszej obserwacji czy wywiadów
z badanymi podmiotami. Informacjami wtórnymi są te, które zostały wcześniej
zagregowane, przetworzone i opracowane w takiej formie, by móc z nich dalej
korzystać. Dostarczają wiedzy o tym, co jest dokonane, np. o liczbie gospodarstw
domowych i ich strukturze, o dochodach i wydatkach gospodarstw domowych

4 C.M. Olszak, E. Ziemby, Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej
na wiedzy w świetle uwarunkowań regionalnych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
2010, s. 17–27.
5 E-commerce – sprzedaż̇ i zakup produktów (wyrobów i usług), towarów i materiałów dokonywanych przez sieci komputerowe (strony internetowe lub wiadomości typu EDI), gdzie działania dotyczące płatności i dostaw nie muszą być́ wykonywane online, por. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010–2014, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/naukai-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjnew-polsce-wyniki-badan-statystycznych-z-lat-2010-2014,1,8.html (1.06.2015).
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przeznaczanych na usługi i dobra konsumpcyjne, o zwyczajach zakupowych konsumentów. Źródłem informacji wtórnej są pozycje literaturowe i dokumentacja,
do których zalicza się m.in.: książki, czasopisma, statystyki samorządowe, statystyki rządowe, statystyki branżowe, raporty i analizy instytucji rynkowych i inne
opracowania zwierające wyniki badań. Forma źródeł jest różnorodna tzn., tradycyjna – papierowa, ale także elektroniczna, w przypadku baz danych czy informacji zamieszczonych na witrynach www. Oba rodzaje przytoczonych źródeł informacji mają istotne zalety, jak i wady (tab. 1).
Tabela 1
Zalety i wady źródeł informacji w badaniach zachowań e-konsumentów

Rodzaj źródła informacji

Przykłady
źródeł

Zalety

Wady

bezpośrednie
wtórne
konsumenci, metody gromadzenia prasa, zbiory informacyjne GUS,
informacji: wywiad, obserwacja,
wydawnictwa instytucji naukowoankieta
-badawczych, raporty i opracowania
instytucji rynkowych
 koncentrują się na problemie
 mogą mieć charakter ilościowy
badawczym
i jakościowy
 wskazują motywy działań
 są łatwe do odczytania
i wyjaśniają je
 ukazują trendy rozwoju zjawisk
 mogą mieć charakter ilościowy
 dotyczą mierzalnych obiektów
i jakościowy
i ich cech
 dotyczą aktualnie trwającego
zjawiska
 subiektywność narzędzi
 duży stopień agregacji informacji
badawczych
 część informacji objętych ochroną
 deklaratywność odpowiedzi
danych jest niedostępna
respondentów
 po zaginięciu lub zniszczeniu
 wysokie koszty
trudne do rekonstrukcji
 czasochłonność
 dostępność danych może być
utrudniona

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Jaciow, R. Wolny, Polski e-konsument typologia,
zachowania, Wyd. OnePress, Gliwice 2011, s. 29.

Do podstawowych zasobów informacji wtórnych na temat polskiego społeczeństwa informacyjnego należą dane gromadzone i opracowywane przez
Główny Urząd Statystyczny oraz EUROSTAT (europejski odpowiednik GUS).
Najlepszym zbiorem informacji gromadzonych i upublicznianych przez GUS dla
analizy zachowań i na potrzeby stworzenia aktualnego portretu polskiego
e-konsumenta są wyniki badań publikowane w serii wydawniczej Informacje
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i Opracowania Statystyczne pt. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009–2013. Od 2004 roku w UE prowadzone są coroczne
badania EUROSTAT metodą wywiadu bezpośredniego w gospodarstwach domowych, w skład którego wchodzą osoby w wieku 16–74 lat. W opracowaniach
przedstawione są podstawowe wskaźniki społeczeństwa informacyjnego krajów
członkowskich UE, w tym również Polski, co może zostać wykorzystane jako tło
do pełniejszych analiz e-konsumentów wybranego kraju.
W badaniach o charakterze pierwotnym wykorzystywane są najczęściej metody ankiety i wywiadu, a najbardziej istotną rolę odgrywa prawidłowa konstrukcja kwestionariusza, dzięki czemu możliwe jest zebranie danych niedostępnych
w innych źródłach. Badania pierwotne, których celem jest identyfikacja zachowań polskich e-konsumentów prowadzi kilka agencji badawczych, takich jak
Millward Brown, Gemius, Gfk Polonia czy CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej). Każda z tych agencji prowadzi badania opracowane na podstawie własnych schematów.
Kim jest polski e-konsument i jakie przejawia zachowania?
Jest to osoba fizyczna przejawiająca potrzeby konsumpcyjne i zaspokajająca
je dobrami i usługami kupionymi w internecie. Do jej zachowań należy zaliczyć
wszelkie obserwowane w internecie reakcje na bodźce z otoczenia ze świata realnego oraz rzeczywistości wirtualnej. Reakcje te przejawiają w aktywności,
m.in. przez6:
 prowadzenie bloga,
 umieszczanie w sieci komentarzy,
 robienie zakupów w internecie,
 udział w forach internetowych i wirtualnych społecznościach,
oraz w sposób bierny, przez:
 przeglądanie stron sklepów internetowych i aukcji w sieci,
 odbieranie poczty mailowej,
 czytanie treści zamieszczonych na www.
W tabeli 2 przedstawiono przykładowe cechy konsumentów, które stanowią
przedmiot w badaniach w zakresie zachowań e-konsumentów.

6

M. Jaciow, R. Wolny, Polski e-konsument typologia, zachowania, Wyd. OnePress, Gliwice
2011, s. 10.
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Tabela 2
Cechy konsumentów mierzone w badaniach zachowań e-konsumentów

Cechy demograficzne
(grupa cech ilościowych)

Cechy społeczno-zawodowe
(grupa cech ilościowych)

Cechy ekonomiczne
(grupa cech ilościowych)
Cechy geograficzne
(grupa cech ilościowych)

Cechy psychologiczne
(grupa cech jakościowych)























płeć
wiek
liczba osób w gosp. domowym
narodowość
faza cyklu życia rodziny
aktywność zawodowa
wykształcenie
wykonywany zawód
stan cywilny
struktura wydatków
dochody
oszczędności
zasoby dóbr materialnych
miejsce zamieszkania
miejsce nauki
miejsce pracy
obyczaje
cechy osobowości
system wartości
postawy i preferencje
styl życia

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Jaciow, R. Wolny, Polski e-konsument…, s. 28.

W 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich, głównym celem korzystania
z internetu wśród e-konsumentów w wieku 16–74 lat było wysyłanie i odbieranie
poczty internetowej. Znaczna część e-konsumentów korzystała z internetu w celu
wyszukiwania informacji o towarach lub usługach, komunikowania się za pośrednictwem czatów, grup lub forów dyskusyjnych, korzystania z komunikatorów internetowych, tworzenia i czytania blogów, a także korzystania z serwisów społecznościowych. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyło się jednak wykorzystanie
internetu w celu sprzedaży towarów lub usług oraz szukania pracy, wysyłania ofert
dotyczących zatrudnienia. Osoby w wieku 12–15 lat głównie korzystały z internetu, aby wziąć udział w czatach, grupach lub forach dyskusyjnych, korzystać
z komunikatorów internetowych, tworzyć i czytać blogi oraz korzystać z serwisów
społecznościowych. Częstym powodem korzystania z internetu wśród młodych
e-konsumentów było odbieranie i wysyłanie poczty e-mail oraz granie w gry komputerowe, pobieranie plików z grami, muzyką, filmami, grafiką oraz wysyłanie.
W tabeli 3 przedstawiono wykonywane czynności w internecie przez polskich
e-konsumentów w ramach opisanych powyżej zachowań.
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Tabela 3
Zachowania polskich e-konsumentów w 2014 roku

Wyszczególnienie
E-konsumenci korzystający regularnie z internetu w 2014 roku
w celu:
wysyłania, odbierania poczty elektronicznej
telefonowania przez internet, odbywania wideokonferencji
udziału w czatach, grupach lub forach dyskusyjnych, korzystania
z komunikatorów internetowych, tworzenia i czytania blogów
oraz korzystania z serwisów społecznościowych
wyszukiwania informacji o towarach lub usługach
korzystania z serwisów dotyczących usług związanych
z podróżowaniem i zakwaterowaniem
słuchania radia internetowego
pobierania programów komputerowych
grania w gry komputerowe, pobierania plików z grami, muzyką,
filmami, grafiką
czytania online, pobierania plików z gazetami lub czasopismami
szukania pracy, wysyłania ofert dotyczących zatrudnienia
korzystania z usług bankowych
sprzedaży towarów lub usług

% populacji
12–15 lat 16–74 lat
97,1
66,6
64,5
42,2

52,9
27,5

85,2

41,1

32,3

50,1

–

13,8

27,3
19,0

19,0
14,9

64,0

27,6

39,5
–
2,9
1,6

47,2
11,6
32,6
11,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań
statystycznych z lat 2010–2014, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polscewyniki-badan-statystycznych-z-lat-2010-2014,1,8.html (1.06.2015).

W 2014 roku 34,2% osób w wieku 16–74 lata robiło zakupy przez internet
i było to o 2,6 p.p. więcej niż przed rokiem (tab. 4). Wskaźnik ten dla osób
w wieku 12–15 lat wyniósł 18,8%.
Tabela 4
Zakupy polskich e-konsumentów w 2014 roku

Wyszczególnienie
Osoby kupujące lub zamawiające przez internet towary lub usługi, w tym:
Ubrania i sprzęt sportowy
Pozostałe wyposażenie (meble, pojazdy, artykuły AGD, ogrodowe,
hobbistyczne)
Książki, czasopisma, gazety
Artykuły spożywcze i kosmetyki
Wczasy, wycieczki, zakwaterowanie i bilety
Sprzęt elektroniczny bez komputerowego
Bilety na imprezy sportowe lub kulturalne
Oprogramowanie (w tym gry)
Sprzęt komputerowy
Źródło: opracowanie własne na podstawie Społeczeństwo informacyjne w Polsce…

% populacji
34,2
20,7
14,2
7,8
8,1
6,6
6,5
5,6
4,7
4,7
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Podobnie jak w ubiegłym roku, najczęściej zamawianym towarem przez internet w 2014 roku była odzież̇ i sprzęt sportowy. Chętnie zamawiano także towary z grupy „pozostałe wyposażenie” (meble, pojazdy, artykuły AGD, ogrodowe, hobbistyczne i inne). Najmniejszy odsetek w populacji stanowiły osoby
zamawiające filmy i muzykę.
Portret polskiego e-konsumenta
W 2013 roku w Polsce 59,9% osób w wieku 16–74 regularnie (co najmniej
raz w tygodniu) wykazywało zachowania aktywne i/lub bierne w internecie (wobec 58,7% w roku poprzednim). Udział e-konsumentów regularnie bywających
w sieci, której najważniejszą cechą jest interaktywność7 z wykorzystaniem internetu różni się w zależności od wieku, aktywności zawodowej, poziomu wykształcenia i stanu cywilnego (tab. 5).
Tabela 5
Cechy demograficzne polskich e-konsumentów (w %)

Wyszczególnienie

Wiek (w latach)

Wykształcenie

Stan cywilny
Aktywność zawodowa

18–21
22–24
25–32
33 i więcej
podstawowe i zawodowe
średnie
wyższe
kawaler/panna
żonaty/mężatka
wdowiec/wdowa
rozwiedziony/rozwiedziona
pracujący
niepracujący

Ogółem
29,1
24,4
24,2
22,3
9,0
51,8
39,2
73,5
23,3
0,7
2,5
58,1
41,9

Respondenci według płci
kobiety
mężczyźni
32,1
26,1
21,6
27,1
22,7
25,8
23,6
21,0
8,6
9,3
50,5
53,2
40,9
37,5
70,8
76,1
24,4
22,3
1,2
0,1
3,6
1,5
58,8
57,5
41,2
42,5

Źródło: wyniki badań przeprowadzonych przez M. Jaciow, R. Wolny, M. Jaciow, R. Wolny, Polski
e-konsument…, s. 59–77.

Według danych GUS w 2013 roku, biorąc pod uwagę̨ rodzaj aktywności zawodowej, najwięcej regularnych użytkowników było wśród uczniów i studentów
(98,6%) oraz osób pracujących na własny rachunek (83,3%), najmniej – w grupie
osób emerytowanych i biernych zawodowo (26,7%). Największy wzrost udziału
regularnych użytkowników internetu w porównaniu do 2009 roku odnotowano
wśród osób bezrobotnych (o 21,3 p.p.). W 2013 roku w porównaniu z 2009 rokiem,
7

D. Kaznowski, Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa 2008, s. 85.

68

Jakub Dąbrowski

największy wzrost udziału e-konsumentów regularnie wykazujących zachowania
w internecie wystąpił wśród osób w grupie wieku 35–44 lata (o 17,5 p.p.). Wśród
osób z wyższym wykształceniem odnotowuje się największą aktywność w sieci
internetowej (w 2013 r. wyniosła ona 92,9%). Wśród osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym wskaźnik ten utrzymuje się̨ na najniższym poziomie.
W 2013 roku wyniósł on 39,5%, tj. o 1,8 p.p. więcej niż̇ w roku poprzednim. Najczęściej aktywność w internecie wykazują mieszkańcy dużych miast, najrzadziej
natomiast – z terenów wiejskich.
Ciekawe badania przeprowadzone przez M. Jaciow i R. Wolnego na koniec
2011 roku wskazały również aspekt psychologiczny, który uzupełnia portret polskiego e-konsumenta. Każdy uczestnik badania zaznaczał wartości ważne dla
niego w życiu oraz stosunek do życia. Postawy odnoszące się do przyszłości mogą
być pozytywne lub negatywne, gdzie pozytywne oznaczają skłonność do optymistycznego postrzegania świata, a negatywne – pesymistyczne podejście. W przeprowadzonych badaniach aż 67% badanych e-konsumentów jest optymistami i aż
co ósmy ankietowany opowiedział się za tym, że jest zdecydowanym optymistą, za
negatywną postawą opowiedziało się 16% badanych (tab. 6).
Tabela 6
Ocena stosunku do życia według płci i wieku e-konsumentów (w %)

Wyszczególnienie
Zdecydowany pesymista
Pesymista
Optymista
Zdecydowany optymista

płci

Ogółem
3,5
12,7
67,6
16,2

Respondenci według
wieku

kobiety

mężczyźni

do 24 lat

4,2
13,3
67,7
14,8

2,7
12,1
67,6
17,6

3,0
12,9
69,4
14,7

25 lat
i więcej
3,8
12,6
65,6
18,0

Źródło: M. Jaciow, R. Wolny, Polski e-konsument…, s. 59–77.

W kontekście najważniejszych wartości dla polskich e-konsumentów, pojawiły się takie kategorie jak rodzina, miłość, szczęście, przyjaźń i inne zaprezentowane w tabeli 7, które zdobyły co najmniej 4% wskazań. Kobiety częściej niż
mężczyźni deklarowały, że rodzina i miłość to najważniejsze wartości w ich życiu. Na miłość wskazała co czwarta kobieta i tylko co ósmy mężczyzna. Dwa
razy więcej mężczyzn uznało szczęście za najważniejszą wartość w życiu.
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Tabela 7
Najważniejsze wartości dla e-konsumentów według płci i wieku (w %)

Wyszczególnienie
Rodzina
Miłość
Wartości absolutne
Prawda, uczciwość,
szczerość
Szczęście
Przyjaźń
Bezpieczeństwo i swoboda
Zdrowie

płci

Ogółem

Respondenci według
wieku

kobiety

mężczyźni

do 24 lat

26,7
19,8
17,2

29,3
26,5
13,3

24,1
13,1
21,1

22,4
23,0
17,0

25 lat
i więcej
31,6
16,3
17,0

13,1

12,1

14,1

13,3

12,8

6,9
5,3
4,8
4,0

4,9
5,3
4,3
2,9

8,8
5,8
5,3
5,3

6,4
7,0
4,5
3,8

7,4
3,8
5,2
4,5

Źródło: M. Jaciow, R. Wolny, Polski e-konsument…, s. 59–77.

Podsumowanie
Polski e-konsument charakteryzuje się cechami, pozwalającymi stworzyć
jego portret. Należą do nich cechy społeczno-zawodowe (wykształcenie, wykonywany zawód, stan cywilny), demograficzne (wiek, płeć, narodowość), ekonomiczne (dochody, wydatki, oszczędności), geograficzne (miejsce pobierania nauki, pracy, zamieszkania), psychologiczne (cechy osobowościowe, styl życia,
obyczaje). Dopełnienie portretu polskiego e-konsumenta stanowią wybrane zachowania związane z postawami wobec ekologii, zmian, obowiązków, mody, nastawienia do zakupów, skłonnością do oszczędzania, kondycją fizyczną, sposobem odżywiania, sposobem spędzania czasu wolnego oraz korzystaniem
z internetu. Na podstawie analizy źródeł informacji o polskim społeczeństwie informatycznym pochodzących z badań zrealizowanych przez takie podmioty jak
GUS, CBOS, Gemius, GFK Polonia oraz naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach okazało się jednak, że niemożliwe jest porównanie atrybutów badanych osób ze względu na to, iż każda z jednostek badawczych ma
własne schematy badań. Przytoczone w artykule zachowania oraz wykazane cechy e-konsumentów wskazują zarys ich portretu. Publikacja ta może być dla zainteresowanych osób inspiracją do przeprowadzenia badań własnych – tych bezpośrednich przez ankiety, obserwacje czy wywiady, które mogą dostarczyć
wszelkich interesujących badaczy informacji dzięki zindywidualizowanemu
i właściwie zaprojektowanemu kwestionariuszowi.
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PORTRAIT OF POLISH E-CONSUMER AND THEIR BEHAVIOR
Summary
The appearance of a new consumer category, due to the fact that the internet is no longer just
a place where one can spend free time or tie new friends, causes the internet to become a subject of
interest of scientists and entrepreneurs. Who is e-consumer and how should e-consumer and their
behaviors be defined? The objective of the paper is an attempt to present a contemporary portrait
of the Polish e-consumer and their behavior based on the available literature and secondary data
sources coming from GUS [Central Statistical Office of Poland], EUROSTAT as well as primary
research conducted on University of Economics in Katowice.
Keywords: e-consumer, consumer behavior, internet, difitalization, sources of information
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POSTRZEGANIE RYZYKA WIĄZANEGO Z ZAKUPAMI
ONLINE – ANALIZA ZMIAN W LATACH 2013–2015

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników dwóch badań czynników ryzyka związanego z dokonywaniem przez konsumentów zakupów w internecie. Oba badania, przeprowadzone
przy wykorzystaniu interaktywnego kwestionariusza ankiety, na grupie odpowiednio 493 oraz 532
respondentów, dzielił odstęp dwóch lat, dzięki czemu możliwe stało się wnioskowanie nie tylko
o samej istotności możliwych czynników, kształtujących postrzeganie ryzyka, ale także o jej ewolucji w czasie. Badanie uwidoczniło z jednej strony zwiększenie zaufania wobec tego kanału dystrybucji, z drugiej natomiast ukazało wzrost znaczenia obszarów ryzyka, takich jak ochrona danych
osobowych czy transport produktu.
Słowa kluczowe: postrzeganie ryzyka, czynniki ryzyka, zakupy online, konsumenci

Wprowadzenie
Transakcje dokonywane przy wykorzystaniu internetu wiążą się z szerokim
zakresem zagrożeń, co może skutecznie zniechęcić konsumenta do tej formy zakupu, bądź wywrzeć istotny, negatywny wpływ na poziom jego satysfakcji zarówno z samego produktu, jak i przebiegu procesu nabywczego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badania, dotyczącego postrzegania
i oceny znaczenia możliwych źródeł ryzyka, jako zmiennych kształtujących
skłonność do dokonania transakcji w środowisku wirtualnym, ale również porównanie tych danych z materiałem empirycznym pozyskanym w analogicznym
badaniu, prowadzonym dwa lata wcześniej. Dzięki takiemu podejściu możliwe
stało się wnioskowanie odnośnie do trendów i zmian w rzeczywistości rynkowej
1
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oraz przestawienie wielu wniosków, mających odniesienie do procesów biznesowych, zarówno z obszaru sprzedaży, obsługi klienta, jak i logistyki towarów.
Ryzyko w procesach nabywczych
Konsumencki proces podejmowania decyzji zakupowej, jak każdy proces decyzyjny, obarczony jest na ogół pewnym poziomem ryzyka, które może być definiowane jako prawdopodobieństwo negatywnych konsekwencji, wynikających
z decyzji podjętej przez konsumenta, jak również jako forma niepewności, wynikająca z tego, że nabywający nie jest w stanie przewidzieć następstw podjęcia
określonej decyzji zakupowej2 lub spodziewa się straty, będącej konsekwencją
nabycia i użytkowania produktu3.
Ryzyko postrzegane przy procesach nabywczych, od momentu jego wprowadzenia przez Bauera4 do nauki o zachowaniu konsumenta, stało się podstawowym i niezmiernie istotnym obszarem badań. Dowiedziono, że nasilenie ryzyka
jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących i kształtujących procesy nabywcze5, wskazano także na istnienie jego różnych źródeł, a tym samym
na jego różny, możliwy charakter6. Wskazać tutaj można m.in.: ryzyko finansowe, dotyczące relacji między ponoszonym kosztem produktu i transakcji a pozyskiwaną wartością; ryzyko funkcjonalne, dotyczące niepewności odnośnie do
tego, czy produkt będzie działał zgodnie z oczekiwaniami; ryzyko fizyczne, wyrażające potencjalne zagrożenie stwarzane przez produkt i proces jego użytkowania; ryzyko psychologiczne, czyli obawę czy produkt dostarczy oczekiwanej,
psychologicznej satysfakcji; ryzyko społeczne, wyrażające możliwe, negatywne
reakcje otoczenia; ryzyko utraconych możliwości oraz ryzyko straty czasu.
Zakupy prowadzone przez internet są, z punktu widzenia konsumenta, niezwykle wygodną alternatywą dla konwencjonalnych sklepów. Cechuje je wiele istotnych dla nabywcy zalet, takich jak wygoda dostawy, zwykle niższa, niż w tradycyjnych kanałach dystrybucji cena, czy też możliwość szybkiego porównania dużej

2 L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012, s. 95; Rynkowe zachowania konsumentów, red. E. Kieżel, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002, s. 79.
3 V.W. Mitchell, M. Greatorex, Risk perception and reduction in the purchase of consumer services, „The Service Industries Journal” 1993, Vol. 13, Iss. 5, s. 180; N. Ye, Dimensions of consumer’s perceived risk in online shopping, „Journal of Electronic Science and Technology of
China” 2004, Vol. 2, No. 3, s. 177..
4 R.A. Bauer, Consumer behavior as risk-taking, w: Dynamic marketing for a changing world,
red. R.S. Hancock, American Marketing Association, Chicago 1960, s. 389.
5 G.R. Dowling, Perceived risk, w: The Elgar Companion to consumer research and economic
psychology, red. P. Earl, S. Kemp, Edward Elgar, Cheltenham 1999, s. 420.
6 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2009, s. 252.
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liczby produktów. Sam charakter tego rodzaju transakcji wiąże się jednak z wieloma potencjalnymi zagrożeniami, przekładając się tym samym na wyraźne nasilenie odczuwania ryzyka wśród konsumentów7.
W literaturze przedmiotu wyróżniono wiele możliwych źródeł ryzyka oraz
czynników nasilających jego odczuwanie, wiążących się w sposób bezpośredni
bądź pośredni z transakcjami zawieranymi przy wykorzystaniu internetu. Do najważniejszych z nich zaliczyć można, dyskutowany od dawna w literaturze, fakt
dokonywania zakupu poza sklepem8, jak również brak uprzedniego kontaktu
z produktem (intangibility)9, przekładający się na niemożliwość oceny jego jakości oraz cech użytkowych.
Nie bez znaczenia pozostają także czynniki wiążące się z samym bezpieczeństwem transakcji, co może dotyczyć podmiotu (ryzyko oszustwa z jego strony),
procesu (ryzyko kradzieży środków10 lub tożsamości bądź danych osobowych)
oraz medium (brak zaufania wobec samego kanału komunikacji i dystrybucji11.
W literaturze wskazuje się także na negatywny wpływ czynników z obszaru ryzyka finansowego oraz funkcjonalnego12, znaczenie braku bezpośredniego kontaktu i interakcji z personelem sprzedaży13 oraz niechęć konsumentów do przekazywania swoich danych personalnych nie zawsze dobrze znanym podmiotom14,
chociażby z uwagi na możliwość ich odsprzedaży czy też otrzymywania niechcianej korespondencji.
Badania przeprowadzone w kraju podkreślają natomiast potencjalne problemy
z obsługą posprzedażową – akceptacją reklamacji oraz ewentualnym zwrotem pieniędzy, ryzyko oszustwa, niezgodność produktu z ofertą i jego niedostarczenie
7 S.J. Tan, Strategies for reducing consumers’ risk aversion in Internet shopping, „Journal of
Consumer Marketing”1999, Vol. 16, Iss. 2, s. 164.
8 I.P. Akaah, P. Korgaonkar, A conjoint investigation of the relative importance of risk relievers
in direct marketing, „Journal of Advertising Research” 1998, Vol. 28, No. 4, s. 38.
9 M. Laroche, G. McDougall, J. Bergeron, Z. Yang, Exploring how intangibility affects perceived
risk, „Journal of Service Research” 2004, Vol. 6, No. 4, s 373.
10 L. Andrews, M.V. Boyle, Consumers’ accounts of perceived risk online and the influence of
communication sources, „Qualitative Market Research: An International Journal” 2008, Vol. 11,
No. 1, s. 59.
11 McCole et al., Trust considerations on attitudes towards online purchasing: the moderating effect
of privacy and security concerns, „Journal of Business Research” 2010, Vol. 63, No. 9, s. 1018.
12 B. Dai, The impact of online shopping experience on risk perceptions and online purchase intentions: the moderating role of product category and gender, Auburn University, Auburn 2007, s. 7.
13 I.L. Wu, J.L. Chen, An extension of trust and TAM model with TPB in the initial adoption of
on-line tax: an empirical study, „International Journal of Human–Computer Studies” 2005, Vol.
62, Iss. 6, s. 784.
14 D. De Ruyter, M. Wetzels, M. Kleijnen, Customer adoption of e-service: an experimental
study, „International Journal of Service Industry Management” 2001, Vol. 12, Iss. 2, s. 184.
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na czas15. Jako zagrożenia wskazywane są ponadto nieumiejętność dokonywania
i nieufność wobec płatności online, a także brak dostatecznej ochrony danych
osobowych.
Należy równocześnie zwrócić uwagę, że nie udało się jednoznacznie wskazać spadku postrzeganego ryzyka w miarę dokonywania przez konsumenta kolejnych zakupów przez internet, chociaż sam fakt uprzedniego doświadczenia zadowolenia z transakcji w pewnym zakresie ryzyko to minimalizuje16.
Zastosowane metody badawcze
Ryzyko wiązane przez polskich konsumentów z transakcjami dokonywanymi przez internet wraz z czynnikami je kształtującymi, stało się przedmiotem
dwóch badań. Pierwsze z nich przeprowadzono w roku 2013 na próbie 508 respondentów17, z czego do prezentowanej analizy przyjęto 493 kwestionariusze.
W drugim, przeprowadzonym wiosną 2015 roku, udział wzięła grupa 532 uczestników. W obu badaniach zastosowano dobór kwotowy18, w którym kwoty ustalono na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w sposób umożliwiający odzwierciedlenie w próbach struktury badanej populacji według
kryterium płci oraz wieku.
Należy także zastrzec, że niereprezentatywność dobranych prób może stanowić pewną przeszkodę dla porównywalności wyników z obu badanych okresów.
Biorąc jednak pod uwagę brak możliwości przeprowadzenia doboru losowego
dla populacji wszystkich użytkowników internetu, warunkowaną brakiem możliwości sporządzenia operatu losowania, a zatem brak możliwości doboru próby
lepszej jakości, porównanie takie przeprowadzono.
Jako narzędzia badawcze w obu badaniach wykorzystano interaktywne kwestionariusze ankiety, uwzględniające odpowiednio 71 (badanie w 2013 r.) oraz
85 zmiennych (badanie w roku 2015), dotyczących zarówno konsumenckich
ocen i oczekiwań w zakresie zakupów online, źródeł i czynników ryzyka związanego z tym kanałem dystrybucji, jak i jego ogólnego poziomu, odczuwanego
przez nabywcę.
15 G. Maciejewski, Sposoby radzenia sobie e-konsumentów z ryzykiem nieudanego zakupu,
w: Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego nr 187, Katowice 2004, s. 232.
16 G. Pires, J. Stanton, A. Eckford, Influences on the perceived risk of purchasing online, „Journal
of Consumer Behaviour” 2004, Vol. 4, Iss. 2, s. 118.
17 A. Bejm, M. Gąsior, Źródła postrzeganego ryzyka a skłonność konsumentów do zakupów online w świetle wyników badań własnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 337,
Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2004, s. 120.
18 S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2003, s. 61.
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Problemy i zagrożenia związane z transakcjami online (23 zmienne), ustalono w drodze studium literatury naukowej i branżowej oraz obserwacji rynku.
Objęły one w pierwszej kolejności zestaw czynników związanych z dostawą (konieczność poniesienia bezzwrotnych kosztów dostawy, możliwość uszkodzenia
produktu w dostawie, konieczność długiego oczekiwania na produkt, przedłużający się czas dostawy oraz niewłaściwa pora dostawy), bezpieczeństwem danych
osobowych (konieczność umieszczania danych personalnych w sieci, możliwość
odsprzedaży danych innym podmiotom oraz ryzyko kradzieży danych osobowych) oraz uczciwością sprzedawcy (perspektywa oszustwa ze strony sklepu, ryzyko otrzymania wadliwego produktu). Ocenie poddano ponadto wybrane
aspekty przebiegu transakcji związane z obsługą klienta (jak np. utrudnienia
w kontakcie ze sprzedawcą, możliwe problemy z serwisem produktu), jej zdalnym charakterem (brak możliwości sprawdzenia przed zakupem czy produkt jest
wadliwy, brak fizycznego kontaktu z produktem przed zakupem, strata czasu na
zwrot, naprawę lub wymianę produktu), procesem pozyskiwania informacji (problemy ze znalezieniem informacji o produkcie, niska jakość zdjęć produktu, brak
informacji o skutkach ubocznych, brak informacji o bezpieczeństwie danych osobowych, trudność z odnalezieniem kosztów przesyłki), a także samym procesem
decyzyjnym (niewielka możliwość wyboru produktu, krytyka otoczenia, możliwość przegapienia lepszej oferty, niezadowolenie z samego przebiegu transakcji). Należy równocześnie zaznaczyć, że w kwestionariuszu z 2015 roku uszczegółowiono czynniki ryzyka związane z potencjalnym oszustwem. Z uwagi na
konieczność zachowania porównywalności z poprzednim badaniem zostały one
w niniejszym opracowaniu pominięte.
Do pomiaru zmiennych z omawianego obszaru wykorzystano skalę siedmiostopniową, w której oceny niskie reprezentowały niewielkie znaczenie danego
czynnika, zaś wysokie – sytuację, w której dany czynnik jest dla respondenta
bardziej problematyczny. Zastosowane skale pomiarowe poddano ocenie rzetelności, uzyskując satysfakcjonujące wartości zarówno współczynnika alfa (0,9470
dla kwestionariusza z 2015 r. oraz 0,9266 dla kwestionariusza z 2013 r.), jak również rsht (odpowiednio 0,9709 i 0,9404).
Równocześnie, respondentów poproszono o ocenę ogólnego poziomu ryzyka, związanego z transakcjami internetowymi (skala dziesięciostopniowa, niskie oceny – niewielkie ryzyko, wysokie oceny – duży poziom ryzyka) oraz
skłonności do dokonywania transakcji przez internet (skala pięciostopniowa,
gdzie oceny niskie reprezentowały preferowanie sklepów tradycyjnych, wysokie
– internetowych).
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Wyniki badań
Pierwszym krokiem analizy stało się obliczenie wartości średnich dla ocen
znaczenia kolejnych, możliwych problemów i zagrożeń, deklarowanych przez
respondentów w badaniu przeprowadzonym w 2013 roku, tym samym zaś stworzenie hierarchii czynników ryzyka związanego z zakupami online (rys. 1).

Rys. 1. Oceny średnie badanych czynników ryzyka – 2013 rok
Źródło: opracowanie własne.

Pozyskany materiał badawczy wskazał, że respondenci planując bądź dokonując transakcji w największym stopniu obawiają się oszustwa (ocena średnia
5,51 przy siedmiostopniowej skali pomiaru). Wyraźny problem stanowi też brak
lub niska jakość zdjęć prezentujących produkt (dotyczy to głównie produktów na
rynku wtórnym – 5,43), oraz czynniki wynikające z dystansu dzielącego sklep
oraz nabywcę, wyrażające się m.in. utrudnionym kontaktem ze sprzedawcą
(5,43), stratą czasu na zwrot, naprawę lub wymianę produktu (5,32), potencjalnymi problemami z serwisem (5,11) oraz długim czasem dostawy (5,00).
W grupie istotnych czynników ryzyka pojawiają się także problemy z dostępem do szczegółowych informacji o produkcie (5,00) oraz te, wynikające z faktu
zakupu wysyłkowego, wiążące się z niemożliwością sprawdzenia produktu przed
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nabyciem, takie jak ryzyko otrzymania wadliwego produktu (5,06), możliwość
uszkodzenia produktu w dostawie (4,85) oraz brak fizycznego kontaktu z produktem przed zakupem (4,84).
Równocześnie przeanalizowano korelacje (z racji przyjętych skal wykorzystano współczynnik korelacji rang Spearmana19 między kolejnymi badanymi obszarami a ogólnym poziomem postrzeganego ryzyka oraz skłonnością do dokonywania zakupów online.
Z ogólnie postrzeganym ryzykiem w największym, chociaż nadal niezbyt
wysokim stopniu koreluje możliwość oszustwa (0,41), ryzyko otrzymania wadliwego produktu (0,38) oraz brak fizycznego kontaktu z produktem przed zakupem
(0,37). W pozostałych przypadkach, co dość nieoczekiwane, współczynniki korelacji były niższe.
Trudno także mówić o korelacji między kolejnymi badanymi przyczynami
ryzyka a skłonnością badanego do zakupów w internecie – większość z obliczonych współczynników nie przekroczyła wartości –0,15. Największą, statystycznie istotną współzależność zaobserwowano w przypadku braku fizycznego kontaktu z produktem (–0,30) oraz ryzyka otrzymania wadliwego produktu (–0,27).
Badanie przeprowadzone w 2015 roku ujawniło istnienie innej struktury
i hierarchii czynników ryzyka dostrzeganego przez konsumentów przy transakcjach online (rys. 2). Biorąc pod uwagę oceny średnie, jako rodzące najwięcej
obaw wskazano: możliwość uszkodzenia produktu w dostawie (średnia ocen respondentów 5,42 przy siedmiostopniowej skali pomiaru), ryzyko otrzymania produktu wadliwego (5,41) oraz możliwość oszustwa (5,00). Niewiele mniej istotne
okazały się pozostałe czynniki związane z dostawą – jej długi czas trwania (4,87),
stres pojawiający się w sytuacji przedłużającego się oczekiwania (4,82) oraz konieczność poniesienia jej kosztów (4,81). Jako problematyczne wskazywano
także takie okoliczności jak potencjalne problemy z serwisem produktu (4,99)
oraz możliwość kradzieży danych osobowych (4,87).
Ocena korelacji między kolejnymi, analizowanymi czynnikami ryzyka,
a jego ogólnym postrzeganiem oraz skłonnością do nabywania w sklepach online,
przeprowadzona dla danych z roku 2015, prowadzi do wniosków zbliżonych do
tych, przedstawionych przy poprzednim okresie badawczym. Największy, statystycznie istotny związek z oceną ogólną odczuwanego ryzyka zaobserwowano
w przypadku ryzyka oszustwa (współczynnik korelacji 0,36), krytyki otoczenia
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A. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2000, s. 742.
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za ryzykowne zakupy (0,34), braku fizycznego kontaktu z produktem przed zakupem (0,33) oraz problemów ze znalezieniem szczegółowych informacji o produkcie (0,32). Skłonność do zakupów w internecie (a właściwie jej brak) jest
w pewnym stopniu związana ze wspomnianym uprzednio brakiem fizycznego
kontaktu z produktem (–0,33), ryzykiem oszustwa (–0,28) oraz koniecznością
poniesienia kosztów dostawy (–0,26).

Rys. 2. Oceny średnie badanych czynników ryzyka – 2015 rok
Źródło: opracowanie własne.

Analizując różnice między dwoma rozpatrywanymi okresami (tab. 1),
w pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę na wzrost znaczenia dwóch grup
czynników – grupy zmiennych związanych z bezpieczeństwem danych osobowych, takich jak ryzyko ich kradzieży (zmiana o 0,40) i konieczność umieszczania tych danych w sieci (0,36) oraz dotyczących dostawy – ryzyka uszkodzenia
produktu (0,58), konieczności poniesienia jej kosztów (0,35) oraz stresu związanego z jej przedłużającym się czasem (0,31). Warto ponadto podkreślić wzrost
znaczenia braku informacji o skutkach użycia produktu (0,39) oraz ryzyka otrzymania produktu wadliwego (0,35).
Największy spadek znaczenia zaobserwować można natomiast w przypadku
krytyki otoczenia za dokonywanie ryzykownych zakupów (–1,02), jak również
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w obszarze odzwierciedlającym dostęp do informacji, wyrażonym problemami
ze znalezieniem informacji szczegółowych (–0,78) i niską jakością zdjęć produktu (–0,44). Mniejsze znaczenie wydają się także mieć kwestie związane z dystansem dzielącym sklep i nabywcę (strata czasu na zwrot, naprawę lub wymianę
produktu – spadek o 0,89; utrudniony kontakt ze sprzedawcą – o 0,63), możliwość oszustwa (–0,51) oraz niewielki wybór produktów (–0,81).
Tabela 1
Różnice w ocenie znaczenia czynników ryzyka w badanych okresach
Czynnik
Możliwość uszkodzenia produktu w dostawie
Możliwość kradzieży danych osobowych
Brak informacji o skutkach ubocznych użycia
Konieczność umieszczania danych personalnych w sieci
Konieczność poniesienia kosztów dostawy
Ryzyko otrzymania wadliwego produktu
Stres powodowany przedłużającą się dostawą
Trudności z odnalezieniem kosztów przesyłki
Niewłaściwa pora dostawy
Ryzyko odsprzedania danych osobowych
Przegapienie tańszej oferty w innym sklepie
Brak informacji o bezpieczeństwie danych osobowych
Brak fizycznego kontaktu z produktem przed zakupem
Potencjalne problemy z serwisem produktu
Długi czas dostawy
Niezadowolenie z samego przebiegu transakcji
Brak lub niska jakość zdjęć produktu
Możliwość oszustwa
Utrudniony kontakt ze sprzedawcą
Problem ze znalezieniem szczegółowych informacji
o produkcie
Niewielka możliwość wyboru produktów
Strata czasu na zwrot, naprawę lub wymianę produktu
Krytyka najbliższych za ryzykowne zakupy

2015

2013

Zmiana

p

5,42
4,84
4,40
4,62
4,81
5,41
4,82
4,12
4,27
4,71
3,59
4,42
4,75
4,98
4,87
4,17
5,00
5,00
4,79

4,85
4,44
4,01
4,26
4,46
5,06
4,52
4,06
4,25
4,74
3,63
4,46
4,84
5,11
5,00
4,53
5,43
5,51
5,43

0,58
0,40
0,39
0,36
0,35
0,35
0,31
0,05
0,02
–0,02
–0,04
–0,04
–0,09
–0,13
–0,13
–0,36
–0,44
–0,51
–0,63

<0,01
<0,01
0,02
<0,01
<0,01
0,02
<0,01
0,87
0,26
0,54
0,41
0,45
0,32
0,32
0,16
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

4,22

5,00

–0,78

<0,01

3,09
4,43
2,86

3,90
5,32
3,88

–0,81
–0,89
–1,02

<0,01
<0,01
<0,01

Źródło: opracowanie własne.

Warto równocześnie podkreślić, że przedstawione różnice są statystycznie
istotne (p < 0,05, test U Manna-Whitney’a20 dla wszystkich zmiennych, dla których wartość różnicy jest większa niż 0,30).

20

A. Aczel, Statystyka w zarządzaniu…, s. 716.
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Podsumowanie
Pozyskany materiał empiryczny dość wyraźnie ukazuje zmiany w strukturze
znaczenia potencjalnych przyczyn ryzyka związanego z transakcjami zawieranymi przy wykorzystaniu internetu, a tym samym wskazuje na zajście zmian
w postrzeganiu przez konsumentów tego kanału dystrybucji.
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na prawdopodobny wzrost zaufania do omawianej formy sprzedaży, wyrażony zarówno spadkiem postrzeganej istotności ryzyka oszustwa, jak i zmniejszeniem znaczenia przypisywanego
czynnikom związanym z odległością między podmiotem a konsumentem. Sytuacja ta wiązać się może z jednej strony z postępującym przyzwyczajeniem nabywców do powszechniej obecności sklepów internetowych oraz do zawieranych
tam transakcji, tym samym zaś z wykształceniem u nabywcy umiejętności oceny
wiarygodności sprzedawcy, z drugiej zaś – ze wzrostem świadomości konsumenta odnośnie do funkcjonowania samego internetu oraz prowadzonych tam
działań sprzedażowych. Za tą ostatnią hipotezą przemawia wyraźny wzrost istotności czynników ryzyka wiązanych z danymi osobowymi, ale także zwiększenie
oczekiwań w zakresie bezproblemowej dostawy produktu.
Co interesujące i dość nieoczekiwane, nie udało się zaobserwować większej
różnicy w ocenie postrzegania ogólnego poziomu ryzyka związanego z zakupami
online. W pierwszym z badanych okresów wartość średnia tej zmiennej wyniosła
4,66, w drugim – 4,94, przy dziesięciostopniowej skali pomiaru. Sugeruje to
wzrost obaw konsumentów, niemniej jednak zaobserwowana zmiana nie jest
istotna statystycznie (p = 0,08). Przeciwko tezie o wzroście postrzeganego ryzyka
świadczy również to, że w drugim z badanych okresów nastąpił nieznaczny spadek łącznego znaczenia kolejnych badanych źródeł potencjalnych problemów
przy transakcjach internetowych. Wartość średnia obliczona dla wszystkich
zmiennych w roku 2013 wyniosła 4,64, podczas gdy w 2015 roku zmalała do
4,50, ponownie, przy siedmiostopniowej skali pomiaru.
O istotnej statystycznie (p < 0,01) różnicy między badanymi okresami mówić
można natomiast w przypadku skłonności do dokonywania zakupów w sklepach
internetowych. Jej ocena, wyrażona na skali pięciostopniowej, wzrosła z wartości
2,66 w roku 2013, do 2,86 w 2015 roku. Zmiana ta oznacza nieznaczne przesunięcie preferencji konsumenckich, z punktu równowagi między obiema formami
dokonywania zakupu w kierunku skłonności do zakupów przez internet.
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THE PERCEPTION OF THE RISK RELATED TO ONLINE
PURCHASING – THE ANALYSIS OF CHANGES BETWEEN
2013 AND 2015
Summary
The objective of the paper is to present the results of two research of risk related factors
connected with online shopping. Both surveys used an on-line interactive survey questionnaire and
were conducted on a sample of 493 and 532 participants respectively. The researches were conducted on the time span of a two years that separated both parts of the research. Therefore, it was
possible not only to diagnose the relevance of different factors that influence the perception and the
level of the risk, but also to evaluate their changes in time. The study revealed the increase of the
level of trust in online shopping, as well as the escalation of the uncertainty about the privacy and
the safety of a product delivery.
Keywords: perception of the risk, risk factors, on-line purchasing, consumers
Translated by Marcin Gąsior
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OCENA WYBRANYCH APLIKACJI MOBILNYCH
W OPINII UŻYTKOWNIKÓW

Streszczenie
Celem artykułu jest ocena wybranych aplikacji mobilnych pod kątem zaprojektowanego interfejsu oraz funkcjonalności. Ocenę przeprowadzono dwuetapowo. Pierwsza część badań dotyczyła częstości i sposobu wykorzystywania aplikacji mobilnych przez użytkowników smartfonów.
Kolejny etap badań dotyczył natomiast oceny aplikacji „Toruń” oraz „Poznam Poznań”, czyli systemów informacji o obiektach przestrzeni miejskiej. Ocenę przeprowadzono na podstawie następujących kryteriów: treść strony, nawigacja i struktura, możliwość interakcji, layout i grafika, możliwość wprowadzania danych, przydatność wybranej aplikacji. Porównując oceniane aplikacje
można stwierdzić, że w opinii użytkowników lepsza okazała się aplikacja „Toruń”, uzyskując średnią ocen 3,8, natomiast aplikacja „Poznam Poznań” uzyskała średnią ocen 3,1.
Słowa kluczowe: aplikacje mobilne, użytkownicy smartfonów, interfejs, branża mobilna

Wprowadzenie
We współczesnej gospodarce charakteryzującej się turbulentnością oraz wysokim poziomem konkurencji, szczególnego znaczenia nabiera zdolność do generowania wartości, istotnej z punktu widzenia klienta. W tym celu oferowany
produkt, również w postaci aplikacji mobilnej, powinien zaspokajać jego potrzeby. Współcześni użytkownicy technologii mobilnych oczekują rozwiązań zapewniających interakcję oraz dostępność informacji. Celem artykułu jest ocena
wybranych aplikacji mobilnych pod kątem zaprojektowanego interfejsu (sposobu
prezentacji informacji w aplikacji mobilnej oraz interakcji z użytkownikiem) oraz
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funkcjonalności. Ocenę przeprowadzono dwuetapowo. Pierwsza część badań dotyczyła częstości i rodzaju wykorzystywania aplikacji mobilnych przez użytkowników smartfonów, natomiast kolejny etap badań dotyczył oceny aplikacji „Toruń” oraz „Poznam Poznań”, czyli systemów informacji o obiektach przestrzeni
miejskiej.
Znaczenie aplikacji mobilnych
Jednym z czynników wpływających na rozwój współczesnej gospodarki jest
wprowadzenie nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym technologii
mobilnych2. Mobilność w ogólnym ujęciu znaczy przenośność, możliwość korzystania z wybranych urządzeń w dogodnym miejscu i czasie.
Według I. Pawełoszek-Korek, technologia mobilna to dziedzina zajmująca
się wytwarzaniem produktów mobilnych, czyli takich, które mogą być używane
w ruchu3. Do charakterystycznych cech technologii mobilnej kreujących wartość
dodaną dla użytkownika, można zaliczyć4:
 wszechobecność (użytkownicy mają możliwość otrzymywania aktualnej
informacji i przeprowadzania transakcji w czasie rzeczywistym),
 personalizacja (aplikacje powinny być dostosowane do potrzeb użytkownika, istotna jest zatem relewancja treści),
 elastyczność (użytkownicy mają możliwość włączania się w działania
w czasie dla nich odpowiednim),
 lokalizacja (użytkownicy mają dostęp do lokalnych serwisów informacyjnych).
Współcześnie dzięki m.in. mobilnym technologiom informacyjnym, następują wyraźne zmiany w relacjach przedsiębiorstw z ich nabywcami. Wzmacnia
się proces, który Ph. Kotler nazywa „od asymetrii informacji do demokratyzacji
informacji”5. Technologie cyfrowe likwidują brak równowagi w dostępie do informacji między producentami/sprzedawcami i konsumentami, a dostęp do informacji jest jeszcze szybszy. Konsumenci są coraz częściej przyzwyczajeni do
transparentności i oczekują, że ich interakcja z przedsiębiorstwami będzie odbywać się w dogodny dla nich sposób. Chcą, aby interakcję rozpoczętą w jednym

2 A. Sznajder, Technologie mobilne w marketingu, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa
2014, s. 13.
3 J. Pawełoszek-Korek, Technologie mobilne w dostarczaniu wiedzy, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009, s. 30.
4 Ibidem, s. 58.
5 A. Sznajder, Technologie mobilne w marketingu…, s. 22.
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kanale kontaktu można było swobodnie kontynuować w innym6. Występuje również zjawisko mobilności w sieci, polegające na wzroście zakresu korzystania
z internetu za pośrednictwem urządzeń mobilnych7.
Jak wynika z raportu Generation Mobile 2014, coraz więcej Polaków wykorzystuje urządzenia mobilne w trakcie wykonywania codziennych czynności.
Najpopularniejszym systemem mobilnym w Polsce jest Android – 72% badanych
z niego korzysta. Wzrasta również liczba wykorzystywanych aplikacji8. Liczba
podmiotów tworzących branżę mobilną systematycznie wzrasta. Są to m.in.: banki,
operatorzy telefonii mobilnej, dostawcy technologii, twórcy stron mobilnych, producenci aplikacji, producenci urządzeń czy sprzedawcy urządzeń (rys. 1).

banki

sprzedawcy
urządzeń
informatycznych

producenci
urządzeń
informatycznych

operatorzy
telefonii
mobilnej

podmioty
w branży
mobilnej

producenci
aplikacji

dostawcy
technologii

twórcy stron
mobilnych

Rys. 1. Podmioty w branży mobilnej
Źródło: opracowanie własne.

W świecie mobilnym najważniejsze jest zaspokajanie potrzeby informacji –
tu i teraz. Intensywnie rozwija się usługa geolokalizacji, kierowania przekazu do
grupy docelowej i optymalizacji treści pod kątem potrzeb danego użytkownika.
Aplikacje powstają tam, gdzie jest to uzasadnione potrzebą konsumenta – niosą
dla niego wartość użytkową lub rozrywkową9, a rozwój rynku aplikacji mobil-

6

Ibidem.
Ibidem, s. 24.
8 Generation Mobile 2014, http://2014.generationmobile.pl/raport (26.04.2015).
9 Aplikacje mobilne. Raport, interaktywnie.com/download/68, s. 14 (26.04.2015).
7

86

Krzysztof Kubiak

nych wpływa na zwiększenie ich popularności. Dzięki geolokalizacji internet dostępny jest za pomocą mobilnych narzędzi w wielu miejscach i pozwala na dokładną personalizację przekazu10.
W trakcie dokonywania oceny aplikacji mobilnych można kierować się różnymi kryteriami, np. oceną interfejsu oraz funkcjonalności. Ch. Mureta podaje
również takie jak11: rozrywka, intuicja, zaangażowanie, uzależnienie, wartości,
wielokulturowość, audiowizualność oraz wirtualność. W trakcie przeprowadzania oceny należy jednak zwrócić uwagę na charakter realizowanych funkcji przez
aplikację (czy ma ona charakter rozrywkowy czy produktowy).
Aplikacje mobilne powinny być produktami użytecznymi. W tym celu
istotna jest znajomość potrzeb i preferencji użytkowników. Coraz większą rolę
przykłada się do wyglądu interfejsu oraz zamieszczonych informacji, które są
istotne w odniesieniu do użytkowników. Interfejsy systemów mobilnych powinny dlatego pomagać użytkownikom uzyskać informacje bez (lub prawie bez)
zaangażowania pamięci i skupiania na nich dużej uwagi wzrokowej 12.
Zastosowane metody badawcze
Zwiększająca się liczba i rola aplikacji mobilnych z zakresu edukacji (np.
aplikacje oferujące naukę języków obcych), turystyki (coraz częściej turyści za
pośrednictwem aplikacji rezerwują hotele, loty, wypożyczają samochody), bankowości, motoryzacji oraz systemów informacji miejskiej wpływa na celowość
realizacji badań z tego obszaru. Autor badania przeprowadził dwuetapowo.
Pierwsza część dotyczyła oceny częstości i sposobów wykorzystywania aplikacji
mobilnych przez użytkowników smartfonów. Badania te przeprowadzono
w kwietniu 2015 roku na próbie liczącej 103 osoby. Próbę dobrano w sposób
celowy i stanowili ją studenci Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Badania zrealizowano przy wykorzystaniu kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące liczby posiadanych i wykorzystywanych aplikacji mobilnych, ich rodzaju, częstości ich pobierania oraz elementów tworzących wartość

10 E. Badzińska, Kierunki rozwoju komunikacji i dyfuzja wiedzy w społeczeństwie informacyjnym, w: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, red. J. Buko, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 19.
11 C. Mureta, APP imperium aplikacji. Niech technologia pracuje na Twój sukses, Helion, Gliwice 2013, s. 83.
12 W. Prussak, Ergonomiczne zasady projektowania interfejsu systemu mobilnego korzystania
z informacji przestrzeni miejskiej, w: Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji
w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS, red. M. Goliński, M. Szafrański, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012, s. 54–55.
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aplikacji. Otrzymane wyniki pozwoliły na zaprojektowanie narzędzia, które wykorzystywano w drugiej części badań. Ocenie podlegały aplikacje „Toruń” i „Poznam Poznań”. Badanie przeprowadzono na grupie respondentów (38 osób) zbliżonej do grupy użytkowników docelowych. Mniejsza próba uzasadniona była
stworzeniem odpowiedniego zespołu do oceny aplikacji. Procedura realizowanych badań w tej części była następująca:
 dobór respondentów (badani musieli spełnić kryteria dotyczące doświadczenia w korzystaniu z aplikacji mobilnych oraz możliwości korzystania
ze smartfonu z dostępem do internetu),
 testowanie wybranych aplikacji mobilnych (jej wcześniejsze pobranie na
telefon oraz skorzystanie z jej funkcji),
 ocena aplikacji mobilnych z wykorzystaniem kwestionariusza.
Ankieta składała się z pytań dotyczących oceny aplikacji na temat treści, nawigacji i struktury, możliwości interakcji, layoutu (elementów graficznych aplikacji w tym kolorystyki, czcionki, rozmieszczeniu treści na stronie) i grafiki,
możliwości wprowadzania danych oraz jej przydatności.
Wyniki badań
W ramach pierwszej części badań kwestionariusz wypełniły 103 osoby –
wszyscy stanowili 100% grupę użytkowników smartfonów. Wśród ankietowanych było 66% kobiet i 34% mężczyzn, wszyscy w wieku 19–25 lat (jest to uzasadnione miejscem realizowanych badań). Na podstawie analizy wyników badań
stwierdzono, że większość respondentów bo 35%, wykorzystuje smartfony do
rozmów telefonicznych, niewiele mniej (32% badanych) do przeglądania zasobów internetu i 25% do korzystania z aplikacji mobilnych. Kolejne pytania dotyczyły liczby, rodzaju oraz częstości pobierania aplikacji mobilnych. Respondenci
regularnie korzystają, tzn. minimum raz dziennie, z jednej do pięciu aplikacji
(76%). Do najczęstszego rodzaju wykorzystywanych aplikacji zaliczono aplikacje społecznościowe (27%) oraz dotyczące bieżących wiadomości (21%). Respondenci rzadziej niż raz w miesiącu pobierają aplikacje (47%), część z badanych pobiera aplikacje kilka razy w miesiącu (38%). Badani najczęściej pobrali
od 1 do 30 aplikacji (68%). Ostatnie pytanie w pierwszej części badań dotyczyło
elementów, na jakie zwraca uwagę użytkownik aplikacji mobilnych. Są to: treść
strony (21%), nawigacja i struktura (13%), możliwość interakcji (9%), layout
i grafika (14%), możliwość wprowadzania danych (6%), przydatność wybranej
aplikacji (34%). Do pozostałych elementów, na które zwraca użytkownik aplikacji, zaliczono: intuicyjność, zajmowaną pamięć, aktualizacje (3%) (rys. 2). Do
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głównych kryteriów oceny aplikacji mobilnych można zatem zaliczyć przydatność oraz treść strony aplikacji.

Rys. 2. Kryteria oceny aplikacji i ich ważności (odsetek wskazań)
Źródło: opracowanie własne.

Druga część badań to ocena aplikacji „Toruń” i „Poznam Poznań” pod kątem
interfejsu (sposobu prezentacji informacji w aplikacji mobilnej oraz interakcji
z użytkownikiem) i funkcjonalności. Jedną z kategorii potrzeb informacyjnych,
których znaczenie szybko rośnie, są potrzeby związane z uzyskaniem informacji
o obiektach w przestrzeni miejskiej. Systemy informacji o obiektach przestrzeni
miejskiej komplikują się wraz ze wzrostem złożoności przestrzeni miejskiej oraz
systemu potrzeb informacyjnych podmiotów przebywających w tej przestrzeni13.
Podmiotem tym mogą być mieszkańcy oraz turyści. Aplikację mobilną „Toruń”
oceniono z perspektywy turysty, natomiast aplikację „Poznam Poznań” – mieszkańca.
Wnioski z wcześniejszych badań pozwoliły zaprojektować ankietę do oceny
powyższych aplikacji. Skala zastosowana w ankiecie była pięciostopniowa, gdzie
1 to ocena niedostateczna wybranego obszaru, a 5 ocena bardzo dobra. W skali
wystąpiła również wartość 0 oznaczająca, że respondent nie ma zdania.
Pierwsza aplikacja poddana ocenie to „Toruń”. Aplikacja mobilna „Toruń”
to informator o mieście przygotowany dla mieszkańców i turystów. Składają się
na nią aktualne informacje z życia miasta, w tym kalendarze imprez zawierające

M. Szafrański, Zaspokajanie potrzeb informacyjnych w „Zintegrowanym systemie wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej, w: Zintegrowany system wspomagania…, s. 21.
13
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opisy i terminy, a także lokalizacje tych miejsc wraz z wyznaczeniem trasy dojścia lub dojazdu z wykorzystaniem systemu GPS. Aplikacja zawiera również rozkład jazdy komunikacji miejskiej i jest zintegrowana z programem do kupowania
biletów. Pozwala także w łatwy sposób zamówić taksówkę. Aplikacja zawiera
opisy i lokalizacje takich miejsc jak: lokale gastronomiczne, miejsca noclegowe,
centra handlowe, rozrywki, atrakcje dla turystów. Funkcja augmented reality wyświetla na ekranie obiekty z wybranej kategorii, znajdujące się w polu widzenia
aparatu fotograficznego. Dostępne są również: serwis z pogodą oraz funkcje społecznościowe – ocena, podziel się i zamelduj. Aplikacja działa w trybie offline,
a niektóre elementy, w tym aktualizacja danych, wymagają połączenia z internetem14 (rys. 3).

Rys. 3. Strona aplikacji mobilnej „Toruń”
Źródło: Google play, https://play.google.com (9.05.2015).

Pierwszy obszar oceny aplikacji „Toruń” dotyczył zawartych treści. Respondenci ocenili ten obszar na poziomie dobrym (średnia ocena 4,2, odchylenie standardowe 0,71, dominanta 4). Treść jest zatem zrozumiała i ciekawa dla użytkownika; wykorzystuje także spójne nazewnictwo.
Następny obszar dotyczył nawigacji i struktury. Respondenci ocenili ten obszar również na poziomie dobrym (średnia ocen 4,0, odchylenie standardowe
0,98, dominanta 4). W ich opinii za pośrednictwem aplikacji łatwo i szybko
można dotrzeć do wszystkich informacji. Elementy ekranu sprzyjają nawigacji,
zapewniony jest szybki powrót do punktu wyjścia, aplikacja jest płynna w dzia-

14

Aplikacje mobilne. Raport…
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łaniu, struktura jest przemyślana i spójna, a informacje są pogrupowane i uporządkowane. Najsłabiej w tej części oceniono instrukcję oraz łatwość odnalezienia pomocy na stronie aplikacji.
Możliwość interakcji oceniono na poziomie dostatecznym (średnia ocen 3,2,
odchylenie standardowe 1,69, dominanta 3). Należy zwrócić również uwagę na
to, że 30% respondentów wskazało odpowiedź „nie mam zdania” – na co również
wskazuje większa wartość odchylenia standardowego.
Czwarty obszar dotyczył layoutu i grafiki. Respondenci ocenili go na poziomie dobrym (średnia ocen 4,3, odchylenie standardowe 1,11, dominanta 5). Grafika jest zatem dostosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych różnych
rozdzielczości, czcionka jest czytelna i teksty wyraźne, kolorystyka i elementy
graficzne są ciekawe dla użytkownika.
Możliwość wprowadzania danych oceniono na poziomie dostatecznym
(średnia ocen 3,2, odchylenie standardowe 1,54, dominanta 3). Aplikacja tylko
w niewielkiej części umożliwia zamieszczanie komentarzy oraz wystawianie
ocen. Większa wartość odchylenia standardowego wynika z dużej liczby odpowiedzi „nie mam zdania”.
Szczególnie istotnym obszarem w ocenie aplikacji mobilnych jest jej przydatność, którą oceniono na poziomie dobrym (średnia ocen 4,1, odchylenie standardowe 0,84, dominanta 4). Aplikacja jest zatem pomocna w zakresie realizowanych funkcji, zachęca do kolejnego użycia, umożliwia wzrost wiedzy
użytkownika oraz jest warta polecenia. Ogólna ocena aplikacji „Toruń” w opinii
użytkowników wyniosła 4.
Następna aplikacja poddana ocenie to „Poznam Poznań”. Jest to darmowa
aplikacja o najciekawszych poznańskich atrakcjach. „Poznam Poznań”, poza najbardziej znanymi atrakcjami, przedstawia także te mniej popularne. Dzięki modułowi GPS można zobaczyć interesujące obiekty w najbliższej okolicy oraz zaplanować trasę zwiedzania15 (rys. 4).
Pierwszy obszar badań dotyczył zawartych treści, uzyskując ocenę dobrą
(średnia ocen 3,8, odchylenie standardowe 1,04, dominanta 4). Treść dla użytkownika jest zrozumiała, nazewnictwo jest spójne, natomiast słabiej oceniono –
mało interesującą zawartość.
Niższą ocenę otrzymał drugi obszar aplikacji, czyli nawigacja i struktura
(średnia ocen 3,4, odchylenie standardowe 1,04, dominanta 4). Istotnym mankamentem według badanych jest trudność w odnalezieniu funkcji pomocy.

15

Ibidem.
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Rys. 4. Strona aplikacji mobilnej „Poznam Poznań”
Źródło: Google play, https://play.google.com (9.05.2015).

W ramach możliwości interakcji przyznano wartość 2 (średnia ocen 2,5, odchylenie standardowe 1,56, dominanta 0). Większa wartość odchylenia standardowego oraz dominanta wynika z dużej liczby odpowiedzi „nie mam zdania”.
Respondenci zwrócili uwagę na brak możliwości wymiany informacji między
użytkownikami.
Obszar dotyczący layoutu i grafiki oceniono na 3 (średnia ocen 3,4, odchylenie standardowe 1,42, dominanta 3). Szczególnie zwrócono uwagę na słabą kolorystykę i mało ciekawe elementy graficzne.
Aplikacja ma również ograniczoną funkcję wprowadzania informacji przez
umieszczanie komentarzy i ocen (średnia 2,1, odchylenie standardowe 1,37, dominanta 1).
Jeden z najistotniejszych obszarów, czyli przydatność aplikacji, otrzymał
oceną dostateczną (średnia 3,1, odchylenie standardowe 1,28, dominanta 3).
Aplikacja jest średnio pomocna w zakresie realizowanych funkcji, nie zachęca
do kolejnego użycia, jest mało spójna z oczekiwaniami użytkowników, w niewielkim stopniu zwiększa jego poziom wiedzy i zachęca do polecania. Ogólna
ocena aplikacji „Poznam Poznań” w opinii użytkowników wyniosła 3.
Porównując badane aplikacje można stwierdzić, że w opinii użytkowników
lepsza jest aplikacja „Toruń” w stosunku do „Poznam Poznań” (tab. 1). Aplikacja
„Toruń” zapewnia kompleksowe informacje dla mieszkańca i turysty, w tym informator komunikacji miejskiej, aktualne atrakcje, jest bardziej intuicyjna, zawiera ciekawsze elementy graficzne i kolorystyczne, jest przydatna oraz warta
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polecenia. Informacje zawarte w aplikacji „Toruń” są pogrupowane i uporządkowane, a treść jest zrozumiała i ciekawa dla użytkownika.
Tabela 1
Porównanie aplikacji mobilnej „Toruń” i „Poznam Poznań”
Nawigacja i struktura (średnia ocen/
odch.stand./ dominanta)
4.2/
4.0/
0,71/
Toruń
0,98/
4
4
3.8/
Poznam 3.4/
1,04/
1,04/
Poznań
4
4

Treść (średnia
ocen/odch.stand./
dominanta
Toruń

Poznam
Poznań

Layout i grafika Wprowadzanie da- Przydatność (średInterakcja (średnia
(średnia ocen/
nych (średnia
nia ocen/
ocen/odch.stand./
odch.stand./ domi- ocen/odch.stand./ odch.stand./domidominanta)
nanta)
dominanta)
nanta)
3.2/
4.3/
3.2/
4.1/
Toruń
1,69/
Toruń
1,11/
Toruń
1,54/
Toruń
0,84/
3
5
3
4
Poznam 2.5/ Poznam 3.4/
Poznam 2.1/
Poznam 3.1/
1,56/
1,42/
1,37/
1,28/
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
0
3
1
3

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie
„Nadeszła era komunikowania masowego zintegrowanego w urządzeniu
przenośnym (np. smartfonie, tablecie). Żyjemy w świecie nazywanym erą Post
PC i coraz większe grupy społeczne komunikują się za pomocą urządzeń mobilnych. Olbrzymie możliwości, jakie dają urządzenia i aplikacje mobilne, będą
w coraz większym stopniu skłaniać do ich wykorzystywania w komunikowaniu
z docelową grupą odbiorców”16. Dzięki specjalnie zaprojektowanym aplikacjom
można zaobserwować coraz powszechniejsze wykorzystanie urządzeń mobilnych. Aplikacje te mogą pełnić funkcje społecznościowe, rozrywkowe, edukacyjne oraz informacyjne.
Zrealizowane badania pozwoliły zdefiniować główne elementy, na które
zwraca użytkownik aplikacji; są to: przydatność, treść strony, layout i grafika,
nawigacja i struktura, interakcja, możliwość wprowadzania danych, intuicyjność.
Szczegółowa diagnoza powyższych elementów pozwoliła natomiast dokonać
oceny wybranych aplikacji mobilnych („Toruń” oraz „Poznam Poznań”, czyli
systemów informacji miejskiej). Najistotniejsze kryteria oceny dotyczą przydatności aplikacji oraz zawartych treści. Tym samym rozwiązania mobilne powinny
być przede wszystkim użyteczne i zaspokajać potrzebę informacji.
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ASSESSMENT OF SELECTED MOBILE APPLICATIONS
FROM USERS’ PERSPECTIVE
Summary
The objective of the paper is to evaluate selected mobile applications from the perspective of
designed interface and functionality. The evaluation was conducted in two stages. The first part of
the research concerned the frequency and the manner of use of mobile applications by smartphone
users. The next stage of the study concerned the assessment of the applications “Toruń” and
“Poznam Poznań” [discoveri Poznan], which are information systems about objects in urban space.
The evaluation was conducted based on the following criteria: content, navigation and structure,
interaction, layout and graphics, the ability to enter data, usefulness. Comparison of the assessed
applications leads to a conclusion that “Torun” turns out to be a better application for the users,
gaining grade point average of 3.8, while the application “Poznam Poznań” received a 3.1 grade
point average.
Keywords: mobile applications, smartphone users, interface, mobile market
Translated by Krzysztof Kubiak
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TRANSFER ZNACZEŃ A KREOWANIE WARTOŚCI
MARKI W GOSPODARCE SIECIOWEJ
W ASPEKCIE S-DLOGIC

Streszczenie
Artykuł poświęcono sieciowemu kreowaniu wartości współczesnych przedsiębiorstw, w tym
wartości kluczowego aktywa niematerialnego, jakim jest marka. Autorka przedstawia istotę procesu kreowania wartości we współczesnej gospodarce oraz porusza aspekty konfiguracji sprawnej
sieci opartej na kapitale relacji i idei S-DLogic w kontekście gospodarki sieciowej. Zwraca szczególną uwagę na współkreację znaczeń w ramach celowo skonfigurowanej sieci interakcji i integracji zasobów, a także na transfer znaczeń, kluczowy dla tworzenia wartości. Artykuł stanowi syntezę
wiedzy dotyczącą procesu sieciowego kreowania wartości, a także teoretyczne uzasadnienie dla
dalszych badań nad determinantami identyfikacji konsumenta z marką w gospodarce sieciowej.
Słowa kluczowe: kreowanie wartości, przedsiębiorstwa, marki, S-DLogic, gospodarka sieciowa,
kapitał relacji

Wprowadzenie
Gospodarka sieciowa wymusza budowanie kapitału relacji2 wykraczającego
dalece poza poziom transakcyjny3. Konfiguracja skutecznej sieci wartości stanowi istotę procesu jej kreowania. Miarą jakości powyższej konfiguracji jest kooperacja i współkreacja znaczeń na drodze interakcji i integracji zasobów, ujęta

1

wkucharska@zie.pg.gda.pl.
Kapitał relacji: niematerialne aktywo obejmujące ogół powiązań przedsiębiorstwa z otoczeniem, V. Ramaswamy, Co-creation of value-towards an expanded paradigm of value creation,
„Marketing Review St. Gallen” 2009, Vol. 26, Iss. 6, s. 11–17.
3 Transakcja: tradycyjna forma wymiany handlowej z jasno określonymi warunkami „co za ile”.
2
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w idei S-DLogic, co stanowi istotę sieciowego kreowania wartości4. W świetle
powyższego, kluczowymi czynnikami kreującymi wartość w gospodarce sieciowej są czynniki motywacyjne kooperacji i współkreacji. Marka, jako kluczowe
aktywo niematerialne przedsiębiorstwa5, także podlega temu procesowi. Niemniej jednak potrzeba i motywacja konsumenta do współuczestnictwa w procesie
kreowania jej wartości, zdaniem autorki, nie jest, mimo wielu teoretycznych założeń6, oczywista. Niniejszy artykuł ma na celu wyeksponowanie istoty procesu
kreowania wartości marki w gospodarce sieciowej, na podstawie literatury oraz
wskazanie dalszych kierunków badawczych. Istota twórczej relacji konsument–
marka, determinuje sukces w warunkach silnej konkurencji spowodowanej nadpodażą produktów marek o zbliżonych cechach. Niniejsze opracowanie uzasadnia potrzebę podjęcia badań nad determinantami identyfikacji i kooperacji konsumenta z marką, a także podkreśla znaczenie zdobytej w ten sposób wiedzy dla
zrozumienia kluczowych czynników determinujących budowanie wartości marki
w gospodarce sieciowej.
Gospodarka sieciowa
Gospodarka sieciowa7 (dalej NE) stanowi formę aktywności na rynku w obszarze konsumpcji i produkcji, gdzie sieć jest formą koordynacji procesów między podmiotami8. Sieć jako infrastruktura przenika zaś rynki i hierarchie powiązań9, przez co złożoność relacji i połączeń determinuje sposób funkcjonowania
wszystkich uczestników rynku10. Gospodarka sieciowa definiowana jest również
jako nowy system powstały na kanwie rozwoju technologii informacyjnych i po-

Wartość rozumiana jako reprezentacja finansowa.
P. Barwise, C. Higson, A. Likierman, P. Marsh, Brands as separable assets, „Business Strategy
Review” 1990, Vol. 1, No. 2, s. 43–59.
6 T. Chekalina, A Value co-creation perspective on customer-based brand equity modelling for
tourism destination, a case from Sweden, Mid Sweden University, Sundsvall 2015.
7 Ang. network economy (NE), por. A. Sagan, Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej. Studium teoretyczno-metodologiczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2003.
8 K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja,
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
9 G. Grabher, The embedded firm: on the socioeconomics of industrial networks, Routledge,
London 1993, za: K. Murawiak, Znaczenie teorii sieci w wyjaśnianiu dzialalności gospodarczej
przedsiębiorstw, w: Nowe idee początku XXI w., red. M. Winiarski, Uniwersytet Wrocławski,
Wrocław 2009; W.W. Powell, Neither market in hierarchy: Network firm of organisation, „Research in Organizational Behaviour” 1990, Vol. 12, s. 295–336.
10 Z. Pastuszak, The philosophy of supply chain management in the new economy: net readiness
in the net supply chain. Managing global transitions, „International Research Journal” 2004, Vol.
2, No. 1, s. 15–30.
4
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stępującej globalizacji, który wyróżnia ogrom połączeń między podmiotami zasilanymi nieustannymi przepływami informacji, kapitału i innych dóbr oraz zasobów, których przepływy są wspierane i koordynowane przez nowoczesne technologie11. NE jest wynikiem masowej implementacji technologii informacyjnych
i transformacji społeczeństwa ery postindustrialnej na społeczeństwo informacyjne, w rezultacie czego gospodarka ta przyjęła następujące atrybuty: informacja, sieć, wiedza, wirtualne środowisko. Niżej opisano kluczowe charakterystyki
gospodarki sieciowej:
1. Informacja i wkład intelektualny (kompetencje) jako kluczowe składniki łańcucha wartości12.
2. Spadek znaczenia kapitału materialnego na rzecz własności intelektualnej13.
3. Komercjalizacja stosunków międzyludzkich i ludzkich doświadczeń14, czego
wyrazem są m.in. pojęcia: kapitał relacji czy marketing doświadczeń15.
4. Technologie cyfrowe jako infrastruktura biznesowa dla procesów komunikacji, jak również dla procesów gromadzenia i przetwarzania oraz dystrybucji
informacji.
5. Rzeczywistość wirtualna jako znacząca przestrzeń działalności gospodarczej
i społecznej. Wszechobecność wirtualizacji narzuca „sieciową logikę” funkcjonowania wszystkim uczestnikom rynku16.
6. Sieć indywidualnych kreatorów wartości zamiast sieci hierarchicznej17.
7. Silna integracja gospodarek, przenikanie się wzajemne sektorów źródłem hiperkonkurencji i tzw. rozedrgania18 (skutki ew. zakłóceń rezonują na całą sieć).
8. Eliminacja pośredników na rzecz połączeń bezpośrednich.
9. Innowacyjność, relacje, współpraca i wiedza jako kluczowe czynniki sukcesu19.
11 K. Zimniewicz, Wszystko zależy od wszystkiego, w: Przełomy zarządzania, red. Z. Dworzecki,
B. Nogalski, Dom Organizatora, Toruń 2011.
12 G. Mazurek, Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Poltext,
Warszawa 2012.
13 W.W. Powell, Neither market in hierarchy…
14 Ibidem.
15 Ang. marketing experience uwzględnia znaczenie doświadczeń związanych m.in. z marką,
przedsiębiorstwem, relacją w procesie kreowania wartości, S.J. Levy, Symbols for sale, „Harvard
Business Review” 1959, Vol. 37, Iss. 4, s. 117–124.
16 G. Mazurek, Znaczenie wirtualizacji marketingu…
17 Indywidualni kreatorzy wartości, rozumiani jako źródła kapitału intelektualnego, mogą niezależnie od np. korporacyjnych hierarchii samodzielnie dystrybuować generowaną przez siebie wartość w wybranej, istniejącej sieci, bądź mogą równie dobrze skonfigurować sieć samodzielnie. Kapitał intelektualny jako źródło wartości w gospodarce sieciowej jest wytwarzany poza hierarchiami.
18 Z. Pastuszak, The philosophy of supply…
19 G. Mazurek, Znaczenie wirtualizacji marketingu…
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10. Aktywny konsument–producent (prosumer20) jako czynnik wymuszający
współpracę i symetryczność korzyści21.
11. Czas rzeczywisty transakcji oraz interakcji społecznych i gospodarczych.
Charakterystyki te są istotnym wyznacznikiem istoty pojęcia „gospodarka
sieciowa”, które to pojęcie w sposób holistyczny oddaje charakter istoty funkcjonowania współczesnego rynku. W tabeli 1 zawarto zestawienie definicji gospodarki sieciowej na podstawie powyższych źródeł.
Tabela 1
Gospodarka sieciowa – definicje
Autor
Powell (1990)
Lin, Shaw,
Chuang (2005)

Lu L.Wang
(2008)

Mazurek (2012)

opracowanie
własne

Definicja
forma działalności w sferze konsumpcji i produkcji, w której sieć jest
formą koordynacji procesów między podmiotami na rynku
globalna sieć transakcyjna
nowy system powstały na kanwie rozwoju technologii informacyjnych i postępującej globalizacji, który wyróżnia ogrom połączeń między podmiotami
zasilanymi nieustannymi przepływami informacji, kapitału i innych dóbr oraz
zasobów, których przepływy są wspierane i koordynowane przez nowoczesne technologie; w której tradycyjne linearne łańcuchy dostaw i wartości
ewoluowały w kooperującą ze sobą masę powiązań, co dzięki internetowi
przyczyniło się do rozwoju tzw. przedsiębiorczości wirtualnej
gospodarka współzależności
nowy system działalności gospodarczej społeczeństwa informacyjnego,
w którym globalna sieć stanowi zarówno infrastrukturę dla przepływu dóbr
i zasobów, jak i formę bezpośredniej współpracy rozproszonych kreatorów
wartości, gdzie istotę kreacji stanowi kapitał intelektualny, a interakcje zarówno społeczne jak i gospodarcze zachodzące w dominującej przestrzeni
wirtualnej wspieranej przez nowe technologie, odbywają się w czasie rzeczywistym i podlegają komercjalizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. Mazurek, Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Poltext, Warszawa 2012; A. Toffler, The third wave: The classic study
of tomorrow, Bantam Books, New York 1980; W.W. Powell, Neither market in hierarchy: network
firm of organisation, „Research in Organizational Behaviour” 1990, Vol.12, s. 295–336; K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wyd. Akademii
Ekonomicznej, Wrocław 2007; Z. Pastuszak, The philosophy of supply chain management in the
new economy: net readiness in the net supply chain. Managing global transitions, „International
Research Journal” 2004, Vol. 2, Iss. 1, s. 15–30; J. Ryfkin, The age of access. the new culture of
hipercapitalism. Where all of life is a paid – for experience, Penquin Books, New York 2000;
L. Lu, G. Wang, Astudy on multi-agent supply chain framework based on network economy, „Computer & Industrial Engeneering” 2008, Vol. 54, No. 2, s. 288–300; A. Sayer, R. Walker, The new
social economy, Blackwell, Oxword 1992; K. Zimniewicz, Wszystko zależy od wszystkiego,
w: Przełomy zarządzania, red. Z. Dworzecki, B. Nogalski, Dom Organizatora, Toruń 2011.

20 Konsument będący jednocześnie producentem, A. Toffler, The third wave: The classic study
of tomorrow, Bantam Books, New York 1980.
21 D. Tapscott, Creating value in the network economy, Harward Business Review, 1999.
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Gospodarka sieciowa definiowana jest także jako globalna sieć transakcyjna,
w której tradycyjne linearne łańcuchy dostaw i wartości ewoluowały w kooperującą ze sobą masę powiązań, co w oparciu na sieci internetowej przyczyniło się
do rozwoju tzw. przedsiębiorczości wirtualnej22 i pojęcia „internetowej sieci wartości”23 (ang. internet value network), będącej, obok informacji i sieciowości jako
infrastruktury biznesowej, jednym z kluczowych atrybutów gospodarki sieciowej. W nawiązaniu do prezentowanych definicji i charakterystyk, można podsumować, że w gospodarce sieciowej uznaje się zasoby niematerialne, w tym informację, wiedzę, relacje z klientami i partnerami za czynniki kształtujące przewagę
konkurencyjną, co ma fundamentalne znaczenie dla dalszych rozważań podjętych w niniejszym artykule. Marka jako kluczowe aktywo niematerialne przedsiębiorstwa stanowi istotne źródło wartości, dlatego proces jej kształtowania,
w układzie sieciowym, stanowi interesujące zagadnienie badawcze.
Service-dominant logic (S-DLogic)
Idea service-dominant logic (S-DLogic)24 zakłada, że wszyscy dostawcy na
rynku są usługodawcami. Usługa w tym kontekście stanowi użycie danego zasobu celem wytworzenia korzyści. Właścicielami zasobów są zarówno konsumenci, jak i producenci. Producenci w myśl tej idei świadczą zatem usługę wytwarzania zasobów, która służy dalszemu wytwarzaniu wiązki wartości.
Konsekwencją tego podejścia jest wykreowana korzyść, stanowiąca szczególną
formę doświadczania znaczeń, które staje się w tym kontekście wyznacznikiem
wartości. Dla oceny i wyceny wartości kluczowa jest perspektywa beneficjenta25.
Idea S-DLogic zakłada, że dostawcy i odbiorcy zasobów są nie tylko stronami
transakcji, lecz integratorami zasobów (materialnych i niematerialnych w postaci
np. wiedzy i umiejętności). Każda „wiązka korzyści” jest w tym kontekście zasobem, „propozycją wartości”, która w procesie integracji z potencjalnym beneficjentem podlega ewaluacji. Organizacje, dokonując ewaluacji wiedzy i umiejętności, przyczyniają się do rozwoju jednostek. Podobnie konsumenci
dokonując ewaluacji dóbr i usług, przyczyniają się do ich rozwoju. Edvardson,

22

G. Mazurek, Znaczenie wirtualizacji marketingu…
Z. Pastuszak, The philosophy of supply…
24 S.L Vargo, R.F. Lush, Envolving to a new dominant logic of marketing, „Journal of Marketing”
2004, Vol. 68, No. 1, s. 1–17.
25 S.L. Vargo, R.F. Lush, From goods to services: divergences and convergences of logics, „Industrial marketing Management” 2008, Vol. 37, No. 2, s. 254–259.
23
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Tronvoll i Gruber26 rozwijając ideę Virgo i Lush value in context27 zwracają
uwagę, że ewaluacja ta zachodzi w kontekście systemów, struktur i ról i społecznych. Struktura sieci wymusza zatem, zgodnie z S-DLogic, ciągły transfer znaczeń między twórcami „wiązki wartości” a jej ewaluatorami. W sieciowym układzie wielu do wielu oznacza to miliony relacji, których jakość ma wpływ
zarówno na transfer, jak i doświadczanie znaczeń, istotne dla procesu kreowania
wartości marki.
Transfer znaczeń
Warstwa znaczeniowa marek tzw. znaków na sprzedaż28 na podstawie teorii
znaczeń McCracena29 podlega ciągłemu transferowi w środowisku marketingowym30. Transfer ten jest warunkiem koniecznym dla wytwarzania wartości. Sieć
relacji wsparta nowoczesnymi technologiami komunikacji, stanowi infrastrukturę transferu. W myśl idei S-DLogic, „propozycja wartości” (łącząca składniki
materialne i duchowe) w wyniku transferu i ewaluacji może zmienić swój status
na „wiązkę korzyści”, aby w wyniku dalszego transferu, kreacji i kooperacji
w ramach sieci, stać się źródłem wartości finansowej wynikającej z konkretnych
transakcji. Suma pojedynczych transakcji buduje udziały rynkowe, które mają
wpływ na wartość marki.
Sieciowe kreowanie wartości
Kreowanie wartości stanowi kluczowe zagadnienie zarządcze31, zatem i badawcze, zarówno w kontekście właścicieli kapitału, zarządów przedsiębiorstw
i organizacji, jak i grup społecznych i jednostek w tym także konsumentów. Wartość dla przedsiębiorstwa, czyli jego udziałowców, powstaje dzięki kreowaniu
wartości dla beneficjentów32. W nawiązaniu do S-DLogic, zasób jest kreowany
przez kreatora, natomiast jego wartość jest definiowana w następstwie relacji do
beneficjenta. Wszyscy uczestnicy rynku będący zarówno producentami zasobów,
26

B. Edvardsson, B. Tronvoll, T. Gruber, Expanding understanding of service exchange and value
co-creation: a social construction approach, „Academy of Marketing Science” 2011, Vol. 39, No. 2,
s. 327–339.
27 Vargo (D. Tapscott, Creating value in the network economy…) zakłada kontekst jednostki
w ocenie wartości, percepcja konsumenta decyduje o wartości.
28 S.J. Levy, Symbols for sale…
29 G.D. McCracken, Culture and consumption: new approaches to the symbolic character of
consumer goods and activities, Indiana University Press 1990.
30 Model tworzenia i transmisji znaczeń w komunikacji marketingowej, w odniesieniu do produktu, przedstawia szczegółowo A. Sagan, Symbolika produktu w systemie…, s. 69, rys. 2.7.
31 D. Tapscott, Creating value in the network economy…
32 G. Grabher, The embedded firm…
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jak i ich beneficjentami, tworzą sieć relacji, w których występuje układ zależności „wielu do wielu”, a w tym układzie sieciowym następuje interakcja i integracja zasobów33. Na rysunku 1 zaprezentowano schemat „wejścia–wyjścia” tego
procesu. Warto zwrócić uwagę, że w nawiązaniu do teorii R–A (ang. resouce–
advantage) Hunta34 relacja sama w sobie także stanowi zasób. Waga tego zasobu
w procesie sieciowego kreowania wartości jest znacząca.

zasoby materialne
i niematerialne
w tym także wykreowanie przez
producentów i konsumentów
wiązki korzyści; relacje ang.
resoursing

interakcja i integracja
w ramach
skonfigurowanej sieci
relacji wielu–wielu,
ang. networking

wartość
ang. value

Rys.1. Proces sieciowego kreowania wartości
Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Gummesson, Total relationship management, Elsevier, Oxford 2008; D.P. Lepak, K.G. Smith, M.S. Taylor, Value creation and value capture:
a multilevel perspective, „Academy of Management Review” 2007, Vol. 32, No. 1, s. 180–194;
S.L Vargo, R.F. Lush, Envolving to a new dominant logic of marketing, „Journal of Marketing”
2004, Vol. 68, No. 1, s.1–17.

Kluczowym elementem w procesie budowania wartości, obok kreacji zasobów, jest konfiguracja skutecznie kooperującej sieci relacji. Skuteczność rozumiana jest w tym przypadku jako zdolność do kreowania wartości oczekiwanej
przez udziałowców. Konfiguracja sieci wartości oraz zarządzanie procesem kreowania wartości w drodze zarządzania relacjami zorientowanymi na twórczą kooperację (integrację i interakcje) zasobów stanowi wyzwania współczesnych managerów.
Konfiguracja skutecznej sieci wartości marki
Determinantą konfiguracji sieci jest kooperacja. Symetria relacji35 jest jedną
z kluczowych charakterystyk gospodarki sieciowej. Zatem konfiguracja sprawnie
33

E. Gummesson, Total relationship management, Elsevier, Oxford 2008.
S.D. Hunt, S. Madhavaram, The service dominant logic of marketing: theoretical foundations,
pedagogy, and resource – advantage theory, Cleveland State University, New York 2006.
35 Symetria relacji w kontraście do hierarchii, której znaczenie maleje, J. Ryfkin, The age of
access. The new culture of hipercapitalism. Where all of life is a paid – for experience, Penquin
Books, New York 2000.
34
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kooperującej sieci zorientowanej na skuteczne kreowanie wartości powinna zachodzić z uwzględnieniem interesów wszystkich uczestników. Angażowanie interesariuszy przedsiębiorstwa w proces tworzenia wartości stanowi paradygmat
gospodarki sieciowej36. Marka jako kluczowe aktywo przedsiębiorstwa posiada
wiodący udział w jego wartości37. Powstaje pytanie o determinanty kooperacji.
Symetria hierarchii wymusza współpracę na zasadzie win–win38. Korzyści płynące z kooperacji dla przedsiębiorstwa i jego akcjonariuszy są przejrzyste. Korzyści kooperantów związanych umowami finansowymi również, natomiast niejasne pozostają korzyści kluczowych w tym procesie klientów i konsumentów.
W dobie nadpodaży, potrzeba dysponowania wiązką korzyści o określonych cechach nie jest wystarczającym motywem, ponieważ nadpodaż zasadniczo niweluje takie okoliczności. Wręcz przeciwnie, popyt jest kreowany przez stymulowanie „sztucznych”39 potrzeb. Kluczowym pytaniem badawczym jest poznanie
determinant ewentualnej kooperacji konsumentów z marką, ponieważ kooperacja
ta jest kluczowym ogniwem konfiguracji sprawnej sieci wartości marki, rozumianej jako sieci zdolnej do kreowania wartości. Schemat sieci wartości marki przedstawiono na rysunku 2.
Schemat sieci wartości marki odzwierciedla współzależność charakterystyczną dla współczesnej gospodarki. W myśl idei S-DLogic, dopiero interakcja
i integracja zasobów, w tym relacji, w skonfigurowanej sieci nadaje wartość. Sieć
przedstawiona na rysunku 2 stanowi strukturę kreacji i kooperacji dla tworzenia,
transferu i doświadczania znaczeń będących źródłem wartości marki. Kapitał relacji (ang. relational equity)40 staje się znaczącym aktywem niematerialnym
przedsiębiorstwa. Gospodarka sieciowa wymusza budowanie kapitału relacji wykraczającego poza poziom transakcyjny, który umożliwi skonfigurowanie skutecznej sieci wartości, będącej wynikiem kooperacji i współkreacji oraz transferu
znaczeń na drodze interakcji i integracji zasobów.

Z. Pastuszak, The philosophy of supply…
P. Barwise, C. Higson, A. Likierman, P. Marsh, Brands as separable…
38 Z ang. wszystkie strony odnoszą korzyść z kooperacji.
39 Autorka ma na myśli potrzeby wykreowane perswazyjnymi przekazami reklamowymi, które
to przekazy kreują nieistniejące dotąd potrzeby „uświadamiają potrzebę”.
40 Z. Pastuszak, The philosophy of supply…; M. Sawhney, J. Zabin, Managing and measuring
relational equity in the network economy, „Journal of the Academy of Marketing Science” 2012,
Vol. 30, No. 4, s. 313–332.
36
37

Transfer znaczeń a kreowanie wartości marki…
dystrybutor
marki
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półkowa)

103

kooperanci
przedsiębiorstwa
konkurencyjne marki
udziały rynkowe marki

wartość przedsiębiorstwa

portfolio
marki
(produkty)

komunikacja
marki
(promocja)

konsument
marki

wartość
marki

pracownicy
przedsiębiorstwa

kapitał
marki

Rys. 2. Schemat sieci wartości marki
Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Keller, Strategiczne zarządzanie marką, Oficyna
Wolters Kluwer business, Warszawa 2011; D. Aaker, Measuring brand equity across products and
markets, „California Management Review” 1996, Vol. 38 No. 3, s. 102–120; E. Ozkan-Canbolat,
A. Bas, R. Cafari, An alternative forms of organizing business model: a model of value creater
networks, „Procedia-Social and Behavioral Sciences” 2014, No. 150, s. 77–87.

Podsumowanie
Zarządzanie procesem wytwarzania wartości marki w ujęciu sieciowym wymaga podobnie jak w ujęciu tradycyjnym, zarówno stosownej infrastruktury, jak
i zasobów. W odniesieniu do procesów kształtowania wartości sprzed ery informacji, zmianie uległa zarówno infrastruktura, jak i zasoby. W gospodarce sieciowej internet stanowi kluczową infrastrukturę biznesową, natomiast zasobami
w ujęciu S-DLogic są materialne i niematerialne wiązki korzyści w postaci, np.
wiedzy i umiejętności, a także relacji. Każda „wiązka korzyści” jest w tym kontekście zasobem „propozycją wartości”, która w procesie integracji z potencjalnym beneficjentem podlega ewaluacji, w wyniku której nadawane jest jej znaczenie. Znaczenie to wyznacza wartość. Kluczowe czynniki procesu sieciowego
kreowania wartości skupione są wokół istoty procesu, jakim jest współkreacja
i transfer znaczeń. Jakość konfiguracji sieci wartości ma znaczenie dla wyniku
końcowego procesu (tzw. wyjście – rys. 1). W odniesieniu do marki, kluczowymi
stają się m.in. relacje konsumenta z marką oraz determinanty potencjalnej kooperacji, która jest podstawą konfiguracji skutecznej sieci wartości marki. Payne,
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Storbacka i Frow41 definiują znaczenie współkreacji wartości w kontekście
S-DLogic, jednakże nie definiują jej determinant. Zagadnienie znaczenia sieci
społecznych w kreowaniu wartości marki w NE podejmują: Gomez-Arias i inni42
a także Nam i Kannan43, jednakże nie omawiają wagi jej motywów. Pytanie badawcze o determinanty kooperacji konsumenta z marką, kluczowe dla sieciowego kreowania wartości, pozostaje otwarte.
Autorka w artykule wyjaśniła pojęcia oraz istotę procesu kreowania wartości
marki w gospodarce sieciowej, w aspekcie S-DLogic. Wskazała na istotne kierunki badawcze, które wniosą nową wiedzę dotyczącą identyfikacji i współkreacji wartości marki przez indywidualnych kreatorów, w warunkach sieciowości.
Bibliografia
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TRANSFER OF MEANING AND BRAND VALUE CREATION
IN THE ERA OF NETWORK ECONOMY IN S-DLOGIC APPROACH
Summary
The paper concerns the network value creation of modern enterprises, including the value
of key intangible asset - the brand. The author presents the essence of value creation in modern
economy and considers aspects of configuration of an efficient network based on the relation equity
and the idea of S-DLogic in the context of network economy. The paper pays particular attention
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on the co-creation of meaning within the framework of purposefully configured network of interaction and integration of resources as well as on the transfer of meaning, which is substantial for
value creation. The paper is a synthesis of knowledge regarding network creation process useful as
theoretical basics and research justification for further consumer brand identification in network
economy research area.
Keywords: value creation, enterprises, brands, S-DLogic, network economy, relation capital
Translated by Wioleta Kucharska
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KLUCZOWE CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ZACHOWANIA
KONSUMENCKIE NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Streszczenie
Trendy, które można zaobserwować w zachowaniach konsumenckich stanowią niezwykle
cenną bazę informacji dla przedsiębiorców. Wszelkie uwarunkowania decyzji zakupowych są
szczegółowo analizowane i stanowią podstawę decyzji strategicznych, będąc fundamentem dopasowania oferty do potrzeb i oczekiwań klientów, a tym samym wzrostu poziomu ich satysfakcji.
Celem artykułu badawczego jest wyodrębnienie głównych, aktualnych trendów w zachowaniach
konsumenckich w województwie kujawsko-pomorskim. W artykule przedstawiono wyniki dwóch
uzupełniających się badań pierwotnych, przeprowadzonych w okresie kwiecień–czerwiec 2012
roku; jako metodę badawczą wykorzystano wywiad kwestionariuszowy.
Słowa kluczowe: zachowania konsumenckie, trendy, konsumpcja, proces zakupowy, marka, satysfakcja

Wprowadzenie
W warunkach nasilonej konkurencji problematyka zachowań konsumentów
ma coraz większe znaczenie. Wypływające z potrzeb i oczekiwań zachowania
nabywcze polegają na dokonywaniu wyborów między dostępnymi możliwościami w warunkach dysponowania ograniczonymi środkami. Czynniki warunkujące konsumenckie decyzje zakupowe są szczegółowo analizowane i stanowią
podstawę decyzji strategicznych, stając się fundamentem dopasowania oferty do
potrzeb i oczekiwań klientów, a tym samym wzrostu poziomu ich satysfakcji.
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Z kolei wyższy poziom satysfakcji klientów determinuje wyższy wskaźnik lojalności, rozumianej zarówno jako powtarzalność zakupów, jak i rekomendacje.
Poniższe rozważania prowadzą do realizacji kluczowego celu artykułu, czyli
wyodrębnienia aktualnych trendów w zachowaniach konsumenckich w województwie kujawsko-pomorskim. W artykule przedstawiono wyniki dwóch uzupełniających się badań pierwotnych, przeprowadzonych od kwietnia do czerwca
2012 roku w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Metodą
badawczą był wywiad kwestionariuszowy. W badaniu pierwszym, zatytułowanym „Determinanty lojalności konsumenckiej na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego”, do analizy ostatecznej zakwalifikowano 535 kwestionariuszy. W badania drugim natomiast – „Kraj pochodzenia jako determinanta
decyzji konsumenckich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego”,
do ostatecznej analizy zakwalifikowano 515 kwestionariuszy.
Konsumpcja i proces zakupowy
Zachowania konsumentów na rynku to ogół działań związanych z uzyskaniem i użytkowaniem towarów bądź usług, jak również dysponowanie nimi. Rudnicki wskazuje, że „zachowanie konsumenta wynika z indywidualnego odczuwania potrzeb i obejmuje całokształt obiektywnie i subiektywnie określonych,
racjonalnych i emocjonalnych, świadomych i nieświadomych posunięć w trakcie
przygotowań do podjęcia decyzji na rynku dóbr konsumpcyjnych oraz w czasie
konsumpcji”2.
Zachowania nabywcze zdeterminowane są wieloma czynnikami: demograficznymi, ekonomicznymi, społeczno-kulturowymi i psychologicznymi. Wśród
determinant demograficznych należy wymienić: wiek, płeć, wykształcenie, status
materialny, fazę życia rodziny. Do czynników ekonomicznych zalicza się: dochody, cenę, produkty, miejsce sprzedaży, reklamę, zaś determinanty zachowań
nabywczych z zakresu społeczno-kulturowych to: rodzina, liderzy opinii, grupy
odniesienia (komparatywna, statusowa, normatywna). Psychologiczne czynniki
mające wpływ na zachowania nabywcze konsumentów to: motywy działania, potrzeby, przekonania, postawy3.

L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2001, s. 15.
S. Gajewski, Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 94–99; M. Karczewska, Determinanty zachowań konsumenckich na rynku,
Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych nr 5, Wyd. Grupa Naukowa Pro Futuro,
Fundacja dla AGH Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2010, s. 478–481; A. Wiśniewska,
2
3
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Najczęściej wyróżnia się dwie podstawowe motywacje zachowań nabywczych4:
 utylitarną związaną z cechami funkcjonalnymi nabywanych produktów,
 hedonistyczną związaną z niematerialnymi cechami produktów.
Finalnym efektem dążenia konsumentów do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań jest proces zakupu5. Działania wywoływane są przez potrzeby, zaś zachowania konsumpcyjne są efektem i przejawem istnienia potrzeb konsumpcyjnych6. Zaistnienie potrzeby może być reakcją na następujące czynniki7:
 zewnętrzne pozaekonomiczne (np. rodzina i znajomi, liderzy opinii, wykształcenie, pozycja zawodowa, grupy odniesienia),
 wewnętrzne (m.in. motywy postępowania, postrzeganie, osobowość konsumenta, proces uczenia się, przyzwyczajenia, postawy wobec towarów
i usług, styl życia, skłonność do ryzyka).
Celem podejmowanych przez konsumentów decyzji dotyczących sposobu
zaspokojenia potrzeby jest wybór takiego produktu z całego zbioru dostępnych,
który – według niego – zapewni mu największą użyteczność8. Istnieją różne, celowo kreowane instrumenty oddziałujące na konsumentów i ich zachowania na
rynku i można je ująć w cztery grupy związane z kształtowaniem kompozycji
marketingu mix9:
 instrumenty związane z produktem (sam produkt, opakowanie, znak handlowy, marka),
 instrumenty związane z ceną (poziom cen, rabaty, obniżki),
 instrumenty związane z dystrybucją (rodzaj punktu sprzedaży, kanał dystrybucji),
 instrumenty związane z promocją (reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista, public relations).
Czynniki decydujące o wrażliwości konsumentów na markę, w: Instrumenty kształtowania wizerunku marki, red. A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2005, s. 16–20.
4 J. Pogorzelski, Pozycjonowanie produktu, PWE, Warszawa 2008, s. 62.
5 K. Liczmańska, Cena versus marka w procesie budowania lojalności konsumenckiej, Roczniki
Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy nr 6, Wyd. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013, s. 287–288.
6 L. Nieżurawski, B. Pawłowska, J. Witkowska, Satysfakcja klienta. Strategia – pomiar – zarządzanie, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 34.
7 M. Brzozowska-Woś, Wybrane czynniki wpływające na rynkowe zachowania konsumenta,
w: Marketing. Ujęcie relacyjne, red. M. Brzozowska-Woś, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
2010, s. 22–29.
8 A. Smalec, Nabywca w procesie podejmowania decyzji zakupu, w: Zachowania nabywców, red.
G. Rosa, J. Perenc, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2011, s. 158–159.
9 L. Garbarski, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998, s. 160.
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Odpowiednio dobrane i ukształtowane instrumenty mogą w znaczący sposób
wpływać na decyzje zakupowe klientów. W procesie konsumpcji, który rozpoczyna się zanim konsument nabędzie produkt i trwa jeszcze długo po jego zakupie, można wyodrębnić cztery etapy10:
 powstanie i zauważenie potrzeby,
 zaplanowanie zakupu i podjęcie decyzji,
 akt zakupu,
 zachowania pozakupowe.
Zanim rozpocznie się proces podejmowania decyzji, mamy do czynienia
z etapem nazywanym rozpoznawaniem potrzeb – klient musi zauważyć niezaspokojoną potrzebę. W literaturze przedmiotu, potrzeba definiowana jest jako stan
braku czegoś i zarazem czynnik nakłaniający nabywcę do działania zmierzającego
do zmiany tego stanu11. Potrzeba może powstać pod wpływem bodźca wewnętrznego lub zewnętrznego12. Klient świadomy istnienia potrzeby ma motywację, by ją
zaspokoić; dążąc do tego poszukuje informacji. Informacje te powinny dotyczyć
dwóch rzeczy: dostępnych możliwości wyboru oraz cech je charakteryzujących13.
Powszechnie wykorzystywane źródła informacji konsumenckiej można podzielić
na wewnętrzne i zewnętrzne.
Do wewnętrznych źródeł informacji należy pamięć oraz informacje wytwarzane przez wnioskowanie. W pamięci przechowywanych jest wiele informacji
dotyczących dostępnych alternatyw wyboru, specyficznych cech rozmaitych
możliwości, jak również całościowej oceny poszczególnych wariantów. W sytuacji, gdy informacje o cechach możliwości nie są dostępne, dokonuje się wnioskowania pozwalającego uzyskać przekonanie co do niedostępnych cech opcji.
Wnioskowanie może być oparte na doświadczeniu oraz uznawanych teoriach14.
Wśród zewnętrznych źródeł informacji najpopularniejsza jest, niewymagająca większego zaangażowania i wysiłku, reklama, należąca do grupy źródeł komercyjnych15. Innym źródłem informacji konsumenckiej są sprzedawcy, którzy
10 G.F. Foxall, R.E. Goldsmith, Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 41.
11 J. Hołub, G. Perenc, G. Rosa, Podstawy marketingu, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 1997, s. 85.
12 N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2003, s. 70.
13 T. Tyszka, Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wyd. Naukowe Scholar,
Warszawa 2010, s. 58.
14 Ibidem, s. 65–69.
15 N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów…, s. 73; A. Smalec, Nabywca
w procesie…, s. 151.
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z racji swojej pracy mają z reguły szeroką wiedzę na temat oferowanych produktów. Za jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł informacji zewnętrznych uznawane są rekomendacje rodziny bądź znajomych. Wraz z rozwojem treści zamieszczanych przez konsumentów w internecie staje się on także doskonałym
źródłem informacji dotyczących atrybutów ekspresyjnych i funkcjonalnych produktu.
Wyłonione różne możliwości zaspokojenia potrzeby zostają poddane ocenie,
w wyniku której powinno zostać ustalone, w jakim stopniu każda z opcji zaspokaja odczuwaną potrzebę. Gdy klient rozważy wszystkie możliwości, podejmuje
decyzję dotyczącą zakupu16. Proces decyzyjny nie kończy się na dokonaniu zakupu, niezwykle ważnym elementem są zachowania pozakupowe wpływające na
późniejsze decyzje konsumentów, w szczególności na powtarzalność zakupów.
Jeśli klient jest zadowolony z zakupu oraz użytkowania produktu i spełnił on
oczekiwania, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że powtórzy zakup i będzie
rekomendował produkt rodzinie i znajomym.
Czynniki warunkujące decyzje zakupowe klientów na przykładzie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego – wyniki badań empirycznych
Analizę zachowań nabywczych przeprowadzono na podstawie wyników wywiadów kwestionariuszowych zrealizowanych w okresie kwiecień–czerwiec
2012 roku w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badaną
populację – łącznie 1050 respondentów (w pierwszym badaniu wzięto pod uwagę
535 kwestionariuszy, w drugim – 515) – równomiernie rozłożoną pod względem
płci, w zdecydowanej przewadze, bo niemal 40% stanowiły osoby młode
w wieku 18–25 lat. Rozkład populacji pod względem wykształcenia wskazuje na
przewagę osób z wykształceniem średnim.
Przeprowadzone badania wykazały, że dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego jedną z głównych determinant zakupowych jest marka produktu. Stosowanie marek ułatwia klientom zbieranie informacji, a tym samym
przyspiesza i upraszcza podjęcie decyzji17. Siła marki tkwi m.in. w zaufaniu, cechach wizerunku czy wyrażaniu przynależności do grupy docelowej, co ma

N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności…, s. 70–76.
K. Liczmańska, S. Konarski, Determinanty lojalności konsumenckiej na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, w: Kształtowanie lojalności konsumenckiej, red. A. Wiśniewska,
Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013, s. 17–29.
16
17
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istotne znaczenie dla zachowań konsumenckich18. Wiśniewska twierdzi, że na
zachowania lojalnościowe konsumentów znaczący wpływ ma korzystny wizerunek marki towaru bądź usługi. Lojalność wobec marki ma szansę zaistnieć, jeśli
wartości związane z wizerunkiem marki są spójne z systemem wartości konsumenta19. Klient, który odczuwa silną więź z marką jest skłonny do zacieśniania
relacji i zachowań lojalnościowych20.
Wyniki badań empirycznych dotyczące zachowań konsumenckich wskazują,
że 61% respondentów chętniej kupuje produkty markowe, które są dla nich gwarancją wysokiej jakości. Skojarzenia konsumentów z produktem markowym
przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Skojarzenia z produktem markowym
Źródło: opracowano na podstawie badań przeprowadzonych przez K. Liczmańską w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem WNEiZ UMK w Toruniu.

Produkt markowy kojarzy się respondentom głównie z wysoką jakością, ale
też wysoką ceną. 36% badanych markę utożsamia z jej elementami wizualnymi
– głównie znakiem graficznym. Mniej, bo 26% respondentów twierdzi, że produkt markowy to prestiż dla użytkownika. Kwestie funkcjonalne produktów markowych podkreśla 24% badanych, dla których produkt markowy jest równoznaczny z produktem charakteryzującym się trwałością. O zaliczeniu do
produktów markowych w opinii konsumentów decydują: wysoka jakość – 61%,
wysoka cena – 36%, znak towarowy – 32% i wygląd produktu – 29%.

18 K. Liczmańska, Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy nr 1, Wyd. KujawskoPomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, s. 94.
19 A. Wiśniewska, Mechanizm oddziaływania wizerunku marki na zachowania konsumentów,
Acta Universitatis Nicolai Copernici – Zarządzanie, vol. 39, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 187–195.
20 Zarządzanie relacjami z klientem, red. A. Wiśniewska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa
2009, s. 161–162.
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Respondenci wskazali również i ocenili kluczowe determinanty zakupowe,
co przedstawiono na rysunku 2 (skala ocen: 1–5, gdzie 5 to najwyższa ocena).

Rys. 2. Najistotniejsze determinanty decyzji zakupowych
Źródło: opracowano na podstawie badań przeprowadzonych przez K. Liczmańską w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem WNEiZ UMK w Toruniu.

Wśród kluczowych determinant zakupowych na pierwszym miejscu respondenci wymieniają jakość produktu – 4,3 pkt. Kolejną pozycję we wskazaniach
zajmuje cena, na trzecim miejscu ankietowani podawali wygląd produktu. Oddziaływanie ceny na decyzje konsumenckie ma również bezpośredni związek
z sygnalizowaniem statusu. Cenę należy traktować jako ocenę produktu przez
rynek; jej wpływ na decyzje zakupowe uzależniony jest od kombinacji cech produktu i poziomu jakości. Marka znalazła się na czwartym miejscu (3,8 pkt).
Nieco niżej oceniono: przyzwyczajenie – 3,5 pkt oraz warunki gwarancji – 3,4
pkt. Na ostatniej pozycji wśród kluczowych determinant decyzji zakupowych respondenci wskazywali opinie znajomych.
Informacje dotyczące produktów konsumenci uzyskują głównie od znajomych – 43% oraz z internetu, w tym: for internetowych – 36%, stron internetowych producentów – 30%, for społecznościowych – 22%.
Konsumentów zapytano również o to, co dla nich oznacza satysfakcja z zakupu – odpowiedzi przedstawiono na rysunku 3.
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Rys. 3. Satysfakcja z zakupu w rozumieniu respondentów
Źródło: opracowano na podstawie badań przeprowadzonych przez K. Liczmańską w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem WNEiZ UMK w Toruniu.

Satysfakcja z zakupu dla 89% klientów jest równoznaczna z zadowoleniem.
Na kolejnej pozycji wskazywano poczucie zaspokojenia potrzeb związanych
z zakupionym produktem – 39%. Niewiele mniej ankietowanych zadeklarowało,
że satysfakcję sprawia im spełnienie oczekiwań, dotyczących podstawowych
funkcji produktu. W dalszej kolejności respondenci wskazywali poczucie zaufania oraz uznanie zgodności cech produktu z opisem.
Wśród czynników determinujących satysfakcję, na kluczowych pozycjach ze
wskazaniami 36% i 35% znalazły się odpowiednio: świadomość posiadania czegoś nowego oraz świadomość nabycia czegoś w promocji (rys. 4). Niewiele
mniej osób wskazało świadomość zakupu produktu markowego jako czynnik
wpływający na satysfakcję z zakupu.

Rys. 4. Czynniki determinujące satysfakcję z zakupu
Źródło: opracowano na podstawie badań przeprowadzonych przez K. Liczmańską w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem WNEiZ UMK w Toruniu.

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że satysfakcja z zakupu i użytkowania produktu prowadzi do lojalności konsumenckiej rozumianej zarówno jako

Kluczowe czynniki determinujące zachowania konsumenckie…

115

powtarzalność zakupów, jak i rekomendacje. Ankietowanych zapytano o determinanty ich lojalności, zaś wyniki odpowiedzi przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 5. Determinanty lojalności konsumenckiej
Źródło: opracowano na podstawie badań przeprowadzonych przez K. Liczmańską w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem WNEiZ UMK w Toruniu.

Renoma marki jest kluczową determinantą lojalności konsumentów biorących udział w w badaniu – tak zadeklarowało 52% osób. Na kolejnym miejscu
wskazano zadowolenie z produktu (48%), z kolei satysfakcję z jakości podało
37% badanych. Sporo mniejszy odsetek wskazań to przyzwyczajenie – 17%
i poczucie więzi z firmą – 15%.
Z kolei analizując przejawy lojalności w deklaracjach konsumentów, na
pierwszym miejscu ze wskazaniami 64% znajdują się regularne zakupy. Dla 33%
badanych lojalność przejawia się w rekomendacjach. Z kolei niską podatność na
działania konkurencji wskazało 18% ankietowanych.
Determinanty wyborów konsumenckich na przykładzie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego – kluczowe trendy
Powyższe rozważania prowadzą do wyodrębnienia czterech głównych trendów w zachowaniach konsumenckich. Można uznać, że dzisiejszy konsument:
jest świadomy, poszukuje informacji, oczekuje satysfakcji i warunkuje swoją lojalność.
Trend 1 to konsument świadomy. Analizując wyniki zaprezentowanych badań można zauważyć, że konsument zna swoje potrzeby i oczekiwania, wie co
go zadowala, ma świadomość, co sprawia mu satysfakcję, Zna wartość produktów, zwraca uwagę na cenę, jednak ma świadomość, że za markowe produkty,
które w jego mniemaniu charakteryzują się wysoką jakością należy zapłacić wyż-
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szą cenę. Zwraca uwagę w szczególności na promocje cenowe. Ma również świadomość różnego pochodzenia produktów, wie, jakie korzyści przynosi społeczeństwu promowanie produktów rodzimych.
Trend 2 to konsument poszukujący informacji. Klient świadomy istnienia potrzeby zamierza ją zaspokoić i w tym celu poszukuje informacji. Analizując wyniki zaprezentowanych badań, można zauważyć, że dzisiejszy konsument poszukuje informacji z wielu źródeł. Kluczowym źródłem pozyskiwania tych
informacji są inni konsumenci, zaś z dystansem podchodzi do reklamy. Bogatą
bazą wiedzy jest internet, z którego niezwykle często korzystają badani, jednak
tam również zazwyczaj poszukują informacji pochodzących od innych konsumentów.
Trend 3 to konsument oczekujący satysfakcji. Wyniki badań empirycznych
dotyczące zachowań konsumenckich wskazują, że nabywcy oczekują satysfakcji
z zakupu i użytkowania produktu. Satysfakcja jest też kluczowym czynnikiem
wyboru marki czy produktu. Respondenci doskonale wiedzą, czym jest dla nich
satysfakcja, jakie czynniki ją determinują, mają również świadomość, czego
oczekują od produktu. Konsumenci wiedzą, co jest źródłem ich satysfakcji, wskazując na świadomość posiadania czegoś nowego. Kolejnym niezwykle ważnym
argumentem jest cena – 35% deklaruje, że odczuwa satysfakcję, kiedy kupi coś
w promocji, na kolejnym miejscu badani wskazują, że satysfakcję sprawia nabycie czegoś markowego.
Trend 4 to konsument warunkujący swoją lojalność. Respondenci znają przyczyny swojej lojalności, wiedzą, że lojalność to nie tylko powtarzalność zakupów
ale też rekomendacje. O lojalności można mówić w wypadku zadowolenia z zakupu i użytkowania produktu. Gdy klienci są niezadowoleni z oferty – nie kupują
ponownie, wyrażają niepochlebną opinię rodzinie i znajomym, dodatkowo publikują swoje spostrzeżenia w internecie. W pełni świadomie podchodzą do kwestii
swojej lojalności, warunkują ją – lojalność jednak kończy się wraz ze spadkiem
jakości bądź znaczną podwyżką cenową.
Podsumowanie
Mając na uwadze przedstawione wyniki analizy przeprowadzonych badań,
wyodrębniono kluczowe trendy w zachowaniach konsumenckich. Wskazane
cztery trendy stanowią aktualne kierunki zachowań konsumenckich w województwie kujawsko-pomorskim. Producenci oferujący swoje produkty powinni
je poznać, co ułatwi im funkcjonowanie na wysoce konkurencyjnym rynku. Po-
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zyskanie, usatysfakcjonowanie i utrzymanie klientów staje się kluczowym problemem w warunkach coraz silniejszej konkurencji. Znajomość zachowań nabywczych, czynników determinujących lojalność konsumencką jest celem zarządzania marketingowego. Znajomość kluczowych trendów w zachowaniach
konsumenckich jest wiedzą niezbędną, by ten cel realizować.
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Zarządzanie relacjami z klientem, red. A. Wiśniewska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2009.

KEY FACTORS DETERMINING THE CONSUMER BEHAVIOURS
ON THE EXAMPLE OF THE INHABITANTS
OF THE KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODESHIP
Summary
Trends that can be observed in consumer behaviours are an extremely valuable database for
entrepreneurs. All conditions of purchase decisions are analysed in detail and form the basis for
strategic decisions, being the foundation of matching offers to customers’ needs and expectations
and of the increase in their level of satisfaction. The considerations contained in the paper lead to
the determination of current major trends in consumer behaviours in the area of the KujawskoPomorskie voivodeship. The paper presents the results of two complementary primary research
studies conducted in the period of April–June 2012. The research technique applied was the questionnaire interview.
Keywords: consumer behaviours, trends, consumption, purchasing process, brand, satisfaction
Translated by Katarzyna Liczmańska
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KONSUMENCI NIEPEŁNOSPRAWNI W OBLICZU
WYBRANYCH TRENDÓW NOWEJ KONSUMPCJI
W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH

Streszczenie
Zachowania współczesnych konsumentów podlegają nieustającym zmianom, które prowokowane są wieloma trendami konsumpcyjnymi. Wśród wspomnianych trendów wymienić można serwicyzację, globalizację, ekologizację, wirtualizację czy wreszcie prosumpcję. Konsument niepełnosprawny, jak każdy inny, ulega wpływom postmodernistycznym, a system wyznawanych przez
niego wartości systematycznie ewoluuje. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie głównych
trendów zmian i ich wpływu na zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych.
Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, konsumpcja, trendy konsumpcyjne, konsument

Wprowadzenie
Wszechobecna współcześnie globalizacja w sposób niezaprzeczalny przyczynia się do nieustających przeobrażeń społeczno-gospodarczych. Zmiany te
w oczywisty sposób odnoszą się do sposobów konsumpcji oraz modelują zachowania konsumentów na rynku. Sposób postępowania konsumentów jest obszarem o szczególnym znaczeniu, gdyż konsumpcja odgrywa kluczową rolę
w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Zauważa się wiele trendów
i tendencji, a najbardziej zauważalnym oraz znacznym przemianom o charakterze
długoterminowym i trwałym nadaje się miano megatrendów2.

1

m.maciaszczyk@pollub.pl.
J. Naisbitt, Megatrendy, Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Zysk i S-ka,
Poznań 1997.
2
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Globalne tendencje i odmienne od dotychczasowych zjawiska w konsumpcji
znajdują wyraz również w zachowaniach konsumentów niepełnosprawnych,
które przez lata podlegały zmianom oraz dostosowaniu do nowych warunków, co
potwierdzają m.in. wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę3. Zainteresowanie tym segmentem odbiorców podyktowane jest rosnącą liczbą konsumentów
doświadczających niepełnosprawności – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dodatkowo usprawnienia legislacyjne umożliwiają tym osobom podejmowanie
pracy zawodowej, co przekłada się bezpośrednio na zasoby finansowe i możliwości zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych.
Zachowania i postawy respondentów przyporządkowano wielu zmianom
w konsumpcji, które scharakteryzowano, a następnie poddano analizie pod kątem
ich wystąpienia i nasilenia w grupie konsumentów niepełnosprawnych ruchowo.
Zachowania konsumpcyjne konsumentów niepełnosprawnych nie odbiegają znacząco od zachowań konsumentów pełnosprawnych, choć popularność poszczególnych trendów jest w dużej mierze uzależniona od cech społeczno-demograficznych (w szczególności sytuacji finansowej czy stopnia zależności od osób
trzecich), ale także przyzwyczajeń i nawyków. Zaobserwowane zmiany pomagają zidentyfikować kierunek dalszych długoterminowych i trwałych zmian
w zachowaniach konsumentów niepełnosprawnych ruchowo w Polsce.
Najważniejsze trendy w zachowaniach konsumenckich
Mianem megatrendu określa się długotrwałe przeobrażenia ekonomiczne,
społeczne, polityczne i kulturowe, zjawiska powstałe w procesie cywilizacyjnego
rozwoju społeczeństwa o różnorakich uwarunkowaniach, oddziałujących na
ludzkość poza narodowymi granicami i kontynentami ogarniającymi cały ziemski glob oraz warunkujące główne kierunki i cele przyszłościowego rozwoju
ludzkości4. W przypadku trendu chodzi zaś o istniejący w danym momencie kierunek rozwoju w określonej dziedzinie; termin tendencja natomiast odnosi się do
M. Maciaszczyk, Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych – wybrane zagadnienia, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument
na tle zmian zachodzących w otoczeniu, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego nr 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 38, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 127–138; M. Maciaszczyk, Konsument niepełnosprawny w dobie digitalizacji. Nasilenie postaw prosumenckich, w: Nierówności społeczne a wzrost
gospodarczy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015 (w druku); M. Maciaszczyk, Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo: raport z badań, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014.
4 B. Czerniachowicz, S. Marek, A. Wieczorek-Szymańska, Główne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw przyszłości, w: Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo
jako organizacja gospodarcza, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2011.
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prawidłowości zarysowujących się w dalszym rozwoju, np. turystyki, hotelarstwa5. Najważniejsze trendy występujące w zachowaniach konsumentów obejmują wiele zjawisk, takich jak podejmowanie działań mających na celu odmładzanie się, przyjmowanie koncepcji slow life, poszukiwanie kontaktów
interpersonalnych czy poszukiwanie przyjemności jako determinanty podejmowanych aktywności zakupowych. Rozpatrując grupę konsumentów dotkniętych
niepełnosprawnością ruchową, w odróżnieniu od osób sprawnych, należy przede
wszystkim przyjąć, że potrzeby odczuwane przez wszystkich są – bez względu
na stan zdrowia – takie same. Odmienne może być jedynie ich nasilenie oraz,
z oczywistych powodów, sposób i możliwości ich zaspokojenia.
W tabeli 1 przedstawiono główne trendy w zachowaniach konsumentów
wraz z ich krótką charakterystyką oraz odpowiedzią rynku, który przez wprowadzane innowacje dostosowuje się do zachodzących zmian6.
Tabela 1
Najważniejsze trendy w zachowaniach konsumenckich

Trend

Zdrowie

Juwenalizacja

Wygoda

Zmysłowość

Charakterystyka zjawiska
korzystanie z porad profesjonalistów
w zakresie podejmowanej aktywności fizycznej oraz odżywiania;
zwiększenie dbałości o wygląd zewnętrzny i dobre samopoczucie, dbałość o środowisko
naśladowanie zachowań młodszej
grupy wiekowej, nabywanie produktów przeznaczonych pierwotnie dla
młodszych konsumentów
upraszczanie i przyspieszanie czynności codziennych, np. zamawianie
jedzenia lub jedzenie poza domem,
korzystanie z półproduktów, szybkie
zakupy w centrach handlowych
dążenie do zabawy i przygód, poszukiwanie nowości, intensyfikacja doznań, eksperymentowanie

Innowacja rynkowa
kluby fitness, poradnie zdrowego
żywienia, suplementy diety, catering dietetyczny

przesuwanie w górę granicy wiekowej rynku odbiorców

korzystanie z oferty internetowej,
wykorzystanie kuponów na telefon i kodów QR, samoobsługowe
kasy w sklepach, płatności za pomocą urządzeń mobilnych
poszerzenie oferty centrów handlowych o gastronomię i rozrywkę

5 A.P. Lubowicki-Vikuk, Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji
w turystyce, w: Popyt turystyczny. Konsumpcja – segmentacja – rynki, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 699, Ekonomiczne Problemy Usług nr 84, Wyd. Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 563–564.
6 D. Szczepieniec-Puchalska, Polscy konsumenci w obliczu megatrendów w konsumpcji, „Konsumpcja i Rozwój” 2012, nr 1, s. 85–100.
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Indywidualizm

Komfort

Potrzeba
kontaktów

Spowolnienie
tempa życia
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chęć bycia postrzeganym jako jednostka indywidualna, wyrażanie własnych potrzeb i oczekiwań oraz wizji
odnośnie do towarów i usług
rosnąca potrzeba poczucia szeroko
rozumianego bezpieczeństwa, wzrastający popyt na dobra i usługi luksusowe
potrzeba nawiązywania więzi społecznych, stosowanie przenośnych
urządzeń do komunikacji i uczestnictwa w sieciach społecznościowych
świadoma racjonalizacja konsumpcji, niechęć do konsumpcji masowej

tworzenie oferty dla odbiorcy indywidualnego, karty stałego
klienta ze specjalną propozycją
produktowo-usługową
reklamy przekonujące o wyjątkowości oferty, na którą „zasługujemy”, oferta typu SPA, serie produktów limitowanych
fora internetowe, infolinie i chaty
z obsługą, tworzenie klubów
i portali społecznościowych dla
konsumentów
zaangażowanie personelu i nowoczesnych technologii w proces
uświadamiania konsumentów,
ograniczania spożycia i zwiększania racjonalności podejmowanych
wyborów

Źródło: opracowano na podstawie: B. Kucharska, Trendy w zachowaniach konsumentów jako uwarunkowanie innowacji w handlu detalicznym, w: Transformacja współczesnej gospodarki jako
przedmiot badań ekonomicznych, Studia Ekonomiczne nr 187, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014, s. 220–228; D. Szczepieniec-Puchalska, Polscy konsumenci w obliczu megatrendów w konsumpcji, „Konsumpcja i Rozwój” 2012, nr 1, s. 85–100.

Konsumenci niepełnosprawni, zwłaszcza z ograniczeniami w motoryce, stanowią grupę, która jest bardzo podatna na wiele scharakteryzowanych powyżej
trendów. Zainteresowanie zdrowotnymi aspektami konsumpcji z powodów oczywistych nie podlega dyskusji. Bardzo istotne są jednak pozostałe, co znalazło potwierdzenie w prowadzonych przez autorkę badaniach7.
Konsumenci niepełnosprawni jako podmiot trendów
Badania mające na celu zdiagnozowanie wielu zachowań konsumentów niepełnosprawnych ruchowo prowadzone były w latach 2010–2014 na terenie Lubelszczyzny. Dane empiryczne zgromadzono metodą wywiadu kwestionariuszowego. Wykorzystano nielosowy dobór próby – metodę kuli śnieżnej. W badaniu
uwzględniono jedynie osoby pełnoletnie o niepełnosprawności fizycznej udokumentowanej prawnie, a w przypadku osób z niepełnosprawnością powypadkową
– minimum rok od momentu nabycia niepełnosprawności8. Do zgromadzenia materiału badawczego wykorzystano autorski kwestionariusz badający aktywność
prosumencką w internecie – Autoportret Steina, służący do określenia nasilenia
7 M. Maciaszczyk, Zachowania prosumpcyjne…, s. 127–138; M. Maciaszczyk, Konsument niepełnosprawny…; M. Maciaszczyk, Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych…
8 Ibidem; J. Kirenko, Psychospołeczne determinanty funkcjonowania seksualnego osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, Wyd. UMCS, Lublin 1998.
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potrzeb psychicznych badanych oraz kwestionariusz opracowany na podstawie
badań IBRKK9, mający na celu zdiagnozowanie przejawów zachowań konsumentów niepełnosprawnych zgodnych z wybranymi trendami.
Propagowanie zachowań zgodnych z trendem „zdrowie” można zaobserwować we wszystkich kanałach komunikacji. Pogłębiana jest świadomość konsumentów dotycząca nawyków żywieniowych, znaczenia aktywności fizycznej,
walki ze stresem czy kupowania produktów bezpiecznych. Trend „zdrowie” dotyczy także aspektów dbałości o środowisko, własny wygląd zewnętrzny i dobre
samopoczucie. Blisko 98% badanych konsumentów niepełnosprawnych ruchowo
deklaruje zachowania związane z tym trendem. Zaskakująco wysoki odsetek
(63,1%) przejawia regularną aktywność fizyczną – nie pytano jednak o jej zakres
i charakter, tzn. czy ćwiczenia mają charakter rehabilitacji prowadzonej w placówkach służby zdrowia czy raczej aktywności indywidualnej, np. codzienny
spacer bądź gimnastyka. Stosowanie różnych suplementów diety oraz korzystanie z porad dotyczących dbałości o zdrowie również pozostają na bardzo wysokim poziomie (72,2%). Ze względu na specyficzną sytuację zdrowotną badanych
otrzymane wyniki nie zaskakują. Warto jedynie zaznaczyć, że zauważalny jest
wpływ płci na regularność podejmowanych ćwiczeń (w każdej grupie wiekowej
o kilka punktów procentowych przeważają kobiety).
Trend związany z poszukiwaniem wygody jest odpowiedzią współczesnych
konsumentów na rosnące tempo życia oraz brak równowagi między pracą zawodową i życiem prywatnym. Konsumenci niepełnosprawni jednak, spośród których aktywnością zawodową może pochwalić się jedynie 14,5%10, mają tego
czasu wystarczająco dużo. Dodatkowo obecność niepełnosprawnego członka gospodarstwa domowego zauważalnie podnosi ryzyko zagrożenia ubóstwem. Stopa
ubóstwa skrajnego wśród osób w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną
osobą niepełnosprawną wyniosła w 2013 roku ok. 10%11, co oznacza, że ograniczone zasoby finansowe nie pozwalają konsumentom niepełnosprawnym i ich
rodzinom w pełni cieszyć się nieskrępowaną wygodą. W badaniach przeprowadzonych przez IBRKK12 globalnemu trendowi „wygoda” podporządkowano
wiele zachowań, wśród których było stosowanie nowoczesnych technologii
i urządzeń mobilnych w komunikacji z innymi, korzystanie z półproduktów i dań

9

Konsumpcja w Polsce. Raport roczny, red. A. Kusińska et al., IBRKK, Warszawa 2009.
Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał 2013, GUS, Warszawa 2014.
11 Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, GUS, Warszawa 2013.
12 Konsumpcja w Polsce. Raport roczny…
10
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gotowych, spożywanie posiłków poza domem, dokonywanie zakupów przez internet czy nierozpatrywanie ceny jako głównej determinanty podejmowanych
wyborów zakupowych. Zdecydowana większość respondentów nie podejmuje
działań mających na celu oszczędzanie czasu, oprócz komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych i internetu (87,4%), odsetek odpowiedzi nie przekroczył 30%. Może być to powodowane specyfiką niepełnosprawności – uszkodzeniem aparatu ruchu bądź brakiem stabilizacji materialnej umożliwiającej
korzystanie z kosztownych udogodnień.
Kolejne trendy – zmysłowość, indywidualizm, komfort czy potrzeba nawiązywania kontaktów – pozostają w ścisłej korelacji z poziomem nasilenia potrzeb
psychicznych badanych osób niepełnosprawnych, a przejawy zachowań związanych z nimi wydają się w badanej grupie dość upowszechnione.
Do zbadania nasilenia potrzeb psychicznych wykorzystano test motywacji
M. Choynowskiego – w polskim przekładzie „Potrzeby i Dążenia”, znany również jako Autoportret Steina13. Po przeprowadzeniu wielu niezbędnych analiz
stosując analizę czynnikową z rotacją Quatrimax z normalizacją Kaisera, wyodrębniono pięć grup czynników14, w skład których weszła różna liczba potrzeb
jednostkowych. Czynnikowi pierwszemu nadano nazwę „aktywności i rozrywki”, ponieważ znalazły się w nim potrzeby człowieka ukierunkowane na bycie aktywnym, twórczym, poszukującym wrażeń intelektualnych i fizycznych.
Czynnik drugi przyjął nazwę „zależności i porządek” i zawierał w sobie potrzeby
korelujące z zachowaniami, mającymi na celu unikanie potępienia w oczach innych i własnych oraz dążeniem do szukania radości w kupowaniu. Trzeci czynnik
skupiał w sobie potrzeby zorientowane na pozostawanie w związkach z innymi
osobami, dlatego też przyjął nazwę „afiliacji”. Czynnik czwarty wyznaczony został przez potrzeby ochrony siebie, dlatego też nazwano go „poczuciem pewności
i bezpieczeństwa”. Czynnik ostatni, piąty, zdefiniowany został kompilacją potrzeb, których dogłębna analiza pozwoliła na określenie grupy mianem „dominowania i zachowań napastliwych”.
Trend „zmysłowość” obejmuje swym zakresem zachowania determinowane
dążeniem do doświadczania zabawy, nowości, przygód oraz zmysłowych przyjemności15. Oznacza to, że trend ten charakteryzuje osoby poszukujące zintensy-

13 S. Siek, Wybrane metody badania osobowości, Wyd. Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1993, s. 127.
14 M. Maciaszczyk, Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych…, s. 20–25.
15 Konsumpcja w Polsce. Raport roczny…, s. 107–108.
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fikowanych wrażeń konsumpcyjnych. W grupie badanych osób niepełnosprawnych najbardziej nasilona jest grupa potrzeb zebrana pod wspólnym mianem „aktywności i rozrywki”, w której skład wchodzi osiem potrzeb cząstkowych. Najważniejszymi z nich są potrzeby: tworzenia, poznawcza, wyczynu, doznawania
przyjemnych wrażeń zmysłowych czy wreszcie potrzeba zabawy16. Jak zatem
widać, potrzeba aktywności i rozrywki jest czynnikiem, który doskonale dopasowuje się do „zmysłowości” i przez swoje nasilenie generuje wiele zachowań,
wpływających na kształtowane się postaw w obrębie tego trendu.
Zachowania opisywane trendem „indywidualizm” oznaczają głównie własną
wizję i ideę pożądanych produktów, wyrażanie przez zakupy własnej osobowości
oraz precyzowanie własnych potrzeb i przekazywanie własnych oczekiwań producentom i handlowcom za pośrednictwem internetu. Proces nieustających interakcji
zachodzących między samymi konsumentami lub konsumentami a przedsiębiorstwem na zasadzie dzielenia się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, pomysłami i wiedzą z innymi konsumentami oraz producentami jest częścią zjawiska
zwanego prosumeryzmem17.
Spośród badanych konsumentów niepełnosprawnych, blisko 39% zadeklarowało, że dzieli się własnymi opiniami przez strony producentów, na portalach społecznościowych i forach internetowych. 34% badanych niepełnosprawnych systematycznie uczestniczy w, rozsyłanych mailem, sondażach dotyczących opinii na
temat różnych produktów, podczas gdy jedynie 14% w ogóle nie uczestniczy
w takich aktywnościach18. Indywidualizm wyrażany przez podejmowane aktywności prosumenckie również charakteryzuje konsumentów niepełnosprawnych.
„Komfort” to kolejny trend, jednak pojawia się tu pewien dualizm znaczeniowy. Bezpieczeństwo, spokój, prostota i zaufanie konstytuujące trend „komfort”
mają wydźwięk raczej hedonistyczny i w tym też sensie oznacza, że konsument
poszukuje dóbr i usług, które posłużyć mogą rozpieszczaniu się i dostarczaniu luksusu. Osoby niepełnosprawne jednak definitywnie przejawiają dążenia w kierunku
zachowań mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu komfortu i bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego19. Trudno jest zestawić ze sobą oba znaczenia omawianego stanu, gdyż ich charakter jest zdecydowanie odmienny. Dodatkowo zasobność portfela konsumentów niepełnosprawnych nie pozwala niestety

M. Maciaszczyk, Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych…, s. 20–25.
K. Domańska, Kim jest prosument, „Marketing w Praktyce” 2009, nr 29, s. 35–38.
18 M. Maciaszczyk, Konsument niepełnosprawny w dobie…
19 M. Maciaszczyk, Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych…, s. 144–152; S. Siek,
Wybrane metody badania…
16
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na korzystanie z oferty czy zakup dóbr luksusowych, stąd też niemożliwe jest jednoznaczne stwierdzenie, iż konsumenci niepełnosprawni poddają się temu kierunkowi zmian i przejawiają zachowania opisywane mianem trendu „komfort”.
Wiele zmian społecznych i gospodarczych doprowadziło do sytuacji, gdy
konsumenci poszukują sposobów komunikacji z innymi członkami społeczności,
które nie wymuszałyby konieczności bezpośredniego z nimi kontaktu. Powstają
więc postmodernistyczne „płynne” wspólnoty, często tworzone w symulowanej
rzeczywistości wirtualnej jedynie na podstawie podzielanych emocji i przeżyć
czy poglądów, a kluczowym warunkiem przynależności do takiej mikrostruktury
jest posiadanie i użytkowanie konkretnego produktu. Grupy takie mają jednak
płynny charakter, a nietrwałość ta jest rezultatem nieustannego pojawiania się
nowych bodźców20. Zaistniała sytuacja jest w oczywisty sposób powiązana z nieprzerwanym rozwojem postępu technologicznego, sprzyjającego, przez szeroką
eksploatację elektronicznych środków przekazu, odizolowaniu się jednostki od
społeczeństwa w procesie zaspokajania wszelkich potrzeb życiowych.
Konsumenci niepełnosprawni często doświadczają skutków nieoficjalnego,
czynionego bardziej lub mniej świadomie podziału społeczeństwa i dlatego podejmują starania przezwyciężenia osamotnienia i alienacji, wynikających ze
stanu zdrowia. Z mniejszym zapałem niż osoby sprawne podchodzą dlatego do
dokonywania zakupów przez internet, zaś potrzeba afiliacji wyrażana przez
uczestnictwo w zdarzeniach realnych na równi z innymi pomaga jednostce odnaleźć się jako osoba akceptowana i wartościowa. Trend noszący nazwę „potrzeba
kontaktów społecznych” zakłada znaczne nasilenie w stosowaniu nowoczesnych
urządzeń w kontaktach z innymi oraz udział w społecznościach sieciowych.
Wśród osób niepełnosprawnych – podobnie jak u osób sprawnych – wraz z wiekiem maleje zainteresowanie taką formą komunikacji, jednak młodzi konsumenci, wychowywani w warunkach ogólnej dostępności do nowoczesnych urządzeń i technologii, chętnie zamieniają kontakty rzeczywiste na zachowania pro-wirtualne, dlatego, podobnie jak w przypadku „komfortu” jednoznaczne założenie, że konsumenci niepełnosprawni nie poddają lub poddają się trendowi jest
niemożliwe, aczkolwiek kierunek zmian można dostrzec – zwłaszcza wśród osób
młodych.

K. Mazurek-Łopacińska, Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu
i stylów życia współczesnego konsumenta, „Konsumpcja i Rozwój” 2011, nr 1, s. 47–48.
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Podsumowanie
Zmiany w zachowaniach konsumentów są nieuniknione i jednocześnie niełatwe do przewidzenia. Można podejmować próby prognozowania kierunków
przemian, ale nieuchronne pojawienie się nowej technologii bądź czynnika środowiskowego może wywrzeć wpływ na zmianę przewidzianego wcześniej kierunku. Mimo zmienności nie można jednak konsumentów pominąć w procesie
poznawczym, gdyż, przez te właśnie przemiany wpływają oni na kształt rynku,
który, tworząc odpowiednią ofertę produktowo-usługową, dostosowuje się do
oczekiwań i potrzeb konsumentów.
Na podstawie wielu procesów i zmian obserwowanych na rynkach światowych i na rynku polskim można zakładać, że zidentyfikowane w niniejszym artykule trendy, w przyszłości będą nabierały coraz większego znaczenia. Wśród
współczesnych konsumentów nieustannie nasila się dążenie do poszukiwania nowych doznań czy postępujący kult młodości i bycia fit. Tempo życia nieprzerwanie przyspiesza, wydłużeniu ulega czas pracy a wielorakość proponowanych konsumentom aktywności dodatkowych wzbogaca się. Wszystkie czynniki
doprowadzają do nieustannego braku czasu oraz narastającej potrzeby jego oszczędzania. Czynnikiem determinującym wydaje się być nie tyle stan zdrowia, co
raczej wiek konsumenta, coraz młodszego, bardziej świadomego własnych potrzeb i oczekiwań, coraz śmielej artykułującego swoje potrzeby, coraz odważniej
żądającego traktowania go z szacunkiem, wychowanego w warunkach transformacji ekonomicznej i społecznej, zaciętej gry producentów o utrzymanie się na
rynku, w warunkach dających mu poczucie bycia jednostką wartościową i istotną
dla graczy rynkowych.
Stopa zatrudnienia w grupie osób niepełnosprawnych powoli wzrasta, co
przekłada się na ich powiększające się zdolności nabywcze. Uwzględniając również to, że liczba osób niepełnosprawnych rośnie z roku na rok, należy uznać, iż
segment ten będzie coraz bardziej liczył się na rynku, a kierunki zmian i wyznaczanie trendów w zachowaniach konsumenckich staną się udziałem również
grupy osób dotkniętych niepełnosprawnością.
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DISABLED CONSUMERS FACING NEW CONSUMPTION TRENDS
IN THE LIGHT OF OWN RESEARCH
Summary
Consumer behaviors undergo constant changes that are caused by a number of consumption
megatrends. Among these trends one can present servicization, globalization, ecologization, virtualization and prosumption. Physically disabled consumers, as all consumers, are affected by the
postmodern influences and their system and hierarchy of values systematically evolves. The objective of the paper is presentation of main trends of changes and their impact on disabled consumers
behavior.
Keywords: disabled consumers, consumption, consumption trends, consumer
Translated by Magdalena Maciaszczyk

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
NR 875

PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 41, t. 2 2015
DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-11

RADOSŁAW MĄCIK1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

KRYTERIA WYBORU PRODUKTU I MIEJSCA ZAKUPU
PRZY KORZYSTANIU Z PORÓWNYWARKI CENOWEJ

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań o charakterze eksploracyjnym, zrealizowanych techniką CAWI z zadaniem wyboru produktu przez badanego w zewnętrznej porównywarce cen, na
próbie 439 konsumentów. W analizach uwzględniano wybór marki, modelu i ceny automatycznego
ekspresu do kawy, eksplorując, za pomocą wielowymiarowej analizy korespondencji związki tych
cech z wiedzą i preferencjami konsumenta. Zarówno niska, jak i wysoka wiedza prowadzą do wyboru droższego produktu. Niska wiedza wiąże się z wyborem popularnych marek, a preferencje
związane z piciem kawy w stylu amerykańskim (a nie włoskim) do wyboru tańszych produktów.
Wśród kryteriów wyboru produktu dominują niska cena i marka oraz wygląd produktu, a przy wyborze dostawcy – niska cena, darmowa dostawa oraz opinie o sprzedawcy.
Słowa kluczowe: wybór produktu, miejsce zakupu, porównywarki cen, ekspres do kawy, internet

Wprowadzenie
Dostępne współcześnie dla konsumenta narzędzia wspomagające wybór produktu i jego dostawcy w procesie zakupowym, nazywane zbiorczo przez autora
internetowymi pomocami zakupowymi, potencjalnie upraszczają proces wyboru.
Jednym z częściej używanych narzędzi, ze wspomnianej grupy są porównywarki
cenowe. Nazwa ta może być obecnie nieco myląca, ponieważ nowoczesne witryny internetowe tego typu pozwalają wyszukać i porównać produkty w obrębie
danej kategorii według wielu cech, w tym opinii konsumentów.
Ogólny sposób działania porównywarki cenowej polega na przedstawieniu
w trybie interaktywnym, na zapytanie konsumenta z przeglądarki internetowej
1
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lub aplikacji mobilnej, zagregowanych i uporządkowanych według żądanych
kryteriów (np. rosnącej ceny, malejącej popularności) informacji o produktach
w obrębie definiowanej przez dodatkowe warunki zapytania kategorii i/lub informacji o konkretnym produkcie i możliwościach kupienia go u sprzedawców internetowych. Agregowane informacje pochodzą od afiliowanych sprzedawców
internetowych i są przez nich udostępniane porównywarce przez interfejs programistyczny zwykle automatycznie. Współczesne porównywarki cenowe ze
względu na swój model biznesowy, nie korzystają z robotów programowych
zbierających informacje przez odwiedzanie stron sklepów internetowych. Znaczenie mają opinie o produktach i sprzedawcach, szczególnie te pozyskiwane
przez kontakty z klientami, którzy dokonali zakupu, tzw. zaufane opinie (trusted
opinions).
Z punktu widzenia konsumenta, techniczna strona funkcjonowania porównywarki cenowej oraz sposobu pozyskiwania prezentowanych danych nie ma na
ogół większego znaczenia, ważniejsza jest użyteczność samego serwisu – głównie filtrowania i sortowania wyników wyszukiwania oraz zaufanie do przedstawianych rekomendacji.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań własnych
o charakterze eksploracyjnym, dotyczących stosowanych przez konsumentów
kryteriów wyboru produktu i miejsca zakupu przy korzystaniu z porównywarki
cenowej. Badanie miało charakter quasi-eksperymentu, w którym w trakcie
uczestnictwa w ankiecie internetowej należało wykonać zadanie wyboru produktu z danej kategorii, przy jasno określonych istotnych jego cechach, w losowo
przydzielonej, jednej z dwóch najczęściej używanych w Polsce porównywarek
cenowych, czyli Ceneo.pl i Skąpiec.pl.
Przegląd literatury
Temat porównywarek produktów i/lub cen jest obszarem zainteresowania
głównie z dziedziny systemów informacyjnych, a publikacje np. zespołów badawczych G. Häubla czy też I. Benbasata zwykle dotyczą technicznych aspektów
projektowania i funkcjonowania serwisów internetowych wykorzystujących systemy interaktywnych lub pasywnych pomocy decyzyjnych2. Porównywarki cen
2 K.B. Murray, G. Häubl, Interactive consumer decision aids, w: Handbook of marketing decision models, red. B. Wierenga, Springer, 2008, s. 55–77; W. Wang, I. Benbasat, Interactive decision aids for consumer decision making in e-commerce: The influence of perceived strategy restrictiveness, „MIS Quarterly” 2009, No. 2, s. 293–320; G. Häubl, V. Trifts, Consumer decision making
in online shopping environments: The effects of interactive decision aids, „Marketing Science”
2000, No. 1, s. 4–21.
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i produktów są więc przykładem pozornie prostych internetowych pomocy decyzyjnych, głównie o interaktywnym charakterze.
Internetowe pomoce decyzyjne wspomagają konsumenta podczas procesu
decyzyjnego przez ujawnienie jego preferencji, wykonanie wyszukiwania oraz
wskazanie rekomendacji. J. Pfeiffer3 wyróżnia: systemy rekomendacji, w tym
tzw. agentów rekomendacji – recommendation agents (RA) – zwykle rozwiązania pasywne na witrynie internetowej zorientowane na ujawnianie preferencji
użytkownika i dostarczenie mu rekomendacji4; interaktywne narzędzia zarządzania informacją – interactive information management tools (IIMT) – porównujące informacje o produktach jednego/wielu sprzedawców i prezentujące porównanie użytkownikowi, np. klasyczna porównywarka cen, przy czym, jeśli wybór
następuje z kryteriów predefiniowanych, niemożność użycia własnych kryteriów
skutkować może niezadowoleniem użytkownika, który dostaje zbyt dużo wyników, albo nie może nic znaleźć, przy zawężonych kryteriach wyszukiwania5.
Inny nurt badań dotyczy akceptacji korzystania ze wspomnianych narzędzi
przez konsumentów i wiąże się z teoriami powiązanymi z modelem akceptacji
technologii (TAM) i modelami pochodnymi (np. TAM/TTF, UTAUT), np. w badaniach kierowanych przez I. Benbasata, czy D. Gefena6.
Warto zauważyć, że zainteresowanie badaczy dotyczące internetowych pomocy decyzyjnych było dotychczas zazwyczaj oddzielane od badań wpływu internetowych opinii o produktach i sprzedawcach. Dopiero w ostatnim okresie pojawiły się publikacje dotyczące wyborów w środowisku rekomendacji
internetowych – badania Dellaert i Häubl7, a także mediów społecznościowych
jako źródeł rekomendacji, np. autorstwa P. Chetterjee8.

3

J. Pfeiffer, Interactive decision aids in e-commerce, Physica-Verlag A Springer Company,
2012, s. 93.
4 B. Xiao, I. Benbasat, E-commerce product recommendation agents: use, characteristics, and
impact, „MIS Quarterly” 2007, Vol. 31, No. 1, s. 137–209.
5 W. Wang, I. Benbasat, Interactive decision aids…, s. 293–320.
6 D. Gefen, E. Karahanna, D.W. Straub, Trust and TAM in online shopping: An integrated model,
„MIS Quarterly” 2003, No. 1, s. 51–90; I. Benbasat, H. Barki, Quo vadis, TAM?, „Journal of the
Association of Information Systems” 2007, No. 4, s. 211–218.
7 B.G.C. Dellaert, G. Häubl, Searching in choice mode: consumer decision processes in product
search with recommendations, „Journal of Marketing Research” 2012, No. 2, s. 277–288.
8 P. Chatterjee, Drivers of new product recommending and referral behaviour on social network
sites, „International Journal of Advertising” 2011, No. 1, s. 77–101.
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W Polsce poza badaniami autora9 przeprowadzono niewiele badań na temat
korzystania z internetowych pomocy decyzyjnych, w tym porównywarek
cen/produktów.
Zastosowane metody badawcze
Główną metodą badawczą była ankieta internetowa (CAWI). Zastosowano
dobór próby na zasadzie kuli śnieżnej z rekrutacją do badania przez pocztę elektroniczną. Respondentami byli studenci autora oraz osoby przez nich zaproszone
– za udział w badaniu studenci otrzymywali 5 punktów za aktywność branych
pod uwagę przy zaliczeniu (łączna ocena do 100 punktów, w tym do 10 za aktywność). Kwestionariusz (15 ekranów i 22 pytania, w tym skale złożone) składał
się z dwóch części (wstępnej, mierzącej postawy wobec zakupów, w tym internetowych i wybrane zachowania konsumentów, oraz podsumowującej wykonane
zadanie) rozdzielonych quasi-eksperymentalnym zadaniem wyboru automatycznego ekspresu do kawy w naturalnym środowisku losowo wybranej porównywarki cenowej (w formule testu A/B). W artykule wykorzystano jedynie fragmenty zebranych danych.
Uzyskano 461 odpowiedzi na 575 wysłanych zaproszeń (stopa odpowiedzi
na poziomie 80,2%). Po weryfikacji do analiz przyjęto 439 kwestionariuszy,
w których poprawnie wykonano zadanie w porównywarce cen, czyli dokonano
wyboru wyznaczonych warunków brzegowych, w tym maksymalnej ceny produktu i jego określonych cech (za wyjątkiem koloru obudowy, w przypadku której dopuszczono dodatkowo kolory metalu). Efektywna stopa odpowiedzi wyniosła więc 76,3%.
W strukturze badanej próby – której uczestnicy musieli aktywnie korzystać
z internetu oraz dokonać co najmniej jednego zakupu przez internet w roku poprzedzającym badanie – dominowały kobiety (60,1%), a mężczyźni stanowili ok.
39,9% próby. Przeciętny wiek badanych wyniósł 24,4 roku z odchyleniem standardowym 5,0 lat (zakres wieku: 18–46 lat, mediana 23 lata). Prawie 1/3 badanych była mieszkańcami terenów wiejskich.
Wybór kategorii produktu, jaką poddano badaniu wynikał z małej popularności automatycznych ekspresów do kawy w polskich gospodarstwach domowych, przez co minimalizowano wpływ własnych doświadczeń na wybór, a maksymalizowano znaczenie informacji o produkcie uzyskiwanej z porównywarki
9 Zob. R. Mącik, Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów, Wyd. UMCS, Lublin 2013; R. Mącik, D. Mącik,
M. Lipowski, R. Furtak, Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zachowania konsumentów – studium empiryczne, Wyd. UMCS, Lublin 2011.
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cenowej. Posiadanie jakiegokolwiek urządzenia do parzenia kawy deklarowało
26,7% badanych, z tego ekspres przelewowy miało 11,4% osób, ekspres ciśnieniowy na kapsułki – 6,6%, kolbowy ekspres ciśnieniowy – 6,2%, automatyczny
ekspres do kawy – 5,0%, a tzw. airpress10 – 0,2%. W efekcie, tylko co dwudziesty
badany miał doświadczenie z kategorią produktów, której dotyczył wybór.
Głównym celem badania była eksploracja zachowań badanych w interakcji
z porównywarką cenową, dlatego prezentowane dane poddano analizie opisowej,
dla pytań otwartych posługując się prezentacją wyników w formie chmur wyrażeń i słów (zamiast kodowania w kategorie), z wykorzystaniem narzędzia Wordle11. Dodatkowo dla wybranych zmiennych zastosowano wielowymiarową analizę korespondencji (MCA) – ze względu na nominalny poziom pomiaru
zmiennych – marka i preferencje sposobu parzenia kawy.
Główne obszary eksploracji dotyczyły powiązań między wyborem marki
i produktu oraz jego ceną i wybieranym sklepem a wiedzą na temat analizowanej
kategorii i preferencjami sposobu przygotowania kawy. Nie formułowano formalnych pytań i hipotez badawczych, niemniej jednak spodziewano się nieliniowych zależności, głównie jeśli chodzi o poziom wiedzy na temat wybieranej kategorii produktu względem marki i ceny wybranego produktu.
Wyniki badań
Rezultatem wykonanego zadania był wybór automatycznego ekspresu do
kawy, z określonymi cechami: marka i typ oraz maksymalna cena, a także preferowane miejsca zakupu – sklep internetowy.
Należy zauważyć, że konsumencki rynek automatycznych ekspresów do
kawy jest rynkiem o charakterze oligopolistycznym – kilka głównych marek ma
łączne udziały rynkowe na poziomie ok. 80–90%. Wybierane przez badanych
marki dlatego najczęściej były właśnie najlepiej znanymi markami na rynku (rys.
1), postrzeganymi jako specjaliści rynkowi – szczególnie Saeco12 i DeLonghi, lub
producenci szerszej gamy produktów AGD (tzw. małego AGD – Krups, Severin,
Zelmer, i zarówno małego, jak i dużego AGD – Bosch i Siemens). Dominacja
10 Airpress jest to alternatywne do ekspresów urządzenie do parzenia kawy, szybko zdobywające
popularność.
11 Wordle pozwala tworzyć chmury słów lub wyrażeń, dla języka polskiego nie obsługuje jednak
tzw. stemmingu, tj. redukcji słowa do rdzenia, stąd podobnie brzmiące słowa występują oddzielnie
na rysunkach, www.wordle.net/ (10.06.2015).
12 W okresie prowadzenia badań trwał rebranding marki Saeco po jej przejęciu przez firmę Philips. Produkty dostępne w sklepach były oznaczone marką Saeco, marką przejściową Philips Saeco,
a najtańsze z modeli – samodzielną marką Philips. Dla celów analizy połączono wskazania wyborów tych marek.
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marek pochodzenia włoskiego (Saeco i DeLonghi) związana jest z postrzeganiem
Włoch i kulturą picia kawy – espresso. Nie wybrano żadnej z marek mniej znanych, np. Gaggia, WMF, chociaż limit ceny utrudniał znalezienie produktów nimi
oznaczonych.

Rys. 1. Najczęściej wybierane przez badanych marki ekspresów
Źródło: badanie własne.

Wśród głównych wybieranych marek, 10 najczęstszych produktów (tab. 1)
stanowiło nieco ponad 50% wyborów, przy czym bezpośrednia obserwacja kategorii ekspresów, w obu wykorzystywanych porównywarkach podczas prowadzenia badania, wskazywała na promowanie dwóch produktów: Saeco HD8753
w Ceneo.pl i Krups EA8298 w Skąpiec.pl – w obu przypadkach były to produkty
dobrze wyposażone, m.in. w automatyczny spieniacz mleka, przy czym ekspres
Saeco był produktem starszym na rynku. Efekt promocji wskazanych urządzeń
jest widoczny w wyborach badanych do tego stopnia, że struktura wybieranych
marek istotnie różni się w obu przypadkach na korzyść Saeco w Ceneo.pl i Krups
w Skąpiec.pl (chi-kwadrat = 34,033, df = 8, p = 0,000), chociaż nie widać tego
w deklarowanych kategoriach powodów wyboru produktu – fakt promowania
produktu w serwisie wspomniano tylko kilkukrotnie. Warto również zauważyć,
że najczęściej wybierany produkt – ekspres DeLonghi ECAM22.110 – wybrany
przez prawie 10% badanych był jednym z dwóch najtańszych produktów spełniających wymagane kryteria i był wybierany praktycznie wyłącznie ze względu
na cenę.

135

Kryteria wyboru produktu i miejsca zakupu…

Tabela 1
Najczęściej wybierane produkty – pięć głównych marek

Marka:
Najczęściej wybierane produkty:
(% wyborów dla
całej próby)

Saeco
HD8753
8,2

DeLonghi
ECAM22.110
9,8

Krups
EA8298
6,8

Bosch
TES50129
4,1

Siemens
TE506209
4,6

HD8768
6,4

ECAM23.460
3,6

EA8108
3,0

TES50621
2,1

TK53009
2,1

Uwaga: 10 wskazanych produktów uzyskało 50,6% wyborów badanych.
Źródło: badanie własne, marki i nazwy modeli produktów użyto w celach identyfikacji.

Eksplorując relacje między deklarowaną wiedzą na temat parzenia kawy
i ekspresów oraz preferencjami w tym zakresie a wybraną marką ekspresu i jego
ceną posłużono się wielowymiarową analizą korespondencji (MCA) z normalizacją symetryczną (rys. 2).

Uwaga: Preferencje – dotyczące sposobu parzenia kawy, Wiedza – na temat sposobów parzenia kawy.
Rys. 2. Wielowymiarowa analiza korespondencji (MCA) dla analizowanych zmiennych (normalizacja symetryczna)
Źródło: badania własne, n = 439.
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Bardzo niska wiedza zazwyczaj dotyczy osób niepijących kawy lub czyniących to sporadycznie. Osoby takie chętniej wybierały bardziej znane marki ekspresów (Saeco i Krups), zazwyczaj w cenie powyżej mediany rozkładu, relatywnie często produkty najdroższe, co można tłumaczyć poszukiwaniem redukcji
ryzyka podjęcia złej decyzji przez wybór produktu znanej marki o relatywnie wysokiej cenie. Odwrotny schemat można zauważyć wśród respondentów deklarujących dużą wiedzę – wybór marek mniej znanych lub oferujących bardzo głęboki asortyment, ale raczej wyższe ceny. Widoczny jest także wpływ preferencji
rodzaju pitej kawy – z ekspresu przelewowego lub rozpuszczalnej – na wybór
możliwie najtańszych produktów, przy czym w pierwszym przypadku wiązało
się to z wyborem marek Bosch, DeLonghi i Zelmer. Spośród marek Bosch i DeLonghi wybierano głównie tańsze modele ekspresów, a Saeco, Krups i Siemens
– droższe (rys. 2 i tab. 1).
Zaprezentowane na rysunku 313 chmury wyrażeń – część (a) i słów (b) są
prezentacją otwartych pytań o najważniejsze kryteria wyboru produktu zastosowane w zadaniu do wykonania. Część (a) rysunku 3 prezentuje najczęstsze wskazania pierwszego najważniejszego kryterium wyboru w formie surowych wypowiedzi udzielonych przez respondentów, a część (b) – pojedyncze najczęstsze
słowa z łącznie dwu najważniejszych deklarowanych powodów wyboru.
Wyraźnie widoczne jest, że najczęstszym głównym kryterium wyboru była
cena (charakteryzowana dodatkowo jako: dobra, przystępna, atrakcyjna, ale
rzadko niska), drugie kryterium to marka (znana ogólnie lub konkretnej osobie,
dobra itp.). Często podkreślano, że głównym kryterium było spełnienie podanych
w zadaniu cech produktu, co jest ewidentnym artefaktem uzyskanym w badaniu.
Inne kryteria, w tym: wygląd produktu (ładny, elegancki), opinie o produkcie,
dookreślone lub rozumiane ogólnie parametry techniczne, postrzegana jakość,
funkcjonalność lub elementy wyposażenia (pojemnik na mleko, ceramiczny młynek) były wskazywane znacznie rzadziej jako pierwsze kryterium wyboru (rys.
3a).
Przy uwzględnieniu dwóch najważniejszych czynników wyboru (rys. 3b),
oprócz ceny i marki oraz spełnienia wymagań przedstawionych w opisie zadania,
istotne dla badanych były opinie (o produkcie) i jego wygląd, które w porównaniu
do pierwszego czynnika wyboru były znacznie częściej wskazywane, co można
interpretować jako kryteria dodatkowe. Zdecydowanie rzadziej wskazywano
funkcje i parametry (techniczne), co może być efektem braku wiedzy na temat
Autor zdaje sobie sprawę z niewielkiej czytelności rzadszych treści na rys. 3 i 4, natomiast
w analizie skupia się na głównych kategoriach.
13
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analizowanej kategorii produktu, ale też przekonania, że technicznie ekspresy te
niewiele się różnią, natomiast różnicują je kryteria pozatechniczne.

(a) Chmura wyrażeń – pełne surowe wypowiedzi

(b) Chmura słów – najczęstsze słowa ekstrahowane z dwu głównych czynników wyboru
Uwaga: większy rozmiar czcionki oznacza relatywnie większą częstość wskazań.
Rys. 3. Wizualizacja najważniejszych kryteriów wyboru ekspresu przez badanych
Źródło: badania własne, n = 439.

Drugim, po wyborze produktu, elementem zadania wykonywanego przez badanych był wybór miejsca zakupu i uzasadnienie jego wyboru. Takie rozdzielenie
wyboru produktu i jego dostawcy zostało opisane przez autora w analizach poprzednich badań14. Wyniki z badań bieżących przedstawiono na rysunku 4 w sposób analogiczny jak dla wyboru produktu (tj. rys. 3), czyli najpierw analizując
14

R. Mącik, Technologie informacyjne i komunikacyjne…, s. 172–174, 196–200.
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najważniejsze kryterium wyboru dostawcy na podstawie surowych wypowiedzi
badanych (rys. 4a), a następnie ekstrahowanych słów w dwóch najważniejszych
kryteriach wyboru (rys. 4b).

(a) Chmura wyrażeń – pełne surowe wypowiedzi

(b) Chmura słów – najczęstsze słowa ekstrahowane z dwu głównych czynników wyboru
Uwaga: większy rozmiar czcionki oznacza relatywnie większą częstość wskazań.
Rys. 4. Wizualizacja najważniejszych kryteriów wyboru dostawcy przez badanych
Źródło: badania własne, n = 439.

Dość oczywiste jest zdecydowanie najczęstsze wskazywanie ceny (w domyśle: najniższej z dostępnych dla danego produktu) jako najważniejszego kryterium wyboru dostawcy. Dodatkowy czynnik kosztowy – koszty dostawy (najlepiej darmowa dostawa) był drugim pod względem częstości wskazań; kolejne
odnosiły się do cech sklepu ograniczających ryzyko zakupu: dobre opinie,
znany/sprawdzony sklep, szybka wysyłka. W zasadzie nie pojawiały się formy
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płatności – na rynku polskim przedpłata przelewem lub zapłata przy odbiorze
traktowane są przez konsumentów jako norma, a inne sposoby są rzadkie.
Podsumowanie
Przeprowadzone badanie potwierdza spostrzeżenia z wcześniejszych badań
autora15 oraz przypuszczenia poczynione przy projektowaniu badania. Wykonana
eksploracja pozwoli zaprojektować badanie pogłębiające problem czynników
wyboru produktu w środowisku porównywarki cen/produktów.
Uzyskane rezultaty, co do powiązań między wiedzą konsumenta w stosunku
do kategorii produktu, jego preferencjami a wyborami marki, ceny i typu produktu są generalnie zbieżne z teorią. Należy podkreślić identyfikację substytucji
wiedzy na temat kategorii przez wybory znanej marki i wysokiej ceny produktu,
w celu minimalizacji ryzyka błędnej decyzji.
Wśród czynników wyboru produktu i dostawcy rezultaty zaprezentowano
w sposób uwidoczniający dominację ceny i kosztu zakupu (co może wynikać
także z cech środowiska porównywarki cen). W wyborze produktu duże znaczenie miała znana marka i wygląd produktu, a znacznie mniejsze – opinie o nim
i cechy techniczne. Z kolei dla wyboru miejsca zakupu opinie o sklepie były
uwzględniane przez badanych zaraz po czynnikach kosztowych – dowodzi to wysokiego poziomu odczuwanego ryzyka nierzetelności sprzedawcy.
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THE CRITERIA FOR PRODUCT AND VENDOR SELECTION
REVEALED DURING PRICE COMPARISON SITE USAGE
Summary
The paper contains the results of an exploratory study, realized by CAWI technique, including
task of product selection carried out in external price comparison site, on the sample of 439 consumers. Performed analyses were taking into account the choice of brand, model and price of automatic coffee machines, exploring the relations of these features with the knowledge and preferences
of consmers with the use of multidimensional correspondence analysis. Both low and high
knowledge levels led to choose a more expensive product. Low knowledge is involved in the selection of more popular brands and preferences related to drinking coffee in an American-style (not
Italian) to choose cheaper coffee machine. Among the product selection criteria dominated: low
price, known brand and product appearance. Among the vendor selection creteria dominated: low
price, free delivery and opinions about the seller.
Keywords: product selection, place of purchase, price comparison sites, coffee machine, internet
Translated by Radosław Mącik
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BADANIE LOJALNOŚCI KLIENTÓW BIUR PODRÓŻY2

Streszczenie
Głównym celem artykułu jest charakterystyka i porównanie wskaźników służących zarówno
do pomiaru lojalności, jak i zarządzania relacjami z klientami (wskaźnik NPS oraz indeks TRI*M)
oraz przedstawienie możliwości ich implementacji w gospodarce turystycznej. W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczących lojalności nabywców usług turystycznych
ogólnopolskiej sieci biur podróży.
Słowa kluczowe: lojalność, zarządzanie relacjami z klientami, wskaźniki, biura podróży, usługi
turystyczne

Wprowadzenie
Większość obecnych w literaturze prób definiowania lojalności opisuje ją
w dwóch kategoriach – postaw oraz zachowań nabywców3. Pamiętając o złożoności lojalności nabywców, aby osiągnąć dostateczny poziom zrozumienia postępowania nabywcy oraz przeprowadzenia oceny lojalności, w pomiarze tego
zjawiska należy uwzględnić zarówno przejawy lojalności behawioralnej, jak
i emocjonalnej.

1

izabela.michalska@ue.wroc.pl.
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 2011/03/D/HS4/03420 pt. „Lojalność klientów biur podróży w Polsce - uwarunkowania, modele, wyniki badań” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
3 Lojalność jako postawa oznacza subiektywne odczucia klientów powodujące ich przywiązanie
do poszczególnych kategorii ofert rynkowych, krystalizujące się przez doznania emocjonalne i stan
świadomości. Z kolei lojalność rozumiana jako zachowanie przejawia się powtarzaniem zakupu
określonych ofert, zwiększaniem zamówień lub udzielaniem rekomendacji, za: Marketing. Ujęcie
relacyjne, red. M. Brzozowska-Woś, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010, s. 78.
2

142

Izabela Michalska-Dudek

Ze względu na to, że zjawisko niemierzone nie może być odpowiednio zarządzane, dlatego aby właściwie zarządzać lojalnością nabywców przedsiębiorstwa turystyczne potrzebują odpowiednich miar ukazujących poziom lojalności
swoich klientów4. Problem pomiaru lojalności powinien być analizowany
z punktu widzenia całej organizacji oraz pojedynczych relacji z indywidualnymi
nabywcami. Pomiaru lojalności jako wielowymiarowej kategorii opisującej skumulowany efekt zachowań klientów nie można ponadto sprowadzić do zastosowania jednego wskaźnika. Niesie to za sobą konsekwencje wielości metod i technik pomiaru, jakie oferują zarówno literatura przedmiotu, jak i praktyka
realizowanych badań rynkowych5.
W literaturze przedmiotu dostępnych jest wiele wskaźników służących do
pomiaru6 i zarządzania lojalnością nabywców7. Znaczenie klientów jako interesariuszy jest coraz powszechniej doceniane, dlatego przedsiębiorstwa prowadzą
liczne badania poziomu lojalności konsumentów realizowane przy wykorzystaniu różnorakich narzędzi badawczych. Niestety często badacze zapominają, że
dowolność w formułowaniu pytań badawczych sprawia, że taki pomiar nie daje
możliwości porównania wyników z szeroko rozumianym rynkiem8. W tym kontekście szczególnie warto zwrócić uwagę na narzędzia charakteryzujące się ograniczoną i wystandaryzowaną liczbą pytań, jak wskaźnik NPS oraz indeks TRI*M.
Głównym celem artykułu jest porównanie wskaźników NPS i TRI*M służących do pomiaru lojalności oraz zarządzania relacjami z klientami, a także przedstawienie możliwości ich implementacji w gospodarce turystycznej. W artykule

W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wyd. Naukowe
PWN, Warszawa 2008, s. 118 i n.
5
S. Skowron, Ł. Skowron, Lojalność klienta a rozwój organizacji, Difin, Warszawa 2012, s. 90.
6 Podstawowe wskaźniki marketingowe służące do pomiaru lojalności (np. wskaźniki satysfakcji
klientów, utrzymania klientów, utraty klientów czy wskaźniki – standardowy i wzmocniony – lojalności) ułatwiają pomiar wartości klientów i uszeregowanie ich według udziału, jaki wnoszą do
całkowitego zysku, umożliwiając podejmowanie odpowiednich decyzji w zarządzaniu portfelem
nabywców.
7 Przedstawiciele praktyki gospodarczej stosują zarówno tzw. tradycyjne wskaźniki wyboru
klienta jak: RFM (recency-frequency-monetary value), SoW (Share of Wallet) – udział w portfelu
czy PCV (Past Customer Value) – przeszła wartość klienta, które oparte na danych historycznych
i biorą pod uwagę tylko zaobserwowane zachowania nabywcze, zakładając, że powtórzą się one
w przyszłości, jak i wskaźniki, takie jak: wartość życiowa klienta (CLV – Customer Lifetime Value), służący do przewidywania przyszłych zachowań klientów, za: V. Kumar, Zarządzanie wartością klienta, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 37 i n.
8 K. Andruszkiewicz, L. Nieżurawski, K. Śmiatacz, Role i satysfakcja interesariuszy przedsiębiorstw w sytuacji kryzysowej, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8, s. 18–24.
4
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zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczących analizy lojalności (behawioralnej i emocjonalnej) nabywców usług turystycznych ogólnopolskiej sieci
biur podróży.
Wskaźnik Net Promoter Score oraz indeks TRI*M w planowaniu marketingowym oraz zarządzaniu lojalnością nabywców na rynku turystycznym
Wskaźnik NPS (Net Promoter Score) – opracowany przez F.F. Reichhelda
przy współpracy z firmą Satmetrix – to miara lojalności nabywców, rozumiana
jako efekt uczenia się i przekonania nabywcy, że określona marka najlepiej zaspokaja jego potrzeby, przynosząc mu wyjątkowe korzyści9. Jest to narzędzie
stworzone jako alternatywa dla tradycyjnych metod pomiaru, obecnie coraz częściej wykorzystywane w praktyce gospodarczej. Dzieje się tak ze względu na
jego wartość diagnostyczną oraz uniwersalny charakter umożliwiający dokonywanie porównań w ramach różnych rynków geograficznych, branż czy oddziałów organizacji.
NPS to prosty wskaźnik budowany na podstawie odpowiedzi udzielonych
przez dotychczasowych klientów firmy na jedno pytanie: „Jak bardzo jest prawdopodobne, że polecił(a)by Pan(i) firmę X swojemu znajomemu?”10 W zależności od wskazań respondenci zostają zakwalifikowani do jednej z trzech grup nabywców11:
 promotorów (promoters) – grupy o bardzo wysokiej skłonności polecenia – według dokonanych wskazań – respondentów udzielających odpowiedzi z przedziału <9; 10>,
 biernych (passives) – grupy o średniej skłonności polecenia – według dokonanych wskazań – respondentów udzielających odpowiedzi z przedziału <7; 8>,
 krytyków (detractors) – klientów niezadowolonych, o niskiej skłonności
polecenia – według dokonanych wskazań – respondentów udzielających
odpowiedzi z przedziału <0; 6>.
9 F.F. Reichheld, The one number you need to grow, „Harvard Business Review” 2003, Vol. 81,
No. 12, s. 46–54.
10 Na podstawie badań dotyczących zwyczajów zakupowych nabywców zrealizowanych na próbie 4 tys. respondentów z sześciu branż stwierdzono, że pytaniem najlepiej skorelowanym z preferencjami zakupowymi nabywców jest pytanie, które w oryginale brzmiało: „How likely is it, that
you would recommend [company X] to a friend or coleague?” Respondenci na 11-stopniowej skali
wskazują odpowiedź od 0 do 10, gdzie 0 oznacza „zupełnie nieprawdopodobne”, natomiast 10
„bardzo prawdopodobne”, por. F.F. Reichheld, The one number…, s. 46–54; The ultimate question
driving good profits and true growth, red. FF. Reichheld, Bain & Company, Harvard Business
School Press, Boston 2006.
11 Ibidem.
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Wartość wskaźnika NPS wyznacza różnica między odsetkiem „promotorów”
i „krytyków” danego przedsiębiorstwa, która jest wyrażana liczbowo, nie procentowo i w skrajnych przypadkach może przybierać wartości z przedziału <–100;
+100>12. Podstawowa interpretacja wskaźnika jest prosta: im wyższa wartość
wskaźnika, tym lepiej dla przedsiębiorstwa i jego zrównoważonego wzrostu13,
a w sytuacji, gdy wskaźnik ten osiąga niski poziom, trzeba podjąć działania zmierzające do zwiększenia wartości dostarczanej klientom14.
Analizując możliwości wykorzystania wskaźnika NPS do pomiaru lojalności
nabywców usług turystycznych należy wskazać zarówno jego zalety, jak i wady.
Do największych zalet należą: niskie koszty, szybkość i prostota przeprowadzenia badania, czytelność i łatwość interpretacji, możliwość wyznaczenia kierunku
zmian oraz porównywania z konkurencją. Wskaźnik ma również pewne niedoskonałości, o których nie można zapominać stosując go w praktyce badań rynku
turystycznego – są to: brak potwierdzenia w innych badaniach, że zastosowane
pytanie jest najlepszym, jakie można zadać, aby zweryfikować przywiązanie nabywcy na rynku turystycznym, nie zawsze możliwe jest porównywanie między
różnymi rodzajami działalności15, a podział 11-pozycyjnej skali tylko na trzy
przedziały może powodować utratę cennych informacji, bowiem metoda NPS nie
różnicuje wartości wyników, dotyczących grupy „krytyków” danego przedsiębiorstwa. Należy zwrócić również uwagę na ograniczenia wynikające z braku
jednoznaczności wskazań i co za tym idzie pewne trudności interpretacyjne16. Na
podstawie powyższych uwag należy uznać, że choć wskaźnik NPS może być wykorzystywany w badaniu lojalności nabywców na rynku turystycznym, to przy
jego zastosowaniu należy wykazać się dużą ostrożnością i używać go jako uzupełniającego pomiaru.

12

F.F. Reichheld, The one number…, s. 46–54.
Według badań przeprowadzonych przez Reichhelda przeciętna wartość NPS dla amerykańskich przedsiębiorstw mieści się w przedziale <10; 15>, zaś dla czołówki amerykańskich marek
jego wartość osiągała znacznie wyższe wartości. Warto odnotować, że badając amerykański rynek
linii lotniczych w 2014 r., firma konsultingowa Satmetrix, na podstawie badań 2363 respondentów
wykazała, że NPS dla 10 największych firm w sektorze mieścił się w przedziale <–8; 62>, zob.
Satmetrix Data Products: Net Promoter Benchmarks, Satmetrix, Redwood City 2014, s. 4–5.
14 R. Seweryn, Lojalność odwiedzających wyzwaniem dla obszaru recepcji turystycznej w obecnych warunkach rynkowych, w: Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku turystycznego, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 258,
Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012, s. 28.
15 R. Shaw, Opinion piece Net Promoter, „Journal of Database Marketing & Customer Strategy
Management” 2008, Vol. 15, No. 3, s. 139.
16 Przykładowo wskaźnik NPS na poziomie 20 osiągnie zarówno firma mająca 60% „promotorów” i 40% „krytyków”, jak i 20% „promotorów” i 0% „krytyków”.
13
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Kolejnym narzędziem pomocnym w pomiarze i zarządzaniu lojalnością nabywców usług turystycznych jest – opracowany przez J. Scharioth wraz z zespołem badaczy z firmy Infratest Burke w Monachium – zestaw metod badawczych
(tzw. metody Infratest Burke) wykorzystujący: Indeks TRI*M17 (wskaźnik
TRI*M, Indeks Zadowolenia Klienta), typologię konsumentów, Mapę TRI*M,
analizę konkurencji i tzw. Conversion Model TRI*M18. Indeks TRI*M umożliwia pomiar zadowolenia klienta, porównanie jego zmian w czasie, pozwala firmom czuwać nad odpowiednią jakością ofert, porównać własny indeks z indeksem konkurentów oraz szacować konkurencyjność przedsiębiorstwa19. Indeks
TRI*M to ilościowa miara zadowolenia i przywiązania nabywców wyrażona za
pomocą jednej liczby (tab. 1).
Tabela 1
Interpretacja indeksu TRI*M

Indeks
TRI*M
<70; 100>

<40; 70)

(40; 0>

Interpretacja
silna pozytywna relacja przedsiębiorstwa
turystycznego z klientem; należy kontynuować przyjętą strategię związku
liczne słabości związku między przedsiębiorstwem turystycznym a nabywcą oraz
potrzeba zmian, by go udoskonalić
potrzeba gruntownej przebudowy dotychczasowej strategii związku firmy turystycznej z nabywcą bądź rezygnacji
z niego

Klasyfikacja nabywców
klienci bardzo lojalni
TRI*M  <95; 100>
klienci lojalni
TRI*M  <70; 95)
klienci neutralni
klienci łatwi do utracenia
TRI*M  <10; 40)
klienci niemal utraceni
TRI*M  <0; 10)

Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Smyczek, Badanie lojalności konsumentów na rynku
z wykorzystaniem metody TRI*M, w: Marketingowe badania bezpośrednie – zastosowania, red.
R. Milic-Czerniak, Difin, Warszawa 2005, s. 97–98.

W celu obliczenia indeksu TRI*M dokonuje się oceny czterech parametrów
cząstkowych20: ogólnej oceny przedsiębiorstwa, skłonności do rekomendowania
przedsiębiorstwa, lojalności (intencji podtrzymania w przyszłości relacji z firmą
i powtórzenia zakupu) oraz przewagi konkurencyjnej, czyli poziomu korzyści
17 Skrót TRI*M pochodzi od angielskich słów: measuring, managing, monitoring i odnosi się
do: zarządzania, pomiaru oraz monitorowania, co oznacza, że metody te służą do pomiaru oraz
monitorowania zadowolenia nabywców oraz zarządzania zadowoleniem w celu zdobycia i umacniania lojalności nabywców lub odebrania nabywców firmom konkurencyjnym.
18 S. Smyczek, Lojalność konsumentów na rynku. Wybrane zagadnienia, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001, s. 187 i n.
19 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i zastosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 89.
20 S. Smyczek, Lojalność konsumentów na rynku…, s. 97.
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czerpanych ze współpracy z danym przedsiębiorstwem, a nie jego konkurentem(ami). Indeks TRI*M stanowi podstawę budowy typologii konsumentów,
a na jego podstawie można wyróżnić cztery kategorie klientów przedsiębiorstwa,
a mianowicie: wyznawców (apostołów) – nabywców zadowolonych i lojalnych,
zakładników – nabywców lojalnych, jednak nieusatysfakcjonowanych, wyrachowanych – nabywców zadowolonych, a nielojalnych, a także terrorystów – klientów niezadowolonych i nielojalnych21. Wobec poszczególnych grup nabywców
przedsiębiorstwa turystyczne powinny podejmować zróżnicowane działania marketingowe22.
Wśród argumentów przemawiających za implementacją metody TRI*M na
rynku turystycznym należy wskazać przede wszystkim: czytelność metody, prostotę prezentacji wyników, wystandaryzowany sposób ilościowego wyrażenia
poziomu zadowolenia nabywców, umożliwienie identyfikacji czynników warunkujących satysfakcję oraz tych, które determinują lojalność nabywców, a także
możliwość monitorowania poziomu zadowolenia nabywców w czasie23.
Analiza lojalności behawioralnej nabywców usług turystycznych na przykładzie ogólnopolskiej sieci agencyjnych biur podróży w Polsce
Badanie lojalności nabywców usług turystycznych jednej z ogólnopolskich
sieci agencyjnych biur podróży w Polsce przeprowadzono dwuetapowo – analizując dostępne wewnętrzne dane historyczne dotyczące rezerwacji dokonanych
przez nabywców w latach 2013–2014 oraz przeprowadzając badania ankietowe
dotychczasowych klientów sieci. Do przeprowadzenia podstawowego pomiaru
lojalności nabywców usług turystycznych wybrano wskaźniki marketingowe
21 Istnienie nabywców sklasyfikowanych jako wyznawcy i terroryści tłumaczy mechanizmy
współzależności między zadowoleniem i lojalnością. Wyznawcy to konsumenci bardzo zadowoleni
z oferty firmy i lojalni wobec niej, T.O. Jones, W.E. Sasser Jr., Why satisfied customer defect,
„Harvard Business Review” 1995, Vol. 73, No. 6, s. 88–99.
22 Celem przedsiębiorstwa powinno być utrzymanie jak największej liczby wyznawców we
wszystkich grupach docelowych, do których adresuje ono swoją ofertę. Terroryści to konsumenci
rozczarowani dotychczasowymi relacjami z przedsiębiorstwem. Dzieląc się swoimi doświadczeniami i niepozytywnymi opiniami z innymi uczestnikami rynku, odstraszają potencjalnych klientów, a ich istnienie stanowi dla funkcjonowania przedsiębiorstwa poważne zagrożenie. Zakładnicy
to niezadowoleni klienci, którzy z powodu istniejących barier mają utrudnioną możliwość zmiany
dostawcy bądź nie mają jej wcale. Klienci wyrachowani nie dostrzegają produktowej lub wizerunkowej przewagi przedsiębiorstwa nad konkurencją, a pozostają jego klientami nie dlatego, że jego
oferta lepiej niż inne spełnia ich potrzeby, lecz dlatego, że dana firma oferuje lepsze niż konkurencja warunki sprzedaży. Konsumenci wyrachowani choć są zadowoleni z oferty przedsiębiorstwa
i relacji z nim, to nie są nabywcami lojalnymi i przy podejmowaniu decyzji o kolejnym zakupie
nadal będą porównywać oferty rynkowe i wybierać najkorzystniejszą, za: S. Smyczek, Lojalność
konsumentów na rynku…, s. 99–100.
23 Ibidem, s. 97.
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uwzględniające cechy charakterystyczne oferty usługowej firm turystycznych
oraz specyfikę zachowań nabywców usług turystycznych: wskaźnik utrzymania
klientów oraz wskaźnik utraty klientów24.
Analizie poddano, pochodzące z systemu księgowo-rezerwacyjnego, dane historyczne dotyczące 3623 rezerwacji dokonanych w latach 2013–2014 przez nabywców usług turystycznych w 42 biurach badanej sieci biur agencyjnych.
W zbiorze tym odnotowano 785 przypadków powrotu i dokonania przez klientów
kolejnej rezerwacji imprez turystycznych w badanym przedsiębiorstwie turystycznym. Porównania dokonano rok do roku.
Na podstawie danych historycznych obliczono statystyczny wskaźnik utraty
klientów25, który wyniósł 78,33% oraz wskaźnik utrzymania klientów26 kształtujący się na poziomie 21,67%. Wartości obu wskaźników (wysoka wartość wskaźnika utraty i niska wartość wskaźnika utrzymania klientów) jednoznacznie sygnalizują konieczność modyfikacji realizowanej strategii marketingowej
analizowanego przedsiębiorstwa. Ponadto warto zwrócić uwagę na strukturę
grupy lojalnych nabywców badanej sieci biur podróży. W analizowanym przypadku odnotowano 785 przejawów lojalności behawioralnej wyrażonej powtórnym zakupem ofert sieci biur podróży, z czego 85,5% stanowiły zachowania lojalnościowe wobec 14 najważniejszych touroperatorów działających na polskim
rynku, a połowa odnotowanych przypadków lojalnych zachowań dotyczyła trójki
organizatorów: Nowa Itaka, Neckermann Polska oraz Grecos Holiday (rys. 1).
Może to świadczyć o tym, że po turbulencjach na rynku turystyki wyjazdowej w 2012 roku27 doszło do naturalnej selekcji – z jednej strony przetrwali najwięksi organizatorzy o silnej kondycji finansowej, z drugiej zaś cena przestała
być najważniejszym kryterium wyboru oferty i klienci zaczęli szukać wiarygodnego organizatora oraz sprawdzonej oferty28, a nabywcy usług turystycznych –
24 Pierwszy wskaźnik informuje, jaki procent klientów analizowanego przedsiębiorstwa turystycznego zrezygnował z jego usług, natomiast drugi wskaźnik określa jaka część klientów, którzy
dokonali zakupu oferty firmy turystycznej w poprzednim okresie ponowiła swój zakup. Oba wskaźniki ukazują procesy utraty i utrzymania klientów w dłuższym okresie, służąc jednocześnie do pomiaru skuteczności działań marketingowych.
25 Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 75.
26 Ibidem, s. 60 i n.
27 Rok 2012 był wyjątkowo niekorzystny dla zorganizowanej turystyki wyjazdowej, bowiem na
rynku doszło do kilkunastu niewypłacalności (m.in. Adriatyk, Sky Club, Summerelse czy Triada).
Urzędy Marszałkowskie zmuszone były ponosić koszty powrotu do kraju ponad 7 tys. osób, a prawie 30 tys. straciło całkowicie lub częściowo wpłacone organizatorom pieniądze.
28 I. Michalska-Dudek, R. Przeorek, Ocena stabilności biur podróży w Polsce z wykorzystaniem
metody R.A.T.I.N.G., w: Ewolucja podaży i popytu w turystyce, red. B. Walas, J. Sobczuk, Wyższa
Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka 2014, s. 203–204.
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częściej kierujący się w swoich decyzjach zakupowych kryterium pewności realizacji usług i bezpieczeństwa – wybierali i powracali do dużych i wiarygodnych
organizatorów podróży.
Dotychczasowi nabywcy usług sieci biur podróży
3623 osoby
100%
Lojalni nabywcy sieci biur podróży
785 osób 1,67%

Nielojalni nabywcy sieci biur podróży
2838 osób
78,33%

Lojalni wobec 14 podmiotów turystycznych:
671 osób
85,5%
w tym: Nowa Itaka sp. z o.o. (26,5%), Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o. (14,01%), Grecos Holiday sp. z o.o. (10,19%), Rainbow Tours SA (7,64%), Voyager.com sp. z o.o. (5,73%), Signal
Iduna Polska SA* (5,10%), TUI Poland sp. z o.o. (3,18%), Sun &
Fun Holidays sp. z o.o. (2,80%), NET HOLIDAY sp. z o.o. (2,68%),
Alfa Star SA (2,17%), Exim SA (1,80%), Funclub sp. z o.o. (1,53%),
Ecco Holiday sp. z o.o. (1,15%), Sunshine Holiday SA (1,02%)

Lojalni wobec pozostałych podmiotów turystycznych
114 osób 14,5%

*Signal Iduna Polska SA to towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące pakiety ubezpieczeń turystycznych organizatorom turystyki oraz klientom indywidualnym odbywającym prywatne
podróże.
Rys. 1. Struktura lojalnych nabywców badanej sieci biur podróży
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Porównanie wskaźników NPS oraz TRI*M nabywców usług turystycznych
biur podróży
W kolejnym etapie badania lojalności nabywców usług turystycznych sieci
biur podróży przeprowadzono badania pilotażowe. W celu porównania wyników
osiąganych z wykorzystaniem wskaźników NPS oraz TRI*M w grudniu 2014
roku przeprowadzono ankietowe badania, w ramach których na podstawie analizy danych historycznych pochodzących z systemu księgowo-rezerwacyjnego
badanej sieci biur podróży losowo wybrano 362 osoby, do których zaadresowano
kwestionariusz, wykorzystując metodę ankiety internetowej. Przy poziomie
uczestnictwa w badaniu wynoszącym 41,44% zwrotność przejawiła się w 150
udzielonych pełnych odpowiedziach29, których wyniki poniżej przedstawiono.

Wysoki poziom uczestnictwa mógł być związany z prowadzoną jednocześnie akcją promocyjną dotyczącą wprowadzenia do sprzedaży ofert organizatorów turystyki na lato 2015 r.
29
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Na podstawie przeprowadzonych badań30 stwierdzono, że analizowane
przedsiębiorstwo ma następującą strukturę portfela nabywców: 35,33% promotorów, 44% klientów biernych i 20,67% krytyków. Ponad 1/3 badanych stanowią
promotorzy, czyli tzw. orędownicy marki, najsilniej przywiązani i entuzjastycznie nastawieni do badanej firmy. Jest to grupa lojalnych nabywców usług turystycznych, którzy chętnie polecają przedsiębiorstwo turystyczne oraz jego ofertę,
przyczyniając się przy tym do jego rozwoju. 44% badanych to klienci bierni (obojętni wobec badanego przedsiębiorstwa turystycznego), którzy mimo zadowolenia z oferty i poziomu świadczonych usług nie są lojalnymi, a raczej okazjonalnymi nabywcami usług turystycznych, podatnymi na konkurencyjne oferty. Jest
to grupa o średniej skłonności polecenia, natomiast 20,67% respondentów stanowią klienci niezadowoleni, mający złe doświadczenia z badaną firmą i z pewnością nie będą jej polecali, a być może będą wręcz odradzali współpracę z danym
dostawcą ofert turystycznych. Najbardziej pożądaną przez badane przedsiębiorstwo turystyczne grupą atrakcyjnych i zadowolonych ze współpracy klientów jest
grupa promotorów, których należy wynagradzać i w których przedsiębiorstwo
powinno inwestować31.
Wartość wskaźnika NPS badanej sieci biur podróży wynosi 14,66, co oznacza górną granicę przedziału określonego przez F.F. Reichhelda jako jego przeciętna wartość dla amerykańskich przedsiębiorstw. Wynik ten może zostać
uznany za satysfakcjonujący.
W trakcie realizacji badania zastosowano zestaw czterech pytań zamkniętych, w których respondenci na 5-pozycyjnej skali wskazywali możliwe opcje
oceny dotyczące: ogólnej oceny przedsiębiorstwa, rekomendowania jego ofert,
powtórzenia zakupu oraz przewagi konkurencyjnej (tab. 2).
Jednowskaźnikowy indeks TRI*M pozwalający na odpowiednie zarządzanie
portfelem nabywców usług turystycznych w analizowanym przypadku wynosi
67,366532, co wskazuje, że nabywców usług turystycznych należałoby sklasyfikować jako neutralnych, zaś związek między przedsiębiorstwem turystycznym
30 W kwestionariuszu ankietowym wykorzystano pytanie zaproponowane przez Reichhelda: „Jak
bardzo jest prawdopodobne, że polecił(a)by Pan(i) usługi przedsiębiorstwa turystycznego X swojemu znajomemu?”, a respondenci na 11-stopniowej skali wskazywali odpowiedź od 0 do 10, gdzie
0 oznaczało „zupełnie nieprawdopodobne”, natomiast 10 „bardzo prawdopodobne”.
31 Nagradzanie może przybierać różne formy, np. przydzielenie najlepszego personelu do obsługi, poświęcenie najważniejszym klientom większej uwagi, uhonorowanie podczas uroczystego
przyjęcia czy przyznanie specjalnych przywilejów, materialnych bądź niematerialnych premii
w różnych postaciach.
32 Każdemu z powyższych pytań nadano wagę 5, dzięki temu maksymalna wartość zagregowanego wskaźnika wynosiła 100, a wartość indeksu TRI*M zawierała się w przedziale <5; 100>.
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a jego nabywcami ze względu na pojawiające się słabości należałoby udoskonalić33.
Tabela 2
Wyniki badań nabywców usług turystycznych z zastosowaniem wskaźnika TRI*M
Ogólna ocena przedsiębiorstwa turystycznego (w skali 1–5)
Jak ocenia Pan(i) przedsię- doskonale bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
słabo
biorstwo turystyczne X?
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
10,00%
34,67%
26,00%
21,33%
8,00%
średnia ogólna ocena przedsiębiorstwa turystycznego 3,1733
Rekomendowanie (w skali 1–5)
Czy polecił(a)by (aby)
na pewno prawdopodob- być może prawdopo- na pewno
Pan(i) usługi przedsiębiortak
nie tak
dobnie nie
nie
stwa turystycznego X swo(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
jemu znajomemu?
30,67%
34,67%
19,33%
12,00%
3,33%
średni poziom lojalności emocjonalnej klientów przedsiębiorstwa turystycznego 3,1733
Powtórzenia zakupu (w skali 1–5)
Czy w przyszłości powtóna pewno prawdopodob- być może prawdopo- na pewno
rzy Pan (i)zakup usługi
nie tak
dobnie nie
nie
przedsiębiorstwa turystycz(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
nego X?
20,67%
41,33%
24,67%
10,67%
2,67%
średni poziom lojalności behawioralnej klientów przedsiębiorstwa turystycznego 3,666
Przewaga konkurencyjna (w skali 1–5)
zdecydowalepsze
nieco lepsze nieznacznie
takie
Pana(i) zdaniem przedsięnie lepsze
lepsze
samo jak
biorstwo turystyczne X
inne
w porównaniu z konkuren(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
cyjnymi firmami jest…?
13,33%
30,00%
10,67%
21,33%
24,67%
średnia ocena przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa turystycznego 2,86
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań klientów ogólnopolskiej sieci biur podróży.

Wyniki badań wykazały, że lojalność behawioralna wyrażona gotowością do
dokonania kolejnego zakupu wyniosła 3,6667 (w skali od 1 do 5), natomiast lojalność emocjonalna określona gotowością nabywców do rekomendowania
przedsiębiorstwa – 3,7733 (w skali od 1 do 5), dlatego można tu mówić o wysokim poziomie lojalności. Z kolei, średnia ocena przedsiębiorstwa turystycznego
na poziomie 3,1733 (w skali od 1 do 5) oraz jego porównania z konkurencją na
poziomie 2,86 (w skali od 1 do 5) wskazują na średni poziom satysfakcji nabywców usług turystycznych i w tym wypadku będzie to wartość progowa, sygnalizująca konieczność działań zaradczych.
Należy jednak zwrócić uwagę, że wartość wskaźnika jest bardzo zbliżona do klasy klientów
lojalnych (przedziału, w którym indeks TRI*M wynosi <70; 95>), kiedy to można już mówić
o istnieniu silnej pozytywnej relacji przedsiębiorstwa z klientem. Dlatego w analizowanym przypadku zaleceniem decyzyjnym powinna być kontynuacja strategii zarządzania relacjami z klientem,
identyfikacja i eliminacja zdiagnozowanych słabości przedsiębiorstwa turystycznego.
33
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W analizowanym przypadku można mówić, że przedsiębiorstwa turystyczne
mają grupy tzw. wyznawców (apostołów) – lojalnych nabywców. Jednak ze
względu na ocenę satysfakcji nabywców z pogranicza kategorii, apostołowie to
klienci średnio zadowoleni z oferty przedsiębiorstwa, jednak lojalni wobec badanego przedsiębiorstwa turystycznego. W kolejnych badaniach dlatego należy
skoncentrować się na identyfikacji oraz analizie deklarowanej przez konsumentów ważności poszczególnych czynników wpływających na poziom ich satysfakcji oraz lojalności.
Podsumowanie
Zaprezentowane wyniki badania lojalności nabywców usług turystycznych
wskazują, że – mimo znacznego zróżnicowania tak rozumienia samego pojęcia
lojalności, jak i proponowanych dla jej pomiaru metod – oba wskaźniki prezentują podobne wnioski tak dla całej organizacji, jak i relacji z poszczególnymi nabywcami. Pozycję ogólnopolskiej sieci biur podróży można określić jako satysfakcjonującą, jednak do modyfikacji i udoskonalenia34. Zalecenie to potwierdzają
również wyniki osiągnięte z zastosowaniem wskaźników utrzymania i utraty
klientów.
Reasumując, warto podkreślić, że w trakcie realizacji badań dotyczących lojalności nabywców usług turystycznych, użyteczność każdego z zaprezentowanych wskaźników będzie zależała od celu projektu badawczego oraz przyjętych
założeń badawczych, a wybór konkretnego z nich uwarunkowany będzie również
specyfiką branży oraz zachowań konsumenckich. Jak podkreśla R. Seweryn, pomiar lojalności nabywców powinien być badaniem systematycznym, cyklicznym, ponieważ tylko wtedy możliwe będzie wychwycenie wszelkich zmian
w postawach i emocjach nabywców oraz całościowym, obejmującym aspekty racjonalne i afektywne35.
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OF TRAVEL AGENCIES' CONSUMERS
Summary
The main objective of the paper is characteristic and comparison of indicators useful for both
loyalty level measurement and customer relationship management (NPS indicator and TRI*M index), as well as to consider possibilities of their implementation at the background of tourism economy. The paper presents the results of empirical research referring to loyalty of tourist services
consumers covering Polish nationwide network of travel agencies.
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UWARUNKOWANIA UCZESTNICTWA W TZW. RIDE
SHARING (WSPÓLNYCH PRZEJAZDACH) – WYNIKI
BADAŃ UŻYTKOWNIKÓW BLABLACAR

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest tzw. ride sharing jako jeden z przejawów konsumpcji kolaboratywnej (KK). W artykule zaprezentowano KK jako stosunkowo nowy obszar badań w naukach ekonomicznych. Główny wkład niniejszego artykułu polega na tym, że zaprezentowano w nim wyniki
badań bezpośrednich, które wskazały na motywy współpracy między konsumentami w ramach ride
sharing.
Słowa kluczowe: wspólne przejazdy, konsumpcja kolaboratywna, środek transportu, internet, ride
sharing

Wprowadzenie
Problematyka wspólnych przejazdów samochodem w obrębie tzw. ride sharing stanowi przedmiot zainteresowania środowiska naukowego, w tym w obszarze logistyki, a także władz administracyjnych miast, które od lat zmagają się
z problemami o charakterze globalnym, wywołanymi przyrostem indywidualnych środków transportu. W literaturze przedmiotu wspólne przejazdy postrzegane są głównie przez pryzmat korzyści w wymiarze makroekonomicznym,
zwłaszcza w wymiarze szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju i ekorozwoju
społeczeństwa. Podejmowane są próby tworzenia optymalizujących rozwiązań
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m.in. minimalizujących czas oczekiwania pasażerów czy długość pokonywanej
trasy.
Niewiele uwagi poświęca się natomiast zagadnieniom behawioralnym,
w tym indywidualnym motywom zaangażowania konsumentów w taką formę organizacji transportu. Tymczasem mając na uwadze specyficzne cechy zjawiska,
m.in. wspólne użytkowanie dóbr, należy przyjąć, że uwarunkowania skłonności
do wspólnych przejazdów, jako jednej z form konsumpcji kolaboratywnej, mogą
być dalece bardziej złożone niż w przypadku uwarunkowań dla zjawisk pokrewnych. Taki stan rzeczy wskazuje na istnienie luki teorio-poznawczej. Niniejszy
artykuł, na podstawie przeprowadzonych badań eksploracyjnych, podejmuje
próbę uzupełnienia tej luki. Zaproponowano model pomiarowy dla badanego zjawiska, a także model strukturalny odnoszący się do determinant skłonności do
uczestnictwa we wspólnych przejazdach.
Wspólne przejazdy jako przejaw konsumpcji kolaboratywnej
Idea wspólnych przejazdów narodziła się w Stanach Zjednoczonych już
w czasie II wojny światowej, jednak szczególną popularność zdobyła pod koniec
lat 70. XX wieku głównie jako forma wspólnego dojazdu do pracy pracowników
wielkich koncernów. Wspólne dojazdy stanowiły wówczas jedyną możliwość
ograniczenia kosztów transportu, wobec braku alternatyw – wydajnych środków
komunikacji publicznej3.
Obecnie wzrost zainteresowania ideą wspólnych przejazdów powiązany jest
ze zmianami w postawach i zachowaniach konsumentów, w szczególności z intensyfikacją komunikacji po stronie konsumentów oraz wzrostem zaufania do
nieznajomych odnalezionych w internecie4. Czynniki te powodują, że wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, wspólne przejazdy zaczynają być aranżowane pomiędzy zupełnie nieznajomymi osobami. Na znaczeniu nabierają zwłaszcza dynamiczne systemy wspólnych przejazdów (tzw. dynamic ride sharing),
umożliwiające spontaniczne korzystanie z takiej formy transportu. Tym samym,
wspólne przejazdy stanowią nie tylko atrakcyjną alternatywę wobec niezbyt wydajnego transportu miejskiego, ale również bardziej dopasowaną do potrzeb konsumentów formę transportu.

3 E. Ferguson, The rise and fall of the American carpool: 1970–1990, „Transportation” 1997,
Vol. 24. No. 4, s. 349–376.
4 R. Botsman, R. Rogers, What’s mine is yours: how collaborative consumption is changing the
way we live, Collins, London 2011.
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W literaturze przedmiotu zwraca się ponadto uwagę na potencjał podnoszenia poziomu życia społeczeństwa związany ze wspólnym użytkowaniem dóbr5.
Społeczeństwo, jako odbiorca efektów zewnętrznych nadmiernie rozwiniętego
transportu samochodowego, ponosi tego konsekwencje w wymiarze lokalnym
(problemy zdrowotne, hałas, niska przepustowość dróg) i globalnym (zmiany klimatyczne, globalne ocieplenie)6. Redukcja indywidualnego transportu miejskiego pozwala ograniczyć te konsekwencje, dlatego wspólne przejazdy coraz
częściej postrzegane są jako ważny element zarządzania zrównoważonym transportem, zwłaszcza w obrębie miast7. Do popularyzacji idei przyczyniają się władze administracyjne, np. przez zmiany w organizacji ruchu drogowego. W niektórych krajach istnieją już specjalnie wydzielone pasy ruchu, miejsca
parkingowe dla wspólnych przejazdów (np. USA). W fazie planowania są pewne
instrumenty polityki fiskalnej, np. redukcja podatku za paliwo dla kierowców
udostępniających przejazdy innym osobom8.
Warto zwrócić uwagę, że rozwiązania tworzące alternatywę dla korzystania
wyłącznie z własnego samochodu występują również w postaci tradycyjnych wypożyczalni samochodów, cechujących się coraz większą elastycznością oferowanych rozwiązań zarówno w wymiarze formalnym (np. mobilna rezerwacja), czasowym, jak i przestrzennym. Korzystanie z tych wypożyczalni stanowi jednak
formę transakcji rynkowej, nie jest zaś wynikiem działania między samymi konsumentami. Z tego powodu, w rozpatrywaniu uwarunkowań skłonności do
uczestnictwa w takich formach transportu pomija się ważne, z punktu widzenia
konsumpcji kolaboratywnej, zagadnienia konsumenckiej własności współużytkowanych dóbr, wspólnego użytkowania i powiązane zagadnienia związane
m.in. z umiejscowieniem konsumpcji kolaboratywnej, wśród innych zjawisk
wpisujących się w koncepcję zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.
Tymczasem mając na uwadze zmiany, jakie zachodzą w obszarze konsumpcji w ostatnich latach, nie tylko w strukturze, ale i sposobie zaspokajania potrzeb,
można przypuszczać, że istnieją czynniki warunkujące skłonność do dzielenia się
z innymi własnymi towarami/usługami bądź też współkorzystania z dóbr i usług
5 R. Belk, You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online, „Journal
of Business Research” 2014, Vol. 67, Iss. 8, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.10.001.
6 N. Agatz et al., Optimization for dynamic ride-sharing: A review, „European Journal of Operational Research” 2012, Vol. 223, No. 2, s. 295–303.
7 R. Kemp, S. Parto, R.B. Gibson, Governance for sustainable development: moving from theory
to practice, „International Journal of Sustainable Development” 2005, Vol. 8 (1), s. 12–30.
8 M.D. Meyer, Demand management as an element of transportation policy: using carrots and
sticks to influence travel behavior, „Transportation Research Part A: Policy and Practice” 1999,
Vol. 33, No. 7, s. 575–599.
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będących własnością innych osób. W odniesieniu do wspólnych przejazdów,
wcześniejsze badania wykazały m.in., że osoby niepalące mogą niechętnie podróżować z palaczami9, a kobiety korzystające ze wspólnych podróży mogą wykazywać obawę przed wspólnymi przejazdami z nieznanymi mężczyznami10. Te
dotychczasowe badania miały jednak najczęściej charakter fragmentaryczny, co
skłania do poszukiwania współzależności między ogólną skłonnością do konsumpcji kolaboratywnej (KK) a wybranymi aspektami postaw i cechami konsumentów. W poszukiwaniach takich konieczne staje się zarówno zbudowanie modelu pomiarowego wobec samego zjawiska skłonności do KK, jak i dokonanie
przeglądu wcześniejszych prac odnoszących się do przyczyn popularyzacji KK.
Czynniki warunkujące zaangażowanie w konsumpcję kolaboratywną
Czynniki warunkujące zaangażowanie w konsumpcję kolaboratywną stanowiły dotąd przedmiot zainteresowań badaczy akademickich w niewielkim zakresie. Opracowania teoretyczne zwracały uwagę na cechy samego produktu m.in.:
cenę, zajmowaną przestrzeń czy możliwość dostosowania do potrzeb indywidualnych jako czynniki mogące wpływać na potencjał wspólnego użytkowania11.
W niniejszym badaniu skoncentrowano się na cechach związanych z samym konsumentem, wyszczególniając takie czynniki, jak: świadome zachowania proekologiczne konsumenta, poczucie przynależności do społeczności, postrzegana
przyjemność użytkowania, wartość spodziewanych relacji oraz wrażliwość cenową konsumenta. Taki wybór czynników – determinant skłonności do KK wynika ze studiów literatury przedmiotu, których wyniki, w sposób skrótowy, zaprezentowano w tej części artykułu.
Świadome zachowania proekologiczne konsumentów (ang. environmentally
conscious consumer behaviour) odnoszą się do stopnia, w jakim konsument
w sposób przemyślany, racjonalny i rozsądny podejmuje działania w celu
ochrony środowiska przyrodniczego12. Mimo że w literaturze przedmiotu podkreśla się proekologiczny potencjał konsumpcji kolaboratywnej związany m.in.
9 K. Ghoseiri, A. Haghani et al., Real-time rideshare matching problem, University of Maryland
2010.
10 I.P. Levin et al., Measurement of psychological factors and their role in travel behavior, „Transportation Research Record” 1997, Vol. 649, za: N. Agatz et al., Optimization for dynamic ride-sharing: A review, „European Journal of Operational Research” 2012, Vol. 223, No. 2, s. 295–303.
11 B. Hirschl, W. Konrad et al., New concepts in product use for sustainable consumption, „Journal
of Cleaner Production” 2002, Vol. 11, No. 8, s. 873–881.
12 V. Zabkar, M. Hosta, Willingness to act and environmentally conscious consumer behaviour:
can prosocial status perceptions help overcome the gap?, „International Journal of Consumer Studies”
2013, Vol. 37, No. 3, s. 257–264.
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z pełniejszym wykorzystaniem cyklu życia produktu, ograniczeniem konsumpcji
i odpadów czy redukcją zanieczyszczeń13, brakuje badań empirycznych w zakresie motywacji proekologicznej konsumentów uczestniczących w konsumpcji kolaboratywnej.
Poczucie przynależności do społeczności (ang. sense of community) stanowi
kolejne, teoretycznie ważne, uwarunkowanie analizowanej skłonności. Konsumpcja kolaboratywna wymaga współpracy, dlatego między współpracującymi
konsumentami mogą pojawiać się więzi emocjonalne. Można przyjąć, że poczucie wspólnych celów sprawia, że ludzie silniej odczuwają więź z innymi, identyfikując się w określonej społeczności14. Zwraca się uwagę na dwa główne podejścia do społeczności: podejście geograficzne odnoszące się do konkretnego
terytorium – sąsiedztwa, miasta czy regionu oraz podejście relacyjne, koncentrujące się na wspólnym interesie, wartościach czy zainteresowaniach15. Ze względu
na rozwój internetu oraz urządzeń mobilnych na znaczeniu nabierają elementy
związane z drugim podejściem. Relacje społeczne nawiązywane przez użytkowników serwisów ride sharingowych typu BlaBlaCar.pl stanowią hybrydę relacji
powstających w bezpośredniej interakcji w czasie wspólnych przejazdów oraz
powstających w cyberprzestrzeni.
Postrzegana przyjemność użytkowania (ang. perceived enjoyment) stanowi
w literaturze ważny element wyjaśniający zachowania według modelu TAM (ang.
technology acceptance model) odnoszącego się, ogólnie rzecz biorąc, do akceptacji
przez ludzi różnych nowych rozwiązań (np. technologii mobilnych, nowych sposobów obsługi). Postrzegana przyjemność użytkowania była dotychczas rozważana w kontekście takich zjawisk, jak tworzenie systemów open source16 czy dzielenie się wiedzą w internecie17 i odpowiada poczuciu, że korzystanie z danego
rozwiązania, w tym wypadku KK, jest wolne od nadmiernego wysiłku i dostarcza
przyjemność indywidualną. W przypadku wspólnych przejazdów przyjęto, że

R. Belk, You are what you can access…
D.W. McMillan, D.M. Chavis, Sense of community: A definition and theory, „Journal of Community Psychology” 1986, Vol. 14, No. 1, s. 6–23.
15 J.R. Gusfield, Community: A critical response, Harper & Row, New York 1975, za: J. Koh et
al., Sense of virtual community: A conceptual framework and empirical validation, „International
Journal of Electronic Commerce” 2003, Vol. 8, No. 2, s. 75–94.
16 J.A. Roberts et al., Understanding the motivations, participation, and performance of open
source software developers: A longitudinal study of the Apache projects, „Management Science”
2006, Vol. 52, No. 7, s. 984–999.
17 O. Nov, M. Naaman, C. Ye, Analysis of participation in an online photo ‐sharing community:
A multidimensional perspective, „Journal of the American Society for Information Science and
Technology” 2010, Vol. 61, No. 3, s. 555–566.
13
14
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czynnik ten należy rozpatrywać nie tylko z punktu widzenia korzystania z samych serwisów, ale również doświadczeń związanych z samym przejazdem (np.
przyjemność wspólnej podróży).
Ocena wartości spodziewanych relacji (ang. expected relationships value)
odnosi się z kolei do postrzeganej wartości relacji społecznych, nawiązywanych
w wyniku określonej aktywności konsumenta. W tym wypadku korzyści płynące
z nawiązanych relacji mogą być rozpatrywane zarówno z perspektywy krótkoterminowej (mile spędzony czas, możliwość wymiany poglądów), jak i długoterminowej (prawdopodobieństwo nawiązania przyjaźni)18.
Wrażliwość cenowa (ang. price sensitivity) to cecha, którą mają w różnym
stopniu wszyscy współcześni konsumenci. Można przypuszczać, że rosnące znaczenie tego czynnika stanowi rezultat globalnego ochłodzenia gospodarczego
i powiązanych z nim zjawisk, takich jak: rosnące bezrobocie czy wzrost niepewności sytuacji finansowej gospodarstw domowych. W niniejszym badaniu przyjęto założenie, że w obecnej sytuacji makroekonomicznej na znaczeniu traci prestiż związany z nabywaniem i posiadaniem określonych dóbr (tzw. efekt
pokazowy), a większą wagę konsumenci przywiązują do funkcjonalności oraz
korzystnej ceny, a także wzajemnej relacji tych czynników.
Charakterystyka projektu badań bezpośrednich
Głównym celem niniejszego badania była identyfikacja czynników warunkujących skłonność zaangażowania we wspólne przejazdy jako jednej z form
konsumpcji kolaboratywnej. Badania bezpośrednie zostały przeprowadzone
techniką ankiety online, wśród polskich fanów serwisu BlaBlaCar łączącego kierowców i pasażerów zainteresowanych wspólnymi przejazdami.
Badanie przeprowadzono w miesiącach lipiec–sierpień 2014 roku. Zaproszenie do badań umieszczone zostało na portalu społecznościowym Facebook na
profilu BlaBlaCar.pl wraz z rekomendacją ze strony serwisu. Wskazana została
również gratyfikacja za udział w badaniu ze strony przedsiębiorstwa, przy czym
miała ona charakter symboliczny, żeby wyeliminować ryzyko nierzetelnego wypełniania ankiety w celu otrzymania nagrody19. Na niekorzyść procesu ankietyzacji przemawiało to, że kwestionariusz był stosunkowo obszerny (starano się

18 E. Hogan, Expected relationship value: a construct, a methodology for measurement, and
a modeling technique, „Industrial Marketing Management” 2001, Vol. 30, No. 4, s. 339–351.
19 A.S. Göritz, Cash lotteries as incentives in online panels, „Social Science Computer Review”
2006, Vol. 24, No. 4, s. 445–459.
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uwzględnić stosunkowo dużo potencjalnych uwarunkowań skłonności do wspólnych przejazdów, przyjmując pomiar wielowskaźnikowy). Dodatkowo, badanie
realizowano w porze wakacyjnej, kiedy potencjalni respondenci rzadziej korzystają z internetu i prawdopodobnie też ze wspólnych przejazdów, wykorzystywanych zwłaszcza do celów zawodowych20.
W badaniu wzięło udział 215 osób, przy czym jedynie 117 osób udzieliło
odpowiedzi na wszystkie kluczowe pytania (n = 117). Autorzy dołożyli starań,
aby wszystkie te osoby były nie tylko członkami wirtualnej społeczności BlaBlaCar, ale również miały już własne doświadczenia w zakresie konsumpcji kolaboratywnej w ramach wspólnych przejazdów. Wykorzystano tzw. screened sample
oraz wielokrotne pytania filtrujące21, umożliwiające wyeliminowanie sytuacji
utożsamiania konsumpcji kolaboratywnej ze zjawiskami pokrewnymi. Było to
bardzo ważne z uwagi na złożoność i stosunkową nowość zjawiska konsumpcji
kolaboratywnej. Wszystkie osoby objęte badaniem zadeklarowały, że korzystają
ze wspólnych przejazdów z osobami spoza rodziny. Respondenci najczęściej deklarowali, że taka forma transportu jest przez nich wykorzystywana kilka razy
w miesiącu.
Najliczniejszą grupę badanych stanowiły osoby między 26–35 oraz 20–25
rokiem życia – odpowiednio 37,5% i 36,5% udziału w próbie. Kobiety stanowiły
55% wszystkich respondentów, przy czym 65% z nich zadeklarowała, że korzysta tylko z przejazdów udostępnianych przez innych użytkowników. W przypadku mężczyzn odsetek ten wynosił 20%. Użytkownicy występujący zarówno
w roli korzystających, jak i udostępniających przejazdy stanowili prawie 20%
badanej próby
Wyniki badań bezpośrednich
Czynniki traktowane jako uwarunkowania konsumpcji kolaboratywnej omówione w poprzednim punkcie artykułu uwzględniono w kwestionariuszu ankiety
przez adaptację skal zaczerpniętych z poprzednich badań, odnoszących się nie
tylko do KK, ale również do innych zjawisk takich jako ekokonsumpcja czy konsumpcja zrównoważona. W związku ze stosunkowo dużą liczbą pytań umieszczonych w kwestionariuszu, przy zachowaniu zasady, że do jednego zjawiska
20 S.J. Sills, Ch. Song, Innovations in survey research an application of web-based surveys, „Social
Science Computer Review” 2002, Vol. 20, No. 1, s. 22–30, za: D. Batorski, J.M. Zając, Jak skłonić
do udziału w badaniach internetowych: zwiększanie realizacji próby, „Psychologia Społeczna” 2007,
nr 3–4 (5), t. 2, s. 234–247.
21 J. Watt, Using the internet for quantitative survey research, „Quirk’s Marketing Research Review” 1997, Vol. 11, s. 67–71.
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powinno odnosić się kilka wskaźników, zgromadzone dane empiryczne poddano
w pierwszej kolejności eksploracyjnej analizie czynnikowej (EFA). Wykorzystano technikę głównych składowych ze skośną rotacją czynników (VARIMAX),
która pozwoliła na wyodrębnienie z ogółu wskaźników tzw. czynników latentnych odnoszących się do uwarunkowań KK, a także samej skłonności do KK22.
W efekcie otrzymano pięć czynników latentnych, odnoszących się do takich
czynników jak: skłonność do wspólnych przejazdów („CC propensity”), przyjemność utożsamiana z nawiązywaniem nowych znajomości przez wspólne przejazdy („Social Fun”), poczucie wspólnoty z innymi użytkownikami serwisu BlaBlaCar („Community”), poziom proekologicznych zachowań użytkownika („Eco
behaviour”) oraz wrażliwość cenowa konsumenta („Economic”). Wszystkie
zmienne utworzone za pomocą analizy czynnikowej uzyskały satysfakcjonujące
wyniki w zakresie poziomu rzetelności pomiaru (ALPHA CRONBACHA > 0,7;
AVE > 0,5).
Po analizie czynnikowej, która umożliwiła oczyszczenie modelu pomiarowego, przystąpiono do modelowania równań strukturalnych techniką PLS z wykorzystaniem darmowego oprogramowania SmartPLS23. W modelowaniu tym
ogólną skłonność do wspólnych przejazdów potraktowano jako zmienną zależną,
a wszystkie pozostałe zmienne, wyodrębnione w wyniku analizy czynnikowej
zostały potraktowane jako predykatory badanej skłonności. W analizie uwzględniono również pewne zmienne kontrolne odnoszące się do cech użytkowników
takich jak: wiek („Age”), wielkość miejsca zamieszkania („City_size”) oraz postrzegany status finansowy („Financial status”).
Wyniki estymacji modelu strukturalnego zaprezentowano na rysunku 1. Wartość współczynnika determinacji (R kwadrat) na poziomie 0,28 oznacza, że ok.
1/3 zmienności zmiennej opisywanej jest wyjaśniona przez zamieszczony model.
Jest to wynik dość typowy dla badań zachowań konsumenckich, gdzie każdy model stanowi jedynie niedoskonałe odwzorowanie rzeczywistości w konfrontacji
z danymi empirycznymi. Należy przy tym podkreślić, że kilka zmiennych
uwzględnionych w modelu nie uzyskało istotności statystycznej (dla p < 0,05) –
były to: świadome zachowania proekologiczne użytkownika („Eco behaviour”),
Wyniki analizy czynnikowej oraz skale pomiarowe bardziej szczegółowo zaprezentowano
w: M. Mitręga, A. Małecka, Konsumpcja kolaboratywna – wyzwania pomiarowe i menedżerskie
w kontekście tzw. ride sharing, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 38,
t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 849, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 139–150.
23 Ch.M. Ringle, S. Wende, A. Will, SmartPLS 2.0.M3, SmartPLS, Hamburg 2005, www. smartpls.
com (29.08.2015).
22
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postrzegany status finansowy („Financial status”) oraz wiek („Age”). Wyniki badań sugerują zatem, że zachowania ekologiczne konsumentów nie są istotnie powiązane ze skłonnością do wspólnych przejazdów. Większej roli nie odgrywa
w tym względzie również wiek konsumentów ani ich deklarowany status materialny.
Social fun

Financial_status

0,000
0,000

0,210
–0,092

Community

0,000

CC_propensity
0,188

0,285
Economic

0,000

0,316

City_size

0,000

0,197

–0,076
0,003

Eco behaviour

Age

0,000
0,000

Rys. 1. Wyniki modelowania PLS w odniesieniu determinant skłonności do wspólnych przejazdów (KK)
Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie
Badania zaprezentowane w artykule stanowią, według wiedzy autorów,
pierwszą próbę pomiaru skłonności do konsumpcji kolaboratywnej, a także określenia cech konsumentów warunkujących tę skłonność w odniesieniu do polskiej
rzeczywistości gospodarczej. Dokonany przegląd czasopism anglojęzycznych
wskazuje również na brak podobnych opracowań w odniesieniu do konsumentów
z innych krajach. Wcześniejsze badania tego typu miały charakter bardziej fragmentaryczny (np. nie uwzględniały wszystkich czynników wziętych pod uwagę
w niniejszym projekcie).
Z przeprowadzonych badań wynika przede wszystkim to, że uczestnictwo
w konkretnym przejawie konsumpcji kolaboratywnej (wspólne przejazdy) nie
jest motywowane w sposób analogiczny, jak wspieranie tzw. zrównoważonego
rozwoju. Badania wskazały, że nie występują istotne związki między zachowaniami ekologicznymi respondentów a ich udziałem we wspólnych przejazdach.
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Można zatem przyjąć, że niniejsze badania wniosły wkład w naszą wiedzę nad
współczesnymi zachowaniami konsumenckimi przez zaprezentowanie konsumpcji kolaboratywnej, jako odrębnego zjawiska wobec innych wymiarów konsumpcji zrównoważonej, takich jak chociażby dekonsumpcja24 czy prosumcja25. Z badań wynika, że uczestnictwo we wspólnych przejazdach jest dla konsumentów
wyrazem zarówno dążności do zaoszczędzania szczupłych środków finansowych, jak i, co niemniej ważne, wyrazem ich chęci do wyboru takiej formy podróżowania, która nie tylko będzie funkcjonalna, ale również przyjemna czy też
będzie dawała pewne szanse budowy relacji społecznych.
Zaprezentowane badania nie są oczywiście wolne od ograniczeń. Należy
podkreślić, że próba badawcza była stosunkowo niewielka, zatem przyszłe badania oparte na większej próbie są pożądane, a niniejsze badania można traktować
jako eksplorację, zarówno w sensie pomiarowym, jak i zależności zawartych
w zaprezentowanym modelu. Badania przeprowadzone na większej próbie
z uwzględnieniem większej reprezentacji osób starszych mogłyby dać odmienne
rezultaty, zwłaszcza w zakresie oddziaływania tzw. zmiennych kontrolnych.
Pewną wskazówkę do dalszych badań stanowi również to, że wielkość miejsca
zamieszkania stanowi bardzo silną determinantę angażowania się we wspólne
przejazdy. Nie jest to, co prawda bardzo zaskakujące z uwagi na to, że mieszkańcy większych gmin, zwłaszcza dużych miast, są bardziej aktywnymi użytkownikami internetu. Z kolei internet stanowi główną platformę komunikacji
osób pragnących współpracować w obszarze konsumpcji. Przyszłe badania mogłoby być zatem oparte w większym stopniu na porównaniu zachowań mieszkańców miast i wsi. Warto byłoby odpowiedzieć na pytanie, czy jakieś przejawy
konsumpcji kolaboratywnej zyskują akceptację wśród mieszkańców małych
miejscowości, a zwłaszcza osób starszych.
Na koniec należy podkreślić, że wspólne przejazdy (ride sharing) stanowią
zaledwie jeden z wielu przejawów konsumpcji kolaboratywnej, zatem zbiór uwarunkowań może kształtować się odmiennie w przypadku innych przejawów tego
zjawiska. Przykładowo, pewne inicjatywy podejmowane przez mieszkańców
osiedli domków szeregowych (np. wspólne nabycie i użytkownie kosiarki bądź

24 J. Rachocka, Dekonsumpcja, homocentryzm, ekologizacja życia–nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, w: Problemy globalizacji gospodarki, red. T. Bernat,
PTE, Szczecin 2003, s. 185–191.
25 M. Mitręga, Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja
wśród użytkowników portali społecznościowych, „Problemy Zarządzania” 2013, vol. 11, nr 1 (40),
t. 1, s. 40–63.
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wspólne wybudowanie boiska) może wiązać się z innymi uwarunkowaniami, takimi chociażby jak niechęć do podejmowania wspólnej odpowiedzialności za zakupione dobro (np. serwis i magazynowanie kosiarki). Niezależnie od ograniczeń
badań zaprezentowanych w artykule, można przyjąć, że konsumpcja kolaboratywna stanowi bardzo interesujący i dynamiczny obszar badań, a lepsze zrozumienie tego zjawiska jest potrzebne z perspektywy rozwoju nauk ekonomicznych.
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FACTORS AFFECTING PARTICIPATION IN “RIDE SHARING”
(SHARED TRAVELS) THE RESEARCH OF "BLABLACAR" USERS
Summary
This paper focuses on ride sharing as the example of collaborative consumption (CC) phenomenon. The paper presents CC as a relatively new research area in the economics. The main contribution of this paper is based on presenting research results that identify motives standing behind
inclination to collaborate with other consumers in the form of ride sharing.
Keywords: shared travels, collaborative consumption, means of transport, internet, ride sharing
Translated by Maciej Mitręga, Agnieszka Małecka
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WPŁYW SEGMENTACJI RYNKU NA KONCEPCJĘ
PRODUKTU AGROTURYSTYCZNEGO

Streszczenie
Zmiany cywilizacyjne powodują, że wzrasta rola turystyki, która staje się jedną z gałęzi gospodarki dla wielu państw, w tym również Polski. W warunkach gospodarki rynkowej, gdzie sukces
uzależniony jest od liczby sprzedanych produktów, szczególnego znaczenia nabiera proces segmentacji rynku nabywców usług agroturystycznych. Analizę tematu oparto na literaturze przedmiotu oraz na wynikach przeprowadzonych badań ankietowych wśród właścicieli gospodarstw
agroturystycznych na terenie województwa podkarpackiego. Na podstawie informacji pochodzących ze źródeł wtórnych można wysunąć wniosek, że proces segmentacji jest istotnym elementem
tworzenia produktu agroturystycznego. Analiza wyników przeprowadzonych badań ankietowych
pozwala natomiast stwierdzić, że w praktyce właściciele badanych gospodarstw agroturystycznych
nie tworzą swojego produktu z myślą o docelowej grupie klientów. Należy zatem przyjąć, że przyszłość należy do profesjonalnie przygotowanych ofert usług agroturystycznych stworzonych z myślą o konkretnej grupie nabywców.
Słowa kluczowe: segmentacja rynku, produkt, agroturystystyka, usługi, nabywca usług

Wprowadzenie
Zmiany cywilizacyjne przyczyniają się do wzrostu roli turystyki, która staje
się jedną z głównych gałęzi gospodarki dla wielu państw, w tym dla Polski. Coraz
większego znaczenia nabiera turystyka przyjazna środowisku, nastawiona na dostrzeganie walorów środowiska i dziedzictwa kulturowego regionu. To z kolei
prowadzi do wzrostu zainteresowania możliwością wypoczynku w obiektach
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agroturystycznych. Wieś to wymarzone miejsce dla osób, które nie lubią tłoku
i hałasu. Rodzinna atmosfera i uroki życia wiejskiego dostarczają wielu wrażeń
nawet tym najbardziej żądnym przygód. To miejsce odpowiednie dla tych turystów, którzy nastawieni są na obcowanie zarówno z kulturą, jak i z ludźmi. Agroturystyka oferuje wygodne zakwaterowanie, interesującą ofertę gastronomiczną,
specyficzny charakter danej miejscowości, otwarte przestrzenie do wypoczynku
na łonie natury. Dodatkową atrakcją jest udział wczasowiczów w codziennych
pracach w gospodarstwie i zajęciach związanych z tradycyjnym rzemiosłem artystycznym, obrzędami ludowymi. Właściciele gospodarstw agroturystycznych
przygotowując tak szeroki wachlarz usług powinni mieć na względzie potrzeby
i oczekiwania grup docelowych, czyli gości o podobnych cechach osobowych,
motywacjach urlopowych oraz sposobach spędzania wolnego czasu. To właśnie
preferencje turystów powinny decydować o tym, w jaki sposób kształtowany jest
produkt agroturystyczny.
W warunkach gospodarki rynkowej, gdzie sukces uzależniony jest od liczby
sprzedanych produktów, szczególnego znaczenia nabiera zatem proces segmentacji rynku nabywców usług agroturystycznych. Wyodrębnienie segmentów
rynku zmusza kwaterodawcę do podjęcia decyzji, które segmenty wykorzystać
i w jaki sposób przygotować program działań. W wyniku analizy poszczególnych
segmentów można również określić wielkość niezbędnych nakładów na prowadzenie działalności wobec każdego z nich. Segmentacja jest kosztowną procedurą, wymagającą przeprowadzenia dokładnych badań rynkowych. Im lepiej jednak zostanie przeprowadzona, tym gospodarstwo agroturystyczne otrzyma
wyraźniejszy obraz tego, czego oczekują klienci. Dokładne rozpoznanie rynku
ułatwia przedsiębiorstwu turystycznemu znalezienie szansy rynkowej, a więc takich wymagań, których zaspokojenie zapewni mu uzyskanie przewagi konkurencyjnej, gwarantującej nie tylko przetrwanie, lecz również sukces na tym rynku.
Celem artykułu jest ocena stopnia zainteresowania usługodawców oferty
agroturystycznej na konkretny segment rynku usługobiorców, jak również określenie rodzaju grup docelowych turystów, do których kierowana jest oferta, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na zagranicznych turystów.
Zastosowane materiały źródłowe i metody badawcze
Zagadnienie zaprezentowano na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz
wyników przeprowadzonych badań ankietowych w 2014 roku, wśród losowo wybranych 32 właścicieli gospodarstw agroturystycznych funkcjonujących na tere-
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nie województwa podkarpackiego. Badane zjawisko zostało zaprezentowane według płci, wieku i wykształcenia usługodawców, zajmujących się świadczeniem
usług agroturystycznych. W interpretacji wyników badań posłużono się metodą
indukcyjno-dedukcyjną.
Specyfika usług agroturystycznych
Pojęcie agroturystyka składa się z dwóch członów: agro i turystyka. Przedrostek „agro” wywodzi się od terminu greckiego agros, oznaczającego rolę, grunt,
pole i agronomos, odnoszącego się do zarządzającego majątkiem rolnym. Turystyka to natomiast forma czynnego wypoczynku poza miejscem zamieszkania,
która jest motywowana potrzebami poznawczymi, wypoczynkowymi i sportowymi3.
A.P. Wiatrak definiuje agroturystykę jako „organizowanie przez rodzinę rolniczą we własnym gospodarstwie pobytu dla turystów”4. Warto również przytoczyć definicję M. Drzewieckiego, według którego agroturystyka to „forma wypoczynku odbywającego się na terenach o charakterze rolniczym, oparta o bazę
noclegową i aktywności rekreacyjne związane z gospodarstwem rolnym i jego
otoczeniem (przyrodniczym, produkcyjnym i usługowym)”5.
Odmienny punkt widzenia na temat agroturystyki przedstawia J. Majewski,
który definiuje ten termin jako formę turystyki, gdzie główna motywacja jest bezpośrednio związana z rolnictwem (np. wypoczynek, edukacja, szkolenie) i odbywa się w środowisku rolniczym. Autor podkreśla, że aktywność rekreacyjna
turystów nie musi być jedynie zlokalizowana na terenie lub w pobliżu gospodarstwa rolnego, lecz może również obejmować wszelkie czynności odbywające się
w środowisku wiejskim, np. zwiedzanie muzeum wikliniarstwa, degustację wyrobów miejscowej piekarni czy gorzelni, uczestnictwo w wiejskim festiwalu6.
Według M. Sznajdera i L. Przezbórskiej pojęcie agroturystyka jest inaczej
rozumiane przez turystów, a inaczej przez osoby świadczące usługi agroturystyczne. Dla turystów agroturystyka oznacza aktywność turystyczną człowieka,
który zamierza poznać produkcję rolniczą i wypoczywać w środowisku rolni-

M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006, s. 15.
B. Meyer, Obsługa ruchu turystycznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 47.
5 M. Drzewiecki, Agroturystyka. Założenia-uwarunkowania-działania, Instytut Wydawniczy
Świadectwo, Bydgoszcz 1995, s. 27.
6 J. Majewski, Definiowanie terminu agroturystyka – pojęcia wąskie i szeroki, w: Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, red. B. Sawicki, J. Bergiera, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Biała Podlaska 2005, s. 104.
3
4
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czym. Podmioty świadczące usługi agroturystyczne natomiast do pojęcia agroturystyka włączają różne formy hotelarstwa – agrohotelarstwo, gastronomii – agrogastronomię, rekreacji – agrorekreację, wypoczynku – agrowypoczynek, sportu
– agrosport, a nawet lecznictwa i rehabilitacji – aeroterapię7.
Przedstawione definicje można sprowadzić do jednego stwierdzenia, że
w ramach agroturystyki należy zapewnić turystom nie tylko kompleksową obsługę, taką jak: nocleg, wyżywienie czy transport, ale należy także wzbogacić
ofertę o dodatkowe atrakcje, np. wycieczki po okolicy czy możliwość uczestnictwa w pracach gospodarskich.
Rosnąca popularność agroturystyki wynika ze zmiany motywów zachowań
mieszkańców dużych aglomeracji miejskich – głównych nabywców usług turystycznych, którzy poszukują kontaktu z niezniszczonym środowiskiem naturalnym i odmiennym, harmonijnym wiejskim krajobrazem. Poza tym pragną w trakcie wypoczynku – ciszy, oddalenia od tłumu, czystego powietrza, aktywnego
korzystania z otwartej przestrzeni, ciekawych zajęć i rozrywek, a nade wszystko
serdeczności i osobistego kontaktu z ludnością wiejską8. Innym popularnym motywem zwiedzania wsi jest ciekawość narzędzi i maszyn rolniczych oraz samego
życia mieszkańców. Właściciele gospodarstw agroturystycznych w celu zaspokojenia potrzeb turystów powinni dlatego uwzględnić szeroki zakres usług, zajęć
i urządzeń bazujących na charakterystycznych dla obszarów wiejskich cechach.
W literaturze przedmiotu można spotkać różne definicje usług turystycznych.
W. Gaworecki określa usługi turystyczne jako „wszystkie społecznie pożyteczne
czynności służące zaspokojeniu potrzeb turystycznych materialnych (np. komunikacyjnych, noclegowych) i niematerialnych, czyli duchowych (np. kulturalnorozrywkowych) człowieka”9. Z kolei według C. Marcinkiewicza usługi turystyczne obejmują różne czynności niezbędne dla turysty, umożliwiające mu m.in.
dojazd do miejsca występowania walorów turystycznych, pobyt w tym miejscu,
a następnie powrót do miejsca zamieszkania10. Same usługi agroturystyczne to
natomiast wszelkiego rodzaju usługi turystyczne, świadczone w gospodarstwach
rolnych bez naruszenia ich dotychczasowej, podstawowej funkcji produkcyjnej

M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka…, s. 15.
M. Warmowska, T. Kozłowski, Czynniki rozwoju turystyki wiejskiej, „Problemy Turystyki
i Hotelarstwa” 2005, z. 1 (9), s. 5.
9 W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 239.
10 C. Marcinkiewicz, Marketing usług turystycznych, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005, s. 14.
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i przy zachowaniu specyficznych cech kulturowych i społecznych wsi11. Reasumując, usługi w agroturystyce to wszelkie czynności, które zaspokajają potrzeby
turysty związane z samym pobytem oraz służą realizacji jego celu na obszarze
wiejskim.
Kryteria segmentacji rynku agroturystycznego
Skuteczne dotarcie do docelowego nabywcy należy do podstawowych zadań
przedsiębiorstwa turystycznego, dlatego tak ważne znaczenie przypisuje się segmentacji, która pozwala na rozpoznanie potrzeb nabywców, wybór rynków docelowych i określenie w ofercie kluczowych korzyści dla każdego z nich. Takie
postępowanie przesądza o powodzeniu na konkurencyjnym rynku, w tym na
rynku usług agroturystycznych12.
Ze względu na różnorodność oferowanych produktów i konieczność dostosowania procedury segmentacji do wciąż zmieniającego się rynku, w literaturze
i praktyce można wyróżnić wiele kryteriów. Jeżeli punktem wyjścia jest nabywca, to podział przeprowadza się stosując kryteria odnoszące się do cech nabywców. Są to zmienne: geograficzne, demograficzne i psychograficzne13.
Drugie podejście zwane behawioralnym występuje, gdy punktem wyjścia jest
produkt. Segmenty definiowane są według reakcji konsumentów na określone
cechy produktu, zachowania w pewnych sytuacjach (okazje użytkowania), stosunek do marki produktu, lojalność14. W praktyce podejście produktowe i behawioralne wzajemnie się uzupełniają.
Zdaniem V.T.C. Middletona natomiast w marketingu turystycznym segmentacja dokonywana jest według następujących kryteriów15:
 celu podróży,
 potrzeb nabywcy, motywacji i poszukiwanych korzyści,
 cech nabywcy lub użytkownika,
 cech demograficznych, ekonomicznych i geograficznych,
 cech psychograficznych,
 cech geodemograficznych.
11 E. Wyrwicz, Turystyka na terenach wiejskich i agroturystyka, w: Turystyka w gminie i powiecie, red. A. Gordon, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003, s. 170.
12 H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce, Podstawy marketingu, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999, s. 41.
13 M. Johann, Segmentacja rynku usług turystycznych, „Marketing w Praktyce” 2000, nr 3, s. 22.
14 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa
1999, s. 248.
15 V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa
1996, s. 78.

170

Wiesław Szopiński, Maria Grzybek

Duża liczba kryteriów segmentacji może działać zniechęcająco. Dodatkowe
komplikacje stwarza brak jednoznacznych reguł, którymi można by się kierować
przy wyborze najbardziej użytecznych cech opisujących potencjalnego klienta.
Usługodawcy dlatego najczęściej stosują kryteria, które charakteryzuje łatwość
pomiaru branych pod uwagę wielkości. Są to dane powszechnie dostępne i na
ogół uznawane za miarodajne podstawy segmentacji. W głównej mierze kryteriami segmentacji i konsumentów usług agroturystycznych są cechy geograficzne, demograficzne i psychograficzne16.
Segmentacja geograficzna zwana również przestrzenną oparta jest na założeniu, że potrzeby i preferencje turystów różnią się w zależności od miejsca ich
zamieszkania. Jest to podział rynku nabywców turystycznych z uwzględnieniem
różnych jednostek geograficznych, takich jak państwa, regiony, województwa,
miasta. Jest to także jedno z częściej stosowanych kryteriów segmentacji rynku,
które umożliwia wielu przedsiębiorstwom wybór jak najlepszej lokalizacji, poznania specyficznych potrzeb klientów zamieszkałych na danym obszarze geograficznym. W agroturystyce miejsce zamieszkania jest ważnym kryterium przy
wyborze rynku docelowego, ponieważ usługodawcy kierują swoją ofertę głównie
do mieszkańców dużych i średnich miast17.
Każdego turystę można scharakteryzować za pomocą następujących cech demograficznych: płeć, wiek, wykształcenie, faza cyklu rodziny, wielkość gospodarstwa domowego, zawód, dochód oraz narodowość18. Zmienne demograficzne
są najczęściej stosowaną podstawą wyróżniania grup konsumenckich, gdyż potrzeby, preferencje i intensywność użytkowania dóbr są w dużym stopniu z nimi
związane19.
Zazwyczaj zmienne geograficzne i demograficzne uznawane są za parametry, które odgrywają najważniejszą rolę w procesie segmentacji rynku turystycznego, nie można jednak pominąć psychograficznych różnić między turystami
w wyodrębnionych grupach. Podstawą segmentacji psychograficznej są cechy
osobowościowe konsumentów, uznawane przez nich wartości, poglądy, zainteresowania oraz wybrany i prowadzony styl życia. Właściciele gospodarstw agroturystycznych przy tworzeniu pakietu usług powinni uwzględniać zainteresowania hobbystyczne potencjalnych klientów, np. wędkarstwo, jazdę konną oraz ich

M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka…, s. 164.
Ibidem, s. 168.
18 A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd.
Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003, s 149.
19 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie…, s. 248.
16
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oczekiwania w stosunku do różnych form aktywnego spędzania czasu lub przeciwnie – zamiłowanie do ciszy i spokoju20.
Użyteczność procesu segmentacji w tworzeniu produktu agroturystycznego
Skuteczne dotarcie do nabywcy docelowego należy do podstawowych zadań
przedsiębiorstwa turystycznego, dlatego tak istotne znaczenie przypisuje się segmentacji, która pozwala na rozpoznanie potrzeb nabywców, wybór rynków docelowych i określenie w ofercie kluczowych korzyści dla każdego z nich. Takie
postępowanie przesądza o powodzeniu na konkurencyjnym rynku, w tym na
rynku usług agroturystycznych.
W przeciwieństwie do innych produktów rolniczych, agroturyzm wymaga
nieco innego podejścia marketingowego. Nie wystarczy tylko dobry produkt czy
reklama. Konieczne jest rozpoznanie rzeczywistych potrzeb klienta. Należy więc
poddać analizie i ocenie informacje o kliencie i rynku oraz odpowiednio przygotować produkt agroturystyczny pod względem dostępności i zaspokojenia potrzeb turystów.
Warunkiem koniecznym, aby kwaterodawca mógł spełnić wymagania nabywców usług agroturystycznych jest segmentacja tynku. Skupienie działalności
na docelowej grupie klientów pozwala skoncentrować zasoby i kompetencje na
określonym rodzaju wymagań klientów. Efektem takich działań jest lepsza obsługa gości gospodarstwa, którzy tworzą dany segment rynku agroturystycznego.
Punktem wyjścia dla rolników rozpoczynających działalność agroturystyczną jest podjęcie decyzji, czy oferowany przez gospodarstwo produkt będzie
skierowany do specjalistycznych grup klientów czy do ogółu turystów. Decyzja
ta jest o tyle ważna, że przygotowanie oferty dla wybranej kategorii turystów
wymaga odpowiedniego przystosowania zarówno gospodarstwa, jak i podniesienia kwalifikacji gospodarza. Gospodarstwa agroturystyczne, które decydują się
na obsługę tylko wybranych segmentów rynku agroturystycznego mogą uzyskać
wiele korzyści. Proces ten pozwala m.in. zidentyfikować segmenty zaniedbane
lub nieodpowiednio obsługiwane przez konkurencję. Negatywnym zjawiskiem
wśród właścicieli badanych obiektów, świadczących usługi agroturystyczne, jest
niedostrzeganie potrzeby ukierunkowania oferty na konkretny segment rynku
agroturystycznego przy rozpoczęciu działalności. Zagadnienie to zaprezentowano na rysunku 1.

D. Dudkiewicz, Marketing usług turystycznych, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna,
Warszawa 2007, s. 34.
20
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Rys. 1. Stopień zainteresowania właścicieli gospodarstw agroturystycznych ukierunkowaniem
oferty tego typu gospodarstw na konkretny segment rynku przy rozpoczęciu działalności
Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań wskazują, że znacząca większość ankietowanych usługodawców rozpoczynając działalność agroturystyczną nie starała się dostosować posiadanej bazy turystycznej oraz oferowanych atrakcji do preferencji wybranych kategorii turystów. Zaledwie co ósmy właściciel gospodarstwa dostrzegł taką
potrzebę.
Tworzenie produktu agroturystycznego jest procesem dynamicznym. Kwaterodawcy przez cały okres świadczenia usług turystycznych modyfikują swoją
ofertę, czyli reagują na zmieniające się preferencje odbiorców. Istotnym zjawiskiem jest uświadomienie sobie przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych
faktu, że niemożliwe jest efektywne zaspokojenie potrzeb wszystkich grup potencjalnych klientów. Przeprowadzone badania empiryczne pozwoliły na wskazanie rodzajów grup docelowych, do których najczęściej skierowana jest oferta
kwaterodawców, co zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1
Rodzaje grup docelowych turystów, do których skierowana jest oferta, według płci usługodawców (w %)

Wyszczególnienie
Nie określam grupy docelowej
Rodziny z małymi dziećmi
Młodzież
Hobbyści (np. wędkarze)
Osoby starsze
Osoby niepełnosprawne

Ogółem
87,5*
25,0
12,5
9,4
6,3
3,1

Płeć
kobieta
mężczyzna
94,1
88,2
11,8
35,3
5,9
17,6
–
17,6
–
11,8
–
5,9

* Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: opracowanie własne.
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Zdecydowana większość badanych właścicieli nie kieruje swojej oferty do
grupy docelowej turystów, deklarując zamiar przyjmowania wszystkich, którzy
wyrażą chęć skorzystania z ich usług. Jedna czwarta usługodawców wskazała rodziny z małymi dziećmi jako najczęściej obsługiwany segment rynku agroturystycznego. Co ósmy właściciel gospodarstwa ukierunkowuje swoją ofertę na
młodzież. Niewielki odsetek oferujących usługi agroturystyczne przyjmuje natomiast w swoich gospodarstwach hobbystów oraz osoby starsze. Zaledwie jeden
wypowiadający się właściciel gospodarstwa agroturystycznego wśród ogółu badanych tworzy swoją ofertę z myślą o osobach niepełnosprawnych.
Umiejętność przystosowania posiadanych zasobów do potrzeb gości jest
podstawową determinantą sukcesu w działalności agroturystycznej. Obok bazy
materialnej gospodarstwa agroturystycznego, istotne są dodatkowe umiejętności
usługodawców. Jedną z nich jest znajomość języków obcych, bowiem coraz częściej odbiorcami tego typu usług są goście z zagranicy. Zagadnienie to w odniesieniu do badanych gospodarstw przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2
Zainteresowanie właścicieli gospodarstw agroturystycznych świadczeniem usług turystom zagranicznym, według wieku i wykształcenia usługodawców (w %)

Wiek
Wyszczególnienie

Ogółem

Gospodarstwa przyjmujące turystów zagranicznych
Gospodarstwa nieprzyjmujące turystów
zagranicznych

Wykształcenie
zawośrednie wyższe
dowe

do 44 lat

45 lat
i więcej

56,2

66,7

47,1

54,5

55,6

66,7

43,8

33,3

52,9

45,5

44,4

33,3

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie wyników badań, można wywnioskować, że ponad połowa
usługodawców przyjmuje w swoim gospodarstwie turystów zagranicznych. Najczęstszymi odbiorcami usług badanych gospodarstw są turyści z Niemiec, Francji
oraz Wielkiej Brytanii. Pojedyncze gospodarstwa odwiedzają turyści z Belgii,
Słowacji, Białorusi oraz Austrii. Analizując badane zjawisko ze względu na wiek
i płeć respondentów, zauważa się, że osoby młodsze oraz z wyższym wykształceniem chętniej przyjmują w swoich gospodarstwach turystów zagranicznych niż
osoby starsze z niższym wykształceniem.
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Gospodarstwa agroturystyczne, które kierują swoją ofertę do turystów zagranicznych muszą być odpowiednio przygotowane. Przeprowadzone badania empiryczne pozwoliły na wskazanie przyczyn nieprzyjmowania przez właścicieli
gospodarstw agroturystycznych turystów zagranicznych. Zagadnienie to w odniesieniu do badanych kwaterodawców zaprezentowano w tabeli 3.
Tabela 3
Opinie właścicieli gospodarstw agroturystycznych na temat nieprzyjmowania turystów zagranicznym, według wykształcenia usługodawców (w %)

Wyszczególnienie
Brak zainteresowania
Bariera językowa
Zbyt duże wyzwanie

Ogółem
57,1
35,7
7,2

Wykształcenie
zawodowe
66,7
16,7
16,6

średnie
33,4
66,6
–

wyższe
100,0
–
–

Źródło: opracowanie własne.

Na podkreślenie zasługuje to, że więcej niż połowa usługodawców jako powód nieprzyjmowania turystów zagranicznych w swoim gospodarstwie wskazuje
brak zainteresowania wśród gości z zagranicy taką formą wypoczynku. Prawie
36% właścicieli gospodarstw agroturystycznych swoją bierną postawę tłumaczy
natomiast nieznajomością języków obcych. Tylko nieliczni respondenci uznali,
że przyjmowanie w gospodarstwie turystów zagranicznych to zbyt duże wyzwanie. Analizując badane zjawisko według wykształcenia usługodawców, zauważa
się, że osoby z wyższym wykształceniem jako powód nieprzyjmowania gości
z zagranicy wskazują wyłącznie na brak zainteresowania ofertą wśród tej kategorii turystów. Dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych ze średnim wykształceniem nieznajomość języków obcych stanowi natomiast większą niedogodność w przyjmowaniu turystów z zagranicy niż dla usługodawców z niższym
wykształceniem.
W toku przeprowadzonych badań ankietowych, analizie poddano także opinie właścicieli gospodarstw agroturystycznych na temat potrzeby precyzyjnego
wyboru rynku docelowego turystów w przyszłości (rys. 2). Na podkreślenie zasługuje fakt, że ponad połowa właścicieli gospodarstw agroturystycznych nie widzi potrzeby ukierunkowania swojej oferty w przyszłości do wybranej kategorii
turystów o zbliżonych wymaganiach. Tylko nieliczni usługodawcy są przekonani
o celowości segmentacji.
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Rys. 2. Opinie właścicieli gospodarstw agroturystycznych na temat ukierunkowania oferty do
grupy turystów o podobnych potrzebach w przyszłości (w %)
Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie
Polska ma korzystne warunki do rozwoju agroturystyki, w tym zwłaszcza na
terenie województwa podkarpackiego. Należy do nich atrakcyjne środowisko
przyrodnicze, walory wiejskiego krajobrazu, niewykorzystane zasoby mieszkaniowe, a także wolne zasoby pracy na wsi. Rolnicy, którzy dostrzegają ten potencjał i potrafią go wykorzystać, zajmują się organizowaniem we własnych gospodarstwach pobytów turystycznych.
Głównym celem procesu segmentacji jest analiza struktury rynku, czyli potrzeb klientów, którzy go tworzą. Wzmożona konkurencja wśród świadczących
usługi turystyczne wymaga profesjonalnie przygotowanego produktu skierowanego do określonej grupy docelowej nabywców. Badania prowadzone w gospodarstwach agroturystycznych położonych na terenie wybranych gmin województwa podkarpackiego wykazały, że większość właścicieli gospodarstw
agroturystycznych nie przygotowało swojej oferty turystycznej zgodnie z wymaganiami i potrzebami konkretnej grupy nabywców. Produkt agroturystyczny powstał bez wcześniejszych przemyśleń i analizy rynku. Jednocześnie w gospodarstwach przyjmowane są różne grupy turystów krajowych i zagranicznych. Wśród
badanej zbiorowości kwaterodawców pesymizmem napawa, że zaledwie 6%
z nich zamierza tworzyć i oferować swój produkt agroturystyczny z myślą o docelowej grupie klientów.
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THE IMPACT OF MARKET SEGMENTATION
ON THE AGRITOURISM PRODUCT CONCEPT
Summary
Societal changes result in the increasing role of tourism, which is becoming one of major industries for many countries, including Poland. In a market economy where success depends on
a number of sold products, the process of segmentation of tourism services market becomes particularly important. The analysis was based on the literature and the results of the survey among the
owners of agritourism farms in the Podkarpackie voivodeship. On the basis of information from
secondary sources, one can conclude that the process of segmentation is an important element when
creating an agritourism product. The analysis of the results of the survey shows that, in practice,
the surveyed owners of agritourism farms do not create their product having the target group of
clients in mind. It must therefore be assumed that the future belongs to professionally prepared
agritourism service offerings designed for a specific group of buyers.
Keywords: market segmentation, product, agritourism, services, buyer of services
Translated by Wiesław Szopiński, Maria Grzybek

CZĘŚĆ DRUGA

Kierunki zmian w zarządzaniu
marketingowym organizacją

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
NR 875

PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 41, t. 2 2015
DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-15

KRZYSZTOF ANDRUSZKIEWICZ1
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

MARKETINGOWE KIERUNKI ROZWOJU
POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Streszczenie
Artykuł stanowi omówienie wybranych wyników badania 350 polskich przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono wykorzystując metodę ankietową. W artykule wskazuje się na podejmowane marketingowe kierunki rozwoju w polskich przedsiębiorstwach. Zdiagnozowano następujące
problemy badawcze: znaczenie kierunków rozwoju dla sukcesu przedsiębiorstwa, określenie czynników hamujących rozwój i zdolności dostosowawcze przedsiębiorstw do zmian na rynku, kierunki
rozwoju produktów w polskich przedsiębiorstwach, podejmowane działania i znaczenie budowania
trwałych relacji z klientami. Wyniki badania potwierdziły duże znaczenie wdrażania marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem w dostosowywaniu się do zmian rynkowych i wiodącą rolę
koncepcji w rozwoju polskich firm.
Słowa kluczowe: marketing, kierunki rozwoju, przedsiębiorstwa, relacje z klientami, rynek

Wprowadzenie
Każde przedsiębiorstwo od początku swojego istnienia, co jest określane
w literaturze przedmiotu „cyklem życia przedsiębiorstwa”, przechodzi przez kolejne fazy rozwoju. W całym okresie życia przedsiębiorstwo jest pod wpływem
otoczenia, które z narastającą siłą kształtuje jego przyszłość i w dużym stopniu
przesądza o możliwościach i kierunkach dalszego rozwoju. Otoczenie wpływa na
wybór celów stawianych przez przedsiębiorstwo i zmusza do działań przystosowawczych, a ich wyrazem jest określona strategia rozwoju organizacji. Przedsiębiorstwo funkcjonujące w stworzonych przez otoczenie uwarunkowaniach jest
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organizacją, która zmienia się odpowiednio do zachodzących przemian, podejmując przy tym próby jego kreowania, tworząc tym samym określoną strategię
rozwoju. W taki sposób przedsiębiorstwo poszukuje dla siebie określonych szans
i okazji, jakie stwarza otoczenie i znajduje w nim optymalne miejsce. Obserwując
zachodzące w otoczeniu procesy (zaburzenia), musi stale tworzyć nowe formy
równowagi, przez wprowadzanie do swoich struktur i zasad funkcjonowania odpowiednie zmiany i modyfikacje, to znaczy dążyć do rozwoju i wzrostu2.
Przetrwanie przedsiębiorstwa w długim okresie i osiąganie stawianych celów
strategicznych może nastąpić pod warunkiem ciągłego dążenia do rozwoju
i wzrostu organizacji. Można przyjąć, że rozwój przedsiębiorstwa następuje przez
skoordynowane zmiany jego systemów, dostosowujące je do ciągle zmieniającego się otoczenia3. Oznacza to, że konieczność rozwoju przedsiębiorstwa jest
zdeterminowana ciągłymi zmianami otoczenia. Przedsiębiorstwo podążając za
tymi zmianami i dostosowując się do nich, powinno się rozwijać. Zmiany dostosowawcze będą skuteczne, gdy zapewnią przedsiębiorstwu zdobycie i utrzymanie
odpowiedniego poziomu przewagi konkurencyjnej. Rozwój przedsiębiorstwa
może następować przez takie zmiany jak4:
 wprowadzanie nowych elementów do systemu przedsiębiorstwa,
 poprawę jakości istniejących w systemie elementów,
 zmianę struktur systemów.
Oznacza to, że rozwój przedsiębiorstwa oparty jest głównie na zmianach jakościowych, polegających np. na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych, strukturalnych czy innowacji w zakresie organizacji i zarządzania.
Rozwój przedsiębiorstwa jest ściśle powiązany z pojęciem wzrostu, który jest
rozumiany w literaturze przedmiotu jako kategoria o charakterze ilościowym.
Wzrost przedsiębiorstwa następuje wobec tego przez powiększanie ilości wszelkich zasobów, prowadzących do zwiększenia skali działania. Warunkiem koniecznym wzrostu przedsiębiorstwa jest jednak jego nieustanny rozwój. Przy
czym wzrost przedsiębiorstwa daje większe możliwości dostosowawcze systemów przedsiębiorstwa do zmian w otoczeniu, czyli do rozwoju. Wobec tego rozwój i wzrost przedsiębiorstwa są sprzężone zwrotnie. Relacje między wzrostem
a rozwojem przedsiębiorstwa można przyrównać do relacji cele–środki ich reali-

2 K. Andruszkiewicz, Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach
w warunkach kryzysu, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 44–45.
3 Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 11.
4 Ibidem.
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zacji. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że nie ma rozwoju przedsiębiorstwa jeżeli nie ma wzrostu. Można więc wyciągnąć wniosek, że wzrost stanowi
integralną cechę rozwoju przedsiębiorstwa5.
Głównym celem niniejszego artykułu jest ukazanie marketingowych kierunków rozwoju i wzrostu polskich przedsiębiorstw przez przedstawienie wybranych wyników badania empirycznego.
Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem jako skuteczna koncepcja
rozwoju przedsiębiorstwa
Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem jest ogólną koncepcją (filozofią) i należy do najlepiej rozwiniętych koncepcji zarządzania, obejmujących całościowo wszystkie procesy i poziomy zarządzania przedsiębiorstwem (strategiczny, taktyczny i operacyjny). Przymiotnik „marketingowe” wskazuje tutaj na
sposób zarządzania całym przedsiębiorstwem. Precyzyjniejsze przybliżenie tej
koncepcji, a przede wszystkim ukazanie różnic w stosunku do innych koncepcji
zarządzania, wymaga przedstawienia charakterystycznych jej cech. Do najważniejszych można zaliczyć6:
 wskazuje na sposób zarządzania całą firmą,
 realizuje w praktyce filozofię marketingową i ją utrwala,
 zwiększa szybkość reagowania na zmiany rynkowe i podnosi konkurencyjność przedsiębiorstwa,
 jest realizowane i przenika wszystkie szczeble kierowania,
 koordynuje różne funkcje w przedsiębiorstwie i wskazuje cele,
 spełnia kreatywną rolę przez tworzenie nowych wartości i stymuluje postęp organizacyjno-techniczny,
 urzeczywistnia integracyjną rolę marketingu wokół celów strategicznych
przedsiębiorstwa,
 wykorzystuje podstawowe narzędzia zarządzania, jakimi są plany marketingowe (strategiczne i operacyjno-taktyczne).
Takie pojmowanie zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem wskazuje na rolę i zadania naczelnego kierownictwa, rozumiejącego istotę i praktycznie realizującego orientację marketingową w całym przedsiębiorstwie oraz wykorzystuje w ten sposób integracyjną właściwość marketingu w zarządzaniu. Roli

5

Ibidem, s. 14–15.
K. Andruszkiewicz, S. Kaczmarczyk, Planowanie strategiczne w procesie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, Acta Universitatis Nicolai Copernici – Ekonomia, Vol. XXXII, cz.
2, z. 353, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002, s. 173.
6
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takiej nie może pełnić tak skutecznie żadna inna komórka w przedsiębiorstwie,
ponieważ tylko marketing charakteryzuje się zamkniętym cyklem działań, obejmuje całe przedsiębiorstwo i łączy je z otoczeniem7. Na początku tego cyklu jest
rynek, a przede wszystkim jego najważniejsze elementy, jakim są nabywcy (konsumenci) i konkurenci. Rynek także znajduje się na końcu wielu powiązanych
działań marketingowych. Naczelne kierownictwo realizujące zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem powinno sobie zdawać sprawę z tego, że działalność
zorientowana na klientów przedsiębiorstwa musi być stosowana przez marketing,
który staje się tym samym wiodącym podsystemem w przedsiębiorstwie. Ta rola
jest praktycznie wprowadzana w sposób sformalizowany w życie przez realizację
planów marketingowych, które pełnią funkcję koordynującą całość zarządzania
i działań w przedsiębiorstwie. Dzięki planom naczelne kierownictwo może
w sposób najbardziej kompleksowy forsować i wdrażać filozofię marketingową
w skali całego przedsiębiorstwa8.
Marketingowe zarządzanie jest więc ciągle, niemającą jeszcze poważnego
konkurenta, najbardziej rozwiniętą koncepcją zarządzania całym przedsiębiorstwem. Potwierdza to już od wielu lat praktyka gospodarcza, a koncepcja ta charakteryzuje się wysoką skutecznością i decyduje o tempie rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki niej przedsiębiorstwo potrafi dostosowywać się do zachodzących
nieustannie zmian na rynku, odnosić sukcesy i rozwijać się w długim okresie.
Zastosowana metoda badawcza
Temat badawczy „Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski” został zrealizowany przez pracowników Katedry
Marketingu i Handlu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jednym
z celów badania była identyfikacja roli i znaczenia marketingowego zarządzania
przedsiębiorstwem w jego rozwoju i dostosowywanie się do zmian rynkowych.
Pełne wyniki badania opublikowano w raporcie, który został wydany przez czasopismo naukowe „Handel Wewnętrzny” w numerze specjalnym wrzesień–październik 2011 (część 2, tom I). Autor niniejszego artykułu był członkiem zespołu
badawczego oraz jednym z autorów raportu. Dane pierwotne opublikowane
w raporcie przetworzono na potrzeby niniejszego artykułu. Próba badawcza obejmowała przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 10 pracowników. Badaniem
objęto pracowników odpowiedzialnych za działania marketingowe i piastujących

7

Ibidem, s. 194.
S. Kaczmarczyk, R. Pałgan, Marketing w przedsiębiorstwie. Ujęcie zarządcze i systemowe
z przykładami, ODiDK sp z o.o., Gdańsk 2005, s. 64.
8
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w przedsiębiorstwie możliwie najwyższe stanowisko. Uwzględniając m.in. ograniczenia organizacyjne i finansowe, minimalną liczebność próby ustalono na poziomie 350 podmiotów. Próbę dobrano za pomocą metody kwotowej, dążąc do
zapewnienia możliwie największej reprezentatywności. Przy ustalaniu kwot
przyjęto następujące kryteria:
 wielkość przedsiębiorstwa,
 położenie ze względu na województwo,
 podstawowa branża działalności (budownictwo, handel, produkcja,
transport, telekomunikacja, usługi); w ramach ustalonych kwot jednostki
próby dobrano metodą doboru prostego; skład próby został wykonany
przez firmę badawczą PBS DGA sp. z o.o., której zlecono także wykonanie pomiaru, opracowanie danych oraz przygotowanie ich w formie
bazy w programie SPSS for Windows (wersja 17.0).
Uwzględniając cele badawcze oraz wspomniane wcześniej ograniczenia,
jako metodę zbierania informacji ze źródeł pierwotnych wybrano metodę wywiadu bezpośredniego (PAPI). W sytuacji trudnego kontaktu z respondentem,
korzystano z metody wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo
(CATI). W każdym przypadku stosowano ten sam kwestionariusz wywiadu9.
Znaczenie marketingowych kierunków rozwoju dla sukcesu przedsiębiorstwa
Każde przedsiębiorstwo od momentu powstania pragnie osiągać sukces na
rynku, a w dłuższym okresie rozwój stawia za swój podstawowy cel. Osiągnięcie
jednak tego celu zależy od wielu sprzyjających i niesprzyjających uwarunkowań
zewnętrznych i zasobów oraz umiejętności ich wykorzystania przez zarządzających firmą. W przeprowadzonym badaniu polskich przedsiębiorstw przyjęto założenie, że pozycja firmy na rynku (sukces rynkowy) i tempo jej rozwoju zależy
od poziomu wdrożenia koncepcji zarządzania marketingowego. Wobec tego zidentyfikowanie marketingowych kierunków rozwoju i ich znaczenia, będzie odzwierciedlało poglądy firmy co do najbardziej właściwych i skutecznych dróg
osiągania celów. Wyniki badania zaprezentowano w tabeli 1.
Na podstawie zgromadzonych danych w tabeli 1 można wyciągnąć pozytywny ogólny wniosek, że badane przedsiębiorstwa w zdecydowanej większości
przywiązują dużą wagę do marketingowych kierunków rozwoju. Największe

9 D. Szostek, Metodyka badania stanu i rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach działających
w Polsce, w: Stan rozwój marketingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Raport z badań,
red. S. Kaczmarczyk, J. Petrykowska, „Handel Wewnętrzny” 2011, nr IX–X, t. 1, cz. 2, s. 5–8.
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znaczenie dla osiągnięcia sukcesu i rozwoju przedsiębiorstwa mają następujące
kierunki:
 budowanie trwałych relacji z klientami (85,7% wskazań),
 kształtowanie wizerunku firmy (85,1%),
 podnoszenie jakości oferowanych produktów (84,9%).
Tabela 1
Znaczenie marketingowych kierunków rozwoju dla sukcesu przedsiębiorstwa (%)

Znaczenie
Kierunki rozwoju
Zdobywanie wiedzy o rynku
Podnoszenie jakości oferowanych
dóbr/usług
Modernizacja oferty pod wpływem
zmian wymagań nabywców
Budowanie trwałych relacji z klientami
Kształtowanie wizerunku firmy
Wzrost zadowolenia pracowników

nie ma
znaczenia
2,6

małe

średnie

duże

3,4

18,9

75,1

1,1

1,1

12,9

84,9

2,0

2,3

18,9

76,9

1,7
1,7
2,3

2,9
0,9
4,0

9,7
12,3
23,1

85,7
85,1
70,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Analizując wypowiedzi przedstawicieli badanych przedsiębiorstw i uwzględniając przyjęte cechy przedsiębiorstw, można zauważyć, że „duże znaczenie” dla
rozwoju przedsiębiorstwa mają badane kierunki zwłaszcza dla firm prowadzących działalność produkcyjną i usługową. Natomiast wielkość przedsiębiorstwa
nie ma tutaj istotnego wpływu na znaczenie badanych kierunków rozwoju.
Duże znaczenie w rozwoju przedsiębiorstwa mają następujące kierunki rozwoju:
1. Zdobywanie wiedzy o rynku ma „duże znaczenie” dla przedsiębiorstw:
 produkcyjnych (34,3%) i usługowych (16,9%),
 małych zatrudniających od 10 do 49 pracowników (21,1%), średnich zatrudniających od 50 do 249 (25,7%), dużych zatrudniających 250 i więcej
pracowników (28,3%).
2. Podnoszenie jakości oferowanych dóbr/usług ma „duże znaczenie” dla przedsiębiorstw:
 produkcyjnych (39,4%) i usługowych (18,6%),
 małych (27,7%), średnich (28,6%), dużych (28,6%).
3. Modernizacja oferty pod wpływem zmian wymagań rynku ma „duże znaczenie” dla przedsiębiorstw:
 produkcyjnych (36,0%) i usługowych (16,9%),
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 małych (23,7%), średnich (25,4%), dużych (27,75).
4. Budowanie trwałych relacji z klientami ma „duże znaczenie” dla przedsiębiorstw:
 produkcyjnych (41,4%), usługowych (18,3%), handlowych (15,4%),
 małych (26,9%), średnich (28,6%), dużych (30,3%).
5. Kształtowanie wizerunku firmy ma „duże znaczenie” dla przedsiębiorstw:
 produkcyjnych (39,4%), usługowych (18,3%), handlowych (16,3%),
 małych (27,4%), średnich (28,3%), dużych (29,4%).
6. Wzrost zadowolenia pracowników ma „duże znaczenie” dla przedsiębiorstw:
 produkcyjnych (33,4%), usługowych (14,0%), handlowych (13,4%),
 małych (22,9%), średnich (23,7%), dużych (24,0%).
Zdolność dostosowywania się przedsiębiorstw do zmian rynkowych
Kolejnym istotnym problemem badawczym było ustalenie znaczenia wybranych czynników na zdolność dostosowywania się przedsiębiorstwa do zachodzących zmian na rynku. Respondenci oceniali, które czynniki według ich wiedzy
i praktycznego doświadczenia zwiększają lub zmniejszają zdolności dostosowawcze firmy (tab. 2).
Tabela 2
Czynniki zwiększające (ograniczające) rozwój przedsiębiorstwa i zdolność
dostosowywania się do zmian rynkowych (%)

Czynniki
Posiadane środki finansowe
Postawa pracowników wobec potrzeby wprowadzania zmian
Poziom wiedzy i doświadczenia pracowników
w zakresie marketingu
Poziom zrozumienia/zaufania między pracownikami w firmie
Relacje firmy z dostawcami, nabywcami, innymi
uczestnikami rynku
Struktura organizacyjna firmy
Inny czynnik

Zwiększające
zdolność
86,0

Ograniczające
zdolność
14,0

84,8

15,2

89,7

10,3

90,1

9,9

95,9

4,1

87,0
78,6

13,0
21,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można stwierdzić, że najbardziej powszechnie uznawanymi czynnikami zwiększającymi zdolność dostosowywania
się do zmian zachodzących na rynku są:
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relacje firmy z dostawcami, nabywcami, innymi uczestnikami rynku
(95,9%),
 poziom zrozumienia/zaufania między pracownikami w firmie (90,1%),
 poziom wiedzy i doświadczenia pracowników w zakresie marketingu
(89,7%),
 struktura organizacyjna firmy (87,0%),
 posiadane środki finansowe (86,0%).
Powyższe wyniki badania wskazują jednoznacznie na bardzo duże znaczenie
i rangę działań marketingowych w skutecznym dostosowywaniu się przedsiębiorstw do zmian zachodzących na rynku i przyczyniają się do rozwoju. Analizując uzyskane wyniki, z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności,
bardzo duże znaczenie w rozwoju przedsiębiorstw przypisywano czynnikowi
„posiadane środki finansowe” zwłaszcza w branży Transport i Telekomunikacja
oraz Budownictwo, a także w małych firmach.
Kierunki rozwoju produktów
Wprowadzanie nowych produktów i zmiany (modyfikacje) cech produktu
należą do podstawowych wykonawczych działań marketingowych w przedsiębiorstwie i są realizowane na poziomie strategicznym i taktyczno-operacyjnym.
Oprócz kształtowania funkcji i cech samego produktu planuje się elementy ściśle
z nim związane jak: cenę, opakowanie, znak towarowy, a także elementy z obszaru tzw. produktu poszerzonego, jak np. usługi towarzyszące czy zakres logistycznej obsługi klienta. Prawie 62% przebadanych przedsiębiorstw deklarowało,
że w ostatnich trzech latach przeprowadziło zmiany w ofercie firmy. Zmiany te
dotyczyły: wprowadzania nowych produktów na rynek (71,6% przedsiębiorstw),
modyfikacji cech produktu (41,9%), zmiany opakowań (20,9%) oraz inne zmiany
(11,2%) (tab. 3).
Tabela 3
Kierunki rozwoju produktów a rodzaj prowadzonej działalności (%)

Rodzaj zmiany
w produkcie
Nowe produkty
Zmiana cech produktu
Zmiana opakowania
Inne zmiany

BudowHandel Produkcja
nictwo
4,2
0,9
0,0
0,9

16,7
9,8
3,3
2,3

33,0
21,9
14,9
4,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Transport
i teleko- Usługi
munikacja
1,4
16,3
1,4
7,9
0,0
2,8
1,4
2,3

Ogółem
71,6
41,9
20,9
11,2
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Z danych zaprezentowanych w tabeli 3 można wyciągnąć również następujące wnioski:
 najczęściej badane przedsiębiorstwa wprowadzały nowe produkty lub/i
dokonywały zmian ich cech,
 najbardziej aktywne w zakresie rozwoju produktu są przedsiębiorstwa
prowadzące działalność produkcyjną,
 najmniejszą aktywność wykazały przedsiębiorstwa transportowe i telekomunikacyjne oraz budowlane.
Przeprowadzona analiza kierunków rozwoju produktu z uwzględnieniem
wielkości firmy wykazała, że najbardziej aktywne są pod tym względem zwłaszcza przedsiębiorstwa duże a w następnej kolejności średnie.
Podejmowane działania w kierunku budowania trwałych relacji z klientami
i ich znaczenie w rozwoju przedsiębiorstwa
Większość przedsiębiorstw jest już coraz bardziej świadoma tego, że nawiązywanie, a zwłaszcza utrzymywanie i rozwijanie długotrwałych relacji z uczestnikami rynku, w tym z finalnymi klientami, przynosi wzajemne korzyści. Wypracowanie długotrwałych więzi opartych na obustronnym zaufaniu wymusza na
przedsiębiorstwach realizację określonych strategii wykorzystujących koncepcję
marketingu partnerskiego (marketingu relacji). Wdrażana i rozwijana koncepcja
marketingu partnerskiego przynosi w długim okresie wartości dodane dla współpracujących partnerów rynkowych i w ten sposób przyczynia się do szybszego
rozwoju przedsiębiorstwa. Budowanie i rozwijanie tej koncepcji wymaga stosowania określonych działań, które podejmuje jedynie część badanych przedsiębiorstw (tab. 4).
Tabela 4
Rodzaje działań w kierunku budowania trwałych relacji z klientami (%)

Rodzaje podejmowanych działań
Wykorzystywanie baz danych o klientach
Realizowanie spójnego systemu obsługi klienta (budowanie łańcuchów dostaw)
Szkolenia pracowników w zakresie budowania relacji
Oferowanie klientom dodatkowych korzyści do zakupionych produktów
Inne stosowane działania, jakie?

Tak
53,2

Nie
42,0

Nie wiem
4,9

59,5

35,6

4,9

51,7

42,2

6,0

35,5

59,2

5,7

3,2

96,8

0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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 realizowanie spójnego systemu obsługi klienta dla całej firmy (59,5%),
 wykorzystywanie baz danych o klientach (53,2%),
 szkolenie pracowników w zakresie budowania relacji (51,7%).
Pogłębiona analiza wyników badania pozwoliła stwierdzić, że najczęściej:
 wykorzystywane są bazy danych o klientach przez przedsiębiorstwa produkcyjne (26,7%), następnie handlowe (10,3%) i usługowe (10,9%),
 realizuje się spójny system obsługi klienta dla całej firmy w przedsiębiorstwach produkcyjnych (26,4%), następnie usługowych (13,8%) i handlowych (13,2%),
 szkoli się pracowników w zakresie budowania relacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych (25,0%), następnie usługowych (10,6%) i handlowych (10,3%),
 wszelkie rodzaje podejmowanych działań są realizowane przede wszystkim przez przedsiębiorstwa duże oraz średnie.
Kolejnym problemem badawczym było ustalenie korzyści uzyskanych w wyniku budowania trwałych relacji z klientami, które bezpośrednio wpływają lub
wspierają rozwój przedsiębiorstwa (tab. 5).
Tabela 5
Korzyści z budowania trwałych relacji z klientami wspierające rozwój przedsiębiorstwa (%)

Korzyści z budowania więzi z klientami
Lepsza organizacja procesów obsługi klienta
Lepsza komunikacja z klientem
Szybsze dostosowanie oferty do preferencji klienta
Zwiększenie sprzedaży
Redukcja kosztów całkowitych
Inne korzyści

Tak
88,0
94,9
85,0
83,9
53,6
3,3

Nie
9,5
4,4
12,4
12,4
36,5
4,0

Nie wiem
2,6
0,7
2,6
3,6
9,9
92,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Przeważająca większość badanych przedsiębiorstwa potwierdziła wymienione korzyści z budowania relacji z klientami. Najczęściej potwierdziły się następujące:
 lepsza komunikacja z klientem (94,9%),
 lepsza organizacja procesów obsługi klienta (88,0%),
 szybsze dostosowanie oferty do preferencji klienta (85,0%),
 zwiększenie sprzedaży (83,9%).
Powyższe korzyści najczęściej potwierdziły przedsiębiorstwa produkcyjne,
a w następnej kolejności usługowe i handlowe. Analizując odpowiedzi według
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kryterium wielkości przedsiębiorstwa, najczęściej odnosiły duże korzyści z budowania trwałych relacji przedsiębiorstwa duże i średnie, a w nieco mniejszym
stopniu przedsiębiorstwa małe.
Podsumowanie
Przedstawione w niniejszym artykule wyniki badania oraz oparte na nich rozważania pozwalają sformułować ogólny wniosek, że przedsiębiorstwa przywiązują dużą wagę do wdrażania marketingowego zarządzania i chcą w ten sposób
dostosowywać się do zmian rynkowych. Widać także, że przyznają tej koncepcji
wiodącą rolę w rozwoju firm. W ramach marketingowej koncepcji zarządzania
przedsiębiorstwem budowanie i wzbogacanie relacji z klientami, a w szczególności tworzenie trwałych łańcuchów/sieci dostaw, upatruje się jako główny kierunek w osiąganiu sukcesu i rozwoju obecnych przedsiębiorstw oraz zasadniczy
czynnik zwiększania zdolności dostosowywania się do zmian zachodzących na
rynku. Za najważniejsze działanie w obszarze budowania trwałych relacji z klientami uznano natomiast spójność systemu obsługi klienta i umacnianie łańcuchów
dostaw. Są to priorytetowe współczesne kierunki w utrzymywaniu i powiększaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.
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MARKETING DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
OF POLISH COMPANIES
Summary
The paper presents selected results of the study that has been conducted on 350 Polish companies using survey methods. It points out the marketing directions of development of Polish companies. The following research problems has been diagnosed: the importance of development directions for the success of the company, identification of the factors that impeding the development
and adaptability of companies to changes on the market, product development directions in Polish
companies, actions and the importance of creating long lasting relationship with customers. The
research confirms the importance of the implementation of marketing management in adapting to
market changes and the development of Polish companies.
Keywords: marketing, directions of development, companies, relations with customers, market
Translated by Krzysztof Andruszkiewicz
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ORIENTACJA MIĘDZYNARODOWA
PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE STRATEGII
MARKETINGOWEJ NA PRZYKŁADZIE
PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO
Z WIELKOPOLSKI

Streszczenie
Obserwacja rynku w ostatnich dziesięcioleciach wskazuje, że na arenie międzynarodowej zdecydowanie wzrasta potrzeba internacjonalizacji przedsiębiorstw. Jest to konsekwencja narastającej
globalizacji rynków, a także konkurencji, która zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych
nabywców poza granicami kraju macierzystego. Zatem szanse rozwoju firm przez ich umiędzynarodowienie nie tylko zwiększają się, ale również stają się bardziej zróżnicowane. Takie tendencje,
jak globalizacja handlu międzynarodowego oraz zróżnicowanie strategii wejścia firm na rynki zagraniczne przejawiają się w powstawaniu różnych form internacjonalizacji przedsiębiorstw – począwszy od eksportu, po złożone więzi kooperacyjne i kapitałowe. Artykuł podejmuje temat, jak
przedsiębiorstwa są zorientowane na rynki zagraniczne oraz jakie rodzaje strategii marketingowych
towarzyszą temu zjawisku. Celem artykułu jest identyfikacja rodzaju orientacji międzynarodowej
analizowanych przedsiębiorstw. Implikacje teoretyczne powstały na podstawie studiów literaturowych przedmiotu, natomiast ich weryfikacji dokonano w ocenie empirycznej w przeprowadzonych
badaniach.
Słowa kluczowe: orientacja międzynarodowa, strategia marketingowa, przedsiębiorstwo, sektor
żywnościowy

Wprowadzenie
Wzrost zagranicznego zaangażowania przedsiębiorstw stanowi obszar intensywnie odkrywany zarówno przez badaczy, jak i praktyków. Współcześnie
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przedsiębiorstwa napotykają na coraz większe trudności związane ze skomplikowanymi warunkami rozwoju, co dotyczy głównie niespotykanej wcześniej dynamiki procesów globalizacyjnych oraz nowych wymogów konkurencyjnych i natężenia tej konkurencji. Wzrost konkurencji stawia zatem przed współczesnymi
przedsiębiorstwami nowe wyzwania. W szczególny sposób dotyka to mniejsze
podmioty gospodarcze. Zwłaszcza, że przedsiębiorstwa konkurując swoją ofertą
produktową na rynku międzynarodowym znajdują się w pierwszej fazie internacjonalizacji. Równocześnie literatura przedmiotu prezentuje wiele atutów wynikających z uczestniczenia w międzynarodowym podziale pracy przez pierwszy
jego etap, jakim jest handel zagraniczny. Obecnie polskie firmy zmuszone są do
rozszerzania swoich działań poza granice kraju macierzystego. W związku z tym,
aby nie stracić swojej pozycji konkurencyjnej, firmy zawczasu muszą wybrać
odpowiednią strategię rozwoju, a decyzja o formie ekspansji zagranicznej nie należy do łatwych zadań.
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja rodzaju orientacji międzynarodowej przedsiębiorstw biorących udział w realizowanym badaniu. Pozwoli to
zrozumieć, jakie ścieżki musi pokonać przedsiębiorstwo, aby umiędzynarodowić
działania gospodarcze. Implikacje teoretyczne powstały na podstawie studiów literatury przedmiotu, natomiast ich weryfikacji dokonano na podstawie badań ankietowych.
Internacjonalizacja przedsiębiorstw – zagadnienia teoretyczne
Prowadzenie działalności przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych
związane jest z jego umiędzynarodowieniem. Internacjonalizacja firm jest procesem złożonym, dlatego trudno znaleźć w literaturze ekonomicznej jedną, uniwersalną definicję. Dla przykładu N.F. Piercy i P.W. Turnbull, określają ją jako przeniesienie działalności firmy za granicę, a więc utożsamiają internacjonalizację
z fizycznym powstaniem przedsiębiorstwa poza granicami kraju macierzystego2.
Powołując się natomiast na polską literaturę, należy przede wszystkim przywołać
J. Rymarczyka, który najszerzej zdefiniował proces internacjonalizacji przedsię-

N.F. Piercy, Company internationalization: active and reactive exporting, „European Journal
of Marketing” 1985, Vol. 15, No. 3, s. 45; P.W. Turnbull, Internationalization of the firm: a stage
process or not?, Conference on export expansion and market entry models, Dalhousie University,
1985, s. 21, za: K. Przybylska, Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej,
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni nr 3, Bochnia 2005, s. 73.
2
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biorstwa. Według niego oznacza ona „każdy rodzaj działalności gospodarczej podejmowanej przez przedsiębiorstwo za granicą”3. Takie szersze ujęcie jest niezależne od osiągniętego stopnia intensywności i zaangażowania przedsiębiorstwa
za granicą. Z kolei K. Fonfara i współautorzy4 traktują internacjonalizację jako
element strategii rozwoju przedsiębiorstwa związany z jego zagraniczną ekspansją. Według nich o internacjonalizacji na poziomie firmy można mówić wtedy,
gdy choć jeden jej produkt związany jest z rynkiem zagranicznym, niezależnie
od formy wspomnianych powiązań. Zgodnie z propozycją Z. Pierścionka przez
internacjonalizację przedsiębiorstwa rozumie się „każdą formę i zakres powiązań
podejmowanych przez przedsiębiorstwo za granicą”5. M. Strzyżewska natomiast
interpretuje internacjonalizację jako geograficzne poszerzenie zakresu działania
firmy, które w konsekwencji prowadzi do globalizacji tych działań6. Uogólniając,
na podstawie powyższego można stwierdzić, że umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa należy traktować jako proces reorganizacji przedsiębiorstwa z krajowego na międzynarodowe, uwzględniając intensywność, formę i zakres prowadzonych działań.
W literaturze przedmiotu można znaleźć także różne sposoby interpretacji
zjawiska, jakim jest internacjonalizacja przedsiębiorstw. Najogólniej internacjonalizację można traktować jako proces, statycznie lub w sposób uzależniony od
postępowania kierownictwa przedsiębiorstw7. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa jako proces charakteryzuje się fazowym układem form, z czego osiągnięcie jednej formy w pewnym stopniu warunkuje przejście do następnej8.
W rzeczywistości okazuje się, że przedsiębiorstwa nie muszą przechodzić przez
wszystkie formy po kolei, albowiem w zależności choćby od motywów, internacjonalizacja może przebiegać odmiennie, a formy należy uważać za możliwe do
wyboru warianty. Drugie ujęcie umiędzynarodowienia – ujęcie statyczne – polega przede wszystkim na zastosowaniu określonych wskaźników i profili, które
powinny informować o intensywności internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Podejście to polega również na charakterystyce internacjonalizacji za pomocą stopnia samodzielności przedsiębiorstwa podczas realizacji strategii, ale również na
J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004, s. 19.
K Fonfara, M. Gorynia, E. Najlepszy, J. Schroeder, Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000.
5 Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 454.
6 M. Strzyżewska, Marketing na rynkach zagranicznych, w: Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, red. M.K. Nowakowski, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2005, s. 419.
7 A. Limański, I. Drabik, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010, s. 15.
8 J. Rymarczyk, Internacjonalizacja…, s. 20.
3
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analizie umiędzynarodowienia jako zjawiska instytucjonalnego. Ujęcie trzecie
z kolei – tzw. behawiorystyczny sposób interpretacji internacjonalizacji rozpatrywane jest przez pryzmat postępowania kierownictwa. Każde przedsiębiorstwo
podejmujące działalność gospodarczą poza granicami kraju macierzystego przyjmuje pewne wzorce postępowania, które wynikają głównie z postrzegania otoczenia zewnętrznego przez kierownictwo firmy.
Orientacja przedsiębiorstw w stosunku do rynków zagranicznych a cechy
strategii marketingowych
Proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa coraz silniej związany jest
z obraną przez kierownictwo strategią marketingową. Orientacja międzynarodowa określana jest jako zespół postaw kierownictwa przedsiębiorstwa wobec
problemu, jakim jest umiędzynarodowienie lub jako predyspozycje strategiczne
zarządu firmy9. Literatura przedmiotu wyróżnia cztery rodzaje strategicznych
orientacji międzynarodowych przedsiębiorstw. Są to: orientacja etnocentryczna,
policentryczna, regiocentryczna oraz geocentryczna (globalna). Wymienia się
również pewną odmianę orientacji geocentrycznej, a mianowicie orientację transnarodową10.
Orientacja etnocentryczna charakteryzuje przedsiębiorstwa znajdujące się na
początku swojej drogi do umiędzynarodowienia działalności gospodarczej. Decydując się na ten rodzaj strategii, kierownictwo wychodzi z założenia, że dotychczasowe doświadczenia na rynku krajowym mogą być swobodnie przeniesione na rynki zagraniczne. Co więcej, orientacja ta charakteryzuje często firmy
prawie bez doświadczenia w zakresie marketingu międzynarodowego. Firmy te
bowiem dopiero rozpoczynają eksport i prowadzą go raczej doraźnie sprzedając
swoje produkty do krajów postrzeganych jako bliskie kulturowo. Działania marketingowe w ramach tej orientacji wiążą się natomiast ze stosowaniem tzw. kryterium samoodniesienia. Podejmowanie więc decyzji marketingowych przejawia
się kierowaniem kryteriami charakterystycznymi dla doświadczeń zdobytych na
rodzimym rynku.
Dla wielu przedsiębiorstw strategia policentryczna stanowi drugi etap umiędzynarodowienia. Przedsiębiorstwa działają na wielu rynkach, a przewagę kon-

E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2007, s. 23–24.
J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012, s. 26; E. Duliniec, Marketing
międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012, s. 24–31; P. Pietrasiński, Międzynarodowe strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2005, s. 53–58; M. Pluta-Olearnik, Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji, PWE, Warszawa 2012, s. 121.
9

10
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kurencyjną zyskują przez dostosowanie swoich produktów do oczekiwań nabywców zagranicznych. Przedsiębiorstwa tej orientacji najczęściej tworzą na najważniejszych rynkach filie, spółki córki, joint venture.
Orientacja regiocentryczna wiąże się z działalnością przedsiębiorstwa na rynkach jednego regionu (np. UE), bowiem dostrzega się pewne podobieństwa między rynkami. Jak podkreśla E. Duliniec „wspólne cechy krajów należące do regionu znajdują odzwierciedlenie w regionalnym koordynowaniu i dostosowywaniu
zarządzania działaniami firmy na rynkach tych krajów, odpowiednim ujednoliceniu działań marketingowych”11.
Orientacja geocentryczna (globalna) oznacza traktowanie rynków zagranicznych jako jednego, w zasadzie jednolitego rynku. Ignoruje się istniejące granice,
specyfikę poszczególnych krajów i inne czynniki, dostarczając jednakowy produkt na wszystkie rynki. Jest to przejaw wysokiego stopnia internacjonalizacji
działalności gospodarczej. Przewagę konkurencyjną natomiast uzyskuje się
w skali globalnej przez dążenie do minimalizacji jednostkowych kosztów produkcji.
Odmianą orientacji globalnej jest strategia transnarodowa, w której najważniejsze jest dążenie przedsiębiorstwa do osiągania korzyści z działania w skali
globalnej przy jednoczesnym dostosowywaniu się do warunków lokalnych. Jak
zaznacza J. Rymarczyk istota tej strategii oparta jest na stwierdzeniu „tyle globalnego, co możliwe, a lokalnego tyle, co konieczne”12.
W literaturze dotyczącej marketingu międzynarodowego zwraca się uwagę, że
przyjęte przez przedsiębiorstwo strategie marketingu realizowanego na rynkach zagranicznych pozostają pod wpływem wymienionych orientacji międzynarodowych. Jak wskazuje E. Duliniec marketing międzynarodowy oznacza „wszystkie
działania przedsiębiorstwa realizowane w ramach jego aktywności gospodarczej
poza/ponad politycznymi granicami własnego kraju”13. W tabeli 1 zaprezentowano
ważniejsze cechy marketingu przedsiębiorstw, w zależności od przyjętej orientacji
międzynarodowej przedsiębiorstw.

E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012, s. 25.
J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy…, s. 263.
13 E. Duliniec, Marketing…, 2012, s. 23.
11
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Tabela 1
Orientacja międzynarodowa a cechy strategii marketingowych

Rodzaj strategii
marketingowej

Strategia marketingu lokalnego
(narodowego)

Cechy strategii marketingowej








Strategia marketingu multilokalnego (wielonarodowego)







Strategia marketingu intraregionalnego
Strategia marketingu interregionalnego

Strategia marketingu globalnego










orientacja etnocentryczna
niski stopień internacjonalizacji działalności
internacjonalizacja odnosi się tylko do przemieszczania produktów
podstawową metodą wejścia na rynki zagraniczne jest eksport
dominuje standaryzacja bierna (sprawdzona na rynku krajowym strategia marketingowa jest transferowana za granicę)
adaptacje niektórych instrumentów marketingowych są wymuszane
barierami na rynkach zagranicznych
orientacja policentryczna
rynek światowy jest traktowany jako zbiór odrębnych rynków
lokalnych
dominuje drugi wymiar internacjonalizacji (przenoszenie procesów
wytwórczych przez granice krajów)
preferowane kooperacyjne metody wchodzenia na rynki zagraniczne
koncentracja uwagi na różnicach występujących między krajami
filie przedsiębiorstwa macierzystego podejmują większość decyzji
marketingowych na swoim terenie
indywidualizacja jest dominującą koncepcją marketingową
rachunek ekonomiczny oraz kwestie techniczne wymuszają pewien
poziom standaryzacji wtórnej
orientacja regiocentryczna
region jest traktowany jako względnie jednorodny obszar docelowy,
w którego ramach eksponuje się podobieństwa między krajami
standaryzacja jest dominującą koncepcją marketingową w ramach
regionu
poszczególne regiony traktowane są jako oddzielne heterogeniczne
obszary
dominującą koncepcją jest indywidualizacja
orientacja geocentryczna
wysoki stopień internacjonalizacji działalności
rynek światowy traktowany jest jako jeden obszar docelowy
wysoce zintegrowana strategia marketingowa (większość decyzji
podejmuje centrala)
dominującą koncepcją jest standaryzacja selektywna – częściowej
standaryzacji instrumentów marketingowych zawsze towarzyszy
pewien zakres ich indywidualizacji

Źródło: P. Pietrasiński, Międzynarodowe strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2005, s. 61–63.
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sektora żywnościowego

Zaprezentowane wyniki są efektem badania przeprowadzonego przez zespół
badawczy14 w ramach projektu „Czynniki determinujące kształtowanie przewagi
konkurencyjnej przedsiębiorstw przetwórstwa żywnościowego Wielkopolski na
rynku międzynarodowym” w 2012 roku. Autorka traktuje te badania jako pilotażowe stanowiące podstawę projektu „Strategie konkurencji przedsiębiorstw sektora żywnościowego Wielkopolski w dobie globalizacji”. Projekt ten, podobnie
jak poprzedni, realizowany jest na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki
Poznańskiej, ze środków finansowych przeznaczonych na rozwój młodej kadry
naukowej.
Dobór próby miał charakter celowo-warstwowy. W badaniu wzięło udział 29
przedsiębiorstw zinternacjonalizowanych przetwórstwa żywnościowego z województwa wielkopolskiego. Zasięg terytorialny obejmował siedem powiatów,
w tym pięć powiatów ziemskich i dwa grodzkie. Przyjmując klasyfikację firm
według wielkości zatrudnienia można stwierdzić, że w ich strukturze dominowały średnie przedsiębiorstwa – 18 firm, wobec 11 przedsiębiorstw małych.
Dominującymi formami internacjonalizacji analizowanych przedsiębiorstw
z Wielkopolski są najprostsze formy handlowe, głównie eksport15. Przedsiębiorstwa te rzadko angażują się w bardziej zaawansowane formy prowadzenia działalności międzynarodowej, czyli takie które zapewniają firmie wyższy stopień
kontroli nad przebiegiem operacji biznesowych. Sytuacja taka występuje wśród
wszystkich analizowanych przedsiębiorstw małych oraz niemal wszystkich średnich, działających na terenie Wielkopolski. Oznacza to, że przedsiębiorstwa te
decydują się na małe ryzyko prowadzenia działalności na rynku kraju goszczącego, ponosząc równocześnie niskie koszty takiej działalności, ale pozostawiając
sobie możliwość rozwoju w postaci bardziej zaawansowanych form internacjonalizacji. Równocześnie tylko dwie firmy, których stan zatrudnienia pozwala zaklasyfikować je jako średnie, mają zakład produkcyjny na terenie kraju goszczącego. W tym jedna z nich prowadzi również działalność eksportową.

Badania przeprowadzone pod kierownictwem dr Małgorzaty Gajowiak. W badaniu uczestniczyła również mgr inż. Agata Budzyńska-Biernat oraz mgr inż. Andżelika Libertowska.
15 A. Budzyńska, Etapy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2013, nr 4
(64), s. 71–80.
14
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Z kolei rozkład geograficzny rynków eksportowych badanych przedsiębiorstw jest dość rozbudowany i różnorodny. Powyższe przedsiębiorstwa najchętniej prowadzą aktywność eksportową w ramach rynków Europy Środkowej
i Wschodniej. Rozkład liczby badanych przedsiębiorstw w zależności od kierunku internacjonalizacji i wielkości przedsiębiorstwa zaprezentowano na rysunku 1.

Rys. 1. Rozkład liczby badanych przedsiębiorstw w zależności od kierunku umiędzynarodowienia
i wielkości firmy
Źródło: badania własne.

O wyborze kierunku internacjonalizacji może świadczyć zapewne obrana
przez dane przedsiębiorstwo strategia wejścia na rynki zagraniczne. W przypadku
małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski biorących udział w badaniu
zdecydowana większość deklaruje stosowanie strategii etnocentrycznej (rys. 2).

Rys. 2. Międzynarodowa orientacja przedsiębiorstw biorących udział w badaniu
Źródło: badania własne.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że część z nich traktuje strategie policentryczną jako obsługę wielu rynków jednocześnie, bez konieczności
tworzenia na tych rynkach filii zagranicznych lub innych, bardziej zaawansowanych form internacjonalizacji. Takie podejście do międzynarodowej orientacji
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przedsiębiorstw sprawia, że wśród analizowanych firm część deklaruje stosowanie dwóch strategii jednocześnie.
Przyczyną tego typu wyborów jest pewna ostrożność kierownictwa przedsiębiorstw. W końcu firmy te decydując się na działalność międzynarodową, wybierają jedynie eksport produktów na rynki zbliżone do krajowego. Inaczej mówiąc
takie, na których można stosować strategię marketingową zbliżoną do realizowanej na rynku macierzystym. Żadne spośród przedsiębiorstw biorących udział
w badaniu nie deklarowało stosowania orientacji wymagającej większego zaangażowania zarówno finansowego, jak i kierownictwa firmy. Przyczyną tego stanu
rzeczy może być specyfika branży i rodzaj strategii konkurencji obranej przez
analizowane przedsiębiorstwa – strategia niskich kosztów. Sytuacja prezentująca
procentowy rozkład badanych przedsiębiorstw w zależności od obranej orientacji
międzynarodowej i wielkości przedsiębiorstw przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2
Rozkład badanych przedsiębiorstw w zależności od obranej orientacji międzynarodowej
i wielkości przedsiębiorstw

Wielkość przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo małe
Przedsiębiorstwo średnie

Orientacja
etnocentryczna
72,7
77,8

Orientacja
policentryczna
36,4
44,4

Źródło: badania własne.

W tym kontekście słuszne wydaje się przytoczenie wyników badań dotyczących perspektyw dalszej internacjonalizacji przedsiębiorstw. Na pytanie: „czy
firma planuje dalszą internacjonalizację” większość ankietowanych odpowiedziała „tak, w obecnym zakresie”. Co w porównaniu z powyższymi wynikami
świadczy o tym, że przedsiębiorstwa nie rozważają innego uczestnictwa na rynku
międzynarodowym jak tylko przez eksport, ewentualnie zakład produkcyjny na
terenie kraju goszczącego. Jedynie niewielka część z nich zadeklarowała rozszerzenie swojej działalności gospodarczej poza granicami kraju16. Rozpatrując tę
kwestię ze względu na wielkość przedsiębiorstwa można stwierdzić, że zachowawcza postawa przedsiębiorstw do internacjonalizacji jest charakterystyczna
dla najmniejszych podmiotów. Wśród badanych przedsiębiorstw to głównie średnie firmy planują w najbliższym czasie zwiększenie zaangażowania na zagranicznych rynkach. Za pozytywny przejaw, w ciągle zmieniających się warunkach

A. Budzyńska, Przedsiębiorstwa sektora żywnościowego na drodze umiędzynarodowienia
działalności gospodarczej, „Marketing i Rynek” 2012, nr 10, s. 34–39.
16
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ekonomicznych na rynkach zagranicznych należy uznać to, że żadne z analizowanych przedsiębiorstw nie zamierza zrezygnować z prowadzenia działalności
zagranicznej.
Podsumowanie
W wyniku konfrontacji zaprezentowanych rozważań teoretycznych z przeprowadzonymi badaniami empirycznymi widać, że praktyka potwierdza słuszność analiz teoretycznych. W wyniku tego nasuwa się kilka następujących wniosków. Przede wszystkim umiędzynarodowienie badanych przedsiębiorstw
z Wielkopolski wciąż jest na niskim poziomie. Wyraźna przewaga eksportu nad
innymi formami zaangażowania się wielkopolskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych wpływa w zdecydowany sposób na ich niski
stopień internacjonalizacji. Można jednak przypuszczać, że w miarę rozwoju ich
wiedzy o zagranicznych rynkach i zwiększaniu strategicznych zasobów, stopień
internacjonalizacji ich działalności gospodarczej będzie coraz większy. Póki co,
sytuacja taka może doprowadzić do powstania luki konkurencyjnej między nimi
a firmami zagranicznymi, co zagrażałoby ich dalszemu rozwojowi. Równocześnie ciągle rosnące znaczenie aktywnych form internacjonalizacji działa na niekorzyść tych przedsiębiorstw w konfrontacji z zagranicznymi konkurentami. Aby
przyspieszyć zatem proces umiędzynarodowienia, potrzebne są gruntowne
zmiany, wspierające głównie rozwój małej przedsiębiorczości.
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THE INTERNATIONAL ORIENTATION OF THE COMPANY
IN THE CONTEXT OF A MARKETING STRATEGY
ON THE EXAMPLE OF FOOD SECTOR COMPANIES
FROM WIELKOPOLSKA
Summary
Observation of the market in recent decades shows that the need for internationalization of
enterprises definitely grows on international arena. This is a consequence of the growing globalization of markets and competition, which force companies to seek new buyers outside of their home
country. Thus, the chances of developing companies through their internationalization not only increase, but also become more diverse. Trends, such as globalization of international trade and the
diversification strategy of "inputs" companies on foreign markets manifest in the emergence of
various forms of internationalization of enterprises - ranging from exports to complex cooperative
links and equity. The paper presents the topic of how companies orient themselves in relation to
foreign markets and what types of marketing strategies accompany this phenomenon. The objective
of the paper is to identify the types of international orientation of the analyzed companies. Theoretical implications are based on literature studies and their verification is conducted by empirical the
studies.
Keywords: international orientation, marketing strategy, company, food sector
Translated by Agata Budzyńska-Biernat
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ZWIĄZKI MIĘDZY GROMADZENIEM, UDOSTĘPNIANIEM
I STOSOWANIEM INFORMACJI RYNKOWYCH
PRZY KSZTAŁTOWANIU NOWYCH PRODUKTÓW

Streszczenie
Celem artykułu jest określenie związków występujących między gromadzeniem, udostępnianiem i stosowaniem informacji rynkowych w kształtowaniu nowych produktów. Do osiągnięcia
tego celu wykorzystano dane dotyczące 145 projektów wdrożenia nowych produktów, które pochodziły z próby losowo dobranych krajowych przedsiębiorstw wysokiej techniki, zatrudniających
powyżej 49 osób. Analizę danych oparto na modelach równań strukturalnych, w ramach których
weryfikowano model pomiarowy i modele strukturalne – z pełną i częściową mediacją. Do omówienia wyników przyjęto ten ostatni model, po zastosowaniu testu różnicy chi-kwadrat. Okazało
się, że gromadzenie informacji rynkowych pozytywnie oddziałuje tak na ich stosowanie, jak i udostępnianie przy kształtowaniu nowych produktów. Otrzymane wyniki dotyczące modelu z częściową mediacją wskazały na brak efektu pośredniego między gromadzeniem i stosowaniem informacji przy przyjęciu udostępniania informacji jako zmiennej pośredniczącej.
Słowa kluczowe: informacje rynkowe, gromadzenie informacji, udostępnianie informacji, nowy
produkt, model

Wprowadzenie
W działalności przedsiębiorstw informacja jest kluczowym zasobem, który
jest wykorzystywany przede wszystkim do podejmowania różnych decyzji.
W ramach procesu podejmowania decyzji, wymagane jest m.in. utworzenie
zbioru bazowego informacji – służącego identyfikacji związków między czynni-
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kami występującymi w problemie decyzyjnym – transformacja tego zbioru w dopuszczalne rozwiązania czy też wybór ostatecznej decyzji2. Świadczy to o bardzo
ważnej roli informacji w przedsiębiorstwach i potrzebie pogłębiania wiedzy dotyczącej zarówno samej informacji, jak i procesów z nią związanych.
Informacje rynkowe odgrywają istotną rolę w kształtowaniu nowych produktów w przedsiębiorstwie, gdyż wiele decyzji podejmowanych przy tworzeniu
tych produktów wymaga tego rodzaju informacji. Jeszcze zanim rozpocznie się
tworzenie nowego produktu, niezbędna jest informacja o tym, czy na rynku istnieje sposobność (inaczej okazja, szansa) do wprowadzenia nowego produktu.
Taką sposobność można odkryć na podstawie treści mówiących o potrzebach nabywców – które są niezaspokojone, nowe lub słabo zaspokajane – czy też o zmianach zachodzących wśród konkurentów. Szczegółowa analiza procesu kształtowania nowego produktu pozwala na wskazanie dziesiątek różnych informacji
rynkowych, które są potrzebne – należą do nich np. treści mówiące o: skali, intensywności i kontekście występowania potrzeby, dotychczasowych sposobach
jej zaspokajania i wymaganiach nabywców, segmentach rynkowych, wielkości
rynku i jego dynamice, postępowaniu nabywców przy zakupie danej kategorii
produktów, wadze poszczególnych atrybutów produktu, opinii nabywców o koncepcji nowego produktu, produktach konkurencyjnych i postrzeganiu ich przez
nabywców3.
Operowanie informacją wymaga określonego procesu. B. Stefanowicz
stwierdza, że „proces informacyjny to uporządkowana sekwencja operacji związanych z budową i utrzymaniem zasobów i strumieni informacyjnych”4. Do procesów informacyjnych autor zalicza: analizę potrzeb informacyjnych, generowanie, gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, przesyłanie, udostępnianie,
interpretację i wykorzystanie informacji5. Podobną listę procesów informacyjnych prezentuje J. Oleński6, jednak wyodrębnianie aż tylu procesów informacyjnych jest właściwe w zakresie informacyjnych systemów zarządzania, co wynika
z potrzeb tej dziedziny. Literatura marketingowa w odniesieniu do procesów in-

2 W. Flakiewicz, Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje,
C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 39–49.
3 Zob. np. D. Dąbrowski, Informacje rynkowe w rozwoju nowych produktów, Wyd. Politechniki
Gdańskiej, Gdańsk 2009, s. 89–91.
4 B. Stefanowicz, Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2007, s. 96.
5 Ibidem.
6 J. Oleński, Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003, s. 39.
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formacyjnych skupia się na kilku kluczowych procesach i w odniesieniu do informacji rynkowych są to: gromadzenie, udostępnianie i stosowanie informacji7.
Takie też podejście przyjęto w tej pracy w odniesieniu do procesów informacyjnych dotyczących informacji rynkowych.
Przedmiotem zainteresowania są wspomniane trzy procesy informacyjne
i relacje występujące między nimi przy kształtowaniu nowych produktów. Przy
założeniu sekwencyjnego układu tych procesów – to znaczy najpierw gromadzenie, następnie udostępnianie i dalej stosowanie informacji – można przyjąć, że
im wyższy stopień gromadzenia informacji rynkowych, tym wyższy poziom ich
udostępniania i im wyższe udostępnianie, tym wyższy stopień stosowania tych
informacji. Obok tego mediacyjnego efektu nie można jednak wykluczyć efektu
bezpośredniego oddziaływania gromadzenia informacji na ich stosowanie.
W związku z tym można też przyjąć, że im wyższe gromadzenie informacji rynkowych, tym wyższe ich stosowanie, co wiąże się z symultaniczną realizacją
wielu czynności występujących we wdrażaniu nowych produktów i dążeniu do
skracania czasu poświęconego na rozwój nowego produktu8. W konsekwencji
przyjęto, że celem pracy jest określenie związków występujących między gromadzeniem, udostępnianiem i stosowaniem informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów. Założono, że rozpatrywany będzie zarówno związek bezpośredniego oddziaływania gromadzenia informacji na ich stosowanie, jak
i pośredni, w którym gromadzenie oddziałuje na udostępnianie, wpływające
z kolei na stosowanie informacji.
Gromadzenie, udostępnianie i stosowanie informacji rynkowych
Ch. Moorman definiuje informację rynkową jako „dane dotyczące aktualnych i potencjalnych interesariuszy przedsiębiorstwa”9. Autorka stwierdza, że informacja rynkowa jest szerokim pojęciem, które ujmuje w sobie zarówno wyniki
wcześniejszych doświadczeń, jak i badań opartych na źródłach wtórnych lub

7 Ch. Moorman, Organizational market information processes: cultural antecedents and new
product outcomes, „Journal of Marketing Research” 1995, Vol. 32, No. 8, s. 319; B.D. Ottum,
W.L Moore, The role of market information in new product success/failure, „Journal of Product
Innovation Management” 1997, Vol. 14, No. 4, s. 260; A.K. Kohli, B.J. Jaworski, Market orientation: the construct, research propositions, and managerial implications, „Journal of Marketing”
1990, Vol. 54, No. 4, s. 4; E.J. Hultink, K. Talke, A. Griffin, E. Veldhuizen, Market information
processing in new product development: the impact of process interdependency and data quality,
„IEEE Transactions on Engineering Management” 2011, Vol. 58, No. 2, s. 199–200.
8 C.M. Crawford, C.A. Di Benedetto, New products management, McGraw Hill Irwin, New York
2011, s. 40, 216, 324.
9 Ch. Moorman, Organizational market information…, s. 319.
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pierwotnych. Moorman podaje też, że gromadzenie informacji polega na ich pozyskiwaniu od interesariuszy organizacji10. A.K. Kohli i B.J. Jaworski stwierdzają, że informacje rynkowe mogą pochodzić ze źródeł pierwotnych i wtórnych,
zaś ich pozyskiwanie może odbywać się nieformalnie lub formalnie11. Przykładami nieformalnych sposobów są spotkania i dyskusje z nabywcami oraz pośrednikami, rozmowy z przedstawicielami handlowymi lub pracownikami konkurentów (np. na spotkaniach organizacji branżowych). Formalne sposoby gromadzenia
informacji rynkowych to z kolei różne metody przeprowadzania badań marketingowych (np. postaw lub satysfakcji nabywców, testowanie rynku nowych produktów)12. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że zbieranie informacji rynkowych nie jest tylko domeną pracowników marketingu. Wszystkie pozostałe
osoby przedsiębiorstwa, jeśli mają dostęp do tych informacji, powinny dostarczać
je organizacji13.
Udostępnianie informacji rynkowych wiąże się z ich dostarczeniem do osób,
które ich potrzebują w organizacji. W przypadku kształtowania nowych produktów będą to pracownicy zaangażowani w projekty wdrożeniowe nowych produktów. Udostępnianie informacji może zachodzić za pomocą formalnych i nieformalnych procesów14. Formalne ujęcia mają oficjalny charakter i są to na przykład
prezentacje rezultatów badania marketingowego członkom organizacji, służbowe
spotkania czy memoranda firmy. Nieformalne sposoby to natomiast wszystkie
nieoficjalne formy upowszechniania informacji, np. rozmowy kuluarowe, dyskusje między pracownikami czy „czaty” internetowe. Informacje mogą być upowszechniane pionowo – z niższego szczebla na wyższy i odwrotnie – bądź poziomo, między pracownikami z podobnego szczebla zarządzania15.
Stosowanie informacji rynkowych jest centralnym procesem informacyjnym,
gdyż poprzednie dwa służą jemu i do niego prowadzą. W tym procesie następuje
użycie informacji w określonym celu. Znamiennym przykładem zastosowania informacji w organizacji jest wspomniane wcześniej wykorzystanie jej do podejmowania decyzji. Inne przykłady zastosowania informacji to na przykład uświadamianie menedżerom występowania problemu, wspieranie własnych argumentów czy
10

Ibidem.
A.K. Kohli, B.J. Jaworski, Market orientation: the construct…, s. 4.
12 Ibidem, s. 4–5; Ch. Moorman, Organizational market information…, s. 319.
13 A.K. Kohli, B.J. Jaworski, Market orientation: the construct…, s. 5.
14 J. Mohr, J.R. Nevin, Communication strategies in marketing channels: a theoretical perspective, „Journal of Marketing” 1990, Vol. 54, No. 4, s. 39.
15 Ch. Moorman, Organizational market information…, s. 320; L.C. Leonidou, M. Theodosiou,
The export marketing information systems: an integration of the extant knowledge, „Journal of
World Business” 2004, Vol. 31, No. 1, s. 16.
11
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potwierdzenie słuszności wcześniejszych działań. Często można mieć do czynienia z kilkoma zastosowaniami informacji jednocześnie. W literaturze przedmiotu
wyróżnia się instrumentalne, koncepcyjne i symboliczne zastosowanie informacji. Pierwsze z nich dotyczy bezpośredniego wykorzystania informacji do rozwiązania danego problemu, w tym podjęcia określonej decyzji. Taką decyzją
może być postanowienie o wprowadzeniu na rynek nowego produktu po pozytywnych wynikach testu rynkowego. Koncepcyjne zastosowanie informacji polega na jej pośrednim wykorzystaniu, gdyż służy ono głównie poszerzeniu wiedzy menedżerów bez odniesienia się do określonego problemu. W tym przypadku
może nastąpić np. zrozumienie zachowań nabywców lub konkurentów. Tego rodzaju zastosowanie może być przez menedżerów niedostrzeżone. Z kolei symboliczne zastosowanie informacji wiąże się z jej wypaczeniem i wykorzystaniem
w określonym celu, na przykład może polegać na wyrwaniu informacji z kontekstu i ujawnieniu tylko takiej treści, która wspiera określone argumenty 16.
W. Dunn stwierdza także, że wyróżnianie odmiennych zastosowań informacji
jest sztuczne i argumentuje, że na przykład instrumentalne użycie jest tylko pewnym rodzajem zastosowania koncepcyjnego17.
Zastosowane metody badawcze
W artykule wykorzystano dane zebrane przez autora w badaniu ankietowym
przeprowadzonym wśród wylosowanych krajowych przedsiębiorstw wysokiej
techniki, zatrudniających powyżej 49 osób. W ramach tego badania zebrano dane
dotyczące 145 wdrożonych, nowych produktów, które to dane dotyczyły m.in.
gromadzenia, udostępniania i stosowania informacji rynkowych. Badanie to służyło przede wszystkim poznaniu związków między sukcesem nowego produktu
a wykorzystaniem informacji rynkowych. Obecnie zdecydowano się na użycie
tych danych do osiągnięcia celu niniejszego artykułu, tzn. określenia związków
między trzema wspomnianymi procesami informacyjnymi, czego do tej pory nie
przeprowadzono. Szczegółowe informacje o tym badaniu można znaleźć we
wcześniejszej pracy autora18. W tym miejscu zaś podano niezbędne informacje
na potrzeby bieżącego celu, głównie co do pomiaru zmiennych i analizy danych.

16 A. Menon, P.R. Varadarajan, A model of marketing knowledge use within firms, „Journal of
Marketing” 1992, Vol. 56, No. 4, s. 54; L.C. Leonidou, M. Theodosiou, The export marketing information…, s. 16.
17 E. Maltz, A.K. Kohli, Market intelligence dissemination cross functional boundaries, „Journal
of Marketing Research” 1996, Vol. 33, No. 1, s. 49.
18 D. Dąbrowski, Informacje rynkowe w rozwoju…, s. 155–161.
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Czynniki będące przedmiotem zainteresowania, tzn. gromadzenie, udostępnianie i stosowanie informacji rynkowych, mierzono za pomocą kilku zmiennych
obserwowalnych (tzw. wskaźników), zaś każdy z tych wskaźników zmierzony
był za pomocą siedmiostopniowej skali Likerta. Stwierdzenia zbudowane w tej
skali były merytorycznie związane z danym czynnikiem.
Analiza danych przebiegała następująco: najpierw testowano model pomiarowy za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej, składający się z gromadzenia, udostępniania i stosowania informacji rynkowych. Następnie oszacowano model strukturalny z pełną mediacją, w którym brakuje bezpośredniego
efektu między gromadzeniem i stosowaniem informacji. Dalej oszacowano model strukturalny z częściową mediacją, w którym występuje efekt bezpośredni
między gromadzeniem i stosowaniem informacji oraz efekt pośredni polegający
na wprowadzeniu mediatora, w postaci udostępniania informacji, między gromadzeniem i stosowaniem informacji.
Modele z pełną i częściową mediacją porównano ze sobą na podstawie ich
dopasowania do danych. Przeprowadzając konfirmacyjną analizę czynnikową
i walidację rozpatrywanych modeli strukturalnych, posłużono się programem
Mplus v. 7.1119 z wykorzystaniem estymatora MLM, który jest odporny na odchylenia od wielowymiarowego rozkładu normalnego. Do porównania modeli
strukturalnych zastosowano test skorygowanej statystyki różnicy χ2, który
uwzględnia poprawkę Satorry-Bentlera20.
Początkowo wyniki konfirmacyjnej analizy czynnikowej w odniesieniu do rozpatrywanych czynników, przy użyciu wszystkich pozycji, były niezadowalające
(χ2 (132) = 377,456; RMSEA = 0,113; CFI = 0,725; TLI = 0,682; SRMR = 0,093).
Dopuszczalna wartość wskaźnika REMSA (Root Mean Square Error of Approximation) wynosi 0,08 i otrzymany wynik ją przekracza, zaś wskaźniki TLI (Tucker
Lewis Index) oraz CFI (Comparative Fit Index) powinny przekraczać 0,95, do
czego nie doszło w rozpatrywanym modelu. Wartość wskaźnika SRMR (Standardized Root Mean Residual) nie powinna być wyższa niż 0,08 i została przekroczona21. Powodem tej sytuacji były niskie ładunki czynnikowe niektórych
wskaźników i stosunkowo duża ich liczba wobec liczebności próby badawczej.
Przyjęto, że co do każdego czynnika pozostawione zostaną trzy wskaźniki, ze
19 L.K. Muthen, B.O. Muthen, Mplus. Statistical analysis with latent variables. User’s guide,
Muthen & Muthen, Los Angeles 2012.
20 R. Konarski, Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 320.
21 J.F. Hair, W.C. Black, B.J. Babin, R.E. Anderson, Multivariate data analysis, Pearson Prentice
Hall, Harlow 2010, s. 584.

Związki między gromadzeniem, udostępnianiem i stosowaniem…

209

względu na identyfikację modelu o najwyższych ładunkach czynnikowych. Po
tym zabiegu wyniki konfirmacyjnej analizy czynnikowej były zadowalające
(χ2 (24) = 39,301; RMSEA = 0,066; CFI = 0,961; TLI = 0,941; SRMR = 0,045).
Wszystkie ładunki czynnikowe były istotne i przekroczyły wartość 0,5, zaś
współczynnik alfa Cronbacha przekroczył wartość 0,614 co do każdego czynnika
i świadczy to o homogeniczności każdej ze skal22. Wskaźniki ujęte w analizie
przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Czynniki i odpowiadające im wskaźniki

Czynnik

Gromadzenie

Udostępnianie

Stosowanie

Stwierdzenia (wskaźniki)
w trakcie wdrażania tego nowego produktu…
 gromadziliśmy odpowiednie informacje rynkowe bezpośrednio od potencjalnych nabywców tego produktu
 informacje rynkowe potrzebne do jego wdrożenia, pozyskiwaliśmy sporadycznie i przypadkowo (R)
 zbieraliśmy informacje rynkowe przez badania marketingowe,
robione samodzielnie lub zlecane na zewnątrz
W trakcie wdrażania tego nowego produktu…
 osoby zaangażowane w to wdrożenie nie przekazywały sobie
informacji rynkowych w trakcie formalnych spotkań, organizowanych w związku z tym wdrożeniem (R)
 każdy kto dysponował informacjami rynkowymi, nie tylko
pracownicy marketingu, dzielił się nimi z innymi osobami zaangażowanymi w jego wdrożenie
 wiele informacji rynkowych trafiało do przysłowiowego
biurka – nie były one dalej nikomu przekazywane (R)
w trakcie wdrażania tego nowego produktu…
 informacja o wielkości popytu była jednym z ważnych czynników decydujących o wdrożeniu tego produktu
 pozycjonowaliśmy ten produkt na rynku, na podstawie gruntownej znajomości konkurencji
 uwzględnialiśmy fazę rozwojową rynku tego produktu (np.
faza eksperymentalna, ekspansji, dojrzałości), np. przy tworzeniu jego strategii marketingowej

R – stwierdzenie negatywne, kodowane odwrotnie niż pozytywne.
Źródło: opracowanie własne.

Odpowiednie dopasowanie modelu pomiarowego do danych pozwoliło na
dalszą analizę modeli strukturalnych.

22

A. Sagan, Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004, s. 95.
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Wyniki i wnioski z badania
Opracowując wyniki badania najpierw sprawdzono, czy indywidualne relacje między gromadzeniem, udostępnianiem i stosowaniem informacji były statystycznie istotne23. Warunek ten został spełniony, gdyż wszystkie niezbędne indywidualne relacje między czynnikami, oszacowane w konfirmacyjnej analizie
czynnikowej, były istotne i korelacje te kształtowały się następująco:
 między gromadzeniem i stosowaniem informacji na poziomie 0,835
(p < 0,001),
 między gromadzeniem i udostępnianiem informacji na poziomie 0,814
(p < 0,001),
 między udostępnianiem i stosowaniem informacji na poziomie 0,775
(p < 0,001).
Wyniki testowania modelu z pełną mediacją były zadowalające. Model ten cechował się akceptowalnym dopasowaniem do danych: χ2 (25) = 44,523, p < 0,0095,
SRMR = 0,053, RMSEA = 0,073, TLI = 0,928, CFI = 0,950. Wskaźnik będący
ilorazem χ2 przez liczbę stopni swobody wyniósł 1,78 i nie przekroczył dopuszczalnej granicy wynoszącej 324. Model ten przedstawiono na rysunku 1 wraz
z wartościami współczynników ścieżkowych oraz ładunków czynnikowych. Oba
rozpatrywane efekty w tym modelu były istotne statystycznie. Efekt między gromadzeniem i udostępnianiem informacji wyniósł 0,875 (p < 0,001), zaś efekt między udostępnianiem i stosowaniem informacji był na poziomie 0,828 (p < 0,001).

Rys. 1. Model z pełną mediacją
Źródło: opracowanie własne.

23
24

J.F. Hair, W.C. Black, B.J. Babin, R.E. Anderson, Multivariate data analysis…, s. 747.
Ibidem, s. 579.
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W przypadku modelu z częściową mediacją wyniki jego oszacowania były
również zadowalające. Model ten cechował się akceptowalnym dopasowaniem
do danych: χ2 (24) = 39,300, p < 0,0254, SRMR = 0,045, RMSEA = 0,066, TLI
= 0,941, CFI = 0,961. Wskaźnik będący ilorazem χ2 przez liczbę stopni swobody
wyniósł ponadto 1,64 i nie przekroczył dopuszczalnej granicy wynoszącej 325.
Model ten, wraz z oszacowanymi współczynnikami ścieżkowymi oraz ładunkami
czynnikowymi, zaprezentowano na rysunku 2.

Rys. 2. Model z częściową mediacją
Źródło: opracowanie własne.

Rozpatrywane modele strukturalne są modelami zagnieżdżonymi. Model
z częściową mediacją jest modelem bardziej ogólnym niż model z pełną mediacją. Ten ostatni jest zagnieżdżony w tym pierwszym, gdyż powstał przez ograniczenie efektu bezpośredniego między gromadzeniem i stosowaniem informacji
do zera, dlatego też możliwe jest porównanie tych modeli na podstawie testu różnicy chi-kwadrat26. Porównując oba modele sprawdzono, czy w przypadku modelu z częściową mediacją nastąpiło znaczące polepszenie dopasowania tego modelu do danych niż w modelu z pełną mediacją. Posłużono się w tym zakresie
testem skorygowanej statystyki różnicy χ2 (z uwzględnieniem poprawki SatorryBentlera), gdyż przy szacowaniu modeli użyto estymatora MLM27. Wynik tego
25

Ibidem.
R. Konarski, Modele równań strukturalnych…, s. 380.
27 Ibidem, s. 320.
26
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testu wskazuje, że wystąpiło istotne polepszenie dopasowania modelu z częściową mediacją niż w modelu z pełną mediacją: skorygowana statystyka różnicy
χ2 wyniosła 5,047 z Δdf = 25 – 24 = 1 stopniem swobody, i.s. W tej sytuacji model
z częściową mediacją należy uznać jako lepszy28.
W nawiązaniu do przyjętego modelu z częściową mediacją (rys. 2) okazało
się, że dwa efekty były statystycznie istotne, zaś jeden nie. Statystycznie istotny
był bezpośredni efekt między gromadzeniem i stosowaniem informacji (β = 0,603;
p < 0,020) oraz jedna ścieżka w zakresie efektu pośredniego, to znaczy łącząca
gromadzenie i udostępnianie informacji (β = 0,814; p < 0,001). Natomiast nie
była istotna druga ścieżka występująca w efekcie pośrednim, to znaczy łącząca
udostępnianie informacji z ich stosowaniem (β = 0,284; p < 0,271). Sytuacja ta
świadczy o niewystępowaniu efektu pośredniego między gromadzeniem i stosowaniem informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów, w którym
to efekcie mediatorem między gromadzeniem a stosowaniem informacji było ich
udostępnianie.
Z powyższego wyniku płynie wniosek mówiący, że im wyższy stopień gromadzenia informacji rynkowych w zakresie projektów kształtowania nowych
produktów, tym wyższy poziom ich stosowania oraz tym wyższy stopień ich udostępniania. Na podstawie wyników twego badania nie można jednak stwierdzić,
że wyższy poziom udostępniania informacji rynkowych w zakresie rozpatrywanej działalności, tym wyższe ich stosowanie. Sytuacja ta może wynikać stąd, że
informacje rynkowe gromadzone na potrzeby kształtowania nowych produktów
mogą bezpośrednio trafiać do odbiorców tych informacji, np. do członków zespołu zadaniowego, i w związku z tym zebrane informacje rynkowe są bezpośrednio wykorzystywane. Wiąże się to również z presją czasu i dążeniem do skracania cyklu wdrażania nowego produktu. Kolejna kwestia – tłumacząca do
pewnego stopnia zaistniałą sytuację – to symultaniczność działań w kształtowaniu nowych produktów, która może mieć miejsce w zakresie rozpatrywanych
procesów informacyjnych. W szczególności w pewnym stopniu jednocześnie
mogą zachodzić udostępnianie i stosowanie informacji rynkowych.
Podsumowanie
Informacje rynkowe pełnią istotną rolę w kształtowaniu nowych produktów,
gdyż są wykorzystywane do podejmowania wielu ważnych decyzji. Operowanie
informacją wymaga jednak realizacji określonych procesów informacyjnych,
28

M. Sztemberg-Lewandowska, Analiza czynnikowa w badaniach marketingowych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008, s. 105.
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w tym gromadzenia, udostępniania i stosowania informacji. W artykule skupiono
się na ustaleniu związków występujących między wspomnianymi trzema procesami. Wyniki badania empirycznego w przedsiębiorstwach wysokiej techniki
wskazują, że w zakresie projektów wdrażania nowych produktów, gromadzenie
informacji rynkowych pozytywnie oddziałuje na ich stosowanie i udostępnianie.
Zatem im wyższy poziom gromadzenia informacji rynkowych w odniesieniu do
projektu nowego produktu, tym wyższy stopień stosowania tych informacji
w danym projekcie i tym wyższy poziom ich udostępniania. Można zatem wyciągnąć praktyczny wniosek, że jeśli badane przedsiębiorstwa będą bardziej intensywnie gromadziły informacje rynkowe na potrzeby kształtowania nowych
produktów, to również w większym stopniu będą te informacje wykorzystywane
w tych wdrożeniach. Zdaniem autora powinno to przynieść korzystne efekty
w odniesieniu do wdrażanego nowego produktu, gdyż będzie on lepiej „dostosowany” do sytuacji rynkowej.
Wyniki tego badania nie wskazują jednak na to, że udostępnianie informacji
rynkowych oddziałuje na ich stosowanie. Nie można zatem stwierdzić, że im
wyższy poziom udostępniania informacji rynkowych w projektach nowych produktów, tym wyższy stopień ich stosowania. Tym samym – zgodnie z przyjętym
modelem częściowej mediacji – okazało się, że w tym ujęciu nie występuje efekt
pośredniego oddziaływania udostępniania informacji jako mediatora między gromadzeniem i stosowaniem informacji. Powodem tej sytuacji może być to, że gromadzone informacje rynkowe docierają bezpośrednio do ich odbiorców i są przez
nich wykorzystywane w projekcie kształtowania nowego produktu. Symultaniczność działań w procesie wdrażania nowych produktów, związana z chęcią skracania czasu trwania projektu, może również powodować wspomnianą sytuację.
Uzyskany wynik dotyczący braku wspomnianego efektu pośredniego jest do
pewnego stopnia zaskakujący, gdyż jego pojawienie się sugerowałby sekwencyjny układ rozpatrywanych trzech procesów, to znaczy najpierw gromadzenie,
potem udostępniania a dalej stosowanie – chociaż brak tego efektu ma merytoryczne uzasadnienie. Zdaniem autora jednak pożądane byłyby badania replikacyjne, które pozwoliły na potwierdzenie lub odrzucenia otrzymanego rezultatu.
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RELATIONSHIPS BETWEEN THE GATHERING, SHARING AND USE
OF MARKET INFORMATION IN NEW PRODUCTS DEVELOPMENT
Summary
The objective of the paper is to determine the relationships between the gathering, sharing and
use of market information in new product development. To achieve this objective, we used data on
145 new product development projects that came from randomly selected national high-tech
enterprises employing more than 49 people. Data analysis is based on structural equation models, in
which we verified measurement model and structural models – with full and partial mediation. To
discuss the results, we adopted the latter model after applying the test of chi-square difference. It turned
out that the gathering of market information positively effects both their use and sharing with the new
products development. The results obtained within the model of partial mediation showed that there
was no indirect effect between the gathering and using where sharing of information was a mediating
variable.
Keywords: market information, gathering information, sharing information, new product, model
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FORMY OUTSOURCINGU NA RYNKU USŁUG
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SEKTORA
TRANSPORTU LOTNICZEGO

Streszczenie
Przedsiębiorstwa poszukują coraz lepszych i efektywniejszych modeli funkcjonowania na
rynku. Jedną z metod zarządzania przedsiębiorstwem, zyskującą coraz większą popularność jest
outsourcing. W artykule przedstawiono teorię outsourcingu oraz działania outsourcingowe podejmowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku usług lotniczych. W zależności od potrzeb,
środków i priorytetów linie lotnicze i porty lotnicze decydują, jakie obszary i w jakiej formie mogą
outsourcować. Wybierając usługodawcę należy mieć na względzie jego wiedzę, doświadczenie
i możliwość zapewnienia działania na najwyższym poziomie. Firmy muszą mieć też świadomość,
że trafnie podjęta decyzja będzie przynosić zyski i wiązać się z umocnieniem pozycji firmy, natomiast podjęta błędnie – narazi przedsiębiorstwo na zwiększone koszty i zmniejszenie wartości organizacji.
Słowa kluczowe: outsoursing, rynek usług, transport lotniczy, porty lotnicze

Wprowadzenie
Współczesne podmioty gospodarcze funkcjonują w coraz bardziej złożonym
otoczeniu, które cały czas się zmienia i rozwija, przez co charakteryzuje się niepewnością. Wszelkie zmiany natomiast pociągają za sobą powstawanie nowych
metod i koncepcji zarządzania organizacjami. Jedną z nich jest outsourcing, stosowany w niemal każdej działalności gospodarczej.
1
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W dobie globalizacji, rosnącej konkurencji i poszukiwania efektywniejszych
modeli funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku, outsourcing jest procesem systematycznie zyskującym coraz większą popularność i jednocześnie podlegającym dynamicznym zmianom. Sama koncepcja na świecie pojawiła się już pod
koniec lat 50. XX wieku, a w Polsce outsourcing jest stosowany dopiero od lat
90., choć nie od początku kojarzono różne sposoby wspierające główną działalność z outsourcingiem.
Celem niniejszego artykułu jest krótka charakterystyka outsourcingu od
strony teoretycznej, jak i próba pokazania zastosowania usług outsourcingowych
w transporcie lotniczym.
Outsourcing w teorii
W rzeczywistości gospodarczej istnieje wiele przedsięwzięć outsourcingowych, które różnią się między sobą, dlatego nie ma uniwersalnej definicji tego
pojęcia. W literaturze przedmiotu podawane są różnorodne definicje outsourcingu, w których podkreśla się, że jest to metoda zarządzania, polegająca na zawężeniu zakresu zadań danego przedsiębiorstwa i powierzenia ich partnerowi zewnętrznemu, czyli przeniesieniu odpowiedzialności za realizację określonych
obszarów działalności na stronę wyspecjalizowanego partnera zewnętrznego,
przy uwzględnieniu ilościowych i jakościowych korzyści ekonomicznych. Jednocześnie pozwala to przedsiębiorstwu zlecającemu na rozwijanie kluczowych
kompetencji i dodawanie nowej wartości, co z kolei prowadzi do umocnienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Przekazane zadania mogą dotyczyć pojedynczych działań, funkcji czy też całych procesów działalności gospodarczej3.
Na początku swojego istnienia, przedsięwzięcia outsourcingowe polegały na
jednorazowych projektach, których jedynym celem było obniżenie kosztów wykonania. Dzisiaj outsourcing jest długoterminową strategią, pozwalającą na osiąganie długofalowych korzyści, które przekładają się na osiąganie i utrzymywanie
zysków na globalnym rynku konkurencyjnym.
Po tylu latach upowszechniania się outsourcingu wydaje się, że współcześni
menedżerowie powinni być coraz lepiej przygotowani do korzystania z danej
techniki zarządzania, jednak nadal są przedsiębiorstwa, które upadają, gdyż nie
potrafią uzyskiwać z outsourcingu korzyści. Wynika to z tego, że wszystkie
przedsiębiorstwa, bez względu na obszar działalności, rozmiar czy lokalizację,

3

M. Matejun, Rodzaje outsourcingu i kierunki jego wykorzystania, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 989, Organizacja i Zarządzanie z. 42, Łódź 2006, s. 19–20.
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powinny przyjąć pewne usystematyzowane podejście do outsourcingu, pokonując krok po kroku procesy polegające między innymi na ocenie strategicznej
przedsięwzięcia, analizie potrzeb, selekcji dostawców czy też negocjacjach i zarządzaniu kontraktem, jak i w końcu inicjacji projektu, przeniesienia pracy do
dostawcy i zarządzania różnego rodzaju relacjami4. Na każde przedsięwzięcie
outsourcingowe składają się trzy składniki, które pokazano na rysunku 1.

projekt

klient

dostawca

Rys. 1. Trzy składniki outsourcingu
Źródło: M.J. Power, K.C. Desuoza, C. Bonifazi, Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk,
MT Biznes, Warszawa, 2008, s. 21.

Za każdym razem metoda zarządzania, jaką jest outsourcing, wymaga przeniesienia czynników wytwórczych i zasobów niezbędnych do wykonania danego
zadania oraz prawa do podejmowania decyzji. Klient przedstawia osobę lub
przedsiębiorstwo transferujące czynniki i zasoby (chcące zlecić zadanie na zewnątrz), dostawca to organizacja, która podejmuje decyzje i wykonuje dane zadanie, natomiast projekt to zdefiniowany i zrealizowany w formie projektu zakres
pracy. Klient z reguły chciałby, aby zlecone zadanie wykonano jak najlepiej i jak
najtaniej, natomiast dostawca pragnie, by osiągnąć jak najwyższe zyski. Te różnice w celach między klientem a dostawcą wymagają odpowiedniego zachowania jednych i drugich już podczas zawierania kontraktu i negocjowania etapów
outsourcingu, w przeciwnym wypadku kończą się upadkiem któregoś z partnerów przedsięwzięcia5.
Charakterystyczną cechą koncepcji outsourcingu jest rezygnacja z podporządkowania i oddziaływania organizacyjnego, zarówno hierarchicznego, jak
i służbowego, na rzecz innych form podporządkowania i zależności. Na tej pod-

4 M.J. Power, K.C. Desuoza, C. Bonifazi, Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, MT
Biznes, Warszawa, 2008, s. 16.
5 Ibidem, s. 21.
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stawie można wyróżnić podporządkowanie kapitałowe i oddziaływanie właścicielskie oraz podporządkowanie i oddziaływanie kontraktowe, co prowadzi do
podziału outsourcingu na kapitałowy i kontraktowy. . O outsourcingu kapitałowym można mówić, gdy powstaje powiązana kapitałowo spółka-córka, a elementy związane z realizacją funkcji w ramach przedsiębiorstwa nie ulegają likwidacji, ale są przekazywane nowemu podmiotowi. Odłamem outsourcingu
kapitałowego jest outsourcing sektorowo-branżowy, który polega na utworzeniu
przez grupę firm działających w tej samej branży i zlokalizowanych w niedalekiej
odległości od siebie, wspólnego podmiotu gospodarczego, który realizuje jeden
i ten sam zakres funkcji. Gdy rezygnujemy z realizacji funkcji w ramach danego
przedsiębiorstwa i przekazujemy je do wykonania innemu, niezależnemu podmiotowi gospodarczemu na podstawie umowy, mamy do czynienia z outsourcingiem kontraktowym. Z reguły oznacza to likwidację wszystkich elementów związanych z realizacją funkcji oddanych w outsourcing6. Za odmianę outsourcingu
kontraktowego można uznać tzw. samozatrudnienie pracownika, który często zakładając własną działalność gospodarczą, nadal pracuje na rzecz dotychczasowego pracodawcy, kontynuując prace zlecone przez firmę w warunkach ekonomicznej zależności, ale przy braku ochrony gwarantowanej przez system prawa
pracy7.
W dobie globalizacji i rosnącej konkurencji wykreowano różne modele outsourcingu. W podstawowym podziale outsourcingu bierze się pod uwagę tylko
trzy czynniki. Pierwszy z nich to lokalizacja, która pozwala na określenie miejsca
działalności outsourcingowej – wyróżnia się wtedy outsourcing wewnętrzny i zewnętrzny. Outsourcing wewnętrzny obejmuje prace wykonywane przez dostawcę w pomieszczeniach klienta, natomiast zewnętrzny – poza firmą dostawcy,
przy czym może być wykonywany w kraju macierzystym oraz obcym, w bliższej
lub dalszej odległości geograficznej. Drugi czynnik to zakres pracy powierzonej
dostawcy – wyróżniamy tu model indywidualny, funkcjonalny i kompetencyjny.
Indywidualny model to tzw. outsourcing pojedynczych stanowisk pracy (np. analityk finansowy), funkcjonalny to zlecanie na zewnątrz określonej sfery funkcjonowania przedsiębiorstwa (np. zlecenie rozliczania płac), natomiast outsourcing
kompetencyjny wiąże się z przekazywaniem na zewnątrz działań związanych
6 M. Matejun, Rodzaje outsourcingu…, s. 26; M. Trocki, Outsourcing, PWE, Warszawa 2001,
s. 59.
7 E. Kryńska, Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiębiorstwach polskich, w: Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne
i regionalne, red. R. Horodeński, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, IPiSS, Warszawa
2003, s. 149.
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z podejmowaniem decyzji (np. outsourcing logistyki). Ostatni czynnik to rodzaj
zlecanej pracy, w ramach którego outsourcing można ująć jako proces lub projekt. Proces z reguły dotyczy powtarzalnych, rutynowych, cyklicznych czynności
(np. comiesięczne rozliczanie płac), natomiast projekt obejmuje zlecenie zrobienia czegoś nowego (np. nowe oprogramowanie). Modeli outsourcingu można
wydzielić znacznie więcej, biorąc pod uwagę różne kryteria: rodzaj wydzielanych
funkcji, rodzaj wydzielanej działalności, rodzaj outsourcingu według funkcji, cel
wydzielenia, złożoność wydzielanych funkcji, trwałość wydzielenia, miejsce wykonania usługi, formę podporządkowania, zakres wydzielenia8.
Tak, jak można wyróżnić wiele modeli outsourcingu, tak można również
wskazać na różne jego cele. Ogólnie cele outsourcingu można podzielić na strategiczne, ekonomiczne, rynkowe, organizacyjne i motywacyjne. Do celów strategicznych należy zaliczyć: koncentrację na problemach strategicznych, czyli pozbywanie się przede wszystkim tych zadań, które na zewnątrz są wykonane taniej
i lepiej; większą swobodę działalności strategicznej firmy macierzystej, co oznacza możliwość wyboru partnerów wzmacniających skuteczność i efektywność
działalności podstawowej; zwiększenie elastyczności działania, co pozwala na
szybkie dostosowywanie do zmieniającego się otoczenia, jak i dostęp do nowych
technologii. Cele rynkowe dotyczą z kolei zwiększenia skali działalności, dywersyfikacji lub koncentracji działalności, co pociąga za sobą poprawę pozycji konkurencyjnej. Koncentracja na działalności kluczowej powinna doprowadzić do
redukcji kosztów, zwiększenia przychodów, poprawy wyniku finansowego
i ograniczenia ryzyka ekonomicznego, co stanowi podstawowe cele ekonomiczne. Odchudzenie i uproszczenie struktur i procedur organizacyjnych zaliczane są do celów organizacyjnych outsourcingu. Outsourcing sprzyja obiektywizacji wyników ekonomicznych, upowszechniania myślenia i działalności
ekonomicznej, przyczynia się także do rozwoju przedsiębiorczości, spełniając
cele motywacyjne9.
Outsourcing to metoda zarządzania, która może przynieść przedsiębiorstwu
wiele korzyści. Zlecanie pracy na zewnątrz pozwala przede wszystkim na ograniczenie kosztów, które wpływają na rentowność całego przedsięwzięcia,
a w konsekwencji prowadzi do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Poza tym outsourcing pozwala na podniesienie jakości usług, rozwój umiejętności, skracanie
8 M.J. Power, K. C. Desuoza, C. Bonifazi, Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych…, s. 30–33;
M. Matejun, Rodzaje outsourcingu…, s. 29–31.
9 M. Trocki, Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa
2001, s. 15.
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czasu wprowadzania nowości na rynek, poprawy płynności, lepszego zarządzania logistyką w firmie oraz zdobycie przewagi konkurencyjnej. Aby wymienione
korzyści płynące z działalności outsourcingowej zaistniały w przedsiębiorstwie,
projekt musi być dobrze zaplanowany, mądrze realizowany i odpowiednio zarządzany. Do najczęstszych błędów w działalności outsourcingowej zalicza się
przede wszystkim brak zaangażowania menedżerów, a także ich zbyt małą wiedzę na temat samego outsourcingu i jego metodach. Poza tym często angażuje się
do projektu menedżerów przeciętnych, a nie tych najlepszych. Przedsięwzięcie
outsourcingowe jest również skazane na klęskę, gdy nie zostanie poprzedzone
odpowiednim rozpoznaniem ryzyka biznesowego i przy braku planu komunikacji. Często zarzuca się także menedżerom, że nie korzystają z zewnętrznych źródeł wiedzy, które już istnieją, co pozwoliłoby na uniknięcie licznych błędów.
Niewskazany jest również nadmierny pośpiech we wdrażaniu projektu czy ignorowanie czynników decydujących o produktywności dostawcy. W przypadku outsourcingu zagranicznego, szczególnie offshore, należy dużą uwagę zwrócić na
różnice kulturowe. Ogromną rolę w przedsięwzięciu outsourcingowym odgrywa
zarządzanie relacjami – komunikacją, wiedzą czy personelem10.
Outsourcing usług w sektorze transportu lotniczego
Popularność outsourcingu jest największa w obszarach, które wymagają wysokich nakładów finansowych. Do obszarów tych należą: obsługa nowoczesnych
technologii, procesów biznesowych, przetwarzanie i zarządzanie informacją.
Liczba i rodzaj obszarów zastosowania outsourcingu zwiększa się, a kolejne dziedziny upatrują w nim redukcję kosztów i szansę rozwoju: finanse i rachunkowość, marketing, logistyka, zarządzanie jakością, doradztwo prawne, zaopatrzenie, audyt wewnętrzny, szkolenia, zarządzanie wydrukiem i dokumentami,
catering, ochrona, administracja, badania marketingowe, reklama, public relations i wiele innych.
Należy podkreślić, że outsourcing jest naturalną konsekwencją narastającego
od wieków procesu specjalizacji. Na obecnym poziomie rozwoju gospodarek,
niemalże nic nie stanowi już samoistnego osiągnięcia jednego podmiotu. Sukces
przedsięwzięcia zależy od współpracy wielu podmiotów podzielonych na zespoły odpowiedzialne za poszczególne partie zadań. Ze wspólnego sukcesu korzyści odnoszą jednak wszyscy.

10

M.J. Power, K.C. Desuoza, C. Bonifazi, Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych…, s. 38.
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Outsourcing usług logistycznych na rynku TSL11 można opisać przedstawiając przedsięwzięcia przedsiębiorstw produkcyjnych czy handlowych, które ze
swojej działalności wyodrębniły, np. usługi transportowe lub magazynowe przekazując ich realizację firmom transportowym czy też operatorom logistycznym.
Przykłady takiej działalności można odnaleźć na rynku transportu samochodowego, kolejowego, usług spedycyjnych czy magazynowych. Działalność przewoźników lotniczych czy armatorów morskich jest zwykle jednym z elementów
usługi outsourcingowej oferowanej przez spedytorów czy operatorów logistycznych. To oni walczą o jak najlepszą pozycję rynkową, co często zależy od zdobycia długoterminowych kontraktów z klientami (również tymi decydującymi się
na outsourcing usług transportowych) oraz przewoźnikami lotniczymi.
Przykładem firmy oferującej logistyczne usługi outsourcingowe dla przedsiębiorstw z branży lotniczej jest DHL. Przedsiębiorstwo proponuje transport
i outsourcing usług logistycznych we wszystkich segmentach łańcucha dostaw
dla przemysłu lotniczego, m.in. zarządzanie dostawami do zakładów produkcyjnych, dostawy części zamiennych do uziemionych samolotów, przekazywanie
cateringu lotniczego od dostawców na pokłady samolotów. Przemysł lotniczy
zmaga się z rosnącymi cenami surowców, coraz silniejszą konkurencją, coraz
bardziej rygorystycznymi przepisami bezpieczeństwa i większą wartością zapasów, dlatego DHL jako pojedynczy dostawca usług logistycznych może zapewnić większą kontrolę i zaoferować szersze możliwości optymalizacji zasobów
oraz zwiększenia wydajności w znacznej części łańcucha dostaw12.
Outsourcingiem usług zainteresowane są również przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku usług lotniczych po stronie podażowej. Firmy te szukają pewnych rozwiązań outsourcingowych najczęściej w takich obszarach, jak: IT,
ochrona, administracja, marketing, handling. W związku z tym pojawiły się na
rynku podmioty oferujące szeroki zakres usług dla partnerów z branży lotniczej,
w tym usługi outsourcingowe dla przewoźników czy portów lotniczych. Przykładowymi usługami w tym zakresie mogą być:
 reprezentacja linii lotniczych na zasadzie outsourcingu na lotniskach,
 zarządzanie stacją w imieniu i na rzecz linii lotniczej,
 nadzór operacyjny nad agentem handlingowym i innymi służbami zaangażowanymi w obsługę przylatujących i odlatujących samolotów danego
przewoźnika,

11
12

Transport– Spedycja–Logistyka.
DHL, http://dhl.com.pl (29.05.2015).
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codzienna obsługa samolotów, dostarczanie dokumentacji lotu i innych
informacji niezbędnych do wykonania lotu,
 prowadzenie obsługi pasażerskiej, sprzedaż biletów lotniczych, pobieranie opłat za nadbagaż, zmiana rezerwacji w imieniu reprezentowanej linii
lotniczej,
 obsługa i opieka nad pasażerami opóźnionych i odwołanych rejsów,
 rezerwacja hoteli, organizacja transportu, zamawianie cateringu dla pasażerów z zakłóconych lotów,
 opieka nad załogami nocującymi w porcie przylotu,
 administracja oraz prowadzenie wszelkiego rodzaju statystyk i rozliczeń
dla linii lotniczych,
 raportowanie odnośnie do wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w wywiązywaniu się z umów handlingowych,
 supervising,
 catering,
 udostępnianie wykwalifikowanego personelu do operacji naziemnych,
zarówno sprzedażowych, posprzedażowych, jak i odpraw pasażerskich,
 obsługa systemów bagażowych,
 zimowe utrzymanie lotniska,
 ochrona przeciwpożarowa, clearing, ochrona/bezpieczeństwo, fueling,
hangaring.
Zakres świadczonych usług może znacznie wykraczać poza wymienione powyżej. Przedsiębiorstwa często dostosowują je indywidualnie do potrzeb danego
przewoźnika lotniczego i portu lotniczego, w którym usługa miałaby być wykonywana. Firmy mogą świadczyć obsługę partnerów z branży przewozów pasażerskich, zarówno we własnych biurach mieszczących się na lotniskach, jak
i w biurach należących do linii lotniczych. Możliwość całkowitej rezygnacji
z utrzymywania własnych pomieszczeń na lotniskach może być ogromną zaletą
współpracy z taką firmą13. Koszty sprzedaży i marketingu dla linii lotniczej mającej swoje biura w portach lotniczych są stałe i z reguły wysokie. Obecnie sytuacja na rynku zmienia się i często zależy od modelu biznesowego, jaki przyjmuje
przewoźnik. Istotny jest poziom kosztów jednostkowych w zestawieniu z wpływami jednostkowymi. Im gorsza jest ta relacja, tym większa powinna być skłonność do outsourcingu. Znaczenie dla przewoźnika ma też wielkość przychodów

13

Global Airline Services sp. z o.o., http://globalairlineservices.pl (29.05.2015).
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z danego rynku. Od niej może zależeć decyzja o posiadaniu własnych biur sprzedaży bądź wydzieleniu tej czy innych działalności w sferę outsourcingu14.
Outsourcing jest alternatywą dla przedsiębiorstw, które chcą odnosić sukces
w biznesie i są elastyczne oraz otwarte na nowe sposoby prowadzenia działalności z użyciem zasobów wewnętrznych i zewnętrznych. Przedsiębiorstwa nie zawsze są w stanie efektywnie wykorzystywać swoje zasoby. Często obszarem poddawanym outsourcingowi przez linie lotnicze jest branża IT. Pozwala to
przewoźnikom skoncentrować się na działalności podstawowej, gdyż technologie informatyczne są coraz bardziej złożone, trudne w zarządzaniu i wymagają
ciągłego pogłębiania wiedzy, a utrzymanie zasobów IT jest coraz kosztowniejsze.
Obecnie wszystkie linie lotnicze prowadzą sprzedaż usług transportowych przez
internet. Linie lotnicze często wykorzystują outsourcing IT właśnie w zakresie
systemu obsługi pasażerów. Zwykle firmy IT oferują zintegrowane usługi w zakresie: sprawdzania dostępności połączeń, rezerwacji i sprzedaży biletów elektronicznych, zarządzania zapasami, rozkładu lotów, rozmieszczania pasażerów
w samolocie oraz odprawy pasażerów i zarządzania bagażami 15.
Wiele przedsiębiorstw wyraża zainteresowanie poprawą rozwiązań outsourcingowych i zakupowych, lecz wiedza na temat procesu systematycznego doskonalenia w tym zakresie nie jest jeszcze powszechna. Wiadomo natomiast, że źle
skonstruowana umowa outsourcingowa, niewłaściwie dobrany partner czy błędy
na etapie współpracy – mogą narazić firmę na ogromne straty finansowe, utratę
udziałów rynkowych i zaufania klientów do marki. Grupa naukowców z Uniwersytetu Tennessee w Stanach Zjednoczonych opracowała model biznesowy i outsourcingowy nazwany Vested. Główną zaletą tego modelu jest to, że strony są
wzajemnie zainteresowane osiągnięciem sukcesu i w efekcie osiągają rzeczywiste rozwiązanie typu win–win (wygrany–wygrany)16. Umowy typu Vested nigdy
nie są powtarzalne, jednak wszystkie zmierzają do osiągnięcia wspólnych efektów biznesowych uwzględniających trzy główne cele: innowacyjność i poprawa
jakości obsługi, obniżenie kosztów dla firmy outsourcującej usługi oraz zwiększenie zysku generowanego przez dostawcę. Umowy tego typu nie są rozwiązaniem dla wszystkich, jednak o uniwersalności Vested może świadczyć wykorzystanie tego modelu biznesowego przez tak transakcyjnie nastawione firmy, jak
Ryanair (przewoźnik niskokosztowy – LCC – ang. Low Cost Carrier), który jest

14

Polski Rynek Transportu Lotniczego, http://prtl.pl (29.05.2015).
A. Lenart, Outsourcing IT wyzwaniem dla transportu, „Logistyka” 2010, nr 4.
16 C. Vitasek, P. Polak, Vested w praktyce, www.log24.pl/artykuly/vested-w-praktyce,4489
(30.05.2015).
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przykładem przedsiębiorstwa nastawionego na osiąganie najniższych cen wszelkimi możliwymi sposobami. Jednak nawet Ryanair potrafił znaleźć miejsce na
rozwiązania, typowe dla modelu otwartej współpracy z dostawcami. Jego działalność ukierunkowana jest na maksymalne obniżanie cen dla klientów za oferowane podstawowe usługi. Jeżeli klient oczekuje jakichkolwiek dodatkowych
usług, poza samym miejscem w samolocie, musi za to dodatkowo zapłacić. Dostawcy uważają Ryanair za firmę nienastawioną na współpracę, niepoświęcającą
wiele uwagi budowaniu relacji z innymi usługodawcami 17. Relacje między Ryanair i Swissport (dostawcą usług w zakresie operacji handlingowych), były przykładem niedopasowania dwóch stron. Swissport słabo radził sobie ze świadczeniem poziomu obsługi, oczekiwanym przez Ryanair. Umowa outsourcingowa
była dla dostawcy bardzo niekorzystna finansowo. Powodami takiego stanu rzeczy były deregulacja oraz silna konkurencja, co prowadziło do wojny cenowej,
a w efekcie spiralnego spadku cen. Rozliczenia usług dotyczyły wykonywania
zadań administracyjnych, niezwiązanych z aktualnie obsługiwanymi samolotami. Kierownictwo i personel Swissport uważały, że system rozliczeń i kar był
dla dostawcy usług niekorzystny, a wszyscy narzekali na ciągłą kontrolę przedstawicieli Ryanair w firmie Swissport. Obie strony spotkały się, by zapoczątkować dyskusję o celach biznesowych, mając na uwadze wzajemne ich poszanowanie. Wypracowano nowe zapisy umowy, doprowadzając do przejrzystych zasad
współpracy. Ryanair zaproponował włączenie swojego personelu, dotychczas
pełniącego rolę zewnętrznego nadzoru, do prac w ramach grup projektowych.
Nowy model biznesowy, nastawiony na osiąganie wspólnych korzyści i bazujący
na rozliczeniach za rezultaty, a nie czynności, okazał się dużo lepszy pod względem komercyjnym18.
Ryanair jest również przykładem linii lotniczej, która na początku 2015 roku
wykorzystała outsourcing w obsłudze klientów przewoźnika w kanale telefonicznym. Obecnie usługa świadczona jest w języku polskim, ale w kolejnych etapach
będą wdrażane języki: niemiecki i duński oraz obsługa live-chat19 i back-office20.
17

Ibidem.
Ibidem.
19 Live chat (z ang. rozmowa na żywo) – rodzaj usługi internetowej stosowanej w sprzedaży
i zdalnej obsłudze internautów; polega na umożliwieniu użytkownikowi prowadzenia czatu z agentem przez stronę internetową.
20 Back-office – zaplecze administracyjne lub procesy pomocnicze w organizacji lub przedsiębiorstwie; termin jest związany z przyjętym sposobem podziału przestrzeni biurowej w kontekście
realizowanych zadań; jednostki back-office mogą być również zlokalizowane poza głównymi siedzibami przedsiębiorstw, realizacja ich zadań morze być powierzona firmie zewnętrznej (model
outsourcingowy).
18
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Docelowo planowana jest obsługa w sześciu językach, na 60–100 stanowiskach21.
Kolejnym obszarem wydzielania usług firmie outsourcingowej w branży lotniczej są zadania związane z bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego. Warto zaznaczyć, że realizacja tego typu zadań jest dla prywatnej firmy ochrony wyzwaniem najwyższego stopnia. Przedsiębiorstwo ubiegające się o zawarcie umowy
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach
lotniczych musi dysponować właściwymi zezwoleniami i spełnić wiele wymogów, jest także poddawana restrykcyjnemu audytowi. Działania ochrony można
podzielić na trzy obszary. Pierwszy to port lotniczy, tj. kontrola bezpieczeństwa
pasażerów, bagażu kabinowego, bagażu rejestrowanego, cargo, poczty, kontrola
dostępu, monitoring oraz weryfikacja dokumentów. Drugi to przewoźnicy lotniczy, gdzie dodatkowo dochodzą aktywności związane ze sprawdzaniem samolotu. Trzeci to obszar usług związanych z portem lotniczym, takich jak hotele,
parkingi, catering i firmy kurierskie22. Zarządzający lotniskiem podejmuje decyzję, czy zadania związane z kontrolą bezpieczeństwa w związku z przewozem
lotniczym powierzy służbie wewnętrznej czy zewnętrznej firmie ochrony. Warto
także zaznaczyć, że mimo funkcjonowania na lotniskach służb ochrony, Straż
Graniczna nie znika z portów lotniczych – realizuje bowiem zadania związane
z ochroną granic oraz funkcje nadzorująco-kontrolne na podstawie odpowiednich
zapisów ustawy23.
Podsumowanie
Outsourcing usług jest koncepcją stosowaną od dawna. Prowadzenie debaty
czy należy korzystać z outsourcingu usług jest raczej bezpodstawne. Przedsiębiorca musi znaleźć raczej odpowiedź na pytanie, jaki zakres działalności firmy
opłacałoby się powierzyć firmie zewnętrznej. Ważne jest tylko, aby świadomie
dokonać wyboru między tym, co można, a czego nie powinno się zlecać innym
firmom. Kluczowa działalność zawsze powinna pozostać w zarządzaniu macierzystej firmy. Koncentrując się na swojej priorytetowej działalności można osiągnąć spore korzyści, zdobyć zdecydowaną przewagę nad konkurencją przez stosowanie wszelkich nowinek technologicznych, przy jednoczesnym wysokim
poziomie świadczonych usług przez partnera biznesowego. Bardzo ważnym
aspektem jest wybór odpowiedniego partnera do outsourcingu. Należy dokonać
21

http://outsourcingportal.pl (30.05.2015).
K. Toczyski, Firmy ochrony na lotniskach, „Ochrona Mienia i Informacji” 2012, nr 1, s. 66.
23 Ustawa z 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw,
DzU z 2011, nr 170, poz. 1015.
22
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bezwzględnej analizy możliwości oferowanych przez przyszłego wspólnika, pamiętając o zasadzie, że nie należy się kierować najniższą ceną oferowanych
usług.
Takie same zasady obowiązują przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku usług
lotniczych. Obszary, w których firmy szukają rozwiązań outsourcingowych są bardzo zróżnicowane, od tych administracyjnych, przez branżę IT, usługi handlingowe czy ochronę bezpieczeństwa. Linie lotnicze czy porty lotnicze koncentrują
się na swoich funkcjach biznesowych, oddając inne sfery swojej działalności podmiotom outsourcingowym, zyskując dostęp do ich wiedzy i doświadczenia.
Bibliografia
DHL, http://dhl.com.pl.
Global Airline Services sp. z o.o., http://globalairlineservices.pl.
http://outsourcingportal.pl.
Kryńska E., Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy
w przedsiębiorstwach polskich, w: Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty
makroekonomiczne i regionalne, red. R. Horodeński, Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Białymstoku, IPiSS, Warszawa 2003.
Lenart A., Outsourcing IT wyzwaniem dla transportu, „Logistyka” 2010, nr 4.
Matejun M., Rodzaje outsourcingu i kierunki jego wykorzystania, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 989, Organizacja i Zarządzanie z. 42, Łódź 2006.
Polski Rynek Transportu Lotniczego, http://prtl.pl.
Power M.J., Desuoza K.C., Bonifazi C., Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk,
MT Biznes, Warszawa 2008.
Toczyski K., Firmy ochrony na lotniskach, „Ochrona Mienia i Informacji” 2012, nr 1.
Trocki M., Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.
Ustawa z 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych
ustaw, DzU z 2011, nr 170, poz. 1015.
Vitasek C., Polak P., Vested w praktyce, http://www.log24.pl/artykuly/vested-w-praktyce,4489.

TYPES OF OUTSOURCING ON MARKET OF SERVICES WITH
SPECIAL FOCUS ON AIR TRANSPORTATION SECTOR
Summary
Enterprises are continuously seeking better and more efficient models of operating on the market. Outsourcing is one of the business management methods that continues to grow in popularity. The paper presents the outsourcing theory as well as outsourcing activities undertaken by companies operating on the air services market. Airlines and airports decide what areas and in what
form they can “outsource”, depending on their needs, resources and priorities. When choosing
a service provider, the company should have regard to their knowledge, experience and ability to
provide operations at the highest level. Companies must be also aware that accurate decisions will
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be profitable and will result in strengthening company’s position but mistakes may expose companies to increased costs and reduced value of the organization.
Keywords: outsourcing, service market, air transportation sector, airports
Translated by Edyta Drajska, Małgorzata Wach-Kloskowska
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ETYKA MARKETINGU –
CZY MARKETING JEST ETYCZNY?

Streszczenie
Od jakiegoś czasu pojawiają się krytyczne głosy o marketingu jako działaniu nieetycznym,
skierowanym przeciwko klientom i społeczeństwu jako całości. Można stwierdzić, że wizerunek
marketingu jest w tym kontekście negatywny. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie,
czy marketing jest etyczny. Stwierdzono, że istotą marketingu jest dbanie o dobro interesariuszy
przedsiębiorstw oraz łączenie interesu firmy, klientów i społeczeństwa jako całości. W koncepcji
marketingu nie istnieją założenia i cele związane z manipulacją i brakiem uczciwości, a za negatywny wizerunek marketingu odpowiedzialni są głównie praktycy, którzy często stosują agresywne
i nieuczciwe działania sprzedażowe, posługując się narzędziami marketingowymi.
Słowa kluczowe: etyka, marketing, interesariusze, przedsiębiorstwo, zaufanie, relacje

Wprowadzenie
Dyskusja nad problematyką etyki w działaniach marketingowych trwa w literaturze przedmiotu już od ponad 50 lat. Zmieniały się jedynie akcenty tej dyskusji oraz pojawiały nowe kwestie związane ze zmieniającym się otoczeniem
przedsiębiorstw i warunkami ich funkcjonowania2. Można stwierdzić, że etyka
towarzyszyła marketingowi od samego początku. Już w latach 60. XX wieku krytykowano orientację sprzedażową przedsiębiorstw, które skoncentrowane były
głównie na agresywnej promocji i wzywano do podnoszenia poziomu etyki

1

adra@zie.pg.gda.pl.
Przeglądu literatury na temat etyki w marketingu w latach 1960–2008, dokonali B.B. Schlegelmilch, M. Oberseder – zob. Biznes, etyka, odpowiedzialność, red. W. Gasparski, Wyd. Naukowe
PWN, Warszawa 2013.
2
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w działaniach marketingowych3. Niemniej jednak wątpliwości co do etyczności
marketingu nie znikają. Wręcz przeciwnie, pojawia się ciągle wiele głosów krytykujących marketing jako działania nieetyczne, skierowane przeciw klientom
i społeczeństwu jako całości. Można stwierdzić, że wizerunek marketingu jest
w tym kontekście negatywny, a jego rola w zarządzaniu deprecjonowana4. Warto
więc poszukać odpowiedzi na pytanie, czy marketing jest etyczny?
Pojęcie i poziomy zachowań etycznych
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji pojęcia etyki. Na potrzeby tego artykułu można przyjąć, że etyka to „nazwa ogólna etosu charakterystycznego dla działalności gospodarczej, a więc faktycznych wartości i norm rządzących zachowaniami ludzi zaangażowanych w ten rodzaj działalności”5.
W kontekście prowadzonej działalności marketingowej etyką można nazwać
„społeczne i zawodowe standardy w zakresie prawa i uczciwych praktyk, które
mają spełniać menedżerowie marketingu przygotowując, wdrażając i kontrolując
strategie marketingowe”6.
Etos oraz wysokie standardy postępowania przedsiębiorstw, które są głównymi filarami przytoczonych definicji w praktyce powinny być ściśle związane
z realizowaniem takich idei jak: prawdomówność, uczciwość, działanie na korzyść klientów, pozytywne oddziaływanie na dobrostan firmy oraz wszystkich jej
interesariuszy.
Stopień etyczności poszczególnych przedsiębiorstw i podejmowanych przez
nie działań nie jest jednolity. Proponuje się zatem wyróżnienie różnych postaw
i poziomów zaangażowania firmy w dbałość o etykę swoich działań. Przedsiębiorstwo może charakteryzować się trzema różnymi postawami:
1. Postawa odpowiedzialności narzuconej – konieczność dostosowywania się
do obowiązującego prawa.
2. Postawa odpowiedzialności wymuszonej – pod wpływem presji społecznej
oraz zachowań konkurencji, mody, które wymuszają określone zachowania.
3 K. Klincewicz, Etyka marketingu i marketing w etyce biznesu – metaforyczność, konwencjonalizm i zakorzenienie, w: Zarządzanie i rozwój, Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 327–349.
4 Np. L. Garbarski, Teoretycy i praktycy marketingu – jeden czy dwa światy?, „Marketing i Rynek”
2014, nr 8, s. 65; T. Wojciechowski, Potknięcia marketingu, „Marketing i Rynek” 2014, nr 1, s. 2.
5 W. Gasparski, Etyczność marketingu – marketingiem etyczności, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, WSPiZ im. L. Koźmińskiego,
Warszawa 2004, s. 206.
6 G.R. Laczniak, P.E. Murphy, Normative perspectives for ethical and socially responsible marketing, „Journal of Macromarketing” 2006, Vol. 26, No. 2, za: A. Żbikowska, Etyka w nauczaniu
studentów – refleksje nad opiniami studentów, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8, s. 159.
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3. Postawa odpowiedzialności świadomej/moralnej – przedsiębiorstwo czuje
się w obowiązku podejmowania działań etycznych7.
S. Hollensen wyróżnia natomiast trzy poziomy zaangażowania w kształtowanie zachowań etycznych. Pierwszy z nich to działania, które charakteryzuje bardzo niski poziom zaangażowania. Hollensen definiuje ten poziom jako działania
na granicy prawa. Firma zorientowana jest przede wszystkim na realizację własnych celów, nie uwzględniając przy tym zbytnio interesów oraz praw innych
uczestników rynku. Drugi poziom charakteryzuje zachowania standardowe. Na
tym poziomie znajdują się przedsiębiorstwa, które nie tylko przestrzegają ustalonych prawem zasad i regulacji, ale również respektują ustalone przepisy związane z określonym rodzajem działalności. Można tu wymienić chociażby różnego
rodzaju kodeksy i przepisy branżowe (np. Kodeks Etyki Reklamy, Kodeks Etyki
Polskiego Stowarzyszenia Public Relations)8. Największe zaangażowanie w kwestie etyki występuje na poziomie trzecim. Przedsiębiorstwo charakteryzujące się
tym stopniem zaawansowania przesiąknięte jest tworzeniem i realizowaniem swoich działań w „duchu moralności”, który powinien znaleźć odzwierciedlenie w sześciu obszarach9:
 kwestii organizacyjnych (m.in. konkurencja, alianse strategiczne, organizacje lokalne),
 kwestii ekonomicznych (m.in. źródła finansowania działalności, podatki,
kształtowanie cen),
 kwestii pracowniczych (m.in. wynagradzanie, bezpieczeństwo, prawa
pracownicze, polityka niedyskryminacyjna, szkolenia, spory zbiorowe),
 relacji z klientami (m.in. ceny, jakość produktów, reklama),
 relacji branżowych (m.in. transfer technologii, badania i rozwój, rozwój
infrastruktury, stabilność organizacyjna),
 relacji politycznych (m.in. respektowanie prawa, łapówki i inne działania
o charakterze korupcyjnym, ulgi podatkowe, ochrona środowiska).
Z punktu widzenia działań marketingowych najistotniejsze są obszary związane z budowaniem relacji z klientami, ale również z oddziaływaniem na wielkość konsumpcji i ogólnie pojmowanym dobrobytem społecznym.

E. Rudawska, Marketing zrównoważony – nowe oblicze kapitalizmu, „Ekonomia” 2013, nr 3
(24), s. 86.
8 S. Hollensen, Marketing management. a relationship approach, Prentice Hall, Harlow 2003,
za: Biznes, etyka…, s. 712.
9 Ibidem, s. 712–713.
7
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Etyka w marketingu
Jak stwierdzono powyżej, problematyka etyki działań marketingowych jest
obecna w literaturze od lat 60. XX wieku. B. Schlegelmilch i M. Oberseder dokonując analizy literatury zidentyfikowali obszary szczególnego zainteresowania
badaczy w tym zakresie10. Wśród nich można wymienić11:
 narzędzia marketingu mix (np. bezpieczeństwo i jakość produktu, projektowanie, opakowania, oznakowanie, wyznaczanie cen, nieuczciwe
praktyki cenowe, wyłączność sprzedaży, kontrola nad kanałem dystrybucji, niedozwolone rabaty, etyka reklamy, promocja sprzedaży),
 techniki sprzedaży (wartości i zachowania przedstawicieli handlowych
oraz personelu sprzedażowego),
 zasady podejmowania decyzji w korporacjach, normy i kodeksy etycznych (np. wartości i zachowania menedżerów),
 kwestie związane z konsumentami (etyczność decyzji konsumentów, decyzje marketingowe skierowane do dzieci, ludzi starszych i ubogich),
 marketing międzynarodowy (nieetyczne zarządzanie w korporacjach
międzynarodowych),
 badania marketingowe (odpowiedzialność etyczna agencji badań marketingowych, np. poprawianie wyników badań, ochrona prywatności),
 edukację marketingową (zintegrowanie kwestii etycznych z innymi problemami w edukacji marketingowej),
 marketing społeczny (wymiar etyczny w marketingu społecznym, społeczna odpowiedzialność menedżerów marketingu),
 sfery odnoszące się do ochrony środowiska, prawa, religii (wpływ religii
i wartości religijnych na etykę marketingu) oraz działalności internetowej (prywatność w sieci, kradzież wizerunku, aukcje internetowe).
Wymienione obszary są z jednej strony niewielkim wycinkiem działań praktycznych, w których etyka pełni ważną rolę, z drugiej zaś – bardzo ogólnym podejściem do wielu różnych decyzji marketingowych, z którymi stykają się marketerzy w swojej codziennej pracy. Trudno więc zbadać i rozstrzygnąć wszystkie
kwestie moralne związane z praktyką marketingową.
A. Dylus wymienia trzy najważniejsze obszary funkcjonowania przedsiębiorstw, w których występują wyraźne deficyty moralne:
10 B. Schlegelmilch, M. Oberseder, Half a century of marketing ethics: shifting perspectives and
emerging trends, „Journal of Business Ethics” 2010, No. 93, za: Biznes, etyka…, s. 1–19.
11 Ibidem.
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relacje z konkurentami – w których przedsiębiorstwa stosują nieuczciwe
praktyki w walce o klientów i zdobycie silnej pozycji na rynku, np. zaniżanie cen, kopiowanie produktów czy rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o konkurencji,
 relacje z klientami – np. wprowadzanie klientów w błąd, nieuczciwa reklama, pozorne promocje i wyprzedaże,
 relacje z pracownikami – dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, naruszanie prywatności, wymaganie zbyt dużej dyspozycyjności12.
Jak widać zakres działań marketingowych, których dotyka kwestia etyki jest
bardzo szeroki. Dotyczy trzech rodzajów marketingu: zewnętrznego, wewnętrznego i interakcyjnego. Niemniej jednak obszarami, które wydają się przysparzać
najwięcej dylematów etycznych i są najbardziej widoczne oraz dotkliwe dla
klientów są promocja i sprzedaż, które są najsilniej związane z perswazją, wpływaniem na postawy klientów i nakłanianiem ich do określonych zachowań13.
Granica między uczciwym komunikowaniem się z interesariuszami a manipulacją może być w wielu przypadkach bardzo cienka. Ważne jest dlatego, aby
w tych obszarach zwrócić szczególną uwagę i wykazać się wrażliwością na
etyczność podejmowanych przez przedsiębiorstwo decyzji.
Do rozstrzygnięcia pozostaje pytanie o granice, po przekroczeniu których decyzje i zachowania można nazwać nieetycznymi. Nie jest to jednak takie proste
i oczywiste. Wątpliwości, dotyczących odpowiedniego zakwalifikowania, nie
budzi łamanie prawa przez dane przedsiębiorstwo. Można się nawet spotkać
z opiniami, że przestrzeganie istniejącego prawa jest wystarczające dla bycia
etycznym14. Trudno jednak do końca zgodzić się z takim stwierdzeniem, ponieważ przepisy prawa nie są w stanie objąć i rozstrzygnąć wszystkich dylematów
moralnych, jakie pojawiają się w działalności marketingowej. Takie podejście nie
wydaje się więc słuszne.
Wnioskując z przedstawionych wyżej definicji, można zaryzykować stwierdzenie, że nietyczne to takie zachowania, które są odwrotnością zachowań etycznychnp. np. gdy przedsiębiorstwo mija się z prawdą, gdy zachowania nie są uczciwe w stosunku do interesariuszy oraz nie oddziałują pozytywnie na ich
dobrostan.
12

Biznes, etyka…, s. 12.
K. Śliwińska, Rozważania nad problemami etycznymi w komunikacji marketingowej, „Handel
Wewnętrzny” 2012, t. 3, za: A. Żbikowska, Etyka w nauczaniu studentów…, s. 11.
14 J.F. Gaski, Does marketing ethics really have anything to say? – A critical inventory of the
literature, „Journal of Business Ethics” 1999, Vol. 18, No. 3, za: A. Żbikowska, Etyka w nauczaniu
studentów…, s. 316.
13
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Istota marketingu a jego etyczność
Obecny wizerunek marketingu w Polsce nie jest pozytywny. W ciągu ostatnich 40 lat przeszedł ewolucję od ogromnego zainteresowania, wręcz fascynacji,
aż po narastanie niechęci i ogromny krytycyzm15. W praktyce marketing jest często utożsamiany z reklamą lub innymi formami promocji, agresywną sprzedażą,
które są typowe dla orientacji sprzedażowej, a także, niestety, manipulacją klientami i technikami zwiększania sprzedaży16.
Niewątpliwie do takiego obrazu przyczyniło się mylenie przez praktyków
orientacji marketingowej ze sprzedażową, nastawioną na maksymalizację sprzedaży i zysków, nieuwzględniającą dobra klientów. Na taką sytuację wpływa również rozdźwięk między dwoma światami – teoretyków i praktyków17. Brak
współpracy na tej linii owocuje z jednej strony niezrozumieniem dylematów
praktycznych przez badaczy, a z drugiej nieugruntowaniem wiedzy i stosowaniem nieuczciwych praktyk przez marketerów.
Warto jednak podkreślić, że mimo negatywnego postrzegania, marketing
w swojej istocie jest czymś zupełnie przeciwnym. Są to przede wszystkim działania, mające na celu dbanie o klientów, analizowanie oraz zaspokajanie ich oczekiwań i potrzeb, dostarczanie lub współtworzenie wraz z klientem wartości, która
będzie źródłem jego zadowolenia. Marketing to tworzenie sytuacji win–win. Obie
strony wymiany rynkowej mają być zwycięzcami. W teoretycznej koncepcji marketingu nie ma miejsca na manipulację i oszustwo. Ph. Kotler w swoim podręczniku marketingu wyraźnie przeciwstawia i oddziela orientację marketingową
przedsiębiorstwa od orientacji sprzedażowej, która jest nastawiona na jak największą, agresywną sprzedaż i jest niezgodna z ideą marketingu. Niestety nastawienie na krótkookresowe korzyści kosztem klientów nadal jest stosowane przez
wiele firm i jest to jedna z głównych przyczyn mylenia jej przez laików z koncepcją marketingu18.
Wyraźne rozróżnienie między orientacją sprzedażową a marketingiem wprowadził również wiele lat temu T. Levitt, jeden z twórców teorii marketingu:
„Sprzedawanie koncentruje się na potrzebach sprzedawcy; marketing na potrzebach nabywcy. Sprzedawanie jest związane z potrzebą zamiany przez sprzedawcę produktu na gotówkę; marketing z ideą zaspokajania potrzeb klienta za
L. Garbarski, Teoretycy i praktycy marketingu…, s. 65.
Biznes, etyka…, s. 65.
17 L. Garbarski, Teoretycy i praktycy marketingu…, s. 65.
18 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 15–16; K. Klincewicz, Etyka marketingu…, s. 327–349.
15
16
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pomocą produktu i wszystkiego, co wiąże się z jego tworzeniem, dostarczaniem
i ostatecznie konsumowaniem”19.
Negatywne postrzeganie marketingu nie jest więc związane z samym pojęciem marketingu i jego ideą, ale raczej z błędną interpretacją, rozumieniem i nieuczciwymi praktykami realizowanymi przez przedsiębiorstwa. W książce „Marketing 3.0” Ph. Kotler także przekonuje, że zadaniem marketingu jest działanie
na rzecz dobra klienta i całego społeczeństwa. Według niego „prawdziwy marketing to marketing sprawiedliwy”20. Marketing wymaga od firmy ducha służenia
klientowi, szczerze i z empatią. Służenie klientom powinno być traktowane jak
powołanie, a nie przykry obowiązek i mieć pozytywny wpływ na ludzkie życie.
Autorzy zachęcają do uczciwości, doskonalenia swojej działalności i kierowania
się w podejmowaniu decyzji mądrością, dojrzałością ducha oraz czystością
serca21.
Problem braku etyki dotyczy zatem głównie zastosowania koncepcji marketingu w praktyce. To właśnie jej brak w praktyce gospodarczej powoduje, że marketing postrzegany jest przez laików negatywnie, którzy, jako potencjalni klienci,
identyfikują wszelkie próby nieuczciwej czy agresywnej sprzedaży, manipulacji
– wiążą i nazywają tego typu zachowania działaniami marketingowymi. Potrzebne jest więc jak najściślejsze połączenie dwóch światów – praktyków i teoretyków, co może przyczynić się do szerokiego stosowania marketingu „prawdziwego”, zgodnego z jego ideałami i rekomendacjami teoretyków.
Należy również wspomnieć, że istotnym problemem, który już we wstępnej
fazie powoduje niski poziom etyki działań marketingowych, jest słaba edukacja
z etyki marketingu. Bardzo wyraźnie widoczne jest tu oddzielenie kwestii etyki
od wiedzy w zakresie marketingu. A. Żbikowska przytacza wyniki badań, według
których jedynie 39,3% badanych studentów przyznaje, że w trakcie zajęć z marketingu, w których uczestniczyli, omówiono również kwestie etyki.
Zastosowanie zasad etyki
Istnieją dwie filozofie dotyczące tworzenia zasad etyki w przedsiębiorstwie.
Pierwsza z nich wskazuje, że firmy nie muszą dokonywać rozstrzygnięć moralnych i mogą kierować się jedynie zasadami wolnego rynku i obowiązującego
prawa. Takie podejście można podsumować stwierdzeniem, że wszystko, co nie

19 T. Levitt, Marketing myopia, „Harvard Business Review” 1960, June–August, s. 50; K. Klincewicz, Etyka marketing…, s. 327–349.
20 Ph. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Rebis, Poznań 2012, s. 187.
21 Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 190–191.
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jest zabronione, jest dozwolone. Druga, bardziej zaawansowana filozofia akcentuje indywidualną odpowiedzialność firm za swoją działalność. Według niej organizacja powinna wypracować standardy etyki „oparte na osobistej prawości,
świadomości przedsiębiorczej i długofalowego dobrobytu konsumenta, wykraczające poza to co legalne i dozwolone”22.
Każde przedsiębiorstwo powinno zatem wypracować własną politykę etyki
marketingowej, która powinna wskazywać wyraźne i przejrzyste zasady stosowane przez firmę i jej pracowników w różnych sytuacjach, a zwłaszcza takich,
w których występuje konflikt między interesem firmy a klienta lub długookresowym dobrem społeczeństwa.
W rzeczywistości stosowane działania marketingowe zawsze determinowane
są przez cel przedsiębiorstwa, czy jest nim poznanie i zaspokojenie potrzeb klientów oraz budowanie długookresowych relacji opartych na zaufaniu, czy krótkookresowe korzyści przedsiębiorstwa oraz manipulacja popytem. Najczęściej to
właśnie krótkookresowe cele przedsiębiorstw przyczyniają się do łamania zasad
etyki i braku dbałości o dobro interesariuszy.
Do najczęstszych przyczyn nieprzestrzegania zasad etyki przez firmy można
zaliczyć: pokusy uniknięcia niektórych kosztów, uproszczenie i ułatwienie sobie
działalności czy zwykłe wygodnictwo i niedbalstwo. Warto jednak jeszcze raz
zwrócić uwagę, że podejmowane decyzje „odnoszą się do konkretnych osób, decydentów, wykonawców decyzji, a nie do marketingu jako takiego”23.
Badania wskazują na niepokojące zjawisko bardzo niskiego poziomu uczciwości i postawy etycznej również wśród studentów marketingu. Żbikowska przytacza, że w zależności od badanej kwestii, grupa 17–44% badanych studentów
sprzyjała działaniom nieetycznym lub nie była pewna, jak powinna się zachować.
Jedynie 36,6% respondentów zdecydowanie deklarowało, że w swojej przyszłej
pracy zawodowej będzie zachowywać się w sposób etyczny24.
Motywacja do respektowania zasad etyki – długookresowe relacje i zaufanie
Mówiąc o przestrzeganiu zasad etyki z pewnością można odnieść się do zasad ustalonych, zarówno przez państwo, jak i zawartych w poszczególnych kodeksach branżowych. L. Garbarski słusznie jednak zauważa, że „istnienie określonych norm, wartości, zasad postępowania, w tym także zasad moralnych, nie

22 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE,
Warszawa 2002, s. 99.
23 Biznes, etyka…, s. 65.
24 A. Żbikowska, Etyka w nauczaniu studentów…, s. 299.
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oznacza jednak automatycznie, że są one powszechnie respektowane”25. Najlepszą motywacją dla ukształtowania pewnych pożądanych postaw są korzyści,
które można dzięki nim osiągnąć.
Takiej perspektywy dostarcza marketing relacji, który wskazuje na konieczność budowania długookresowych, obopólnie korzystnych relacji, opartych na
wzajemnym zaufaniu. Jedynie długookresowa perspektywa działania wskazuje
na wartości i korzyści (nie tylko materialne), które może odnieść firma. „Ta długookresowa perspektywa pozwala inaczej patrzeć na rachunek kosztów i korzyści, nie wymaga maksymalizacji zysków z pojedynczych transakcji, a nawet dopuszcza przejściowe ponoszenie strat”26. W długim okresie zachowania
nieetyczne przynoszą wiele negatywnych skutków, do których należą przede
wszystkim utrata zaufania i wiarygodności, a w konsekwencji – obniżenie skuteczności i efektywności działań27.
Konieczność obecności etyki w zachowaniach przedsiębiorstw wynika również z presji otoczenia, które wymaga od przedsiębiorstw coraz częściej postawy
odpowiedzialności społecznej (CSR – Corporate Social Responsibility). Światowa Rada Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) definiuje
CSR jako „ciągłe zobowiązanie biznesu do etycznego zachowania oraz przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego przez poprawę jakości
życia pracowników i ich rodzin, jak również lokalnej społeczności i społeczeństwa jako całości”28.
Odpowiedzialność ta dotyczy również nadmiernej konsumpcji i jej wpływu
na środowisko. Zatem według idei CSR przedsiębiorstwa powinny wziąć odpowiedzialność nie tylko za uczciwe traktowanie swoich interesariuszy, ale również
za kształtowanie wzorców konsumpcji, która wpływa na stan środowiska.
Potrzeba obecności etyki w zachowaniach przedsiębiorstw wynika także
z rosnącej świadomości konsumentów29, dla których w przyszłości bardziej
istotna może stać się konsumpcja nastawiona nie na ilość, a na rozsądny wybór

L. Garbarski, Teoretycy i praktycy marketingu…, s. 65.
K. Klincewicz, Etyka marketingu i marketing…, s. 327–349.
27 Biznes, etyka…
28 R. Holme, P. Watts, Making good business sense, Word Business Council for Sustainable
Development, za: M. Popowska, CSR a zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, „Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka” 2012, nr 3, s. 29–37.
29 W literaturze pojęcie konsumpcji świadomej jest również utożsamiane z konsumpcją etyczną,
odpowiedzialną, społecznie odpowiedzialną, zieloną czy zrównoważoną.
25
26
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towarów wysokiej jakości, trwałości oraz zaufanie i długotrwałe relacje z dostawcą30. Współcześnie poszukuje się sposobów kształtowania świadomej, etycznej konsumpcji, przez zachęcanie do zmiany stylu życia, umiaru w konsumpcji,
podejmowania odpowiedzialności za degradację środowiska. Etyczny konsument
to osoba racjonalna, oszczędna, zdolna do umiaru i samoograniczania. Przedsiębiorstwa powinny mieć również udział w kształtowaniu takich racjonalnych,
świadomych postaw konsumentów.
Podsumowanie
Można stwierdzić, że za negatywny wizerunek marketingu odpowiedzialni
są głównie praktycy, którzy często stosują agresywne i nieuczciwe działania
sprzedażowe, posługując się narzędziami marketingowymi. W koncepcji marketingu nie istnieją założenia i cele związane z manipulacją i brakiem uczciwości.
Zadaniem działań marketingowych jest łączenie interesu przedsiębiorstwa, dobra
klienta i całego społeczeństwa.
W kontekście coraz większej świadomości konsumentów i presji związanej
z realizacją koncepcji rozwoju zrównoważonego wydaje się konieczne wprowadzanie działań zgodnych z zasadami etyki. Podkreślanie w marketingu roli długookresowej perspektywy w tworzeniu zyskownych relacji z klientami także
wskazuje na potrzebę coraz szerszego realizowania etycznego postępowania.
Można również wskazać wiele korzyści dla przedsiębiorstw, które wynikają
ze stosowania działań marketingowych zgodnych z etyką. Są to:
 poprawa warunków życia konsumentów,
 wykreowanie wyróżniającej marki,
 zbudowanie silnych więzi z klientami,
 poprawa wizerunku firmy,
 wzmocnienie reputacji firmy,
 podniesienie morale i zmotywowanie pracowników,
 zwiększenie sprzedaży i wartości firmy31.
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ETHICS OF MARKETING – IS MARKETING ETHICAL?
Summary
For some time, there have been critical voices against the marketing, as unethical activities,
targeting the customers and society as a whole. It can be argued that the image of marketing is
negative in this context. The objective of the paper is the attempt to answer the question whether
marketing is ethical. It was found that the essence of marketing is taking care of the welfare of the
stakeholders of enterprises and linking interest of the company, customers and society as a whole.
There are no targets and objectives in the concept of marketing related to the manipulation and lack
of integrity. The main responsibility for negative image of marketing is on the side of practitioners
who often use aggressive and unfair sales activities, using marketing tools.
Keywords: ethics, marketing, stakeholders, enterprise, trust, relations
Translated by Anna Drapińska
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MOŻLIWE OBSZARY WSPÓŁPRACY PODMIOTÓW
SEKTORA TSL Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W RAMACH POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU DROGOWEGO W POLSCE
Streszczenie
Podejmowanie współpracy przez podmioty funkcjonujące w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego powinno przynosić korzyści zarówno tym podmiotom, jak i ogółowi społeczeństwa. Przykładem takiej współpracy, przynoszącej wielostronne korzyści mogą być wspólne
działania organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw sektora TSL na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). W artykule wskazano podobieństwa i różnice między przedsiębiorstwami transportowymi a organizacjami pozarządowymi, określono udział kierowców samochodów ciężarowych w wypadach drogowych i koszty ponoszone w związku z wypadkami drogowymi
oraz ich udział w PKB, a następnie zaprezentowano obszary działań organizacji pozarządowych
i przedsiębiorstw sektora prywatnego na rzecz BRD. Ostaniem elementem była próba przedstawienia możliwych do zrealizowania wspólnych działań wpływających na stan BRD.
Słowa kluczowe: współpraca, sektor TSL, organizacje pozarządowe, bezpieczeństwo ruchu drogowego, transport, wypadki drogowe

Wprowadzenie
Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) to jeden z ważniejszych obecnie
problemów dotyczących całego świata, a takie programy działań, jak rezolucja
ONZ 64/255 z marca 2010 roku Dekada na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011–2020 oraz IV Europejski Program Działań na Rzecz Bezpieczeństwa
na lata 2011–2020 czy Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
2013–2020, wskazują obszary, w których należy dokonać zmian przyczyniających się do jego poprawy. W ramach każdego z programów sektor prywatny,
1
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w tym podmioty TSL, może być jednym z istotnych partnerów działających na
rzecz BRD.
Biorąc pod uwagę specyfikę sektora TSL, polepszenie stanu BRD jest pożądane ze względu na bezpośredni wpływ negatywnych skutków wypadków – m.in.
niedotrzymania terminów dostaw, utraty lub unieruchomienia na pewien czas
środków transportu czy absencji lub całkowitej utraty pracowników – na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Celowe wydaje się zatem zaangażowanie podmiotów tego sektora w działania na rzecz BRD, a zakres ich działań może być bardzo
różny i może przybierać wiele form – w zależności od partnera, z którym podejmą
współpracę.
Celem artykułu jest próba identyfikacji obszarów, w których organizacje pozarządowe oraz podmioty sektora TSL podejmują lub mogłyby podjąć współpracę, aby oddziaływać na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
w Polsce.
Przedsiębiorstwo transportowe a organizacja pozarządowa
Wskazanie podobieństw i różnic między przedsiębiorstwem transportowym
a organizacją pozarządową wymaga scharakteryzowania najistotniejszych cech
tych podmiotów.
W literaturze przedmiotu przedsiębiorstwem jest każda autonomiczna jednostka produkująca na rynek2, wyodrębniona pod względem ekonomicznym, organizacyjnym i prawnym, obejmująca jeden zakład produkcyjny lub większą ich
liczbę3. Przedsiębiorstwo transportowe wyróżnia się wśród innych dziedzin gospodarowania i przedsiębiorstw produkcji materialnej odmiennością funkcjonowania, tj. przestrzennym charakterem produkcji usług transportowych, a o przedmiocie jego działalności decyduje rodzaj środków pracy, które określają
technologię produkcji transportowej4.
Funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwo transportowe ma cele, które wytyczają sens i kierunki jego działalności i są określane na podstawie założeń dotyczących przyszłości5. Cele działalności firmy są bardzo zróżnicowane i zależą od
wielu czynników, które zestawiono w tabeli 1.

2 J. Brémond, J.F. Couet, M.M. Salort, Kompendium wiedzy o ekonomii, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2005, s. 147.
3 E. Medyk, Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009, s. 223.
4 Ibidem, s. 224.
5 A. Koźlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 157.
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Tabela 1

Cele działalności przedsiębiorstw

Rodzaj celu
Cele rynkowe

Cele finansowe

Cele socjalne
Cele prestiżowe i związane ze środowiskiem

Cele szczegółowe
wielkość udziału w rynku, osiągnięcie pozycji lidera lub pozycji dominującej, określona dynamika sprzedaży, wejście na
nowe rynki krajowe i międzynarodowe i ich opanowanie, dywersyfikacja rynków zbytu
określona zyskowność przedsiębiorstwa, rentowność sprzedaży, stopa zwrotu kapitału, efektywność inwestycji, wzrost
wartości przedsiębiorstwa, zdolność kredytowa, płynność finansowa
zwolnienie pracowników, integracja pracowników z celami
przedsiębiorstwa, zapewnienie pracownikom warunków rozwojowych
niezależność, image i prestiż, misja społeczna, wpływy polityczne i społeczne

Źródło: A. Koźlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wyd. Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 157.

Bez względu na formę prowadzonej działalności nadrzędnymi celami każdego przedsiębiorstwa są: maksymalizacja zysku, zaspokojenie potrzeb społecznych oraz wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa6. Osiągnięcie celów przez
przedsiębiorstwo wiąże się z określonymi zasobami. Zasoby przedsiębiorstwa
stanowi zbiór czynników wytwórczych posiadanych lub kontrolowanych przez
firmę, które mogą być wykorzystane w procesach produkcji i wymiany. Według
jednej z wielu klasyfikacji wyróżnia się zasoby rzeczowe, finansowe, ludzkie
i niematerialne7.
Organizację pozarządową określa się natomiast jako każdą obywatelską woluntarystyczną grupę typu non profit, która jest zorganizowana na lokalnym, krajowym lub międzynarodowym szczeblu, zorientowaną na wykonywanie zadań
i prowadzoną przez ludzi o podobnych zainteresowaniach. Organizacje pozarządowe dostarczają różnorodnych usług o charakterze filantropijnym, przedstawiają rządom obawy obywateli, monitorują politykę i zachęcają do uczestniczenia w życiu politycznym na poziomie społecznym. Dostarczają analiz i ekspertyz,
służą jako wczesny mechanizm ostrzegawczy, pomagają monitorować i wprowadzać porozumienia międzynarodowe8.

J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000, s. 54–55.
A. Koźlak, Ekonomika transportu…, s. 160.
8 M. Yaziji, J. Doh, Organizacje pozarządowe a korporacje, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
2011, s. 27–28.
6
7
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Organizacje pozarządowe określa się czasem zamiennie jako organizacje non
profit. Pierwsze z określeń oznacza relacje organizacji pozarządowych z sektorem publicznym (państwowym) – stawiając je w opozycji do państwa. Określenie
„organizacja non profit” podkreśla odmienność w stosunku do sektora prywatnego9. Organizacje pozarządowe prowadzą działalność w różnych segmentach,
pośród których najpopularniejsze są:
 działalność społeczna – związana z realizacją zadań z zakresu pomocy
społecznej, wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych,
 działalność kulturalna i edukacyjna – dotycząca zarówno propagowania,
jak i organizowania przedsięwzięć kulturalnych, przez wspieranie młodych talentów oraz opiekę nad zabytkami i edukację,
 działalność integracyjna – oznaczająca wiele sformalizowanych grup
działających zarówno na rzecz integracji różnych grup społecznych, jak
i na rzecz interrogacji europejskiej,
 działalność zawodowa – obejmująca promocję zatrudnienia i działania
na rzecz osób bezrobotnych, długotrwale pozbawionych pracy,
 działalność hobbistyczna – obejmująca entuzjastów określonego sportu
lub pasji; oprócz możliwości realizowania własnych zainteresowań
członkowie tych organizacji zajmują się promocją sportu na szerokim forum lub opieką nad młodymi sportowcami,
 działalność związana z bezpieczeństwem – której głównym celem są
działania na rzecz bezpieczeństwa10 – w ostatnim czasie dużo organizacji
pozarządowych podejmuje działania na rzecz bezpieczeństwa w transporcie.
Jak wynika z przedstawionych rozważań, ze względu na obszar działalności
organizacje pozarządowe mają różne cele i metody ich realizacji. Mimo różnych
obszarów działania można jednak wskazać pewne podobieństwa między omawianymi podmiotami, m.in. zatrudnianie pracowników, dysponowanie zasobami
rzeczowymi i finansowymi oraz wysoko wykwalifikowanymi specjalistami.
Między prezentowanymi podmiotami występuje też jednak wiele różnic, a są to
głównie:
 cele i sposób prowadzenia działalności,
9 J. Schmidt, Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, Sedno Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2012, s. 16.
10 E. Kotnis-Górka, M. Wysocki, Organizacje pozarządowe. Zarządzanie, kreowanie wizerunku
i współpraca z mediami w III sektorze, Wyd. Onepress, Gliwice 2011, s. 8–11.
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 sposoby pozyskiwania środków finansowych,
 sposoby pozyskiwania zasobów ludzkich.
Biorąc pod uwagę specyfikę działalności przedsiębiorstw sektora TSL oraz
niektórych organizacji pozarządowych, można zauważyć, że istotnym ich wspólnym celem, mimo odmiennych pobudek, jest dążenie do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Koszty wypadków drogowych w Polsce
W 2012 roku koszty wszystkich zdarzeń drogowych wyceniono na poziomie
34,5 mln zł, w tym koszty wypadków drogowych oszacowano na 29,4 mld zł,
a koszty kolizji drogowych – na 5,1 mld zł. Łączne koszty wypadków i kolizji drogowych w 2012 roku stanowiły 1,9% PKB2012 kraju11. W 2013 roku natomiast
koszty wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce oszacowano na poziomie 49,1 mld
zł, o 14,6 mld zł więcej niż w 2012 roku. Koszty wypadków drogowych wzrosły
do poziomu 34,2 mld zł, a koszty kolizji drogowych do 19,9 mld zł. Łączne koszty
wypadków drogowych w Polsce w 2013 roku stanowiły równowartość 2,1%
PKB2013 kraju, a wszystkich zdarzeń drogowych – 2,99% PKB2013 kraju12.
Przez system podatkowy pracodawcy i obywatele sfinansowali wydatki na
pracę policji, służby zdrowia, sądownictwa, więziennictwa: w 2012 roku w kwocie 24 mld zł, a w 2013 roku – 40,1 mld zł. Z własnego portfela społeczeństwo
w 2012 roku wydało dodatkowo 10 mld zł, a w 2013 roku – 9 mld zł w związku
ze skutkami uczestnictwa w wypadkach i kolizjach drogowych13. Koszty jednostkowe poszczególnych wypadków i kolizji drogowych zestawiono w tabeli 2.
Z tabelarycznego zestawienia wynika, że w badanym okresie zmianie uległa
struktura kosztów: w 2013 roku w porównaniu z 2012 rokiem wzrosły koszty
jednostkowe ofiar ciężko i lekko rannych oraz straty materialne ponoszone w wyniku wypadku i kolizji drogowych, zmalały natomiast koszty jednostkowe ofiar
wypadków śmiertelnych.

11 Metoda oraz wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec
2012 r., z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych zdarzeń drogowych na sieci
TEN–T, Umowa nr TRD/15/13 z 18.07.2013 r. Praca zespołowa pod kierunkiem mgr inż. A. JaździkOsmólskiej, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Zakład Ekonomiki, Warszawa, sierpień 2013, s. 2.
12 Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2013
z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych wypadków na transeuropejskiej sieci
transportowej, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa, listopad 2014, s. 2.
13 Metoda oraz wycena kosztów…, s. 2; Wycena kosztów wypadków i kolizji…, s. 2.
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Tabela 2
Koszty jednostkowe wypadków i kolizji drogowych w latach 2012–2013 (w zł)

Rodzaj kosztu
Koszty jednostkowe ofiar śmiertelnych
Koszty jednostkowe ofiar ciężko rannych
Koszty jednostkowe ofiar lekko rannych
Koszty jednostkowe straty materialnej wypadku
Koszty jednostkowe wypadku drogowego
Koszty jednostkowe kolizji drogowych

2012 rok
2 471 000
1 093 000
15 000

2013 rok
1 977 576
2 213 180
30 420

80 000

19 449

733 000
15 000

953 085
41 864

Źródło: Metoda oraz wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na
koniec 2012 r., z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych zdarzeń drogowych
na sieci TEN–T, Umowa nr TRD/15/13 z 18.07.2013 r. Praca zespołowa pod kierunkiem mgr inż.
A. Jaździk-Osmólskiej, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Zakład Ekonomiki, Warszawa, sierpień
2013; Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2013
z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych wypadków na transeuropejskiej
sieci transportowej, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa, listopad 2014.

Wysokie koszty wypadków drogowych ponoszone były przez pracodawców.
W 2012 roku wynosiły one 2,6 mld zł, a w 2013 roku – 13,75 mld zł. Szczegółowe dane na ten temat znajdują się w opracowaniu Wycena kosztów wypadków
i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2013 z wyodrębnieniem
średnich kosztów społeczno-ekonomicznych wypadków na transeuropejskiej sieci
transportowej14. Uwzględniając specyfikę działalności przedsiębiorstw sektora
TSL, należy uznać, że znaczną cześć wymienionych kosztów ponoszą właśnie te
podmioty. Koszty wypadków drogowych obejmują kilka grup rodzajowych i nie
wszystkie stanowią przedmiot badań, choć są istotne, chociażby kary ponoszone
przez przedsiębiorstwa przewozowe w związku z niedotrzymaniem terminu dostaw czy koszty naprawy lub zakupu nowego taboru.
Udział kierowców samochodów ciężarowych w wypadach drogowych –
podział według sprawców wypadków
Od lat niezmienną grupę sprawców wypadków drogowych – zarówno w Polsce, jak i za granicą – stanowią kierowcy samochodów osobowych (rys. 1).
Znacznie mniejszą, drugą grupę sprawców stanowią kierowcy samochodów
ciężarowych, z powodu których na polskich drogach ginie około 10% ogółu zabitych, a rannych zostaje około 6,5%. W wypadkach z udziałem tej grupy kierowców w 2014 roku zginęło 213 osób (co stanowi 10% ogółu zabitych), a ranne
zostały 2354 osoby (ok. 6,5%). To plasuje kierowców samochodów ciężarowych
14

Wycena kosztów wypadków i kolizji…, s. 2.
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na drugiej pozycji. Podobnie było w poprzednich latach – istotna różnica dotyczy
samochodów przewożących ładunki niebezpieczne. W latach 2011–2014 do wypadków spowodowanych przez kierowców przewożących materiały niebezpieczne dochodziło bardzo rzadko (2011 r. – 5 wypadków, 2012 r. – 3 wypadki,
2013 r. – 3 wypadki, 2014 r. – 4 wypadki) praktycznie bez ofiar śmiertelnych.

Rys. 1. Wypadki drogowe według sprawców w 2014 roku
Źródło: Wypadki drogowe w Polsce w 2014 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2015.

Przedstawiona tendencja jest niekorzystna dla przedsiębiorstw sektora TSL
zarówno z powodów ekonomicznych, jak i społecznych.
Działania przedsiębiorstw sektora TSL i organizacji pozarządowych na
rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
Kierunki zmian zachodzących w obszarze poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego wyznaczają programy i inicjatywy organizacji i organów władz
na szczeblu międzynarodowym lub europejskim. Konsekwencją tych zapisów
stał się w Polsce Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–
2020, według którego poprawa stanu BRD powinna być realizowana przy
uwzględnieniu kluczowych zasad: systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem; poprawy BRD w oparciu o ideę bezpiecznego systemu; poprawy
BRD w oparciu o ideę wizji zero; stawiania celów ilościowych, umożliwiających
monitorowanie realizacji strategii i formułowania jednoznacznych ocen; formułowania działań strategicznych opartych na podstawowych filarach bezpieczeństwa według ONZ; koncentracji na głównych problemach BRD przy ustalaniu
priorytetów oraz kierunków działań według podejścia 4 x E:
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 inżynieria (engineering),
 nadzór (enforcement),
 edukacja (education),
 ratownictwo (emergency)15.
Aby nastąpiła realizacja wymienionych celów, niezbędna jest jednak współpraca wielu podmiotów, wśród których istotne znaczenie mają przedstawione na
rysunku 2.
Organizacje pozarządowe

Podmioty działające na rzecz
poprawy stanu BRD

Sektor prywatny
Policja

Media
Badania i rozwój
Rząd i organy samorządowe
Organy ustawodawcze
Służby ratownicze i opieki medycznej

Rys. 2. Podmioty działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
Źródło: www.kfv.at/_01.09.2014, s. 10.

Można zauważyć, że do podmiotów zaangażowanych w poprawę stanu BRD
zaliczono organizacje pozarządowe oraz sektor prywatny, obejmujący przedsiębiorstwa TSL. W opracowaniach dotyczących roli poszczególnych podmiotów
wskazuje się na inicjatywy i działania, jakie powinny podejmować zarówno organizacje pozarządowe, jak i sektor prywatny, w tym przedsiębiorstwa TSL (rys. 3).
Mimo odmiennych obszarów działań można wskazać kilka inicjatyw, które
wspólnie realizowane, przyczyniłyby się do poprawy stanu BRD. Obszarem
współpracy obu grup podmiotów powinna być przede wszystkim wymiana doświadczeń. W zakresie zachowań uczestników ruchu drogowego wiele cennych
informacji mogłyby dostarczyć organizacjom pozarządowym przedsiębiorstwa
Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Dokument przyjęty przez KRBRD 20.06.2013, s. 13, 18.
15
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sektora TSL. Doświadczenia z tego zakresu mogą zostać wykorzystane do poprawy efektywności działań prewencyjnych, zwłaszcza szkoleń.
Przedsiębiorstwa sektora TSL
• wdrożenie nieobowiązkowych urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na drodze
• wdrażanie oprogramowań wpływających na poprawę stanu BRD
• finansowanie programów z zakresu BDR

Organizacje pozarządowe
• rozpowszechnianie wiedzy na temat ryzyka związanego z wypadkami drogowymi
• wsparcie i udział w badaniach społeczeństwa w zakresie BRD
• dostarczanie informacji na temat BRD określonym instytucjom i organom
• angażowanie różnych grup społecznych (np. młodziezy, kościół) w działania na rzecz BRD
• monitorowanie działań innych podmiotów na rzecz BRD
Rys. 3. Działania przedsiębiorstw sektora TSL i organizacji pozarządowych w zakresie BRD
Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.kfv.at/_01.09.2014, s. 10.

Drugim wspólnym działaniem, wykorzystującym wiedzę organizacji pozarządowych na temat potrzeb ofiar wypadków oraz pomocy powypadkowej, mogłoby być przekazywanie informacji o kierunkach optymalnego finansowania
przedsięwzięć z zakresu BRD przez podmioty sektora TSL.
Istotnym elementem współpracy mogłaby być pomoc ofiarom wypadków
drogowych, w tym poszkodowanym w wypadkach z udziałem kierowców samochodów ciężarowych, zarówno materialna ze strony przedsiębiorstwa, jak i psychologiczna ze strony organizacji pozarządowej.
Ostatnim, ale bardzo ważnym elementem jest prezentowanie wspólnie wypracowanych inicjatyw i programów na rzecz BRD oraz przedstawianie ich władzom różnych szczebli. Współpraca w tym zakresie trzech sektorów – administracji publicznej, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych – może przynieść
wiele korzyści.
Podsumowanie
Przedstawione w artykule rozważania pozwalają zauważyć, że poprawa stanu
BRD może mieć znaczący wpływ zarówno bezpośredni, jak i pośredni na funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora TSL, głównie przez ograniczenie wypadków
drogowych oraz ich negatywnych następstw, a tym samym kosztów z nimi związanych. Zaangażowanie tych przedsiębiorstw do współpracy z organizacjami po-
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zarządowymi może pozytywnie wpłynąć na poprawę BRD. Zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, obopólna
współpraca powinna obejmować takie obszary, jak edukacja, udział w badaniach
i kampaniach, podejmowanie inicjatyw i angażowanie się w realizację wspólnie
podjętych działań. Współpraca powinna być oparta na wykorzystaniu doświadczenia obu podmiotów.
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POSSIBLE AREAS OF THE COOPERATION OF ENTITIES
OF THE TSL SECTOR WITH NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS IN FRAMES OF THE IMPROVEMENT
IN THE SAFETY OF THE ROAD TRAFFIC IN POLAND
Summary
Undertaking cooperation by entities operating in various domains of the social/economic life
should give benefits both to the businesses and the whole society. The example of such cooperation
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bringing multiple benefits are the common actions of the non-governmental organisations and enterprises of the TSL (Transport-Shipping-Logistics) sector for improvement of the road traffic
safety. In the paper, the similarities and differences between transportation enterprises and the nongovernmental organisations have been indicated, the share of truck drivers in road accidents have
been defined together with the costs borne in connection with road accidents, and their share in
GNP (gross national product) and, next, the action domains have been presented for non-governmental organisations and private sector enterprises aimed toward BRD (road traffic safety). The
last element depicted in the paper is an attempt to present the feasible common actions of influence
upon the BRD condition.
Keywords: cooperation, TSL sector, non-governmental organizations, improvement in the safety
of the road traffic, transport, road accidents
Translated by Teresa Gądek-Hawlena
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PARADYGMAT MARKETINGU ANALITYCZNEGO
I JEGO GŁÓWNE WSKAŹNIKI DLA MARKETERA

Streszczenie
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na nowy paradygmat marketingu analitycznego, który
pozwala na realizację badań w ramach paradygmatu funkcjonalistycznego (metody ilościowe),
z zastosowaniem metod funkcjonujących w ramach paradygmatu humanistycznego (metody jakościowe). Stosując zaś oba podejścia można uzyskać bardziej prawdopodobną synergię poznawczą.
Ponadto marketing analityczny jest niewątpliwie szansą tak dla tworzenia interaktywnych dashboardów menedżerskich, jak i analitycznych. Analiza literatury pozwoliła dokonać przyporządkowania wskaźników marketingu klasycznego i internetowego – proponowanych przez M. Jeffery’a do
czterech ścieżek dasboardu.
Słowa kluczowe: marketing analityczny, paradygmat funkcjonalistyczny, dasboard, wskaźniki
marketingowe

Wprowadzenie
W naukach o zarządzaniu pojawiają się nowe paradygmaty, jakie wynikają
w ostatnich latach z generalnych zmian w otoczeniu. Współcześnie więc można
stwierdzić, że pojawił się nowy paradygmat marketingu – marketingu analitycznego. W artykule zaprezentowano refleksje nad rolą marketingu analitycznego
jako ważnego czynnika o charakterze monitorującym i kontrolującym w naukach
o zarządzaniu oraz jego koncepcję jako jednego z paradygmatów przyszłości.
Nowa rzeczywistość II dekady XX wieku wywołuje właśnie nowy paradygmat
marketingu analitycznego. Koncepcja tego paradygmatu nie pojawia się przypad-
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kowo, lecz stanowi konsekwencję wielu wcześniejszych odkryć, chociażby marketingu relacji, marketingu wartości, ale wynika z potrzeby zmian zachodzących
w naukach o zarządzaniu, w procesach i nowościach w systemach zarządzania.
Ponadto szczególnie w ostatnich dwóch–trzech dekadach pojawiały się szczegółowo opracowane wskaźniki marketingowe2. Celem artykułu jest zatem identyfikacja marketingu analitycznego jako paradygmatu oraz próbne przyporządkowanie głównych wskaźników marketingowych (niezbędnych dla marketera) do
czterech ścieżek dashboardu. Zmiany, których doświadczają współczesne organizacje są nieoczekiwane i bardzo trudno przewidywalne. Powoduje to bardzo
często, że organizacje zanim dostrzegą zbliżające się zmiany doznają już ich skutków. Nauka odkrywa dlatego nowe paradygmaty stosowne do nowej sytuacji,
nowych podejść i nowej wiedzy. Najczęściej to w naukach o zarządzaniu wskazywane są zbiory paradygmatów.
Pojęcie i rodzaje paradygmatu
Paradygmat to zespół pojęć i teorii, które są powszechnie akceptowane przez
środowisko naukowe specjalistów z danej dziedziny. W naukach społecznych istnieje wiele typologii paradygmatów3. Jedną z najpopularniejszych jest typologia
zaproponowana przez G. Morgana i G. Burrella, zgodnie z którą kryterium podziału stanowi kombinacja dwóch wymiarów rzeczywistości: zmiana – ciągłość
i subiektywizm – obiektywizm. Macierz kombinacji według powyższych wymiarów zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1
Paradygmaty w ujęciu G.Morgana i G. Burrela

Świat ma charakter obiektywny, można
go analizować stosując abstrakcyjne
modele teoretyczne
Świat ma charakter subiektywny, jedynie aktor będący w danej kulturze może
go zrozumieć

Świat się zmienia

Świat jest ciągle
taki sam

radykalny
strukturalizm

funkcjonalizm

radykalny
humanizm

interpretatywizm

Źródło: P. Tomczyk, Paradygmat w marketingu na podstawie analizy zawartej, w: Fenomenologia
zarządzania, Przywództwo, red. B. Bombała, Difin, Warszawa 2010, s. 26.

2 Por. J. Davis, Measuring marketing: 110+ key metrics entry marketer needs, John Wiley & Sons,
Singapore 2013; Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
3 Ł. Sułkowski, Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa 2012, s. 104–106.
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Ł. Sułkowski zauważa, że jedynie w przypadku paradygmatu funkcjonalistycznego, możliwe jest skuteczne wykorzystanie analiz ilościowych4. Powyższe
stwierdzenie może być powodem częstego upraszczania typologii przez ograniczenie jej do dwóch wymiarów: ilościowego i jakościowego. Wtedy, na jednym
biegunie plasuje się paradygmat funkcjonalistyczny, inspirowany neopozytywizmem, zwany także podejściem systemowym lub ilościowym, a na drugim – radykalny humanizm, inspirowany postmodernizmem i realizowany za pomocą
metod jakościowych5. W marketingu dominuje podejście badawcze oparte na
metodach ilościowych i dążenie do opisania i wyjaśnienia zjawisk, a niekoniecznie do ich zrozumienia. Można zatem uznać, że dominującym jest paradygmat
funkcjonalistyczny.
Według P. Tomczyka6 emanacją przyjętej typologii jest paradygmat szczegółowy, występujący w zarządzaniu (w konsekwencji – w marketingu). Zgodnie
z tym paradygmatem:
 organizacja (czyli także przedsiębiorstwo) funkcjonuje w turbulentnym
otoczeniu, zatem nie może być analizowane w oderwaniu od niego,
 najważniejszą funkcją organizacji jest przygotowanie jej do zmian w otoczeniu, czyli zarządzanie strategiczne,
 w organizacji nie jest możliwa pełna racjonalność działań,
 ze względu na niepowtarzalność każdej organizacji i jej uwarunkowań
zewnętrznych konieczne jest podejście sytuacyjne – nie ma jednego modelu dobrego dla wszystkich organizacji7.
Dalej autor podkreśla, że analiza założeń paradygmatu szczegółowego (turbulentne otoczenie, brak pełnej racjonalności działań) wskazuje, iż mieści się on
raczej w ramach paradygmatu radykalnego humanizmu niż paradygmatu funkcjonalistycznego. Warto zauważyć, że w ramach paradygmatu radykalnego humanizmu nie da się wyjaśnić roli i znaczenia organizacji (tu: przedsiębiorstwa)
za pomocą metod oferowanych w ramach paradygmatu funkcjonalistycznego.
W zarządzaniu (w konsekwencji – w marketingu) występuje zatem ambiwalencja
metodologiczna, polegająca na stosowaniu metod nieadekwatnych do charakteru
obiektu badań. By złagodzić to zjawisko, należy stosować podejście mieszane,
4

Ibidem, s. 113–120.
Ibidem, s. 113.
6 P. Tomczyk, Paradygmat w marketingu, www.praktycznateoria.pl/paradygmat-w-marketingu/
(22.12.2012).
7 Opracowano na podstawie materiału do wykładu Teoria zarządzania jako nauka. Ewolucja, obszary zainteresowań, paradygmaty, metodologia nauk o zarządzaniu, autorstwa prof. dr hab. M. Romanowskiej, SGH w Warszawie.
5
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które może polegać na realizacji badań w ramach paradygmatu funkcjonalistycznego (metody ilościowe), z zastosowaniem metod funkcjonujących w ramach paradygmatu humanistycznego (metody jakościowe). Dzięki zastosowaniu kompozycji obu podejść można uprawdopodobnić uzyskanie synergii poznawczej
pozwalającej zarówno na odkrycie prawidłowości, jak i na zrozumienie ich znaczenia.
Marketing analityczny
Wiadomo jednak, że w marketingu właśnie występuje podejście mieszane.
W niniejszym artykule ujęto tematykę marketingu analitycznego skupiającego
swą uwagę na pomiarach i wskaźnikach marketingowych ujmowanych w tzw.
dashboardach marketingowych menedżerskich i analitycznych.
Zaczynając od analityki marketingowej przedstawianej przez Davenporta8,
a dochodząc do Marka Jefferey’ego9 można stwierdzić, że analityka marketingowa, pomiary marketingowe, a wręcz marketing oparty na danych staje się coraz
bardziej konieczny w praktycznych działaniach firm. Jeszcze nigdy dotąd menedżerowie nie musieli liczyć się z taką presją uzasadniania ponoszonych wydatków na marketing, na wykazywanie wartości wykreowanej w tej sposób dla firmy
oraz na radykalną poprawę w wyniku działań marketingowych. Warto jednak
wspomnieć, że już na przełomie lat 80. i 90. XX wieku pojawiły się ramy dla
analiz marketingowo-finansowych nazywanych wówczas MFI, czyli interfejsem
marketingowo-finansowym10.
Niestety, niewielu marketerów i niewiele organizacji opanowało zasady marketingu opartego na danych oraz wskaźnikach marketingowych. Ludzie, którym
się to udało są bohaterami w swoich firmach, szybciej awansują i osiągają wyższe
szczeble kierownicze. Jak się niedługo będzie można przekonać, organizacje odwołujące się do wskaźników marketingowych i tworzące kulturę marketingu
opartego na danych uzyskają przewagą konkurencyjną, dzięki której osiągną
szybciej znacząco lepsze wyniki finansowe niż ich konkurenci.

8

T.H. Davenport, J. G. Harris, Competing on analytics. The new science of winning, Harvard
Business School Press, Boston 2007.
9 M. Jeffrey, Marketing analityczny, 15 wskaźników, które powinien znać każdy marketer, Wyd.
Helion, Gliwice 2015.
10 G. Golik-Górecka, Platforma interfejsu marketingowo-finansowego a wybór strategii rozwoju,
w: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Ujęcie sektorowe, red. E. Urbanowska-Sojkin, Zeszyty Naukowe nr 171, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011, s. 93–104.
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Autor książki M. Jeffery11 przeprowadził badanie na próbie 252 firm, których
roczne wydatki marketingowe sięgają 53 mld USD. Badanie dotyczyło zarządzania wynikami działań marketingowych oraz najlepszych praktyk związanych ze
zwrotem z inwestycji w działania marketingowe. Uzyskane wyniki dały obraz
rozdźwięku między marketingowymi liderami a firmami, które ciągnęły się
w marketingowym ogonie. Poniżej kilka przykładowych wniosków, które ilustrują ten jakże istotny kontrast:
 53% firm nie przygotowuje prognoz zwrotu z inwestycji w działania marketingowe, wartości bieżącej netto, wartości klienta w całym cyklu życia
oraz innych wskaźników wynikowych,
 57% firm nie stosuje uzasadnienia projektów w ramach oceny kampanii
marketingowych pod kątem ich finansowania,
 61% firm nie dysponuje zdefiniowanym i udokumentowanym procesem
odsiewania, oceny i szeregowania kampanii marketingowych,
 69% firm nie przeprowadza eksperymentów, w ramach których porównuje się efekty pilotażowych kampanii marketingowych z grupy kontrolnej,
 74% firm w ramach rozpatrywania nowych kampanii nie stosuje kart wyników, służących do oceny tych kampanii pod kątem ich przydatności
w odniesieniu do osiągnięcia najważniejszych celów biznesowych.
W opracowaniu tym skoncentrowano się na możliwie niewielkiej liczbie
wskaźników mierzących jak największą wartość w obszarze marketingu. Oto
piętnaście wskaźników, które omówione zostały w tej książce12:
1. Świadomość marki.
2. Jazda próbna.
3. Wskaźnik migracji.
4. Zadowolenie klienta (CSAT).
5. Stopa przyjęcia.
6. Zysk.
7. Wartość bieżąca netto (NPV).
8. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR).
9. Zwrot nakładów inwestycyjnych.
10. Wartość klienta w całym cyklu życia (CLTV).
11. Koszt jednego kliknięcia (CPC).

11
12

T.H. Davenport, J.G. Harris, Competing on analytics...
Ibidem.
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Transakcyjny wskaźnik konwersji (TCR).
Zwrot z nakładów na reklam (ROA).
Współczynnik odrzuceń.
Marketing szeptany (WOM — pozycja w mediach społecznościowych).
Pierwsza dziesiątka obejmuje wskaźniki marketingowe, które określono mianem klasycznych. Wskaźniki od pierwszego do piątego to niezbędne wskaźniki
niefinansowe – to one definiują efektywność działań związanych z brandingiem,
lojalnością klientów, marketingiem porównawczym oraz realizowanymi kampaniami marketingowymi. Wskaźniki od szóstego do dziewiątego to podstawowe
wskaźniki finansowe, które powinien znać każdy specjalista ds. marketingu.
Pierwszą dziesiątkę zamyka CLTV, czyli niezbędny wskaźnik finansowy przydatny w podejmowaniu decyzji związanych z wartością klienta. Ostatnie pięć
wskaźników dotyczy, jak to określa autor, marketingu nowej ery, czyli marketingu internetowego. W najbardziej ogólnym ujęciu strategiczna przewaga marketingowa powstaje wskutek koordynacji działań, których nie da się łatwo skopiować – marketing oparty na danych oraz pomiary marketingowe mają stanowić
ważne elementy tych działań. Jest to podstawowe zagadnienie omawiane w tej
książce. Autor stwierdza, że jeżeli działania marketingowe można poddać pomiarom, można je kontrolować, to można znacznie poprawić osiągane dzięki nim
wyniki.
Z bardzo interesującej recenzji D. Korczyk wynika jednak przekorne stwierdzenie, że publikacja M. Jeffery’ego jest lekturą niebezpieczną13. Autorka stwierdza, że marketerów bez sukcesów zdołuje jeszcze bardziej, a tych ambitnych
tylko przytłoczy ilością wiedzy, którą muszą dodatkowo przyswoić. Wielu marketerów wciąż wyznaje idealistyczną zasadę, że marketing to działania o charakterze twórczym, a narzucanie mu wskaźników i procesów doprowadzi do stłamszenia kreatywności i innowacyjności. Jeffrey bowiem gromi i przestrzega, że
marketing bez analizy to bezmyślnie wydane pieniądze. Kiedy najczęściej zwracamy się ku analitycznemu podejściu? Niestety liczyć zaczynamy dopiero w obliczu kryzysu i spadku wyników firmy. Uruchamiamy kalkulatory, kiedy zarząd
postanawia ciąć koszty i drastycznie redukuje budżet przeznaczony na działania
promocyjne. Paradoksalnie to załamanie finansowe może być początkiem strategii sukcesu. Jest doskonałym czynnikiem motywującym do zaprowadzenia kultury marketingu opartego na danych.
12.
13.
14.
15.

13

D. Korczyk, Liczba w oczy kole, http://marketerplus.pl/teksty/publikacje-recenzje/liczba-w-oczykole/ (12.03.2015).
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Korczyk dalej uzasadnia, że zaczytując się w wymienionych wskaźnikach
dostrzega się dwa ważne zagadnienia, które towarzyszą wszystkim omawianym
tematom. Pierwsze z nich to wartość drzemiąca w świadomie zbieranych danych
osobowych; dobrze zbierane dane to budowanie kapitału firmy. Bazy danych,
z których nie można nic wydobyć to stracona szansa na rozwój organizacji w
przyszłości czy, co ważne z punktu widzenia marketera, obniżenie efektywności
prowadzonych działań marketingowych. Kolejny aspekt to waga współpracy
działu IT z działem marketingu. Każdy marketer powinien być dobrze zorientowany w rozwiązaniach technologicznych. Komórki IT to w dzisiejszych czasach
jedne z głównych sprzymierzeńców w dziale marketingu. Dobry specjalista ds.
nowych technologii powinien ubrać w narzędzia potrzeby marketera. Bez tej
współpracy trudno obecnie liczyć na sukces. Wątpliwość budzi jednak to, że
wiele badań często jest poza zasięgiem małych i średnich firm. Profesjonalne badania mają większe uzasadnienie, kiedy działamy na większą skalę i dla dużych
marek z jeszcze większymi budżetami. Korczyk podkreśla, że Jeffrey przekonuje,
iż aby wystartować potrzebujemy tylko arkusza kalkulacyjnego w Excelu. Nie
pozostaje jednak nic innego, jak zabrać się do liczenia. Nie dokonując pomiarów,
ucieka się bowiem od odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Warto dodać, że
dane opracowywane w arkuszach Excela dalej mogą być wykorzystywane w różnych rodzajach dashboardu.
Wykorzystanie dashboardu i wskaźników marketingowych
Marketing analityczny jest niewątpliwie szansą tak dla tworzenia interaktywnych dashboardów menedżerskich, jak i analitycznych. Można dokonać przyporządkowania wyżej wymienionych 15 wskaźników do czterech ścieżek wskazywanych przez P. LaPointa14.
Dashboard to ważny element zarządzania wynikami. Jest innowacyjnym instrumentem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. Oparty jest na wewnętrznej bazie danych i systemie informacyjnym. Jego poprawna konstrukcja
pokazuje dostosowywanie wydatków marketingowych do przewidywanych rezultatów oraz umożliwia organizacji ocenę tego, czy działa we właściwy sposób
dążąc do wzrostu popytu na produkty, poprawiając retencję klientów oraz zwiększając udziały w rynku.

14

P. LaPointe, Marketing by the dashboard light, Association of National Advertisers, 2005,
www.Marketing NPV.com.
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Przygotowanie kokpitu – dashboardu marketingowego zajmuje ok. 3 do 6
miesięcy (czas potrzebny aby zdefiniować dashboard, etapy jego ewolucji, stworzyć mapowanie i zabezpieczyć poprawny przepływ danych, przetestować gotowy projekt z pomocą opinii użytkowników i zaszczepić poczucie własności).
Ideą kokpitu jest treściwe i przejrzyste raportowanie, jakie postępy czyni marketing dążeniu do osiągnięcia wyznaczonego celu biznesowego.
Istnieją dwa podstawowe cele każdego dashboardu – diagnoza i przewidywanie – z naciskiem na ten drugi. Niektóre miary tego kokpitu są diagnostyczne,
skupiają się na tym, co się stało i starają się dojść dlaczego. Najważniejsze miary
to miary przewidujące, używające doświadczenia diagnostycznego, żeby przewidzieć przyszłe rezultaty w różnych sytuacjach, z różnymi założeniami, w różnych
okolicznościach i przy różnych zasobach. Kokpit marketingowy – w każdej formie – jest sposobem na to, aby ludzie pracujący w hierarchii organizacyjnej mogli
zobaczyć, co się dzieje, tak szybko jak to możliwe, i w ten sposób szybko się
uczyć.
Wyróżnia się dwa rodzaje dashboardów, które będą służyć odmiennym celom: dashboard menedżerski i dashboard analityczny (tab. 2). Dashboard menedżerski to typowa analogia do deski rozdzielczej czy też wymienionego wcześniej kokpitu, z sygnałami w formie sygnalizacji ulicznej. To podstawowy raport
w pracy każdej osoby, pokazujący jak wyglądamy względem naszych celów
i innych punktów odniesienia (konkurencja, inne rynki, nasze wyniki historyczne,
targety). Po odebraniu sygnału z takiego dashboardu (najczęściej negatywnego),
menedżer przechodzi do dashboardu analitycznego, który przez wiele interakcji
umożliwia analizę wizualną danych i dojście do przyczyn źródłowych15. Mimo
że informacje na prawie każdy temat można przedstawić w postaci dashboardu,
jedna cecha łączy wszystkie informacje zawarte w tych kokpitach – są skrócone
do formy podsumowań i wyjątków. Dzieje się tak, ponieważ nie da się monitorować w mgnieniu oka wszystkich szczegółów potrzebnych do osiągnięcia celów. Kokpit musi być w stanie szybko wskazać, że coś wymaga uwagi i może
potrzebować działania. Nie ma potrzeby prezentowania wszystkich czynników
niezbędnych do podjęcia decyzji, ale dashboard powinien umożliwiać uzyskanie
szczegółowych informacji w jak najprostszy sposób, np. przez przejście do innego okna po kliknięciu na interesujący nas element (nawigacja typu drill-down).

G. Golik-Górecka, Dashboard – concept and application in the measurement of marketing
effectiveness, „Information Systems in Management” 2013, Vol. 2, No. 2, s. 125–135.
15
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Tabela 2

Porównanie – dashboard menedżerski versus dashboard analityczny

Cel
Użytkownik
Interakcje analityczne
Częstotliwość
Forma wizualna

Dashboard menedżerski
Dashboard analityczny
pokazuje aktualne wyniki i wy- umożliwia poszukiwanie przysyła sygnały
czyn źródłowych
menedżer
menedżer lub analityk
niewiele, głównie drill-down wiele
raport cykliczny
raport ad hoc
wykresy i tabele
głównie wykresy

Źródło: Co to jest dashboard?, http://skuteczneraporty.pl/blog/co-to-jest-dashboard/ (13.09.2010).

Konstrukcja dashboardu przytaczanego przez Ph. Kotlera za P. LaPointa16
wygląda następująco – są to cztery ścieżki pomiarowe używane przez marketingowców:
1. Ścieżka mierników konsumenckich – śledzi, w jaki sposób potencjalni
klienci stają się rzeczywistymi. W sferze tej bada się również to, w jaki sposób doświadczenie klienta przekłada się na postrzeganie wartości i przewagę
konkurencyjną firmy.
2. Ścieżka mierników jednostkowych – prezentuje wiedzę marketingowców
o jednostkowej sprzedaży towarów i usług – wielkość sprzedaży według linii
produktów lub regionu sprzedaży, koszt marketingu na jednostkę sprzedanego produktu jako miary efektywności, a także gdzie i jak optymalizowana
jest marża w kontekście cech linii produktowej lub kanału dystrybucji.
3. Ścieżka mierników finansowych – skupia się na tym, czy wydatki marketingowe zwracają się w krótkim okresie. Wskaźniki ROI dla programów i kampanii mierzą natychmiastowe oddziaływanie na wartość bieżącą netto zysków oczekiwanych w związku z dokonaniem określonych nakładów.
4. Ścieżka mierników marki – monitoruje długoterminowy wpływ działań marketingowych za pomocą miar wartości, które pozwalają ocenić zarówno to,
czy marka jest zdrowa z punktu widzenia realnych i potencjalnych klientów,
jak również z perspektywy finansowej.
W podjętej autorskiej próbie wstępnie dokonano przyporządkowania 15
wskaźników do czterech ścieżek wskazywanych przez P. LaPointa, co przedstawiono w tabeli 3. Z pewnością przyporządkowanie to ułatwi przygotowanie kokpitu menedżerskiego i analitycznego oraz pozwoli przefiltrować raporty. Kokpity te bowiem przedstawiają informacje potrzebne do osiągnięcia konkretnych
celów. Pozwalają śledzić informacje w mgnieniu oka (at the speed of the
16

Ibidem.
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thought). Ponadto przyporządkowanie to klasyfikuje wskaźniki marketingu analitycznego w czterech obszarach, te wskaźniki, które były niejednokrotnie omawiane w innych ujęciach problemowych, ale warto może wreszcie bez emocji
i fascynacji, a jedynie ze słusznymi uzasadnieniami określić i przyjąć istnienie
paradygmatu marketingu analitycznego. Podsumowując – firmy odwołujące się
do wskaźników marketingowych i tworzące kulturę marketingu opartego na danych uzyskują przewagą konkurencyjną, dzięki której osiągają znacząco lepsze
wyniki finansowe niż ich konkurenci. Firmy coraz częściej wykorzystują pomiary i analitykę w marketingu on i offline, jak również przedstawiają dane, wyniki i wskaźniki w formie dashboardu.
Tabela 3
Przyporządkowanie 15 wskaźników do czterech ścieżek dashboardu

Ścieżka mierników
konsumenckich
− współczynnik odrzuceń
− świadomość marki
− jazda próbna
− stopa migracji
− zadowolenie klienta
− marketing szeptany
− TCR

Ścieżka mierników
jednostkowych
− CPC
− CLV
− jednostkowa
sprzedaż produktów, np. według
linii produktów

Ścieżka mierników finansowych
− zysk
− wartość sprzedaży
− IRR, ROI
− ROMI
− NPV
− ROA
− CLV

Ścieżka mierników
marki
− współczynnik odrzuceń
− świadomość
marki, wartość
marki
− stopa przyjęcia

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione analizy literaturowe pozwoliły uporządkować problematykę
paradygmatu marketingu analitycznego niezbędnego dla różnorodnej problematyki badań marketingowych i ich zakresu zarówno dla tych przeprowadzanych
przez naukowców, jak i praktyków.
Podsumowanie
W świetle od dawna prowadzonych autorskich analiz dotyczących MFTI –
marketingowo-finansowo-technologicznego interfejsu oraz współczesnych mierników takich jak te proponowane w cterech ścieżkach dashboardu, można wnioskować, że paradygmat marketingu analitycznego jest w pełni uzasadniony. Coraz bardziej pogłębia się interfejs MFTI, co przekłada się na lepiej realizowany
interfejs strategii marketingowo-finansowych. Dalej prowadzone i przygotowywane wyniki badań zastosowania dashboardu pozwolą sprawniej i łatwiej realizować współczesne ujęcia strategii – te realne, jak i wirtualne.
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ANALYTICAL MARKETING PARADIGM AND ITS MAIN
INDICATORS FOR MARKETERS
Summary
The objective of the paper is raising attention to the new paradigm of analytical marketing.
Analytical marketing allows the realization of research in the framework of the functionalist paradigm (quantitative methods), with applying methods functioning in the framework of the humanistic paradigm (quality methods). Applying both attempts it is possible to get the more probable
cognitive synergy. Moreover, analytical marketing is an undoubted chance for creating interactive
managerial dashboards as well as analytical. Analysis of literature allowed assigning indicators of
classical and internet marketing – proposed by M. Jeffery to the four paths of dashboard.
Keywords: analytical marketing, functionalist paradigm, dashboard, marketing indicators
Translated by Grażyna Golik-Górecka
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BIG DATA KONIECZNOŚCIĄ
WSPÓŁCZESNEGO MARKETINGU

Streszczenie
Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia big data oraz zaprezentowanie obszarów zastosowania big data przez współczesnego marketera. Big data to źródło informacji przyczyniające się nie
tylko do wspomagania bieżących decyzji organizacji, ale przede wszystkim pozwalające prognozować kierunki rozwoju przedsiębiorstw w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej organizacji oraz zwiększenia jakości oferowanych produktów. Wśród działań operacyjnych, w których
wykorzystać można big data można zaliczyć m.in. wybór grup docelowych działań promocyjnych
prowadzonych w internecie, podejmowanie działań w obszarze wyboru grup docelowych czy zwiększanie efektywności działań operacyjnych. Marketerzy przyzwyczajają się do szybszego reagowania
na podstawie coraz bogatszych źródeł danych. Oczekują także łatwego, a przede wszystkim samoobsługowego dostępu do zasobów. Big data mogą zaspokoić te potrzeby.
Słowa kluczowe: Business Intelligence, big data, wspomaganie decyzji, marketing, źródło informacji

Wprowadzenie
W czasach rewolucji cyfrowej obserwuje się nieustanny przyrost informacji.
„Liczba informacji rośnie cztery razy szybciej niż światowa gospodarka, a moc
obliczeniowa komputerów dziewięć razy szybciej”2. Bardzo duże zbiory danych
powstają nie tylko dzięki pracownikom firm, lecz także przez urządzenia z dostępem do internetu, jak również podczas wzajemnej interakcji ludzi, np. w sieciach społecznościowych.
1

magdalena.graczyk-kucharska@put.poznan.pl.
V. Mayer-Schönberger, K. Cukier, Big Data – rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę
i życie, MT Biznes, Warszawa 2014, s. 24.
2
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Dostęp do danych3 i informacji4 staje się coraz łatwiejszy. Powodem tego jest
powszechniejszy dostęp do internetu5 na świecie6 oraz przyrost umiejętności obsługi komputerów wśród różnych grup wiekowych7. Dane zbierane są niemal
przez wszystkich i dotyczą praktycznie każdego obszaru naszego życia. Dostęp
do komputerów i internetu8 to dostęp do ogromnej ilości petabajtów danych,
która z każdą sekundą przyrasta o miliony zdjęć, plików muzycznych, plików
tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i innych danych gromadzonych w internecie. M. Hilbert twierdzi, że liczba cyfrowych informacji podwaja się co trzy lata9.
W ten sposób w łatwy, niedrogi i stosunkowo prosty sposób na potrzeby analiz
można pozyskać ogromne zbiory danych.
Przeanalizowane dane, czyli informacje, pozwalają na wnioskowanie na temat różnych obszarów działalności organizacji, w tym logistyki, począwszy od
działań operacyjnych aż po strategiczne. Nigdy wcześniej w historii nie było tak
dużych możliwości, by analitycznie w szybki i stosunkowo prosty sposób opisać
rzeczywistość, bazując na dużych zbiorach danych w większej skali niż przedsiębiorstwa czy regionu10. Faktem jest również to, że w ostatnich dwóch latach wytworzono 90% wszystkich danych na świecie11. To duży potencjał do wnioskowania.

Dane rozumiane jako „zapis liczb, faktów, pojęć, rozkładów (a także dźwięków, obrazów, animacji) lub opis zjawisk, sytuacji, zdarzeń, dokonany w sposób wygodny do przesyłania, interpretacji lub przetwarzania metodami ręcznymi lub automatycznymi”, A. Januszewski, Technologia
informacyjna dla prawników i administratywistów, Diffin, Warszawa 2009, s. 14.
4 Informacja rozumiana jako przeanalizowane dane, K. Kolegowicz, Wartość informacji a koszty
jej przechowania i ochrony, w: Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), red. R. Borowiecki, M. Kwieciński,
Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, s. 55.
5 W 2014 r. komputery wykorzystywało 77% polskich gospodarstw domowych z czego 74%
miało dostęp do internetu, Społeczeństwo informacyjne w Polsce, GUS, Warszawa 2014, s. 2–3,
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/ (29.04.2015).
6 S. Kemp, Digital, Social and Mobile Worldwide in 2015, http://wearesocial.net/blog/
2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015/, s. 8 (30.04.2015).
7 V. Szymanek, M. Pieniek, Społeczeństwo informacyjne w liczbach, Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji, Warszawa 2013, s. 18.
8 Mówi się, że 98% wszystkich informacji na świecie jest już zdigitalizowana (V. Mayer-Schönberger, K. Cukier, Big Data – rewolucja…, s. 24), co stanowi ogromny potencjał do szukania korelacji między danymi pochodzącymi z różnych źródeł. a w związku z tym prowadzenia dotychczas
niemożliwych analiz z wykorzystaniem dużych zbiorów danych i big data.
9 V. Mayer-Schönberger, K. Cukier, Big Data – rewolucja…, s. 23.
10 V. Marx, The big challenges of big data, „Nature” 2013, Vol. 498, s. 255–260.
11 X. Wu et al., Data mining with big data, „IEEE Transactions on Knowledge & Data Engineering”
2014, Vol. 26, s. 97–107.
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W literaturze znane są już systemy wykorzystujące dane, które służyć mają
wspomaganiu decyzji. Najbardziej zaawansowanymi spośród nich są systemy
Business Intelligence które są systemami analityczno-decyzyjnymi, stosowanymi
w dużych organizacjach, zasilanymi z hurtowni danych lub bezpośrednio z systemów transakcyjnych. Systemy BI ekstrahują z dostarczonych informacji wiedzę, wykorzystując w tym celu zaawansowane modele statystyczne, optymalizacyjne czy też sztucznej inteligencji12. Systemy BI były wykorzystywane do
wspomagania decyzji bazując na danych historycznych.
Big data służy przewidywaniu przyszłości i odkrywaniu nowych wartości na
podstawie bieżącej analizy nieustannie zwiększających się bardzo dużych zbiorów danych13. Dane te są gromadzone i przetwarzane w czasie rzeczywistym,
a ich przyrost jest znaczny w stosunkowo krótkim czasie. Wyniki analiz mają
prowadzić do wyników aktualnych, które bazują na danych bieżących, a nie historycznych. Pozwala to m.in. na dokładniejsze poznanie rynku i stworzenie profilu klienta m.in. w firmach logistycznych.
Największym wyzwaniem dla marketerów m.in. firm logistycznych jest nie
tylko liczba danych, ale również różnorodność i bieżąca szybkość ich przyrostu.
W jaki sposób korzystać z tego potencjału w marketingu firm logistycznych tak,
by w pełni wykorzystać możliwości big data?
Aby skutecznie wykorzystać big data w marketingu m.in. firm logistycznych,
konieczne jest zrozumienie pojęć, które się na nie składają. W artykule przedstawiono autorskie zestawienie cech opisujących big data, które zaprezentowano
w formie modelu 7V. W dalszej części artykułu wskazano praktyczne zastosowanie big data, które scharakteryzowano w formie opracowanego modelu zależności big data w marketingu w tym firm logistycznych.
Model 7V Big Data
Pojęcie big data jest coraz bardziej powszechne nie tylko w informatyce, ale
również w marketingu, logistyce, telekomunikacji, elektronice, meteorologii, fizyce, biotechnologii i innych obszarach praktycznych zastosowań. Nie ma jednej

12 A. Kwiatkowska, Systemy wspomagania decyzji. Jak korzystać z wiedzy i informacji, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 19.
13 K. Ayankoya, A. Calitz, J. Greyling, Intrinsic relations between Data Science, Big Data, Business Analytics and Datafication, SAICSIT ’14, Proceedings of the Southern African Institute for
Computer Scientist and Information Technologists Annual Conference 2014 on SAICSIT 2014
Empowered by Technology, ACM, New York 2014, s. 195.
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definicji big data, a w literaturze można spotkać istotne różnice między obecnie
istniejącymi14.
Przez pojęcie big data rozumie się bardzo duże bazy danych, które trudno
wykorzystać i którymi trudno zarządzać za pomocą konwencjonalnego oprogramowania15. Przyczynkiem ogromnego zainteresowania big data jest przede
wszystkim16:
 duża i nadal zwiększająca się liczba aplikacji, czujników, rozwiązań webowych pozwalających na zbieranie danych w czasie rzeczywistym,
 zwiększająca się pojemność baz danych, co sprawia, że gromadzenie
i przechowywanie danych jest tak tanie jak nigdy dotychczas i umożliwia
zbieranie wszystkich danych nawet tych pozornie niepotrzebnych; nie
ma zatem konieczności podejmowania decyzji w obszarze usuwania danych niemożliwych do zapisania (czy to ze względów ekonomicznych
czy ograniczeń technicznych i technologicznych),
 szybki rozwój systemów uczących się (ang. machine learning) oraz nowoczesne techniki wyszukiwania informacji, które sprawiają, że pozyskujemy coraz większą wiedzę z przetwarzania danych.
Big data w istocie polega na przewidywaniu. Opisywana jest jako część
działu informatyki zwanej sztuczną inteligencją (dokładniej systemów uczących
się), choć w istocie jest zastosowaniem matematyki do przetwarzania bardzo dużej liczby danych w celu określenia prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia lub przypadku17, np. autopoprawianie błędnie wpisanego w przeglądarkę zapytania w postaci „tka” na „tak”.
Model 3V’s określa obszary podejścia do big data, w którym wyróżnia się:
objętość (ang. volume), prędkość (ang. velocity) oraz różnorodność (ang. variety)18. Model ten pierwotne odnoszony był przede wszystkim do tradycyjnego
podejścia skierowanego na infrastrukturę i IT. Obecnie nie opisuje w pełni

T. Hansmann, P. Niemeyer, Big Data – characterizing an emerging research field using topic
models, WI-IAT ’14 Proceedings of the 2014 IEEE/WIC/ACM International Joint Conferences on
Web Intelligence (WI) and Intelligent Agent Technologies (IAT) – Vol. 1, 2014, s. 43–51.
15 S. Sondhi, R. Arora, Applying Lessons from e-Discovery to Process Big Data using HPC,
XSEDE ’14 Proceedings of the 2014 Annual Conference on Extreme Science and Engineering Discovery Environment, Article No. 8, ACM, New York 2014.
16 Fernández et al., Big Data with Cloud Computing: an insight on the computing environment,
MapReduce, and programming frameworks, WIREs Data Mining and Knowledge Discovery 2014,
Vol. 4, Iss. 5, p. 380–409.
17 V. Mayer-Schönberger, K. Cukier, Big Data – rewolucja…, s. 27.
18 D. deRoss et al., Understanding Big Data: Analytics for enterprise Class Hadoop and Streaming
Data, McGraw-Hill, New York 2011, s. 3.
14
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wszystkich elementów związanych z big data. Cechy, które dodatkowo opisują
big data wymieniane już w literaturze to: prawdziwość (ang. veracity), zmienność
(ang. volatility), wartość (ang. value)19. Należy do nich dodać również kolejną
cechę, a mianowicie widoczność (ang. visibility). Cechy te łącznie opisują model
7V, definiując obszar big data. Każde z tych pojęć można krótko scharakteryzować w następujący sposób (rys. 1)20:
 objętość – liczba danych poddawana przetwarzaniu, która sięga od petabajtów (biliard bajtów, tj. 1015 bajtów) przez zettabajty (tryliard bajtów,
tj. 1021 bajtów) i większe jednostki,
 szybkość – prędkość, z jaką dane są tworzone i przechowywane,
 różnorodność – dane pochodzą z różnych źródeł i tworzone są w różnych
formatach w formie danych ustrukturyzowanych, częściowo ustrukturyzowanych lub nieustrukturyzowanych; obecnie mogą to być dane w formie
tekstu, e-maili, zdjęć, wideo, plików PDF czy pochodzące z różnego rodzaju czujników (m.in. internet przedmiotów21 – ang. Internet of Things),
 wiarygodność – opisująca jakość informacji22,
 widoczność (ang. visibility) – prędkość z jaką dane są widoczne w miejscu docelowym, tj. czas przesyłania danych (sterowanie dostarczaniem
danych czasu rzeczywistego – ang. Real Time Streaming Data) oraz wyposażenie techniczne do realizacji przesyłu danych,
 zmienność – czas przechowywania danych oraz częstotliwość ich aktualizowania w danym cyklu,
 wartość – korzyści, jakie dostarcza analiza danych.
19 E.G. Caldarola, A. Picariello, D. Castelluccia, Modern enterprises in the bubble: why Big Data
Matters, ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, Vol 40, ACM, New York 2015, s. 2.
20 A. Baaziz, L. Quoniam, How to use Big Data technologies to optimize operations in Upstream
Petroleum Industry, „International Journal of Innovation” 2013, Vol. 1, http://www.journaliji.org/
index.php/iji/article/view/4 (4.05.2015); Fernández et al., Big Data with Cloud…; G. Vossen, Big
data as the new enabler in business and other intelligence, „Vietnam Journal of Computer Science”
2014, Vol. 1, s. 3–14; M.X. Zhou, „Big picture”: mixed-initiative visual analytics of Big Data,
VINCI ’13 Proceedings of the 6th International Symposium on Visual Information Communication
and Interaction, ACM, New York 2013.
21 Internet przedmiotów (również znany pod polską nazwą internet rzeczy) to koncepcja oparta
na identyfikowalnych w sieci przedmiotach codziennego użytku połączonych wzajemnie infrastrukturą, w celu dostarczania nowych aplikacji, usług i innych produktów, A. Brachman, Raport
Obserwatorium ICT. Internet przedmiotów, 2013, http://ris.slaskie.pl/files/zalaczniki/2013/11/15/
1384514944/1385471147.pdf (4.05.2015).
22 M. Goliński et al., Technological and organizational determinants of information management
in the urban space (based on scientific research), ICUIMC ’12 The 6th International Conference
on Ubiquitous Information Management and Communication, Article No. 70, ACM, New York
2012.
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Rys. 1. Big data model 7V
Źródło: opracowanie własne.

W literaturze podejmowane są próby rozbudowy modelu także o inne cechy
np. żywotność (ang. viability), wizualizację (ang. visualisation), ważność (ang.
validity) i inne23. Jednak przy zwiększaniu liczby cech modelu ich znaczenie wzajemnie się nakłada, np. zmienność nosi w sobie cechy żywotności.
Uwzględniając model 7V, przez big data rozumie się dostarczanie w uzasadniony ekonomicznie sposób i z automatyczną kontrolą jakości dużej wartości
(ang. value) wyodrębnionej za pomocą sprzętu technicznego potrzebnego do
przesyłu danych (ang. visibility) z bardzo dużej liczby różnorodnych danych (ang.
volume) pochodzących z różnych źródeł (ang. variety), zapewniając jednocześnie
wiarygodność prowadzonych analiz (ang. veracity), szybkość (ang. velocity) oraz
zmienność (ang. volatility).
W prezentowanym modelu 7V wskazano autorski układ niebędących wspólnymi zbiorami cech big data. Model ten odnosi się nie tylko do obszaru marketingu, ale swobodnie przenosić go można na inne obszary, w tym również również logistyki.
Praktyczne zastosowania big data w marketingu
W gigantycznych, i coraz to większych zbiorach danych, trudno jest znaleźć
właściwą informację we właściwym czasie24. Big data istotnie zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia krytycznej informacji, która miałaby realny wpływ na

23 Fernández et al., Big Data with Cloud…; M. Pokornowski, The fourth V, as in evolution: How
evolutionary linguistics can contribute to data science, „Theoria et Historia Scientiarum” 2015,
Vol. XI, s. 48–49.
24 M. Goliński et al., Technological and organizational…
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dalszy kierunek działań organizacji, w tym również firm logistycznych. W niniejszej części scharakteryzowano sposoby wykorzystania big data w marketingu, w tym m.in. z obszaru logistyki, co zaprezentowano na rysunku 2 w formie
modelu big data w marketingu w kontekście 4P.

Rys. 2. Model zależności big data w marketingu
Źródło: opracowanie własne.

Powyżej scharakteryzowano pojęcie big data opisując je jako model 7V przez
kolejne cechy: zmienność (ang. volatility), wiarygodność (ang. veracity), widoczność (ang. visibility), różnorodność (ang. variety), szybkość (ang. velocity), objętość (ang. volume) oraz wartość (ang. value) wskazanych również na rysunku 2.
Każde z tych pojęć opisuje wiele elementów składowych big data począwszy od
zasobów technicznych jak serwery, przez dane, szybkość ich generowania, a na
ich różnorodności skończywszy. Wszystkie wymienione elementy mają istotny
wpływ na sposób prowadzonych analiz big data wykorzystując w tym procesie
dane gromadzone w czasie rzeczywistym (nieustannie) pochodzące ze źródeł wewnętrznych (organizacji), jak również zewnętrznych (dane wtórne).
Dane zbierane przez organizację są gromadzone świadomie na potrzeby analiz, które wykorzystać można w sposób wcześniej zaplanowany. Coraz częściej
jednak podejmuje się działania zmierzające do zapisywania wszystkich możliwych danych, nawet tych niepotrzebnych, których przeznaczenie jeszcze nie jest
znane. Przykładem takiego rodzaju zbierania informacji dla sklepu internetowego
może być np. godzina zakupów oraz zmienność lokalizacji konsumenta podczas
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jednych zakupów, które we wzajemnej korelacji mogą dostarczyć nowej wartości
– informacji, którą wykorzystać można podczas promocji produktów.
Uwzględniając w analizie big data wszystkie dane gromadzone przez przedsiębiorstwo bez znanego przeznaczenia, łatwiej odkryć nieoczekiwaną wartość,
której nawet nie przewidziano lub jakiej przez dokonanie tradycyjnych analiz się
nie spodziewano. Przykładem takiego rozwiązania może być algorytm firmy
Amazon, wskazujący sugerowane produkty podczas zakupów. Jego zaimplementowanie na stronach internetowych firmy Amazon istotnie zwiększył wartość dokonywanych zakupów przez konsumenta względem pierwotnego rozwiązania,
jakim były recenzje książek dokonywane przez grono ekspertów25.
Innym rodzajem danych możliwych do wykorzystania w podobny sposób są
dane pochodzące ze źródeł zewnętrznych (dane wtórne). Mogą być one zbierane
np. przez wyszukiwarki internetowe, źródła strumieniowe czy w postaci pozostałych API26. Dane zbierane przez inne podmioty w niejasno określonym celu,
mogą stać się najbardziej wartościowym zasobem przedsiębiorstwa. Może się to
stać np. w wypadku analizy wszystkich danych i poszukiwania wzajemnej korelacji między nimi. Takie działanie i łączenie ze sobą, pozornie abstrakcyjnych
i niezależnych względem siebie danych, może dostarczyć organizacji nieocenionej wartości niematerialnej w postaci informacji, którą można przetworzyć na
realne działania przynoszące ogromne zyski.
Istotną cechą opisującą dane jest ich gromadzenie w czasie rzeczywistym
z uwzględnieniem nieustannego przyrostu liczby danych. Przykładem tego rodzaju danych poddawanych analizie są m.in.:
 portale społecznościowe takie jak: Facebook27, Twitter28, LinkedIn29,
 aplikacje: Whatsapp, Messenger czy Pinterest, Instagram30, Skype i Viber,

V. Mayer-Schönberger, K. Cukier, Big Data – rewolucja…, s. 73–76.
O. Goonetilleke et al., Twitter analytics: a big data management perspective, ACM SIGKDD
Explorations Newsletter – Special issue on big data, Vol. 16, Iss. 1, New York 2014, s. 12.
27 A. Menon, Big data @ facebook, MBDS ’12 Proceedings of the 2012 workshop on Management of big data systems, ACM, New York 2012, s. 31–32.
28 W. Wang et al., Harnessing Twitter „big data” for automatic emotion identification, International Conference on Privacy, Security, Risk and Trust, PASSAT and Internationale Conference on
Social Computing SocialComp, IEEE, Amsterdam 2012, s. 587–592.
29 R. Sumbaly, J. Kreps, S. Shah, The big data ecosystem at LinkedIn, SIGMOD ’13 Proceedings
of the 2013 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, ACM, New York
2013, s. 1125–1134.
30 T. Hillman, A.H. Weilenmann, Situated social media use: a methodological approach to locating social media practices and trajectories, „CHI ’15 Proceedings of the 33rd Annual ACM
Conference on Human Factors in Computing Systems, ACM, New York 2015, s. 4057–4060.
25
26
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wideoportale np. YouTube31, ipla,
różnego rodzaju czujniki, w tym w postaci internetu rzeczy32, przekazujące
informacje dotyczące np. liczby obrotów silnika czy słuchalności radia,
 inne źródła pozwalające na gromadzenie danych, np. na temat ilości i rodzaju pobieranej z internetu muzyki, oglądanych filmach w usłudze wideo na żądanie (VOD z ang. video on demand).
Analiza dokonana za pomocą dużych mocy obliczeniowych pozwalających
na analizę dostępnych danych w liczbie petabajtów i większych pozwala na dokonanie przez marketera wnioskowania. Celem tego wnioskowania jest ustalenie
zachodzącego związku logicznego między zmiennymi. Ustalenie tego związku
jest konieczne, gdyż analiza big data wskazuje jedynie związek między zmiennymi, czyli ich korelację, nie odpowiadając na pytanie „dlaczego?” a jedynie „co
się dzieje?”33.
Na podstawie opracowanych wniosków z dokonanej analizy można zaplanować działania wdrażane w obszarze działalności marketingowej np. w firmach
logistycznych. Informacja na temat zależności zmiennych pozwoli m.in. na dokonanie segmentacji rynku, określenie potrzeb klientów czy nowych rynków
zbytu, również na opracowanie strategii w obszarze 4P. Odkrywając nową wartość w organizacji, za pomocą analizy big data ze zwiększoną pewnością można
także m.in.:
 definiować obecne i nowe grupy docelowe (segmentacja rynku),
 tworzyć charakterystyki klienta (rynek i konsumenci),
 poznać potrzeby klientów oraz w konsekwencji oferować nowe lub bardziej dopasowane produkty,
 kreować nowe kierunki strategii marketingowej,
 poprawiać jakość produktu,
 skracać i rozszerzać kanały dystrybucji,
 określać realną cenę produktu, za którą będzie w stanie zapłacić klient,
 definiować kanały informacyjne.

31 M. Zeni, D. Miorandi, F. De Pellegrini, YouStatAnalyser: a tool for analysing the dynamics of
YouTube content popularity, ValueTools ’13 Proceedings of the 7th International Conference on
Performance Evaluation Methodologies and Tools, ISCT, Brussels 2013, s. 286–289.
32 F.J. Riggins, S.F. Wamba, Research directions on the adoption, usage, and impact of the Internet of Things through the use of Big Data Analytics, HICSS ’15 Proceedings of the 2015 48th
Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE Computer Society, Washinghton 2015,
s. 1531–1540.
33 V. Mayer-Schönberger, K. Cukier, Big Data – rewolucja…, s. 30.
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Połączenie elementów składowych modelu 7V, w tym w szczególności objętości i widoczności w połączeniu ze zdolnościami pracownika do analizy i wnioskowania w obszarze big data można precyzyjniej odpowiadać na podstawowe
pytania w obszarze marketingu: co produkować (produkt), gdzie dystrybuować
(dystrybucja), po jakiej cenie (cena) oraz jak komunikować (promocja).
Dane zbierane z obszaru marketingu organizacji mogą zasilić ponownie analizę w obszarze big data. Najbardziej wartościowe dla tej analizy będą dane pochodzące z obszaru promocji, w tym w szczególności ze strony www (zwłaszcza
w przypadku dużego ruchu, np. sklepu internetowego), portali społecznościowych jak Facebook, Twitter, Instagram, ale również LinkedIn czy YouTube. Te
bowiem dane cechują się dużą zmiennością, a w konsekwencji też bardzo dużą
objętością, co pozwala na poszukiwanie wartości wśród istotnej próbie danych.
Zaprezentowany i scharakteryzowany w artykule model big data w obszarze
marketingu prezentuje sposób wykorzystania zbiorów danych w dowolnym
przedsiębiorstwie, w tym również logistycznym. Marketerzy muszą zdawać sobie sprawę z wartości, jaką daje analiza big data. Wzrost liczby danych przekłada
się na dokładność wnioskowania, a przez to mniejsze ryzyko nieuzasadnionych
ekonomicznie działań i strat w wyniku niewłaściwie podjętych działań strategicznych.
Podsumowanie
Dotychczasowe rozwiązania w zakresie Business Intelligence bazują na hurtowniach danych i są najbardziej rozbudowanymi spośród systemów wspomagania decyzji. Te rozbudowane systemy analityczno-decyzyjne wspomagają różne
działy organizacji, w tym marketerów czy logistyków, w podejmowaniu decyzji
nierutynowych. Big data daje dużo większe możliwości, gdyż przetwarzają nieustannie napływające dane tak, by bieżąco reagować na zmiany zachodzące zarówno w otoczeniu, jak i danej organizacji.
Analiza w obszarze big data oparta jest przede wszystkim na danych gromadzonych w czasie rzeczywistym, w związku z czym wyniki tych analiz są dokładniejsze i generowane są bez znacznych opóźnień w czasie (na bieżąco). Jest
to zwłaszcza istotne w przypadku wprowadzania nowych produktów na rynek
lub decydowania o ich liczbie na rynku.
Przygotowując się do analiz w obszarze big data należy uwzględnić kilka jej
cech opisanych w modelu 7V. Objętość, szybkość, różnorodność, wiarygodność,
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widoczność, zmienność i wartość to elementy opisujące zarówno zasoby techniczne, jakie muszą być spełnione do podjęcia analiz, jak i same dane oraz ich
różnorodność.
Jednym z obszarów wykorzystania big data jest marketing, w tym w firmach
logistycznych. Wnioskowanie na podstawie analizy big data dostarczyć może organizacji nowej wartości, a w związku z tym nowych klientów i nowe rynki
zbytu. Każda organizacja, która do tego dąży powinna posiadać swoją strategię
w tym obszarze.
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BIG DATA AS A NECESSITY OF MODERN MARKETING
Summary
The objective of the paper is to show the definition of Big Data and to present the areas of
using Big Data by modern marketer. Big Data is the source of information that contributes not only
the support of current decision of organization but primarily that allows predicting the development
trends of enterprises in order to improve economic efficiency and increase the quality of offered
products. Among operational activities, in which we Big Data can be used there are, among others:
the choice of target groups of promotional activities on the internet, the implementation of action
of choosing target groups or efficiency improvement of operational activities. Marketers quickly
get used to faster response based on richer data sources. They expect easy and above all self-service
access to resources. Big Data can meet these needs.
Keywords: business intelligence, Big Data, support of decision, marketing, source of information
Translated by Magdalena Graczyk-Kucharska
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Streszczenie
W artykule opisano i porównano dane na temat stanu wykorzystania marketingu w pomorskich
przedsiębiorstwach w porównaniu z krajowymi. Analizie poddano dane z naukowego badania przeprowadzonego w latach 2010–2011 przez zespół z Katedry Marketingu i Handlu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przedmiotem analizy są wybrane grupy działań marketingowych prowadzonych
we wspomnianych wyżej podmiotach. Problemy te mieszczą się ogólnie w zakresie praktycznych
i teoretycznych problemów współczesnego marketingu i handlu w województwie pomorskim na
tle poziomu krajowego.
Słowa kluczowe: marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem, instrumenty marketingu, wykorzystanie badań, analiza porównawcza

Wprowadzenie
Analiza danych oraz sformułowane wnioski możliwe były dzięki danym zebranym w ramach badania naukowego zrealizowanego w latach 2010–2011 przez
zespół badawczy z Katedry Marketingu i Handlu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Projekt badawczy nr NN115549738 został wsparty finansowo przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. Próbę kwotowo-losową (n = 350) dobrano z populacji przedsiębiorstw działających na terytorium Polski proporcjonalnie do ich
liczby i struktury w poszczególnych 16 województwach.
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Województwo pomorskie było reprezentowane przez próbę 19 przedsiębiorstw, które stanowiły 5,4% próby ogólnopolskiej. W próbie znalazły się przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 10 osób. Surowe dane zostały zebrane ze
źródeł pierwotnych za pomocą metody wywiadu osobistego, która – w przypadkach utrudnionego dostępu do jednostek próby – zastępowana była wspomaganym komputerowo wywiadem telefonicznym (CATI). W większości wypadków
badano osoby na stanowiskach kierowniczych. Kwestionariusz wywiadu składał
się z 24 pytań.
Sporządzony po analizie i interpretacji pełny raport opublikowano w czasopiśmie „Handel Wewnętrzny” (wrzesień–październik 2011, cz. 2, t. 1). Dotychczas opracowano i opublikowano trzy raporty cząstkowe. Celem tego artykułu,
stanowiącego czwarty raport cząstkowy, jest opis wybranych działań marketingowych realizowanych przez przedsiębiorstwa województwa pomorskiego na
progu drugiej dekady XXI wieku oraz ich porównanie z takimi samymi działaniami prowadzonymi na terenie całego kraju. Do głównych zastosowanych metod należy analiza porównawcza oraz metody klasyfikacji.
Do analizy porównawczej wybrano tylko część działań marketingowych. Należą do nich: marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, badania marketingowe, kształtowanie produktu i cen oraz wybrane działania promocyjne.
Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
Znaczna część teoretyków i praktyków nie rozróżnia koncepcji marketingowego zarządzania (MZP) przedsiębiorstwem od praktyki zarządzania marketingiem. MZP jest jedną z kilku opisywanych w literaturze krajowej i światowej
koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, m.in. zarządzanie przez cele, zarządzanie procesowe, zarządzanie wiedzą2. W koncepcji MZP za punkt wyjścia
działań zarządczych bierze się potrzeby klientów oraz wymagania i sytuację na
rynku, oraz – od dawna opisywaną w literaturze marketingowej – społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Zarządzając zgodnie z tą koncepcją, naczelne
kierownictwo tworzy sprzyjające warunki dla dyrektorów i kierowników zarządzających marketingiem, czyli działaniami marketingowymi. Dzięki temu naczelne kierownictwo zapewnia praktyczną realizację orientacji marketingowej
(rynkowej) przedsiębiorstwa.

2 Szerzej m.in. J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002;
T. Oleksyn, Sztuka kierowania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2001.
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Dyrektor marketingu wraz z podległym mu kierownictwem średniego i niższego szczebla nie może skutecznie realizować zapisanych w planach celów, strategii i działań bez sprawnego MZP realizowanego przez naczelne kierownictwo.
Tego rodzaju bezpośrednie angażowanie się naczelnego kierownictwa nazywa
się marketingiem dyrektorskim, a jego wykonawców uznaje się za bardzo dobrych znawców marketingu3. W tabeli 1 przedstawiono opinie na temat znaczenia
wybranych działań dla rozwoju przedsiębiorstw z województwa pomorskiego na
tle przedsiębiorstw z obszaru całego kraju.
Tabela 1
Znaczenie wybranych działań marketingowych dla rozwoju przedsiębiorstw (w %)
Wybrane działania marketingowe
Budowa trwałych relacji z klientami
Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa
Podnoszenie jakości towarów lub usług
Modernizacja produktów
Zdobywanie wiedzy o rynku
Wzrost zadowolenia pracowników

Znaczenie
duże
kraj WP
85,7 84,2
85,1 68,4
84,9 68,4
76,9 73,7
75,1 89,5
70,6 63,2

Znaczenie
średnie
kraj
WP
9,7
10,5
12,3 26,3
12,9 31,6
18,9 26,3
18,9
5,3
23,1 31,6

Znaczenie
małe
kraj WP
2,9 0,0
0,9 5,3
11,1 0,0
2,3 0,0
3,4 5,3
4,0 5,3

Nie ma
znaczenia
kraj WP
1,7 5,3
1,7 0,0
1,1 0,0
2,0 0,0
2,6 0,0
2,3 0,0

WP – województwo pomorskie.
Źródło: badanie własne.

Kierownictwo polskich przedsiębiorstw przywiązuje w znacznej większości
duże znaczenie do czynników rozwoju i sukcesu. W przedsiębiorstwach województwa pomorskiego na pierwszym miejscu jest zdobywanie wiedzy o rynku
(89,5%), na drugim znalazła się budowa trwałych relacji z klientami (84,2%),
a na trzecim – modernizacja produktów (73,7%). Trudno sobie wyobrazić skuteczną modernizację produktów (zwłaszcza tworzenie nowych) bez wiedzy
o rynku, którą zdobywa się głównie przez badania marketingowe. Deklarowanie
dużego znaczenia do zdobywania wiedzy o rynku bardzo korzystnie charakteryzuje województwo pomorskie na tle całego kraju. Rzeczywisty poziom realizacji
działań (innych niż w tab. 1) wynika z odpowiedzi kierownictwa, które wskazało
działania przeprowadzone w ciągu minionych lat (2008–2010). Działania te jako
wyróżnik orientacji marketingowej zaprezentowano w tabeli 2.
Działania marketingowe są prowadzone w całym kraju w znacznie mniejszym stopniu niż wynikałoby to z deklaracji. Wymienione w tabeli 2 działania są
jednak znacznie szerzej realizowane w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego w porównaniu nie tylko z całym krajem, ale także takimi województwami,
3

A.J. Slyvotzky, D.J. Morrison, B. Andelman, Strefa zysku, PWE, Warszawa, 2000, s. 114–120.
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jak mazowieckie i śląskie. Szczególnie pozytywnie wygląda budowa poczucia
odpowiedzialności za efekty marketingu (73,7%). Prowadzenie innych działań
przedstawia się również bardzo pozytywnie.
Tabela 2
Stopień realizacji wybranych działań marketingowych (w % przedsiębiorstw)
Wybrane działania marketingowe
Budowa poczucia odpowiedzialności za efekty marketingu w całym przedsiębiorstwie
Nie wprowadzono żadnych zmian w zakresie odpowiedzialności i wiedzy
Podnoszenie poziomu wiedzy marketingowej pracowników marketingu
Zwiększenie odpowiedzialności pracowników marketingu za realizację
działań marketingowych
Podwyższenie wiedzy marketingowej pracowników innych jednostek organizacyjnych

Kraj

Województwo
pomorskie

45,4

73,7

33,4
30,3

10,5
42,1

26,0

26,3

25,7

31,6

Źródło: badanie własne.

Jednym z czołowych działań zarządczych jest planowanie, w tym planowanie
marketingowe strategiczne i operacyjne. W tabeli 3 wyszczególniono główne rodzaje planowania wykorzystywane w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego na tle kraju.
Tabela 3
Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego na tle kraju (w %)
Główne rodzaje planowania marketingowego w przedsiębiorstwie
Plany marketingowe są opracowywane na okres do 1 roku (planowanie operacyjne)
Nie planuje się działań marketingowych (decyzje są podejmowane na
bieżąco)
Plany marketingowe są opracowywane na dłużej niż 1 rok (planowanie
strategiczne)
Nie wiem

Kraj

Województwo
pomorskie

39,4

52,6

37,4

26,3

17,4

15,8

5,7

5,3

Źródło: badanie własne.

W przedsiębiorstwach województwa pomorskiego dominuje krótkookresowe planowanie operacyjne (52,6%), które znacznie przewyższa zarówno poziom krajowy (39,4%), jak i województwa mazowieckiego (46,2%). Pozytywnym objawem jest niższy poziom braku planowania (26,%) w porównaniu
z poziomem krajowym (37,4%), w wojewódzwie śląskim (36,7%) oraz mazowieckim (27,7%).
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Skuteczna realizacja koncepcji MZP jest możliwa dzięki istnieniu m.in. formalnej struktury organizacyjnej marketingu. Strukturę tę tworzą jednostki (komórki) organizacyjne współpracujące z innymi w celu prowadzenia działań marketingowych. W tabeli 4 pokazano te struktury marketingu w przedsiębiorstwach
województwa pomorskiego na tle ogólnopolskim.
Tabela 4
Organizacyjne struktury marketingu w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego
na tle kraju (w %)
Rodzaj jednostki organizacyjnej marketingu
Nie ma wyodrębnionej jednostki organizacyjnej marketingu
(pionu, działu, stanowiska)
Istnieje pion lub dział marketingu
Istnieje stanowisko ds. marketingu
Działalność marketingowa jest zorganizowana w inny sposób

Kraj

Województwo
pomorskie

51,4

47,4

28,3
18,3
2,0

31,6
21,1
0,0

Źródło: badanie własne.

Wszystkie pozycje w tabeli 4 dotyczące dwu porównywanych grup przedsiębiorstw różnią się na korzyść województwa pomorskiego. W województwie pomorskim występuje mniej przypadków firm bez wyodrębnionej komórki marketingu (47,4%); jest także więcej pionów i działów (31,6%) oraz stanowisk ds.
marketingu (21,1%) w porównaniu ze stanem w całym kraju. Sytuacja organizacyjna w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego jest zatem nieco lepsza
niż w całym kraju, ale nie jest w pełni zadowalająca.
Badania marketingowe
Wyniki zrealizowanych w latach 1989–2014 w Polsce badań naukowych dotyczących marketingu wykazują niewielki zakres stosowania badań marketingowych w przedsiębiorstwach polskich. Zrealizowane w latach 2000–2002 przez
Katedrę Marketingu UMK badanie na ogólnopolskiej próbie (n = 391) wykazało,
że tylko 16,5% przedsiębiorstw prowadziło lub zlecało jakiekolwiek badanie
marketingowe. W miarę wzrostu wielkości przedsiębiorstwa mierzonej liczbą zatrudnionych, ich udział się zwiększał. Badania prowadziło więc 43% przedsiębiorstw średnich (101–250 zatrudnionych) oraz 53% dużych – ponad 250 zatrudnionych4.

4 4 I. Escher, Badania marketingowe w działalności polskich przedsiębiorstw, w: Zarządzanie
marketingowe w polskich przedsiębiorstwach, Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian, tom
1, Raport z badania, red. S. Kaczmarczyk, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002,
s. 50.
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Z przeprowadzonego zaś badania w latach 2010–2011 wynika, że tylko
21,1% przedsiębiorstw prowadziło badania marketingowe. W porównaniu do poprzednich wyników jest to niewielki wzrost (o 4,6%). Przedsiębiorstwa województwa pomorskiego mogą pochwalić się dużo większą częstością realizacji badań (36,8%), co przestawiono w tabeli 5. Przewyższają one pod tym względem
nie tylko średnią krajową o 15,7%, ale także poziom województwa mazowieckiego (24,6%) oraz śląskiego (22,4%). Wynik ten zgodny jest także z deklaracjami o potrzebie zdobywania wiedzy o rynku (89,5%). W skali kraju zmianie na
gorsze uległy wyżej wspomniane proporcje udziałowe. Badania prowadziło
24,3% przedsiębiorstw średnich oraz 40% dużych5.
Tabela 5
Porównanie dwu grup przedsiębiorstw ze względu na realizację badań (w %)

Czy przedsiębiorstwo prowadziło lub zleciło
badania marketingowe w ostatnich trzech latach
(2008–2010)?
tak
nie
nie wiem

Przedsiębiorstwa
na terenie
w województwie
kraju
pomorskim
21,1
36,8
73,8
63,2
5,1
0,0

Źródło: badanie własne.

Niski poziom badań marketingowych w Polsce stanowi ostry kontrast w porównaniu z deklaracjami kierownictwa na temat ich znaczenia, co wynika z danych w tabeli 1 – ponad 75% tego kierownictwa jest przekonana o dużym znaczeniu zdobywania wiedzy o rynku. Wyniki badania naukowego ujawniają, że
stopień wykorzystania badań zależy od dostępności do specjalistów marketingowych oraz możliwości finansowych przedsiębiorstw. Aż 44% jednostek prowadzących badania ma pion lub dział marketingu, 33,3% – ma stanowisko ds. marketingu, a tylko 6,4% – nie ma wyodrębnionej komórki marketingowej6.
Należy zwrócić uwagę na to, że prezentowane wyżej dane dotyczą tylko tych
przedsiębiorstw polskich (21,1%) oraz przedsiębiorstw województwa pomorskiego (36,8%), które w ogóle prowadzą jakiekolwiek badania marketingowe.
Przytoczone dane ilustrują smutny obraz ignorowania tych badań ze strony kierownictwa. Stan taki jest typowy dla gospodarki zdominowanej przez model roz-

5 K. Pawlak-Kołodziejska, M. Schulz, Badania marketingowe realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Polski, „Handel Wewnętrzny” 2011, wrzesień–październik, cz. 2,
t. 1, s. 39.
6 Ibidem, s. 38.
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woju oparty na imitacji i niskim ryzyku, czyli braku znaczącej innowacji. Sytuacja ta nie stwarza wystarczającej presji na kierownictwo do stosowania badań.
Dodatkowo przyczynia się do tego bardzo niski stan wiedzy i doświadczenia
w zakresie marketingu wśród polskich menedżerów, co także w omawianym badaniu (oraz innych badaniach naukowych) zostało potwierdzone. Zdezorientowane kierownictwo nie wie, czy, kto ma zbierać i analizować dane oraz w jakim
celu. Zdarza się więc dość często, że obowiązki te powierza nieprzygotowanym
i niekompetentnym w tym zakresie informatykom.
Tymczasem dużo bogatsze doświadczenia amerykańskie w tym zakresie doprowadziło do tego, że piony marketingu coraz częściej prowadzą badania wykorzystując technologię systemów CRM (consumer relationship management),
narzędzi optymalizujących działania marketingowe oraz wielu rodzajów specjalistycznego oprogramowania. Mądrzy menedżerowie powierzają odpowiedzialność za jakość danych nie informatykom, lecz twórcom danych i ich wewnętrznym odbiorcom, którymi są głównie badacze. Sami informatycy przyznają, że
„dane są domeną jednostek biznesowych”7. Działy IT samodzielnie nie radzą sobie zbyt dobrze z poprawą jakości danych, dlatego zaleca się współpracę między
działami IT (informatycznymi) a działami badań marketingowych.
Za przykład takich zmian może służyć amerykańska firma Nordstrom, która
w celu szybszego zdobywania cennych danych na temat klientów przeniosła odpowiedzialność za wiele działań analitycznych do działu marketingu, który
współpracuje z działem IT. Obecnie marketingowcy razem ze specjalistami od
technologii informatycznych oceniają i wybierają technologie powiększające
zdolności analityczne będące częścią procesów badawczych. „Zmiana podziału
praw decyzyjnych i skonkretyzowanie ról działów marketingu, analityki i technologii informatycznych sprawiły, że Nordstrom może błyskawicznie doskonalić
najistotniejsze narzędzia i zdolności technologiczne”8.
Kształtowanie produktów oraz ich cen
Kształtowanie produktu (zarządzanie produktem, polityka produktu lub jego
planowanie) należy do głównych wykonawczych grup działań marketingowych
prowadzonych na szczeblu operacyjnym. Razem z produktem (zwłaszcza nowym) kształtowane jest jego wyposażenie, jak cena, opakowanie oraz marka towarowa. Poza czynnościami zarządczymi (planowanie, kierowanie, kontrola), na
7 T.C. Redman, Kłopoty z wiarygodnością danych, „Harvard Business Review Polska” 2014,
maj, s. 63.
8 A. Joshi, E. Gimenez, Jak procesy decyzyjne usprawniają marketing, „Harvard Business
Review Polska” 2014, listopad, s. 58–59.
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jego kształtowanie składają się głównie takie czynności wykonawcze, jak generowanie pomysłów, tworzenie i badanie koncepcji nowych produktów, projektów
i prototypów, wprowadzanie na rynek, kształtowanie asortymentu, analiza reklamacji, doskonalenie jakości i inne.
Wzięto pod uwagę wybrane czynności innowacyjne, a tylko częściowo realizowane w cyklu rynkowym9. Wyniki przeprowadzonego badania wykazały, że
62% polskich przedsiębiorstw deklaruje zmiany w ofercie. Większy poziom
w tym zakresie deklarują przedsiębiorstwa województwa pomorskiego (89,5%),
które istotnie przewyższają w tym względzie przedsiębiorstwa mazowieckie
(64,6%). Analiza danych z całej próby wykazuje, że tylko 9% przedsiębiorstw
prowadzi badania nowych produktów. Niewiele zatem nowych produktów było
badanych, czyli konfrontowanych z istniejącymi i przyszłymi potrzebami nabywców. Nie wiadomo, jaka część nowych produktów wprowadzonych na rynek była
zaakceptowana przez nabywców oraz jakie były ewentualne przyczyny nieudanych produktów. Wymaga to dodatkowych badań na ten temat.
Z wyników badania wiadomo, jakie rodzaje zmian w produktach i ich opakowaniach wprowadzono w polskich przedsiębiorstwach. Porównanie obu grup
w tym zakresie przedstawiono w tabeli 6. Suma zmian przekracza 100%, ponieważ część przedsiębiorstw dokonała więcej niż jednej zmiany w badanym okresie.
Tabela 6
Rodzaje zmian w ofertach produktowych w dwu grupach przedsiębiorstw (w %)

Rodzaje zmian w nowych produktach i ich opakowaniach
Wprowadzenie na rynek zupełnie nowych produktów
Zmiana cech dotychczas oferowanych dóbr lub usług
Zmiana opakowania dotychczas oferowanych produktów
Inne zmiany w ofercie przedsiębiorstwa

Kraj

Wojewódzwo
pomorskie

71,6
41,9
20,9
11,2

62,5
43,8
12,5
31,3

Źródło: badanie własne.

Spośród blisko 90% pomorskich przedsiębiorstw dokonujących zmian
w swojej ofercie, znaczna większość (62,5%) wprowadziła na rynek zupełnie
nowe produkty. Jest to wyraźnie słabszy wynik niż w całym kraju (71,6%) oraz
w wiodącym pod tym względem województwie mazowieckim (80,5%). Na porównywalnym poziomie są zmiany cech dotychczas oferowanych dóbr i usług.
9 Cykl innowacyjny i cykl rynkowy tworzą razem cykl życia produktu. Taką interpretację cykli
prezentują m.in. H. Kreikebaum, Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa
1996; B. Sojkin, Komercjalizacja produktów jako proces rynkowy, w: Komercjalizacja produktów
żywnościowych, red. B. Sojkin, PWE, Warszawa 2012.
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Na niższym poziomie są zmiany opakowań (12,5%), natomiast znacznie częściej
dokonuje się na Pomorzu innych zmian w ofertach (31,3%) w porównaniu z krajowymi (11,2%). Otrzymane w badaniu dane rysują bardzo dobry obraz innowacyjności polskich przedsiębiorstw, co wydaje się mało wiarygodne w obliczu
ogólnie niskiego poziomu polskiej innowacyjności na tle pozostałych krajów europejskich. Wymaga to zatem dalszych pogłębionych badań naukowych.
Do składników wyposażenia produktu zalicza się m.in. cenę, a różni autorzy
odmiennie ją definiują, identyfikując ją często z wartością produktu. Cenę jednak
należy rozumieć jako informację przekazaną i (lub) uzgodnioną z dysponentem
dobra lub usługi, określającą wymaganą kwotę do zapłaty lub wielkość innych
walorów za sprzedawany produkt. Cena rzadko równa się rzeczywistej wartości
produktu. W tabeli 7 przedstawiono metody ustalania i zmian cen stosowane
przez dwie porównywane grupy przedsiębiorstw.
Tabela 7
Metody ustalania i zmian cen stosowane przez dwie grupy przedsiębiorstw (w %)

Przedsiębiorstwa
Metody ustalania lub zmian cen
Na podstawie kosztów
Na podstawie cen konkurentów
Na podstawie badania opinii nabywców (metoda popytowa)
Inne metody ustalania i zmian cen

kraj

wojewódzwo
pomorskie

81,4
50,9
19,1
10,3

78,9
68,4
36,8
15,8

Źródło: badanie własne.

W obu grupach przedsiębiorstw, ceny ustala się lub zmienia najczęściej na
podstawie kosztów. Metody są wykorzystywane na zbliżonym poziomie (78,9%
wobec 81,4% w kraju). Pozostałe metody są znacznie częściej wykorzystywane
w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego. Większość przedsiębiorstw
ustala i zmienia swoje ceny jednocześnie na podstawie kosztów i pod wpływem
konkurencji. Należy zwrócić uwagę na znaczną różnicę w ustalaniu i zmianach
cen wywołanych presją ze strony rynku (metoda popytowa) na korzyść przedsiębiorstw pomorskich.
Do głównych decyzji cenowych należy również różnicowanie cen. W tabeli
8 ukazano metody różnicowania cen stosowane przez dwie grupy przedsiębiorstw. Tylko metoda różnicowania cen „w zależności od wielkości zakupu” jest
wykorzystywana na podobnym poziomie przez obie grupy (52,6% wobec 56%
w kraju). Stosowanie pozostałych metod znacznie się różni. Częściej niż na Pomorzu (47,4%), w kraju różnicuje się ceny w zależności od grupy (segmentu)
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nabywców (52,3%). Pozostałe metody różnicowania cen są natomiast znacznie
częściej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa pomorskie.
Tabela 8
Metody różnicowania cen stosowane w dwu grupach przedsiębiorstw (w %)

Metody różnicowania cen
W zależności od wielkości zakupu
W zależności od grupy nabywców (segmentu rynku)
W zależności od terminu płatności
W zależności od pory roku (sezonu)
Inne metody różnicowania cen

Przedsiębiorstwa
kraj

wojewódzwo
pomorskie

56,0
52,3
25,7
22,6
16,3

52,6
47,4
42,1
36,8
26,3

Źródło: badanie własne.

Wybrane elementy komunikacji marketingowej
Na komunikację marketingową przedsiębiorstwa składają się takie podstawowe działania, jak: promocja firmy, promocja produktu, promocja sprzedaży
oraz promocja osobista. Poza tym komunikację tworzą też badania promocji.
Przedmiotem przeprowadzonego badania naukowego były trzy pierwsze typy
promocji. Promocja firmy składa się z takich jej rodzajów jak: public relations
(PR), system całościowej identyfikacji wizualnej firmy (CI), promocja na targach
i wystawach, sponsorowanie oraz rozgłos (publicity) i lobbing.
W badaniu uwzględniono pierwsze cztery rodzaje promocji firmy. Zadaniem
public relations jest inicjowanie i utrzymywanie korzystnych stosunków z otoczeniem. Do głównych zadań wizualnej identyfikacji firmy należy kreowanie
i utrzymywanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa w otoczeniu i w nim
samym (wśród pracowników). Na targach i wystawach prowadzi się kompleksowo wszystkie rodzaje działań komunikacyjnych. W tabeli 9 porównano stosowanie czterech rodzajów promocji firmy między dwoma grupami firm.
Tabela 9
Wykorzystanie czterech rodzajów promocji firmy w grupach przedsiębiorstw (w %)

Rodzaje promocji firmy i wybrane działania (środki) public relations
bieżące informowanie pracowników o sytuacji przedsiębiorstwa
organizacja imprez oraz wyjazdów integracyjnych dla pracowników
Wybrane
organizowanie imprez okolicznościowych z udziałem klientów
działania
i środki PR opracowywanie komunikatów dla mediów oraz konferencje prasowe
inne stosowane działania (środki) PR

Przedsiębiorstwa
kraj WP
59,4 68,4
48,9 57,9
32,6 27,8
29,4

26,3

1,4

15,8
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całościowa identyfikacja wizualna firmy
sponsorowanie

76,3
58,9

84,2
63,2

udział w targach i wystawach

57,7

68,4

WP – województwo pomorskie.
Źródło: badanie własne.

Większość rodzajów promocji jest częściej stosowana przez przedsiębiorstwa województwa pomorskiego. W kraju częściej organizuje się imprezy okolicznościowe dla klientów (32,6%) oraz opracowuje komunikaty dla mediów
i konferencje prasowe (29,4%). Uwagę zwraca znacznie wyższy poziom wykorzystywania na Pomorzu takich rodzajów promocji firmy, jak CI (84,2%), sponsoring (63,2%) oraz udział w targach i wystawach (68,4%).
Drugim typem promocji jest promocja dóbr, usług lub idei, czyli głównie reklama, która jest jednym z najczęściej wykorzystywanych rodzajów promocji –
dlatego wydatki na nią są zwykle najwyższe. Reklama składa się z kilkunastu
form, których nazwy pochodzą od nazw kanałów komunikacyjnych. Wybrane
formy reklamy zestawiono w tabeli 10.
Tabela 10
Wykorzystanie wybranych form reklamy przez dwie grupy przedsiębiorstw (w %)

Przedsiębiorstwa
Wybrane formy reklamy
Internetowa
W punktach sprzedaży (sklepowa, detaliczna)
Prasowa (w gazetach i magazynach)
Zewnętrzna
Radiowa
Pocztowa
Telewizyjna
Pozostałe formy reklamy

kraj

wojewódzwo
pomorskie

77,1
64,3
63,4
47,1
30,3
23,7
15,1
4,6

68,4
52,6
47,4
31,6
21,1
31,6
5,3
15,8

Źródło: badanie własne.

Poza reklamą pocztową (31,6%) oraz innymi formami reklamy (15,8%)
w całym kraju częściej wykorzystuje się różne jej formy. Kolejność najbardziej
popularnych pierwszych pięciu form jest jednak na Pomorzu taka sama, jak
w całym kraju. Niska ranga reklamy telewizyjnej wynika z wysokich kosztów
tworzenia i emisji środków tej reklamy, głównie telewizyjnych filmów reklamowych oraz rekwizytów reklamowych (tzw. product placement).
Podczas gdy głównym zadaniem promocji firmy jest realizacja celów długookresowych, to głównym zadaniem reklamy i promocji sprzedaży jest realizacja
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celów krótkookresowych. Promocja sprzedaży obejmuje cztery jej rodzaje: promocję handlową, promocję konsumencką, promocję wewnętrzną oraz merchandising. Każdy z nich dysponuje określonym zestawem środków oddziaływania.
W tabeli 11 wymieniono wybrane środki promocji konsumenckiej.
Tabela 11
Wykorzystanie środków promocji konsumenckiej w przedsiębiorstwach (w %)

Wybrane środki promocji konsumenckiej
Obniżki cenowe
Upominki z tytułu zakupu produktu
Bezpłatne próbki towarowe
Demonstracje i degustacje produktu w miejscu sprzedaży
Konkursy, loterie i gry dla klientów
Konkursy dla sprzedawców
Produkty darmowe
Pozostałe środki promocji konsumenckiej

Przedsiębiorstwa
kraj

wojewódzwo
pomorskie

59,3
32,1
28,1
23,8
18,9
18,6
18,3
2,6

63,2
52,6
26,3
21,1
26,3
21,1
10,5
10,5

Źródło: badanie własne.

W obu grupach przedsiębiorstw najpopularniejszym środkiem promocji konsumenckiej są obniżki cenowe (63,2% wobec 59,3%). Ponadto w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego znacznie częściej wykorzystuje się upominki
z tytułu zakupu produktu (52,6% wobec 32,1%), konkursy, loterie i gry dla klientów (26,3% wobec 18,9%), konkursy dla sprzedawców (21,1% wobec 18,6%)
oraz pozostałe środki promocji konsumenckiej (10,5% wobec 2,6%). Inne wymienione w tabeli 11 środki są bardziej popularne na terenie całego kraju.
Podsumowanie
Działania marketingowe w polskich przedsiębiorstwach (także w województwie pomorskim) są w dużo większym stopniu deklarowane niż faktycznie prowadzone. Wiele działań marketingowych wykonywanych w dwu porównywanych grupach przedsiębiorstw różni się znacznie na korzyść województwa
pomorskiego. Na przykład w tym ostatnim znacznie częściej buduje się poczucie
odpowiedzialności za efekty prowadzonych działań marketingowych, jest więcej
pionów i działów marketingu, dużo częściej prowadzi się badania marketingowe,
ustala się i zmienia ceny na podstawie metody popytowej oraz szerzej wykorzystuje się poszczególne rodzaje promocji firmy. Mniej korzystne dla tej części
kraju jest rzadsze wprowadzanie na rynek nowych produktów, słabsze planowanie strategiczne oraz mniej intensywna reklama. Ogólnie niski jeszcze poziom
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stosowania marketingu w Polsce jest typowy dla gospodarki opartej na naśladownictwie, braku powszechnej innowacyjności, niskim ryzyku oraz tradycyjnym
(niemarketingowym) zarządzaniu przedsiębiorstwem.
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MARKETING IN THE POMORSKIE VOIVODESHIP
IN THE BEGINNING OF THE SECOND DECADE OF XXI CENTURY
ON THE BACKGROUND OF THE MARKETING IN THE STATE
Summary
The paper describes and compares data on marketing condition in Pomorskie Voivodeship
enterprises with data on Polish enterprises from the whole country. The analysis is based on research data which were obtained in 2010–2011 by a research team of Marketing and Commerce
Department at Mikołaj Kopernik University. The main subjects of the comparative analysis are
chosen groups of marketing activities conducted by above mentioned subjects. These problems
belong to the area of practical and theoretical aspects of contemporary marketing and commerce in
Poland especially in Pomorskie Voivodeship.
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KOMPETENCJE MENEDŻERA
PODMIOTU LECZNICZEGO

Streszczenie
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia kompetencji twardych i miękkich wobec konieczności
pozyskiwania i utrzymania klienta usług medycznych – pacjenta. Funkcjonowanie w roli menedżera podmiotu leczniczego związane jest z racjonalnym i efektywnym zarządzaniem powierzonymi zasobami: ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi. W sektorze opieki zdrowotnej cele społeczne stawiane są przy tym ponad ekonomicznymi, co prowadzi do konfliktów (np. w sytuacji,
gdy menedżer nie może podjąć decyzji o zamknięciu nierentownego oddziału, bo w promieniu
wielu kilometrów nie ma oddziału o tym profilu i mieszkańcy zostaliby pozbawieni dostępu do
określonych usług zdrowotnych). W związku z tym, sama wiedza z ekonomii i zarządzania nie
gwarantuje, że menedżer podmiotu leczniczego postrzegany będzie jako osoba budująca instytucję,
której najważniejszym zadaniem jest dostarczanie pacjentom pomocy i opieki medycznej na wysokim poziomie. Menedżer powinien zatem znać mechanizmy rządzące rynkiem usług zdrowotnych
i podstawowe strategie marketingowe, jednak na urzeczywistnianie opracowanych w podmiocie
leczniczym koncepcji marketingowych wpływają w dużej mierze kompetencje psychospołeczne.
Kompetencje te ułatwiają wprowadzenie systemu zintegrowanej komunikacji marketingowej,
sprzyjając utożsamianiu się pracowników z organizacją i jej celami.
Słowa kluczowe: kompetencje menedżera, podmiot leczniczy, kompetencje psychospołeczne,
orientacja na pacjenta, usługi medyczne
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Wprowadzenie
Funkcjonowanie w roli menedżera związane jest z koniecznością efektywnego i racjonalnego zarządzania powierzonymi zasobami rzeczowymi i finansowymi, a przede wszystkim – ludźmi zatrudnionymi w organizacji. Od osoby zarządzającej organizacją wymaga się zatem kompetencji uniwersalnych (m.in.
zarządzanie czasem i informacjami; kształtowanie i skuteczne realizowanie misji,
wizji i strategii organizacji, budowanie pozytywnego wizerunku organizacji
w otoczeniu zewnętrznym)4. Biorąc pod uwagę to, że menedżer funkcjonuje
w złożonych, często trudnych, sytuacjach interpersonalnych, a jego aktywność
polega także na rozwiązywaniu problemów wynikających z konfliktu celów, wartości i postaw, należy podkreślić, że obok kompetencji uniwersalnych powinien
mieć także kompetencje psychospołeczne, umożliwiające m.in. skuteczne zarządzanie sobą i innymi ludźmi. Istotną rolę w strukturze kompetencji menedżera
odgrywają także – wyróżnione w modelu F. Delamare Le Deist i J. Wintertona –
metakompetencje związane z jednej strony ze zdolnością uczenia się i refleksji,
a z drugiej – z umiejętnością radzenia sobie w warunkach niepewności5. Kompetencje menedżera należy uznać za główny element kompetencji organizacji6.
W artykule omówiono najważniejsze kompetencje menedżera, z uwzględnieniem aspektów zarządzania specyficznych dla podmiotu leczniczego. Warto podkreślić, że usługa medyczna obciążona jest znacznie większym ryzykiem niż
usługi z innych branż, a podstawowym celem działania podmiotu leczniczego
jest przywracanie, utrzymanie lub polepszanie zdrowia pacjenta, nie zaś przynoszenie zysku właścicielowi (niezależnie od tego czy podmiot leczniczy jest podmiotem publicznym czy też został sprywatyzowany). Realizacja tego celu związana jest w dużej mierze z koniecznością nabywania i rozwoju kompetencji, które
pozwolą nie tylko na skuteczne zarządzanie jednostką, ale także na zapewnienie
pacjentom bezpieczeństwa na wszystkich etapach świadczenia usługi medycznej.
Stałe podnoszenie standardów bezpieczeństwa jest podstawowym komunikatem
kierowanym przez podmioty lecznicze do klienta-pacjenta w procesie jego pozyskiwania i utrzymania. Realizacja celu, jakim jest zapewnienie wysokiego standardu leczenia i opieki nad pacjentem, wymaga od menedżera m.in. wykorzystywania umiejętności z zakresu komunikowania się, motywowania pracowników,
radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, konfliktowymi i kryzysowymi.
4 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2006, s. 30.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
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W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotu i omówiono w syntetyczny sposób najważniejsze kompetencje menedżera podmiotu leczniczego.
Kompetencje twarde – podstawa skutecznego realizowania roli menedżera
podmiotu leczniczego
Liczną grupę menedżerów ochrony zdrowia stanowią osoby z wykształceniem medycznym, nierzadko z wieloletnim doświadczeniem w jednej z dziedzin
medycyny. Umożliwia to skuteczną komunikację z ordynatorami i kierownikami
zakładów diagnostycznych, jak również ułatwia zrozumienie potrzeb materialnych i kadrowych w tych jednostkach organizacyjnych. Dobra znajomość specjalistycznego języka medycznego sprzyja nie tylko porozumiewaniu się, ale też
pomaga menedżerowi budować autorytet. Zarządzanie dużą organizacją (szpitale
powiatowe zatrudniają od 400 do 650 osób, kliniczne – nawet powyżej 1500)
wiąże się jednak z koniecznością uzupełnienia wiedzy, która nie jest częścią formalnego wykształcenia menedżera-lekarza.
Wymóg zarządzania zasobami rzeczowymi w podmiocie leczniczym, do których zalicza się środki trwałe (nieruchomości, aparatura, środki transportu) oraz
zapasy (np. leki i produkty lecznicze, drobny sprzęt medyczny, odczynniki do
laboratoriów, odzież ochronna, produkty żywnościowe, środki czystości) sprawia, że od menedżera oczekuje się szerokiej wiedzy z zakresu ekonomii oraz
prawa. Podstawowe zagadnienia, których znajomość jest niezbędna w pracy
osoby zarządzającej podmiotem leczniczym przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Podstawowe obszary z zakresu ekonomii i prawa istotne w edukacji menedżera
Obszar tematyczny

Rachunkowość jednostek
opieki zdrowotnej

Rachunek kosztów
Zarządzanie finansami
spółek kapitałowych


















Treści
przepisy i nadrzędne zasady rachunkowości
sprawozdanie finansowe i ewidencja operacji gospodarczych
polityka prowadzenia rachunkowości
zasady wyceny aktywów i pasywów
inwentaryzacja
błędy w sprawozdaniach finansowych
odpowiedzialność kierownika jednostki
księgi rachunkowe, dowody księgowe
bezpieczeństwo i ochrona danych
sprawozdanie finansowe
analiza finansowa
analiza techniczno-ekonomiczna
klasyfikacja kosztów
cele zarządzania finansami
koszty pozyskania kapitałów
dobór źródeł finansowania
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Analiza finansowa

Zarządzanie kapitałem
pracującym

Cash flow

Biznes plan – aspekty
finansowe

Praktyczne aspekty kontroli świadczeniodawców
dokonywanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia














próg rentowności
opłacalność inwestycji
metody analizy finansowej
charakterystyka analizy wskaźnikowej
wskaźniki rentowności i zyskowności
wskaźniki płynności finansowej
wskaźniki sprawności działania
wskaźniki zadłużenia
cele zarządzania kapitałem pracującym
zarządzanie płynnością finansową
okres konwersji gotówki
wykorzystanie kredytu kupieckiego jako źródła krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa
 faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstwa
 zarządzanie należnościami
 zarządzanie zapasami
 metoda pośrednia i bezpośrednia cash flow
 cash flow dla działalności operacyjnej
 cash flow dla działalności inwestycyjnej
 cash flow dla działalności finansowej
 narzędzie do sporządzania cash flow
 cash flow według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
 cash flow jednostkowy a skonsolidowany
 istota i struktura biznes planu
 klasyfikacja inwestycji
 rachunek opłacalności inwestycji (budżet i przepływy pieniężne)
 proste metody oceny efektowności inwestycji
 dyskontowe metody oceny efektywności inwestycji
 analiza ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych
ramy prawne kontroli NFZ:
 ustawy, zarządzenia Prezesa NFZ
 umowa konkretnego świadczeniodawcy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
protokół z kontroli
procedury odwoławcze
sankcje nakładane przez NFZ na świadczeniodawców za uchybienia dostrzeżone w trakcie kontroli

Źródło: opracowanie własne.

Konieczność odnawiania budynków i dostosowywania ich do wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz technicznych, określanych w przepisach prawa,
jak również obowiązek ciągłej wymiany sprzętu medycznego na bardziej nowoczesny, a tym samym bezpieczniejszy (np. aparat USG, tomograf, kardiomonitor)
– zmusza osobę zarządzającą podmiotem leczniczym do poszukiwania źródeł finansowania niezależnie od kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (mogą
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to być np. środki z Unii Europejskiej lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W programie niektórych szkoleń oraz studiów
podyplomowych adresowanych do menedżerów można znaleźć podstawowe zagadnienia związane z warsztatem, procesem oraz schematem pracy osób ubiegających się o fundusze europejskie w perspektywie lat 2014–2020.
W związku z faktem gromadzenia, przetwarzania i przechowywania przez
podmioty lecznicze wielu danych, od menedżera oczekuje się przynajmniej podstawowej wiedzy z zakresu wykorzystania systemów informatycznych w ochronie zdrowia oraz orientacji w systemach wykorzystywanych przez NFZ (np. System Zarządzania Obiegiem Informacji; System Informatyczny Monitorowania
Profilaktyki; System Informatyczny SERUM – System Elektronicznej Rejestracji
Usług Medycznych; NFZ-KO – moduł do elektronicznej wymiany danych między świadczeniodawcami a NFZ podczas konkursu ofert).
Specyfika działania podmiotu leczniczego, który z jednej strony traktowany
jest jak przedsiębiorstwo, co oznacza, że nie powinien przynosić straty, a z drugiej – jak podmiot służący zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych określonej populacji sprawia, że w obliczu istniejącej sprzeczności celów, osoby zarządzające
powinny znać zapisy kilkudziesięciu ustaw oraz rozporządzeń, tworzących ramy
funkcjonowania placówki. Wobec nieustannych nowelizacji, menedżer winien
stale aktualizować wiedzę z zakresu prawa. Pozycję menedżera podmiotu leczniczego wyznacza przede wszystkim ustawa o działalności leczniczej, jednak oceniając jego status, należy wziąć pod uwagę przepisy ustaw szczególnych, dotyczących szeroko pojętego udzielania świadczeń zdrowotnych7.
W podmiotach leczniczych, które są spółkami kapitałowymi, osoby zasiadające w zarządzie i radach nadzorczych, jak również prokurenci, ponoszą odpowiedzialność cywilno-prawną za wyrządzone szkody. Odpowiedzialność ta dotyczy zarówno samej spółki (w związku z wyrządzoną jej swoim działaniem lub
zaniechaniem szkodą), jak i osób trzecich (tj. wspólników, akcjonariuszy, wierzycieli)8.
Biorąc pod uwagę obserwowaną prywatyzację podmiotów leczniczych, do
której w ostatnich ośmiu latach nakłaniały rządy Platformy Obywatelskiej, należy
stwierdzić, że w świetle obowiązujących przepisów prawa, tylko podmioty lecz-

7

M. Urbaniak, A. Pachciarz, Aspekty prawne pozycji dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w: Prawo i administracja, t. 7, red. K. Wojtczak, Wyd. Wyższej Szkoły
Biznesu, Piła 2008, s. 233–254.
8 Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU z 2000, nr 94, poz. 1037;
Ustawa z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU z 2003, nr 60, poz. 535.
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nicze sprywatyzowane mają możliwość sprzedaży usług medycznych bezpośrednio pacjentowi. W tym kontekście menedżer podmiotu sprywatyzowanego zobowiązany jest do wykorzystania dodatkowego źródła finansowania (poza NFZ),
jakim jest pozyskanie pacjentów korzystających z usług pełnopłatnych.
Wiedza menedżera podmiotu leczniczego dotycząca komunikacji marketingowej
Menedżer podmiotu sprywatyzowanego powinien dysponować przynajmniej
podstawową wiedzą dotyczącą mechanizmów rządzących zachowaniem rynku
usług zdrowotnych i klientów. Ważne, aby miał świadomość, jak istotne jest dostosowanie strategii organizacji do zmieniającego się otoczenia. Powinien znać
podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji marketingowej stosowane w kontekście tworzenia brandingu emocjonalnego czy też procesie kreowania marki
usługi, co w literaturze przedmiotu podkreśla się przede wszystkim w odniesieniu
do procesu oferowania usług9. Analiza projektowanych wydatków na cele marketingowe stawia ponadto przed menedżerem wymagania dotyczące znajomości
takich pojęć, jak: określanie grupy docelowej, złoty klient czy kanały dotarcia
i język komunikacji. Bez dobrego kontaktu i porozumienia ze specjalistami ds.
marketingu trudno będzie bowiem ustalić, jaki wizerunek podmiotu leczniczego
należy budować10.
Warto również podkreślić to, że specyfika branży medycznej dyktuje niejako
koncentrację na segmencie seniorów, który zwiększa się. Biorąc pod uwagę te
informacje, menedżer podmiotu leczniczego powinien rozumieć konieczność dostosowania działań organizacji do oczekiwań i wymagań odbiorców usługi medycznej z segmentów 50+ i 65+, przy uwzględnieniu zmieniających się stereotypów dotyczących tych grup wiekowych11. W tym kontekście należy też zwrócić
uwagę na rozwiązania umożliwiające dotarcie z informacją o ofercie podmiotu
do tych grup wiekowych (np. większa czcionka w tekście ulotki). Koncentracja
na potrzebach klienta-seniora pozwoli też uniknąć zjawiska ageizmu12. Orientacja na klienta, czyli pozytywne nastawienie do odbiorcy usług i jego potrzeb, jest

9 L. Worobjow, Rozważania nad komunikacją marketingową w marketingu wewnętrznym i zewnętrznym, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2009, s. 205–209.
10 K. Mirowski, Cel: złoty klient, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 10, s. 19–21.
11 R. Kozielski, Nadciąga „silver tsunami”, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 8, s. 30–32.
12 A. Kalbarczyk, Starszy pan to był kiedyś, „Marketing w Praktyce” 2013, nr 11, s. 75–77.

Kompetencje menedżera podmiotu leczniczego

299

jedną z podstawowych kompetencji wyłonionych np. w modelu G. Filipowicza
i współautorów13.
Rola kompetencji społeczno-psychologicznych w urzeczywistnianiu koncepcji marketingowej podmiotu leczniczego
Efektywne realizowanie funkcji kierowniczych wymaga określonych zasobów (rozumianych zarówno jako specyficzne cechy osobowości, jak i konkretne
umiejętności), czyli tzw. kompetencji społeczno-psychologicznych (inaczej: psychospołecznych, miękkich). Kompetencje te, obok kompetencji twardych, językowych, poznawczych i fizycznych, stanowią główny obszar kompetencji zawodowych oraz umożliwiają wykorzystywanie wszystkich innych kompetencji,
szczególnie w sytuacjach kontaktów interpersonalnych14. Istotnym elementem
roli zawodowej menedżera jest zarządzanie ludźmi, stąd kluczowe znaczenie należy przypisać takim umiejętnościom, jak np.:
 nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów,
 skuteczne komunikowanie się,
 kreowanie pożądanego wizerunku (w tym budowanie własnego autorytetu),
 przewodzenie i motywowanie innych do zmian,
 rozwiązywanie konfliktów w zespole,
 radzenie sobie ze stresem własnym i cudzym,
 udzielanie wsparcia (informacyjnego, instrumentalnego i emocjonalnego).
Za nadrzędny cel menedżera należy uznać doprowadzenie do realizacji określonych zadań, jednak nie mniej ważnym zadaniem jest dbałość o budowanie poczucia zadowolenia osób pracujących w zespołach zadaniowych; w przeciwnym
wypadku można się spodziewać wystąpienia takich negatywnych zjawisk, jak:
absencja, porzucanie pracy oraz ogólny brak współpracy15. Warto zauważyć, że
absencja, obok strajków, stosowana jest niejednokrotnie w podmiotach leczniczych jako narzędzie walki o podwyżki. Występuje także wtedy, gdy nisko opłacany personel podejmuje zatrudnienie w kilku miejscach. Aby realizować zadania u różnych pracodawców, w sytuacji nakładania się obowiązków w tym
13 G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 150.
14 P. Smółka, Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Wolters Kluwer business, Kraków 2008, s. 20.
15 M. Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999,
s. 297.
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samym czasie, pracownicy informują przełożonego w jednym z podmiotów, że
z przyczyn zdrowotnych bądź rodzinnych nie mogą stawić się do pracy. Dezorganizuje to funkcjonowanie oddziałów oraz prowadzi do sytuacji niebezpiecznych, gdy np. pielęgniarce oddziałowej trudno zabezpieczyć minimum kadrowe
zapewniające bezpieczeństwo pacjentom. Dążenie zatem do ograniczenia zjawiska absencji wynika nie tylko z dbałości o dobrą organizację pracy i unikanie
strat, ale przede wszystkim związane jest z koniecznością zagwarantowania chorym ciągłości opieki. W tym kontekście należy wskazać istotną rolę takiej kompetencji jak negocjowanie służące wypracowaniu rozwiązań korzystnych dla
stron i utrzymaniu wzajemnych kontaktów16.
Należy podkreślić, że kompetencje społeczne winny sprzyjać osiąganiu celów i wartości społecznie akceptowanych, nie powinny natomiast być wykorzystywane jako instrument służący realizacji celów aspołecznych, ułatwiający manipulowanie innymi ludźmi17.
Do istotnych kompetencji psychospołecznych osoby zarządzającej podmiotem leczniczym należy panowanie nad własnymi emocjami, umiejętność adaptowania się do zmian i adekwatnego reagowania na nie oraz plastyczność rozumiana jako umiejętność modyfikowania własnych zachowań i postaw. Zasoby te
ułatwiają menedżerowi:
− podejmowanie decyzji w warunkach presji czasowej, stresu informacyjnego18 lub niepełnych danych,
− przewidywanie skutków dokonanych wyborów,
− branie odpowiedzialności za własne decyzje, wybory,
− wprowadzanie korekt.
Cele stawiane przez podmioty lecznicze związane są z pozyskaniem klientów-pacjentów, zapewnieniem im wysokiego poziomu usług medycznych i opiekuńczych, a w dalszej perspektywie – z budowaniem długotrwałych relacji
z usługobiorcą. Realizacja tych celów uzależniona jest od zaangażowania całej
kadry pracowniczej w urzeczywistnienie koncepcji marketingowej. Jest to możliwe m.in. dzięki wprowadzeniu koncepcji komunikacji wewnętrznej, rozumianej

G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami..., s. 121.
J. Borkowski, Podstawy psychologii społecznej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003,
s. 110.
18 Stres informacyjny pojawia się w odpowiedzi na nadmiar informacji, płynących z różnych
środków przekazu, podawanych często w agresywnej formie i powodujących przeciążenie informacyjne, M. Ledzińska, Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 2009, za: I. Heszen, Psychologia stresu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
2013, s. 19.
16
17
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jako element systemu zintegrowanej komunikacji marketingowej. Koncepcja ta
zakłada nie tylko informowanie pracowników o bieżących decyzjach i najbliższych planach dotyczących podmiotu leczniczego, ale także edukowanie, motywowanie, integrowanie oraz aktywowanie wszystkich grup personelu. W procesie tym istotna jest po pierwsze zgodność informacji przekazywanych
pracownikom ze stanem faktycznym oraz działaniami podejmowanymi przez
osoby zarządzające, po drugie – dążenie do realizacji porozumień zawartych
z pracownikami19.
Deficyty w zakresie kompetencji miękkich utrudniają, a niekiedy wręcz uniemożliwiają adekwatne, elastyczne i skuteczne funkcjonowanie w rzeczywistości
społecznej, co w konsekwencji może utrudniać menedżerowi realizację zadań
w środowisku pracy. Menedżer, którego cechuje niski poziom kompetencji społecznych może ujawniać skłonność do mechanicznego powtarzania określonych
zachowań i posługiwania się technikami (np. wywierania wpływu, autoprezentacji), które właśnie z uwagi na to, że są stosowane w sposób automatyczny, bezrefleksyjny i niedostosowany do sytuacji, nie przynoszą pożądanych efektów.
Znaczenie kompetencji miękkich wzrasta proporcjonalnie do pozycji, którą jednostka zajmuje w strukturze organizacji20.
Warto zauważyć, że menedżerowie, podobnie jak pracownicy na niższych
szczeblach, mogą uruchamiać postawę oporu wobec idei rozwijania nowych
kompetencji. Niechęć w odniesieniu do wprowadzania zmian we własnym funkcjonowaniu może być związana m.in. z21:
 wyuczoną bezradnością,
 brakiem kontroli poznawczej i behawioralnej nad rzeczywistością22, co
w konsekwencji generuje poczucie niemocy,
 brakiem przekonania, że jest się podmiotem zmian,
 skłonnością do reagowania lękiem,
 niskim poziomem motywacji do rozwoju.
19 M. Zajkowska, Komunikacja wewnętrzna jako element systemu zintegrowanej komunikacji
marketingowej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania
komunikacji marketingowej…, s. 211.
20.Ibidem, s. 211; K. Pająk, A. Zduniak, Kierownik w XXI wieku. Determinanty psychospołeczne
sukcesu, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa–Poznań 2003, s. 176.
21 P. Smółka, Kompetencje społeczne…, s. 21; E. Mojs, M.D. Głowacka, Samoocena a nabywanie kompetencji menedżerskich, w: Prawo i psychologia w ochronie zdrowia, red. M.D. Głowacka,
E. Mojs, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 111.
22 Kontrola poznawcza związana jest ze zdolnością rozumienia tego, co się dzieje oraz ze zdolnością do antycypowania zachodzących w otoczeniu zdarzeń; kontrola behawioralna oznacza kierowanie wydarzeniami za pomocą własnych celowych działań.
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Wśród przyczyn oporu menedżera wobec zmian można wskazać także m.in.
przyzwyczajenie (wyrażające się w uruchamianiu wypracowanych schematów
postępowania w radzeniu sobie z zadaniami i związaną z tym niechęć do uczenia
się nowych nawyków, gdyż wymaga to od jednostki wysiłku, zaangażowania)
oraz lęk przed nieznanym (zmiany wprowadzają wieloznaczność i niepewność,
które mogą być postrzegane jako zagrożenie osiągniętej już pozycji)23. Korzystnym zjawiskiem jest tymczasem traktowanie zmian i nowych zadań nie w kategoriach zagrożenia, lecz wyzwania. Osoby tak postrzegające swoje zadania cechują się otwartością poznawczą, elastycznością oraz tolerancją niejasności24.
Cechy te ułatwiają z kolei funkcjonowanie w złożonych sytuacjach interpersonalnych, także tych w środowisku pracy.
Podsumowanie
Kompetencje zawodowe menedżera stanowią nieodzowny warunek przetrwania i rozwoju każdej organizacji, czyli także podmiotu leczniczego. Nieustanne zmiany w otoczeniu prawnym szpitali oraz niestabilność rynku usług medycznych implikują zmiany w zarządzaniu. Nieco inne wymagania stawia się
ponadto menedżerom odpowiadającym za podmioty publiczne, które nie mają
możliwości świadczenia usług pełnopłatnych. Sytuacja prawna jednostek, które
prowadzą nie wymaga od nich wiedzy z zakresu marketingu. Osoby zarządzające
podmiotami leczniczymi, będącymi spółkami prawa handlowego, zobowiązane
są z kolei do pozyskiwania pacjentów, którzy podjęli decyzję o skorzystaniu
z leczenia poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego (uiszczających opłatę za
świadczenie medyczne zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej szpitala). W tym kontekście menedżer powinien dysponować podstawami
wiedzy z marketingu, pozwalającej na:
− nadzorowanie procesu przygotowania oferty,
− wyłonienie grup klientów, do których skierowany będzie przekaz,
− wybranie najbardziej skutecznych, a przy tym odpowiednich do możliwości budżetowych podmiotu leczniczego, form przekazu.
Należy podkreślić, że realizacja założonych celów uzależniona jest w dużej
mierze od umiejętności integracji pracowników i zespołów wokół tych założeń.
W tych obszarach niezbędne są umiejętności psychospołeczne, w szczególności
te, które gwarantują poprawną komunikację z pracownikami.
23 K. Kmiotek, T. Piecuch, Zachowania organizacyjne. Teoria i przykłady, Difin, Warszawa
2012, s. 139.
24 N. Ogińska-Bulik, Z. Juczyński, Osobowość. Stres a zdrowie, Difin, Warszawa 2010, s. 173.
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COMPETENCES OF THE HEALTHCARE ENTITY MANAGER
Summary
The purpose of this paper is to show the importance of the hard and soft skills in relation to
the need to acquire and keep the client of the medical services - the patient. Functioning in the role
of the healthcare entity manager is connected with rational and effective management of the entrusted resources – human, physical and financial resources. In the healthcare sector, the social aims
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are set above the economic ones and this leads to conflicts (for example, in a situation when the
manager cannot make the decision to close down an unprofitable department because there are no
departments of the same profile for many miles. As a consequence, the citizens of the area would
be left without access to certain healthcare services). Because of this, knowledge of economics and
management itself does not guarantee that the manager of the healthcare entity will be viewed as
a person building an institution with the primary aim of providing help and healthcare on a high
level for the patients. Consequently, the manager should know the mechanisms which rule the
healthcare services market as well as the basic marketing strategies. However, to turn the prepared
marketing concepts into reality at the healthcare entity, one has to consider that psychosocial competences play a big part. These competences facilitate the introduction of the integrated marketing
communication system which is conducive to the employees’ identification with the organization
and its aims.
Keywords: competences of the manager, health care entity, psychosocial competences, patient orientation, medical services
Translated by Monika Matecka, Jolanta Sielska, Eliza Dąbrowska
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WEWNĘTRZNA OCENA DOKONYWANA PRZEZ KADRĘ
KIEROWNICZĄ JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA
W PODMIOTACH LECZNICZYCH NA PRZYKŁADZIE
SZPITALA KLINICZNEGO

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badania, które miało na celu poznanie opinii kierowników
na temat funkcjonowania różnych aspektów zarządzania dużym podmiotem leczniczym, jakim jest
szpital kliniczny. Badania przeprowadzono w szpitalu klinicznym w Poznaniu w 2012 roku.
Uczestniczyło w nim 36 pracowników – menedżerów średniego szczebla. Ocenie podlegały m.in.:
skuteczność audytów wewnętrznych, system wynagrodzeń, system komunikacji wewnątrz szpitala,
mechanizmy służące utrzymaniu ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych. Oceniano również
pracę dyrektora szpitala. Blisko 50% osób biorących udział w badaniu wysoko oceniło takie
aspekty, jak: system przepływu informacji oraz mechanizmy pozwalające utrzymać działalność
szpitala w razie nieprzewidzianych wydarzeń. Niżej oceniony został system wynagrodzeń i awansów, który zdaniem 55,5% osób nie ma wpływu na efektywne zarządzanie pracownikami. Niemal
60% kierowników dostrzegło potrzebę systematycznego przeprowadzania wewnętrznych ocen.
Słowa kluczowe: ocena wewnętrzna, kadra kierownicza, zarządzanie podmiotem leczniczym, bezpieczeństwo pacjenta
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Wprowadzenie
Przetrwanie podmiotu leczniczego na rynku usług medycznych wymaga
zmiany filozofii działania oraz nowego, przedsiębiorczego podejścia menedżerów do zarządzania samą jednostką oraz dostosowania się do zmieniających się
uwarunkowań zewnętrznych (zmiany legislacyjne, dynamika rynku usług medycznych, potrzeby wynikające z analizy sytuacji zdrowotnej społeczeństwa).
W przeciwnym razie zmiany w otoczeniu traktowane są jako zagrażające organizacji, a reagowanie na ich pojawienie się ma charakter doraźny, nieuwzględniający wypracowanej strategii5. Profesjonalista zajmujący się zarządzaniem powinien mieć jednocześnie na uwadze to, że najważniejszym zasobem w organizacji
są ludzie i efektywne kierowanie nimi jest podstawą sukcesu6. W tym kontekście
przeprowadzanie systematycznych badań ankietowych wśród kadry kierowniczej
należy rozpatrywać jako element marketingu wewnętrznego ukierunkowanego
m.in. na:
− kształtowanie pożądanych postaw wśród kadry kierowniczej średniego
szczebla,
− zwiększenie partycypacji kierowników w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania organizacji,
− udział kadry kierowniczej w procesie projektowania i realizowania
zmian.
W literaturze przedmiotu, informacje zwrotne oraz propozycje zgłaszane
przez personel zaliczane są do istotnych źródeł wewnętrznych wykorzystywanych podczas analizy otoczenia i konstruowania planu marketingowego7. Pozwalając menedżerom średniego szczebla na wskazanie problemów organizacji, ponoszonych przez nią porażek oraz niewykorzystanych odpowiednio szans, lider
pobudza ich do uczestnictwa w późniejszym procesie transformacji. Osłabia
w ten sposób opór wobec zmiany, co daje – w dalszej perspektywie – gwarancję
sprawniejszego jej wprowadzenia8.

5 M. Kautsch, M. Whitfield, J. Klich, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 16.
6 D. Gach, Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji, w: Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2005, s. 9.
7 M. Wood, Plan marketingowy, PWE, Warszawa 2007, s. 46.
8 R. Mrówka, Przywództwo, w: Kultura organizacyjna w zarządzaniu, red. G. Aniszewska, PWE,
Warszawa 2007, s. 119; J. Skalik, Zarządzanie zmianami w organizacjach medycznych, w: Innowacje organizacyjne w szpitalach, red. J. Stępniewski, P. Karnieja, M. Kęsy, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 31.
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Menedżer opieki zdrowotnej to osoba, która nie kieruje bezpośrednio działaniami innych ludzi, ale potrafi z nimi pracować dla osiągnięcia wspólnych celów
organizacji. Do istotnych zadań menedżera należy zapewnianie współpracy personelu lekarskiego, pielęgniarskiego i administracyjnego. Warunkiem współpracy jest wprowadzenie nowych wzorców komunikowania się, nowego sposobu
myślenia, a także zwiększenie udziału lekarzy w procesie zarządzania podmiotem
leczniczym. Ważne jest również wzmacnianie kreatywności kierowników średniego szczebla, rozumianej jako twórcze rozwiązywanie problemu przez umożliwienie im świadomego uczestnictwa w funkcjonowaniu organizacji9. Od osób
zarządzającym podmiotem leczniczym oczekuje się zatem kompetencji specjalistycznych, których poziom wpływa na efektywność wykonywania zadań wynikających ze specyfiki zawodu, stanowiska, funkcji oraz kompetencji menedżerskich decydujących o skuteczności zarządzania innymi10. Menedżer w opiece
zdrowotnej winien systematycznie, w zakresie własnej aktywności zawodowej,
wykazywać się nowatorstwem w procesie zarządzania placówką, projektować
i podejmować działania strategiczne, których konsekwencją będzie nadanie podmiotowi przemyślanej wizji i kierunku rozwoju. Skuteczne zarządzanie podmiotem leczniczym wymaga także umiejętności obserwowania otoczenia i przewidywania zdarzeń, jak również elastyczności, pozwalającej jednostce modyfikować
postawy i zachowania w odpowiedzi na nowe doświadczenia11. Profesjonalny
menedżer powinien kształtować kulturę organizacyjną w stylu integratywnym,
który oznacza, że kierownicy dbają nie tylko o interes organizacji, ale też o pracowników, zapewniając im adekwatne wynagrodzenie i możliwości rozwoju12.
Jak zauważają K. Pająk i A. Zduniak, istotą przywództwa przyszłości winna być
troska o ludzi13. Należy podkreślić także umiejętność doboru specjalistów na najważniejsze stanowiska. W sytuacji, gdy osoba kierująca podmiotem leczniczym
coraz więcej czasu poświęca otoczeniu zewnętrznemu, przede wszystkim w celu

E. Jerzyk, Wzmacnianie kreatywności pracowników w procesach innowacyjnych, w: Uwarunkowania sprawności innowacyjnej przedsiębiorstw, red. H. Mruk, R. Nestorowicz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011, s. 127.
10 G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 102–105.
11 E. Mojs, M.D. Głowacka, Samoocena a nabywanie kompetencji menedżerskich, w: Prawo
i psychologia w ochronie zdrowia, red. M.D. Głowacka, E. Mojs, Wolters Kluwer, Warszawa 2012,
s. 108–109 .
12 J. Penc, Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji,
Difin Warszawa 2007. s. 113.
13 K. Pająk, A. Zduniak, Kierownik w XX wieku. Determinanty psychospołeczne sukcesu, Dom
Wydawniczy Elipsa, Warszawa–Poznań 2003. s. 24.
9
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pozyskania środków na bieżącą działalność i rozwój, zarządzanie organizacją
podczas jej nieobecności przejmuje bowiem średnia kadra kierownicza14.
Biorąc pod uwagę powyższe treści, można nawiązać do koncepcji organizacji
uczącej się, której budowanie oznacza wzmacnianie zaangażowania i identyfikowania się pracowników z organizacją, stymulowanie otwartości na zmiany oraz
myślenia systemowego i krytycznego, jak również wspieranie aktywności zespołowych, uwzględniających z jednej strony wspólną wizję, z drugiej – dążenie do
indywidualnego rozwoju15.
Cel badań
Badanie miało na celu poznanie opinii kierowników na temat wybranych
aspektów zarządzania dużym podmiotem leczniczym, jakim jest szpital kliniczny. Skoncentrowano się na identyfikacji słabych i mocnych stron działalności szpitala. Zgromadzony materiał badawczy można traktować jako punkt wyjścia w procesie projektowania i wprowadzania zmian, czyli określonych działań
naprawczych.
Materiał i metoda
Badania przeprowadzono w jednym ze szpitali klinicznych w Poznaniu
w lipcu 2012 roku. W badaniach uczestniczyło 36 kierowników różnych jednostek organizacyjnych. Wykorzystano przygotowane na użytek badań narzędzie
autorskie, składające się z 48 pytań dotyczących funkcjonowania oraz oceny jakości pracy jednostek organizacyjnych szpitala. Osoby uczestniczące w badaniu
proszono o dokonanie oceny wybranych aspektów zarządzania podmiotem leczniczym. Kierownicy oceniali m.in.:
a) skuteczność audytów wewnętrznych,
b) wpływ systemu wynagrodzeń na efektywne zarządzanie pracownikami,
c) efektywność systemu przekazywania informacji pracownikom:
 formy przekazu (np. strona internetowa, pisma wewnętrzne, poczta
elektroniczna),
 szybkość docierania informacji do adresata,
 czytelność przekazu.

T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2006.
15 H. Mruk, A. Olsztyńska, Placówki medyczne jako organizacje uczące się, w: Zdrowie społeczne. Edukacja i zarządzanie, red. M.D. Głowacka, E. Mojs, Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji
i Zarządzania, Poznań 2007, s. 141–152.
14
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Sporo uwagi poświęcono ocenie obowiązujących w podmiocie leczniczym
procedur, ukierunkowanych na zapewnienie ciągłości jego działania, która warunkuje bezpieczeństwo pacjentów. Biorąc pod uwagę to, że na jakość pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych wpływa sposób zarządzania menedżerów wysokiego szczebla, część pytań dotyczyła mocnych i słabych stron osób
sprawujących kluczowe funkcje, tj. dyrektora naczelnego, lekarza naczelnego
oraz pielęgniarki naczelnej. Podobnej ocenie poddano komórki organizacyjne,
których praca ma wpływ na wszystkie oddziały szpitala. Skupiono się m.in. na
funkcjonowaniu: Centralnego Laboratorium Mikrobiologicznego, Centralnego
Laboratorium Analityczno-Biochemicznego, Apteki Szpitalnej oraz Działu Statystyki Rozliczeń i Sprzedaży Usług Medycznych.
Wyniki badań
Niemal połowa kierowników (47,2%) zauważyła pozytywne zmiany w działalności szpitala, takie jak: zwiększenie częstości i dokładności kontroli epidemiologicznych; przekazywanie przez dyrektora istotnych informacji na temat
działalności szpitala (np. stopień realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia); nowe inicjatywy (np. przygotowywanie szpitala do procesu akredytacji); unowocześnienie bazy diagnostycznej i leczniczej szpitala; rozbudowa i modernizacja budynków. Wśród korzystnych zjawisk wymieniono ponadto zmianę
postawy dyrektora wobec personelu oraz zmianę postawy personelu wobec
klienta-pacjenta. Taki sam procent osób uczestniczących w badaniu (47,2%) wysoko ocenił skuteczność audytów wewnętrznych; ocenę bardzo wysoką wystawiło 8,3% kierowników.
Ponad połowa osób uczestniczących w badaniu (55,5%) uważa, że obowiązujący w szpitalu system wynagrodzeń i awansów nie ma wpływu na efektywne
zarządzanie pracownikami. Kierownicy najczęściej chcieliby czytelnego systemu
premiowania pracowników. Proponowali, aby premie i awans uzależnione były
od realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz efektów pracy
i zaangażowania poszczególnych osób. Wskazywali również, że pracownicy powinni znać zasady premiowania tak, by mieli świadomość tego, jakie ich zachowania i działania będą przekładać się na zwiększenie zarobków. Kierownikom
zależałoby także na korzystaniu z takiego narzędzia motywowania, jak przyznawanie premii podległym pracownikom, gdyż nagrody społeczne (np. pochwała)
postrzegają jako niewystarczające. Chcieliby ponadto, aby system premiowania
działał także w odniesieniu do ich własnych starań (dbałość o wysoki poziom
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opieki nad pacjentem, prawidłowe funkcjonowanie oddziału, przyjazne środowisko pracy).
Wiele krytycznych uwag odnosiło się do systemu komunikacji wewnątrz
szpitala. Zastrzeżenia dotyczyły niedostatecznej funkcjonalności intranetu
(strona internetowa, do której dostęp mają wyłącznie pracownicy), szybkości docierania informacji do poszczególnych komórek organizacyjnych, błędnego kierowania pism, np. do nieodpowiednich oddziałów czy zakładów. Na pytanie
o sposoby przekazywania informacji (od najczęściej do najrzadziej wykorzystywanego), większość kierowników na pierwszym miejscu zaznaczyła kontakt bezpośredni; zdecydowanie rzadziej wybierano takie odpowiedzi, jak poczta elektroniczna, okresowe raporty o stopniu realizacji zadań, intranet.
W odniesieniu do mechanizmów służących utrzymaniu ciągłości działania
podmiotu leczniczego, 66,7% kierowników deklarowało znajomość i prawidłowe
funkcjonowanie trybu opracowywania i uaktualniania procedur. Nieco mniej
osób uczestniczących w badaniu (63%) zadeklarowało, że w ich jednostce zostały
zapewnione mechanizmy służące utrzymaniu ciągłości udzielania świadczeń medycznych oraz opieki nad pacjentem na wypadek sytuacji awaryjnych. Co piąty
kierownik (19,4%) wskazał natomiast, że w jego komórce organizacyjnej brakuje
takich mechanizmów.
Istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom jest zagwarantowanie odpowiedniej liczby personelu. Podczas wymiany doświadczeń w trakcie spotkań organizowanych dla menedżerów ochrony zdrowia, pojawiają się informacje, że stała absencja pracowników w podmiotach leczniczych (zarówno ta
związana z planowanymi urlopami, jak i wynikająca z przyczyn chorobowych)
utrzymuje się na poziomie 30%. W tym kontekście zasadne wydaje się wypracowanie formalnego systemu zastępstw, który ma odzwierciedlenie w opisach stanowisk, zakresach czynności oraz innych dokumentach regulujących funkcjonowanie komórek organizacyjnych. System zastępstw może być spójny dla całego
szpitala bądź uwzględniać specyfikę danego oddziału. Jak wskazują badania własne, taki formalny system zastępstw działa jedynie w co drugim oddziale (52,8%
wskazań). Wśród odpowiedzi opisujących sposób radzenia sobie z problemem
zapewnienia zastępstwa, szczególnie w sytuacji nagłej, wymieniano – po pierwsze tzw. system zwyczajowy polegający na tym, że obecni przejmują obowiązki
osoby zgłaszającej absencję, po drugie – system zastępstw zgodny z opisem stanowisk. Kierownicy, którzy przyznali, że w ich oddziałach nie funkcjonuje formalny system zastępstw, także zapewniali, że potrafią utrzymać ciągłość świadczeń i realizowanych zadań. Warto jednocześnie zauważyć, że połowa
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menedżerów średniego szczebla (50%) nie zidentyfikowała w swojej jednostce
pracowników, którzy mają kluczowe znaczenie dla jej sprawnego funkcjonowania.
W części dotyczącej oceny prowadzonej jednostki poruszano także aspekty
związane z zarządzaniem zespołem. Potrzebę systematycznego przeprowadzania
wewnętrznych ocen pracowników wskazało 58% osób. W trakcie realizowania
badań ustalono jednak, że zaledwie połowa (50%) kierowników dokonywała takich ocen w swoich jednostkach. Przeprowadzano oceny roczne, półroczne oraz
kwartalne (warto zaznaczyć, że w poszczególnych oddziałach wybierano różne
przedziały czasowe). Zwraca uwagę to, że tylko jedna osoba uczestnicząca w badaniu korzysta podczas oceny podległych pracowników z przygotowanego w tym
celu formularza. Zdecydowana większość kierowników formułuje oceny dotyczące pracownika w bezpośrednim kontakcie z nim, bez odwoływania się do
przygotowanych w formie pisemnej kryteriów oceny kompetencji.
Praca osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach oceniana była w
skali od 1 do 7 (7 – ocena najwyższa). Średni wynik dla wszystkich ocenianych
osób to 5,9. U dyrektora naczelnego wysoko oceniono takie cechy, jak „dostępność” oraz „uprzejmość”, zaś nisko – „otwartość na potrzeby białego personelu”
i „umiejętność łagodzenia konfliktów”. Ogólnie nisko oceniono pracę głównego
specjalisty ds. polityki personalnej. Treści dotyczące sposobu radzenia sobie menedżerów z zadaniami i problemami charakterystycznymi dla danych stanowisk
zamieszczono w tabeli 1.
Tabela 1
Mocne i słabe strony osób na stanowiskach menedżerskich – wypowiedzi kierowników
Stanowisko
−
−
−
−
Dyrektor
naczelny

−
−
−

Pielęgniarka
naczelna

−
−
−

Mocne strony
(umiejętności, wiedza, postawa)
otwartość na potrzeby personelu
dostępność
respektowanie norm i ustaleń
konstruktywne rozwiązywanie
sytuacji trudnych
dobra orientacja w aspektach
prawnych
dbałość o rozwój szpitala i stałe
podnoszenie jakości usług medycznych
konsekwencja we wprowadzaniu
zmian
właściwy nadzór nad personelem
umiejętność rozwiązywania konfliktów
postawa współpracy

Słabe strony
− nadmierne uwzględnianie
skarg pacjentów i rodzin
− brak działań ukierunkowanych na ograniczenie biurokracji
− długi okres oczekiwania lub
brak odpowiedzi na pisma
− od zgłoszenia do rozwiązania
problemu upływa dużo czasu

− brak możliwości premiowania

312

Jolanta Sielska, Monika Matecka, Eliza Dąbrowska, Joanna Zdanowska

Lekarz naczelny

Główny specjalista ds. polityki
personalnej

− kreowanie klimatu organizacyjnego sprzyjającego wprowadzaniu
zmian
− szybkie reagowanie na problem
− dostępność
− znajomość różnych aspektów
funkcjonowania szpitala, związana
z wykonywanym zawodem (anestezjolog)
− umiejętność pracy w zespole
− podmiotowe podejście do pracowników
− rzetelność
− znajomość potrzeb szpitala,
pracowników

− uleganie wpływom pacjentów
i rodzin
− zbyt szeroki zakres kompetencji
− posługiwanie się żargonem
administracyjnym, utrudniające komunikację z personelem
− brak życzliwości podczas rozmów z nowym pracownikiem
− zbyt długi czas oczekiwania
na odpowiedź

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Praca jednostek (tab. 2), które pracują na rzecz wszystkich oddziałów, podobnie jak praca osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach, oceniano
w skali od 1 do 7 (7 – ocena najwyższa). Średni wynik dla wszystkich ocenianych
jednostek kształtował się na poziomie 5,9.
Tabela 2
Najważniejsze zasoby i deficyty jednostek mających kluczowe znaczenie dla szpitala klinicznego
– wypowiedzi kierowników
Jednostka
organizacyjna

Centralne Laboratorium Mikrobiologiczne

Centralne Laboratorium Analityczno-Biochemiczne

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Apteka

Mocne strony
jednostki organizacyjnej
sprawność działania
fachowość personelu
przestrzeganie terminów
szeroki zakres wykonywanych
badań
entuzjazm
umiejętność współpracy z klinicystami
sprawność działania
współpracujący, kompetentny,
komunikatywny i empatyczny
personel
innowacyjność
wyniki badań dostępne w sieci
komputerowej
sprawność działania
profesjonalny personel
bardzo dobra współpraca kierownika apteki z oddziałami

Słabe strony
jednostki organizacyjnej
− pracownie znajdują się w różnych miejscach
− brak dostępności wyników badań
w sieci komputerowej

− bardzo długi czas oczekiwania
na wynik w sieci komputerowej

− niedoskonały system informatyczny
− pracownie znajdują się w różnych miejscach
− zdarza się, że sprzęt i leki są zamawiane bez konsultacji z oddziałami
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Dział Statystyki,
Rozliczeń i Sprzedaży Usług Medycznych

−
−
−
−
−

wzorowa obsługa
bezbłędnie wykonuje zadania
fachowość
dobra komunikacja
dobra współpraca
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− zdarza się, że realizacja recept
trwa powyżej 24 godz.
− często nieekonomiczna klasyfikacja rozliczeń

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Osobnego komentarza wymaga wypowiedź dotycząca słabości Działu Statystyki, Rozliczeń i Sprzedaży Usług Medycznych. Zastrzeżenia kierowników dotyczyły „często nieekonomicznej klasyfikacji rozliczeń”. Biorąc pod uwagę to,
że roczne kontrakty szpitali klinicznych z Narodowym Funduszem Zdrowia sięgają kwot 200 mln zł, a nawet wyższych, nieprawidłowości w rozliczaniu procedur medycznych mogą oznaczać dla szpitala poważne straty. Niewątpliwie zatem
ten fragment wyników badań powinien stać się przedmiotem dodatkowych analiz. W przypadku potwierdzenia występowania nieprawidłowości w rozliczeniach z Narodowym Funduszem Zdrowia konieczne byłoby wdrożenie zmian organizacyjnych, ewentualnie wprowadzenie szkoleń.
Podsumowanie
Analizując zasoby ocenianych osób zarządzających, kierownicy zwrócili
uwagę przede wszystkim na dwa aspekty:
 umiejętności komunikacyjne (stąd wypowiedzi takie, jak: „otwartość”,
„dobra współpraca”, „dostępność”, „dobra komunikacja” itp.),
 wiedza, umiejętności specjalistyczne i doświadczenie oczekiwane na danym stanowisku (przykłady wypowiedzi: „dobra orientacja w aspektach
prawnych”, „profesjonalizm”, „wysokie kompetencje”, „fachowość”,
„bezbłędnie wykonuje zadania”).
Jeśli chodzi o deficyty ocenianych osób i jednostek organizacyjnych, należy
stwierdzić, że wypowiedzi kierowników koncentrowały się wokół następujących
zagadnień:
 problemów organizacyjnych (przykłady wypowiedzi: „pracownie znajdują się w różnych miejscach”, „niedoskonały system informatyczny”),
 szybkości rozwiązywania zadania/problemu (przykłady wypowiedzi:
„długi czas oczekiwania lub brak odpowiedzi na pisma”, „długi czas
oczekiwania na odpowiedź”, „długie oczekiwanie na realizację zleceń”).
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Badania realizowane wśród pracowników powinny być powtarzane regularnie. Ich wyniki stanowią bowiem cenne źródło informacji dla menedżerów zarządzających podmiotem leczniczym w sytuacji projektowania i wdrażania zmian
w odpowiedzi na potrzeby sektora usług zdrowotnych.
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INTERNAL EVALUATION MADE BY THE MANAGERIAL STAFF AS
A MANAGEMENT TOOL IN HEALTH CARE ENTITIES – THE CASE
OF A CLINICAL HOSPITAL
Summary
The paper presents the results of the research aimed at finding out the managers’ opinions
about the functioning of various aspects of managing a large health care entity such as a clinical
hospital. The research was conducted in a clinical hospital in Poznan in the 2012 year. 36 employees
– middle managers – participated in the study. The following ones were, among others, evaluated:
internal audit effectiveness, the remuneration system, the system of communication inside the hospital, the way of updating procedures and the mechanisms serving to maintain the continuity of
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activity in times of emergency. The work of the hospital’s management was also evaluated. Nearly
50% of the participants of the study highly evaluated such aspects as, among others: the information
flow system and the mechanisms allowing for maintaining the hospital’s activity in the case of
unpredictable events. The remuneration and promotion system was lower evaluated; in the opinion
of 55.5% of the participants it does not have an influence on the effective employee management.
Almost 60% of the managers perceived the need for systematic internal evaluation.
Keywords: internal assessment, managerial staff, health care entity management, patient safety
Translated by Jolanta Sielska, Monika Matecka, Eliza Dąbrowska, Joanna Zdanowska
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INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTOWY W MIEŚCIE
NA PRZYKŁADZIE BIAŁEGOSTOKU

Streszczenie
Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu inteligentnych systemów transportowych oraz prezentacja konkretnych rozwiązań na przykładzie Białegostoku. Miasta, które podejmują wdrażanie koncepcji smart city, przechodząc od strategii zrównoważonego rozwoju do strategii inteligentnego wzrostu, cechują się jednocześnie innowacyjnością zarządczą i stosowaniem
innowacyjnych rozwiązań na swoim obszarze, dzięki czemu mogą skutecznie konkurować z innymi
ośrodkami2. Korzyści związane z ITS mogą osiągnąć mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący
działalność gospodarczą na terenie miasta, jak również inni interesariusze. Efektami są m.in.:
wzrost przepustowości ulic, obniżenie czasu podróży, poprawa obsługi klienta, a także ogólna poprawa bezpieczeństwa ruchu w mieście i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.
Systemy te pozwalają zatem na złagodzenie problemów europejskiej polityki transportowej. Białystok w 2015 roku z powodzeniem uruchomiło inteligentny system transportowy obejmujący całe
miasto, co stanowi istotny wyróżnik na tle kraju. Wdrożone rozwiązania mają na celu przede
wszystkim utrzymywanie dużego udziału transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych.
Do podstawowych zadań zaprezentowanego w artykule systemu należy zaliczyć przyspieszenie
przejazdu środkami transportu publicznego, upłynnienie jazdy oraz optymalizację ruchu w mieście.
Słowa kluczowe: inteligentny system transportowy, smart city, zarządzanie ruchem, inteligentne
miasto

Wprowadzenie
Pojęcie inteligentnych systemów transportowych odnosi się do innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w transporcie, ułatwiają-
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K. Nowicka, Inteligentne systemy transportowe a zarządzanie miastem, w: Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, red. M. Bryx, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2014, s. 110.
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cych funkcjonowanie infrastruktury drogowej oraz poprawiających bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Obecnie z uwagi na dynamicznie postępującą urbanizację miast zauważalnie nasilają się niekorzystne zjawiska, czyli zatłoczenie
czy zanieczyszczenie. Współcześnie polskie aglomeracje, śladami miast europejskich, wdrażają nowoczesne systemy zarządzania ruchem, w tym inteligentne
systemy transportowe przynoszące wiele korzyści związanych z poprawą lokalnej jakości życia. Inteligentne systemy transportowe przyczyniają się do optymalizacji transportowej mobilności społeczeństwa oraz jakości usług transportowych, co z kolei przekłada się na pozytywne skutki gospodarcze, zmniejszenie
presji na środowisko i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sprawne zarządzanie ruchem stanowi dziś wyzwanie dla władz samorządowych i powinno
w konsekwencji zahamować i odwrócić odpływ pasażerów transportu publicznego do indywidualnego.
W artykule przedstawiono i usystematyzowano wiedzę z zakresu inteligentnych systemów transportowych oraz zaprezentowano konkretne rozwiązania
i ich wpływ na poprawę efektywności systemu transportu. Jako studium przypadku przybliżono założenia inteligentnego systemu transportowego w Białymstoku.
Pojęcie i znaczenie inteligentnego systemu transportowego
Zgodnie z założeniami koncepcji smart city, największe korzyści można
osiągnąć dzięki zintegrowanemu rozwojowi wszystkich wymiarów społecznogospodarczych (tj. zarządzania, gospodarki, mobilności, ludzi i wykształcenia,
jakości życia oraz środowiska). W związku z tym inteligentne miasto jest koncepcją bardzo szeroką obejmującą zagadnienia infrastrukturalne, organizacyjne
i społeczne3. W efekcie w inteligentnym mieście żyje się łatwiej, wygodniej, taniej, przyjemniej i zdrowiej, nie ma korków na ulicach, przestępczość jest na bardzo niskim poziomie, a środowisko przyrodnicze nie jest zdegradowane. Realizacja powyższej wizji staje się dzisiaj coraz bardziej realna dzięki nauce
i nowoczesnym technologiom, zwłaszcza technologii informacyjnej, dzięki której samorządy terytorialne mogą coraz lepiej, bardziej efektywnie, ekonomicznie,
a przy tym ekologicznie wykorzystywać zasoby miejskie dla podwyższenia komfortu życia w mieście4.
Kluczowym wymiarem składającym się na koncepcję miasta inteligentnego
jest inteligentna mobilność (ang. smart mobility), którą należy rozumieć przede
3
4
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S. Łobiejko, Miasto akceleratorem innowacji, w: Innowacje w zarzadzaniu…, s. 43–44.
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wszystkim jako bezpieczne, efektywne i sprawnie powiązane systemy zarządzania transportem, logistyką, komunikacją miejską, ruchem rowerowym, parkowaniem5. Głównym problemem związanym ze wzrostem liczby ludności w miastach oraz liczby samochodów jest zatłoczenie w mieście. Do negatywnych
skutków tzw. kongestii transportowej w miastach (rozumianej jako większe natężenie ruchu środków transportu od przepustowości wykorzystywanej przez nie
infrastruktury) należy przede wszystkim zaliczyć spadek prędkości pojazdów
i wydłużanie się czasu transportu, a ostatecznie wzrost kosztów i degradację środowiska naturalnego przez zwiększony poziom emisji zanieczyszczeń i hałasu.
W wyniku kongestii jednak ponoszone są zarówno zbędne koszty ekonomiczne,
ekologiczne, jak i społeczne, ponieważ zatłoczenie na drogach jest także przyczyną większej liczby wypadków i powoduje frustracje społeczne. Sprawny
i efektywnie funkcjonujący transport w miastach ma żywotne znaczenie nie tylko
dla osób stale i czasowo przebywających na jego terenie, lecz także dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych prowadzących tam działalność gospodarczą. Niewątpliwie złożoność przyczyn powstawania kongestii transportowej
i koncepcji umożliwiających ich znaczne ograniczenie bądź eliminację wymagają
szerszego spojrzenia w kontekście problematyki zarządzania miastem, zwłaszcza
kompleksową organizację transportu miejskiego zbiorowego i indywidualnego
oraz przepływów towarowych. Władze samorządowe stają w obliczu konieczności stworzenia środowiska sprzyjającego inicjowaniu, rozwijaniu oraz wdrażaniu
rozwiązań usprawniających funkcjonowania miasta przez zarówno ograniczenie
kongestii, jak i poprawę mobilności wszystkich uczestników ruchu6.
Dynamiczny rozwój miast stanowi wyzwanie dla transportu miejskiego
i w efekcie powoduje wzrost zapotrzebowania na indywidualne środki transportu,
co z kolei zwiększa zatory, przyczynia się do narastających problemów związanych z ochroną środowiska. W związku z powyższym władze samorządowe coraz częściej interesują się inteligentnymi rozwiązaniami, aby budować pozycję
konkurencyjną miasta i przyciągnąć kapitał ludzki, przedsiębiorców oraz inwestorów. Inteligentne systemy transportowe (ang. ITS – Intelligent Transport System) pozwalają m.in. na sterowanie ruchem, tworzenie specjalnych stref ograniczonego ruchu i niską emisję dwutlenku węgla, przez zmniejszenie liczby
prywatnych samochodów w centrach miast. ITS obejmujące nowoczesne rozwią-

5

http://polskiemiastoprzyszlosci.pl/ (25.05.2015).
M. Cichosz, K. Nowicka, A. Pluta-Zaremba, Innowacje w zarządzaniu transportem w miastach,
w: Innowacje w zarzadzaniu miastami…, s. 45–48.
6
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zania technologiczne i organizacyjne w transporcie należą niewątpliwie do najbardziej efektywnych instrumentów podnoszenia sprawności i jakości systemu
transportowego w mieście7. Dotychczas wprowadzane w Polsce ITS mają jednak
dość ograniczony zakres oddziaływania i najczęściej sprowadzają się do regulacji
ruchu ulicznego, choć trend ten ulega stopniowym zmianom. Kluczową kwestią
w powyższym kontekście jest opracowanie rozwiązań długofalowych, bazujących na kompleksowej strategii rozwoju miasta i strategii rozwoju jego obszaru
funkcjonalnego, uwzględniającej potrzeby lokalnych interesariuszy. Oznacza to
przyjęcie przez samorządy terytorialne orientacji marketingowej w zarządzaniu
miastem, uwzględniającej potrzeby i opinie obywateli w zakresie zapewniania
odpowiedniej jakości usług publicznych, w tym także związanych z lokalnym
transportem.
Zarządzanie ruchem wsparte rozwiązaniami technologicznymi z obszaru IT
określa się jako inteligentny systemem transportowy. Zgodnie z definicją przedstawioną na I Światowym Kongresie w dziedzinie systemów transportowych
w Paryżu w 1994 roku, ITS to systemy stanowiące obszerny zbiór różnorodnych
technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych), które świadczą innowacyjne usługi związane z różnymi rodzajami transportu i zarządzania ruchem w celu ochrony bezpieczeństwa oraz mobilności pasażerów i towarów, a także poprawy standardu usług transportowych
i zwiększenia efektywności całego systemu transportowego miasta (w tym redukcji kosztów operacyjnych i poprawy konkurencyjności miasta), a przy tym ograniczania degradacji środowiska naturalnego8.
Inteligentne rozwiązania transportowe są niewątpliwie szansą w zrównoważonym rozwoju regionów i miast. Mają na celu optymalizację usług miejskich
przez modernizację istniejącej infrastruktury transportowej, przy jednoczesnym
osiągnięciu celów inteligentnej polityki dotyczącej zwiększenia mobilności po
optymalnej cenie, poprawy bezpieczeństwa ruchu, niskiej emisji, zmniejszenia
zużycia paliwa i konkurencyjności gospodarczej w zakresie transportu miejskiego sieci. Celem jest umożliwienie wydajnego, wygodnego i niskoemisyjnego
ruchu na poziomie wewnątrz- i międzymiastowym9.

7 Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013, https://www.mir.gov.pl/media/3511/
Strategia_Rozwoju_Transportu_do_2020_roku.pdf (25.05.2015).
8 K. Nowicka, Inteligentne systemy transportowe..., s. 93.
9 Global Smart Cities Market 2015–2019, TechNavio-Infiniti Research Ltd, s. 25, www.technavio.com/report/global-smart-cities-market-2015-2019.
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Globalny rynek inteligentnego transportu wyceniono w 2014 roku na 43,13 mln
USD, przy czym oczekuje się, że wartość ta wzrośnie do 100,44 mln USD w 2019
roku. Różnorodne technologie, takie jak: system sprzedaży biletów, system zarządzania parkingami, zarządzanie ruchem, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, zintegrowany system nadzoru i systemu informacji pasażerskiej są opracowywane w celu poprawy przepływu pracy systemów transportu przez
zwiększenie dostępności lokalnej i międzynarodowej10.
Zakres usług realizowanych przez Inteligentne Systemy Transportowe przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Zakres usług realizowanych przez ITS

Kategoria usług
Obsługa rynku

Zarządzanie ruchem

Zarządzanie
pojazdami

Zarządzanie transportem publicznym
Zarządzanie bezpieczeństwem
Elektroniczny
pobór opłat
Obsługa klienta

Rodzaj usług
 wspomaganie planowania transportu (pozyskiwanie zleceń,
kompletowanie przesyłek itp.)
 monitorowanie przesyłek
 egzekwowanie przepisów ruchu drogowego
 zarządzanie incydentami
 zarządzanie infrastrukturą (sterowanie ruchem, tworzenie inteligentnych skrzyżowań itp.)
 informacje dotyczące warunków na drogach
 zautomatyzowane kierowanie pojazdami
 zaawansowane systemy monitorujące stan pojazdu
 realizacja niezbędnych czynności administracyjnych
 automatyczna inspekcja pojazdu na trasie pod kątem bezpieczeństwa
 monitorowanie bezpieczeństwa jazdy
 zarządzanie przewozami i pojazdami wykorzystywanymi w komunikacji publicznej
 informacja o wypadkach
 informacja o transporcie ładunków niebezpiecznych
 zarządzanie akcjami ratowniczymi
 elektroniczne systemy poboru opłat mytowych za korzystanie
z infrastruktury transportu
 informacje dla podróżnych i kierowców przed podróżą i w czasie jazdy
 elektroniczna sprzedaż biletów

Źródło: K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Inteligentne systemy transportowe w świetle europejskiej polityki transportowej, w: E-gospodarka w Polsce, Stan obecny i perspektywy rozwoju, cz. I,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, Wyd.
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 70.

10

Ibidem, s. 24–25.
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Czynnikiem przemawiającym za zasadnością wdrażania ITS jest wysoka
efektywność, która zapewnia pokrycie nakładów poniesionych na wdrożenie systemu w czasie od kilku miesięcy do dwóch lat. Z uwagi na planowany wzrost
nakładów dofinansowania na projekty ITS należy spodziewać się dalszego wzrostu jakości i liczby ich wdrożeń w kraju. Dzięki zastosowaniu ITS korzyści mogą
osiągnąć zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta czy też inni interesariusze. Do korzyści zastosowania
inteligentnych systemów transportowych w mieście można zaliczyć m.in. wzrost
przepustowości ulic, zmniejszenie strat czasu w sieci ulic czy poprawę bezpieczeństwa ruchu11. Pozostałe efekty przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2
Efekty zastosowania ITS
Efekt
zastosowania ITS

Wzrost przepustowości ulic

Zmniejszenie strat
czasu w sieci ulic

Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego
(zmniejszenie
liczby wypadków)
Poprawa skuteczności służb ratowniczych

Rodzaj zastosowanych ITS
systemy zarządzania ruchem na drogach szybkiego ruchu
systemy kierowania pojazdów na trasy alternatywne przez znaki o zmiennej treści
zastosowanie elektronicznych systemów poboru
opłat
zastosowanie sygnalizacji świetlnej
sterowanie ruchem na wjazdach na drogi szybkiego ruchu
systemy zarządzania zdarzeniami drogowymi
zastosowanie elektronicznych systemów poboru
opłat
priorytet sygnalizacji świetlnej dla pojazdów
transportu zbiorowego (oprócz redukcji strat
czasu pozwala na wzrost punktualności do 59%)
kamery nadzoru prędkości
sterowanie ruchem na wjazdach na drogi szybkiego ruchu
zaawansowane systemy sterowania ruchem
systemy zarządzania zdarzeniami losowymi
zastosowanie systemów zarządzania zdarzeniami
drogowymi i służbami ratowniczymi – skrócenie
czasu:
− wykrycia zdarzenia
− dojazdu służb ratowniczych do miejsca wypadku

Skala efektu
(w %)
do 25
do 22
200–300 w porównaniu z metodami
tradycyjnymi
do 48
do 48
do 45
do 71 w porównaniu
z metodami tradycyjnymi
do 54
do 80
do 50
do 80
do 50

do 66
do 43

A. Koźlak, Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu, „Logistyka” 2008, nr 2.
11
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Wpływ na środowisko naturalne

zastosowanie systemów automatycznej lokalizacji pojazdu służb ratowniczych i nawigacji pojazdu do miejsca wypadku – skrócenie czasu dojazdu
systemy zarządzania popytem – redukcja emisji
spalin
zarządzanie ruchem na drogach szybkiego ruchu
– redukcja zużycia paliwa
systemy zarządzania ruchem miejskim – redukcja
emisji spalin
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do 40

do 50
do 42
do 30

Źródło: A. Koźlak, Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu, „Logistyka” 2008, nr 2.

Idea inteligentnego miasta stanowi praktyczne zastosowanie planowania zintegrowanego w inteligentnym rozwoju dla pobudzenia innowacyjności w wymiarze społeczno-gospodarczym. Implementacja poszczególnych elementów tej
strategii dotyczy np. wprowadzania systemów poprawy bezpieczeństwa czy inicjonowania szerokich programów zmniejszenia zatłoczenia ulic przez stosowanie
inteligentnego systemu transportowego12.
Innowacyjne rozwiązania transportowe spełniają stale rosnące potrzeby obywateli w zakresie nowych usług mobilnych. Wdrożone wielofunkcyjne ITS mogą
być wykorzystywane do różnorodnych celów mających zastosowanie we wszystkich środkach transportu i usługach mobilnych, zarówno dla pasażerów, jak też
towarów. To wyjaśnia, dlaczego inteligentne rozwiązania transportowe stanowią
fundament pakietu mobilności w mieście13. ITS powinny być zatem osadzone
w strategii krajowej, regionalnej oraz lokalnej, dzięki czemu łatwiej będzie egzekwować przepisy dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla w miastach, czy
wspierać inicjatywy na rzecz lepszego informowania i edukacji14.
Obecnie inteligentne systemy transportowe są istotnym i efektywnym narzędziem realizacji polityki transportowej w mieście. W Polsce duże aglomeracje,
zwłaszcza miasta wojewódzkie wdrożyły (lub są w trakcie wdrażania) rozwiązania usprawniające lokalny transport. Jednym z najważniejszych celów polityki
transportowej w Polsce w zwalczaniu problemu kongestii w miastach jest zwięk-

J. Bach-Głowińska, Inteligentna przestrzeń. Trzeci wymiar innowacyjności, Wolters Kluwer,
Warszawa 2014, s. 217.
13 Mobilising Intelligent Transport Systems for EU cities, European Commission, Brussels 2013,
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/swd%282013%29527-communication.pdf
(10.07.2015).
14 S. Grant-Muller, M. Usher, Intelligent Transport Systems: The propensity for environmental
and economic benefits, „Technological Forecasting & Social Change” 2014, Vol. 82, s. 152–153.
12
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szenie liczby i udziału pasażerów korzystających z transportu publicznego w największych miastach i ich obszarach funkcjonalnych do 2020 roku15. W Polsce
zdecydowana większość miast, które wdrażają ITS skorzystała ze wsparcia unijnego. Wśród miast, które złożyły wnioski i otrzymały dofinansowanie (od ok.
50% do ok. 85%) na realizację projektu ITS, znalazły się: Białystok, Bydgoszcz,
Trójmiasto, Lublin, Łódź, Kalisz, Koszalin, Kraków, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Szczecin, a także Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego16.
Inteligentny system transportowy w Białymstoku – studium przypadku
Koncepcja smart city w komunikacji miejskiej, związana z poprawą lokalnej
jakości życia jest obecnie przedmiotem zainteresowania wielu samorządów
w Polsce. Należy podkreślić, że zarządzanie miejskim systemem transportowym
oraz jego transformacja powinny być ukierunkowane na realizację bieżących postulatów zgłaszanych przez poszczególne grupy użytkowników, czyli mieszkańców, podmiotów gospodarczych i instytucji17. Zaawansowane systemy zarządzania transportem zbiorowym w mieście wykorzystują wiele komponentów ITS,
które umożliwiają poprawę bezpieczeństwa i efektywności działania systemu18.
Liczba zarejestrowanych w Białymstoku samochodów osobowych w 2014
roku w porównaniu do roku 2004 wzrosła o 80%, co przyczyniło się do zwiększenia tzw. korków na drogach, hałasu, pogorszenia jakości powietrza oraz konieczności inwestowania w rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej.
Te negatywne skutki jest w stanie łagodzić wyłącznie sprawnie działająca komunikacja miejska wykorzystująca innowacyjne rozwiązania technologiczne. Miasto Białystok od 2004 roku realizuje projekt „Poprawa jakości funkcjonowania
systemu transportu publicznego miasta Białegostoku”. Dziś miasto zapewnia dostęp do usług przewozowych o zdecydowanie wyższej jakości. Wśród elementów
składających się na aktualny obraz Białostockiej Komunikacji Miejskiej należy
wymienić m.in.: wytyczone trasy na buspasach, skrzyżowania z rozwiązaniami
przyznającymi priorytet autobusom, nowoczesny niskopodłogowy i niskoemisyjny tabor wyposażony w system zapowiedzi głosowych. Ponadto w mieście
wdrożono monitoring wizyjny, wizualne systemy informacji pasażerskiej, wiele
15

Strategia rozwoju transportu..., s. 65.
www.cupt.gov.pl/index.php?id=240&strona=2 (25.05.2015).
17 D. Kaszubowski, J. Oskarbski, Sposoby wykorzystania rozwiązań telematycznych w tworzeniu
zrównoważonych systemów transportu miejskiego, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy
Transportowe” 2011, nr 12, s. 185–193.
18 A. Koźlak, Inteligentne systemy transportowe...
16
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udogodnień wynikających z uruchomienia zintegrowanego systemu wprowadzającego w komunikacji elektroniczną Białostocką Kartę Miejską oraz dynamiczną
informację pasażerską. Udogodnieniem zwiększającym komfort podróży jest
ujednolicony wygląd taboru, a także system klimatyzacji, który założono w 70
pojazdach. Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej przez projekty zrealizowane w obszarze ICT dysponuje informacjami dotyczącymi wielkości sprzedaży,
profili klientów, użytkowania karty, frekwencji na kursach i liniach19.
Początkiem wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze zarządzania
transportem miejskim w Białymstoku z wykorzystaniem elementów ITS było
wspomniane wprowadzenie karty miejskiej, obsługującej wszystkie rodzaje biletów okresowych i jednorazowych. Wprowadzona w 2011 roku Białostocka Karta
Miejska przyczyniła się do wzrostu społeczeństwa informacyjnego miasta. Karta
zastępująca papierową formę biletu, pozwoliła też na obniżenie kosztów związanych z drukiem i dystrybucją biletów, szczególnie jeżeli można ją doładować za
pośrednictwem internetu, a także dostosować ofertę przewozową do potrzeb
mieszkańców. Początkowe trudności techniczne związane z wprowadzeniem
karty zostały ostatecznie rozwiązane i dziś system działa sprawnie. Informatyzacja procesów związanych z funkcjonowaniem transportu zbiorowego w Białymstoku przybliżyła częściowo osiągnięcie poziomu rozwoju określonego jako
smart city20.
Wykonanie projektu mającego na celu usprawnienie ruchu pojazdów, ze
szczególnym uwzględnieniem priorytetu dla komunikacji publicznej, zlecono doświadczonej firmie Siemens Sp. z o.o., będącej liderem technologicznym w dziedzinie inżynierii ruchu drogowego, w tym szczególnie wdrażania systemów sterowania i zarządzania ruchem drogowym. Firma realizowała wiele podobnych
projektów w miastach w Polsce i na świecie, m.in. w Krakowie, Warszawie, Atenach, Budapeszcie, Berlinie, Kopenhadze, Rzymie, Wiedniu, Poznaniu i Rzeszowie21.

B. Prokop, Białystok prekursorem zmian w organizacji transportu, http://portalkomunalny.pl/
bialystok-prekursorem-zmian-w-organizacji-transportu-319685/ (25.05.2015).
20 A. Zalewska-Bochenko, Białostocka Karta Miejska jako element społeczeństwa informacyjnego w Białymstoku, „Studia Informatica” 2012, nr 29, s. 159, 165–166.
21 Rozpoczynamy realizację systemu zarządzania ruchem w Białymstoku, www.siemens.pl/pl/press/news/rozpoczynamy-realizacje-systemu-zarzadzania-ruchem-w-bialymstoku.htm
(25.05.2015).
19
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W ramach wdrożonego w maju 2015 roku22 inteligentnego systemu transportowego obejmującego całe miasto Białystok (co jest ewenementem w skali
kraju), wprowadzono sterowanie sygnalizacją świetlną na 120 skrzyżowaniach,
pierwszeństwo przejazdu dla autobusów komunikacji miejskiej, tablice zmiennej
treści informujące o utrudnieniach w ruchu, objazdach, wypadkach. Dzięki powyższym elementom zarówno kierowcy samochodów, jak i pasażerowie komunikacji publicznej mogą obecnie sprawniej poruszać się po mieście. System nieustannie analizuje natężenie ruchu i na bieżąco dostosowuje funkcjonowanie
sygnalizacji świetlnej. Ostatecznie przez możliwość szybszej reakcji na zaobserwowane utrudnienia skraca się czas przejazdu przez miasto. Informacje z systemu są publicznie udostępniane na specjalnej stronie internetowej, co umożliwia
bieżące śledzenie natężenia ruchu w mieście i ułatwia planowanie podróży. Na
obszarze działania systemu rozmieszczono liczne detektory pojazdów i kamery
automatycznego rozpoznawania tablic, które mierzą natężenie ruchu samochodowego oraz czas przejazdu. System gromadzi powyższe informacje, określa prognozy ruchu i na ich podstawie oraz danych historycznych na bieżąco optymalizuje zarządzanie sygnalizacją świetlną. Jest to rozwiązanie wysoce innowacyjne,
zakładające priorytet dla transportu publicznego. W ramach budowy inteligentnego systemu transportowego w Białymstoku ostatecznie zainstalowano na
skrzyżowaniach ponad 120 kamer monitoringu CCTV, dzięki którym operator
systemu może na bieżąco obserwować sytuację drogową oraz w razie potrzeby
analizować wydarzenia na podstawie archiwizowanych obrazów wideo23. W celu
poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu na pięciu głównych
skrzyżowaniach w Białymstoku działa system wyłapujący kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle (kamery robią zdjęcia, a informacja jest przekazywana straży miejskiej)24.
Realizowane inwestycje mają na celu utrzymywanie dużego udziału transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych, jednocześnie stanowiąc realną alternatywę dla samochodów osobowych25. Podstawowym zadaniem ITS
jest przyspieszenie przejazdu środkami transportu publicznego oraz upłynnienie

22 Inwestycja polegająca na budowie systemu zarządzania ruchem w Białymstoku (współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013). Wdrożenie systemu było realizowane etapami.
23 Ruch dobrze zarządzany – System Zarządzania Ruchem zaczyna pracę, www.bialystok.pl/
pl/wiadomosci/aktualnosci/ruch-dobrze-zarzadzany--system-z.html (25.05.2015).
24 System na skrzyżowaniach wyłapuje piratów drogowych, http://wiadomosci.onet.pl/bialystok/system-na-skrzyzowaniach-wylapuje-piratow-drogow ych/jpx05e (25.05.2015).
25 B. Prokop, Białystok prekursorem zmian…
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jazdy i optymalizacja ruchu w Białymstoku26. Korzyści z wprowadzonych rozwiązań zauważają także korzystający z transportu indywidualnego. Zgodnie
z ideą systemu kierowca jadący z dozwoloną prędkością i wjeżdżający na zielonym świetle na jeden z dwunastu tzw. głównych ciągów komunikacyjnych powinien przejeżdżać przez kolejne skrzyżowania na zielonym świetle, co znacznie
skraca czas podróży. Należy podkreślić, że system „uczy się” w miarę upływu
czasu, dostosowując parametry do bieżącej sytuacji w mieście. Niewątpliwie zaletą wdrożonego systemu jest możliwość dołączenia do istniejących rozwiązań
kolejnych modułów np. systemu parkowania.
Głównym elementem Systemu Zarządzania Ruchem jest utworzone Centrum
Zarządzania Ruchem, które integruje całą bazę danych i umożliwia zdalną obsługę wszystkich elementów systemu. Poza automatycznym działaniem systemu,
operatorzy mogą manualnie dokonywać zmian reagując na bieżąco na występujące wydarzenia (od informacji do policji, służb ratunkowych oraz kierowców,
aż po dostosowanie pracy sygnalizacji na danym skrzyżowaniu i w jego okolicach). Dzięki wykorzystaniu oprogramowania narzędziowego zarządzający ruchem mogą planować, projektować zmiany w ruchu, a następnie przez symulację
sprawdzać ich skuteczność. System wykorzystuje sieć łączności opartą na technologii światłowodowej27.
Realizacja założeń ITS umożliwiła udrożnienie połączeń centrum miasta
z pozostałymi jego częściami i sąsiednimi gminami należącymi do aglomeracji
białostockiej. Z pewnością ruch autobusów jest obecnie bardziej wydajny
i płynny, a przy tym zwiększył się poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży,
z uwagi na zakup nowych środków transportu. Obecnie przez ograniczenie kolizyjności przejazdów na odcinkach ulic, skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych
z ulicami, a także wydzielenie ruchu rowerowego w mieście jeździ się sprawniej,
wygodniej i bezpieczniej. Dzięki poprawie warunków drogowych i modernizacji
ulic, korzyści odczuwają zarówno pasażerowie komunikacji miejskiej, jak i pozostali uczestnicy ruchu drogowego.
Podsumowanie
Inteligentne systemy transportowe z powodzeniem wdrażane na świecie
wspierają także rozwój polskich miast związany z poprawą lokalnej jakości życia. Obiektywna ocena poziomu innowacyjności wdrożonych rozwiązań w Bia-

26
27

Rozpoczynamy realizację systemu zarządzania…
Ibidem.
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łymstoku jest jednak trudna. Niewątpliwie wdrożony w mieście ITS stanowi podstawę do rozwoju kolejnych obszarów realizujących koncepcję smart city. Podstawowym zadaniem zaprezentowanego systemu jest przyspieszenie przejazdu
środkami transportu publicznego oraz upłynnienie jazdy i optymalizacja ruchu.
Należy jednak podkreślić, że Białystok wdrażając innowacyjne rozwiązania
w transporcie miejskim umożliwiło sprawne poruszanie się po mieście zarówno
pasażerom komunikacji miejskiej, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego.
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CITY INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM ON THE EXAMPLE
OF THE CITY OF BIALYSTOK
Summary
The main objective of the paper is to systematize the knowledge of Intelligent Transport Systems (ITS) and present concrete solutions on the example of Bialystok. Cities that take the implementation of the concept of smart city, transforming from the concept of sustainable development
to the concept of intelligent growth, are characterized by managerial innovations and implementation of innovative solutions and due to this can effectively compete with other centers. The benefits
from implementation of ITS can be achieve by both residents and businesses established in the city,
as well as other stakeholders. The results are, among others: increase in the capacity of streets,
reducing travel time, improve customer service, as well as a general improvement in traffic safety
and reducing the negative impact on the environment. These systems allow therefore easing the
problems of European transport policy. The city of Bialystok in 2015 successfully launched the
Intelligent Transport System covering the whole city, which is an important differentiator against
the other cities in the country. The implemented solutions are aimed at most of all sustaining the
large share of mass transport in the transport system. The main tasks of the system presented in the
paper include the acceleration system in public transport, smooth ride and optimization of traffic in
the city.
Keywords: intelligent transport system, smart city, traffic management, intelligent city
Translated by Ewelina Julita Tomaszewska
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OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE
A INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Streszczenie
Problematyka innowacyjności w Polsce zajmuje wiele miejsca w badaniach, raportach oraz
w konstruowanych narzędziach wsparcia. Badania literaturowe wskazują na wagę instytucji w procesie przedsiębiorczym. Wykorzystując badania prowadzone wśród mikroprzedsiębiorstw w Polsce, przeanalizowano czynniki instytucjonalne, które mogą, według badań literaturowych, wpływać
na innowacyjność tych podmiotów. Z badań wynika, że przedsiębiorcy oceniają swoje relacje
z instytucjami formalnymi raczej pozytywnie, jednak wskazują na duże obciążenia biurokratyczne,
które oznaczają mniej czasu na działania kreatywne. Jednym z ważniejszych wniosków, wynikających z badań, jest niska znajomość instytucji wsparcia biznesu wśród badanych mikroprzedsiębiorców.
Słowa kluczowe: otoczenie instytucjonalne, innowacyjność przedsiębiorstw, instytucje, mikoprzedsiębiorstwo

Wprowadzenie
Instytucje formalne w Polsce kształtowały się wraz z transformacją gospodarczą, można było zatem czerpać z doświadczeń krajów o gospodarkach rynkowo rozwiniętych. Niestety na ostateczny kształt tych instytucji wpłynęły uwarunkowania historyczne oraz instytucje nieformalne (uwarunkowania kulturowe,
wyznawane wartości), które doprowadziły do wykształcenia rozwiązań nie do
końca sprawnych. Nie dzieje się tak tylko w Polsce, także inne kraje postsocjalistyczne borykają się z tym problemem2. Na instytucje formalne nakładają się
1

jwas@zie.pg.gda.pl.
S. Estrin, T. Mickiewicz, Shadow economy and entrepreneurial entry, „Review of Development Economics” 2012, Vol. 16, Iss. 4, s. 511–680.
2
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instytucje nieformalne, których funkcjonowanie wynika z uwarunkowań historyczno-kulturowych.
Opisane powyżej uwarunkowania powodują, że jakość instytucji w Polsce
jest oceniana raczej nisko. Przedsiębiorcy nie mają zresztą złudzeń co do otoczenia instytucjonalnego, chociaż zazwyczaj kojarzą go przede wszystkim z instytucjami formalnymi. Często jednak korzystają ze słabości tych instytucji, czego
przejawem jest przedsiębiorczość nieproduktywna, wynikająca z pogoni za rentą
(rent seeking) opisywana m.in. przez Baumolla3, jej przejawem może być pozywanie do sądu konkurentów, przejęcia, unikanie płacenia podatków, wykorzystywanie luk w systemie prawnym. Więcej o przejawach nieproduktywnych zachowań promowanych przez słabe instytucje można przeczytać m.in. w opracowaniach
Sauki4.
Polska nie należy do krajów o wysokim poziomie innowacyjności, chociaż
jak twierdzą eksperci jest nadzieja na zwiększenie działań proinnowacyjnych
wśród przedsiębiorców5. Z raportów na temat innowacyjności wynika, że prym
wiodą głównie większe firmy. Dystans między polskimi firmami a przeciętnym
przedsiębiorstwem w UE zmniejsza się wraz ze zwiększaniem się wielkości
firmy. Jednak i tak Polska jest na jednym z ostatnich miejsc pod względem innowacji. Na 28 krajów UE, duże firmy zapewniają nam 22 miejsce, firmy średnie –
26, a małe – 276 (abstrahując od metody liczenia oraz definicji innowacji, nie jest
to szczytne osiągnięcie).
Istota instytucji i ich wpływ na przedsiębiorczość
Sięgając do źródeł, należy rozpocząć od klasycznej definicji Northa, który
instytucjami nazwał: „zasady gry w społeczeństwie, lub bardziej formalnie wymyślone przez ludzkość ograniczenia, które określają interakcje między jednostkami”7; dzielące się na dwa rodzaje: po pierwsze reguły gry, po drugie organizacje, czyli graczy. Przywołana definicja Northa, jak i jej rozwinięcie, jest
niezwykle pojemna, tak jak i dalsze opisy i definicje instytucji8:
3 W. Baumol, Entprepreneurship: productive, unproductive, and destructive, „Journal of Political Economy” 1990, Vol. 98, No. 5, s. 893–921.
4 A. Sauka, Productive, unproductive and destructive entrereneurship: a theoretical and empirical exploration, William Davidson Institute Working Paper, No. 917, 2008.
5 Na ten temat szerzej P. Zadura-Lichota, Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na
najbliższe lata, PARP, Warszawa 2013.
6 Ibidem, s. 117.
7 D. North, Institutions, Institutional changes and economic performance, Cambridge University
Press, Cambridge 1990.
8 H. Hwang, W. Powell, Institutions and entrepreneurship, w: Handbook of entrepreneurship
research, disciplinary perspectives, red. S. Alvarez, R. Agarwal, O. Sorenson, Springer, 2005,
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−

podzielany model mentalny, rodzinny, zestaw wartości wynikający często z uwarunkowań kulturowych,
− stabilne zwyczaje pojmowania rzeczywistości,
− aparat administracyjny gospodarki,
− reguły gry; jako zbiory reguł, których celem jest rozwiązywanie pojawiających się problemów; jako zasady i regulacje,
− praktyki, technologie lub zasady społecznych relacji, które są zakorzenione w społeczeństwie.
Instytucje dzieli się na formalne i nieformalne. Te pierwsze stosują skodyfikowane struktury prawne i polityczne, a także wszelkie reguły i regulacje zapisane i przekazane zainteresowanym stronom (także pisemne umowy). Instytucje
nieformalne wykorzystują uwarunkowania kulturowe, normy, konwenanse,
i obyczaje, które nie są osadzone w systemie prawnym, ale w społecznych zwyczajach. Instytucje nieformalne związane z tradycjami, zwyczajami, normami
i religiami są najstarszymi i tym samym najtrudniejszymi do zmiany. Williamson
sugeruje, że w ich przypadku zmiana może zająć setki, jeżeli nie tysiące lat9. Wydaje się jednak, że będzie to z pewnością zależało od tego, jak długo dana instytucja nieformalna funkcjonowała w świadomości członków społeczeństwa i jakimi środkami będzie zmieniania.
Egzekwowanie działań instytucji uzależnione jest od relacji między instytucjami nieformalnymi a formalnymi10. Tam, gdzie zasady i normy formalne powieliły istniejące instytucje nieformalne, egzekwowanie tych pierwszych jest
prostsze i nie wymaga dużych nakładów finansowych (np. akcji informacyjnych,
aparatu kontroli).
Badania nad jakością otoczenia instytucjonalnego a przedsiębiorczością są
prowadzone od wielu lat, chociaż w ostatnim okresie zwiększa się liczba doniesień na ten temat. Można wydzielić kilka nurtów tych badań w odniesieniu do
przedsiębiorczości oraz małych i średnich firm, takich jak:

s. 201–232; T. Gaweł, M. Klimczak, Pojęcia instytucji w prawie i ekonomii, w: Ład instytucjonalny
w gospodarce, red. B.B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
2005, s. 73–86; T. Lawrence, C. Hardy, N. Phillips, Institutional effects of inter-organizational
collaboration: The emergence of proto-institutions, „Academy of Management Journal” 2002, Vol.
45, s. 281–290.
9 O. Williamson, The new institutional economics: taking stock, looking ahead, „Journal of Economic Literature” 2000, Vol. 38, s. 595–613.
10 F. Sautet, The role of institutions in entrepreneurship: implications for development policy,
„Mercatus Policy Series – Policy Primer” 2005, No. 1.
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 bariery i warunki wejścia i funkcjonowania przedsiębiorstw (red tape)11,
 relacje między szarą strefą a przedsiębiorczością12,
 przedsiębiorczość nieproduktywna i destruktywna13,
 polityka dotycząca przedsiębiorczości14.
Literatura dotycząca wskazanych nurtów badań jest już całkiem obszerna,
dlatego poniżej zaprezentowano kilka wniosków dotyczących każdego z nich.
Zaprezentowano je bez analizy metodyki badawczej i ze świadomością, że dotyczyły różnych krajów.
Badania przeprowadzone w 39 krajach w ramach projektu Global Entrepreneurship Monitor nie potwierdzają relacji między jakością regulacji dotyczącej
rozpoczynania działalności (czasem, kosztami, liczbą procedur) a zakładaniem
firmy. Nieco innych wyników dostarczyły badania otoczenia, postrzegania
przedsiębiorczego a rozpoczynania działalności gospodarczej, przeprowadzone
na 757 przedsiębiorcach i menedżerach z ośmiu krajów15, w których potwierdzono relację między przyjaznością systemów prawnych a zakładaniem firmy.
Relacje między wielkością szarej strefy a przedsiębiorczością nie są jednoznaczne i będą zależeć od jej poziomu w danym kraju16. Na poziomie indywidualnym osoby o niższej tolerancji ryzyka będą unikały rozpoczynania działalności
w sytuacji, gdy poziom szarej strefy jest znaczący.
Badania związane z produktywną, nieproduktywną oraz destruktywną przedsiębiorczością są przedmiotem wielu opracowań naukowych od czasu, gdy w 1990
roku Baumol opublikował swój pierwszy artykuł na ten temat17. Baumol dowodził

11

S. Ardagna, A. Lusardi, Where does regulation hurt? Evidence from new businesses across countries, „NBER Working Paper” 2009 No 14747; S. Estrin, J. Korosteleva, T. Mickiewicz, Which institutions encourage entrepreneurs to create larger firms?, „Discussion Paper: Centre for Economic
Policy Research” 2011, t. 8247; A. Stel, D. Storey, R. Thurik, The effect of business regulations on
nascent and actual entrepreneurship, „Small Business Economics” 2007, Vol. 28, s. 171–186.
12 S. Estrin, T. Mickiewicz, Shadow economy…, s. 511–680; T. Putnins, A. Sauka, Shadow economy index for the Baltic countries 2009–2011, The Centre for Sustainable Business at SSE Riga,
Riga 2012.
13 A. Sauka, F. Welter, Taking advantage of transition: the case of Safety Ltd. in Latvia, w: The
cutting edge: innovation and entrepreneurship in new Europe, red. R. Aidis, F. Welter, Edward
Elgar, Cheltenham–Northampton 2008, s. 111–128.
14 W. Barlett, N. Cuckovic, M. Xheneti, Institutions, entrepreneurship development and SME
policies in South East Europe, „6th International Conference on Entrerprise in Transition”, University of Split, Split 2005, s. 1435–1454.
15 D. Lim, E. Morse, R. Mitchell, K. Seawright, Institutional environment and entrepreneurial
cognitions: a comparative business systems perspective. „Entrepreneurship Theory and Practice”
2010, Vol. 34, No. 3, s. 491–516.
16 S. Estrin, T. Mickiewicz, Shadow economy…, s. 511–680
17 W. Baumol, Entprepreneurship: productive…, s. 893–921.
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on, że przedsiębiorcy w pogoni za rentownością są skłonni poszukiwać rozwiązań dogodnych dla nich, a zwiększając tym swoje dochody, pozbawiają tym samym swoich konkurentów możliwości produkcji, bądź też w skrajnych przypadkach, doprowadzają do zmniejszenia ogólnej produkcji.
Bartlett, Cuckovic, Xheneti przeanalizowali wpływ polityki wobec MSP na
rozwój przedsiębiorczości w krajach byłej Jugosławii18. Z polskiego punktu widzenia jest to interesujące opracowanie, ponieważ oparte jest m.in. na teorii Northa dotyczącej historycznego przywiązania (path dependency) do przeszłości
i trudnej ścieżki zmian w instytucjach, nawet jeżeli zmiany te miałyby zwiększyć
ich efektywność19. Potwierdzeniem wpływu zaszłości historycznych są badania,
z których wynika, że mieszkańcy wschodnich Niemiec przejawiają niższe preferencje do samodzielności niż zachodnich20. Obciążenie przeszłością wzmacnia
skłonności w krajach postsocjalistycznych do korupcji, a słabe instytucje, biurokracja, nieefektywne prawo ją potęgują21. Kraje postsocjalistyczne borykają się
z nieustabilizowanymi regulacjami, brakiem tradycji w zarządzaniu na rynku
konkurencyjnym oraz niższą akceptacją dla przedsiębiorczych działań22. W Polsce najczęściej można spotkać się z opisami barier ze strony instytucji formalnych, na jakie napotykają przedsiębiorcy, lub też relacji między szeroko pojętymi
instytucjami wsparcia biznesu a przedsiębiorczością. Zaczęto jednak sięgać także
do zagadnień związanych z instytucjami nieformalnymi (np. historycznymi uwarunkowaniami akceptacji przedsiębiorczości23).
Instytucje a innowacyjność przedsiębiorstw
W literaturze przedmiotu dotyczącej instytucji, niewiele jest doniesień odnoszących się bezpośrednio do relacji między ich jakością a innowacjami. Z badań
Shane’a wynika, że nie wystarczy zwiększać wydatki na innowacje, jeżeli nie

18

W. Barlett, N. Cuckovic, M. Xheneti, Institutions, entrepreneurship…, s. 1435–1454.
D. North, Institutions, institutional changes...
20 S. Bauerschuster, O. Falck, R. Gold, S. Heblich, The shadows of the socialist past: Lack of
self-reliance hinders entrepreneurship, „European Journal of Political Economy” 2012, Vol. 28,
s. 485–497.
21 V. Tonoyan, R. Strohmeyer, M. Habib, M. Perlitz, Corruption and entrepreneurship: how
formal and informal institutions shape small firm behavior in transition and mature market economics, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2010, Vol. 34, Iss. 5, s. 803–830.
22 T. Manolova, R. Eunni, B. Gyoshev, Institutional environments for entrepreneurship: evidence
from emerging economies in Eastern Europe, „Etrepreneurship Theory and Practice” 2008, Vol.
32, Iss. 1, s. 203–218.
23 H. Nowak, Determinanty przetrwania nowo utworzonych przedsiębiorstw w województwie
wielkopolskim – podejście instytucjonalne, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
2013.
19
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zmieni się wartości kulturowych w społeczeństwie24. Badania oparto na szeroko
przedstawianych badaniach Hofstede’a25, które pozwalają na eksplorację wielu
ciekawych płaszczyzn na styku przedsiębiorczości i kultury, czyli kontekstu instytucjonalnego. Były także impulsem do dalszych analiz relacji między odniesieniami kulturowymi a innowacyjnością. Prace Shane’a wyraźnie wskazują na
związek między indywidualizmem i akceptacją ryzyka oraz innowacyjnością26.
Z pewną ostrożnością można przywołać wyniki badań porównawczych
Hofstede’a opisującego pięć wymiarów kultury narodowej27 (gdzie Polska jest
krajem o przewadze zachowań indywidualnych – indeks 6028). Nie wyróżnia się
tym jednak szczególnie na tle sąsiadów, np. dla Czech wartość indeksu wynosi
58, a dla Niemiec – 67. W drugim indeksie jednak, przywołanym przez Shane’a,
nasz kraj wypada dużo gorzej. Wartość 92 indeksu wskazującego na unikanie
niepewności plasuje Polskę w niechlubnej czołówce – dla przykładu dla naszych
sąsiadów Czechów jego wartość wynosi 74, a dla Niemców – 65. Tak wysoka
skłonność do unikania ryzyka z pewnością ma znaczenie w podejmowaniu decyzji przedsiębiorczych oraz tych dotyczących innowacji.
Jak dowodzi Aleksander, dużą rolę w chęci wprowadzania innowacji odgrywają regulacje prawne, takie jak: egzekwowanie kontraktów oraz prawa własności i ochrona praw własności, które wpływają na współpracę między partnerami29.
Warto kilka słów poświęcić zaufaniu społecznemu, jako instytucji nieformalnej, uwarunkowanej kulturowo. W krajach transformujących się byłego bloku
wschodniego, zaufanie do instytucji formalnych nie jest wysokie, dużo wyższe
jest zaufanie do najbliższych i przyjaciół. Z badań ogólnoświatowych wynika
także, że poziom zaufania jest uzależniony od poziomu PKB per capita30. Według danych European Social Survey odsetek osób powyżej 16 roku życia ufają-

S. Shane, Cultural inflluences on national rates on innovation, „Journal of Business Venturing” 1993, Vol. 8, s. 59–73.
25 G. Hofstede, Culture's consequences:comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations, Sage, Thousand Oak 2001.
26 S. Shane, Cultural inflluences on national…, s. 59–73; S. Shane, Why do some societies
achieve and not others, „Journal of Business Venturing” 1992, Vol. 7 No. 1, s. 29–46.
27 G. Hofstede, Culture's consequences…
28 Przywołane wartości pochodzą z http://geert-hofstede.com.
29 E. Alexander, The effects of legal, normative, and cultural-cognitive institutions on innovation
in technology alliances, „Management International Review” 2012, Vol. 52, No. 6, s. 791–815.
30 J. Czapiński, Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu
Społecznego, Warszawa 2011.
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cych innym ludziom w Polsce jest niższy (21,9%) niż średni w krajach europejskich (29,3%)31. Ten niższy niż w pozostałych rozwiniętych krajach europejskich
poziom zaufania społecznego jest z pewnością negatywnym czynnikiem, który
hamuje innowacyjność w naszej gospodarce. W przypadku, gdy instytucje formalne są niskiej jakości, zaufanie do jednostek może je zastąpić, np. w transakcjach rynkowych i zawieraniu kontraktów. Zaufanie (do kontrahentów i współpracowników) jest także istotne przy ochronie własności intelektualnej,
szczególnie gdy proces patentowania jest skomplikowany, długotrwały i odpłatny.
Jak wynika z przeglądu literaturowego, różnorodność aspektów instytucjonalnych w badaniach nad przedsiębiorczością i innowacyjnością jest duża.
Założenia badawcze
Nie jest ambicją autorki tworzenie modelu instytucji (formalnych i nieformalnych) wpływających na działalność innowacyjną. Gdy się nad tym zagadnieniem zastanowić, należy z pokorą stwierdzić, że przebadanie wszystkich instytucji to praca na wiele lat. W artykule skupiono się więc tylko na kilku elementach
otoczenia instytucjonalnego, tych, które badane są rzadziej, a przede wszystkim
na przyjrzeniu się, co sami przedsiębiorcy o tym otoczeniu myślą. Należy bowiem pamiętać, że w rzeczywistości najistotniejsze jest to, jak przedsiębiorcy postrzegają otoczenie, a nie jakie ono rzeczywiście jest32.
Przystępując do analizy badanego zjawiska, na podstawie prowadzonego
wcześniej badania poczyniono następujące założenia:
− działalność innowacyjna wymaga od właściciela czasu: w sytuacji zbyt
dużego obciążenia biurokratycznego nie ma miejsca na kreatywność, poszukiwanie funduszy, partnerów itp.,
− działalności innowacyjnej, szczególnie w przypadku najmniejszych podmiotów, sprzyja wsparcie instytucji otoczenia biznesu,
− działalność innowacyjna wymaga odpowiedniego klimatu i akceptacji
przez otoczenie działań przedsiębiorczych: wspiera to rodzące się pomysły przez wzmacnianie motywacji do ich realizacji i poczucia misji, jaką
się spełnia np. w lokalnej społeczności,

P. Dominiak, J.E. Wasilczuk, K. Zięba, N. Daszkiewicz, A. Sobiechowska-Ziegert, Sektor
MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, Agencja Rozwoju
Pomorza SA, Gdańsk 2013.
32 J.E. Wasilczuk, Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw – aspekty teoretyczne i badania
empiryczne, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005.
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−

działalności innowacyjnej sprzyja współpraca między firmami, instytucjami, a jest ona możliwa tylko w wypadku zaufania do partnerów.
Dalsze rozważania na temat wpływu instytucji na innowacyjność przedsiębiorstw przeprowadzono na podstawie badania prowadzonego przez autorkę
wraz z zespołem wśród mikro- i małych przedsiębiorstw zarówno na Pomorzu,
jak i w całym kraju. Analizie poddano wyniki z trzech badań:
1. Badanie wśród 290 mikroprzedsiębiorców Pomorza. Przeprowadzono je jesienią 2012 roku (wywiad kwestionariuszowy telefoniczny). Tych samych
przedsiębiorców badano w 2009 roku. Badania były prowadzone w ramach
projektu Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze33.
2. Badanie wśród 1612 mikroprzedsiębiorców z Polski z trzech branż. Badania
przeprowadzono jesienią 2012 roku (wywiad kwestionariuszowy telefoniczny)34.
3. Badania wśród 300 przedsiębiorców Pomorza przeprowadzone w 2010 roku
(wywiad kwestionariuszowy telefoniczny)35.
Wyniki badań
Podstawowym opisanym badaniem jest Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze (POG). Jego wyniki uzupełniono jednak o badania opisane powyżej
w punkcie 2 i 3. Tam, gdzie treść będzie się do nich odnosiła, w nawiasach
umieszczono odpowiednio zapis: MikroP – dla badań wśród mikroprzedsiębiorców z Polski, lub E2012 – dla badań przeprowadzonych wśród 300 przedsiębiorców Pomorza.
Wprowadzeniem do wyników badań są dane dotyczące innowacyjności pomorskich mikroprzedsiębiorców zebrane w badaniu POG. W kwestionariuszu
wywiadu nie postawiono pytania o innowacje (nie było to tematem wiodącym
badań), ale o szeroko pojęte zmiany planowane na kolejny rok funkcjonowania.
Większość z zaproponowanych w kafeterii zmian nosi znamiona innowacji, stąd
też bez zbędnego wgłębiania się w definicję tychże, można zaobserwować, że
plany innowacyjne mikroprzedsiębiorstw skurczyły się w ciągu ostatnich trzech
lat. O ile w 2009 roku 70% firm planowało wprowadzenie nowych produktów,

Projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, P. Dominiak, J.E. Wasilczuk, K. Zięba, N. Daszkiewicz, A. Sobiechowska-Ziegert, Sektor MSP na Pomorzu…
34 Projekt sfinansowany w ramach grantu badawczego NCN na podstawie umowy nr 3051/B/
H03/2010/38.
35 Projekt: EURO 2012 – szanse i zagrożenia dla Pomorza, był sfinansowany w ramach EFS,
(01/POKL/8.1.2/2008), J.E. Wasilczuk, K. Zawadzki, Euro 2012. Czy ten mecz można wygrać?,
Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011.
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a 57% – nowych metod produkcji (rzeczywiście zrealizowało te plany odpowiednio 42% oraz 21% badanych firm), to spadek planów do 45% oraz 24% oznacza
jednocześnie drastyczny spadek ich realizacji w kolejnych latach.
W ramach badania relacji między pracownikami instytucji a przedsiębiorcami zapytano o ich ocenę w skali od „bardzo źle” i „źle” przez „neutralnie” do
„dobrze” i „bardzo dobrze”. Wyniki wyważono przez przemnożenie odpowiedzi
neutralnych przez 100, tych poniżej przez 50 i 75 i odpowiednio tych powyżej
przez 125 i 150 (tab. 1). Tym samym wartości powyżej 100 oznacza ocenę jednoznacznie pozytywną, rosnącą wraz z wartością indeksu. Generalnie mikroprzedsiębiorcy ocenili relacje z pracownikami instytucji pozytywnie, najwyżej
z tymi z banków, najniżej – z urzędu gminy lub miasta.
Tabela 1
Ocena relacji z pracownikami instytucji (100 – wartość neutralna).

Instytucja

Wartość

Urząd gminy/miasta

109,55

US

113,56

ZUS

110,71

Banki

117,47

Uwaga: przedstawiono wyniki tylko dla instytucji na temat których wypowiedziało się ponad
90% respondentów.
Źródło: obliczenia własne na podstawie wyników badań POG.

Przedsiębiorcy oceniali także uciążliwość biurokratyczną związaną z działalnością gospodarczą: za najbardziej uciążliwe biurokratycznie uznali podatki
(85%), następnie rachunkowość (46%) i pozwolenia na budowę (40%). Kontakty
z bankami zostały jednak ponownie ocenione jako przyjazne, ponad 70% respondentów wskazało na nieznaczną uciążliwość biurokratyczną z tym związaną (pytanie dotyczyło tylko tych, którzy mają kontakty z bankami). Słabość instytucji
formalnych przekłada się często na konieczność podejmowania przez przedsiębiorców zbędnych działań (biurokracja, brak odpowiednich kompetencji urzędników itp.). Z badań sondażowych przeprowadzonych przez autorkę wśród 300
przedsiębiorców w 2011 roku (E2012), wynika, że większość (60%) przedsiębiorców traci na działania nieefektywne, związane z biurokracją, od jednej do
pięciu godz. tygodniowo. Stosunkowo duża grupa (16%) poświęca jednak na takie działania nawet 15 godz. tygodniowo. Ponadto, jak wynika z ankiety ogólnopolskiej (MikroP), 67% mikroprzedsiębiorców twierdzi, że ograniczenie biurokracji w kontaktach z instytucjami pozwoliłoby im oraz ich pracownikom na
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zajęcie się bardziej efektywnymi działaniami w firmie. Na pytanie otwarte, jakie
to byłyby działania wskazywali głównie pozyskiwanie nowych klientów; niestety
jedynie 31 na 1612 mikroprzedsiębiorców pomyślałoby o innowacjach.
Znamiennych informacji dostarczyło pytanie o znajomość instytucji wsparcia biznesu na własnym terenie. Aż 67% mikroprzedsiębiorców pomorskich takich instytucji nie zna. Co więcej, okazuje się, że nie jest to tylko problem mikro
skali, także małe i średnie przedsiębiorstwa z Pomorza badane w ramach tego
samego projektu w 74% nie znają żadnych instytucji wsparcia w swoim regionie
(badaniem objęto 695 przedsiębiorstwach, metodą wywiadu bezpośredniego).
Przedsiębiorcy nie odczuwają troski władz lokalnych o tworzenie przedsiębiorczego klimatu. Trzy czwarte z nich nie odczuwa żadnych działań zmierzających do jego poprawy, a jedynie 5,5% uważa, że przyjazny klimat został stworzony lub odczuwa to sporadycznie – 18%.
Jak wykazano, ważną rolę w działalności przedsiębiorczej i innowacyjnej
ogrywa zaufanie. Zapytano mikroprzedsiębiorców o poziom wzajemnego zaufania – 34% uważa, że jest on bardzo wysoki i wysoki, 20% natomiast ocenia go
jako niski i bardzo niski. Niecała połowa (44%) wskazuje na średni poziom wzajemnego zaufania. Trudno określić, czy jest to wynik satysfakcjonujący. Jeżeli
przyrównać go do przywołanych powyżej badań European Social Survey, mówiących że w Europie 30% osób powyżej 16 roku życia ufa innym ludziom – nie
ma się czego obawiać. Wiadomo jednak, że przedsiębiorcy w Polsce niechętnie
ze sobą współpracują (potwierdzają to np. badania przeprowadzone przez PARP
na temat udziału w postępowania publicznych)36.
Podsumowanie
Dla każdego z czterech postawionych powyżej założeń do badań można sformułować wnioski:
1. Właściciele mikroprzedsiębiorstw wiele czasu spędzają na działaniach związanych z biurokracją i kontaktach z urzędami. Jednocześnie dobrze oceniają
kontakty z instytucjami formalnymi i kompetencje urzędników. Nie będzie
więc odkrywczym wniosek, że wsparciem byłoby ograniczenie biurokratycznych procedur i dalsza dbałość o jakość obsługi przedsiębiorcy, która już
w tej chwili jest wysoko oceniania.
2. Bardzo niepokojący jest fakt słabej znajomości instytucji otoczenia biznesu
przez mikroprzedsiębiorców. Mimo dużych środków wydatkowanych na ten

36

A. Kowalewska, J. Szut, Nowe podejście do zamówień publicznych, PARP, Warszawa 2011.
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cel, świadomość możliwości udania się po pomoc jest niewielka. Bez szerokiej akcji promocyjnej (może inaczej zaprojektowanej niż dotychczas) przedsiębiorcy będą cały czas twierdzić, że nikt się nimi nie interesuje i ich nie
wspiera. Pozostaje jednak otwarte pytanie, jakiego rodzaju wsparcia należy
udzielać (ale to kwestia do rozstrzygnięcia w innych badaniach).
3. Przedsiębiorcy nie czują dbałości władz lokalnych, które by tworzyły odpowiedni klimat dla akceptacji ich działań. W przypadku mikroprzedsiębiorców, którzy wywodzą się z tych samych społeczności, w których później prowadzą działalność, jest to niezwykle istotne. Istnieje wiele potwierdzonych
badań wskazujących na wagę najbliższego otoczenia w działalności przedsiębiorczej.
4. Mimo nie najwyższego poziomu zaufania w naszej kulturze, mikroprzedsiębiorcy raczej ufają swoim partnerom biznesowym. Należy to uznać za bardzo
dobry symptom, sprzyjający zacieśnianiu współpracy, która może zaowocować nowymi rozwiązaniami w biznesie (innowacjami). Nie należy jednak
popadać w euforię, próbując odgórnie narzucać rozwiązania (np. w postaci
klastrów). Z doświadczeń oraz doniesień literaturowych na temat przedsiębiorców w Polsce i Europie wynika, że wszelka ingerencja odgórna jest negatywnie postrzegania. To przedsiębiorcy sami powinni dostrzec wartość
w tworzeniu aliansów – zaczynając od tych nieformalnych, by z czasem, niestety nie tak krótkim, przekształcać je w bardziej formalne rozwiązania.
Należy pamiętać, że wnioski te są wyciągnięte na podstawie badań przeprowadzonych na trzech różnych próbach badawczych, które nie były jednorodne
pod względem branży i lokalizacji, a ich dobór spełniał kryteria założone dla każdego z realizowanych projektów. Jeżeli jednak weźmie się pod uwagę to, że dotyczyły one tego samego otoczenia prawnego, takich samych instytucji i uwarunkowań kulturowych, można posłużyć się nimi jako tłem do dalszego zgłębiania
zagadnień związanych z relacją między innowacyjnością przedsiębiorstw a instytucjami formalnymi i nieformalnymi w Polsce.
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INSTITUTIONAL ENVIRONMENT
AND INNOVATIVENESS OF BUSINESSES
Summary
The issues of innovativeness in Poland is an important part in research, reports and support
mechanisms. The literature research shows, that institutions play a very important role in entrepreneurship as well as in innovation process. Using the research conducted among the micro entrepreneurs in Poland the institutional factors are analyzed, which can, according to literature research,
impact the innovativeness of these entities. The conclusion from the research is that entrepreneurs
evaluate their relations with forma institutions rather positive, however they indicate the large bureaucracy burdens, which leave less time for creative activities. The knowledge about the supporting institutions among entrepreneurs is very low, which is the very important conclusion from the
research..
Keywords: institutional environment, innovativeness of enterprises, institutions, micro enterprise
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Streszczenie
Skuteczne kampanie marketingowe nie są dziełem przypadku, a efektem pracy zatrudnionych
w tym obszarze ludzi. To od ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zależy powodzenie lub fiasko podejmowanych działań. Celem prezentowanego artykułu jest identyfikacja wymagań kompetencyjnych w zawodzie marketingowca, skonfrontowanie opinii studentów i pracodawców w tej kwestii oraz wskazanie roli uczelni w przygotowaniu absolwenta do podjęcia pracy
zawodowej związanej z tym obszarem.
Słowa kluczowe: kompetencje, marketingowiec, studenci, pracodawcy, absolwenci, wyższa uczelnia, rynek pracy

Wprowadzenie
Marketing jest integralnym elementem każdej prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiada za łączność między danym podmiotem a jego klientami,
za kształtowanie korzystnych relacji między uczestnikami gry rynkowej. Specjalista ds. marketingu czy szerzej marketingowiec to obecnie jeden z bardziej pożądanych i popularnych zawodów na rynku pracy. Świadczy o tym chociażby
liczba ogłoszeń pracodawców. W maju 2015 roku tylko na portalu pracuj.pl
w kategorii „marketing” można było znaleźć ponad 1200 ofert pracy. Co więcej
według prognoz przygotowanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
1
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oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych liczba miejsc pracy w tym zawodzie do
2020 roku w każdym sektorze gospodarki ma znacznie wzrosnąć2.
Na bazie wspomnianych prognoz, na portalu Money.pl w listopadzie 2014
roku opublikowano zestawienie zawodów przyszłości, dla których w 2020 roku
będzie najwięcej ofert pracy. Obok takich grup zawodowych, jak nauczyciele
kształcenia zawodowego, fizycy, chemicy, matematycy, specjaliści nauk biologicznych, inżynierowie elektrotechnologii, specjaliści z dziedzin społecznych
i religijnych, architekci, geodeci, projektanci, inżynierowie, specjaliści IT czy też
specjaliści ds. finansowych znaleźli się także specjaliści ds. administracji,
a wśród nich marketingowcy. W 2020 roku w analizowanej grupie zawodowej
zatrudnionych ma być nawet 564 tys. osób, czyli o 175 tys. więcej niż obecnie3.
Marketingowcy znajdują zatrudnienie w każdym sektorze gospodarki. Na
specjalistów z tej dziedziny coraz bardziej otwiera się także administracja państwowa, jednostki samorządowe czy też organizacje non profit. Oczywistym
miejscem pracy są działy i komórki ds. marketingu, gdzie naturalna ścieżka
awansu przebiega od asystenta przez specjalistę, menedżera (kierownika) do dyrektora. W organizacjach potrzebni są jednak nie tylko specjaliści o uniwersalnym wykształceniu marketingowym, ale także fachowcy o wyspecjalizowanych
umiejętnościach, tacy jak analitycy rynku, osoby prowadzące kampanie promocyjne w portalach społecznościowych czy rzecznicy prasowi. Wiele miejsc pracy
dlatego oferują instytuty badań rynku, agencje reklamowe czy agencje public relations.
Niestety wzrostowi popytu na specjalistów ds. marketingu jak dotąd nie towarzyszyła rosnąca liczba dobrze wykształconych marketingowców o wysokich
kwalifikacjach zawodowych i odpowiednim doświadczeniu. Popularność tego
kierunku studiów sprawiła bowiem, że kilkanaście lat temu powstało wiele prywatnych szkół kształcących przyszłych marketingowców, które jak się okazało
niezbyt troszczyły się o jakość tego kształcenia. Łatwość w dostaniu się na studia
i ich ukończenia wpłynęła na renomę tego zawodu. Na rynek wypuszczono wiele
osób, które nie miały odpowiedniego przygotowania.

2 Prognozy zatrudnienia w Polsce do 2020 roku. Syntetyczne wyniki i wnioski. Raport IX, red.
E. Kwiatkowski, B. Suchecki, IPiSS, Warszawa 2014, https://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/g2/oryginal/2014_06/d28a7ae2742838684c7ae38deff172ee.pdf, s. 238–250 (25.05.2015).
3 A. Nowak, Zawody przyszłości. Zobacz, w których branżach będzie najwięcej ofert pracy
w 2020 roku, www.money.pl/gospodarka/ wiadomosci/artykul/zawody-przyszlosci-zobacz-w-ktorych,221,0,1662429.html, s. 10 (25.05.2015).
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Dobry i skuteczny marketing nie jest tymczasem dziełem przypadku. To rezultat starannie zaplanowanych i przemyślanych działań, zrealizowanych z wykorzystaniem najnowszych metod i narzędzi, zintegrowanych w innowacyjny
sposób. To proces, który łączy w sobie naukę i sztukę, podlegając ciągłej ewolucji. Decydujący wpływ na sukces tak rozumianego procesu mają zatrudnieni
w tym obszarze ludzie. To oni stanowią kluczowy kapitał przedsiębiorstwa. Od
ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zależy bowiem powodzenie
lub porażka podejmowanych działań, a co za tym idzie rynkowe losy danego podmiotu.
Pojawiają się zatem pytania: Jakie kompetencje pozwalają efektywnie wykonywać pracę w zawodzie marketingowca? Co sądzą o tym studenci/absolwenci
uczelni, a co pracodawcy? W jaki sposób można nabyć potrzebne kompetencje
i co mogą w tym obszarze uczynić uczelnie? Zagadnieniom tym poświęcono niniejszy artykuł – jego zasadniczym celem jest identyfikacja wymagań kompetencyjnych w zawodzie marketingowca, skonfrontowanie opinii studentów i pracodawców w tej kwestii oraz wskazanie roli uczelni w przygotowaniu absolwenta
do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach związanych z marketingiem.
Rozważania nad profilem kompetencyjnym marketingowca poparto wynikami badań wtórnych, typu desk research (źródła literaturowe, opracowania i raporty badawcze) oraz badań pierwotnych zrealizowanych na początku 2015 roku
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w dwóch analizowanych grupach docelowych – studentów4 oraz pracodawców5. W artykule zaprezentowano
cząstkowe wyniki badań, stanowiące ilustrację podjętych w nim rozważań.
Przedstawiono także wybrane postulaty pracodawców, skierowane w stronę
uczelni odnośnie do modyfikacji, uzupełnienia programów i form kształcenia
4 Badanie przeprowadzono w kwietniu 2015 r. w formie ankiety audytoryjnej. Badaną zbiorowość stanowiła grupa 20 studentów 3 roku I stopnia, na kierunku zarządzanie, specjalności marketing. W badaniu wzięli udział studenci kończący studia, pracujący lub odbywający staże zawodowe,
dobrani w sposób celowy. Badanie miało charakter eksploracyjny. Jego wyniki stanowią wstęp do
dyskusji nad problematyką poruszoną w artykule.
5 Badania przeprowadzono w styczniu i lutym 2015 r. w ramach projektu Kuźnia Kadr IV finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem badań była odpowiedź na pytanie
o charakter pożądanych zmian w kształceniu studentów wybranych sześciu kierunków tak, aby
pomóc absolwentowi w sprawniejszym poruszaniu się na rynku pracy. W części jakościowej badań
przeprowadzono zogniskowane wywiady grupowe (FGI, 6 spotkań po 6–13 osób), w części ilościowej wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne oraz wywiady realizowane za pośrednictwem internetu (CATI oraz CAWI, razem 116 wywiadów). W badaniach wzięli udział pracodawcy zatrudniający absolwentów poszczególnych kierunków. Autorami badań są prof.
D. Doliński i dr T. Grzyb. D. Doliński, T. Grzyb, Pracodawcy o absolwentach wybranych kierunków Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Raport podsumowujący badania jakościowe
i ilościowe, Kuźnia Kadr IV, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.
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w celu maksymalizacji skutecznego nabywania kluczowych kompetencji przez
absolwentów.
Kompetencje i ich rodzaje
Jednoznaczne określenie istoty kompetencji jest zadaniem niezwykle trudnym. W literaturze przedmiotu prezentowanych jest wiele konkurencyjnych wobec siebie definicji analizowanego terminu. Kategoria ta jest różnie pojmowana
i przyjmuje odmienne znaczenia m.in. w zależności od kontekstu, w którym jest
wykorzystywana. „Wyzwania związane z jasnym określeniem pojęcia kompetencji bardzo dobrze wypunktowane są w badaniach, prowadzonych przez grupę roboczą działającą z ramienia Society For Industrial and Organizational Psychology6, w których okazało się, że nawet jednorodne grupy ekspertów nie są
w stanie dojść do tego, czym jest kompetencja”7.
Dla potrzeb niniejszego artykułu przyjęto definicję kompetencji, jaką podają
Wąsowska-Bąk, Górecka i Mazur. Według nich „kompetencja to wymagania organizacji wobec zatrudnionych w niej pracowników w zakresie kluczowych obszarów ich pracy. Oczekiwania te odnoszą się do umiejętności, wiedzy i postaw
pracowników8, a dookreślone są za pomocą wskaźników behawioralnych, czyli
konkretnych zachowań”9. Można zatem powiedzieć, że kompetencje to umiejętności, wiedza, postawa w danym obszarze, potrzebne do efektywnego wykonywania pracy na danym stanowisku.
Złożoność i wieloznaczność pojęcia kompetencji powoduje, że wielu autorów podkreśla konieczność ich podziału na odpowiednie kategorie. Podobnie jak
w przypadku samej definicji kompetencji, tak i tu istnieje wiele podejść do wspomnianego podziału.
Ciekawe ujęcie zaproponował T. Rostkowski10, który wyróżnił trzy główne
rodzaje kompetencji: kompetencje organizacyjne (wynikające z wartości, misji
6 J.S. Shippmann et al., The practice of competency modeling, „Personnel Psychology” 2000,
Vol. 53, Iss. 3, s. 703–740.
7 Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań
BKL z 2013 r., red. J. Górniak, PARP, Warszawa 2014, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20140523082725/BKL_IVed_raport_podsumowujacy.pdf?1400826454, s. 51 (25.05.2015).
8 Niektórzy autorzy dodają do tego zestawu cechy osobowości jako czwarty element kompetencji: S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 13.
9 K. Wąsowska-Bąk, D. Górecka, M. Mazur, Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy, Wyd. Helion, Gliwice
2012, s. 22.
10 Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, red. T. Rostowski, Difin, Warszawa
2004, s. 59.
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i wizji organizacji, wspólne dla wszystkich pracowników danego podmiotu),
kompetencje specyficzne dla funkcji (związane z rodzajem wykonywanej pracy,
odnajdywane u osób zaangażowanych w konkretnych obszarach działalności, np.
w marketingu) oraz kompetencje hierarchiczne (wymagane od pracowników
w związku z przypisanymi do nich rolami, specyficzne dla roli, np. asystenta,
specjalisty, kierownika, dyrektora).
Nieco innego podziału kompetencji dokonał G. Filipowicz11, który wskazał
na cztery zasadnicze grupy kompetencji: osobiste (związane z indywidualnym
sposobem realizacji zadań), społeczne (związane z koniecznością kontaktów
z innymi ludźmi), menedżerskie (związane z zarządzaniem pracownikami) oraz
zawodowe (mające związek z zadaniami specjalistycznymi dla danej grupy stanowisk, wymagane od osób, które wykonują dany zawód).
Łącząc oba podejścia i przyjmując perspektywę organizacji, można w przypadku jej pracownika wyróżnić kompetencje ogólne (osobiste i społeczne) – wymagane od wszystkich, jednak w różnym stopniu (tj. na różnym poziomie) w zależności od zawodu czy stanowiska – będące bazą dla pozostałych kompetencji
oraz kompetencje odnoszące się do danego miejsca pracy, związane z określonym zawodem, właściwe dla konkretnego stanowiska (kompetencje organizacyjne, zawodowe, hierarchiczne).
Jakie zatem są ogólne wymagania kompetencyjne zgłaszane obecnie wobec
pracowników? Jakie kompetencje osobiste i społeczne są pożądane na rynku
pracy? Które z nich są szczególnie istotne w zawodzie marketingowca?
Ogólne wymagania kompetencyjne stawanie pracownikom (również
marketingowcom)
Z badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w okresie od 10 marca do 10
czerwca 2014 roku w ramach piątej edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego wynika,
że pracodawcy za najbardziej przydatne kompetencje (bez względu na zawód, do
którego poszukiwali pracowników) uznają12:
− kompetencje samoorganizacyjne – zarządzanie czasem, samodzielność,
podejmowanie decyzji i przejawianie inicjatywy, odporność na stres,
chęć do pracy,
G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Wolters Kluwer,
Warszawa 2014, s. 102.
12 M. Kocór, A. Strzebońska, M. Dawid-Sawicka, Rynek pracy widziany oczami pracodawców,
PARP, Warszawa 2015, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20150410104351/Rynek_pracy_widziany_oczami_pracodawc_w.pdf?1428655495 (25.05.2015).
11
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−

kompetencje interpersonalne – umiejętność kontaktowania się z ludźmi,
bycia komunikatywnym, współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów międzyludzkich.
Pracodawcy od pracowników umysłowych wymagają ponadto kompetencji
językowych, kognitywnych (wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie
wniosków, ciągłe uczenie się nowych rzeczy, logiczne myślenie, analiza faktów,
umiejętność szybkiego streszczania dużej ilości tekstu), komputerowych (wykorzystanie internetu, podstawowa znajomość pakietu typu MS Office, znajomość
specjalistycznych programów) i matematycznych (wykonywanie obliczeń).
W związku z tym, że praca w zawodzie marketingowca związana jest ze studiami wyższymi, zasadne jest postawienie pytania o oczekiwania pracodawców
wobec absolwentów uczelni. Opracowanie, które próbuje przedstawić analizowany problem z perspektywy ogólnopolskiej jest m.in. Raport. Dwa światy.
Kompetencje przyszłości 2014, przygotowany przez Stowarzyszenie na rzecz
Akademickich Biur Karier oraz Instytut Liderów Zmian13. Autorzy prezentują
w nim, o jakie kompetencje warto zadbać na różnych etapach rozwoju zawodowego. Szczególną cechą raportu jest skonfrontowanie dwóch perspektyw: studenta i absolwenta uczelni oraz potencjalnego pracodawcy14.
W wyniku tej konfrontacji okazało się m.in., że pracodawcy zwracają szczególną uwagę na takie kompetencje kandydatów do pracy, jak umiejętność pracy
zespołowej (59% osób uznało tę kompetencję za istotną), kreatywność (52%),
radzenie sobie w zaskakujących i trudnych sytuacjach (50%) oraz samodzielność
(48%). Tymczasem w opinii studentów i absolwentów praca zespołowa i samodzielność nie ma tak dużego znaczenia – odpowiednio 38% i 34% osób uznało
daną kompetencję za istotną. Ważna natomiast jest kreatywność (53%).
Według analizowanych badań na etapie utrzymywania stanowiska dla pracodawców nadal najistotniejsza jest praca zespołowa (59%), natomiast dla studentów i absolwentów najistotniejsze okazało się radzenie sobie ze stresem (45%).
Z kolei przy awansie pracodawcy wskazywali głównie na samodzielność (52%)
oraz pracę zespołową (48%); studenci i absolwenci za najważniejszą kompetencję uznali kreatywność (55%), nie przypisując jednocześnie tak dużego znaczenia
samodzielności (37%) i pracy zespołowej (16%).

Badanie przeprowadzono w formie papierowej i online na grupie 1294 studentów/absolwentów uczelni i 127 pracodawców.
14 Raport. Dwa światy. Kompetencje przyszłości 2014, Stowarzyszenie ABK i Adam Dębowski
– Instytut Liderów Zmian, 2014, www.wsiie.olsztyn.pl/fileadmin/user_upload/biuro_karier/pdf/
kompetencje_przyszlosc_dla_studenow.pdf (25.05.2015).
13
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Jak widać kluczowe dla pracodawców, także w tym badaniu okazały się kompetencje samoorganizacyjne (samodzielność) oraz interpersonalne (praca zespołowa), którym studenci niestety nie przypisywali takiego znaczenia.
Diagnoza kompetencji kluczowych dla osiągniecia sukcesu na rynku pracy
była także przedmiotem badań zrealizowanych na początku 2015 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W tym wypadku pracodawcy również
wskazywali na wiele kompetencji miękkich, podkreślając szczególną rolę następujących: zainteresowanie pracą i motywacja do jej wykonywania, zdolność do
ciągłego poszerzania wiedzy i wzbogacania umiejętności, postawa proaktywna
(wychodzenie z inicjatywą), zaangażowanie w pracę oraz działania na rzecz
firmy, poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania, systematyczność,
umiejętność samodzielnego organizowania sobie pracy, zdolność do pracy w grupie oraz dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne, w tym umiejętność komunikowania się i zwracania z prośbą o wyjaśnienia, gdy się czegoś nie rozumie.
W części ilościowej badania pojawiły się też takie kompetencje, jak: elastyczność
– zdolność przystosowania się do pracy w różnorodnym środowisku (także międzynarodowym), jasno sprecyzowany kierunek rozwoju zawodowego – świadomie określona ścieżka kariery (tzw. pomysł na siebie) oraz naturalnie obsługa
komputera i znajomość języków obcych. Pracodawcy wskazywali także na zdolność do wielozadaniowości i kulturę osobistą.
Z kolei studenci, myśląc o kompetencjach szczególnie pożądanych na rynku
pracy, wymieniali (według częstości pojawień): znajomość specjalistycznego
oprogramowania (nie tylko MS Office), znajomość kilku języków obcych (nie
tylko j. angielskiego), kreatywność, umiejętność pracy w zespole, podążanie za
nowinkami, trendami, znajomość rynku, samodzielność w działaniu, komunikatywność, otwartość na pomysły innych, chęć ciągłego uczenia się (rozwoju),
umiejętność sprawnego działania pod presją czasu, analityczne myślenie, elastyczność, umiejętność praktycznego wykorzystania zasobów, znajomość nowych mediów i płynne posługiwanie się narzędziami social media, motywacja do
pracy, jasno sprecyzowane cele i konsekwencja w dążeniu do nich, terminowość,
punktualność, inicjatywa, kompetencja interkulturowa, odpowiedzialność, szybkość podejmowania decyzji oraz wielozadaniowość. Respondenci podkreślali
także, że na rynku pracy coraz bardziej liczy się doświadczenie, jakie student
może zdobyć dzięki praktykom, stażom zawodowym czy działalności w organizacjach studenckich i kołach naukowych.
Zestawiając odpowiedzi pracodawców oraz studentów można zauważyć ich
dużą zgodność. Może to być spowodowane celowym doborem grupy studenckiej

352

Sylwia Wrona

do badania – studenci pracujący bądź odbywający staże zawodowe – i ich dobrą
orientacją w ofertach rynku pracy.
Na pytanie o kompetencje ogólne istotne w zawodzie marketingowca pracodawcy odpowiadali, że są to (w kolejności ich ważności): kreatywność, komunikatywność i umiejętność nawiązywania relacji, umiejętność szybkiego uczenia
się i podejmowania nowych wyzwań (otwartość, ciekawość, chęć ciągłego rozwoju), proaktywna postawa, zaangażowanie, motywacja i entuzjazm, elastyczność działania, umiejętność pracy w grupie, znajomość języków obcych, znajomość nowoczesnego oprogramowania, umiejętność analitycznego myślenia,
odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu, solidność, zaradność
oraz doskonała organizacja pracy.
Według studentów natomiast marketingowiec powinien (według częstości
pojawień): być kreatywny, przebojowy, otwarty na ludzi i nowe trendy, mieć
zdolność analitycznego myślenia, być odważny, pewny siebie, skłonny do ryzyka
(jednak nie nadmiernie), dociekliwy, ambitny, chętny do ciągłego kształcenia się
(musi być na bieżąco), ciekawy świata, komunikatywny i łatwo nawiązujący relacje z innymi, mieć wysoką inteligencję emocjonalną, być przewidujący, zorganizowany, samodzielny, pracowity, spostrzegawczy, powinien mieć obycie, cechować się wysoką kulturą osobistą oraz mieć własne zdanie, choć także umieć
pracować w grupie.
Studentów poproszono również o ocenę znaczenia wybranych kompetencji dla
rynku pracy ogólnie oraz dla zawodu marketingowca. Wynik tej swoistej konfrontacji zaprezentowano na rysunku 1. Oceny dokonywano w skali 1–5, gdzie 1 oznacza bardzo małe znaczenie, a 5 – bardzo duże znaczenie danej kompetencji. Jak
widać cechą szczególną zawodu marketingowca w opinii badanych studentów
jest kreatywność – wymagana na zdecydowanie wyższym poziomie niż w przypadku innych pracowników. Wyraźnie wyższe wymagania wobec marketingowca można dostrzec także w przypadku kompetencji interkulturowej, umiejętności uczenia się, pracy w zespole oraz komunikatywności. Wysoką ocenę
uzyskała także obsługa komputera i korzystanie z internetu, co w sposób szczególny wiąże się z kompetencjami zawodowymi współczesnego marketingowca
(e-marketing).
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*Skala 1–5, gdzie 1 oznacza bardzo małe znaczenie, a 5 – bardzo duże znaczenie danej kompetencji.
Rys. 1. Ocena znaczenia wybranych kompetencji dla rynku pracy ogólnie oraz dla zawodu marketingowca (w opinii badanych studentów) – średnia ocena*
Źródło: opracowanie własne.

Kompetencje specyficzne dla zawodu marketingowca
Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu „marketing jest działalnością, zbiorem instytucji oraz procesów służących tworzeniu, komunikowaniu, dostarczaniu i wymianie ofert, które mają wartość dla konsumentów, klientów, partnerów oraz społeczeństwa jako całości”15. Z narzędziowego punktu
widzenia, marketing to proces planowania i realizacji działań w zakresie produktu, ceny, dystrybucji i promocji w celu stworzenia warunków wymiany odpowiadających zarówno celom nabywców, jak i celom przedsiębiorstwa.
Analizując dostępne na portalach internetowych oferty pracy i pojawiające
się tam opisy stanowisk marketingowych, a także przeglądając projekt standardu
kwalifikacji zawodowych dla zawodu specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży) opracowany dla Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej16,
można pokusić się o zestawienie głównych zadań działu/komórki ds. marketingu.
Zestawienie takie przedstawiono w tabeli 1.

15

https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx (25.05.2015).
D. Koprowska, Z. Sepkowska, Ł. Sułkowski, Standardy kwalifikacji zawodowych dla zawodu
specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży), MPiPS, Warszawa 2003, www.kwalifikacje.praca.gov.pl/ (25.05.2015).
16
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Tabela 1
Kluczowe zadania działu/komórki ds. marketingu

Zadania zawodowe marketingowca
− systematyczne gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i wykorzystywanie,
a także udostępnianie innym komórkom informacji w ramach tzw. Systemu Informacji Marketingowej (m.in. badanie trendów branżowych, analizy rynku, konkurencji, dostawców, pośredników)
− przeprowadzanie badań marketingowych wśród odbiorców oferty przedsiębiorstwa (m.in. dotyczących ich potrzeb i oczekiwań oraz opinii na temat oferty marketingowej i możliwości jej rozszerzenia)
− tworzenie i systematyczna rozbudowa bazy danych o klientach
− tworzenie strategicznych planów marketingowych (ustalanie celów i opracowywanie strategii, ustalanie grup docelowych, przygotowywanie oferty marketingowej
i opracowywanie koncepcji jej pozycjonowania)
− ustalanie i wdrażanie programów działań z zakresu polityki produktu, ceny, dystrybucji i promocji, z wykorzystaniem nowych metod, technik i narzędzi (w tym
mediów społecznościowych)
− tworzenie prognoz sprzedaży dóbr i usług oraz wytycznych dotyczących planów
sprzedaży
− sporządzanie i zatwierdzanie budżetu marketingowego, a także jego późniejsza
kontrola
− kontrola i ocena podjętych działań marketingowych (analizy sprzedaży, udziału
w rynku, badanie skuteczności i efektywności działań, ocena wewnętrznej spójności elementów marketingu mix)
− w sytuacji łączenia funkcji handlowej z marketingową: przygotowywanie ofert
handlowych, nawiązywanie kontaktów handlowych i aktywne pozyskiwanie klientów, utrzymywanie i rozwój relacji z odbiorcami
Źródło: opracowanie własne.

Wiedząc, czym jest marketing oraz jakie zadania stoją przed osobą zatrudnioną w komórce ds. marketingu, można ustalić, jakie kompetencje zawodowe
pozwalają efektywnie wykonywać związaną z tym pracę. Pytanie takie postawiono obu badanym grupom. Według studentów, marketingowiec powinien
przede wszystkim wiedzieć, co jest istotą marketingu oraz jaki ma on związek
z pozostałymi funkcjami przedsiębiorstwa (pozostałymi komórkami). Ponadto
powinien znać słownictwo branżowe tak, aby swobodnie poruszać się w „świecie
marketingu”; mieć wiedzę książkową (teoretyczną) – także o tym, jak rozwijała
się ta dziedzina – pogłębioną jednak aktualnymi publikacjami, artykułami, wynikami badań. Powinien znać nowe trendy („być na bieżąco”). Warto, aby uzupełniał wiedzę z zakresu takich dziedzin, jak psychologia i socjologia oraz miał
umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych. Pracując w określonym miejscu
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powinien znać specyfikę branży, w której działa jego przedsiębiorstwo oraz doskonale znać rynek (oczekiwania nabywców, działania konkurentów). Znać
i umieć wykorzystać w praktyce procedury, metody, techniki, narzędzia, instrumenty związane z zarządzaniem marketingowym (analiza sytuacji, planowanie,
organizowanie, wdrażanie, kontrola działań) oraz badaniami rynku (wiedzieć
skąd i jak pozyskać informacje, dokonać analizy i wyciągnąć wnioski). Umieć
obsługiwać nowoczesne oprogramowanie komputerowe – nie tylko MS Office,
ale także programy graficzne czy programy do analizy danych. Z racji coraz
większej obecności marek w sieci – wykorzystywać możliwości, jakie dają media
społecznościowe. Znać takie narzędzia, jak Google Analytics, Google AdWords
oraz monitorować obecność marek w sieci. Pracodawcy uzupełnili tę listę dodatkowo o takie elementy, jak: copywriting – umiejętność poprawnego pisania
(w tym tzw. lekkie pióro) oraz umiejętność rysowania, przydatną przy wstępnym
kreśleniu materiałów reklamowych.
Zadano też pytanie, w jaki sposób można nabyć te kompetencje. Obie badane
grupy wyrażały w tej kwestii podobne opinie: najważniejsze jest doświadczenie
nabywane w pracy, w trakcie stażu czy praktyki zawodowej. Naturalnie bazą jest
wykształcenie – studiowanie kierunków związanych z marketingiem na dobrych
uczelniach, w tym realizowanie projektów w kołach naukowych i organizacjach
studenckich. Istotne jest jednak, aby stale uzupełniać wiedzę przez czytanie fachowej literatury, czasopism branżowych, blogów i portali o tematyce marketingowej oraz doskonalić umiejętności przez uczestnictwo w dodatkowych kursach
i szkoleniach (w tym warsztatach z komunikacji, kreatywności, analitycznego
myślenia, content marketingu, nowoczesnych narzędzi social media).
Warto także zwrócić uwagę na to, że obie grupy podkreślały znaczenie wiedzy teoretycznej, kładąc jednocześnie duży nacisk na umiejętność jej praktycznego zastosowania w konkretnych sytuacjach zawodowych. Pojawiały się
w związku z tym pomysły, jak urealnić, upraktycznić studia o profilu marketingowym. Pracodawcy wskazywali na szersze wykorzystanie metody case study,
częstsze zapraszanie na uczelnię praktyków – zarówno do regularnego i systematycznego prowadzenia zajęć, jak i do „gościnnych występów” zaznajamiających
studentów z arkanami wykonywanego zawodu czy specyfiką branży, zwiększenie liczby zajęć projektowych, wymuszających komunikację i pracę w zespole
czy też zajęć realizowanych w formie mentoringu. Postulowali realizowanie kursów z planowania własnej ścieżki kariery, poruszania się na rynku pracy czy porządnego pisania CV.

356

Sylwia Wrona

Przedstawione propozycje w naturalny sposób skłaniają do głębszej refleksji
nad rolą uczelni w przygotowaniu absolwenta do pracy zawodowej.
Podsumowanie
Bez wątpienia żyjemy w niezwykle dynamicznych czasach. Świat wokół nas
zmienia się w coraz szybszym tempie. Życie staje się coraz bardziej złożone.
Niemal z dnia na dzień jedne zawody (konkretne specjalizacje) znikają, a w ich
miejsce pojawiają się nowe. Marketing także podlega ciągłej ewolucji, nieustannym modyfikacjom. Może nawet bardziej niż inne dziedziny. To, co dzisiaj
świetnie się sprawdza, jutro przestaje być aktualne. Trudno w takich warunkach
budować programy kształcenia z założeniem „pracodawcy oczekują dzisiaj określonych kompetencji zawodowych”. Absolwent marketingu w ciągu całego
swego zawodowego życia najprawdopodobniej wielokrotnie zmieni miejsce
pracy i w każdym z nich formułowane będą wobec niego zupełnie różne wymogi.
Co więcej, sporej części tych wymogów dziś nie jesteśmy w stanie przewidzieć,
dlatego też studia o omawianym profilu nie mogą przygotowywać do pracy tylko
w jednym miejscu. Absolwent powinien posiąść kompetencje pozwalające na dobrą ogólną orientację w bardzo różnych zagadnieniach, związanych z profilem
studiów. Orientacja ta powinna ułatwić mu szybkie wyuczenie się konkretnych
umiejętności i uzyskanie określonych kompetencji związanych z danym miejscem pracy. Na studiach szczególny nacisk powinien być zatem położony na rozwijanie tzw. kompetencji kluczowych, niezbędnych do samorealizacji i rozwoju
osobistego oraz zwiększenia elastyczności zawodowej i zdolności adaptacyjnych, w tym umiejętności szybkiego uczenia się.
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COMPETENCY REQUIREMENTS IN THE PROFESSION
OF A MARKETER – PREPARATION FOR THE PROFESSION
IN FACE OF MARKET REALITY (STUDENTS/GRADUATES
VERSUS EMPLOYERS)
Summary
Effective marketing campaigns are not accidental, they are the result of the work of people
employed in this area. It is their knowledge, skills and social competences that determine success
or defeat of undertaken action. The purpose of the paper is to identify competency requirements in
the marketer’s profession, to confront the opinion of students and employers on this issue and to
indicate the role of universities in preparing graduates to undertake work associated with this area.
Keywords: competences, marketer, students, employers, graduates, higher school, labor market
Translated by Sylwia Wrona
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MARKETING ZRÓWNOWAŻONY – OD TRADYCYJNEGO
DO INNOWACYJNEGO NURTU ZARZĄDZANIA
MARKETINGOWEGO
Streszczenie
Celem artykułu jest analiza i ocena koncepcji marketingu zrównoważonego w odniesieniu do
tradycyjnego podejścia zarządzania marketingowego. Autorka prezentuje nowe spojrzenie na połączenie koncepcji zrównoważonego rozwoju i marketingu, które prowadzi do zmian w sposobie
funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw i rekonfiguracji struktury narzędziowej realizowanego procesu zarządzania marketingowego. Wskazuje na konieczność szerszego podejścia i potrzebę zmiany podejścia do tworzenia nowych dóbr i usług, jak tworzyć, dostarczać i komunikować
ofertę firmy i zasady współpracy z dostawcami i klientami. Przedstawiona w artykule analiza prowadzi do wniosku, że zmiana podejścia może stanowić podstawę do zwiększenia poziomu innowacyjności i minimalizacji negatywnego wpływu działalności gospodarczej w społeczeństwie.
W kontekście powyższych rozważań, marketing powinien być głównym źródłem i centralnym
punktem koncentracji firmy na zrównoważonym rozwoju. W artykule wykorzystano wtórne źródła
informacji pochodzące z dostępnej literatury oraz posłużono się przykładami praktycznego zastosowania koncepcji w przedsiębiorstwach.
Słowa kluczowe: marketing zrównoważony, zarządzanie marketingowe, narzędzia marketingu,
zmiany w otoczeniu

Wprowadzenie
Koncepcja marketingu zrównoważonego, która ma na celu integrację wymiaru ekologicznego, społecznego i ekonomicznego, pojawiła się wraz ze wzrostem zainteresowania problemami środowiskowymi. Powstające z czasem nowe
koncepcje marketingu kładły coraz większy nacisk na aspekty środowiskowe
i społeczne. Podstawą nowego podejścia stało się odpowiedzialne spojrzenie na
1
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sposób zaspokajania aktualnych potrzeb konsumentów, który równocześnie będzie zachowywać lub wręcz zwiększać zdolność do zaspokajania potrzeb szeroko
rozumianego społeczeństwa i pragnień jego przyszłych pokoleń. Nowe koncepcje marketingowe zwracają uwagę na konieczność zaangażowania firm w szeroko rozumiane działania o charakterze prospołecznym i proekologicznym.
Przedsiębiorstwa są pod rosnącą presją, aby zaoferować bardziej ekologiczne,
czystsze, bezpieczniejsze możliwości dla istniejących produktów. W artykule
podjęto tematykę przejścia od tradycyjnego do innowacyjnego nurtu zarządzania
marketingowego na podstawie implementacji koncepcji marketingu zrównoważonego w organizacji. Zmiana podejścia do tworzenia nowych dóbr i usług – jak
tworzyć, dostarczać i komunikować ofertę firmy i zasad współpracy z dostawcami i klientami są podstawą do zwiększenia poziomu innowacyjności i minimalizacji negatywnego wpływu działalności gospodarczej w społeczeństwie.
W kontekście powyższych rozważań, marketing powinien być głównym źródłem
i centralnym punktem koncentracji firmy na zrównoważonym rozwoju.
W związku z tym, analiza i ocena koncepcji zarządzania marketingowego w odniesieniu do idei zrównoważonego rozwoju stanowi cel główny niniejszego artykułu i wymaga szczególnego podejścia. Artykuł koncentruje się na ewolucji idei
zrównoważonego rozwoju w dziedzinie marketingu oraz prezentuje rezultat
w postaci koncepcji marketingu zrównoważonego.
Ewolucja idei zrównoważonego rozwoju w marketingu
W warunkach współczesnego rynku marketing, będąc zbiorem zasad postępowania określających ogólną filozofię działania przedsiębiorstwa, jest zarazem
jedną z funkcji organizacyjnych, która stanowi dziedzinę wyspecjalizowanego
zarządzania2. Zarządzanie marketingowe można rozpatrywać zatem jako uporządkowany przegląd zagadnień osiągania specyficznych reakcji rynkowych innych podmiotów przez kreowanie i oferowanie wartości3. Definicja zarządzania
marketingowego według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu jest bardzo zbliżona do definicji samego marketingu. Zagadnienia dotyczące m.in.: badań marketingowych, polityki cen, promocji, dystrybucji, kształtowania produktu
rozpatruje się raczej w zakresie i kolejności wynikającej z całościowej koncepcji
dotyczącej prowadzonych przez przedsiębiorstwo działań rynkowych oraz umiejętnego nimi kierowania i sprawowania kontroli. Zarządzanie marketingowe

2
3

Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 1995, s. 30–31.
M. Prymon, Marketingowe zarządzanie firmą, Wyd. Educator, Częstochowa 1994, s. 28.
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w przedsiębiorstwie polega więc na planowaniu marketingowym, organizowaniu, realizacji funkcji marketingu w przedsiębiorstwie, motywowaniu wykonawców do postępowania zgodnie z intencjami planującego oraz kontrolowaniu wykonania planu4. Można zatem uznać, że zarządzanie marketingowe
przedsiębiorstwem służy zdobyciu jak najlepszej pozycji rynkowej dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu, a następnie wykorzystaniu elementów marketingu mix
oraz innych działań marketingowych, a także pozostałych zasobów przedsiębiorstwa. Ważnym aspektem tego zarządzania jest także umiejętne kierowanie oraz
kontrolowanie realizowanych działań.
Na polu zarządzania marketingowego, zrównoważony rozwój jest analizowany z różnych perspektyw. Część autorów zwraca uwagę na środowiskowy
bądź ekologiczny aspekt problematyki, inni podejmują polemikę tego pojęcia na
płaszczyźnie społecznej. Zrównoważony rozwój obejmuje swoją definicją wspomniane wymiary, tj. środowiskowy i społeczny, jak również wymiar ekonomiczny. Dotychczasowe badania w obszarze wykorzystania koncepcji zrównoważonego rozwoju w marketingu dotyczyły w dużej mierze perspektywy
środowiskowej i ekologicznej5. Z czasem badacze zwracali większą uwagę na
płaszczyznę społeczną zrównoważonego rozwoju oraz jego rolę w marketingu6.
Marketing zrównoważony jest pojęciem wielowymiarowym i może dlatego
w polskiej rzeczywistości społecznej i gospodarczej nadal mało znanym. Aby
zrozumieć, w jaki sposób doszło do jego ukształtowania należy wziąć pod uwagę
wiele pokrewnych koncepcji, które przez lata wywierały wpływ na jego rozwój.
Dużą rolę odegrały zwłaszcza takie idee, jak: społeczna odpowiedzialność biznesu, rozwój zrównoważony, teoria interesariuszy, marketing interesariuszy,
marketing społeczny, marketing ekologiczny, marketing społecznie zaangażowany czy marketing środowiskowy.
4 J. Mazur, A. Sznajder, Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa, First Business Collage,
Warszawa 1995, s. 39.
5 M.J. Polonsky, A stakeholder theory approach to environmental marketing strategy, „Journal
of Business and Industrial Marketing” 1995, Vol. 10, s. 29–46; J.A. Aragon-Correa, Strategic proactivity and firm approach to the natural environment, „Academy of Management Journal” 1998,
Vol. 41, Iss. 5, s. 556–567; K. Buysse, A. Verbeke, Proactive environmental strategies: a stakeholder management perspective, „Strategic Management Journal” 2003, Vol. 24, No. 5, s. 453–
470; J. Rivera Camino, Re-evaluating green marketing strategy: a stakeholder perspective, „European Journal of Marketing” 2007, Vol. 41, No. 11/12, s. 1328–1358; E. Fraj-Andrés, E. MartinezSalinas, J. Matute-Vallejo, A multidimensional approach to the influence of environmental marketing and orientation on the firm’s organizational performance, „Journal of Business Ethics” 2008,
Vol. 88, Iss. 2, s. 263–286.
6 I. Maignan, O.C. Ferrell, L. Ferrell, A stakeholder model for implementing social responsibility
in marketing, „European Journal of Marketing” 2005, Vol. 39, No. 9/10, s. 956–977.
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Istnieje niewiele opracowań, które w sposób kompleksowy podejmują analizę związku między zrównoważonym rozwojem a zarządzaniem marketingowym. Istnieje więc potrzeba stworzenia koncepcji zarządzania marketingowego,
która odpowiadałaby potrzebom osiągnięcia celów i zadań środowiskowych, społecznych i ekonomicznych w zintegrowany sposób. Wydaje się, że zaprojektowanie skutecznego, a przede wszystkim kompleksowego wykorzystania koncepcji zrównoważonego rozwoju w działaniach marketingowych stanowi duże
wyzwanie. Do realizacji stawianych celów gospodarczych każda działalność wymaga odmiennego podejścia oraz unikatowego dla niej zestawu decyzji7.
W połowie XX wieku koncepcja marketingu położyła większy nacisk na centralną rolę konsumenta, która utrzymuje, że działania marketingowe powinny być
oparte na tworzeniu skutecznej komunikacji i dostarczaniu najwyższej wartości
docelowym klientom. Koncepcja marketingu społecznego natomiast wywodzi
się z nurtu uwzględniającego społeczne i etyczne aspekty w działaniach marketingowych8.
Marketing zrównoważony postrzegany jest jako marketing, który jest częścią
odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego. Wpisując się w odpowiedzialny rozwój, marketing przechodził trzyetapową ewolucję9. Pierwszy etap datuje się na
lata 70. XX wieku – marketing ekologiczny, który skupiał się na problemach
ekologicznych, takich jak zanieczyszczenie powietrza, wód, uszczuplanie zasobów naturalnych czy wpływ na środowisko wykorzystywanych w gospodarce
rolnej nawozów i środków ochrony roślin.
Drugi etap to lata 80. XX wieku – marketing środowiskowy, skupiony na
rozwijaniu nowoczesnych, przyjaznych środowisku „czystych technologii”.
Koncentrował się wokół działań marketingowych skierowanych do „zielonego
segmentu klientów” postrzegających odpowiedzialne działanie jako element
przewagi konkurencyjnej. Zgodnie z tą koncepcją nie dokonują oni zakupu jedynie produktów i marek, lecz filozofię działania firmy.
Trzeci etap to istniejąca aktualnie era marketingu zrównoważonego, którego
celem jest odpowiedzialny rozwój ekonomiczny i społeczny. Marketing zrównoważony skupiony jest na zaspokajaniu potrzeb dzisiejszego konsumenta,
z uwzględnieniem kolejnych generacji konsumentów i możliwości zaspokajania
7 S.F. Slater, E.M. Olson, Marketing’s contribution to the implementation of strategy: an empirical analysis, „Strategic Management Journal” 2001, Vol. 22, Iss. 11, s. 1055–1067.
8 K.Y. van Dam, P.A.C. Apeldoorn, Sustainable marketing, „Journal of Macromarketing” 1996,
Vol. 16, No. 2, s. 45–56.
9 Ph. Kotler, N. Lee, Worth repeating, „Social Marketing Quarterly” 2005, Vol. 11, No. 3/4,
s. 8–16.
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ich potrzeb. Konsekwencją takiego podejścia jest konieczność dokonania zmian
zachowań wszystkich podmiotów łańcucha wartości. W ramach koncepcji marketingu zrównoważonego przedsiębiorstwo dąży do osiągnięcia celów koncentrujących się wokół trzech obszarów: ekologicznego (environmental), społecznego (equity) i ekonomicznego (economic), co określane jest w literaturze jako
„3Es”10.
Analiza przedstawionych rozważań prowadzi do zdefiniowania marketingu
zrównoważonego jako procesu planowania, organizowania, wdrażania i kontroli
zasobów marketingowych i programów związanych z rozwojem produktów, cen,
sposobów sprzedaży i promocji w taki sposób, który:
 satysfakcjonuje klientów i zaspokaja potrzeby,
 umożliwia osiągnięcie celów firmy,
 zapewnia kompatybilność tych procesów z ekosystemem11.
Koncepcja marketingu zrównoważonego jest zatem kolejnym etapem ewolucji marketingu. Jest to szersza koncepcja zarządzania marketingowego, przyjmująca ideę zrównoważonego rozwoju, co pociąga za sobą konieczność pogodzenia ciągłej koncentracji marketingu na stymulacji konsumpcji z dużo bardziej
zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych i materialnych12. Wydaje się, że współcześnie nadszedł czas na włączenie kryteriów i zasad zrównoważonego rozwoju w obszar aktywności marketingowej, co stanowi odpowiedź
na przeobrażenia społeczne, środowiskowe i gospodarcze. Obecnie firmy powinny mieć na uwadze, że zrównoważony rozwój stał się wymogiem; nie pozostaje już jako opcja.
Rekonfiguracja struktury narzędzi marketingowych
W kontekście coraz bardziej widocznego procesu torowania zmian przez
zrównoważony rozwój w zarządzaniu marketingowym, pojawia się potrzeba zaadaptowania konkretnych zasad i kryteriów zrównoważonego rozwoju w strategii marketingowej przedsiębiorstwa oraz strukturze marketingu mix. Warto podkreślić, że zbudowanie formuły działań zrównoważonych i ich implementacja nie
są procesem łatwym, ponieważ każdy konsument oczekuje, że strategia marketingowa przedsiębiorstwa będzie skierowana właśnie w stronę zaspokojenia jego
indywidualnych potrzeb. Integracja zasad zrównoważonego rozwoju z procesem
10

Ibidem, s. 8–22.
F.M. Belz, K. Peattie, Sustainability marketing: a global perspective, John Wiley & Sons,
Chichester 2009, s. 31.
12 S.D. Hunt, Sustainable marketing, equity, and economic growth: a resource-advantage, economic freedom approach, „Journal of the Academy Marketing Science” 2011, Vol. 39, s. 8–16.
11
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zarządzenia marketingowego w firmie wymaga ponadto wyjątkowego podejścia
ze strony właścicieli i kadry zarządzającej. Marketing zrównoważony jest uważany za dalece odmienny od dotychczasowych koncepcji marketingu, ponieważ
potrzeby klienta muszą być spełnione, ale niekoniecznie, komunikując się językiem klienta13.
Implementacja zasad zrównoważonego rozwoju w działalności marketingowej prowadzi nie tylko do powstania wartości dodanej dla konsumenta, ale stanowi źródło budowania długotrwałych relacji, które przynoszą korzyści zarówno
dla przedsiębiorstwa, jak i społeczeństwa oraz środowiska naturalnego. Przedstawione rozważania stały się przesłanką do zaproponowania przez Belz i Peattie14
nowej koncepcji struktury marketingu mix nazwanej w skrócie 4C, która stanowi
modyfikację tradycyjnej mieszanki narzędziowej 4P (product, price, place, promotion) określonej jako produkt, cena, dystrybucja, promocja. Potoczny skrót –
4C powstał od pierwszych liter słów: customer solution, customer cost, convenience, communication i stanowi określenie pojęć: rozwiązanie, koszt, dostępność, komunikacja. Mieszanka narzędzi marketingowych z 4P została przekonwertowana na formułę 4C uwzględniając kryteria zrównoważonego rozwoju
w strategii marketingowej (rys. 1).
Narzędzia marketingu
tradycyjnego
Produkt

Transformacja

Narzędzia marketingu
zrównoważonego
Rozwiązanie

Cena

Koszt

Dystrybucja

Dostępność

Promocja

Komunikacja

Rys. 1. Zestaw narzędzi marketingu tradycyjnego (4P) versus narzędzia marketingu zrównoważonego (4C)
Źródło: F.M. Belz, K. Peattie, Sustainability marketing: a global perspective, John Wiley & Sons,
Chichester 2009, s. 23–39.

Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, dobra i usługi powinny rozwiązywać problemy zarówno klientów, jak i problemy społeczno-środowiskowe.
Dokładnie to, co definiuje „zrównoważony produkt” jest obarczone pytaniem
o zastosowanie tej zasady, co wynika z tego, że odpowiedź zależy ostatecznie od

13 F.M. Belz, K. Peattie, Sustainability marketing: a global perspective, John Wiley & Sons,
Chichester 2012, s. 16.
14 F.M. Belz, K. Peattie, Sustainability marketing: a global perspective, John Wiley & Sons,
Chichester 2009, s. 23–39.
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trwałości zasobów energetycznych i materialnych niezbędnych do wytworzenia
produktu, zachowań społecznych i środowiskowych wszystkich firm w łańcuchu
dostaw, sposobu dostawy i użytkowania produktu oraz odpowiedzi na pytanie,
co się z nich stanie po okresie jego użytkowania.
Najbardziej użytkowa definicja zrównoważonego produktu odnosi się zatem
do zasady, zgodnie z którą dobra bądź usługi oferują satysfakcjonujące rozwiązania w odpowiedzi na potrzeby konsumentów znacząco wpływając na poprawę
otoczenia społecznego i środowiska naturalnego podczas całego cyklu życia produktu w porównaniu do konwencjonalnej bądź konkurencyjnej oferty na rynku.
Przedstawiona definicja podkreśla sześć następujących cech zrównoważonego
produktu15:
1. Satysfakcja konsumenta – jeśli zrównoważony produkt nie spełnia potrzeb
klientów, nie przetrwa na rynku przez dłuższy okres.
2. Podwójna koncentracja – w przeciwieństwie do produktów czysto ekologicznych, zrównoważony produkt ma dualny nacisk zarówno na aspekty ekologiczne, jak i społeczne.
3. Pełny cykl życia produktu – w zrównoważonym produkcie należy wziąć pod
uwagę cały cykl życia „od kołyski do grobu”, czyli wydobycia surowców,
transportu, produkcji, dystrybucji, użytkowania i utylizacji.
4. Znacząca poprawa – zrównoważone produkty muszą wnieść znaczący wkład
do rozwiązania problemów społeczno-ekologicznych na poziomie globalnym (poziom makro) lub problemów społeczno-ekologicznych analizowanego produktu.
5. Ciągłe doskonalenie – zrównoważone produkty są uzależnione od stanu wiedzy, najnowszych technologii i aspiracji społecznych, które zmieniają się
w czasie. Produkty, które spełniają potrzeby klienta i mają niezwykłą społeczną i ekologiczną wartość na dziś, jutro mogą być uznane za standardowe.
Zatem zrównoważone produkty muszą być stale doskonalone w odniesieniu
do klienta, społeczeństwa i środowiska.
6. Konkurencyjne oferty – produkt, która spełnia potrzeby klienta i zapewnia
poprawę otoczenia społecznego i naturalnego może wciąż pozostać w tyle do
konkurencyjnych ofert. W związku z tym oferta konkurentów stanowi miernik do ulepszania produktu w odniesieniu do płaszczyzny klienta, społeczeństwa i środowiska.

F.M. Belz, K. Peattie, Sustainability marketing: an innovative conception of marketing, „Marketing Review St. Gallen” 2010, Vol. 27, Iss. 5, s. 12.
15
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Przedstawione rozważania wskazują na potrzebę wprowadzenia innego, nowego sposobu myślenia, a także nowego modelu w odniesieniu do zarządzania
marketingowego na różnych poziomach struktur organizacyjnych przedsiębiorstw i instytucji. Równie ważne w obliczu aktualnych wyzwań cywilizacyjnych jest popularyzacja wśród klientów nowego spojrzenia na problem racjonalności zachowań konsumenckich. Nowe podejście do modelu zarządzania
marketingowego może wpłynąć na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw,
ponieważ to od kierownictwa zależą w dużej mierze kierunki jej rozwoju i dobór
strategii do ich realizacji.
Zrównoważony marketing jako czynnik zmian społecznych w praktyce
działalności przedsiębiorstw
Tradycyjne spojrzenie na marketing wiąże się z poglądem, że jest on reakcją
na potrzeby konsumentów i społeczeństwa, ale nie ma mocy wpływania na
zmianę postaw społeczeństwa. Zasada ta stanowi przewodni temat dyskusji i debat, na których poszukuje się odpowiedzi na pytanie, czy marketerzy są w stanie
generować pragnienia konsumentów (w przeciwieństwie do odkrywania ich, wykorzystując ukryte pragnienia i potrzeby) i nad tym, czy obraz marketingu wprost
odzwierciedla zachowania społeczeństwa czy funkcjonuje jako „zniekształcone
lustro”, które zmienia społeczne postrzeganie16.
W świetle wyzwań społecznych i środowiskowych, stojących przed decydentami polityki kraju oraz przedsiębiorstwami, zasadne wydaje się postawienie pytania dla świata marketingu – jak powinna wyglądać wizja współczesnego marketingu zorientowanego na zrównoważony rozwój? W opinii Belza i Peattiego17
marketing zrównoważony zapewnia trwanie na wieki, ujmując to w akronimie
forEVER (w tłumaczeniu: zawsze), jest tym, który dostarcza rozwiązania do potrzeb konsumentów i jest::
a) ukierunkowany na ekologię – uwzględnienie ograniczeń ekologicznych
naszej planety i dążenie do zaspokojenia potrzeb klientów bez pogarszania stanu ekosystemów i ich zdolności do kontynuowania dalszego wykorzystywania ekosystemu; InterfaceFLOR jest światowym liderem
w modułowych systemów podłogowych, ale jego strategia jest silnie
oparta na „Misji Zero”, według której należy dążyć do wyeliminowania

16 R.W. Pollay, The distorted mirror: reflections on the unintended consequences of advertising,
„Journal of Marketing” 1986, April, s. 18–36.
17 F.M. Belz, K. Peattie, Sustainability marketing: an innovative…, s. 14.
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skutków negatywnego oddziaływania na środowisko; od 1996 roku poziom składowania odpadów zmniejszył o 75% oraz emisji gazów cieplarnianych o 82%, jako etap realizacji założeń firmy do osiągnięcia docelowego stanu zrównoważonego rozwoju środowiska do 2020 roku;
b) konkurencyjny – z punktu widzenia wykonalności technicznej i konkurencyjności gospodarczej; w 2010 roku Smart EV wprowadził w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii na rynek samochód elektryczny dla miejskiego
transportu osobistego, który cechuje się wieloma ciekawymi rozwiązaniami; dzięki odpowiedniej infrastrukturze miejsc do ładowania samochodu powstał realny konkurent dla samochodów konwencjonalnych, jeśli chodzi o koszty eksploatacji, wydajność, styl, wygodę; w połączeniu
z korzyściami dla środowiska (zerowa emisja oraz brak opłat za podatek
drogowy) w Wielkiej Brytanii przedstawiona oferta stanowi atrakcyjną
alternatywę dla użytkowników samochodów w mieście;
c) etyczny – w promowaniu większej sprawiedliwości społecznej i równości lub przynajmniej w zakresie unikania podejmowania wszelkich istniejących wzorców niesprawiedliwości gorszym; kawiarnia Cafe Direct
w Wielkiej Brytanii została piątą pod względem wielkości marką kawową i największą z tytułem „Fair Trade” w branży napojów gorących
zaledwie w 16 lat od założenia jej w 1991 roku; jej sukces oparty jest na
zasadzie oferowania producentom w biedniejszych krajach gwarantowanej minimalnej ceny (Fair Trade) i ponownego inwestowania około 50%
swoich zysków z tego tytułu w inicjatywy celowe wsparcia rozwoju społeczności tych producentów;
d) oparty na relacjach – w odchodzeniu od postrzegania marketingu przez
pryzmat wymiany gospodarczej, do odbierania go w kategoriach zarządzania relacjami między biznesem a jego konsumentami i innymi interesariuszami rynkowymi; kluczem do zmniejszenia używania prywatnych
samochodów będzie zastosowanie rozwiązań komunikacyjnych, które
zamiast sprzedawać podróżującym pojedyncze bilety, wypracują długoterminowe wartościowe relacje z podróżnymi; usługowa firma tranzytowa RATP w Paryżu oferuje stałym podróżnym inteligentne karty
oparte na pakietach przystosowanych do różnych segmentów rynku,
wzbogacone o planowanie podróży z informacji multimedialnej i zintegrowane z ofertami kulturalnymi i rozrywkowymi (Goldman/Gorham
2006).
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Charakter bieżących wyzwań społeczno-gospodarczych sprawia, że siłą gospodarki rynkowej jest z jednej strony postawa zarządzających przedsiębiorstwami, a z drugiej – zaangażowanie konsumentów. Niezbędne jest dlatego prowadzenie stałego dialogu między stronami, które powinny angażować docelowo
do dyskusji całe społeczeństwo. Świadome i odpowiedzialne społeczeństwo
może łatwiej dokonać zmian w swoim życiu i wzorcach konsumpcji, wpływając
przez to na zachowania innych uczestników rynku. Warunkiem realizacji koncepcji marketingu zrównoważonego jest ciągła edukacja na wszystkich poziomach przez szerzenie filozofii zrównoważonego rozwoju w ujęciu marketingowym, uświadamianiu istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi
i miejsca. Współzależności rozumianych jako wzajemne powiązanie i przenikanie się systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych
i technologicznych.
Podsumowanie
Sukces marketingu, szczególnie w obszarze innowacji, które przyczyniają się
do rozwoju zrównoważonego, jest czymś więcej niż wyzwaniem związanym
z rozwojem nowych produktów. Szczególnie innowacje technologiczne będą musiały być dopasowane do innowacyjnego myślenia w obszarze koncepcji marketingu zrównoważonego. Konwencjonalne myślenie marketingowe prezentuje dalece abstrakcyjne spojrzenie na relacje między poszczególnymi firmami i ich
rynkami docelowymi, w których: ramy czasowe są stosunkowo krótkie; kluczowy socjośrodowiskowy wpływ jest uznawany jako czynnik zewnętrzny; a środowisko marketingowe jest uznawane jako mające istotny wpływ na firmy i konsumentów, ale firmy i konsumenci wydają się nie mieć siły, żeby kształtować to
środowisko.
Implementacja zasad marketingu zrównoważonego może doprowadzić do
powstania bardziej realistycznego obrazu rynku. Podjęte rozważania wskazują na
konieczność szerszego podejścia i potrzebę zmiany podejścia do tworzenia nowych dóbr i usług, jak tworzyć, dostarczać i komunikować ofertę firmy i zasad
współpracy z dostawcami i klientami.
Innymi słowy, celem marketingu zrównoważonego jest mieszanka wiodącego nurtu perspektywy ekonomicznej i technicznej z koncepcją marketingu relacyjnego przy realizacji założeń społecznych, etycznych, środowiskowych i zachowaniu porządku międzypokoleniowej zasady zrównoważonego rozwoju.

Marketing zrównoważony – od tradycyjnego do innowacyjnego nurtu…

369

Wykreowanie efektywnego połączenia tych obszarów będzie wymagać innowacji i przeobrażeń w myśli i praktyce zarządzania marketingowego, ale jeśli da się
to osiągnąć, to będzie to nowy trwały nurt w dziedzinie marketingu.
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SUSTAINABLE MARKETING – FROM THE TRADITIONAL TO THE
INNOVATIVE MAINSTREAM OF MARKETING MANAGEMENT
Summary
The objective of the paper is to analyze and evaluate the concept of sustainable marketing with
respect to the traditional marketing management approach. The author presents a new view to combine the concept of sustainable development and marketing, which leads to changes in the functioning of modern enterprises and reconfiguration of the structure of the tools implemented in the
marketing management process. The author indicates the need for a broader approach and the need
to change the approach to create new products and services, how to create, deliver and communicate
the company's offer and the rules of cooperation with suppliers and customers. Analysis presented
in the paper leads to the conclusion that a change in approach may give rise to greater innovation
and minimize the negative impact of economic activities in society. In light of the foregoing, marketing should be the main source and the focal point of the company's concentration on sustainable
development. The paper uses secondary sources of information coming from the available literature
and examples of practical application of these concepts in companies.
Keywords: sustainable marketing, marketing management, marketing tools, changes in the environment
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Streszczenie
Celem rozważań podjętych w artykule jest omówienie i analiza innowacji produktowych
w branży motoryzacyjnej, na podstawie wyników badań jakościowych w postaci indywidualnych
wywiadów pogłębionych. Przedmiotem badania były innowacje marketingowe, wartość klienta,
wartość dla klienta i wartość współtworzona, przy czym w niniejszym artykule zaprezentowano
wyłącznie wyniki odnoszące się do innowacji produktowych. Wywiady przeprowadzono na terenie
Polski, w okresie od stycznia 2012 do lutego 2013 roku. Ich uczestnikami byli przedstawiciele firm
działających na rynku motoryzacyjnym, zajmujący się marketingiem. W świetle wyników przeprowadzonych badań, branża motoryzacyjna w Polsce wykazuje się dużą aktywnością na polu innowacji produktowych. Prawidłowość ta dotyczy zarówno firm OE, jak i IAM. Innowacje produktowe mają charakter asortymentowy, jakościowy, wzoru użytkowego, nowatorskich cech produktu
czy opakowania, związany z pozycjonowaniem marki, a także serwisowy i gwarancyjny. Wiele
przedsiębiorstw opracowuje również innowacje w wymiarze ekologicznym. W przypadku przedsiębiorstw z polskim kapitałem konieczne jest jednak podjęcie działań zwiększających świadomość
możliwości, jakie niesie ze sobą tworzenie własnych jednostek typu B+R lub podejmowanie współpracy ze środowiskiem naukowym w tym zakresie.
Słowa kluczowe: innowacje produktowe, branża motoryzacyjna, wartość, technologia
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Wprowadzenie
Przedsiębiorstwa działające w branży motoryzacyjnej nieustannie poszukują
sposobów na zwiększenie zainteresowania swoimi produktami. Wprowadzane są
coraz to nowsze rozwiązania, które w wyższym stopniu mają odpowiadać na
zmieniające się oczekiwania nabywców. Co ważne, konieczność tworzenia
i wdrażania innowacji można zaobserwować zarówno na rynku konsumenckim,
jak i instytucjonalnym.
Celem rozważań podjętych w niniejszym artykule jest omówienie i analiza
innowacji produktowych w branży motoryzacyjnej na podstawie wyników przeprowadzonych badań jakościowych. Autorzy przedstawili naukową definicję innowacji w marketingu, a następnie skonfrontowali ją z punktem widzenia praktyków na ten temat. Ponadto zaprezentowano przykłady działań innowacyjnych
w sferze produktu, podejmowanych przez firmy z branży motoryzacyjnej.
Innowacje w marketingu
Analiza literatury z zakresu nauk o zarządzaniu dotyczącej innowacji upoważnia do stwierdzenia, że pojęcie to podlegało definicyjnej ewolucji. W latach
30. XX wieku J. Schumpeter mianem innowacji określił nowy produkt, proces
produkcyjny lub dystrybucyjny, nową strukturę organizacyjną, zachowanie wobec rynku albo nowy materiał produkcyjny5. Była ona zatem rozumiana jako
efekt przedsiębiorczości przedsiębiorcy. Obecnie uznaje się ją natomiast za coś
unikatowego, przy czym każde jej upowszechnienie stanowi proces imitacji. Innowacja jest zmianą zainspirowaną przez człowieka w określonym celu, dla lepszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Głównym motywem tworzenia innowacji jest potrzeba walki o pieniądze i zainteresowanie nabywcy. Poszukiwanie
i tworzenie innowacji powinno być ciągłym, celowym i systemowym procesem,
zmierzającym do określonych efektów, metodycznego usprawniania procesów
i rozwoju organizacji, rynków oraz społeczeństw. Współcześnie cel innowacji
definiuje się jako wartość wymiany między ludźmi6.
W tradycyjnym podejściu tworzenie innowacji odbywa się po stronie producenta. Jest ono poprzedzone długotrwałym etapem rozpoznania potrzeb klienta.
Producent proponuje różne warianty prototypów, przygotowuje próbki nowych
rozwiązań, a także zbiera opinie, aby ostatecznie zaoferować najlepszą z opcji.
Natomiast nowe podejście zakłada rezygnację firm z kapitałochłonnych i ryzykownych przedsięwzięć, których celem jest zrozumienie potrzeb nabywcy.
5
6

J. Schumpeter, Kapitalizam, socjalizma, demokracja, PWN, Warszawa 1995, s. 101.
W. Kim, R. Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005, s. 31.
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Klienci traktowani są jako innowatorzy i przejmują na siebie część funkcji producentów, takich jak projektowanie, budowanie prototypów czy testowanie7. Należy zauważyć, że ich ingerencja w tworzenie oferty rynkowej jest głęboka – poza
produkowaniem, przejmują lub uczestniczą we wszystkich pozostałych etapach
generowania nowych dóbr i usług. Odpowiedzialność za sukces lub porażkę przesuwa się zatem częściowo w kierunku klienta.
Za innowację marketingową uznawane jest wprowadzenie nowej metody postępowania w zakresie projektowania produktu, realizacji strategii ceny, promocji i dystrybucji8. Część teoretyków i praktyków za innowację uznaje nie tylko
nowe, ale również odnowione lub zmodyfikowane rozwiązania, stosowane dotychczas. W związku z tym innowacyjnymi są zarówno nowe pomysły, koncepcje, strategie, narzędzia czy techniki, jak i strategie powtarzane, które z powodzeniem dostosowano do odmiennych warunków rynkowych9. Nadrzędnym
celem innowacji marketingowych powinno być skuteczniejsze rozpoznanie, a następnie zaspokojenie potrzeb klientów, prowadzące do wzrostu sprzedaży, przychodów i zysku organizacji oraz umacniania jej pozycji na rynku.
Znaczenie aspektu marketingowego innowacji dla gospodarki omówiono
w podręczniku metodologicznym Oslo Manual, Guidelines for Collecting and
Interpreting Innovation Data10. Innowacja marketingowa została w nim uznana
za jeden z czterech obszarów innowacji w przedsiębiorstwie, obok innowacji organizacyjnych, procesowych i produktowych. Innowacja jest tu rozumiana jako
znaczna nowość w kontekście działalności danego przedsiębiorstwa, a więc dotyczy metody czy narzędzia niestosowanego wcześniej przez ten podmiot.
Należy podkreślić, że na innowacje w obszarze marketingu powinno patrzeć
się z dwóch perspektyw. Pierwsza z nich związana jest z tworzeniem nowych
koncepcji czy wariantów rozwiązań w zakresie zarządzania produktami, komunikacją, marką, kanałami dystrybucji czy sprzedażą. Druga natomiast, o wiele
ważniejsza, zakłada pośredniczenie w uzgadnianiu innowacji z rynkiem. Jak widać rola marketingu w procesie tworzenia i adaptacji innowacji jest kluczowa,

7 S. Thomke, E. Hippel, Klienci w roli innowatorów, „Harvard Business Review Polska” 2004,
czerwiec, s. 88–97.
8 B. Pilarczyk, Innowacje w komunikacji marketingowej, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego nr 9, Kraków 2011, s. 273.
9 Innovative marketing communications. Strategies for the events industry, red. G. Masterman,
E.H. Wood, Elsevier Butterworth–Heinemann, Burlington 2006, s. XVIII.
10 Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, wyd. trzecie, OECD
i Eurostat, www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual_9789264013100-en (1.06.2015).
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zarówno dla pojedynczych przedsiębiorstw, jak również ekosystemów rynkowych oraz całych społeczeństw.
W niniejszym artykule szczególną uwagę poświęcono innowacjom produktowym – mogą nimi być zmiany formy i wyglądu produktów, które nie prowadzą
do zmian cech funkcjonalnych ani użytkowych. Marketingowa innowacja produktowa polega więc na unowocześnianiu dóbr i usług nie w obrębie rdzenia produktu, ale w sferze produktu rzeczywistego, a szczególnie produktu poszerzonego. Wpływa to na postrzeganie produktu i umożliwia budowanie przewagi
konkurencyjnej.
Charakterystyka rynku motoryzacyjnego w Polsce
Motoryzacja – według danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), stanowi ważny sektor gospodarki – drugi co do wielkości
w kraju11. Polski rynek motoryzacyjny, jego struktura i funkcjonowanie z jednej
strony naśladuje modele występujące w krajach starej Unii Europejskiej, natomiast z drugiej strony – dostrzega się w nim pewne cechy szczególne, zwłaszcza
w kontekście relacji instytucjonalnych. Dla potrzeb artykułu zakłada się, że
w ujęciu podmiotowym rynek motoryzacyjny B2B oznacza wszystkie organizacje, które nabywają towary i usługi wykorzystywane w produkcji i serwisie pojazdów mechanicznych, służących do transportu osób i towarów w ruchu drogowym (z wyłączeniem pojazdów jednośladowych). Nowe pojazdy produkowane
są w fabrykach, które kierują je do klienta finalnego za pośrednictwem autoryzowanych punktów sprzedaży. Jest to tzw. rynek oryginalnego wyposażenia (OE,
z ang. original equipment). W przypadku nowego pojazdu części produkowane
bezpośrednio przez koncerny samochodowe stanowią jedynie 20% całości. Pozostałe 80% komponentów pochodzi od niezależnych producentówi, czyli z tzw.
niezależnego rynku części motoryzacyjnych (IAM, z ang. independent aftermarket). Segment niezależny tworzą podmioty mniej rozpoznawalne niż marki producentów pojazdów, niemniej jednak odgrywa on istotne znaczenie w funkcjonowaniu branży.
Sektor motoryzacyjny uznawany jest za jeden z najbardziej innowacyjnych
w gospodarce. W centra B+R inwestują zarówno przedsiębiorstwa z rynku OE,
jak i rynku IAM. Biorąc pod uwagę silną konkurencyjność branży, istotnym ograniczeniem jest standaryzacja, która przyczynia się do minimalizacji marż
i zmniejszania lojalności klientów. W związku z tym kluczowe dla marketingu
instytucjonalnego jest komunikowanie klientom unikatowych korzyści, różnic,
11

Automotive Sector in Poland, www.paiz.gov.pl/publikacje/opracowania_sektorowe (1.06.2015).
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za które warto zapłacić wyższą cenę. Między innymi z tego względu przedstawiciele IAM inwestują nawet 10% własnych przychodów w prace projektowe.
W dalszej części artykułu zaprezentowano wyniki badań na temat postrzegania
i przykładów innowacji produktowych w polskiej branży motoryzacyjnej.
Metodyka badań
Dla potrzeb dysertacji przygotowywanej przez jednego z autorów artykułu,
przeprowadzono badania jakościowe w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych. Zgromadzony materiał miał umożliwić odpowiedź na pytanie, w jaki
sposób przedstawiciele branży motoryzacyjnej rozumieją innowacje oraz jak
przebiega proces ich tworzenia. Przedmiotem badania były zatem innowacje marketingowe, a także wartość klienta, wartość dla klienta i wartość współtworzona.
Podmiotem badanym były przedsiębiorstwa działające na rynku motoryzacyjnym
w Polsce. Wywiady przeprowadzono z osobami zajmującymi się marketingiem
i piastującymi odpowiednio wysokie stanowiska w hierarchii organizacyjnej. Dobór przedsiębiorstw do próby był doborem celowym, według następujących kryteriów: wyodrębnienie komórki marketingowej, rodzaj działalności i powiązania
kapitałowe. Z kolei uczestnicy byli dobierani ze względu na płeć, staż pracy oraz
pozycję w strukturze firmy. Uczestniczące w badaniu podmioty prowadziły działalność na terenie całego kraju, a jedenaście z nich na rynku międzynarodowym.
Badanie przeprowadzono w okresie od stycznia 2012 do lutego 2013 roku, na
terenie całej Polski, przy czym największa liczba respondentów pochodziła z województw wielkopolskiego i mazowieckiego.
Ostatecznie przeprowadzono 26 wywiadów pogłębionych, z czego do analizy
zakwalifikowano 23 z nich. Do klasyfikacji zebranego materiału skorzystano
z komputerowego wspomagania analizy danych jakościowych, a konkretnie
z programu Dedoose12.
Innowacje produktowe w świetle badań
Na początku wywiadów pogłębionych, uczestników pytano o to, jak rozumieją pojęcie „innowacje marketingowe”. W procesie kodowania zaznaczono 23
wypowiedzi odnoszące się do tego zagadnienia. Opisując innowacje, badani bardzo często używali przymiotników: unikatowy, oryginalny, niespotykany, zaskakujący, niestandardowy. W wyniku syntezy uzyskanych odpowiedzi opracowano
następujące zestawienie określeń definiujących innowacje marketingowe:
 niekonwencjonalny, zaskakujący sposób działania na rynku,
12

www.dedoose.com/AboutUs (1.06.2015).
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wprowadzanie nowych rozwiązań, niespotykanych towarów i usług,
dostarczanie nowej funkcjonalności dóbr i usług,
aktywność marketingowa zmierzająca do poprawy wydajności, produktywności i jakości współpracy,
 aktywność marketingowa dostarczająca nowych korzyści niematerialnych w relacjach,
 nowoczesne narzędzia i sposoby komunikowania się i przepływu informacji.
Warto zauważyć, że rozumienie innowacji marketingowych przez badanych
jest częściowo zbieżne z definicją zawartą w podręczniku Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data13. Badanie wykazało, że
innowacje marketingowe stanowią wprowadzanie nowych lub istotnie udoskonalonych metod marketingowych. Może to dotyczyć zmian w projekcie lub konstrukcji produktu, modyfikacji opakowania, strategii cenowej, dystrybucji lub
promocji. Stwierdzono również, że na rynku B2B innowacje marketingowe powinny obejmować czynności marketingowe poprawiające wydajność, efektywność i jakość współpracy. Należy podkreślić, że respondenci rozumieli innowacje
marketingowe w różny sposób – rzecz uznawana za innowacyjną w jednej organizacji, w innej traktowana była jak zwyczajna praktyka. Wspominana różnica
wynika zapewne przede wszystkim z poziomu rozwoju przedsiębiorstwa oraz
różnego pojmowania skali oddziaływania innowacji.
W trakcie wywiadów respondentów poproszono także o przedstawienie ich
punktu widzenia na temat innowacji marketingowych według klasycznego podziału na produkt, dystrybucję, cenę oraz promocję. Ze względu na ograniczenia
objętościowe, autorzy w niniejszym artykule postanowili skupić się na innowacjach w sferze produktu. Mianem produktu określa się wszystko, co podmioty
oferują na rynku dla zaspokojenia potrzeb odbiorców lub pracowników centrów
zakupu. W materiale badawczym wyszukano 41 wypowiedzi, które nawiązywały
do innowacyjności produktu (tab. 1).

13

Oslo Manual, Guidelines for Collecting…
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Tabela 1

Innowacje marketingowe w obszarze produktu
Rodzaj

Asortyment

Jakość

Przykłady
 posiadanie w ofercie handlowej od kilku do kilkunastu ofert produktów generycznych
 dążenie do oferowania jak najszerszego, kompletnego asortymentu części
przez producentów
 szybkie wprowadzanie nowości do oferty
 odświeżanie oferty, uwzględniające cykl życia produktów i analizę portfelową
 produkcja w Europie jako wyznacznik wysokiej jakości części
 dążenie do zerowego poziomu braków i błędów przez Volkswagena
 japońskie pochodzenie firmy lub części
 własne centrum badawczo-rozwojowe
 homologacje, testy porównawcze, sprawdzanie jakości w testach ekstremalnych

 opatentowanie rozwinięcia powierzchni płytki nośnej, produkcja klocka
hamulcowego
 asymetryczna szyba przednia, która umożliwia kierowcy lepszą widoczność,
szczególnie podczas wjazdu na przystanek
 zaawansowane technologicznie opony typu „Run Flat” firmy Bridgestone
Cechy
 możliwość podłączenia urządzeń pokładowych do internetu i pracy biurowej
w czasie rzeczywistym w pojazdach Klasy Premium
 indywidualnie zaprojektowana naczepa do przewożenia wody mineralnej
 „Zielony jamnik” – symbol marki autobusów przyjaznych dla środowiska
Marka
i pasażerów, ekonomiczny
 innowacyjne opakowania części do marki Porsche
Opakowanie  dynamiczna stylistyka marki
 surowy wygląd opakowania świadczący o oryginalności części motoryzacyjnej
 multimedialne stacje zastępujące odbiorniki radiowe
 transfer technologii między sferą nauki a gospodarką dla osiągania korzyści
ze współpracy – produkcja pojazdów użytkowych
Serwis
 wprowadzenie opłat za przejechane kilometry zamiast sprzedaży opon
 serwisy mobilności, np. „Błękitna linia DAF”, „Serwis mobilności Michelin”
 dwie twardości pianki stosowane w siedzeniach Volkswagena
 wprowadzenie – jako pierwsi w branży – 2 lat gwarancji na membrany do
zawieszeń pneumatycznych
 gwarancja przebiegów na klocki hamulcowe i opony ciężarowe
Gwarancja
 niespotykane w Europie 10 lat gwarancji na baterię hybrydową Toyoty
 rozszerzanie gwarancji na dwie marki Kia i Hyundai;
 hybrydowy pojazd użytkowy Toyoty
Ekologia
 odzyskiwanie zużytych klocków hamulcowych lumag
 niskoemisyjne, elektryczne samochody Nissan
Wzór
użytkowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych.

Większość z wymienionych innowacji produktowych przydzielono do pierwotnie zaprojektowanych rodzajów. Dodano natomiast wymiar ekologiczny,
który w swoich wypowiedziach wskazało kilkunastu respondentów. Świadczy to
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o dużym eksploatowaniu tego źródła innowacji przez działy marketingu segmentu OE i IAM. Produkcja pojazdów została bowiem podporządkowana polityce zrównoważonego rozwoju. Poszukuje się nowych możliwości zasilania pojazdów, zwraca uwagę na ekonomiczność eksploatacji, ale przede wszystkim
redukcję emisji zanieczyszczeń. Proces ten jest bardziej zaawansowany w przypadku producentów motoryzacyjnych. Części zamienne próbuje się poddawać
recyklingowi, jednak świadomość znaczenia tego działania jest wśród firm sektora IAM niewielka.
Podmioty gospodarcze wykorzystują innowacje produktowe do wyróżniania
się na tle konkurencji. Chcąc w jak największym stopniu sprostać oczekiwaniom
nabywców, przede wszystkim rozbudowuje się szerokość asortymentu. Zaobserwowano przy tym dwa podejścia do spełniania potrzeb ostatecznego klienta.
Pierwsze koncentrowało się na maksymalnym różnicowaniu asortymentu, mnożeniu ilości pozycji oraz wprowadzaniu drobnych zmian na poziomie produktu
rzeczywistego. W ten sposób bardzo precyzyjnie dopasowywano części do specyficznych wymagań pojazdu i użytkownika. W ramach drugiego dążono do unifikowania produktów, ograniczania szerokości asortymentowej, przy czym było
ono adresowane do pośredników oraz nabywców flotowych. W tej koncepcji
podkreślano potrzebę optymalizacji kosztów magazynowania i transportu na poszczególnych ogniwach łańcucha wartości, a także intensywnie edukowano
sprzedawców i mechaników w zakresie jakości, gwarancji oraz innych usług towarzyszących produktom.
Na rynku motoryzacyjnym można zaobserwować silną korelację w postrzeganiu jakości i kraju pochodzenia produktu. Istnieje przekonanie, że w Japonii
i Niemczech powstają najbardziej niezawodne pojazdy i podzespoły. Z kolei
chińskie wyroby utożsamia się z gorszą jakością, wyższym wskaźnikiem brakowości i reklamacji. Respondenci przyznawali, że takie stereotypowe postrzeganie
odgrywa istotną rolę w ustalaniu cen wyrobów i jest często wykorzystywane
przez działy marketingu. Polskie produkty są wciąż słabo rozpoznawalne
w branży. W związku z tym przedstawiane są jako europejskie lub dostarczane
do Niemiec. W ten sposób polscy producenci kreują wizerunek rzetelnego wytwórcy komponentów wysokiej jakości.
W trakcie wywiadów uczestnicy bardzo rzadko podawali przykłady opatentowania własnych produktów lub ochrony własności intelektualnej – we wszystkich transkrypcjach pojawiło się ich zaledwie kilka. Przedsiębiorstwa z kapitałem
zagranicznym wprowadzały na polski rynek rozwiązania stworzone w jednost-
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kach macierzystych. Na rynku europejskim bardzo wysoką aktywność w obszarze wynalazczości wykazują natomiast firmy produkcyjne, które mają własne
działy badawczo-rozwojowe i systematycznie prowadzą prace twórcze. Ochrona
wzorów użytkowych jest także niedostatecznie eksponowana i pozostaje niedoceniana przez badanych. Inwestowanie w B+R oraz czerpanie pożytków z własnej wynalazczości uznaje się za siłę napędową przedsiębiorstw, tymczasem
w rozmowach przedstawiano je jako działalność dodatkową, okazjonalną.
W branży konstruuje się wyroby bardzo zaawansowane technologicznie.
Wybrane przykłady innowacyjnych właściwości produktu, takie jak asymetryczna szyba czy indywidualnie zaprojektowana naczepa do przewożenia wody,
nie były efektem poszukiwania wyróżniających cech czy funkcji produktu. Powstały one jako propozycja w odpowiedzi na konkretne potrzeby danego użytkownika. Przedstawiciele rynku motoryzacyjnego potwierdzili, że poszukują
możliwości kompleksowego zaspokajania oczekiwań nabywców. Wykorzystując
cały zakres elementów produktu poszerzonego starają się budować przewagę różnicującą. Wielu badanych przyznało, że ich firmy świadczą dodatkowe usługi,
które podnoszą atrakcyjność oferty. Producenci rywalizują na polu długości
okresu gwarancyjnego, który może trwać nawet 10 lat. Ze względu na to, że istotnym zadaniem środków transportu jest ich mobilność w czasie, coraz większą
uwagę poświęca się sprawności oraz niezawodności pojazdów i części. Przedsiębiorstwa częściej decydują się na ich najem, płacą za przejechane kilometry, zajęte miejsce czy zużycie elementu.
Podsumowanie
Branża motoryzacyjna, jako jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie, wymaga stosowania innowacyjnych rozwiązań. Podmioty działające na
rynku motoryzacyjnym w Polsce wykorzystują innowacje produktowe, aby wyróżnić się na tle konkurencji. Należy przy tym nadmienić, że powstają one zarówno w przedsiębiorstwach OE, jak i IAM. Biorąc pod uwagę rodzaj wypracowywanych innowacji produktowych mają one charakter asortymentowy,
jakościowy, wzoru użytkowego, nowatorskich cech produktu czy opakowania,
związany z pozycjonowaniem marki, a także serwisowy i gwarancyjny. Ze
względu na to, że produkcję pojazdów podporządkowano polityce zrównoważonego wzrostu, większość firm działających w branży opracowuje także innowacje ekologiczne. Wymiar ekologiczny pojawił się w wypowiedziach kilkunastu
respondentów, co dowodzi częstej eksploatacji wspomnianego źródła innowacji
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przez firmy OE i IAM. Zastanawiające jest natomiast marginalizowanie w wypowiedziach respondentów obszaru związanego z działalnością B+R oraz patentami i ochroną wzorów użytkowych. Takie podejście charakteryzowało głównie
przedstawicieli firm z polskim kapitałem, co może świadczyć o niewielkiej świadomości znaczenia tego typu działań dla rozwoju przedsiębiorstwa. W przypadku
polskich przedstawicielstw zagranicznych koncernów, świadomość konieczności
inwestowania w B+R była wyższa.
W świetle wyników badań omówionych w artykule, branża motoryzacyjna
w Polsce wykazuje się dużą aktywnością na polu innowacji produktowych.
W przypadku przedsiębiorstw z polskim kapitałem konieczne jest jednak podjęcie działań zwiększających świadomość możliwości, jakie niesie ze sobą tworzenie własnych jednostek typu B+R lub podejmowanie współpracy ze środowiskiem naukowym w tym zakresie.
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PRODUCT INNOVATIONS IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
IN POLAND – THE RESEARCH RESULTS
Summary
The main purpose of the deliberations made in the paper is to discuss and analyze the product
innovations in the automotive industry, basing on the results of qualitative research in the form of
individual in-depth interviews. The subjective of the research were marketing innovation, customer
value, value for customer and co-created value. The paper presents only product innovation results.
The interviews were performed in Poland, in the period from January 2012 to February 2013. The
interviewees were representatives of companies operating on the automotive market, who occupy
positions related to marketing. According to the research results the automotive industry in Poland
is characterized by a high activity in the field of product innovation. This applies both to OE
and IAM companies. Product innovations concern: range of products, quality, utility, innovative
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product's features or packaging, aspects related to brand positioning, as well as service and warranty. Many organizations also develop innovations in the ecological dimension. Nevertheless,
companies with Polish capital should increase their awareness level of the opportunities that arise
by creating own R&D unit or by cooperating with the scientific community in this scope.
Keywords: product innovations, automotive industry, value, technology
Translated by Bogna Pilarczyk, Anna Rogala
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYBÓR MIEJSCA
DOKONYWANIA ZAKUPU NA RYNKU SERÓW ŻÓŁTYCH
NA PRZYKŁADZIE SERÓW DŁUGODOJRZEWAJĄCYCH

Streszczenie
Artykuł dotyczy problematyki wyboru miejsca zakupów serów żółtych ze szczególnym
uwzględnieniem specyfiki serów długodojrzewajacych. Wiedza na temat czynników kształtujących
wybory konsumenckie jest kluczowa w obliczu konkurencyjnego rynku i może stać się podstawą
budowania skutecznej przewagi konkurencyjnej. Część empiryczna oparta jest na analizach statystycznych wyników badania ankietowego. Przeprowadzone badanie wykazało nieznaczne różnice
w postrzeganiu miejsc zakupów przez nabywców kupujących i niekupujących serów długodojrzewajacych.
Słowa kluczowe: miejsce zakupów, sery długodojrzewające, preferencje nabywców, wybory konsumenckie, nabywca

Wprowadzenie
Zwiększająca się intensywność konkurencji na rynku, a także jakościowe
przemiany w handlu, które dokonały się w ostatnich kilkunastu latach, sprawiają,
że niezwykle istotnym obszarem rywalizacji między producentami serów żółtych
staje się ich dystrybucja. Decyzje dotyczące wyboru kanałów sprzedaży oraz
stopnia intensywności dystrybucji są kluczowe z punktu widzenia dotarcia do nabywcy finalnego, co sprawia, że determinują one możliwości rozwojowe przed-
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siębiorstw działających na rynku serów dojrzewających. W celu zwiększenia skuteczności stosowanych przez firmy rozwiązań w zakresie sposobów dystrybucji,
zarówno dotychczasowych, jak i planowanych do wdrożenia w przyszłości, konieczna jest znajomość preferencji konsumentów dotyczących miejsc zakupu danego rodzaju produktów. Wiedza na temat czynników kształtujących wybory
konsumenckie staje się kluczowa w obliczu konkurencyjnego rynku i może być
podstawą budowania skutecznej przewagi konkurencyjnej.
Wybór miejsca zakupu – wybrane aspekty teoretyczne
W ostatnich latach obserwuje się zmiany w zachowaniach zakupowych nabywców. Ciągle ewoluujące potrzeby i upodobania konsumentów, coraz liczniejsze i łatwiej dostępne źródła informacji o produktach oraz zmiany w sektorze handlowym sprawiają, że we współczesnych uwarunkowaniach to nabywca ma coraz
większy wpływ na kształt łańcucha dostaw żywności. To on bowiem podejmując
decyzje zakupowe wskazuje co, gdzie i kiedy kupuje3.
Żywność stanowi specyficzną kategorię produktową, gdyż należy do artykułów pierwszej potrzeby. Jej podstawowa funkcja związana jest z zaspokojeniem
głodu oraz poprawą fizycznego i psychicznego samopoczucia konsumentów.
Obecnie jednak produkty żywnościowe odpowiadają również na potrzeby psychologiczne i społeczno-kulturowe, dlatego ich wybór jest coraz bardziej złożony4. Zakup żywności jest zaliczany do czynności rutynowych, na które duży wpływ, poza
cechami samego produktu i jego nabywcy, mają również uwarunkowania środowiskowe i kulturowe5. Wśród czynników branych pod uwagę przez konsumentów
w procesie zakupowym często wymieniane jest miejsce dokonywania zakupu6.

3 L. Esjberg et al., An integrative conceptual framework for analyzing customer satisfaction with
shopping trip experiences in grocery retailing, „Journal of Retailing and Customer Services” 2012,
Vol. 19, Iss. 4, s. 445–456; D. Olewnicki, L. Gunerka, B. Golański, Preferencje konsumentów
dotyczące miejsc zakupu oraz opakowań na detalicznym rynku owoców i warzyw, „Logistyka”
2012, nr 4, s. 1150.
4 A. Grazia, Consumers’ preferences for a local food product: a real choice experiment, „Empirical
Economics” 2014, Vol. 47, Iss. 1, s. 111–122; J. Lahne et al., Consumer sensory perception of cheese
depends on context: A study using comment analysis and linear mixed models, „Food Quality and
Preference” 2014, Vol. 32, s. 184–185; J. Szwacka, Kierunki zmian na rynku żywnościowym w Polsce,
Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 62, Warszawa
2007, s. 82–83.
5 J. Murray, C.M. Delahunty, Mapping consumer preference for the sensory and packaging
attributes of Cheddar cheese, „Food Quality and Preference” 2000, Vol. 11, Iss. 5, s. 419.
6 S. Urban, M. Michałowska, Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru
targowisk jako miejsca zakupu produktów konsumpcyjnych na przykładzie województwa lubuskiego,
„Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” 2013, t. 100, z. 2, s. 109.
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Wybór miejsca zawierania transakcji kupna-sprzedaży stanowi jeden z etapów procesu nabywczego i jest określany w literaturze przedmiotu jako „proces,
w którym na początku pojawia się ogólny problem selekcji rodzaju sklepu,
w kolejnym kroku następuje poszukiwanie informacji, ocena alternatyw (różnych
opcji) oraz ostateczna decyzja”7. Proces ten jest często tak samo interesujący
i złożony jak proces podejmowania decyzji wyboru konkretnego produktu bądź
marki8.
O procesie wyboru miejsca zakupu mówić można w zasadzie w odniesieniu
do zakupów o charakterze refleksyjnym, czyli takich, podczas których nabywca
ocenia cechy różnych możliwości i dokonuje wyboru, który według niego jest
najlepszy z punktu widzenia rozważanych kryteriów9. W odniesieniu do wyboru
miejsca zawierania transakcji kupna-sprzedaży, należy zatem założyć, że kupujący poddaje ocenie możliwe miejsca zakupu, rozważając m.in. dostępność produktów, a także ich cenę10.
Zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat w sektorze handlowym
w Polsce, sprawiły, że obecnie konsumenci mają większe możliwości w zakresie
wyboru miejsca zakupu artykułów żywnościowych. Można wśród nich wymienić
m.in. targowiska, sklepy spożywcze, supermarkety, hipermarkety, sklepy dyskontowe sklepy wyspecjalizowane, galerie handlowe, a także dynamicznie rozwijające się sklepy internetowe11. Duża liczba oraz różnorodność punktów sprzedaży, w których konsument może dokonywać zakupów, wynikająca z nasilającej
się konkurencji w sektorze handlowym sprawia, że wybór miejsca zakupów przysparza niekiedy nabywcom trudności12.
Na decyzje konsumentów dotyczącą wyboru miejsca zakupu wpływa wiele
różnorodnych czynników. W klasycznych teoriach ekonomicznych za główne
7 M. Bartosik-Purgat, Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011, s. 291; S. Gensler et al.,
Understanding consumers’ multichannel choices across the different stages of the buying process,
„Marketing Letters” 2012, Vol. 23, Iss. 4, s. 988.
8 M. Gąsior, Czynniki wpływające na wybór przez konsumenta miejsca dokonania zakupu produktów rynku IT, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja na klienta
na konkurencyjnym rynku, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 711, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 25, Wyd. Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 41.
9 T. Tyszka, Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk 2004, s. 432.
10 M. Gąsior, Czynniki…, s. 43; S. Jacobs et al., Exploring consumers’ preferences with regard
to department and specialist food stores, „International Journal of Consumer Studies” 2010, Vol.
34, Iss. 2, s. 169–171.
11 S. Urban, M. Michałowska, Czynniki…, s. 108.
12 M. Bartosik-Purgat, Zwyczaje zakupowe młodych Europejczyków — wybór sklepu i jego determinanty, „Marketing i Rynek” 2014, nr 4, s. 23.
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determinanty zachowania nabywców uznawane są czynniki pozwalające na maksymalizowanie użyteczności biorąc pod uwagę posiadane zasoby. Z kolei współczesne koncepcje zachowań nabywców, poza ceną, wskazują na uwarunkowania
psychologiczne i socjologiczne związane z kształtowaniem postaw nabywcy, takie jak m.in. procesy percepcji, uczenia się, zapamiętywania, motywacje i emocje13. Khan podkreśla, że wybór miejsca zakupu zależy od percepcji kupującego,
świadomości własnej tożsamości, tła społeczno-kulturowego, wieku, cyklu życia
rodziny, postaw, przekonań, wartości, motywacji, osobowości, klasy społecznej
oraz wielu innych czynników o charakterze zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym14. Mącik zwraca z kolei uwagę, że na wybór kanału zakupu oddziałują czynniki o charakterze podażowym, przede wszystkim dostępność przestrzenna i czasowa danego miejsca zakupu oraz produktu w tym miejscu15.
Solgaard i Hansen wśród ważnych czynników oddziałujących na wybór między
różnymi formatami sklepów wskazują poziom cen, szerokość asortymentu i lokalizację punktu sprzedaży16.
Niektórzy badacze podkreślają, że konsumenci zazwyczaj dokonują zakupów w różnych rodzajach sklepów, jednak ogólnie preferują sklepy specjalistyczne. Ponadto badania wykazują, że nabywcy byliby bardziej skłonni do dokonywania zakupów w jednym sklepie, gdyby wiązało się to z niższymi cenami
i kosztami parkowania, lepszym asortymentem, skróceniem czasu dojazdu oraz
mniejszymi kolejkami17.
Poznanie procesu wyboru przez konsumentów miejsca dokonania transakcji
oraz czynników wpływających na ten proces jest istotne zarówno z punktu widzenia przedsiębiorstw handlowych, jak i produkcyjnych. W przypadku firm handlowych, wiedza na ten temat umożliwia lepsze dostosowanie oferty handlowej
do preferencji i oczekiwań nabywców18, z kolei w odniesieniu do przedsiębiorstw
produkcyjnych – pozwala na bardziej efektywny dobór kanałów dystrybucji.

M. Lipowski, M. Angowski, Zachowania rynkowe nabywców produktów żywnościowych
w sklepach dyskontowych, „Handel Wewnętrzny” 2014, nr 2 (349), s. 126.
14 M. Khan, Consumer behaviour and advertising management, New Age International (P) Limited,
New Delhi 2006, s. 4.
15 R. Mącik, Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupu przez konsumentów, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
2013, s. 131.
16 C. Wel et al., Important determinant of consumers’ retail selection decision in Malaysia,
„World Review of Business Research” 2012, Vol. 2, No. 2, s. 168.
17 S. Jacobs et al., Exploring consumers’ preferences…, s. 169–178; C. Wel et al., Important
determinant of consumers’…, s. 167.
18 S. Urban, M. Michałowska, Czynniki wpływające na zachowania konsumentów…, s. 108.
13
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Zastosowane metody badawcze
Celem badania była identyfikacja oraz ocena zachowania i preferencji nabywców serów w odniesieniu do miejsca zakupu, ze szczególnym uwzględnieniem serów długodojrzewajacych. Na podstawie literatury przedmiotu postawiono następujące pytania badawcze: Jaka jest częstotliwość kupowania serów? Gdzie
nabywcy kupują sery i co decyduje o wyborze miejsca ich zakupu? Jak zmieniają
się zachowania nabywców związane z wyborem miejsca zakupu serów?
Podstawą analizy i wnioskowania było badanie sondażowe przeprowadzone
w 2015 roku na grupie 546 studentów z wykorzystaniem metody doboru celowego.
Kwestionariusz badawczy przygotowano w wersji elektronicznej i powiązano
z bazą danych umieszczoną w chmurze dysku Google. Respondentom udostępniono link do specjalnie przygotowanej strony internetowej. Kwestionariusz składał
się z 22 pytań problemowych, wykorzystujących skale złożone do oceny zachowań
i postaw nabywców na rynku serów żółtych (takich jak m.in.: czynniki kształtujące
proces wyboru produktu, wielkość i sposób dokonywania zakupów, stosunek do
marek i producentów) oraz sześć pytań charakteryzujących respondenta. Do interpretacji wyników wykorzystano pakiet statystyczny SPSS Statistic 22.
Preferencje nabywców dotyczące miejsc zakupu serów żółtych – wyniki
badania
Rynek serów żółtych (nazywanych inaczej dojrzewającymi, podpuszczkowymi, twardymi) jest w Polsce relatywnie ważnym rynkiem. Według danych
Nielsena, sery osiągające w okresie sierpień 2013 – lipiec 2014 wartość sprzedaży na poziomie 5,3 mld zł, stanowiły trzecią kategorię spożywczą w Polsce,
a udział serów twardych w tej kategorii wynosił ponad 30%19. Według danych
GUS, w 2013 roku produkcja serów dojrzewających wyniosła 312,9 tys. ton, co
odpowiadało 38% całkowitej produkcji serów w ujęciu ilościowym20. W stosunku do 2000 roku odnotowano ponad dwukrotny wzrost podaży serów żółtych,
jednak w ostatnim okresie obserwuje się jej stabilizację. W latach 2012–2013
produkcja serów utrzymała się na zbliżonym poziomie. Oznacza to, że rynek serów dojrzewających ulega nasyceniu, co przekłada się na zaostrzenie walki konkurencyjnej między ich producentami.

E. Soboń, Rynek sera w Polsce, Toruń 2014, www.apbiznes.pl/wp-content/uploads/2014/10/
Nielsen_Rynek-Sera-w-Polsce_Ewa-Sobo%C5%84.pdf (15.05.2015).
20 Produkcja wyrobów przemysłowych w 2013 r., GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/
przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/produkcja-wyrobow-przemyslowych-w-2013-r-,3,
11.html (15.05.2015).
19
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Sery długodojrzewające są specyficzną kategorią serów podpuszczkowych.
Wyróżnia je długi okres dojrzewania (od kilku do kilkunastu miesięcy), twarda
skórka sera (ręczna pielęgnacja) oraz zwarty, esencjonalny miąższ 21. Jest to kategoria odznaczająca się wysokim potencjałem rozwojowym – grupa konsumentów wybierających ten typ sera stale rośnie. Nabywcy doceniają sery długodojrzewające za ostrzejszy, nieco pikantny smak, najczęściej z nutą orzechową,
będący wynikiem długiego procesu dojrzewania22.
W badanej populacji wszyscy respondenci zadeklarowali nabywanie serów
żółtych, natomiast udział osób kupujących sery długodojrzewające wynosił
19,4% (tab. 1).
Tabela 1
Częstotliwość kupowania serów długodojrzewających według kategorii respondentów (w %)

Kupuje sery
długodojrzewające
24,4

Nie kupuje serów długodojrzewających
75,6

kobieta

15,9

84,1

do 22 lat

13,3

86,7

Wiek

23–25 lat

26,1

73,9

37,0

63,0

14,3

85,7

Miejsce zamieszkania

powyżej 25 lat
miejscowość do 15 tys.
mieszkańców
miejscowość od 16 do
50 tys. mieszkańców
miejscowość powyżej
50 tys. mieszkańców
1

19,8

80,2

27,3

72,7

24,2

75,8

2

31,3

68,8

3

21,8

78,2

powyżej 4

16,3

83,7

niekorzystna

13,5

86,5

przeciętna

16,3

83,7

korzystna

24,2

75,8

Wyszczególnienie
Płeć

Liczba
członków
rodziny

Sytuacja
materialna

mężczyzna

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania własnego, n = 546.

21 Kocham sery, Fanpage SM Spomlek w Radzyniu Podlaskim, https://pl-pl.facebook.com/KochamSery (15.05.2015).
22 U. Chojnacka, Sery długodojrzewające: Szlachetny smak na talerzu, „Forum Mleczarskie”,
www.forummleczarskie.pl/RAPORTY/371/sery-dlugodojrzewajace (15.05.2015).
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Sery długodojrzewające były nabywane głównie wśród respondentów powyżej 25 roku życia, zamieszkujących miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców,
będących członkami jedno- lub dwuosobowej rodziny i określających swoją sytuację materialną jako korzystną. Zapewne wynika to ze specyficznych cech tych
serów, ich przynależności do kategorii produktów typu premium oraz wynikającej z tego wyższej ceny tych wyrobów. Ze względu na koszt zakupu sery tego
typu są wybierane przede wszystkim przez nabywców o lepszej sytuacji materialnej, ale też bardziej świadomych wyjątkowości tego produktu. Według Chojnackiej, „konsumenci serów długodojrzewających to coraz częściej osoby bardziej świadome tego, co jedzą, bardziej wymagające, chętnie wypróbowujące
nowe smaki i odmiany sera i coraz lepiej zorientowane w subtelnościach, które
je od siebie odróżniają”23.
Wśród przyczyn niedokonywania zakupów serów długodojrzewających dla
ankietowanych największe znaczenie miała nieznajomość tego produktu, relatywnie wysoka cena oraz niezgodność z preferencjami w zakresie smaku (rys. 1).

*Średnia z ocen: 1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 2 – nie zgadzam się, 3 – trudno powiedzieć, 4 – zgadzam się, 5 – zdecydowanie się zgadzam.
Rys. 1. Przyczyny niekupowania serów długodojrzewających przez respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania własnego, n = 440.

23

Ibidem.
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Z przeprowadzonego badania wynika, że sery długodojrzewające kupowane
były najczęściej raz w tygodniu w takich placówkach jak sklepy dyskontowe
(34,0% respondentów nabywających ten produkt), hipermarkety (21,7%) oraz supermarkety (20,8%) – tabela 2.
Tabela 2
Miejsca i częstotliwość zakupu serów żółtych w podziale na osoby kupujące i niekupujące serów
długodojrzewających (%)
Wyszczególnienie

Mały sklep
osiedlowy
A
B

Nie kupuję
26,4
Rzadziej niż
17,0
raz w miesiącu
Raz
13,2
w miesiącu
2–3 razy
11,3
w miesiącu
Raz
12,3
w tygodniu
Kilka razy
15,1
w tygodniu
Codziennie
4,7
Razem
100,0

Supermarket Hipermarket

Dyskont

Delikatesy

Targowisko

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

34,1

18,9

18,9

19,8

22,5

5,7

9,1

33,0

55,2

77,4

82,7

17,0

8,5

14,5

14,2

20,7

9,4

15,9

23,6

17,5

10,4

7,5

11,1

14,2

15,9

11,3

15,7

9,4

13,0

14,2

8,2

4,7

3,9

10,2

19,8

17,3

17,0

18,4

18,9

26,1

10,4

5,7

2,8

2,5

16,1

20,8

21,4

21,7

14,5

34,0

22,7

10,4

8,6

1,9

1,1

7,7

13,2

10,2

12,3

7,0

18,9

11,1

7,5

2,0

0,9

0,9

3,6
4,7
1,8
3,8
1,1
3,8
2,0
0,9
2,7
1,9
1,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Oznaczenia: A – kupujący sery długodojrzewające, B – niekupujący serów długodojrzewających.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania własnego, n = 546.

Z kolei niekupujący serów długodojrzewających dokonywali zakupów serów
żółtych przede wszystkim kilka razy w miesiącu w dyskontach (26,1%) oraz raz
w tygodniu w supermarketach (21,4%). Według badania Nowaka i in., większość
polskich konsumentów dokonuje zakupów serów twardych kilka razy tygodniowo (56,9%), a jako miejsca zakupu wybiera markety i supermarkety, przy
czym w tej kategorii mieściły się również sklepy dyskontowe24. Z kolei z raportu
Nielsena wynika, że polscy konsumenci byli najbardziej skłonni do zakupów nabiału w dyskontach (30%), a także w supermarketach i sklepach spożywczych
(po 21% respondentów)25.
W odniesieniu do wyboru miejsc zakupu serów długodojrzewających interesujące wydaje się, że co dziesiąta ankietowana osoba deklarowała dokonywanie
M. Nowak et al., Ocena ważności cech sera twardego i miejsca jego zakupu w opiniach konsumentów z Holandii, Niemiec i Polski, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2013, nr 5 (90), s. 198.
25 Gdzie Polacy kupują świeżą żywność?, Raport Nielsen Polska, marzec 2013, www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/eu/nielseninsights/pdfs/Nielsen%20Global%20Fresh%20Foods%20Report%20March%202013%20Poland%20PL.pdf (18.05.2015).
24
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zakupów tej kategorii serów rzadziej niż raz w miesiącu na targowiskach, przez
które respondenci rozumieli coraz częściej organizowane kiermasze produktów
regionalnych, ekologicznych, festiwale sera itp. Tego typu wydarzenia, a także
akcje promocyjne organizowane w placówkach handlowych przyczyniają się do
wzrostu popularności serów długodojrzewających26.
Analizując kryteria wyboru miejsc zakupu przez osoby kupujące sery długodojrzewające i ich niekupujące, należy zauważyć, że istotność tych kryteriów jest
zbliżona (tab. 3). Jako główne czynniki brane pod uwagę przy wyborze placówki
handlowej, respondenci wskazali ceny produktów, lokalizację sklepu oraz ofertę
produktową. Dla porównania, badanie czynników wyboru miejsca zakupu serów
twardych przeprowadzone przez Nowak i in. podkreślały bardzo duże znaczenie
ceny, jednak jako czynnika wpływającego na decyzję o zakupie sera twardego,
natomiast na wybór miejsca zakupu tego typu produktów istotnie wpływały
głównie warunki panujące w miejscu sprzedaży27. Według raportu Nielsena natomiast, najważniejszymi czynnikami branymi pod uwagę przy wyborze miejsca
zakupu nabiału są ceny – atrakcyjna oferta, promocje oraz stosunek jakości do
ceny28.
Tabela 3
Kryteria wyboru placówek handlowych przez osoby kupujące sery żółte, w tym kupujące
i niekupujące serów długodojrzewających*

Kryteria wyboru
Ceny produktów
Oferta produktów
Jakość obsługi
Lokalizacja sklepu
Działania promocyjne
Przyzwyczajenie
Kupuję w przypadkowych miejscach

Kupujący sery
długodojrzewające
4,25
4,22
3,57
4,27
3,53
3,50
2,37

Niekupujący serów
długodojrzewających
4,40
4,19
3,63
4,21
3,54
3,60
2,37

*Średnia z ocen: 1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 2 – nie zgadzam się, 3 – trudno powiedzieć,
4 – zgadzam się, 5 – zdecydowanie się zgadzam.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania własnego, n = 546.

U. Chojnacka, Sery długodojrzewające…
M. Nowak et al., Ocena ważności cech sera twardego…, s. 202.
28 Gdzie Polacy kupują świeżą żywność…
26
27
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Na uwagę zasługuje występowanie nieznacznych różnic między opiniami
osób kupujących i niekupujących serów długodojrzewających, dotyczących takich determinant, jak cena produktu, jakość obsługi oraz przyzwyczajenie. Dla
nabywców serów długodojrzewających te czynniki mają mniejsze znaczenie
w porównaniu z osobami, które nie kupują tego rodzaju sera. Potwierdza to fakt,
że sery długodojrzewające kupowane są przez osoby doceniające ich walory smakowe i mogące pozwolić sobie na zapłacenie za nie wyższej ceny. Przyjmuje się,
że w przypadku produktów z kategorii premium kluczowa jest wiedza sprzedawców, szczególnie gdy konieczne jest udzielenie szczegółowych informacji na temat produktu i/lub przekonania niezdecydowanego klienta, że warto zapłacić
więcej za przyjemność spożywania sera długodojrzewającego29.
Z deklaracji badanych osób odnośnie do zmian miejsca dokonywania zakupu
w ostatnim roku wynika wzrost częstotliwości dokonywania zakupów w sklepach
dyskontowych (rys. 2).

*Średnia z ocen: 1 – zdecydowanie rzadziej, 2 – rzadziej, 3 – bez zmian, 4 – częściej, 5 – zdecydowanie częściej.
Rys. 2. Zmiany częstotliwości dokonywania zakupów w wybranych typach placówek handlowych w ostatnim roku wśród osób kupujących sery żółte
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania własnego, n = 546.

Przeprowadzone badanie pokazuje, że dyskonty były jedynym rodzajem placówek handlowych, który zyskiwał na popularności wśród kupujących sery żółte,

29

U. Chojnacka, Sery długodojrzewające…
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w tym zarówno wśród respondentów, którzy kupują, jak i nie kupują serów długodojrzewających. Pozostałe rodzaje kanałów sprzedaży, analizowane w badaniu, tracą zainteresowanie klientów. W największym stopniu zjawisko to dotyczy
targowisk, małych sklepów osiedlowych oraz delikatesów. Kierunek ten jest
zgodny z ogólnymi tendencji w handlu detalicznym produktami z sektora dóbr
szybko zbywalnych, do których zaliczana jest żywność30.
Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonego badania sformułowano następujące wnioski:
1. Sery długodojrzewające najczęściej były wybierane wśród respondentów powyżej 25 roku życia, zamieszkujących miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców, będących członkami jedno- lub dwuosobowej rodziny i określających swoją sytuację materialną jako korzystną. Można założyć, że osoby te
były bardziej świadome wyjątkowych cech serów długodojrzewających oraz
ich przynależności do kategorii produktów typu premium i były gotowe zapłacić za nie wyższą cenę. Dla porównania, sery żółte były częściej nabywane wśród osób w wieku poniżej 22 lat, zamieszkujących miejscowości do
15 tys. mieszkańców, pochodzących z rodzin cztero- lub pięcioosobowych,
w większości niezadowolone ze swojej sytuacji materialnej. Z ich deklaracji
wynika, że jedną z głównych przyczyn braku zainteresowania serami długodojrzewającymi jest cena, chociaż nieco istotniejsza okazała się nieznajomość tego typu produktów.
2. Zarówno konsumenci kupujący sery długodojrzewające, jak i ich niekupujący, deklarują dokonywanie zakupów tego rodzaju produktów najczęściej
2–3 razy w miesiącu i raz w tygodniu. Różnice można zauważyć w odniesieniu do wskazywanych miejsc zakupu. „Kupujący” wybierają głównie dyskonty, hipermarkety i supermarkety, a „niekupujący” – supermarkety i dyskonty. Należy podkreślić, że dyskonty były wskazywane jako jedyne miejsce
zakupu, co do których wszyscy nabywcy zwiększali częstotliwość zakupów.
Oznacza to, że wśród „miłośników” serów długodojrzewających są również
takie osoby, które mimo korzystnej sytuacji materialnej wybierają najkorzystniejsze oferty pod względem ceny. Obie grupy respondentów, kupujący
i niekupujący serów długodojrzewających, najrzadziej robią zakupy na targowiskach i w delikatesach.

30 Znaczenie handlu w gospodarce narodowej. Wybrane aspekty, Polska Organizacja Handlu
i Dystrybucji, www.pohid.pl/pdf/Znaczenie%20handlu%20w%20 gospodarce%20narodowej.pdf
(18.05.2015).
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3. W odniesieniu do kryteriów wyboru miejsca zakupu serów żółtych nie
stwierdzono znaczących różnic w średniej ocenie osób kupujących i niekupujących serów długodojrzewających. Obie grupy w największym stopniu
brały pod uwagę takie czynniki, jak ceny produktów, ofertę asortymentową
i lokalizację sklepu. Należy jednak podkreślić, że dla nabywców kupujących
sery długodojrzewające najbardziej istotna była lokalizacja placówki handlowej, natomiast dla niekupujących – cena.
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THE FACTORS AFFECTING THE CHOICE OF YELLOW CHEESE
PURCHASING PLACE ON THE EXAMPLE
LONG-MATURING CHEESE
Summary
The paper concerns with issues of the choice of cheese purchasing place with particular emphasis on the specifics of long-maturing cheese. The knowledge of the factors influencing consumer
choices is very important on the competitive market and it can become a base for building an effective competitive advantage. The empirical part of the paper is based on statistical analysis of
survey results. The conducted research showed slight differences in the perception of purchases by
buyers who buy and don't buy long-maturing cheese.
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ZASTOSOWANIE CROSS-DOCKINGU W LOGISTYCE
DYSTRYBUCJI NA PRZYKŁADZIE FIRMY INPOST

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązania cross-dockingowego stosowanego w praktyce
rynkowej operatorów logistycznych będącego odpowiedzią na rosnące wymagania klientów i konkurencję. Autorzy do osiągnięcia celu zastosowali kwerendę tematycznie dobranej literatury oraz
analizę przypadku operatora logistycznego. W artykule przedstawiono podstawowe modele magazynów wykorzystywanych przy zastosowaniu metody cross-dockingu. Mechanizm działania rozwiązania cross-dockingowego scharakteryzowano na przykładzie operatora InPost. Rozwiązanie
cross-dockingowe staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w praktyce biznesowej
z uwagi na efekty możliwe do osiągnięcia w postaci redukcji kosztów, np. kompletacji zamówień
oraz osiąganie w wyniku zastosowania tego rozwiązania przewagi konkurencyjnej w stosunku do
operatorów stosujących tradycyjne mechanizmy dostawy.
Słowa kluczowe: cross-docking, logistyka dystrybucji, operator pocztowy, wymagania klientów,
modele magazynów

Wprowadzenie
Współcześnie ważne jest zorganizowane łańcucha dostaw, w sposób umożliwiający szybką reakcję na zmienne oczekiwania rynku. Wynika to z bezpośredniej zależności między pozostawaniem towarów i materiałów w łańcuchu dostaw
a poziomem kosztów ich utrzymywania w łańcuchu. Finalni odbiorcy są zainteresowani otrzymywaniem dóbr z odpowiadającą im częstotliwością i dokładnie
1
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na czas. Dla łańcuchów podaży ważne jest ograniczenie okresu utrzymywania
zapasów i osiągnięcie efektu tak zwanej kompresji czasu. Rola usług umożliwiających skracanie łańcucha dostaw i optymalizację kosztów związanych np. z operacjami i obsługą magazynową rośnie. Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązania cross-dockingowego będącego odpowiedzią na rosnące wymagania
klientów stosowanego w firmie InPost.
Istota cross-dockingu
Zazwyczaj pod pojęciem cross-dockingu rozumie się przeładunek kompletacyjny. W skład tak rozumianego pojęcia wchodzą czynności związane z rozładunkiem, załadunkiem, segregacją lub scalaniem towarów, realizowane w magazynie bezpośrednio między środkami transportu zewnętrznego (np. samochód
ciężarowy, wagon kolejowy), znajdującymi się w dokach przyjęć i wydań, z eliminacją składowania. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w układzie sieci
dystrybucji (Hub and Spoke), gdy towar jest wprowadzany z jednej centralnej
lokalizacji i sortowany dla określonych odbiorców (sklepów, magazynów), do
scalania oraz przygotowania asortymentu towarowego z małych partii dostaw
oraz łączenie w duże wysyłki celem wykorzystania ekonomiki transportu, do segregacji asortymentu towarowego z dużych partii dostaw (np. jednolite dostawy
całowagonowe lub cało pojazdowe samochodowe) oraz dzielenia na małe dostawy według potrzeb odbiorców3. Cross-docking nie tylko redukuje np. zakres
czynności transportowych, ale wprowadza też rozwiązania związane z magazynowaniem produktów. W praktyce cross-docking oznacza zebranie towarów
z wielu punktów w jednym miejscu lub odbieranie przesyłek z wielu punktów
i dostarczenie ich jednemu odbiorcy. To rozumienie zauważa się u A.L. Shiguemoto i innych4, wedle których cross-docking jest systemem dystrybucji, polegającym na tym, że produkty w magazynie (centrum dystrybucji) są sortowane, ładowane, a dostawy wysyłane do klientów bez przechowywania i składowania.
Wynikałoby z tego, że metoda cross-dockingu zarezerwowana jest dla obszaru
dystrybucji towarów, tj. tej części łańcucha dostaw, w której gotowy produkt
przemieszczany jest w ramach poszczególnych ogniw dystrybucji.
W zależności od natury produktu i lokalizacji przeładunku kompletacyjnego
w łańcuchu dostaw, można jednak wyróżnić różne rozwiązania szczegółowe.

Przeładunek kompletacyjny, www.logistyka.net.pl/slownik/main (29.05. 2015).
A.L. Shiguemoto, U.S. Cavalcante Netto, G.H. Bauab, An efficient hybrid meta-heuristic for
a cross-docking system with temporary storage, „International Journal of Production Research”
2014, Vol. 52, Iss. 4, s. 1231–1239.
3
4

Zastosowanie cross-dockingu w logistyce dystrybucji na przykładzie…

401

W literaturze wyróżnia się różne rodzaje cross-dockingu np. dystrybucyjny, detaliczny, oportunistyczny, produkcyjny, przeładunek kompletacyjny bezpośredni5. Dynamizm zmian rynkowych i duże natężenie poziomu konkurencji wymagają od przedsiębiorstw możliwie szybkiego reagowania na zapotrzebowania
klientów oraz wykorzystywania, w praktyce działania, metod, które w efektywny
sposób pozwalają na skracanie czasu trwania przepływów w łańcuchach dostaw,
takich jak cross-docking. Najważniejszą cechą tej metody jest możliwość pominięcia procesów magazynowych, a wszystkie operacje wykonywane są w strefach przyrampowych. Metoda ta wymaga bardzo dokładnego zsynchronizowania
wszystkich procesów przyjmowania i wydawania towarów. Cross-docking może
być realizowany na trzech poziomach6:
− cross-docking pełnych palet, gdy pełne palety jednorodnego wyrobu kierowane są bezpośrednio do sklepu/odbiorcy/zamawiającego (stosowany
przede wszystkim dla produktów o dużej objętości),
− cross-docking zamówień sklepów skompletowanych przez dostawcę –
metoda rzadziej stosowana i polegająca na skompletowaniu i wysłaniu
towaru przez producenta bezpośrednio do sklepów (producent musi znać
zapotrzebowanie każdego ze sklepów),
− cross-docking z kompletacją w punkcie przeładunkowym – jest najczęściej stosowaną praktyką i polega na dostarczeniu pełnych palet tego samego wyrobu do Centrum Dystrybucji, gdzie następnie pobierane są produkty i kompletowane pod konkretne zamówienia sklepów (pozostaje
zapas obrotowy, który jest wykorzystywany następnego dnia).
Cross-docking to metoda wspomagająca efektywne realizowanie strategii
efektywnej obsługi klienta (ECR)7 na poziomie zarządzania podażą w łańcuchu
dostaw8. Poprawa szybkości realizowania dostaw wpływa bezpośrednio na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw dostarczających produkty na rynek.
Istota tej metody dla strategii ECR, w łańcuchu dostaw zorientowanym na
klienta, wynika wprost z możliwości doskonalenia procesu przepływu tzw. pro-

5 M. Antonowicz, Rola cross-dockingu w logistyce i transporcie, w: Efektywność transportu w teorii i praktyce, red. M. Michałowska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010, s. 198;
I. Fechner, M. Kaczmarek, Metodyka przeładunku kompletacyjnego, „Logistyka” 2009, nr 2, s. 56.
6 M. Antonowicz, Rola cross-dockingu…; A. Kikuła, Cross-docking w praktycznej działalności
gospodarczej na przykładzie firmy kurierskiej, praca niepublikowana, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2014, s. 39.
7 ECR (Efficient Consumer Response – Efektywna obsługa klienta).
8 B.P. Schary, T. Skjot-Larsen, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, Wyd. Naukowe
PWN, Warszawa 2002, s. 217–247.
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duktów szybko zbywalnych. W zarządzaniu łańcuchem dostaw podstawową determinantą konkurencyjności i efektywności stał się czas, będący jednym z ważniejszych składników kosztu logistycznego. Koszty logistyczne, związane z przepływami towarów w łańcuchu dostaw, ulegają zwiększaniu w miarę wydłużania
się czasu realizacji dostaw. W tym kontekście dostrzega się znaczenie wykorzystywania cross-dockingu, dzięki któremu można uzyskać poprawę sprawności i szybkość dostaw bez zbędnych strat czasu. Jak podkreśla Soni9 za strategią codziennie
niskich cen i zaufaniem klientów, np. u światowego detalisty numer 1 (Walmart)
stoi cross-docking. Schemat przepływu przed i po wprowadzeniu cross-dockingu
przedstawiono na rysunku 1.

Rys 1. Schemat przepływu przed i po wprowadzeniu cross-dockingu
Źródło: opracowanie własne, A. Kikuła, Cross-docking w praktycznej działalności gospodarczej
na przykładzie firmy kurierskiej, praca niepublikowana, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2014

Modele magazynów w metodzie cross-dockingowej
Według Bozartha i Handfielda przeładunek kompletacyjny10 jest formą gospodarki magazynowej, w której magazyn otrzymując duże transporty przychodzące,
dzieli je na mniejsze i wysyła do odbiorców. Najpopularniejszym i najczęściej spotykanym kształtem magazynu cross-dockingowego jest kształt litery „I” czyli prostokąta. Jest to najbardziej uniwersalne rozwiązanie, ponieważ dystans między
9 P. Soni, Managing Walmart’s supply chain – cross-docking and other tools, http://marketrealist.com/2015/02/managing-walmarts-supply-chain-cross-docking-tools/ (20.02.2015).
10 C. Bozarth, R. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw,
Wyd. Helion, Gliwice 2007, s. 350.
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bramami umiejscowionymi na przeciwnych ścianach budynku magazynowego
jest na tyle krótki, że nie ponoszone są dodatkowe koszty związane z długą jazdą
wózków widłowych między bramami. Wedle J. Bartholdi z Georgia Institute of
Technology, możliwe są inne rozwiązania i kształty, które w określonych warunkach są lepszym rozwiązaniem niż standardowe „I”11. Na świecie spotyka się magazyny cross-dockingowe w kształcie liter alfabetu: „L”, „+”, „–”, „C”, „H”. Na
rysunku 2 przestawiono układy magazynów, będące bardziej optymalnym rozwiązaniem niż prostokąt, co wynika np. z otoczenia lokalizacji czy też z bardzo
dużej liczby klientów obsługiwanych przez centrum logistyczne.

Rys. 2. Przykładowe kształty magazynów typu cross-docking
Źródło: A. Zbroniec, P. Zając, Studium uwarunkowań organizacyjno-procesowych dla tworzenia
logistycznie zintegrowanych układów magazynowania cross-docking w systemach dystrybucji,
„Logistyka” 2011, nr 3; A. Kikuła, Cross-docking w praktycznej…

Przy doborze odpowiedniego kształtu magazynu, należy zwrócić uwagę na
to, że każdy dodatkowy kąt załamania w budynku magazynowym wpływa na
straty funkcjonalne magazynu, straty czasowe, a w konsekwencji straty finansowe. Przykładem takiego cross-docku może być np. kształt litery „E”. Kąt zewnętrzny sprawia, że powierzchnia podłogi wewnątrz budynku przeznaczona na
obsługę danego samochodu ciężarowego koliduje z powierzchnią podłogi przeznaczoną do obsługi sąsiedniego samochodu ciężarowego. Prowadzi to do blokowania transportu wewnątrzmagazynowego – jazdy wózków widłowych, które
mają zbyt mało miejsca na wykonywanie manewrów związanych z załadunkiem.
Obiekty cross-dockingowe, ze względu na pełnione role nazywane są sortowniami kompletacyjnymi lub terminalami przeładunkowymi, hubami lub magazynami przeładunkowymi. Pełnią one podstawową funkcję w procesie logistycznym i projektowane są w celu sprawnego przemieszczania bardzo wielu

11

J.J. Bartholdi, S.T. Hackman, Warehouse and distribution science, www.warehouse-science.com/, s. 40 (20.06.2014).
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jednostek logistycznych w krótkim czasie. Główny proces cross-dockingowy nie
przekracza 4–6 godzin.
Zakłada się zresztą, że ładunki nie powinny pozostawać w cross-dockingu
dłużej niż dobę, przy czym dla niektórych towarów powinna być to tylko jedna
godzina12. Tego typu obiekty stanowią element buforujący, konsolidujący i przekierowujący strumienie i potoki ładunków. Terminale kompletacyjne pracują
w systemach obsługujących materiały z krótkim terminem użycia (np. spożywcze) lub tam, gdzie liczy się szybka realizacja usługi przewozowej (usługi kurierskie) oraz gdzie nie jest wymagana ingerencja w fizyczną postać jednostek produktu przechodzących przez terminal. Wobec powyższego w tym ujęciu crossdocking może być definiowany, jako proces łączenia ładunków przeznaczonych
na ten sam kierunek wysyłkowy, ale pochodzących z różnych miejsc nadania,
przy minimalnej pracochłonności procesu i ingerencji w ładunek oraz z pominięciem długoterminowego składowania materiałów między czasem rozładunku
i załadunku, lub ze składowaniem o charakterze buforowania w krótkim czasie
(firmy kurierskie, spedycyjne i pocztowe)13 Operacją, która generuje największe
koszty w magazynach jest kompletacja zamówień, stanowiąca aż 55% kosztów
całej operacji dotyczącej ładunku14. Celem wykorzystywania cross-dockingu jest
wyeliminowanie tych czynności magazynowych, które generują największe
koszty magazynowe, a więc kompletowania oraz składowania towarów.
Przykład rozwiązania cross dockingowego firmy InPost15
Efektywne zastosowanie rozwiązania cross-dockingowego można odnaleźć
w firmie kurierskiej InPost SA. InPost to operator świadczący usługi w zakresie
obsługi przesyłek ekspresowych, paczkomatowych oraz korespondencji pocztowej. Przewozi około 100 tys. paczek dziennie. Sieć dystrybucyjna składa się z 41
głównych oddziałów kurierskich, 180 oddziałów pocztowych, ponad 8000 punktów obsługi klienta i 2 sortowni na terenie Polski pracujących w systemie crossdockingowym. Liczba sortowni wynika z wolumenu obsługiwanych przesyłek.
Główne procesy i zasady, jakie zachodzą w sortowaniach InPostu zakładają, że

12 M. Wen, J. Larsen, J. Clausen, J.F. Cordeau, G. Laporte, Vehicle routing with cross-docking,
„Journal of the Operational Research Society” 2009, Vol. 60, No. 12, s. 2.
13 A. Kikuła, Cross-docking w praktycznej…
14 J.J. Bartholdi, S.T. Hackman, Warehouse…, s. 25–30; A. Zbroniec, P. Zając, Studium uwarunkowań organizacyjno-procesowych dla tworzenia logistycznie zintegrowanych układów magazynowania cross-docking w systemach dystrybucji, „Logistyka” 2011, nr 3; A. Kikuła, Cross-docking w praktycznej…
15 Opracowano na podstawie materiałów wewnętrznych InPost.
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ładunki nie powinny pozostawać w cross-dockingu dłużej niż dobę. Cross-docking dlatego stanowi nie tylko wyróżniającą się usługę logistyczną dla klientów,
ale jest również sposobem zdobywania przewagi konkurencyjnej przez stosujących go operatorów logistycznych nad operatorami wykorzystującymi tradycyjne
centra dystrybucyjne. Istotnym elementem składowym procesu usługowego, jest
terminal cross-dockingowy. Czas trwania operacji na jednostce logistycznej 16
rozpoczyna się w chwili odebrania zlecenia przez operatora logistycznego od
klienta. Cały cykl operacji cross-dockingowych przedstawiono na rysunku 3.

Rys 3. Schemat ogólny przepływu informacji o przesyłce
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych InPost.

Po odebraniu wszystkich przesyłek od nadawców (przypisanych do rejonu
działania kuriera), paczki i listy trafiają do nadawczej jednostki lokalnej, w której,
dokonuje się systemowego potwierdzenia, zaewidencjonowania i oznaczenia
odebranych przesyłek w celu poprawnego ukierunkowania i dalszego monitoringu. Następnie w placówce nadającej przesyłki poddawane są konteneryzacji,
tj. grupy przesyłek zostają przypisane do jednego identyfikatora i uformowane na
jednym nośniku transportowym takim jak paleta, skrzynia lub kontener klatkowy,
a następnie załadowane na transport liniowy celem zbiorczego dostarczenia do

16 Jednostka logistyczna – dowolna kombinacja jednostek handlowych, utworzona dla potrzeb
przechowywania lub transportu, w celu identyfikowania i śledzenia tych jednostek w łańcuchu dostaw. Inne nazwy: jednostka transportowa, jednostka wysyłkowa.
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centrum dystrybucyjnego, sortowni lub pod-sortowni. W wielu firmach nie stosuje się konteneryzacji tylko załadunek luzem, a przeładunek odbywa się na terminalu.
Kolejnym krokiem jest rozładunek w sortowni głównej, opakowań zbiorczych, kontenerów i przeładunek na transporty relacyjne, które przewożą przesyłki do placówek doręczających.
Ostatnim (nie licząc zwrotów) etapem drogi przesyłki, w sieci dystrybucyjnej
firmy kurierskiej jest przeładunek kompletacyjny w oddziale doręczającym, kończący się wydaniem przesyłek, listów kurierowi, który na wyznaczonym geograficznie, „kodowo” regionie doręcza przesyłki odbiorcom. Tak zmapowany wyżej
ciąg procesów zaprezentowano na rysunku 4.

Rys. 4. Schemat ogólny przepływu strumienia przesyłek w sieci dystrybucyjnej i obiektach crossdockingowych na przykładzie firmy kurierskiej InPost
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych InPost.

Terminale cross-dockingowe są obiektami przepływowymi. Widoczne jest to
w ich organizacji i ukształtowaniu przestrzennym17. Na rysunku 5 przedstawiono
schemat funkcjonalny terminala.

17

K. Lewczuk, Wybrane aspekty projektowania terminali cross-dockingowych, Prace Naukowe
Politechniki Warszawskiej, Transport, nr 97, Warszawa 2013, s. 328.
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Rys. 5. Schemat funkcjonalny terminala na przykładzie firmy kurierskiej InPost
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych InPost.

Duża liczba jednostek o określonej postaci musi zostać przyjęta do terminala
i rozładowana z samochodów do obszaru przyjęcia. Następnie zostaje przemieszczona na wyznaczone pola pośrednie w celu skonsolidowania i wysyłki w odpowiednie kierunki. W procesie konsolidacji dokonywane jest:
− rozformowanie opakowań zbiorczych zawierających pojedyncze przesyłki,
− grupowanie i ponowne sformowanie w opakowania zbiorcze (np. paleta,
kontener transportowy) paczek kierowanych do terminala doręczającego.
Proces sortowania może odbywać z wykorzystaniem różnorodnych środków,
np. ludzkich rąk, sorterów półautomatycznych i automatycznych. Należy zwrócić
uwagę, że większość ruchów elementarnych w opisywanym procesie sortowania
jest rejestrowana przy zastosowaniu skanerów kodów kreskowych, a w większych terminalach – bram RFID18. Procesowanie w sortowni kończy się załadunkiem i przetransportowaniem do następnej jednostki, jaką jest oddział doręczający.
W oddziale za pośrednictwem służb kurierskich, doręczycielskich, realizowana
18 RFID (Radio-frequency identification) – technika, która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik
w celu identyfikacji obiektu.
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jest ostatni krok – doręczenie do odbiorcy/kupującego. Wydajność pracy magazynów przeładunkowych jest w dużej mierze zależna od wydajności rozładunku
i załadunku oraz od zdolności systemu transportu wewnętrznego19. Wydajność
rozładunkowa i załadunkowa zależna jest od liczby bram (doków) przeładunkowych20 oraz pojemności obszarów buforowych, definiowanych, jako moduły pól
odkładczych21. Przyjmuje się założenie upraszczające, że pojemność buforu wyrażona w liczbie jednostek powinna być nie mniejsza niż maksymalna ładowność
pojazdu podstawianego do takiego pola. Ustalenie parametrów modułów zależy
od technologii transportu wewnętrznego i obciążenia przeładunkami, rodzaju
przesyłek oraz do warunków terenowych (działki). Pojemności buforów na wejściu i na wyjściu mogą być różne. Obszary buforowe na wejściu dzielone są na
pola kierunkowe/relacyjne na wejściu odpowiadające innym terminalom pracującym w systemie oraz rejonom obsługi. Do każdego z pól relacyjnych na wejściu
przyporządkowana jest odpowiednia liczba modułów pól odkładczych zgodnie
z obciążeniem tego pola22. Obszary buforowe na wyjściu dzielone są na pola kierunkowe/relacyjne na wyjściu, odpowiadające relacjom przewozowym (inne terminale, rejony obsługi, duzi odbiorcy). Do każdego z pól na wyjściu przyporządkowana jest odpowiednia liczba modułów pól odkładczych zgodnie z dobowym
obciążeniem.
Podsumowanie
Przedsiębiorstwa i klienci oczekują od operatorów, integratorów, takich jak
np. InPost, obniżenia kosztów jednostkowych, skrócenia czasu realizacji zamówienia, wyższej pewności czasu dostawy, dużej elastyczności. Wymagania te
mogą być spełnione przy zastosowaniu rozwiązania cross-dockingowego dającego przy tym możliwość obniżenia kosztów funkcjonowania całego systemu logistycznego w przedsiębiorstwie. Cross-docking należy do rozwiązań, które
przyczyniają się do skrócenia czasu dostawy, spadku kosztów związanych z obsługa magazynową, redukcji kosztów transportu. Efektywność zastosowania
przeładunku kompletacyjnego jest kwestią indywidualną i zależy od wielu czynników, np. obiektów magazynowych, kongestii w transporcie wewnętrznym,

K. Lewczuk, Wybrane aspekty projektowania…, s. 328.
Dok przeładunkowy – pomost wmontowany w otwór budynku magazynowego przystosowany
do załadunku i wyładunku produktów ze środka transportu wewnętrznego. Możliwe dokonanie podziału na doki przyjęcia (wyładunku) i wysyłkowe (załadunku).
21 K. Lewczuk, Wybrane aspekty projektowania…, s. 328.
22 Ibidem.
19
20
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analizy nakładów na jego wdrożenie i funkcjonowanie w kontekście przewidywanych korzyści wynikających z obniżki kosztów jakie jego zastosowanie powinno powodować.
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IMPLEMENTATION OF CROSS-DOCKING IN DISTRIBUTION
LOGISTICS ON THE EXAMPLE OF INPOST COMPANY
Summary
The objective of the paper is presentation of the cross-docking solution, used in the market practice of logistic operators, which is the answer to competition and growing customers’ expectations.
Research methodology: query of thematically selected literature and case study of a logistics operator.
The paper presents basic models of warehouses used in cross-docking. Mechanisms of operations is
characterized on basis of InPost operator. Cross-docking is becoming more and more popular solution
in business practice due to the effects possible to achieve, such as cost reductions, e.g. contract completion as well as competitive advantage over operators using traditional delivery methods.
Keywords: cross-docking, distribution logistics, postal operator, customers’ expectations, warehouse models
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SYSTEMY TELEMATYCZNE JAKO WSPARCIE
ZARZĄDZANIA FLOTĄ POJAZDÓW W TRANSPORCIE
DROGOWYM – STUDIUM PRZYPADKU

Streszczenie
Dynamiczny wzrost podaży usług w transporcie drogowym oraz zaostrzająca się konkurencja
między przedsiębiorstwami transportowymi stymulują wzrost zainteresowania i implementację nowoczesnych systemów telematycznych. Poza poprawą efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa transportowanego ładunku, systemy te umożliwiają kontrolę parametrów
pracy kierowców, monitorowanie pojazdów i wsparcie w zarządzaniu zleceniami transportowymi.
Celem artykułu jest analiza jakościowa i ocena funkcjonalności systemów telematycznych w procesie zarządzania flotą pojazdów na przykładzie wybranych modułów systemów wdrożonych
w przedsiębiorstwie transportu drogowego. Praca ma charakter badawczo-analityczny, a przedstawione studium przypadku może stanowić inspirację dla innych przedsiębiorstw transportowych
w zakresie optymalizacji zarządzania flotą pojazdów.
Słowa kluczowe: systemy telematyczne, zarządzanie flotą pojazdów, transport drogowy, telematyka transportu, transport ciężarowy

Wprowadzenie
Międzynarodowy transport drogowy towarów jest bardzo dynamicznie rozwijającą się gałęzią gospodarki, a wzrost podaży usług oraz coraz większa konkurencja na rynku determinują firmy spedycyjne i transportowe do poszukiwania
1
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3 Właściciel przedsiębiorstwa nie wyraził zgody na podanie pełnej nazwy firmy ze względu na
tajemnice handlowe.
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innowacyjnych rozwiązań systemowych. Kompleksowe i efektywne zarządzanie
flotą pojazdów w przedsiębiorstwie transportowym wymaga dzisiaj wdrożenia
nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych. Jednym z nich są systemy telematyczne, które wykorzystują możliwości telekomunikacyjne, informatyczne
i informacyjne. Informacje uzyskiwane za pomocą urządzeń pokładowych zainstalowanych w pojazdach oraz pochodzące z infrastruktury drogowej (kamer, stacji pogodowych, systemów ITS w miastach) gromadzone są w bazach danych
systemów telematycznych. Przetworzenie odpowiednich informacji przez systemy informatyczne daje możliwość szybkiej i łatwej oceny realizowanych zleceń transportowych z uwzględnieniem ich efektywności ekonomicznej i jakościowej. Implementacja nowoczesnych rozwiązań telematycznych niewątpliwie
wspiera proces decyzyjny w zarządzaniu flotą pojazdów. Ponadto nowe technologie informacyjne determinują zapotrzebowanie na nowe rozwiązania organizacyjne zarówno w przemyśle, jak i w usługach. Zarządzanie informacją, jej jakość,
aktualność i szybkość przepływu stanowią niejednokrotnie o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Istniejące problemy komunikacyjne, ale i skutki związane z nadmiernym ruchem drogowym wymagają rozwiązań zapewniających zrównoważoną mobilność w przyszłości. Istnieje potrzeba racjonalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury transportowej oraz poprawy przepływów dla zwiększenia
efektywności ekonomicznej, bezpieczeństwa na drogach i poszanowania środowiska. Rozwiązań poszukuje się w tworzeniu zintegrowanych sieci transportowych i w tym właśnie zakresie telematyka oferuje wiele nowoczesnych instrumentów teleinformatycznych, które mogą przyczynić się do wzrostu jakości
życia i szerszego wykorzystania potencjału gospodarczego i społecznego4. Podejmowane są działania w celu racjonalizacji strumieni ruchu i zwiększenia wydajności transportu, np. przez zmianę podziału zadań przewozowych (modal
split) i unikanie pustych przebiegów5.
Celem artykułu jest analiza jakościowa i ocena funkcjonalności systemów
telematycznych w procesie zarządzania flotą pojazdów w wybranym przedsiębiorstwie transportu drogowego. Dla realizacji celu pracy przeprowadzono identyfikację i analizę wybranych modułów systemów z punktu widzenia użyteczności dla badanego przedsiębiorstwa. Praca ma charakter badawczo-analityczny,

4 Telematik im Verkehr: Probleme und perspektiven, www.fes.de/fulltext/fo-wirtschaft/00345.htm
(20.05.2015).
5 Telematik im Verkehr – trends und chancen, www.bsvi.de/index2.php?option=com_docman
&task=doc_view&gid=19&Itemid=54 (20.05.2015).
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a przedstawione studium przypadku może stanowić inspirację dla innych przedsiębiorstw transportowych w optymalizacji zarządzania flotą pojazdów.
Telematyka transportu – konceptualizacja zagadnienia
Telematyka rozumiana jest jako dziedzina nauki łącząca rozwiązania telekomunikacyjne i informatyczne. Obecnie termin ten stosowany jest w odniesieniu
do rozwiązań telekomunikacyjnych, informacyjnych i informatycznych oraz automatycznego sterowania, dostosowania do potrzeb obsługiwanych systemów fizycznych i zintegrowanej z nimi infrastruktury, organizacji, procesów utrzymania i zarządzania6. Telematyka stwarza możliwość wykorzystywania technologii
i metod zdalnego dostępu do danych oraz kontroli pojazdów. Systemy telematyczne działają na podstawie urządzeń i dedykowanych aplikacji, wykorzystując
m.in.: sieci komórkowe GSM, sieci internetowe WLAN, systemy nawigacji satelitarnej (GPS) i łączności radiowej (RDS-TMC), ponadto bazy danych drogowych, raporty z urządzeń monitorowania ruchu drogowego i pogody oraz dane
z urządzeń przystosowanych dla użytkowników systemu. System GPS/GPRS
(General Packet Radio Service)7 stanowi podstawę funkcjonowania współczesnych systemów telematycznych i wykorzystuje satelitarny system nawigacyjny
zapewniający precyzyjne wyznaczenie pozycji, prędkości, kierunku przemieszczania pojazdu i czasu. System ten składa się z sieci 24 satelitów krążących po sześciu
orbitach okołoziemskich oraz naziemną sieć cyfrowej telefonii komórkowej8.
Termin telematyka wywodzi się z języka francuskiego (télématique) i został
wprowadzony do literatury przedmiotu w latach 80. XX wieku przez S. Norę
i A. Minka, a nieco później zaczął funkcjonować w języku angielskim (telematics). Nazwa powstała z połączenia słów telekomunikacja (télécommunications)
oraz informatyka (informatoque)9. Telematyka transportu obejmuje swoim zakresem systemy, które – przez transmisję danych i ich analizę – pozwalają wpływać na uczestników ruchu drogowego i działanie elementów technicznych w pojazdach. W Europie termin telematyka transportu zaczął być powszechnie
stosowany od początku lat 90. XX wieku jako efekt uwzględnienia telematyki

6 G. Nowacki, Geneza telematyki transportu, w: Telematyka transportu drogowego, red. G. Nowacki, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2008, s. 5.
7 GSM/GPRS – usługa pakietowej transmisji danych w sieciach GSM (sieć telefonii komórkowej). GPRS umożliwia efektywny, bezprzewodowy transfer danych między mobilnymi urządzeniami GSM a zewnętrznymi pakietowymi sieciami.
8 J. Januszewski, Systemy satelitarne GPS Galileo i inne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006,
s. 25.
9 J. Mikulski, Telematyka przyszłość transportu i logistyki?, „Logistyka” 2010, nr 2.
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w programach ramowych Unii Europejskiej10. Obecnie ma miejsce intensywny
rozwój systemów telematycznych transportu na świecie, a stopniowo także
w Polsce11. Jest to obszar niewątpliwie przyszłościowy, a z punktu naukowego –
nadal niewystarczająco zdefiniowany i zinterpretowany.
Telematyka transportu obejmuje ponadto sterowanie i zarządzanie systemami oraz sieciami transportowymi. To zintegrowany system pomiaru, przesyłania, przetwarzania i kontroli parametrów ruchu drogowego, nawierzchni drogi
oraz jej otoczenia. Celem jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu, skrócenie
czasu przejazdu, zapewnienie płynności jazdy na kontrolowanym odcinku drogi
oraz obniżenie zużycia paliwa. Technologie telematyczne zintegrowane są z fizycznymi systemami transportowymi, dostosowane do potrzeb tych systemów
i realizowanych przez nie zadań, stanowiąc element wyposażenia infrastruktury
transportowej i pojazdów12. Możliwość zlokalizowania i prowadzenia obserwacji
pojazdów w czasie rzeczywistym jest podstawową funkcją każdego systemu
wspierającego zarządzanie flotą. W większości pojazdów ciężarowych, które zostały wyprodukowane przed 2003 rokiem, nie była montowana magistrala CAN
(Controller Area Network)13, która w nowszych pojazdach umożliwia identyfikację i przesyłanie istotnych parametrów dotyczących pojazdów oraz pracy kierowcy.
Współpraca różnorodnych rozwiązań telematycznych, kontrolowanych przez
człowieka za pomocą odpowiednich, wyspecjalizowanych aplikacji, tj. narzędzi
realizujących konkretne zadania, tworzy inteligentne systemy transportowe ITS
(Intelligent Transport Systems)14. Różnorodność ITS i ich zastosowań warunkuje
poprawę efektywności funkcjonowania transportu. Poza wzrostem bezpieczeństwa jazdy i zmniejszeniem zanieczyszczeń środowiska, zastosowanie telematyki
transportu poprawia efektywność działania firm transportowych i wykorzystania
infrastruktury drogowej. Ponadto przynosi korzyści wynikające z integracji róż-

10 W 1986 r. rozpoczęto realizację programu Prometheus (Program of European Traffic with
Highest Efficiency and Unprecedented Safety) jako część programu Eureka, który miał dostosować
rozwój telematyki transportu w państwach UE do poziomu Japonii i USA, Telematyka transportu
drogowego, red G. Nowacki, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2008, s. 12.
11 Pierwsze organizacje telematyki transportu powstały w Polsce w 2007 r.: Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu i Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe – ITS Polska.
12 A. Koźlak, Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu, „Logistyka” 2008, nr 2.
13 CAN – szeregowa magistrala komunikacyjna należąca do grupy multi-master; zbiera informacje ze wszystkich czujników w pojeździe.
14 A. Koźlak, Inteligentne systemy…
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nych rodzajów transportu oraz połączeń z innymi systemami. Inteligentne systemy transportowe znajdują szerokie zastosowanie w zarządzaniu flotą pojazdów
ciężarowych. Wspomagają nie tylko firmy przewozowe, ale także centra logistyczne, które pełnią rolę koordynatora przewozów towarowych.
Wdrażanie, utrzymanie i rozwój systemów telematyki transportu jest działaniem złożonym o charakterze interdyscyplinarnym w obszarze technicznym, organizacyjnym i finansowym. Wymaga profesjonalnego powiązania składników
telematyki systemów transportowych w obszarze wspomagania prowadzącego,
kierowania, nawigacji i bezpieczeństwa. Do przedmiotowych składników należą:
identyfikacja, transmisja danych, oczujnikowanie, śledzenie, bazy danych, oprogramowanie i układy sprzęgające15. Drogowe usługi telematyczne lokują się na
rynku zastosowań komercyjnych (np. nawigacja osobista, elektroniczny pobór
opłat, mapy cyfrowe, systemy pomocy kierowcy) oraz zastosowań profesjonalnych (np. zarządzanie flotą, bazy danych zarządzanych pojazdów)16. Zastosowanie telematyki transportu oznacza zastosowanie odpowiednich systemów monitorujących i kontrolnych w celu udzielania kierowcom zaleceń i ostrzeżeń
zarówno przed, jak i w trakcie podróży. Implementacja nowych, wyprofilowanych do potrzeb klienta, aplikacji poprawia ponadto poziom usług dla użytkowników dróg.
Dynamiczny rozwój rynku transportu drogowego w Polsce w ostatnich kilkunastu latach oraz kilkukrotny wzrost liczby pojazdów realizujących transport
międzynarodowy sprawiły, że istotnie wzrosła konkurencja cenowa między
przedsiębiorstwami, co wyniszcza całą branżę17. Wdrażanie przez przedsiębiorstwa transportowe systemów telematycznych jako narzędzi wspierania i optymalizacji procesów decyzyjnych i zarządzania flotą pojazdów pozwala na obniżenie
kosztów bezpośrednich w dwóch głównych obszarach – minimalizacji zużycia
paliwa oraz planowania optymalnych tras dla realizowanych zleceń transportowych pod względem czasu przejazdu, długości trasy, opłat drogowych. Poszukiwanie oszczędności w tym zakresie stało się wymogiem każdego nowocześnie
zarządzanego przedsiębiorstwa transportowego.

15 J. Mikulski, Contemporary situation in transport systems telematics, w: Advances in transport
systems telematics, red. J. Mikulski, Vol. 2, Silesian University of Technology, Katowice 2007.
16 J J. Mikulski, Charakterystyka ogólna telematycznych systemów transportowych, w: Telematyka transportu drogowego, red. G. Nowacki, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
2008, s. 77.
17 J. Łacny, Systemy telematyczne i informatyczne w nowoczesnych przedsiębiorstwach transportu drogowego, Poznań 2008, www.logistyka.net.pl/images/articles/7788/Kongres2008-w3-refF-2.pdf, s. 264 (23.04.2015).

416

Ewa Badzińska, Szymon Cichorek

Zastosowane metody badawcze
Szeroki obszar problemowy zagadnienia telematyki wymagał przyjęcia ograniczeń badanego obszaru. W pracy zastosowano metody teoretyczno-badawcze,
takie jak: definiowanie, porównanie, analiza, wnioskowanie oraz studium przypadku i wywiad bezpośredni z menedżerem zarządzającym systemami telematycznymi w badanym przedsiębiorstwie. Zastosowanie powyższych metod badawczych pozwoliło scharakteryzować istotę telematyki transportu oraz obszary
implementacji systemów telematycznych w przedsiębiorstwach transportu drogowego. W dalszej części badań przeprowadzono identyfikację i analizę funkcjonalności systemów wdrożonych w badanym przedsiębiorstwie i dokonano ich
oceny z punktu widzenia korzyści dla użytkownika. Analiza studium przypadku
pozwoliła zidentyfikować ekonomiczne i jakościowe aspekty wdrożenia systemów telematycznych w przedsiębiorstwie transportu drogowego, które przełożyły się na optymalizację procesu zarządzania flotą pojazdów ciężarowych.
Identyfikacja i analiza funkcjonalności systemów telematycznych – wyniki
badań
Podmiotem przeprowadzonych badań była Firma Transport Ciężarowy
Usługi (TCU)18, która prowadzi działalność w zakresie usług transportowych od
1998 roku. W początkowym okresie funkcjonowania firmy realizowane były wyłącznie zlecenia krajowe między magazynami firmy Spedpol (obecnie DB Schneker) Tarnowo Podgórne-Olsztyn oraz Tarnowo Podgórne-Łódź. Od 2007 roku
firma TCU współpracuje z przedsiębiorstwem spedycyjnym Van Cargo w celu
realizacji zleceń międzynarodowych. W 2012 roku flota pojazdów składała się
z 8 ciągników z naczepami przystosowanych do ruchu na trasach międzynarodowych oraz z 8 ciągników z naczepami na trasy krajowe. Od trzech lat właściciel
TCU sukcesywnie wycofuje się z oferowania usług w transporcie krajowym na
korzyść powiększania floty pojazdów spełniających wymogi transportu międzynarodowego. Obecnie (maj 2015 r.) stan floty obejmuje 10 ciągników siodłowych
z naczepami do realizacji zleceń międzynarodowych (trzy MAN TGX podłączone do aplikacji Telematics, cztery MAN TGX, dwa Renault Premium, jeden
Renault Magnum). Ponadto firma dysponuje czterema ciągnikami z naczepami
do obsługi trasy krajowej – Tarnowo Podgórne-Olsztyn i Tarnowo Podgórne-

Właściciel przedsiębiorstwa nie wyraził zgody na podanie pełnej nazwy firmy ze względu na
tajemnice handlowe.
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Łódź – przewożąc ładunki drobnicowe dla firmy DB Schenker. Zlecenia transportowe w ruchu międzynarodowym najczęściej realizowane są na trasach Europy Zachodniej i Północnej.
W celu zoptymalizowania usług transportowych firma TCU zdecydowała się
na wdrożenie systemu telematycznego. Do maja 2015 roku, gdy prowadzone były
badania, w firmie zastosowano trzy różne systemy rozwiązań, identyfikując zalety i wady każdego z nich. Pierwszym z zastosowanych systemów był T-matic
system, który jednak nie spełniał wymagań użytkownika. System był drogi, mapy
zbyt niskiej jakości, ponadto brakowało możliwości odczytu danych z magistrali
CAN w pojazdach Renault Premium, a awaryjność systemu spowodowały zastąpienie go nowszymi systemami o znacznie bardziej rozbudowanych raportach.
W najnowszych ciągnikach marki MAN TGX zamontowano oryginalne urządzenia MAN Telematics wraz z systemem obsługi tych aut. W pozostałych pojazdach zainstalowano moduły GPS podłączone do magistrali CAN „Ruptel”, w których wykorzystywana jest aplikacja EcoFleet Seeme. W tabeli 1 przedstawiono
charakterystykę wybranych stosowanych obecnie systemów telematycznych
z punktu widzenia korzyści dla użytkownika. System EcoFleet Seeme jest nowym systemem wdrażanym w firmie TCU od kwietnia 2015 roku i do tej pory
nie zdiagnozowano jego istotnych wad i problemów implementacyjnych.
Tabela 1
Charakterystyka wybranych systemów telematycznych w opinii użytkownika
MAN Telematics
zalety systemu
wady systemu
szeroki zakres funkcjo- wysoki koszt abonanalności, np. analiza
mentu aplikacji i urzączasu pracy i czasu
dzeń montowanych
prowadzenia pojazdu, w pojazdach
pobieranie danych z tachografów

Motoguard
zalety systemu
wady systemu
możliwość pracy w jed- przypomnienie
nym systemie na mao przeglądach okrepach Open Street, pod- sowych i obsługach
stawowych mapach
technicznych (tylko
Google, satelitarnych
data wprowadzona
mapach Google, korzy- przez użytkownika),
stanie z funkcji Street
brak danych serwisoViev
wych
dokładność uzyskiwa- niezbyt dokładna mapa łatwość obsługi aplika- brak możliwości genych parametrów
i brak zdjęć satelitar- cji oraz aplikacja monerowania raportów
nych
bilna na telefon komór- z uwzględnieniem
kowy
godziny (hh:mm)
portal konserwacyjny – brak możliwości doda- wszystkie pojazdy floty
dane eksploatacyjne
wania do systemu po- zarządzanie za pomocą
i serwisowe dotyczące jazdów innych marek jednej aplikacji
wymaganych przeglą- niż MAN
dów
zapewnia lepsze zarzą- brak możliwości pracy możliwość zdalnego
dzanie operacyjne flotą w oknie przeglądarki unieruchomienia pojazdu (opcja dostępna
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tylko za pośrednictwem
osoby w serwisie Motoguard)
opcja konta użytkowbrak wyodrębnienia
możliwość tworzenia
nika udostępnia klien- pojedynczego pojazdu profilu użytkownika
towi podgląd lokalizacji oraz ograniczenia do- z dostępem do danych
pojazdu przewożącego stępu do części danych określonych przez adjego ładunek
dla użytkownika
ministratora
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Uzasadnieniem dla implementacji systemów telematycznych w badanym
przedsiębiorstwie była nie tylko potrzeba redukcji kosztów usług transportowych, wynikających z wysokich cen paliwa, ale także kontrola pracy kierowców.
Podczas realizacji zleceń transportowych najważniejszym ogniwem, poza zapleczem technicznym w postaci ciągnika i naczepy, jest pracownik-kierowca. Nierzetelne wykonywanie obowiązków, np. zbyt długie przestoje, nieekonomiczne
prowadzenie pojazdu czy brak przestrzegania przepisów dotyczących czasu
pracy powodują spadek jakości, efektywności i ekonomiczności realizowanych
zleceń. Wobec braku możliwości zdalnego kontrolowania pracy kierowcy, dyspozytor, spedytor czy właściciel firmy transportowej mogą jedynie założyć, że
kierowca wykonuje swoje obowiązki uczciwie, bowiem niektóre wykroczenia
i niezgodności są trudne do udowodnienia.
Jednym z najistotniejszych obszarów zarządzania flotą pojazdów jest kontrola zużycia paliwa. Badane przedsiębiorstwo od dłuższego czasu ma problemy
z kradzieżą paliwa, eliminowaniem nieekonomicznej jazdy oraz brakiem zgodności określonej długości trasy z przebytymi kilometrami przez pojazd. Dochodzi
do do zdarzeń, w których wskutek nieprzestrzegania przez kierowcę przepisów
dotyczących liczby godzin pracy i czasu prowadzenia pojazdu oraz długości odpoczynków nakładane są kary zarówno na przedsiębiorcę, jak i na kierowcę. Brak
optymalnego wykorzystywania czasu pracy i przedłużanie przerw również stanowią problem, ponieważ opóźniają realizację zleceń transportowych. Tylko szczegółowa kontrola pracy kierowców i parametrów eksploatacyjnych pojazdów pozwala wpłynąć na wzrost efektywności realizowanych zleceń transportowych
i optymalne wykorzystanie floty pojazdów.
Wdrożone w przedsiębiorstwie systemy telematyczne oferują wiele funkcjonalności w procesie zarządzania flotą pojazdów. Przykładowo, raport generowany z systemu TeleMatics pozwala zdiagnozować liczne parametry w wybranych modułach systemów, takich jak: zużycie paliwa, profil prędkości,
ekonomiczny zakres prędkości obrotowej, hamowanie, hamowanie silnikiem,
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całkowita droga hamowania, praca na postoju, prędkość obrotowa, tempomat czy
pozycja pedału gazu.
Poziom zużycia paliwa jest zależny od wielu czynników, np. od udziału pracy
silnika na biegu jałowym, działania układu klimatyzacji czy prędkości obrotowej.
Praca pojazdu na biegu jałowym powinna być zredukowana do minimum, dlatego silnik należy wyłączyć podczas postoju na parkingu, rozładunku czy załadunku towaru. Moduł systemu telematycznego pozwala wygenerować szczegółowe dane dotyczące zużycia paliwa zarówno podczas jazdy, jak i postoju.
Kolejnym bardzo ważnym modułem jest „profil prędkości”, który pozwala zdiagnozować prędkość jazdy na poszczególnych etapach trasy przejazdu. Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu paliwa podczas jazdy po autostradach, nie należy
przekraczać prędkości 85 km/godz. Z kolei podczas jazdy po drogach krajowych
należy aktywować „układ ograniczenia prędkości jazdy”.
Moduł „prędkości obrotowych” pozwala ocenić pracę kierowcy pod względem ekonomiczności zmiany biegów – prędkość obrotowa nie powinna być niższa od wartości 1000 obr./min. Ekonomiczny zakres obrotów jest ściśle powiązany z profilem prędkości obrotowych, dlatego kierowca powinien wybrać bieg
stosownie do optymalnego zakresu jazdy. Kolejnym modułem stosowanym przy
ocenie pracy kierowcy jest „tempomat”. Uzyskane parametry pozwalają określić
procentowy udział jazdy z użyciem tempomatu (eliminuje nieekonomiczne sterowanie pedałem gazu). Z kolei funkcje modułu „całkowitej drogi hamowania”
umożliwiają uzyskanie danych dotyczących pojedynczych dróg hamowania oraz
wartości sumarycznej. Im mniejsza jest całkowita droga hamowania w stosunku
do całkowitej długości trasy, tym bardziej ekonomiczny styl jazdy, co potwierdza
wyższe umiejętności przewidywania kierowcy. Im łagodniej uruchamiany jest
pedał gazu i im rzadziej wykorzystywany hamulec roboczy, tym ekonomiczniejszy styl jazdy. Na podstawie danych uzyskiwanych z raportu można np. stwierdzić, czy kierowca używał hamulca silnikowego. Włączony hamulec silnikowy
skutecznie tłumi pracę silnika, obniża prędkość obrotową i umożliwia redukcję
biegów. Wskaźnik ekonomiczności określa, ile litrów paliwa potrzebnych jest do
przewiezienia 1 tony ładunku na odległość 100 km. W analizowanym przypadku
transportu dalekobieżnego wskaźnik litr/tona/100 km nie powinien przekraczać
wartości 1.2. Wskazane jest, aby kierowca uzyskiwał wskaźnik na poziomie 0,92.
W Systemie EcoFleet SeeMe, podobnie jak w MAN Telematics, istnieje
możliwość raportowania każdego dnia z podróży służbowej kierowcy. Ta funkcjonalność umożliwia szczegółowy przegląd dotyczący adresów początku oraz
końca trasy, przebytej odległości, czasu podróży i postojów, a także maksymalnej
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i średniej prędkości. Szczegółowe statystyki trasy są dostępne praktycznie od
razu po jej wykonaniu. Ważnym modułem w zarządzaniu flotą pojazdów jest
„monitor floty”, który raportuje stan pojazdów w czasie rzeczywistym – przestawia podstawowe dane o pojazdach: nr rejestracyjny, czas przesyłania danych,
dane lokalizacyjne, dane kierowcy, pozostały czas prowadzenia pojazdu oraz stan
DTCO, czyli jaki typ zajęcia kierowca ma wprowadzony w tachograf. System
EcoFleet SeeMe na bieżąco monitoruje pozycje pojazdów, aktualną prędkość,
kierunek jazdy, poziom paliwa w zbiornikach oraz aktualny przebieg. Aktywne
obiekty są podświetlone na ekranie na niebiesko. Funkcja find nearest vehicle
służy do wyznaczenia miejsca, w którym znajduje się np. załadunek i znalezienia
najbliższego dostępnego pojazdu. Po oznaczeniu pojazdu na ekranie wyświetla
się optymalna trasa dojazdu do miejsca docelowego. Ponadto istnieje możliwość
poinformowania kierowcy, za pośrednictwem wiadomości sms, i wysłania adresu
załadunku wraz ze współrzędnymi lokalizacji. W module, który w tej aplikacji
nie jest jeszcze dostępny dla badanego przedsiębiorstwa, istnieje także możliwość
sprawdzenia dostępności czasu pracy kierowców oraz czasu dojazdu, co pozwala
na bardzo precyzyjne planowanie tras i organizowanie czynności logistycznych.
Przed wdrożeniem systemów telematycznych w badanym przedsiębiorstwie,
kierowcy, uzupełniając dzienniki tras oraz karty tankowań, często podawali dłuższą trasę, uzasadniając to koniecznością objazdów ze względu na prace drogowe
lub znaczne natężenie ruchu na autostradzie. Po przeprowadzeniu analizy danych
deklarowanych przez kierowców i porównaniu ich z raportami z systemów telematycznych zdiagnozowano znaczne nadużycia (kierowcy wydłużali trasę nawet
o ponad 100 km w celach prywatnych). Kontrola pozwoliła na zmniejszenie tzw.
kilometrów pasożytniczych, które generują koszty nie przynosząc zysku. Efektywne wykorzystanie systemów telematycznych pomaga znacznie usprawnić zarządzanie flotą i osiągnąć korzyści ekonomiczne. Funkcję optymalizacji trasy należy aktywować przed realizacją usługi transportowej, a jeśli trasa jest długa, to
wskazane jest systematyczne „odświeżanie” danych w celu sprawdzenia natężenia ruchu. Jeżeli kierowca będzie pokonywał trasę w nocy, to trasa optymalna
będzie najszybszą, ale jednocześnie jedną z najkrótszych do wyboru. Jazda
w godzinach szczytu nie musi oznaczać, że system wskaże trasę najkrótszą. Optymalna będzie wówczas trasa omijająca odcinki o największym natężeniu ruchu,
co przełoży się na niższe zużycie paliwa oraz czas przejazdu.
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Podsumowanie
Wdrożenie w badanym przedsiębiorstwie systemów telematycznych MAN
Telematics i EcoFleet SeeMe przełożyło się na znaczne usprawnienie procesu
zarządzania flotą pojazdów, co w efekcie poprawiło wynik finansowy firmy TCU
oraz jakość oferowanych usług. Jednym z głównych problemów przedsiębiorstwa było wysokie zużycie paliwa w ciągnikach Renault Magnum i brak skutecznych rozwiązań pozwalających na wykrycie nieprawidłowości w tankowaniach
i kradzieżach paliwa. Zainstalowanie modułów GPS wraz z sondami paliwa
w pięciu pojazdach Renault Magnum oraz w dwóch ciągnikach MAN TGX przyniosło oczekiwane efekty. W krótkim okresie udało się wykryć miejsca, w których nieuczciwi pracownicy dokonywali kradzieży, a następnie sprzedaży paliwa. Raporty z systemów stały się podstawą do określenia miejsca i czasu,
w którym dochodziło do anomalii w zużyciu paliwa, np. gwałtowny spadek poziomu w zbiorniku w trakcie postoju. Szczegółowa analiza raportów z przebiegu
pojazdów pozwoliła ponadto ocenić sposób pracy kierowców. Pracownicy, którzy dopuścili się wykroczeń, zostali zwolnieni, co stało się swego rodzaju przestrogą dla innych.
Implementacja systemów telematycznych spowodowała ponadto, że w firmie
ustalono nowe normy dotyczące zużycia paliwa. Analiza raportów potwierdziła, że
pracownik odpowiedzialny za ustalanie powyższych norm sam prowadził pojazdy
skrajnie nieekonomicznie, by ukryć wcześniejsze „ubytki” paliwa. Ustalając wysoką „normę paliwową” chciał dowieść, że eksploatowane ciągniki „dużo palą”.
Pozostali kierowcy mogli także prowadzić pojazdy nieekonomicznie lub dopuszczać się kradzieży paliwa. I tak przed wdrożeniem systemów telematycznych średnie spalanie paliwa w ciągnikach Renault Magnum wynosiło ok. 36 l/100 km, natomiast obecnie ustabilizowało się na poziomie ok. 29–31 l/100 km. Eksploatowane
przez firmę TCU ciągniki MAN spalały wcześniej ok. 34–36 l/100km, po wprowadzeniu wsparcia telematycznego ok. 28–30 l/100 km.
Kontrola parametrów pracy kierowców i pojazdów pozwoliła w efekcie na wydłużenie dziennych przejazdów średnio o 8–10% przy długich trasach i prowadzenie pojazdu przez 9 godz. w ciągu 11 godz. pracy. Obecnie kierowcy pokonują
w ciągu miesiąca ok. 10,5–12,0 tys. km, wcześniej było to ok. 9,5–10,0 tys. km.
Wzrost długości pokonywanych tras bezpośrednio wpływa na wielkość obrotów
firmy i wynik finansowy.
Racjonalizacja przewozu ładunków, intensywniejsze wykorzystanie i zarządzanie flotą pojazdów oraz wzrost efektywności ekonomicznej, jakości obsługi
klientów i konkurencyjności badanego przedsiębiorstwa to wymierne korzyści
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wynikające ze wsparcia telematycznego. Świadczą one o celowości podejmowania działań usprawniających zarządzanie flotą pojazdów w transporcie drogowym przez implementację nowoczesnych systemów telematycznych.
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TELEMATIC SYSTEMS IN SUPPORT OF FLEET MANAGEMENT
IN ROAD TRANSPORT – A CASE STUDY
Summary
The dynamic growth in the supply of road transport services and fiercer competition between
forwarding companies stimulate an increase in interest and implementation of modern telematic
systems. In addition to improving the economic efficiency of an enterprise and the security of transported cargo, these systems allow one to control the parameters of drivers' work, vehicle monitoring
and support in the management of transport orders. The objective of the paper is a qualitative analysis of the functionality of telematic systems in the process of fleet management on the example of
selected modules of the systems implemented in a road transport company. The study is of a research-analytical character and the case study presented may serve as an inspiration for other
transport companies to try to optimize their fleet management.
Keywords: telematic systems, fleet management, road transport, transport telematic, cargo
transport
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NOWOCZESNE KANAŁY DYSTRYBUCJI
UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

Streszczenie
W artykule zawarto rozważania na temat nowoczesnych rozwiązań w kanałach dystrybucji
ubezpieczeń komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń OC i AC. Autorki
weryfikują tezę dotyczącą wpływu różnych rozwiązań stosowanych w dystrybucji ubezpieczeń na
satysfakcję klientów. W artykule dużo uwagi poświęcono komunikacji z klientami firm ubezpieczeniowych oraz kanałom direct w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Rozważania dotyczą tego,
czy takie kanały dystrybucji są dogodne dla klientów i czy rozwijanie ich może być opłacalne.
Słowa kluczowe: kanały dystrybucji, rynek ubezpieczeń, komunikacja z klientem, kanały direct

Wprowadzenie
W artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązania w kanałach dystrybucji
ubezpieczeń komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń
OC i AC. Postawiono tezę dotyczącą wpływu różnych rozwiązań stosowanych
w dystrybucji ubezpieczeń na satysfakcję klientów. W artykule szerzej opisano
komunikację z klientami firm ubezpieczeniowych oraz kanały direct w ubezpieczeniach komunikacyjnych, zastanawiając się, czy takie kanały dystrybucji są
dogodne dla klientów i ich rozwijanie może być opłacalne. Ważne jest to, czy
będą akceptowane i dobrze przyjęte przez klientów. Towarzystwa ubezpieczeniowe to podmioty działające, jak większość przedsiębiorstw, na konkurencyj-

1
2

a.bojanowska@pollub.pl.
agata.wojcik@op.pl.

424

Agnieszka Bojanowska, Agata Magdalena Wójcik

nym rynku. Ważne jest zatem pozyskiwanie klientów i utrzymywanie ich lojalności. Umożliwia to, przede wszystkim, wysoka jakość zarówno na poziomie obsługi, jak i samego produktu; odpowiednia dystrybucja; dostosowywanie oferty
do potrzeb i oczekiwań rynku, a także stosowanie odpowiedniej polityki cenowej.
Ogólna charakterystyka rynku ubezpieczeniowego w Polsce
20,3 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 13,8 mld zł odszkodowań
i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych wypłacili w 2014 roku polscy ubezpieczyciele. Składka, jaką zapłacili klienci w 2014 roku za ochronę to ogółem
54,9 mld zł3. Jest to więc ogromny i rozwijający się rynek. Rynek ubezpieczeniowy definicyjnie to zespół wszystkich kupujących ochronę ubezpieczeniową
i sprzedających ubezpieczenia, których obustronne oddziaływanie kreuje popyt
i podaż oraz wpływa na poziom cen4. Obecnie działa w naszym kraju blisko 80
spółek ubezpieczeniowych i kilkanaście oddziałów firm zagranicznych. Zakładów ubezpieczeń, które prowadzą działalność na podstawie tzw. notyfikacji na
koniec 2012 roku było już 583. Uczestnikami tego rynku są: ubezpieczyciele,
klienci (ubezpieczający i ubezpieczeni), pośrednicy ubezpieczeniowi (agenci
i brokerzy ubezpieczeniowi, multiagenci) i instytucje związane z ubezpieczeniami.
Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych trwa silna walka o klienta. Jest to
przede wszystkim konkurencja cenowa, co ma odzwierciedlenie w spadającym
przypisie składki z ubezpieczeń OC. Wynik techniczny z tej linii produktowej
był w 2014 roku najniższy od 4 lat5. W niniejszym artykule ujęto tematykę dystrybucji na tym właśnie wycinku rynku ubezpieczeniowego. Należy więc krótko
scharakteryzować grupę ubezpieczeń gospodarczych, do których należą te ubezpieczenia – przede wszystkim mają one charakter dobrowolny (z kilkoma wyjątkami) i są oferowane przez podmioty prywatne. Warunki ochrony określa najczęściej sam ubezpieczyciel.
W polskim prawie podział tejże grupy reguluje kodeks cywilny i załącznik
do ustawy o działalności ubezpieczeniowej (DzU z 2003, nr 124, poz. 1151). Kodeks cywilny dzieli ubezpieczenia gospodarcze ze względu na zakres przedmiotowy, wyróżniając osobowe i majątkowe6. Znacznie bardziej szczegółowy jest
3 Wyniki rynku ubezpieczeń po IV kw. 2014 r., http://piu.org.pl/analizy/project/1877/pagination/1
(23.04.2015).
4 T. Sangowski, Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz–Poznań 2002, s. 181.
5 Wyniki rynku ubezpieczeń po IV kw.…
6 Kodeks cywilny, art. 821 i art. 829.
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podział przedstawiony w załączniku do Ustawy z 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej. Przedstawiony jest w nim podział ryzyka z uwzględnieniem działów, grup i rodzajów ubezpieczeń. Ustawa ta dzieli ubezpieczenia na
dwa działy:
1. Ubezpieczenia na życie (5 grup).
2. Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (18 grup).
W ramach tego artykułu szczegółowo omówiono segment „pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe”, a konkretnie dział II, grupy 3 i 10.
Grupa 3 to najogólniej mówiąc ubezpieczenia casco pojazdów lądowych z wykluczeniem pojazdów szynowych, natomiast grupa 10 to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związane z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów lądowych7.
Przytoczone grupy ubezpieczeń zwane są powszechnie komunikacyjnymi.
W literaturze można też się spotkać z terminem ubezpieczenia samochodowe, co
stanowi często nazwę zamienną. Nie jest to jednak, jak się okazuje, poprawne
określenie, bo zdaniem wielu autorów zawęża ono znaczenie. Warto również
zwrócić uwagę na to, że nie ma jednej, przyjętej i powszechnie stosowanej definicji, która oddawałaby cały sens i istotę tych ubezpieczeń. Bardzo szeroko termin ten określa S. Rogowski, autor wielu publikacji i opracowań w zakresie omawianej tematyki, który ubezpieczeniami komunikacyjnymi nazywa te związane
z ruchem lądowym pojazdami mechanicznymi, obejmujące ochroną przed ryzykiem osoby będące uczestnikami tego ruchu8. Według art. 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ubezpieczenie komunikacyjne
to natomiast ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów9. Do
ubezpieczeń samochodowych zalicza się10:
− ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),
− ubezpieczenie autocasco (AC),
− ubezpieczenie assistance,
− ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
Załącznik do Ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU z 2003, nr 124,
poz. 1151, Podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń.
8 Ubezpieczenia komunikacyjne, red. S. Rogowski, Wyd. Poltext, Warszawa 2008, s. 18.
9 Ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, DzU z 2003, nr 124, poz. 1152.
10 Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, red. W. Sułkowska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2013, s. 151–164.
7
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−
−

ochrony prawnej,
inne ubezpieczenia komunikacyjne (np. kosztów leczenia za granicą
(KLZ).

Dystrybucja produktów ubezpieczeniowych
Dystrybucja jest jednym z czterech instrumentów marketingu mix, zwiększającym konkurencyjność przedsiębiorstwa. Co więcej, daje ogromne możliwości
wpływania na wybory oraz zadowolenie klientów i tym samym umożliwia dostosowywanie do nich działań oferty, dostarczając możliwie najwyższą jakość.
Dystrybucja jest procesem przemieszczania produktów od producenta do klienta
finalnego, przez kanały i relacje, jakie między nimi zachodzą. W przypadku tak
nietypowych usług, jakimi są ubezpieczenia, sposób sprzedaży – sieć, stanowi
najważniejszy element decydujący o skuteczności i efektywności działania towarzystwa ubezpieczeniowego11. Pojawia się zatem kolejny istotny termin – kanał
dystrybucji. Najprościej mówiąc, jest to narzędzie dystrybucji, umożliwiające realizację usługi w odpowiednim miejscu, czasie, we właściwy sposób i po zadawalającej klienta cenie12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o działalności ubezpieczeniowej) wyróżnia się dwa rodzaje kanałów – kanały
bezpośrednie (tradycyjne) i pośrednie (rys. 1).
kanały dystrybucji

kanały bezpośrednie

kanały pośrednie

oddziały stacjonarne

agenci

telefon

brokerzy

internet

banki

Rys. 1. Podział kanałów dystrybucji firm ubezpieczeniowych
Źródło: opracowano na podstawie J. Witkowska, Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych,
Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2008, s 38.

A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1997, s. 20.
J. Witkowska, Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych, Wyd. TNOiK Dom Organizatora,
Toruń 2008, s. 37.
11
12
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Kanały bezpośrednie cechują się tym, że w relacji klient–ubezpieczyciel, nie
ma osób trzecich. Są to więc placówki firmy oraz zatrudnieni w nich pracownicy.
W zakresie bezpośrednich kanałów firmy wykorzystują dodatkowo rozwiązania
oparte na nowoczesnych technologii, udostępniając w ten sposób swoje usługi na
szerszą skalę. Chodzi o sprzedaż kanałem internetowym lub/i telefonicznym, nazywaną powszechnie modelem direct. O ile zakup polisy przez internet ma charakter samoobsługowy, o tyle telefon umożliwia wsparcie doradcy, przeprowadzającego klienta przez kolejne etapy sprzedaży. Nowe systemy sprzedaży
budują nowoczesny wizerunek firmy na rynku. Dla firmy jednak ma to o wiele
większe znaczenie. Nowe media przede wszystkim ułatwiają kontakt z odbiorcami przez ich: dostępność, popularność i bardzo szeroki zasięg. Dodatkowo są
kanałem generującym mniejsze koszty. Jeżeli chodzi natomiast o perspektywę
klienta, to okazuje się, że ten kanał również ma wiele zalet. Pozwala głównie na
zebranie informacji, porównanie ofert, kupno polisy bez wychodzenia z domu
i zazwyczaj korzystniejszej. Warto jednak zaznaczyć, że internet i telefon, sprawdzają się, ale przede wszystkim w przypadku prostych ubezpieczeń, typu: OC,
turystyczne czy NNW13.
Wpływ dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych na satysfakcję klientów
w świetle badań empirycznych
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, czy kierunek rozwoju kanałów
dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych jest zgodny z potrzebami i oczekiwaniami klientów. Problemem badawczym jest natomiast wpływ kształtowania kanałów dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych na satysfakcję klientów. Przyjęta teza główna brzmi: dywersyfikacja kanałów dystrybucji ubezpieczeń
komunikacyjnych może skutecznie wpływać na satysfakcję klientów. Do jej weryfikacji służą następujące hipotezy:
1. Włączanie nowych rozwiązań w obrębie kanałów dystrybucji ubezpieczeń
komunikacyjnych jest skutecznym sposobem na pozyskiwanie klientów.
2. Pośrednie kanały dystrybucji najlepiej spełniają oczekiwania klientów.
3. Konstrukcja przekazu o kanałach dystrybucji może skutecznie oddziaływać
na klientów.
Ze względu na przejrzystość badań i możliwość dotarcia do dużej liczby
osób, na potrzeby weryfikacji niniejszych hipotez, przeprowadzono badania ankietowe. Kwestionariusze ankiet przekazywano bezpośrednio i za pomocą e-maila. Kwestionariusz zbudowany jest z 19 pytań, które można podzielić na trzy
13

J. Witkowska, Kanały dystrybucji…, s. 50.
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grupy. Pierwsza część składa się z trzech pytań o charakterze wprowadzającym
i dotyczy postrzegania zakupów dokonywanych przez internet, co pozwoliło
określić ogólnie podejście ankietowanego do wirtualnych kanałów dystrybucji,
gdyż niechęć do kupowania OC przez internet może wynikać z generalnej niechęci do dokonywania transakcji w taki sposób. Druga część ankiety – 13 pytań,
to część ściśle związana z ubezpieczeniami i sposobami ich dystrybucji. Ostatni
blok (3 pytania) stanowią pytania charakteryzujące respondenta.
Biorąc pod uwagę charakter pytań, najliczniejszą grupę stanowią pytania zamknięte, których jest 13, z czego osiem to pytania o dwóch, wykluczających się
odpowiedziach, a pięć – to pytania, w których do wyboru ankietowany ma wiele
odpowiedzi. Poza tym pojawiają się: jedno pytanie otwarte, dwa pytania z wyskalowanymi odpowiedziami i trzy pytania klasyfikacyjne (metryczka). Badanie
przeprowadzono w grupie 137 osób (61% stanowili mężczyźni). W grupie ankietowanych najwięcej było osób w wieku 18–29 lat – 71 osób, w tym 35 kobiet.
Respondentów w przedziale wiekowym 30–49 lat było 40 (większość stanowili
mężczyźni). Najmniej zaś było osób w wieku 50 i więcej lat (23 mężczyzn i 3 kobiety).
Badania prowadzono wśród klientów grupy firm ubezpieczeniowych, funkcjonujących na polskim rynku i oferujących ubezpieczenia komunikacyjne.
W tym sektorze ubezpieczeń majątkowych wyróżnia się firmy wykorzystujące
głównie tradycyjne kanały sprzedaży i oferujące szeroki wachlarz ubezpieczeń
oraz firmy zorientowane na model direct, których początkowo działalność dotyczyła wyłącznie polis komunikacyjnych. W czołówce pierwszej grupy znaleźli
się: PZU SA, STU Ergo Hestia SA, TUiR Warta SA. W drugiej grupie na uwagę
zasługują: Link4 TU SA, AXA TUiR SA i Liberty Ubezpieczenia.
Dla potrzeb artykułu, przeanalizowano ponadto ofertę kanałów dystrybucji
najważniejszych ubezpieczycieli na rynku. Wyniki przedstawiono w tabeli 1.
Na podstawie dostępnych raportów omawianych firm ubezpieczeniowych,
można powiedzieć, że najlepiej, pod kątem różnorodności kanałów dystrybucji,
wypada Warta i PZU. Niestety firma Ergo Hestia nie opublikowała szczegółowych danych dotyczących sieci dystrybucji, przez co powyższe zestawienie może
być niekorzystne dla tej firmy. Jeżeli chodzi o firmy stricte direct, to zauważa się
również tendencję do rozbudowywania różnorodnych kanałów, przez uzupełnianie swoich sieci współpracą z różnymi partnerami biznesowymi, najczęściej multiagencjami. Warto też dodać, że w tej kwestii ważna jest liczba uczestników poszczególnych kanałów. W komunikatach prasowych i kampaniach reklamowych
PZU mocno akcentuje swoją przewagę nad konkrecją pod względem wielkości
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sieci sprzedażowo-obsługowej. W opublikowanym za rok 2013 roku raporcie
przedstawiono statystki w tym zakresie. Całą sieć dystrybucji PZU tworzyło:
8354 agentów wyłącznych, 2178 multiagencji, około 885 brokerów, około 800
pracowników, 9 banków i 4 partnerów strategicznych.
Tabela 1
Kanały dystrybucji największych firm ubezpieczeniowych w Polsce

PZU
Oddziały własne
Agenci ubezpieczeniowi
Brokerzy ubezpieczeniowi
Multiagencje
Banki
Dealerzy samochodowi
Firmy leasingowe
Model direct
Porównywarki internetowe

+
+
+
+
+
b.d.
b.d.
+
+

Ergo
Axa
Liberty
Warta Link4
Hestia
Direct Ubezpieczenia
+
+
+
+
b.d.
b.d.
b.d.
–
+

+
+
+
+
+
+
+
–
+

–
–
–
+
–
–
–
+
+

–
–
–
+
–
–
–
+
+

–
–
–
+
–
–
–
+
+

Źródło: opracowanie własne.

Z powyższych danych wynika, że oprócz marki, szerokiej i urozmaiconej
oferty, bardzo ważną rolę odgrywa także rozbudowana i zróżnicowana sieć dystrybucji. Towarzystwa ubezpieczeniowe stają zatem przed dylematem trafnego
wyboru kanałów dystrybucji. Potwierdza to fakt, że większość ubezpieczycieli
w corocznych raportach poświęca dużo uwagi tej problematyce.
Wyniki badań
Z przeprowadzonego badania wynika, że 88% ankietowanych przynajmniej
jeden raz dokonało zakupów za pośrednictwem internetu. Zaledwie 12% nie korzystało jeszcze z takiej formy zakupów. Może to wynikać z np. braku zaufania
w kwestii bezpieczeństwa takich transakcji, być może z tego, że wirtualne zakupy
robią za pośrednictwem innych osób, które mają konta na różnych portalach,
e-konta bankowe lub po prostu braku takiej potrzeby. Najczęściej wskazywanym
czynnikiem przyczyniającym się do e-zakupów okazała się cena. Do klientów
przemawia również fakt oszczędności czasu oraz wygody, co z całą pewnością
jest największą zaletą takiego rozwiązania. Zaledwie 3% respondentów wskazało, że sugeruje się w tej kwestii opinią otoczenia i tylko 1% zaznaczył, że
sklepy internetowe oferują bardziej urozmaiconą ofertę. Warto zwrócić uwagę,
że żadna z tych osób nie wyszczególniła, że za wyborem wirtualnych zakupów
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stoi: lepsza jakość produktów, moda na e-zakupy czy też identyczne, jak w sklepach stacjonarnych, warunki zakupów i reklamacji. 86% ankietowanych jest usatysfakcjonowanych z zakupu. Tylko 14% z nich odpowiedziało na to pytanie
przecząco. Można stwierdzić zatem, że w zakupach internetowych tkwi ogromny
potencjał, tym bardziej, że ludzie są zadowoleni z otrzymanych produktów, a to
przekłada się na ich większe zaufanie i skłonność do korzystania z nowych rozwiązań.
Ważną kwestią dla prowadzonych badań jest to, jakie ubezpieczenia najczęściej kupują właściciele aut (wszyscy ankietowani przyznali, że mają samochód).
Czy są to proste polisy typu OC, które są obowiązkowe, czy może są to bardziej
złożone produkty, ale dobrowolne i dodatkowo wymagające większej wiedzy
i czasu? Badania pokazują, że zdecydowana większość respondentów (92 osoby)
ma jedynie ubezpieczenie OC. Drugą pod względem liczebności grupę stanowią
posiadacze polisy OC i Autocasco. Taką opcję wybrało 21 badanych. Tylko 15
ankietowanych wykupiło wariant OC, Assistance, a 8 osób zdecydowało się na
OC, AC, Assistance i tylko jedna osoba dysponuje ubezpieczeniem obowiązkowym – AC i NNW.
Kolejne pytanie odnosiło się do firm ubezpieczających pojazdy ankietowanych. Okazuje się, że faworytów jest kilku. Większość biorących udział w badaniu kierowców kupiło polisę w firmach: Proama, Ergo Hestia i PZU. Ta grupa
liczy 66 osób i stanowi 48% badanej grupy. Popularne są również ubezpieczenia
oferowane przez Gothaer, AXA i Link4. Tych ubezpieczycieli wybrało 46 respondentów (blisko 34%). Nieznacznie mniej zdecydowało się na polisy Uniqa
i Liberty Ubezpieczenia (po 9 osób). Wśród badanej grupy najmniejszym zainteresowaniem cieszą się ubezpieczenia firm Benefia i Warta. Powstaje pytanie,
czym zatem kierują się respondenci przy wyborze firmy ubezpieczającej. Do
grupy najważniejszych czynników, według ankietowanych, należą: cena, dostępność i jakość obsługi posprzedażowej, z wynikami na poziomie odpowiednio:
93%, 87%, i 63%. Średnią wagę przywiązują natomiast zwłaszcza do profesjonalnej obsługi. Mały, a nawet minimalny wpływ na wybór mają z kolei: jakość
usługi (63%) i różnorodność oferty (ok. 60%). Wyniki badań wskazują, że prestiż
firmy nie gwarantuje jej przewagi konkurencyjnej.. Klienci są bardzo różnie ustosunkowani do tego czynnika. Potwierdzeniem jest struktura odpowiedzi ankietowanych. 52 osoby (38%) przyznały, że ten czynnik średnio na nich wpływa. Prawie tyle samo, bo 48 osób (35%) zadeklarowało, że to nie jest ważna kwestia.
Jednocześnie 37 osób (27%) przyznało, że liczą się z marką wybieranego ubezpieczenia.
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Powstaje pytanie, w jaki sposób najchętniej ankietowani kupują polisy komunikacyjne. Bezkonkurencyjne okazują się multiagencje, aż 72% respondentów
za ich pośrednictwem nabywa ww. produkty. Na kolejnym miejscu znalazły się
stacjonarne oddziały firm (13%) i infolinie ubezpieczycieli (9%). Popularnością
wśród badanych nie cieszą z całą pewnością firmowe platformy internetowe
i porównywarki internetowe.
Analizując stosowane kanały dystrybucji, można dodatkowo rozważyć, jaka
korelacja występuje między wiekiem respondentów, a sposobem nabywania polis
komunikacyjnych. Wśród respondentów w wieku 18–29 lat najwięcej z nich korzysta z usług multiagencji. W dalszej kolejności są oddziały i infolinie. Najmniejsza część badanych nabywa polisy przez firmową platformę internetową
i dzięki porównywarce internetowej. Grupa ankietowanych w wieku 30–49 lat
również najchętniej kupuje polisy w multiagencjach. Oddział stacjonarny i infolinię wybrało po 5 osób. Na dwóch ostatnich miejscach w tej kategorii wiekowej
są klienci, którzy zaufali firmowym platformom i porównywarkom internetowym
(łącznie 5 osób). Ostatnią kategorią są kierowcy w wieku 50 lat i starsi. Oni podobnie jak pozostałe grupy najczęściej w tym zakresie korzystają z multiagencji.
Drugim wskazanym przez nich kanałem jest oddział ubezpieczyciela, a trzecim
– infolinia. Z porównywarki skorzystała tylko 1 osoba, zaś ankietowani 50+ nie
są skłonni kupować polisy przez firmową platformę internetową
Powstaje pytanie, czym kierują się klienci wybierając sposób zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego. Ankietowani nie wskazali jednoznacznie, który
czynnik skłania ich do korzystania z danego kanału dystrybucji. Najwięcej osób
wskazało, że porównanie cen i zakup polisy w jednym miejscu jest najbardziej
przekonujące (tak odpowiedziało 39% badanych) – oznacza to dla nich pewnego
rodzaju wygodę i uzasadnia wybór popularnych wśród nich multiagencji. Po drugie, cenią sobie znajomość wybranej formy sprzedaży. Przyzwyczajenie odgrywa
więc ogromną rolę w sposobie dokonywania wyborów przez konsumenta w 38%
przypadków. Bodźcem do podjęcia decyzji o miejscu zakupu, dla 36% osób, jest
jego dostępność – co również można odnieść do wspomnianych multiagencji,
których jest bardzo dużo, przez co najszybciej klienci trafiają właśnie do tych
placówek. Liczy się zatem łatwość znalezienia miejsca przedstawienia oferty czy
też zakupu. W dalszej kolejności respondenci wytypowali: możliwość negocjowania cen, zaufanie (niezawodność/uczciwość), oszczędność czasu i bezpośredni
kontakt ze sprzedawcą, który zawsze doradzi i pomoże. Stosunkowo niewielu
ankietowanych ceni sobie prostotę transakcji, brak konieczność wychodzenia
z domu czy też różnorodność oferty. Te czynniki przemawiają kolejno do: 21%,
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15% i 14% respondentów. Ważnym argumentem za sposobem nabywania polis
jest również zadowolenie – 80% badanych twierdzi, że jest zadowolonych z wybranego kanału dystrybucji. Jedynie 20% osób nie jest usatysfakcjonowanych.
Wśród 109 zadowolonych z tego typu nabywania ubezpieczenia osób, 23%
z nich ceni sobie możliwość porównania wielu ofert w jednym miejscu. 9%
zwraca uwagę na oszczędność czasu wynikającą ze stosowanego sposobu zakupu
polisy. Wśród pozytywnych komentarzy 2% ww. respondentów akcentuje również, że dzięki temu jak kupuje, wie co nabywa. Niezadowolenie ze stosowanego
sposobu nabywania ubezpieczenia komunikacyjnego wynika przede wszystkim
z tego, że agenci/brokerzy stosują przy doborze oferty wyłącznie kryterium ceny.
Tak zauważa 32% badanych osób w tej grupie. Sporym utrudnieniem okazuje się
także konieczność wyjścia z domu do placówek. Z tego właśnie powodu 25%
osób jest nieusatysfakcjonowanych marnowaniem czasu. Zdaniem 14% kierowców, w multiagencjach z góry wiedzą, czyje polisy sprzedawać. Dodatkowo są
i tacy, którzy uważają, że nie zawsze oferują najlepsze warunki – zdecydowaną
mniejszością w tej grupie są klienci mający obawy co do skuteczności ochrony
danych.
Aż 65% respondentów zadeklarowało niechęć do zmiany sposobu nabywania
ubezpieczeń komunikacyjnych. Można więc przypuszczać, że w dużym stopniu
sposób zakupu polisy spełnia ich oczekiwania. Wśród tych, którzy byliby skłonni
do zmiany, większość chciałaby korzystać z firmowych platform internetowych
– stanowią oni 15% badanej próby. 9% ankietowanych zgłosiło chęć do zakupu
za pośrednictwem porównywarki ubezpieczeń. Aplikację na telefon chętnie wypróbowałoby 6% badanych. Pojawili się również zwolennicy (po 2%) zakupów
ubezpieczenia za pośrednictwem infolinii lub na stacjach paliw; 1% ankietowanych chciałby kupować polisy w sieci sklepów/supermarketów.
Ankietowani w większości, bo aż w 85% przypadków, słyszeli o ubezpieczeniach typu direct. 81% badanych wskazało dobrą odpowiedź, że ubezpieczenia
direct to model sprzedaży oparty na bezpośrednim kontakcie ubezpieczyciela
z klientem, przy wykorzystaniu głównie internetu i telefonu. Wydawać by się
mogło, że skoro aż tyle badanych słyszało o ubezpieczeniach direct i wie na czym
polegają, to jest to pewnego rodzaju trend. Niestety respondenci są innego zdania.
Blisko 70% z nich uważa, że nie jest to rozwiązanie popularne. Nieco ponad 30%
twierdzi, że cieszą się dużym zainteresowaniem. Przyczyną takiej opinii jest to,
że ankietowani nie znają w swoim otoczeniu osób (68%), które by w ten sposób
nabyły polisę.
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Przedostatnie pytanie miało na celu zbadać popularność marek ubezpieczycieli, czyli poniekąd sprawdzić, kto prowadzi skuteczną kampanię reklamową?
Wśród firm oferujących ubezpieczenia komunikacyjne w systemie direct ankietowani najczęściej kojarzyli Liberty Ubezpieczenia. Blisko 20% z nich podało
właśnie tę firmę. W dalszej kolejności wyróżniony został Link4 (18,2%), który
od niedawna prowadzi nową i jak się okazuje efektywną kampanię, a także Axa
i Proama (po 17,5%). Wielu respondentów (12,4%) niestety nie potrafiło przypomnieć sobie ubezpieczyciela. Pozostali ubezpieczyciele zauważani w tej grupie
osób to Aviva i Allianz.
Podsumowanie
Badania przeprowadzone dla potrzeb artykułu sprawiły, że postawione hipotezy zweryfikowano pozytywnie, przy tak przyjętych założeniach badań oraz stosunkowo niewielkiej próbie badawczej. Badania te na pewno mogą, a nawet powinny być poszerzone i powtórzone na większą skalę. Model direct to nadal
niszowa część w strukturze kanałów dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych.
Co prawda jest to rozwiązanie ogólnie znane, jednak nie znajduje to odzwierciedlenia w zachowaniach nabywców ubezpieczeń komunikacyjnych, którzy są raczej tradycjonalistami i dokonują zakupów ubezpieczeń w sposób, który wydaje
się nie do końca wygodny. Zdecydowana większość ankietowanych korzysta
z e-zakupów i jest z nich zadowolona. Cenią sobie niższe ceny, oszczędność
czasu, wygodę. Po informacje dotyczące polis również większość z nich sięga do
internetu. Zastanawiające jest więc, dlaczego decyzja o kupnie polisy przez internet lub telefon jest taka trudna, tym bardziej, że, jak wynika z wcześniejszej
analizy, badani są świadomi specyfiki ubezpieczeń OC, których kupują najwięcej
i decyzję opierają niemalże wyłącznie na kryterium ceny. Okazuje się, że do zakupu w modelu direct klientów można przekonać: lepszą ofertą, bezpieczeństwem i szybkością transakcji oraz intuicyjnością portalu/systemu. Jest to sygnał,
że działania, zwłaszcza te marketingowe, ubezpieczycieli powinny akcentować
właśnie te cechy. Ważne jest również to, że klientom nie są obojętne instruktaże
przebiegu transakcji i usługi posprzedażowe, świadczone tym samym kanałem.
Problemem jest więc niska świadomość klientów. Strony firm direct zawierają
dużo posegregowanych produktowo informacji i umożliwiają szybki przelew gotówki. Ubezpieczyciele powinni je jednak cały czas dopracowywać, zwłaszcza
pod kątem bezpieczeństwa danych.
Podsumowując, kanały dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych w ogromnym stopniu oddziałują na zachowania i satysfakcję klientów. Okazuje się, że
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tylko pozornie są oni otwarci na nowe technologie i rozwiązania. W rzeczywistości, czego nie dostrzegają, są bardzo sceptyczni, ostrożni oraz mocno przywiązani do utartych i sprawdzonych schematów działań, a to powoduje opór i nieufność do zmian zachowań. Towarzystwa ubezpieczeniowe zamiast inwestować
w kolejne rozwiązania, powinny dlatego skoncentrować się na tych już wprowadzonych i ponad wszystko słuchać i obserwować klientów.
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Streszczenie
Przedmiotem artykułu są usługi ubezpieczeniowe świadczone z wykorzystaniem tradycyjnych
i nowoczesnych kanałów dystrybucji. W artykule skoncentrowano się na osobach powyżej 50 roku
życia, szczególnie narażonych na zjawisko wykluczenia cyfrowego. Na podstawie przeglądu literatury sformułowano hipotezę badawczą: cechy społeczno-demograficzne osób powyżej 50 roku
życia wpływają na ich skłonność do korzystania z usług ubezpieczeniowych za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych kanałów dystrybucji. Badania przeprowadzone wśród 753 osób w wieku 50+
pochodzących z północnej Polski pozwoliły na pozytywną weryfikację postawionej hipotezy dotyczącej kanałów nowoczesnych, z istotnym wpływem: dochodu, wykształcenia, wieku i statusu na
rynku pracy. Jednocześnie badania nie potwierdziły założonej hipotezy w zakresie tradycyjnych
kanałów dystrybucji. W artykule zawarto ponadto rekomendacje dla praktyki gospodarczej służące
lepszemu dostosowaniu oferty rynkowej do oczekiwań klientów oraz ograniczeniu skali wykluczenia finansowego na rynku ubezpieczeniowym.
Słowa kluczowe: kanały dystrybucji, usługi ubezpieczeniowe, dojrzali konsumenci, demografia

Wprowadzenie
W ostatnim czasie w Polsce, podobnie jak w innych krajach rozwiniętych,
szczególną dynamiką cechują się dwa procesy – demograficzny oraz technologiczny. Pierwszy z nich dotyczy zmian struktury demograficznej, co wyraża się
starzeniem społeczeństwa2. Proces ten sprawia, że niezbędne staje większe niż do
1
2

bczerwin@zie.pg.gda.pl.
Prognoza ludności na lata 2014–2050, GUS, Warszawa 2014, s. 125–141.
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tej pory koncentrowanie działań przedsiębiorstw na grupie starszych konsumentów. Z kolei drugim zjawiskiem są zmiany technologiczne, koncentrujące się
w znacznym stopniu na rozwoju internetu. Obserwowane zjawiska są istotnym
czynnikiem warunkującym zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw usługowych, oferowanych przez nie produktów oraz metod ich dystrybucji. Wymienione zjawiska mają szczególne znaczenie dla usług ubezpieczeniowych, z uwagi
na szczególną intensywność wdrażania innowacji3. W praktyce instytucji działających na polskim rynku ubezpieczeniowym funkcjonuje zjawisko równoległego
wykorzystania tradycyjnych i nowoczesnych kanałów dystrybucji. Sytuacja taka
jest szansą i zagrożeniem w oferowaniu usług starszym konsumentom4.
Przegląd literatury
Prowadzone na rynkach międzynarodowych badania wskazują, że elektroniczne i telefoniczne kanały dystrybucji zyskują na znaczeniu. Wśród czynników
przesądzających o tym są m.in. zmiany technologiczne i kulturowe. Przegląd literatury przedmiotu wskazuje na toczącą się dyskusję dotyczącą czynników determinujących preferencje konsumentów w zakresie wykorzystania elektronicznych kanałów dystrybucji.
Podstawowym wnioskiem wynikającym z większości badań dotyczących korzystania z usług finansowych za pomocą internetu jest znacznie niższa częstość
korzystania z tych usług we wskazany sposób przez starszych konsumentów5.
Biorąc pod uwagę podział konsumentów ze względu na skłonność do korzystania
z innowacyjnych produktów, osoby te zaliczane są do tzw. późnej większości6.
Jednocześnie trzeba nadmienić, że badania realizowane w odniesieniu do
rynku usług bankowych wskazują na malejącą z wiekiem częstość korzystania
z tych usług za pomocą internetu7. Odwrotna zależność występuje w przypadku
3
B. Czerwiński, Innowacje w działalności marketingowej instytucji finansowych na rynku polskim, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8, s. 364–371.
4 P. Kubicki, Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych, ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej”, Warszawa 2010, s. 3.
5 M. Mattila, H. Karjaluoto, T. Pento, Internet banking adoption among mature customers: early
majority or laggards?, „Journal of Services Marketing” 2003, Vol. 17, Iss. 5, s. 514–516.
6 V. Mahajan, E. Muller, R.K. Srivastava, Determinants of adopter categories using innovation
diffusion models, „Journal of Marketing Research” 1990, Vol. 27, No. 1, s. 37–43; P. Hurlen et al.,
Introducing PACS to the late majority. A longitudinal study, „Journal of Digital Imaging” 2010, Vol.
23, No. 1, s. 87–94; R.C. Beatty, J.P. Shim, M.S. Jones, Factors influencing corporate web site adoption: a time-based assessment, „Information & Management” 2001, Vol. 38, Iss. 6, s. 338–343.
7 P.J. Trocchia, S. Janda, A phenomenological investigation of Internet usage among older individuals, „Journal of Consumer Marketing” 2000, Vol. 17, No. 7, s. 605–616; S. Yousafzai,
M. Yani-de-Soriano, Understanding customer-specific factors underpinning internet banking
adoption, „International Journal of Bank Marketing” 2012, Vol. 30, Iss. 1, s. 60–81.
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respondentów wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia8. Ponadto zaobserwowano zróżnicowane wnioski dotyczące płci: generalny brak związku między
płcią a korzystaniem z usług bankowych z wykorzystaniem internetu9 lub też
nieco większą skłonność do korzystania z tych usług przez mężczyzn 10. Bycie
w związku małżeńskim osób powyżej 50. roku życia również sprzyjało intensywniejszemu korzystaniu z nowoczesnych form świadczenia usług finansowych,
aczkolwiek należy podkreślić, że zmienna ta sporadycznie była analizowana11.
Mając na uwadze podobieństwa w percepcji produktów bankowych i ubezpieczeniowych, możliwe jest wyciąganie wniosków i uogólnień, przynajmniej
w pewnym zakresie, z badań dotyczących sektora bankowego na sektor ubezpieczeniowy. Biorąc pod uwagę przytoczone wyniki badań w sektorze bankowym,
można założyć, że osoby powyżej 50. roku życia są konsumentami usług ubezpieczeniowych charakteryzującymi się niższą od przeciętnej skłonnością do korzystania z nowoczesnych form świadczenia usług, przy jednocześnie częściej
występującym korzystaniu z tradycyjnych form ich świadczenia. Na rynku polskim najbardziej rozpowszechnioną innowacyjną formą świadczenia jest oferowanie ubezpieczeń (i likwidacja szkód) z wykorzystaniem telefonu lub internetu.
Zaobserwowana na podstawie studiów literatury spadająca z wiekiem częstość korzystania z internetu jest ściśle związana z wykluczeniem finansowym
osób powyżej 50. roku życia. Samo wykluczenie finansowe należy traktować
jako związane z wykluczeniem społecznym i bezpośrednio z niego wynikające.
Należy jednak podkreślić, że zagadnienie to, jako stosunkowo złożone i nieprecyzyjne, jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Wykluczenie społeczne
definiuje się jako niezdolność do uczestniczenia w uznawanych za ważne aspektach życia społecznego: gospodarczych, politycznych i kulturowych. Wykluczenie społeczne wiąże się z tym, że trudności, na jakie natrafiają osoby wykluczone,
kumulują się i generują zwielokrotnione problemy w uczestnictwie w istotnych
obszarach życia12. Ograniczony dostęp do gospodarczych aspektów życia może
prowadzić do wykluczenia finansowego. Tradycyjne formy świadczenia usług

8 M. Mattila, H. Karjaluoto, T. Pento, Internet banking adoption among mature customers: early
majority or laggards?, „Journal of Services Marketing” 2003, Vol. 17, Iss. 5, s. 521–523.
9 D.D. Singer et al., The frequency and intensity of experience in online banking use, „Journal of
Internet Banking and Commerce” 2012, Vol. 17, No. 1, s. 10–14.
10 M. Mattila, H. Karjaluoto, T. Pento, Internet banking adoption…, s. 523–524.
11 Ibidem.
12 J. Buko, Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 18, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 268–270.
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ubezpieczeniowych (m.in. placówka zakładu ubezpieczeń, agent ubezpieczeniowy) są stopniowo zastępowane przez nowoczesne formy, co może stać się
przyczyną wykluczenia finansowego wśród osób starszych.
Biorąc pod uwagę toczącą się w literaturze przedmiotu dyskusję dotyczącą
dostępności do usług finansowych, podjęto próbę identyfikacji determinant społeczno-demograficznych korzystania z tradycyjnych i elektronicznych kanałów
dystrybucji w przedmiotowym zakresie. Na podstawie przeglądu literatury, obejmującego prezentację wyników badań realizowanych wśród starszych użytkowników internetu oraz usług finansowych przyjęto jako oczywiste, niewymagające
ponownej weryfikacji empirycznej założenie, że osoby powyżej 50. roku życia
rzadziej niż osoby młodsze korzystają z usług ubezpieczeniowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji. Weryfikacji poddano natomiast hipotezę zakładającą, że cechy społeczno-demograficzne osób powyżej 50. roku
życia wpływają na ich skłonność do korzystania z usług ubezpieczeniowych za
pomocą tradycyjnych i nowoczesnych kanałów dystrybucji. Podstawowym celem opracowania jest więc identyfikacja zmiennych mających kluczowe znaczenie dla zróżnicowania intensywności korzystania z tych usług w badanej grupie.
Przedstawione w opracowaniu wyniki badań stanowią fragment większego projektu badawczego dotyczącego korzystania z usług ubezpieczeniowych przez
osoby powyżej 50. roku życia.
Zastosowane metody badawcze
Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano analizy skali intensywności
preferowania kanału tradycyjnego i nowoczesnego (innowacyjnego) przez konsumentów usług ubezpieczeniowych. W grudniu 2014 roku i styczniu 2015 roku
wśród osób powyżej 50. roku życia zamieszkujących województwa: pomorskie,
warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie przeprowadzono badanie ankietowe. Badanie zrealizowano z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego.
Z powodu niemożliwości wykorzystania wykazu badanej populacji oraz znaczną
trudność w pozyskaniu odpowiedzi od osób w wieku 70 lat i więcej (często ograniczona sprawność ruchowa, nieufność) zastosowano metodę doboru nielosowego kwotowego13 – ze względu na wiek, biorąc pod uwagę liczbę konsumentów
usług ubezpieczeniowych powyżej 50. roku życia (tab. 1). W badaniu założono

13

G.A. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2002, s. 501–503.
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ponadto uzyskanie opinii zbliżonej liczby kobiet i mężczyzn, co pozwala na porównanie wyników uzyskanych dla obojga płci. Po dokonaniu redukcji do właściwej analizy zakwalifikowano 753 kwestionariusze.
Tabela 1
Charakterystyka badanej próby

Zmienna
Płeć

Wiek

Miejsce
zamieszkania

Wykształcenie

Status

Sytuacja
finansowa

Odpowiedzi
kobiety
mężczyźni
50–59 lat
60–69 lat
70–79 lat
80 i więcej lat
wieś
miasto do 50 tys. mieszkańców
miasto 51–250 tys.
miasto 251 tys. i więcej
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
pracujący
bezrobotny
emeryt
rencista
znacznie gorsza od przeciętnej
gorsza od przeciętnej
przeciętna
lepsza od przeciętnej
znacznie lepsza od przeciętnej

Liczba osób

Procent odpowiedzi

387
364
349
213
145
46
186
202
200
165
63
184
276
226
342
33
307
65
38
121
384
171
36

51,5
48,5
46,3
28,3
19,3
6,1
24,7
26,8
26,6
21,9
8,4
24,6
36,8
30,2
45,8
4,4
41,1
8,7
5,1
16,1
51,2
22,8
4,8

Źródło: badania własne.

Za zmienne objaśniające przyjęto: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, status na rynku pracy oraz ocenę sytuacji finansowej. Zmienne te
wskazują miejsce w strukturze społecznej i pozwalają na określenie związku między usytuowaniem w strukturze społecznej a korzystaniem z poszczególnych
form usług ubezpieczeniowych14. Z kolei zmiennymi objaśnianymi były:
− dostęp do usług ubezpieczeniowych,
− preferowanie korzystania z usług ubezpieczeniowych za pośrednictwem
internetu lub telefonu,
Postrzeganie własnego miejsca w strukturze społecznej. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2013, s. 2–3.
14
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−

preferowanie korzystania z usług ubezpieczeniowych w kontakcie osobistym z pracownikiem firmy,
− przekonanie, że usługi ubezpieczeniowe są dostosowane do potrzeb osób
w wieku 50+,
− przekonanie, że usługi ubezpieczeniowe są dostosowane do potrzeb osób
młodszych.
Pytania w kwestionariuszu dotyczące postawy respondentów wobec innowacyjnych i tradycyjnych form świadczenia usług, dostępności usług ubezpieczeniowych oraz przekonania co do dostosowania oferty do oczekiwań konsumentów zostały zbudowane z wykorzystaniem pięciostopniowej skali Likerta.
Analizę uzyskanych danych wykonano za pomocą programu Statistica 10.
Wyniki badań
Jednym z podstawowych problemów podejmowanych w niniejszym artykule
jest ocena trudności związanych z dostępem do usług ubezpieczeniowych. Osoby
po 50. roku życia generalnie nie identyfikują problemów związanych z dostępem
do usług ubezpieczeniowych. Świadczy to o dobrze rozwiniętej sieci sprzedaży
oraz likwidacji szkód.
Biorąc pod uwagę zróżnicowanie respondentów ze względu na wykształcenie największe problemy związane z dostępem do ubezpieczeń zgłaszają osoby
z wykształceniem podstawowym, a najmniejsze – z wykształceniem wyższym
(tab. 2). Podobne zjawisko o zbliżonym stopniu intensywności dotyczy osób
w poszczególnych grupach wiekowych, o różnym statusie na rynku pracy oraz
zróżnicowanym poziomie dochodu.
Tabela 2
Utrudniony dostęp do usług ubezpieczeniowych a wykształcenie (w %)
Wyszczególnienie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
Ogółem –
liczbowo

Całkowicie nie
zgadzam się

Nie zgadzam się

Ani tak,
ani nie

Zgadzam
się

Całkowicie
zgadzam się

3,2
6,6
12,4
17,3

25,8
36,1
40,1
46,2

32,3
36,6
35,0
27,6

29,0
15,3
9,9
7,6

9,7
5,5
2,6
1,3

Ogółem
– liczbowo
62
183
274
225

87

296

245

90

26

744

Źródło: badania własne.

Osoby powyżej 50. roku życia zdecydowanie preferują tradycyjne formy
świadczenia usług ubezpieczeniowych, które pozwalają im pozostać aktywnymi
uczestnikami rynku ubezpieczeń mimo znacznej nieufności do nowoczesnych
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form świadczenia usług. Taka postawa cechuje wszystkie analizowane podgrupy
ze względu na zmienne społeczno-demograficzne. Największe zróżnicowanie
w podgrupach odnotowano ze względu na miejsce zamieszkania (tab. 3). Symptomatyczne jest jednak to, że bezpośredni kontakt ze sprzedawcą i likwidatorem
szkód szczególnie preferują mieszkańcy dużych miast, którzy generalnie mają
największą łatwość w dotarciu do nich.
Tabela 3
Preferowanie korzystania z usług ubezpieczeniowych w kontakcie osobistym z pracownikiem
firmy a miejsce zamieszkania (w %)
Wyszczególnienie

Całkowicie nie
zgadzam się

Nie zgadzam się

Ani tak
ani nie

Zgadzam
się

8,8

5,5

10,4

55,5

19,8

182

8,1

6,6

18,2

47,0

20,2

198

5,6

12,7

15,7

49,2

16,8

197

3,1

8,1

10,6

54,4

23,8

160

48

61

103

378

147

737

Wieś
Miasto do 50 tys.
mieszk.
Miasto 51–250 tys.
mieszk.
Miasto 251 tys.
i więcej mieszk.
Ogółem – liczbowo

Całkowicie Ogółem –
zgadzam się liczbowo

Źródło: badania własne.

Osoby powyżej 50. roku życia ogółem zdecydowanie preferują korzystanie
z usług ubezpieczeniowych z wykorzystaniem kontaktu osobistego agentów
ubezpieczeniowych lub pracowników firmy (71,2%) niż z wykorzystaniem internetu lub telefonu (19,8%).
Przykładem zmiennej, w której niska skłonność do korzystania z nowoczesnych form świadczenia usług została wyraźnie zauważona jest wiek (tab. 4).
Tabela 4
Preferowanie internetu lub telefonu w grupach wiekowych (w %)
Całkowicie nie
zgadzam się

Nie zgadzam
się

Ani tak
ani nie

Zgadzam
się

Całkowicie
zgadzam się

Ogółem –
liczbowo

50–59 lat

19,0

38,3

15,9

19,9

6,9

347

60–69 lat

23,6

39,2

19,3

16,5

1,4

212

70–79 lat

33,3

41,0

17,4

8,3

0,0

144

80 i więcej

50,0

23,9

15,2

10,9

0,0

46

Ogółem –
liczbowo

187

286

128

121

27

749

Wyszczególnienie

Źródło: badania własne.
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W poszczególnych grupach wiekowych można zaobserwować występowanie, spadającej z wiekiem, skłonności do korzystania z innowacyjnych form komunikowania się klienta z zakładem ubezpieczeń. Zaskakujące jednak jest występowanie nawet w najstarszych grupach wiekowych stosunkowo licznych
deklaracji preferowania internetu lub telefonu (8,3–10,9%).
W realizowanych badaniach najwyższy poziom zależności akceptowania korzystania z innowacyjnych form świadczenia usług ubezpieczeniowych od
zmiennej objaśniającej odnotowano biorąc pod uwagę sytuację finansową. Mając
świadomość pewnego subiektywizmu wypowiedzi respondentów w ocenie swojej sytuacji finansowej odnotowano zauważalną zależność (wsp. kor. = 0,27). Respondenci oceniający swoją sytuację finansową jako lepszą lub znacznie lepszą od
przeciętnej deklarowali preferowanie nowoczesnych środków komunikacji ponad
trzykrotnie częściej (ogółem 33,8%) niż respondenci wskazujący swoją sytuację
finansową jako znacznie gorszą lub gorszą od przeciętnej (ogółem 9,7%).
Sposób świadczenia usług ubezpieczeniowych przez stosowanie pewnych
ograniczeń w dostępie do nich determinuje przekonanie konsumentów na temat
kierowania oferty do nich lub też do innej grupy demograficznej – rysunek 1.

Rys. 1. Kierowanie oferty ubezpieczeniowej do osób starszych lub młodszych
Źródło: badania własne.

Realizowane badanie nie potwierdziło jednak założenia, że oferta ubezpieczeniowa jest kierowana do konkretnej grupy wiekowej. Należy podkreślić, że
osoby starsze częściej wskazują, że oferta ubezpieczeniowa przeznaczona jest
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głównie do osób młodszych, jednak niewielkie różnice w stosunku do wskazań
dotyczących dostosowania produktów do potrzeb osób w wieku 50+ pozwala
stwierdzić, że osoby te nie czują się dyskryminowane na rynku usług ubezpieczeniowych. Prawdopodobnie traktują one rozwój innowacyjnych form świadczenia usług jako naturalny proces, a nie jako działanie wymierzone bezpośrednio w ich potrzeby. Uzyskane odpowiedzi korespondują również z przekonaniem
respondentów o braku utrudnień w dostępie do ubezpieczeń (por. tab. 2).
Analizując szczegółowo uzyskane wyniki badań, warto ponadto zwrócić
uwagę na inne istotne implikacje. O ile zauważalne są różnice w preferowaniu
korzystania z usług ubezpieczeniowych za pomocą internetu lub telefonu w zależności od wieku (negatywna zależność) oraz wykształcenia i dochodu (pozytywna zależność), to zaskakujący jest brak takiej zależności dla sytuacji odwrotnej, czyli preferowania korzystania z usług ubezpieczeniowych w kontakcie
osobistym z pracownikiem firmy – tabela 5. Można jedynie zaobserwować zbliżony wysoki poziom preferowania kontaktu osobistego bez wyraźnego związku
z wyodrębnionymi kategoriami demograficznymi.
Tabela 5
Macierz korelacji dla zmiennych objaśniających i objaśnianych
Zmienna

Płeć

Wiek

Miejsce zamieszkania

Wykształcenie

Status

Dochód

Produkty ubezpieczeniowe są dostosowane do potrzeb osób
w wieku 50+

–0,0004

–0,1227

0,034

0,1342

–0,1281

0,2323

p = ,991

p = ,001

p = ,360

p = ,000

p = ,001

p = ,000

0,0115

0,2364

–0,1676

–0,2785

0,2411

–0,2481

p = ,757

p = ,000

p = ,000

p = ,000

p = ,000

p = ,000

0,1037

–0,2247

0,1088

0,2599

–0,1981

0,269

p = ,005

p = ,000

p = ,003

p = ,000

p = ,000

p = ,000

0,0484

0,0299

0,0794

–0,0113

0,0042

–0,0011

p = ,192

p = ,421

p = ,032

p = ,762

p = ,911

p = ,976

–0,048

0,1432

–0,0589

–0,0874

0,1366

–0,1712

p = ,197

p = ,000

p = ,113

p = ,018

p = ,000

p = ,000

Utrudniony dostęp do usług ubezpieczeniowych
Preferowane korzystanie z usług
za pomocą internetu lub telefonu
Preferowane korzystanie z usług
w kontakcie osobistym z pracownikiem firmy
Produkty ubezpieczeniowe są
przeznaczone głownie dla osób
młodszych

Źródło: badania własne.

Zaobserwowano zmniejszenie poziomu odnotowywanych trudności w dostępie do usług ubezpieczeniowych wraz ze zwiększaniem się wielkości miasta,
wzrostem poziomu wykształcenia i dochodu. Równolegle następował dla tych
zmiennych wzrost poziomu preferowania internetu lub telefonu. Z kolei z wiekiem oraz z przechodzeniem osób aktywnych zawodowo w stan bierności nastę-
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powały zjawiska odwrotne, czyli wzrost utrudnień w dostępie do usług ubezpieczeniowych oraz spadająca akceptacja dla korzystania z tych usług za pomocą
internetu lub telefonu. Podobnie jak w innych badaniach dotyczących usług finansowych nie odnotowano zauważalnej zależności między płcią a pozostałym
badanymi zmiennymi.
Zmienną objaśniającą, w największym stopniu wpływającą na zmienne objaśniane jest poziom dochodu. Respondenci ze wzrostem poziomu dochodu coraz
częściej preferowali nowoczesne formy świadczenia usług ubezpieczeniowych
i byli przekonani, że usługi te są dostosowane do ich potrzeb. Jednocześnie osoby
te coraz rzadziej wskazywały na utrudnienia w dostępie do usług ubezpieczeniowych.
Na podstawie przeprowadzonego badania zaobserwowano istotną statystycznie zależność między badanymi zmiennymi objaśniającymi oraz zmiennymi objaśnianymi. Istnieją więc podstawy do częściowego przyjęcia założonej hipotezy
badawczej. Dla zmiennej – preferowanie korzystania z usług ubezpieczeniowych
za pomocą internetu lub telefonu:
− stymulantami są dochód i wykształcenie,
− destymulantami są wiek i status na rynku pracy.
Ponadto zaobserwowano istotną statystycznie ale nikłą zależność dla płci
oraz miejsca zamieszkania.
Mimo zróżnicowania postaw w ramach poszczególnych podgrup wyznaczonych dla poszczególnych zmiennych społeczno-demograficznych nie stwierdzono ich związku ze zmienną preferowanie korzystania z usług w kontakcie
osobistym z pracownikiem firmy.
Podsumowanie
Przeprowadzone badania nie dają podstaw do odrzucenia postawionej hipotezy w zakresie innowacyjnych kanałów dystrybucji. Odnotowano bowiem
istotną statystycznie zależność między wszystkimi przyjętymi zmiennymi objaśniającymi a zmienną objaśnianą. Warto jednak podkreślić, że zależność dodatnia
między cechami społeczno-demograficznymi a skłonnością do korzystania
z usług ubezpieczeniowych za pomocą internetu lub telefonu występuje dla dochodu i wykształcenia. Zależność ujemna występuje natomiast dla wieku respondentów i statusu na rynku pracy. Hipoteza zakładająca, że cechy społeczno-demograficzne wpływają na skłonność do korzystania z usług ubezpieczeniowych
za pomocą nowoczesnych kanałów dystrybucji została więc zweryfikowana pozytywnie.
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Jednocześnie przeprowadzone badania nie pozwalają na przyjęcie hipotezy
dotyczącej związku zmiennych społeczno-demograficznych ze skłonnością do
korzystania z tradycyjnych kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych.
Uzyskane wyniki mogą być użyteczne w kontekście poznawczym oraz dla
praktyki rynku ubezpieczeniowego. Szczególna użyteczność uzyskanych wyników jest związana ze znaczącym udziałem w badaniu osób w wieku 70+ (25,4%),
bowiem zdecydowana większość badań dotyczy osób starszych aktywnych zawodowo (do ok. 65–67 roku życia). Zakłady ubezpieczeń biorąc pod uwagę zdecydowaną niechęć części swoich klientów do nowoczesnych kanałów dystrybucji
i komunikacji powinny utrzymywać kontakt z dużą grupą klientów w wieku 50
lat i więcej za pomocą tradycyjnych kanałów dystrybucji i komunikacji. Mając
świadomość zmian technologicznych dotyczących całego rynku finansowego należy podkreślić, że ignorowanie preferencji rosnącej grupy klientów może stać
się jedną z ważniejszych przyczyn wzrostu skali wykluczenia finansowego na
rynku usług ubezpieczeniowych, szczególnie w obszarze ubezpieczeń na życie
i rentowych.
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TRADITIONAL AND MODERN DISTRIBUTION CHANNELS
USED IN THE PROCESS OF PROVIDING INSURANCE SERVICES
FOR MATURE CONSUMERS
Summary
The subject of the paper are insurance services provided with traditional and modern distribution channels. The paper focuses on people above 50 years old, particularly sensitive to the process
of the digital exclusion. The literature review allow to formulate the research hypothesis: sociodemographic characteristics of people over 50 years old affect their inclination of using insurance
services through traditional and modern distribution channels. A survey conducted among 753 people aged 50+ from the northern Poland allowed for positive verification of the hypothesis in the
field of modern channels, with significant impacts on income, education, age and labor market
status. The study did not confirm the hypothesis established in the field of traditional distribution
channels. The paper also contains recommendations for economic practice that contributes to better
adaptation of market offer to customers' needs and reduce the scale of financial exclusion in the
insurance market.
Keywords: distribution channels, insurance services, mature consumers, demographics
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ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNĄ OBSŁUGĄ KLIENTA

Streszczenie
W artykule przedstawiono rolę operatorów logistycznych w procesie obsługi rynku. Wzrost
zainteresowania outsourcingiem w przedsiębiorstwach produkcyjnych przyczynił się do wzrostu
zapotrzebowania na usługi logistyczne. Celem artykułu jest prezentacja zarządzania logistyczną
obsługą klienta i kryterium wyboru, jakim kierują się klienci indywidualni przy dostawie produktów przez operatora logistycznego. Metody zastosowane to analiza literatury i metoda pośrednich
pomiarów sondażowych z zastosowaniem techniki kwestionariusza ankiety. W procesie obsługi
klienta wykorzystano koncepcję CRM w celu tworzenia wartości dla nabywcy produktu. Wskazano
czynniki decydujące o wyborze operatora logistycznego, a następnie potwierdzono przyjętą tezę
badaniami. Najważniejszą dla ankietowanych jest czas dostaw – od momentu złożenie zamówienia
do momentu otrzymania przesyłki.
Słowa kluczowe: zarządzanie logistyką, obsługa klienta, przedsiębiorstwa TSL, operator logistyczny

Wprowadzenie
Procesy logistyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych decydują o przewadze konkurencyjnej. Dynamiczny rozwój polskich przedsiębiorstw wymusza
na operatorach logistycznych działania zmierzające do sprawnego i efektywnego
zarządzania logistyczną obsługą klienta. Wzrost oczekiwań klientów dotyczący
wzrostu jakości obsługi powoduje wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań
w obszarze obsługiwanych łańcuchów dostaw. Celem artykułu jest prezentacja
zarządzania logistyczną obsługą klienta i kryterium wyboru, jakim kierują się
klienci indywidualni przy dostawie produktów przez operatora logistycznego.
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Metody zastosowane to analiza literatury i metoda pośrednich pomiarów sondażowych z zastosowaniem techniki kwestionariusza ankiety. Koncepcja zarządzania relacjami z klientem oparta jest na zasadzie ciągłego rozwijania strategii marketingowej, w której umacnia się lojalność klienta. Działania te nie są oderwane
od potrzeb klienta indywidualnego, dlatego obsługa logistyczna jest narzędziem
konkurencji na rynku. Przynosi znaczące korzyści związane z dostarczaniem
klientowi zamówionych towarów. Obsługa logistyczna realizowana przez operatora w łańcuchu dostaw stawia za zadanie wykonanie usług logistycznych według
określonych standardów oczekiwanych przez klienta i kompleksowe zarządzanie
procesem.
Operatorzy logistyczni w łańcuchach dostaw
Procesy globalizacji i rozwój technologii informatycznej wpłynęły na zmianę
działania podmiotów na rynku, ich wyjście z rynku krajowego na rynek europejski
i światowy. Operatorzy transportu i logistyki po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaproponowali przewozy charakteryzujące się szybkością, skutecznością
i efektywnością dzięki transportowi drogowemu, nacechowanemu wysokim poziomem konkurencji. Przedsiębiorstwa produkcyjne natomiast zaczęły konkurować
nie tylko jakością i ceną swoich produktów, ale przede wszystkim dostępnością
i terminem dostaw. Inwestując w produkcję, podjęły decyzje, by wykorzystać gotowe rozwiązania operatorów logistycznych, które dotyczą powstawania koncepcji
łańcuchów dostaw, w celu sprawnego i efektywnego sterowania zapasami i optymalizacji drogi od wydobycia surowców do rynków zbytu2.
Łańcuch dostaw obejmuje typowe działania logistyczne, za które odpowiada
integrator. Może nim być operator logistyczny odpowiadający za zaopatrzenie
i dystrybucję w kanale. Łańcuch dostaw stanowi o konfiguracji firm, która ma na
celu wytwarzanie produktów lub świadczenie usług dla rynku 3. Istotą tworzenia
i funkcjonowania łańcucha dostaw jest współpraca między ogniwami, która przynosi korzyści wszystkim uczestnikom. Przedsiębiorstwo produkcyjne bez szerokiej, niekiedy pogłębionej współpracy z innymi partnerami może doprowadzić
do wyjścia z łańcucha i utraty konkurencyjności4. Zadania wykonywane w ramach

J. Witkowski, Organizacje sieciowe, sieci strategiczne i łańcuchy dostaw – próba systematyzacji pojęć, w: Strategie i logistyka organizacji sieciowych, red. J. Witkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 183.
3 L.M. Douglas, J.R. Stock, L.M. Ellram, Fundamentals of logistics management, Irwin, Boston
1998, s. 504.
4 K. Rutkowski, Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2005, s. 76.
2
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łańcucha dostaw muszą stanowić proces zintegrowany, przy jednoczesnym wyodrębnieniu czynności kluczowych i uzupełniających, a wykonywane w obrębie wzajemnie powiązanych organizacji decydują o sprawności łańcucha dostaw5.
Przedsiębiorstwa TSL (transport-spedycja-logistyka) zapewniają obsługę logistyczną w łańcuchu. Rozwojowi tej branży towarzyszy systematyczny wzrost
obrotów w handlu zagranicznym, w tym import z Dalekiego Wschodu oraz inwestycje zagraniczne ulokowane ze względu na położenie geograficzne, wysoko
wykwalifikowaną i tanią siłę roboczą. Nie bez znaczenia dla rynku operatorów
logistycznych jest wzrost sprzedaży online dla klientów indywidualnych. Utrzymanie wzrostu jest możliwe pod warunkiem utrzymania trwałości łańcucha dostaw osiąganego za pomocą integracji poszczególnych ogniw systemów informatycznych, które zapewniają tylko globalni operatorzy logistyczni. Likwidowaniu
barier funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych towarzyszą zmiany na
rynku lokalnym, a wzrost konkurencyjności małych i średnich firm powoduje
zwiększone wymagania. Analiza operatorów logistycznych ze względu na dynamikę przychodu wskazuje, że ich średnia ze sprzedaży wśród firm polskich
kształtowała się na poziomie 186 mln zł, a firm z kapitałem zagranicznym i mieszanym na poziomie 308 mln zł. Dynamika przychodów w polskich przedsiębiorstwach wyniosła 105% i oferują one nieco ponad 7 podstawowych usług. W przypadku przedsiębiorstw zagranicznych dynamika zatrudnieniu wyniosła 113%
przy wzroście zatrudnienia 114% oraz oferowaniu ponad 11 usług6. Podstawowymi usługami oferowanymi przez operatorów logistycznych są:
− usługi podstawowe (transport, spedycja, magazynowanie),
− usługi całopojazdowe, drobnicowe, ładunki częściowe, paczki (ze
względu na rodzaj przewożonych towarów),
− usługi uzupełniające (konsolidacja ładunku, usługi i przesyłki celne, zarządzanie frachtem),
− nietypowe ładunki (towary masowe – sypkie, towary masowe – płynne,
ładunki ponadgabarytowe, ładunki niebezpieczne – ADR, ładunki do
przewozu w temperaturze kontrolowanej),
− przewozy niekonwencjonalne i międzynarodowe (kontenery, drobnica
konwencjonalna i spaletyzowana, usługi w transporcie kolejowym i intermodalnym),
− usługi stricte logistyczne,
− usługi i przesyłki kurierskie.
5
6

B. Skowron-Grabowska, Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, PWE, Warszawa 2010, s. 55.
H. Brdulak, Polski rynek TSL w 2012 r., „Rzeczpospolita”, dodatek LTS 2013, nr 2, s. 23.
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Wzrost zainteresowania outsourcingiem w przedsiębiorstwach produkcyjnych przyczynił się do wzrostu zapotrzebowania na usługi logistyczne. Potencjał
operatorów logistycznych, obsługujących rynek europejski i globalny ma decydujący wpływ na efektywność procesu pozyskiwania zleceń i podpisywanie partnerskich umów na obsługę logistyczną. Logistyka jest czynnikiem intensyfikującym rozwój gospodarki w skali makro, jak i regionów m.in. Pomorza Środkowego.
Dynamiczny rozwój produkcji w odległych rejonach kraju wymusza na operatorach logistycznych działania zmierzające do wypracowania i podtrzymywania
przewagi konkurencyjnej przez wdrażania nowoczesnych technologii IT oraz
modyfikacje obsługi klienta na poziomie strategicznym i operacyjnym. Jakość
obsługi klienta pozwala na zdobywanie przewagi nad konkurencją, a nowoczesne
rozwiązania oferowane przez operatorów logistycznych pozwalają na zmiany
w obsługiwanych przez nich łańcuchach dostaw.
Zarządzanie procesem obsługi klienta
Zarządzanie logistyką polega na kształtowaniu aparatu zarządzającego sferą
logistyki w organizacji7. W szczególności w zakresie zainteresowania jest wiele
działań logistycznych zmierzających do ustalenia usytuowania logistyki w strukturze organizacyjnej podmiotu. Przedmiotem zarządzania logistyką jest tworzenie stosunków organizacyjnych oraz ustalenie zasad funkcjonowania komórek
organizacyjnej sfery realnej i dobór kompetencji pracowników logistyki na
wszystkich szczeblach zarządzania.
Koncepcja zarządzania relacjami z klientem (CRM – customer relationship
management) powstała z pomysłu na tworzenie wartości przez bliski związek
z klientem8. Obsługa klienta oparta jest na zasadzie rozwijania strategii marketingowej, w tym na umocnieniu lojalności. W procesie obsługi klienta można
wyodrębnić trzy fazy9:
1. Elementy przedtransakcyjne – odnoszące się do polityki i programów przedsiębiorstwa dotyczące obsługi (czas dostawy – 48 godz.), odpowiedniej
struktury firmy i elastyczność systemu zapewniającego realizację strategii
obsługi (zamówienia złożonego przez stronę internetową –10% rabatu przy
skróceniu czasu dostawy do 24 godz.).

J. Szołtysek, Pryncypium logistyki, „Logistyka” 2015, nr 1, s. 72.
A. Harrison, R. van Hoek, Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010, s. 85.
9 M. Christopher, Logistics and supply chain management, Pearson Education Limited, Essen
1998, s. 37.
7
8
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2. Elementy transakcyjne, tj. czynniki bezpośrednio wpływające na realizację
działań logistycznych w sferze manipulacji towarem (czas – dostawy od momentu odebrania przesyłki do momentu odbioru przez klienta, niezawodność
– okno czasu dostawy, odchylenie od momentu dostawy do 10%, wygoda –
dostawa w systemie „drzwi–drzwi”, komunikacja – przepływ informacji do
klienta o dostawie).
3. Elementy potransakcyjne, wspierające użytkownika w trakcie użytkowania
produktu i obejmujące gwarancje, w tym zwroty towarów, serwis, zaopatrzenie w części zamienne, procedury reklamacji, zamiany bądź wymiany produktu.
Zróżnicowane atrybuty funkcjonowania operatorów logistycznych wskazują,
że stoją oni przed następującymi dylematami związanymi z poszukiwaniem dalszych dróg rozwoju10:
1. Z jednej strony prężnie rozwijający się rynek usług logistycznych przynoszący coraz to nowe zadania, nie zapewniając przy tym w krótkim okresie
wzrostu.
2. Z drugiej strony, następujący na rynku przełom wymaga od większości firm
poszukiwania nowych koncepcji osiągania i utrzymania konkurencyjności.
Przyszłość operatorów logistycznych oraz ich zdolność do uzyskiwania przewagi nad konkurentami zależy od przyjętego modelu biznesu, w którym w centrum jest klient i jego obsługa. Operatorzy logistyczni tworzą warunki dla tworzenia wartości nie tylko dla dostawców, producentów, ale przede wszystkim dla
ostatecznego klienta (odbiorcy usługi). Działanie te nastawione są na realizację
celów w aspektach obsługi klienta, gdyż to on sprawdza miejsce przesyłki po
numerze listu przewozowego, określa godzinę dostosowaną do jego harmonogramu dnia i często decyduje o wyborze przedsiębiorstwa spedycyjnego. Zróżnicowane kompetencje tych firm wskazują, że dostawcą może być lider na rynku
europejskim jak DB Schenker, DP DHL, a rzadko TNT (np. na Pomorzu Środkowym).
W procesie obsługi logistycznej ogromne znaczenie ma jakość świadczonych
usług, którą klienci postrzegają w kontekście kryteriów pomiaru elementów obsługi. Wysoki poziom obsługi klienta w łańcuchu dostaw wpływa na efektywność
i utrzymanie ostatecznego klienta. Przedsiębiorstwa, które konkurują wyłącznie
na podstawie cech produktu znajdują się w niekorzystnej pozycji w stosunku do

E. Płaczek, Wyzwanie dla operatorów logistycznych w obszarze logistyki społecznej, „Logistyka” 2014, nr 4, s. 21.
10
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obsługi stanowiącej wartość dodaną, często oferowaną przez operatora logistycznego. Przedsiębiorstwa TSL gwarantują czas i elastyczność dostawy, niezawodność, pewność, wygodę dostawy i komunikację dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów IT. Czynniki wpływające na wybór operatora logistycznego,
który obsługuje część lub cały łańcuch dostaw to przede wszystkim cena i obniżenie kosztów, przy zachowaniu optymalnej jakości dostaw. Na rysunku 1 zaprezentowano czynniki decydujące o wyborze operatora logistycznego.
Operator
logistyczny

Cena

Cechy charakterystyczne operatora
i usługi:
− obszar działania przedsiębiorstwa,
− niezawodność dostaw,
− elastyczność dostaw,
− komunikacja z operatorem i kierowcą,
− czas dostaw i opracowania informacji,
− dogodność dokumentacji,
− kompletność dostaw,
− wiarygodność i bezpieczeństwo,
potwierdzona umową o współpracy

Koszty funkcjonowania operatora (infrastruktura punktowa,
system IT, zasoby ludzkie)

Polityka odpowiedzialności
społecznej, zużycie energii
i materiałów

Nakłady na rozwój i utrzymanie infrastruktury

Rys. 1. Czynniki decydujące o wyborze operatora logistycznego
Źródło: opracowanie własne.

Operatorzy logistyczni świadczą specjalistyczne usługi będące fragmentem
lub całością złożonego łańcucha dostaw i integrują poszczególne elementy,
w których nie tylko cena decyduje o wyborze przedsiębiorstwa TSL, ale przede
wszystkim pakiet usług logistycznych. W obsłudze klienta procesy logistyczne
operator koordynuje i integruje cały łańcuch wykorzystując11:
a) zdolności procesowe:
− łańcuch dostaw kierowany popytem klienta (dostawa zapewnia
wzrost wartości), szczególnie przy sezonowej sprzedaży lub wzrostach w okresach przed świątecznych,
− sprawna logistyka – dostawa na czas, niezawodnie i zgodnie z wymaganiami klienta,
11

D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 110–112.
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− plan sprzedaży dokładnie odpowiadający popytowi – zgodność prognoz ze sprzedażą, zarządzanie procesem produkcji i dystrybucji pod
potrzeby klientów, podejmowanie ryzyka dotyczącego stanów magazynowych,
− efektywne wykorzystanie wszystkich czynników wytwórczych (wysoka niezawodność, niskie zapasy, krótki czas produkcji pod zamówienia klienta, przy utrzymaniu wysokiego poziomu elastyczności
i jakości),
− partnerstwo z dostawcami – sprawne zaopatrzenie producentów w surowce, materiały, zabezpieczenie przez operatora logistycznego odpowiedniej liczby środków transportowych,
− zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw – analiza kosztów
przy optymalnym poziomie obsługi, zmiany powodujące zwiększenie
elastyczności dostaw bez wzrostu cen dla klienta;
b) zdolności w zakresie technologii informacyjnych:
– zintegrowane systemy informacji – aktualność informacji o przesyłce
na podstawie numeru listu przewozowego, analiza potoków ładunkowych przez operatora logistycznego i przekazywanie danych klientowi, podejmowanie decyzji dotyczących wdrażania zmian mających
się przyczynić do wzrostu jakości usług świadczonych przez operatora,
– zaawansowane technologie informatyczne – instalowanie zintegrowanych systemów informatycznych wspólnych dla dostawcy – producenta – klienta – operatora logistycznego, doskonała sprawność
i poprawa efektywności w całym łańcuchu dostaw;
c) zdolności organizacyjne:
– zintegrowany pomiar przedsięwzięć – mierniki pozwalające ocenić
jakość usług w łańcuchu logistycznym, a także analiza finansowa obsługi klienta i mierniki operacyjne dotyczące elementów logistycznej
obsługi klienta,
– zasoby ludzkie – wiedza i kompetencje pracowników (profesjonalizm, znajomość zagadnień merytorycznych), umiejętność współpracy (przyjazne procedury, realizacja niekonwencjonalnych zamówień, kultura osobista), jakość obsługi (otwartość, życzliwość,
zaangażowanie),
– struktura organizacyjna dostosowana do obsługi wielkich i małych
przedsiębiorstw na terenie danego regionu oraz globalnie – przewóz
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pojedynczej przesyłki (wzoru) z Chin do Europy, ale przewóz kontenerów, palet i ładunków niestandardowych.
Tradycyjnie, większość mierników dotyczy obsługi klienta wewnątrz przedsiębiorstwa, ale w przypadku procesów logistycznych w łańcuchu dostaw obsługiwanych przez operatora logistycznego odnoszą się one do jakości poziomu obsługi. Procesy zachodzące w łańcuchu mają na celu zagwarantowanie
optymalizacji przepływów towarów i związanych z nimi informacji. Zintegrowanie procesów logistycznych pozwala na kontrolę wykonywanych czynności, optymalizację wykorzystanych zasobów, co stwarza lepsze warunki do wdrażania
innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu procesem obsługi klienta. Działania
w sferze obsługi klienta to zintegrowane zarządzanie marketingiem i logistyką,
dlatego należy prowadzić badania i analizę stopnia satysfakcji i oczekiwań klientów w zakresie obsługi. Pozytywny wizerunek przedsiębiorstw produkcyjnych
i handlowych często jest rezultatem obsługi przez operatora logistycznego.
Kryteria oceny obsługi klienta
Biorąc pod uwagę znaczenie logistycznej obsługi klienta, wskazane jest najważniejszych determinant wyboru operatora logistycznego oraz mierzenie jakości obsługi, a także zachodzących zmian na rynku tych usług. Określenie priorytetów, odnoszących się do zarządzania procesem logistyki dystrybucji pozwala
na podnoszenie efektywności i skuteczności działania operatorów logistycznych.
Obszarem badań objęto elementy logistycznej obsługi klientów indywidualnych, gdzie dostarczaniem produktów zajmują się operatorzy logistyczni. Badania przeprowadzono na terenie Polski północnej obejmującej województwo zachodniopomorskie i pomorskie w okresie od listopada 2014 roku do marca 2015
roku. Próbę stanowiło 165 klientów indywidualnych (odrzucono 17 kwestionariuszy ze względu na brak danych), w tym 45,45% stanowiły kobiety i 54,55% –
mężczyźni; w wieku poniżej 20 lat – 1,82%, 86,06% w wieku 20–29 lat, 9,09%
w wieku 30–39 lat i 3,0% w wieku 40–49 lat (nie było badanych w wieku powyżej 50 lat). 30,3% badanych mieszkało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców; ; 6,67% to badani z miejscowości od 50–100 tys. mieszkańców; 13,33% –
od 20 do 50 tys. mieszkańców; 13,94% – od 5 do 20 tys. mieszkańców; 7,88% to
mieszkańcy małych miejscowości, a 27,88% – wsi.
Klienci indywidualni w badaniach wskazywali na kryterium wyboru dostawcy przesyłki, określając ważność od 1 do 10. Najważniejszymi czynnikami
(pierwsza grupa) decydującymi o wyborze przedsiębiorstwa TSL są: czas dostawy od momentu złożenia zamówienia do momentu otrzymania przesyłki,
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w drugiej kolejności niezawodność dostawy, a następnie cena za przewóz (tab. 1).
Najmniejsze znaczenie (trzecia grupa) ma obszar geograficzny działania przedsiębiorstwa, dogodność dokumentacji i czy jest umowa między wysyłającym
a przewoźnikiem. Klienta nie interesuje, jak długo opracowuje się informacje dotyczącą zlecenia, gdyż ważny jest czas całego procesu, a to jest jedna ze składowych. Druga grupa kryteriów uzupełniająca pierwszą, bez której nie jest możliwa
współpraca między operatorem a klientem to: kompletność i elastyczność dostaw
oraz komunikacja z przewoźnikiem.
Tabela 1
Kryterium wyboru operatora logistycznego przez klientów indywidualnych

Kryterium
Cena za przewóz
Obszar geograficzny działania przedsiębiorstwa
Niezawodność dostaw
Komunikację z przewoźnikiem
Elastyczność dostaw
Czas opracowania informacji
Czas dostaw
Dogodność dokumentacji
Umowa między wysyłającym a przewoźnikiem
Kompletność dostaw

Ważność

Ranga

0,69
0,46
0,70
0,57
0,66
0,50
0,78
0,46
0,49
0,68

III
X
II
VI
V
VII
I
IX
VIII
IV

Przypisana
waga (%)
15
2
15
10
10
8
20
5
5
10

Źródło: opracowanie własne.

Elastyczność dostaw określono jako dostosowanie czasu dostawy do domu,
a czas dostaw liczono jako okres od momentu złożenia zamówienia do momentu
otrzymania przesyłki. W badaniu zastosowano skalę sumaryczną ocen rangową
– respondenci przyporządkowali zgodnie ze swoimi preferencjami – pierwsze
miejsce czas dostaw, a ostatnie, dziesiąte – obszar geograficzny działania przedsiębiorstwa. Preferencje nabywców są wyższe im bliżej jedności. Gdy wartości
są bliskie 0,5 lub poniżej są nieistotne dla klientów indywidualnych. Po analizie
danych czynnikom wyboru przypisano wagi, na podstawie, których operator logistyczny jest w stanie ocenić proces obsługi klienta. Poprawa efektywności
w łańcuchu dostaw jest uwarunkowana czynnikiem czasu. W przypadku najmniejszych przesyłek (paczek) w najniższej cenie usługi, skala oferowanej usługi
może dostarczyć operatorom logistycznym wymiernych korzyści w postaci dodatkowych przychodów bez wzrostu kosztów. Czas realizacji zamówienia podnosi konkurencyjność dostarczanych usług przez przedsiębiorstwa TSL.
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W badaniu poproszono respondentów o odpowiedź dotyczącą obszaru działania przedsiębiorstwa TSL – 79,4% badanych wybrało krajowego dostawcę
usług logistycznych; 9,7% – europejskiego i 6,06% – globalne przedsiębiorstwo.
Tylko 4,84% wskazało na lokalne przedsiębiorstwo, chociaż większość przedsiębiorstw w rzeczywistości to firmy międzynarodowe, za wyjątkiem Poczty Polskiej.
Na pytanie o prefereowany sposób dostarczenia przesyłki, aż 86,06% klientów wskazało kuriera; 6,67% – odbiór w paczkomacie, a w 7,27% oba sposoby
odbioru. Żaden klient nie wskazał siedziby przedsiębiorstwa. Badani podali następujący system informacji o przesyłce:
− 30,9% – rozmowa telefoniczna o przyjeździe kuriera,
− 20,6% – powiadomienie sms,
− 16,36% – informacja e-mailem na pocztę elektroniczną,
− 1,84% – śledzenie przesyłki za pomocą listu przewozowego na stronie
internetowej operatora logistycznego,
− 30,3% – wskazało na dwa z trzech pierwszych systemów informacji.
W procesie zarządzania obsługą klienta komunikacja to jeden z najważniejszych elementów, uważany jako standard a nie dodatkowa wartość świadczona
przez operatora logistycznego.
Ostatnim etapem w procesie obsługi klienta indywidualnego jest pobranie
pieniędzy za dostarczony towar. Operatorzy logistyczni, działający na rynku polskim, wymagają wyłącznie przygotowanej gotówki przy odbiorze, co może powodować problem z odbiorem przesyłki. Ankietowani wskazali następujące
formy pobrania:
− 42,42% – obecnie stosowana forma pobierania gotówki,
− 17,58% – odbiór za potwierdzeniem przelewu,
− 15,15% – opłata kartą, dlatego ewentualna konieczność wprowadzenia
przenośnych terminali,
− 12,12% – gotówka lub płatność kartą,
− 6,06% – wszystkie formy płatności (gotówka, karta, potwierdzenie przelewu),
− 5,45% – płatność gotówką lub po potwierdzeniu przelewu,
− 1,21% – bezgotówkowe formy (przelew lub karta).
Proces obsługi klienta stanowi ciąg organizacyjno-technologiczny integrujący materiałowe i informatyczne działania w zakresie dostaw po stronie zaopatrzenia i dystrybucji. Operator logistyczny za określoną cenę nie tylko oferuje
transport, ale przede wszystkim złożony proces dostawy. Klienci indywidualni
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decydują o wyborze dostawcy kierując się czasem, jako główną determinantą,
a następnie niezawodnością i ceną. Sprawne zarządzanie logistycznym procesem
obsługi klienta indywidualnego stwarza warunki do konkurowania nie tylko samym produktem i ceną. Przedsiębiorstwa TSL zapewniają wysoką skuteczność
i efektywność przy optymalnym wykorzystaniu zasobów. Zintegrowanie procesów logistycznych pozwala na lepszą kontrolę czynności po stronie nadawcy
(producenta) i odbiorcy (klienta), co można sprawdzić za pomocą preferowanych
systemów informacji przez badanych. Operatorzy logistyczni zakładają poprawę
przepływu informacji przy fizycznej manipulacji towarem, uproszczenie procedur administracyjnych, zwiększenie konkurencyjności i wspieranie usług wysokiej jakości przy maksymalnym skróceniu czasu dostaw.
Podsumowanie
W zarządzaniu logistycznymi procesami obsługi klienta indywidualnego
szczególne znaczenie mają standardy obsługi klienta, wykraczające poza transakcję zakupu. Wyjątkowa rola systemu informacji wynika z naczelnej zasady
współczesnej logistyki, która wymaga konieczności skrócenia i przyspieszenia
wszelkich procesów na każdym etapie dostaw w łańcuchach, przy zachowaniu
wymaganej jakości obsługi klienta. Kiedy logistyczna obsługa jest zlecana na zewnątrz wyspecjalizowanemu usługodawcy, wymagania rosną i są starannie oceniane. Klienci indywidualni w badaniach wskazywali kryterium wyboru dostawcy przesyłki, natomiast najważniejszymi czynnikami decydującym
o wyborze przedsiębiorstwa TSL są czas dostawy od momentu złożenia zamówienia do momentu otrzymania przesyłki, w drugiej kolejności niezawodność
dostawy, a następnie cena za przewóz. Najmniejsze znaczenie ma obszar geograficzny działania przedsiębiorstwa, dogodność dokumentacji i zawarta umowa
między wysyłającym a przewoźnikiem. Klienta interesuje czas całego procesu,
stąd wysokie wymagania w stosunku do integratora, jakim jest operator logistyczny. Odbiorcy wskazują, że przesyłkę powinieni im przywieźć kurier
(86,06%) i powiadomił o niej w następujący sposób: telefonicznie (30,9%), smsem (20,6%), e-mailem (16,36%) lub dwoma z tych systemów informacji (30,3%).
Respondenci wskazali na zmianę formy pobrania za towar z płatności gotówką
na potwierdzenie przelewu lub płatność kartą. Przedsiębiorstwa produkcyjne
i handlowe oferując swoje produkty bezpośrednio nabywcy indywidualnemu za
pośrednictwem operatora logistycznego wykorzystują swoją przewagę konkurencyjną przez wymagania odnośnie do wysokiej jakości zarządzanie logistyczną
obsługą klienta w łańcuchu dostaw.
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LOGISTICS MANAGEMENT OF CUSTOMER SERVICE
Summary
The paper presents the role of logistics operators in the process servicing the market. The
increased interest in outsourcing in manufacturing companies has contributed to the growth in demand for logistics services. This objective of the paper is to present logistics management of customer service and selection criteria, which guide individual customers for the delivery of products
by the logistics operator. The methods used are the analysis of literature and the indirect method of
measurement survey with the use of the technique of a questionnaire survey. The process of customer service uses the concept of CRM to create value for the purchaser. The factors determining
the choice of a logistics operator are indicated. The adopted thesis is confirmed by the research.
The most important for respondents is the delivery time from the moment an order until delivery.
Keywords: logistics management, customer service, TSL companies, logistic operator
Translated by Joanna Dyczkowska
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HANDEL HYBRYDOWY W UMACNIANIU POZYCJI
RYNKOWEJ SUPERMARKETÓW W POLSCE

Streszczenie
Dynamiczny rozwój handlu w Polsce, w wyniku procesów internacjonalizacji i koncentracji,
stworzył sytuację konkurencyjną zmuszającą podmioty do poszukiwania nowych źródeł przychodu. Jednocześnie rozwój handlu elektronicznego zaoferował nową jakość organizacji kanałów
dystrybucji. Połączenie sprzedaży stacjonarnej z internetową stało się wyzwaniem dla przedsiębiorstw handlowych chcących umocnić swoją rynkową pozycję. Celem artykułu jest wskazanie
aktualnego stanu wykorzystania e-commerce przez sieci supermarketów. Artykuł oparto na źródłach wtórnych oraz badaniach własnych zrealizowanych w 2013 roku na próbie 419 respondentów. Analizę poparto wynikami badań innych autorów oraz instytutów badawczych.
Słowa kluczowe: handel elektroniczny, supermarkety, pozycja rynkowa, rynek FMCG, handel hybrydowy, kanały dystrybucji

Wprowadzenie
Handel wielkopowierzchniowy w Polsce podlega przemianom charakterystycznym dla wysoko rozwiniętych krajów europejskich. Jego dynamiczny rozwój w wyniku procesów internacjonalizacji i koncentracji wytworzył sytuację
konkurencyjną, zmuszającą podmioty do poszukiwania nowych źródeł przychodu. Jednocześnie rozwój handlu elektronicznego stworzył nowego konsumenta, który nie wyobraża sobie życia bez internetu, ceni swój czas, jest bardzo
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wymagający w zakresie oferowanych produktów, a także ich dostępności, warunków i standardów obsługi. Stwarza to wyzwania dla hiper- i supermarketów
przygotowania oferty adekwatnej do aktualnych uwarunkowań. Obecnie coraz
większa ich liczba łączy działalność stacjonarną z internetową, a badania wskazują, że trend ten będzie się umacniał, również w zakresie produktów FMCG.
Istotne staje się zatem określenie czynników determinujących rozwój handlu hybrydowego na rynku produktów szybkozbywalnych.
Celem artykułu jest wskazanie aktualnego stanu e-handlu w sferze FMCG
oraz jego trendów na przyszłość. Szczególną uwagę autorki poświęcają logistyce
e-supermarketów, która stanowi kluczowy czynnik sukcesu tego biznesu. Artykuł oparty jest w głównej mierze na wynikach badań wtórnych oraz własnych
autorek przeprowadzonych w 2013 i 2014 roku na grupie 129 sklepów internetowych i 419 ich klientów. Kryterium udziału w badaniu było dokonywanie zakupów w internecie. Dobór ankietowanych był przypadkowy, dlatego badania nie
mają charakteru reprezentatywnego, ograniczona jest ich wartość uogólniająca;
stanowią jednak ilustrację badanego problemu, wskazują na tendencje zmian badanych zjawisk rynkowych i pozwalają na wnioskowanie. Oprócz tego wykorzystano studia empiryczne Gemius przeprowadzone w 2014 roku na próbie 1500
internautów odnoszące się do postaw, zwyczajów i motywacji zakupów online.
Preferencje zakupowe w handlu elektronicznym
E-commerce to wszelkiego rodzaju procedury odbywające się przez znane
urządzenia elektroniczne, jak telefon, internet i telewizja w celu zawarcia transakcji. Do e-commerce można zaliczyć handel towarami i usługami, obsługę internetowych płatności bezgotówkowych oraz odbieranie i potwierdzanie zamówień. Po raz pierwszy terminu e-commerce użyła w 1997 roku firma IBM.
W pierwotnym założeniu handel elektroniczny miał za zadanie ułatwienie prowadzenia transakcji handlowych przez internet. Pierwsze zakupy prowadzone
drogą elektroniczną odbyły się w latach 80. XX wieku. W latach 90. dodano systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa. Pierwszy internetowy sklep w Polsce o nazwie ToTu założono już w 1997 roku.
Od początku poprzedniej dekady w Polsce widoczny jest ogromny wzrost
znaczenia handlu elektronicznego. Wpływa na to nie tylko coraz większa liczba
firm rozpoczynających swoją działalność w sieci, ale również wzrastająca ekspansja internetu w społeczeństwie, połączona ze zmianą nastawienia konsumentów do wirtualnych zakupów. Aktualnie w Polsce jest już ponad 12 mln e-klientów, doceniających przede wszystkim wygodę zakupów oraz niższe ceny
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produktów oferowanych w sieci. W 2010 roku sklepy internetowe osiągnęły wartość sprzedaży na poziomie 6,5 mld zł i zgodnie z przewidywaniami analityków,
w 2015 roku ich obroty wzrosną aż o 90,6%3. W świetle danych TNS Polska,
43% Polaków robi zakupy kilka razy w roku, 25% – kilka razy w miesiącu, 19%
– raz w miesiącu, 8% – raz w roku lub rzadziej, 4% – raz w tygodniu, a 1%
badanych nie potrafi tego określić4. Dane te potwierdzają wzrastającą atrakcyjność polskiego rynku e-commerce (rys. 1), co oznacza duży potencjał rozwoju
zarówno dla nowych podmiotów, jak i tych już istniejących, chcących wykorzystać szanse rynkowe.

*wartości prognozowane.
Rys. 1. Wartość rynku produktów FMCG w sieci w latach 2010–2020
Źródło: FMCG w sieci? Tak, ale stopniowo, „Dziennik Gazeta Prawna”, dodatek „Moja Firma”
24.03.2015 (nr 57), s. 85.

Z badań Gemius oraz własnych wynika, że zakupów przez internet dokonują
głównie ludzie młodzi, dobrze wykształceni, z większych miast, mający relatywnie duże dochody. Uczestnikiem gry na tym rynku jest nabywca generacji Y bez
przeszkód absorbujący nowe technologie. Nie można jednak pomijać konsumentów generacji X, a więc pokolenia czterdziesto- i pięćdziesięciolatków, którzy
również sprawnie poruszają się w środowisku internetowym, co dodatkowo

K. Góral, Wielokanałowa sprzedaż – przepis na większe zyski, „Nowoczesne Zarządzanie”
2001, nr 2, www.comarch.pl/erp/nowoczesne-zarzadzanie/numery-archiwalne/wielokanalowasprzedaz-przepis-na-wieksze-zyski/ (5.01.2015).
4 A. Kawa, Logistyka e-handlu w Polsce, https://media.poczta-polska.pl/pr/280818/poczta-polska-i-raport-o-e-commerce-zyski-sa-w-e-handlu (5.01.2015).
3
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zwiększa potencjał rynku5. Trend ten będzie się umacniał, a co ważne dotyczy to
rynku produktów FMCG. Zatem zwiększenie konkurencyjności podmiotów rynkowych wymaga definiowania wartości oczekiwanych przez klienta i doboru instrumentów oddziaływania adekwatnych do oczekiwań.
Z danych zaprezentowanych na rysunku 2, jak i badań GUS wynika, że
w 2014 roku 34,2% osób w wieku 16–74 lata zamawiało produkty przez internet.
Najczęściej kupowano ubrania i sprzęt sportowy (20,7% konsumentów) oraz pozostałe wyposażenie (14,2%), do którego należą: meble, pojazdy, artykuły AGD,
ogrodowe, hobbystyczne, narzędzia, zabawki, biżuteria, dzieła sztuki oraz bibeloty6. Z badań własnych autorek wynika, że co trzeci respondent nie dokonałby
zakupu artykułów żywnościowych przez internet. Konsumenci podchodzą do zakupu żywności w internecie z rezerwą i dopiero po pierwszych pozytywnych doświadczeniach decydują się na ponowienie zakupu.

Rys. 2. Udział kategorii produktów w obrotach e-commerce w 2013 i 2014 roku
Źródło: FMCG w sieci? Tak, ale stopniowo, „Dziennik Gazeta Prawna”, dodatek „Moja Firma”
24.03.2015 (nr 57), s. 85.

Czynnikiem, który zniechęca internautów do kupna jest obawa o nieświeżość
produktów (52%) oraz brak możliwości zobaczenia lub dotknięcia artykułu
(51%). Badani nie kupują w sieci także ze względu na zbyt wysoki koszt dostawy

5 K. Iwińska-Knop, Logistyczna obsługa klienta jako determinanta zakupów w handlu elektronicznym, w: Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki, red. M. Pluciński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 852, Ekonomiczne Problemy Usług nr 117, Wyd. Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 138.
6 A. Wójcik, Wykorzystanie internetu w gospodarstwach domowych w Polsce na tle krajów europejskich, w: Cyfryzacja i wirtualizacja…, s. 457.
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(35%) oraz długi czas oczekiwania na przesyłkę (21%). Co więcej, Polacy otwarcie przyznają, że nadal lubią kupować jedzenie w sklepach tradycyjnych (40%
ankietowanych)7.
W latach 2004–2014 najwyższe jednak średniookresowe tempo zmian dotyczyło artykułów spożywczych i kosmetyków – 1,55 co oznacza, że w każdym
roku udział gospodarstw domowych kupujących te produkty wzrastał o 55%8. Są
to dobre rokowania dla wzmacniania pozycji konkurencyjnej sieci handlowych
wykorzystujących dystrybucję wielokanałową.
Mimo że respondenci są sceptyczni wobec zakupów spożywczych w internecie, z roku na rok wartość tego rynku ustawicznie rośnie i coraz więcej Polaków przyznaje, że kupuje przez internet produkty żywnościowe i kosmetyczne.
Zamawianie produktów spożywczych w sieci zadeklarowało w 2012 roku 13%
respondentów. Najczęściej kupowane są produkty, które mają długi termin przydatności do spożycia, czyli: kawa lub herbata (10% badanych), produkty sypkie
(8%) oraz słodycze (7%). E-klienci zamawiają także towary ciężkie typu napoje,
soki oraz wodę (7% badanych)9.
Badania własne autorek przeprowadzone na grupie 129 sklepów internetowych na początku 2013 roku wykazały również, że zaledwie nieco ponad 3%
polskich e-sklepów prowadziło w sieci sprzedaż produktów żywnościowych
określoną jaka branża „Delikatesy”.
Aby ograniczyć postrzegane ryzyko, e-konsumenci chętnie wybierają sklepy
online sieci handlowych znanych z rynku tradycyjnego, których usługi sobie cenią i w związku z tym nie obawiają się im zaufać. Na wybór sklepu spożywczego
online mają najczęściej wpływ pozytywne opinie internautów, rodziny lub znajomych (9%), a także rozpoznawalność marki tradycyjnego sklepu (8%) oraz niskie ceny produktów (8%)10.
Zainteresowanie tą formą sprzedaży jest coraz większe, a o uruchomieniu
e-supermarketu myślą sieci dyskontowe. Otwarcie sprzedaży hybrydowej przez
dużych ogólnopolskich graczy nie spowodowało jednak problemów u mniejszych podmiotów, co wynika z tego, że dla wielu konsumentów małe sklepy to

7 Mamy swoje ulubione e-supermarkety. Zobacz jakie, www.strefabiznesu.nowiny24.pl/artykul/mamy-swoje-ulubione-e-supermarkety-zobacz-jakie (20.05.2015).
8 A. Wójcik, Wykorzystanie internetu…, s. 457.
9 Mamy swoje ulubione…
10 Polacy coraz więcej spożywają online, https://www.gemius.pl/e-commerce-aktualnosci/polacy-coraz-wiecej-spozywaja-online.html (28.05.2015).
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podstawowe miejsce dokonywania zakupów, często wynikające z braku innej
możliwości11.
Sprzedaż wielokanałowa na rynku FMCG
Według badań przeprowadzonych przez DNB Bank Polska i Deloitte odnoszące się do stanu obecnego i przewidywanych zmian w sektorze handlu, generuje on 29% wartości dodanej w gospodarce. W ciągu ostatnich dziesięciu lat
zmienił się jego obraz i struktura. Ogólna liczba sklepów zmalała o 21%, a jednocześnie nastąpił wzrost liczby sklepów wielkopowierzchniowych. Te ostatnie
o powierzchni powyżej 400 m2 i więcej zajmują niemal 50% całkowitej powierzchni handlowej, wobec 28% w roku 2005. Udział sprzedaży w sieciach handlowych w Polsce przewyższa poziom w krajach gospodarczo rozwiniętych (za
wyjątkiem Wielkiej Brytanii).
W odniesieniu do produktów FMCG, tzw. handel nowoczesny obejmujący
sieci hiper-i supermarketów oraz sieci dyskontowe partycypował w 2014 roku
w 56% całkowitej sprzedaży, podczas gdy w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Francji przekraczał 75%. Polski rynek sklepów spożywczych będzie ewoluował w kierunku dominacji dyskontów i supermarketów, których udział
w sprzedaży detalicznej wynosi aktualnie 25% i 18%. Docelowo przewiduje się
ich wzrost do 70%, a nawet 80%12. Hipermarkety tracą klientów z uwagi na ich
mniejszą dostępność od miejsca zamieszkania w porównaniu do innych formatów. Konsumenci preferują sklepy tzw. ,sąsiedzkie, zlokalizowane w dzielnicach
mieszkaniowych albo supermarkety znajdujące się w centrach handlowych.
Wpływ na rozwój jednostek średniego formatu ma też struktura demograficzna –
39% Polaków mieszka na obszarach wiejskich, a kolejne 49% w małych i średnich miastach. Odsetek ludzi mieszkających poza dużymi miastami jest jednym
z najwyższych w Europie. Stwarza to korzystne warunki dla rozwoju e-commerce z uwagi na wygodę dokonywania zakupów, oszczędność czasu, ograniczenie kosztów związanych z przemieszczaniem się i dotarciem do sklepu, możliwość porównania ofert i komfortowy sposób podejmowania decyzji13.

11 46 proc. Polaków kupuje przez internet. Co kupujemy i czego się boimy (infografika),
http://media2.pl/internet/125459-46-proc.-Polakow-kupuje-przez-internet.-Co-kupujemy-i-czegosie-boimy-infografika.html (17.04.2015).
12 Przyszłość handlu detalicznego w Polsce należy do średnich powierzchni, http://franczyzawpolsce.pl/aktualnosci/temat-tygodnia/4484-przyszlosc-handlu-detalicznego-w-polsce-nalezydo-srednich-powierzchni (17.05.2015).
13 G. Mazurek, Kanibalizacja kanałów dystrybucji jako konsekwencja innowacji technologicznych w handlu, „Logistyka” 2015, nr 2, s. 1273.
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Pozycja supermarketów wydaje się niezagrożona, jednak sytuacja konkurencyjna, walka o klienta i o dodatkowe źródła przychodów zmuszają podmioty do
zmian sposobów funkcjonowania. Dynamika zmian na rynku związana z rozwojem technologii informacyjnych spowodowała konieczność adaptacji sklepów
w zakresie tworzenia nowych kanałów sprzedaży, głównie w postaci dystrybucji
wielokanałowej. Za wyraz takich poszukiwań można uznać koncepcję handlu hybrydowego (h-commerce), którego zalety wynikają z połączenia dystrybucji stacjonarnej i nowoczesnej technologii komunikacji14. Handel hybrydowy charakteryzuje się stosowaniem wielu form dystrybucji. Podmioty korzystające z tej
formy obrotu mają placówki stacjonarne prowadząc jednocześnie sprzedaż internetową. Są w stanie w dalszej perspektywie wykreować spójny dla sieci wizerunek (one look and feel)15. Z takiej formy korzystają najczęściej e-supermarkety,
umożliwiające złożenie zamówienia w sieci, a jego dostarczenie do klienta odbywa się najczęściej z najbliżej położonego sklepu stacjonarnego.
Model biznesu łączący tradycyjny kanał dystrybucji detalicznej z kanałem
elektronicznym, nazywany jest powszechnie bricks&clicks. Model ten zakłada
wykorzystanie potencjału synergii, jaką mogą osiągać detaliści z integracji kanałów, które nie tylko się uzupełniają, ale także wzmacniają przez wykorzystanie
atutów każdego z nich16. Rozszerzenie dystrybucji o nowy kanał daje ponadto
potencjalnie przewagę konkurencyjną w porównaniu z detalistami, którzy działają tylko w jednym kanale. Stąd też reakcją zarówno tradycyjnych detalistów,
jak i detalistów działających tylko w środowisku e-commerce (dot-coms) jest dążenie do dywersyfikacji kanałów dystrybucji17. Zintegrowanie obu kanałów,
szczególnie w początkowej fazie, pociąga za sobą jednak nie tylko problemy organizacyjne, ale także często problem konfliktu wewnętrznej konkurencji o tych
samych konsumentów, który może narastać, gdy proces integracji obejmuje nie
tylko sieć sklepów firmowych i e-commerce, ale także inne kanały dystrybucji,
takie jak sprzedaż katalogowa czy sieć franchisingowa18. Pojawia się tu ryzyko
14

K.P. Wiedman, H. Buxer, F. Buckler, Hybrid-Commerce: Zukunftoption fur Anbietersysteme
der „New and Old Economy”, „Der Markt” 2001, nr. 1, s. 31–34.
15 T. Adelaar, H. Bouwman, C. Steinfield, Implications of hybrid e-commerce approaches for
customer value and geografhical market reach, www.researchgate.net/publication/228572848_
IMPLICATIONS_OF_HYBRID_E-COMMERCE_APPROACHES_FOR_CUSTOMER_VALUE
_AND_GEOGRAPHICAL_MARKET_REACH1 (20.04.2015).
16 A.B. Olczak, Integracja sieci detalicznej z e-commerce w branży spożywczej. Uwarunkowania
i synergiczne korzyści, „Marketing i Rynek” 2013, nr 3, s. 25–30.
17 C. Steinfield, Understanding click and mortar e-commerce approaches, a conceptual framework and research agenda, „Journal of Interactive Advertising” 2002, Vol. 2, No. 2, s. 1–10.
18 K. Rosen, A. Howard, E-retail: gold rush or fool’s gold? „California Management Review”
2000, Vol. 42, No. 3, s. 72–100.
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kanibalizacji kanałów dystrybucji, co wynika m.in. z braku precyzyjnego określenia wiązki korzyści w poszczególnych kanałach dystrybucji, do czego może
dojść w przypadku jej unifikacji w kanale off- i online. Problem kanibalizacji
występuje głównie w przypadku odwróconego ROPO (research offline, purchase
online), kiedy konsument wykorzystuje stacjonarny kanał dystrybucji do poszukiwania informacji, natomiast zakupu dokonuje internetowo..
W początkowej fazie integracji wielu detalistów traktuje kanał internetowy
jako niezależny od sieci sklepów, chcąc w ten sposób uniknąć wysokich na ogół
kosztów inwestycyjnych i obsługi oraz kosztów działań marketingowych.
W praktyce tego typu postępowanie zwłaszcza w długim okresie nie daje oczekiwanych rezultatów dopóki, dopóty nie nastąpi zintegrowanie fizycznej dystrybucji z e-commerce, co staje się źródłem synergii i pozwala uzyskać z tego tytułu
nadzwyczajne korzyści (rys. 3).
Źródła synergii
 wspólna infrastruktura
 wspólne operacje
i działania – marketing,
sprzedaż, logistyka
 wspólna (ta sama)
grupa docelowa
 pozostałe komplementarne zasoby

Strategia zarządzania
w celu uzyskania
synergii
 ukierunkowanie celu
na osiągnięcie synergii
 jednoznaczna koordynacja i kontrola
 zdolność do rozwoju
i ekspansji

Synergiczne korzyści
 potencjalne korzyści
kosztowe
 różnicowanie przez wartość dodaną usług
 zwiększenie zaufania do
marki
 wzrost obrotów – ekspansja rynkowa i penetracja obsługiwanego
rynku

Rys. 4. Integracja tradycyjnego i elektronicznego kanału dystrybucji
Źródło: C. Steinfield, T. Adelaar, Y. Lai, Integrating brick and mortar locations with e-commerce:
understanding synergy opportunities, Hawaii International Conference on Systems Sciences, Big
Island, Hawaii 2002, s. 7–10, za: A.B. Olczak, Integracja sieci detalicznej z e-commerce w branży
spożywczej. Uwarunkowania i synergiczne korzyści, „Marketing i Rynek” 2013, nr 3, s. 26.

Oferując klientom nowe kanały sprzedaży należy liczyć się z tym, że oczekują oni także nowych doświadczeń zakupowych. W nowo uruchomionym sklepie internetowym należącym do sieci handlowej nie wystarczy zatem zamieścić
ilustracji i krótkich tekstów o produktach, które były wcześniej sprzedawane
w sklepie. Ważne jest, aby w pełni wykorzystać potencjał nowego kanału dystrybucji, korzystając z treści multimedialnych i możliwości oceny poszczególnych
produktów, zamieszczając łącza do serwisów społecznościowych, oferując różne
formy płatności itp. Nowoczesne sklepy internetowe oferują wiele możliwości
zaprezentowania oferty w sposób optymalny dla swoich klientów, by stworzyć
możliwość niepowtarzalnych zakupów. Należy także pamiętać, że sama prezentacja może okazać się niewystarczająca w odniesieniu sukcesu. Niezbędna jest
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komunikacja z obecnym i potencjalnym klientem. Przy projektowaniu e-sklepów
tak ważne jest dlatego zadbanie o naturalne pozycjonowanie (SEO) oraz reklamę
płatną w wyszukiwarkach (SEM). Innymi źródłami promocji sklepu są porównywarki cen, portale aukcyjne (np. Allegro) czy wirtualne galerie handlowe (np.
Amazon.com czy polski iMall24.pl). Coraz częściej mamy do czynienia ze sklepami, które sprzedają swoje produkty przez Facebook. Dziś ten stosunkowo
młody portal społecznościowy skupia 5 mln użytkowników w Polsce, dzięki
czemu jest dobrym miejscem do promocji produktów19.
Istnieje przekonanie, że zwłaszcza duże, dobrze prosperujące przedsiębiorstwa detaliczne powinny oferować wsparcie stacjonarnej sprzedaży detalicznej
przez dystrybucję internetową. Porównuje się niejednokrotnie to rozwiązanie do
sprzedaży katalogowej, ale jego przewaga konkurencyjna polega na znacznie
mniejszych kosztach, internet jest bowiem tańszy niż drukowanie katalogów
i wysyłanie listów. Liderem handlu hybrydowego stały się sieci handlowe, a ich
doświadczenia na polskim rynku w sprzedaży online pokazują, że zainteresowanie klientów tą formą zakupów stale rośnie.
Do głównych graczy wykorzystania sprzedaży wielokanałowej w Polsce należą Alma, Tesco, E. Leclerc, dodatkowo, jak wykazują badania, Polacy przywiązują się do wybranych e-supermarketów. Zapytani w 2013 roku o spontaniczną znajomość marek sklepowych oferujących zakupy w sieci najwięcej
badanych wymieniło Almę (18%), Tesco (8%) oraz delikatesy Piotr i Paweł
(5%). Ponad 70% badanych nie potrafiła jednak wymienić nazwy żadnego
e-sklepu20. Skala wykorzystania e-commerce w odniesieniu do produktów spożywczych jest więc nadal bardzo mała, ale można przypuszczać, że w najbliższej
przyszłości nastąpi jej rozszerzenie biorąc pod uwagę zwiększanie się mobilności
wszystkich grup społecznych i to, iż konsumenci wspomagają się internetem
w całym procesie zakupowym. Potwierdzają to badania Gemius z 2014 roku,
w których na Almę wskazało 17% badanych, ale Tesco uzyskało 100-procentowy
wzrost wskazań (16%)21. Udaną próbą rozwoju handlu hybrydowego poszczycić
się może firma Rossmann, która przez sklep internetowy Rossnet.pl systematycznie umacnia swoją rynkową pozycję. Wyniki te pozwalają stwierdzić, że zainteresowanie e-zakupami w branży FMCG dynamicznie rośnie, co przekłada się na
znajomość przez klientów marek e-supermarketów.
19

J.R. Otto, Q.B. Chung, A framework for cyber-enhanced retailing: integrating e-commerce
retailing with brick-and-mortar retailing, „Electronic Markets” 2000, Vol. 10, Iss. 3, s. 185–191.
20 Polacy coraz więcej spożywają…
21 E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska, www.infomonitor.pl/download/
e-commerce-w-polsce-2014.pdf (20.05.2015).
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W Europie Zachodniej do największych sieci e-grocery można zaliczyć: Direct.Tesco.com, budujący swoją pozycję w Wielkiej Brytanii od 2000 roku stanowiąc silne wsparcie dla ponad 2,5 tys. sklepów stacjonarnych; Carrefour.com
– e-sklep należący do największej sieci handlowej w Europie z 15 tys. sklepów
w 34 krajach. Ponadto liczącymi się firmami są: Sainsbury.co.uk, Auchan.fr,
Lidl-Shop.de22.
Interesującym przykładem przenikania świata wirtualnego do rzeczywistości
może być koncepcja wirtualnych supermarketów należących do Tesco, która
obecnie wykorzystywana jest w Korei Południowej. Idea wychodzi naprzeciw
potrzebom tych konsumentów, którzy nie mają czasu na codzienne zakupy. Mogą
oni, stojąc na stacjach metra w Seulu, przeglądać wirtualne półki w formie banerów, z różnorodnymi produktami z supermarketu tak, jakby dokonywali tego
w sklepie tradycyjnym. Produkty mogą być dodane do listy zakupów przez sczytanie kodu QR za pomocą smartfona. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu zapłaty, oczywiście również za pomocą smartfona, zakupy dostarczane są pod
drzwi klienta23.
Uwarunkowania funkcjonowania handlu hybrydowego
Należy pamiętać, że różnorodność kanałów jest przyjazna dla klienta tylko
wtedy, kiedy firma dysponuje narzędziami pozwalającymi na pełne wykorzystanie ich potencjału. Nie można na przykład dopuścić do sytuacji, aby klient nie
mógł śledzić statusu zamówienia złożonego online z powodu ograniczeń oprogramowania. Przejrzystość danych w przedsiębiorstwie jest podstawowym warunkiem prowadzenia sprzedaży wielokanałowej. Niezbędne jest tu odpowiednie
przygotowanie wewnętrznej infrastruktury oraz oprogramowania24. Z badań firm
Accenture i Hybris Software wynika, że podstawową barierą są kłopoty z integracją technologii, co dotyczy głównie zapasów magazynowych w sklepach
i centrach dystrybucji. Jednym z priorytetów rozwoju handlu hybrydowego powinno być dlatego udoskonalenie narzędzi zapewniających klientom wysoki
komfort zakupów we wszystkich kanałach. Tylko wtedy będzie można tworzyć
przewagę konkurencyjną wynikającą z rozwiązań wielokanałowych. Kolejna barierą jest brak integracji organizacyjnej. Dwie główne przeszkody to zintegrowa-

22 Jak wygląda rynek internetowych sklepów spożywczych w Polsce i na świecie, www.ekomercyjnie.pl/jak-wyglada-rynek-internetowych-sklepow-spozywczych-w-polsce/ (5.05.2015).
23 J.R. Otto, Q.B. Chung, A framework for…, s. 185–191.
24 Ibidem.
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nie obsługi klientów za pośrednictwem wszystkich kanałów ze względu na trudności udostępniania danych klientów i analiz między kanałami i lokalizacjami
oraz brak szkoleń dla personelu sprzedaży25.
Zaletą handlu w sieci jest brak kosztów związanych z wynajęciem powierzchni handlowej, wadą natomiast – konieczność dostarczenia towarów bezpośrednio do adresata własnymi środkami albo za pośrednictwem kuriera czy
firmy logistycznej. Chociaż z pozoru pierwsza opcja wydaje się bardziej kosztowna, korzystniejsze jest uruchomienie własnej floty, gdyż daje znacznie większą elastyczność w obsłudze zamówień, chociaż nakłada obowiązek ścisłego pilnowania grafików wyjazdów, powrotów oraz optymalnego wyznaczania tras tak,
aby w przypadku jednego kursu obsłużyć jak największą liczbę odbiorców26.
Organizacja systemu dostaw odgrywa kluczową rolę, gdyż to poziom kosztów logistycznych determinuje zysk albo stratę. W sytuacji, gdy obrany model
jest niedopasowany do realiów rynku lokalnego skutkuje to opóźnieniami w dostawach, psuciem się produktów lub też ponoszeniem zbyt dużych nakładów na
logistykę.
Podsumowanie
Strategia sprzedaży wielokanałowej pozwala z jednej strony na dotarcie do
nowych odbiorców nowymi kanałami dystrybucji rozszerzając rynek geograficzny, a z drugiej strony na lepsze wykorzystanie potencjału sprzedażowego
obecnych klientów. Wykorzystanie dodatkowych kanałów dystrybucji przyczynia się do znacznego wzrostu przychodów firmy. Możliwość uzyskania informacji o poszukiwanych produktach w sklepie internetowym może bowiem skutkować ewentualną zmianą decyzji nabywcy na korzyść danego sprzedawcy.
Ponadto konsumenci korzystający z wielu kanałów sprzedaży wydają w trakcie
dokonywania zakupów wyższe kwoty pieniędzy, co przekłada się na wzrost średniej wartości pojedynczej transakcji. Obserwacje te potwierdzają badania dotyczące polskiego rynku e-commerce wskazujące, że średnie przychody sklepów
skupiających się jedynie na handlu internetowym są około 5–10% niższe niż zyski konkurencji korzystającej z wielu kanałów sprzedaży27. Rozwiązania hybrydowe odnoszące się do sprzedaży wielokanałowej sieci handlowych są zatem
25 Hybris: integracja technologii barierą dla rozwoju e-sklepów, http://evigo.pl/6548-hybris-integracja-technologii-bariera-dla-rozwoju-e-sklepow/ (28.05.2015).
26 FMCG w sieci? Tak, ale stopniowo, „Dziennik Gazeta Prawna”, dodatek „Moja Firma”
24.03.2015 (nr 57).
27 Internet Standard prezentuje raport „eCommerce 2010”, www.internetstandard.pl/news/
362525/Internet.Standard.prezentuje.raport.ecommerce.2010.html (15.05.2011).
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propozycją budowania przewagi konkurencyjnej przez dostosowanie rozwiązań
odpowiadających oczekiwaniom klientów i warunkom współczesnego rynku.
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HYBRID COMMERCE IN STRENGTHENING MARKET POSITION
OF SUPERMARKETS IN POLAND
Summary
Dynamic development of commerce in Poland driven by internationalization and concentration has forced companies to look for new sources of income. At the same time, electronic commerce has offered new quality in the organization of distribution channels. Combining stationary
sales with e-commerce has been causing a challenge for companies trying to solidify their market
position. The objective of the paper is to present the current condition of e-commerce usage by the
supermarket chains. The paper is based on secondary sources as well as on own research conducted
in 2013 on the sample of 419 respondents. The analysis has been supported by the research conducted by other authors and research institutes.
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INNOWACJE W LOGISTYCE ŁAŃCUCHA
DOSTAW ŻYWNOŚCI

Streszczenie
Artykuł nawiązuje do podstaw funkcjonowania łańcuchów dostaw na rynku spożywczym. Zawarto w nim główne informacje na temat łańcucha dostaw oraz jego działania. Skupiono się także
na nowych rozwiązaniach, jakie mogą być wdrożone do procesu zarządzania tym łańcuchem.
Przedstawiono nowoczesne technologie zarządzania łańcuchami dostaw, takie jak: agile chain, lean
management, just in time oraz ich wpływ na funkcjonowanie łańcucha dostaw. Dodatkowo przybliżono projekty Unii Europejskiej ściśle powiązane z innowacjami w łańcuchu dostaw żywności.
Przedstawienie nowoczesnych rozwiązań w łańcuchu dostaw pozwoliło wskazać możliwe do zastosowania nowe podejścia na rynku spożywczym. Całość rozważań umożliwiła dokonanie podsumowania rozwoju globalnych łańcuchów dostaw oraz poprawy funkcjonowania łańcuchów w przemyśle spożywczym.
Słowa kluczowe: innowacje, logistyka, łańcuch dostaw, żywność, rynek spożywczy, technologia

Wprowadzenie
Innowacje można określić jako wdrażanie nowych lub udoskonalanie dóbr
oraz procesów, nowych metod marketingowych bądź metod organizacji praktyk
gospodarczych. Mogą być wdrażane w obrębie produktów i procesu (innowacje
technologiczne) oraz w zakresie marketingu i organizacji (innowacje nietechnologiczne)2. Innowacje związane z działalnością logistyczną mają przede wszyst-
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kim charakter zmian procesowych, marketingowych i organizacyjnych. Innowacje procesowe polegają na wdrożeniu nowych rozwiązań dostaw, a w ich skład
wchodzą: urządzenia, oprogramowania i techniki służące alokowaniu zasobów
lub produktów finalnych. Innowacje marketingowe w zakresie logistyki obejmują głównie zmiany w dystrybucji produktów. Innowacje organizacyjne polegają na wdrożeniu nowych metod organizacji rutynowych działań i procedur oraz
wdrażaniu nowych więzi z innymi przedsiębiorstwami łańcucha dostaw.
W kontekście przeprowadzanych rozważań niezbędne jest uściślenie pojęcia
łańcucha dostaw, który obejmuje wszelką aktywność powiązaną z przepływem
i transformacją produktów oraz informacji od momentu produkcji surowców
przez wszystkie fazy ich kształtowania, do momentu dostarczenia ich do finalnego odbiorcy. Ten aspekt łańcucha dostaw podkreślany jest w definicji Instytutu
Logistyki, w której wskazuje się, że łańcuch dostaw jest sekwencją zdarzeń dokonywanych w celu zaspokojenia potrzeb konsumenta3. Witkowski4 podkreśla
przy tym, że łańcuch dostaw to współdziałające w różnych obszarach funkcjonalnych firmy wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usługowe oraz ich klienci,
między którymi przepływają strumienie produktów, informacji i środków finansowych. Odnosząc tę definicję do łańcucha dostaw żywności autor wskazuje, że
są to współdziałający w różnych obszarach funkcjonalnych producenci rolni,
firmy pośredniczące (handlowe), przedsiębiorstwa przetwórcze, produkcyjne,
usługowe oraz ich klienci, między którymi przepływają strumienie produktów
rolno-żywnościowych, informacji i środków finansowych. Podobne podejście
prezentuje Budzyńska5, wymieniając producentów, dystrybutorów i klientów
jako elementy tego systemu. Ważny aspekt łańcucha dostaw uwypuklają Coyle,
Bardi i Langley twierdząc, że w przypadku łańcucha dostaw mamy do czynienia
z zintegrowanym zarządzaniem sekwencjami przepływu logistycznego, przetwarzaniem oraz czynnościami związanymi z obsługą w sposób sprawny i efektywny6. Takie stwierdzenie potwierdza definicja Blaika, mówiąca o zarządzaniu
łańcuchem dostaw jako koncepcji sterowania oraz kontroli łańcucha, który obejmuje wszystkie fazy tworzenia oraz dostarczania określonych wartości7.

3 Institute of Logistics, Members’ Directory, Institute of Logistics and Transport, Corby 1998,
s. 20.
4 J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE,
Warszawa 2010, s. 19.
5 K. Budzyńska, Outsourcing usług logistycznych w przemyśle spożywczym, „Logistyka” 2012,
nr 4, s. 873.
6 J.J. Coyle, E. J.Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010, s. 30.
7 P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2001, s. 117–119.
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Można wobec tego stwierdzić, że sprawnie działający łańcuch dostaw jest
istotnym warunkiem dopasowania się do zmiennych sytuacji rynkowych. Postrzegany jako całość, a nie wyodrębnione części, pozwala w pełni efektywnie
reagować na tego typu sytuacje8. W tym kontekście należy dodać, że innowacje
w logistyce łańcucha dostaw żywności powinny wspomagać nowe rozwiązania
stosowane przez wszystkie podmioty w nim uczestniczące. Wyniki działalności
innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych wskazują jednak na
niewielkie znaczenie innowacji dotyczących metod z zakresu logistyki i/lub metod dostarczania i dystrybucji9. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych
innowacji organizacyjnych w łańcuchu dostaw żywności oraz programów Unii
Europejskiej, których intencją jest promocja innowacji w logistyce oraz integracji
łańcucha dostaw żywności.
Innowacyjne koncepcje w łańcuchu dostaw żywności
Zgodnie z przyjętą w Unii Europejskiej i OECD, a zaprezentowaną w Podręczniku Oslo Manual definicją, innowacje nie muszą być nowością dla rynku,
na którym działa przedsiębiorstwo, ale powinny być nowością przynajmniej dla
samego podmiotu funkcjonującego w ramach łańcucha dostaw10. Stwarza to podstawy do omówienia znanych, ale relatywnie mało wykorzystywanych metod,
umożliwiających poprawę poziomu innowacyjności zarówno pojedynczych
przedsiębiorstw, jak i całego łańcucha dostaw. Jednym z takich rozwiązań może
być strategia just in time (JIT). Głównym zamysłem wykorzystania tego systemu
jest krańcowe spełnianie cech logistycznej obsługi klienta, do których można zaliczyć terminowość oraz odpowiednią liczbę dostaw do klienta w odpowiednim
czasie i jakości. Według tej koncepcji nie powinno się produkować na zapas ani
tworzyć rezerw zasobów w różnych fazach produkcji. Wszelkie dostawy powinny być dostarczane w momencie oraz miejscu, które wyznacza klient. Podstawowe założenia systemu just in time są następujące11:
− brak zapasów,
− małe i częste dostawy,
− krótkie cykle realizowania zamówień,
− wysoka jakość.

S. Abt, Logistyka ponad granicami, ILiM, Poznań 2003, s. 24–25.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011–2013, GUS, Warszawa 2014, s. 42.
10 Podręcznik OSLO. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd.
III, Komisja Europejska, Warszawa 2008, s. 60.
11 M. Ciesielski, Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2000, s. 139.
8
9
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Na podstawie takich założeń można porównać wykorzystanie systemów
określanych jako tradycyjne z systemem just in time (tab. 1).
Tabela 1
Porównanie systemu wytwarzania tradycyjnego z systemem just in time

System tradycyjny – push system
Popychanie produkcji przez zapasy
Organizacja według faz technologicznych
Klasyczna struktura wydziałowa
Znaczny poziom zapasów
Głęboko wyspecjalizowany personel
operacyjny
Scentralizowana obsługa produkcji
Akcentowany poziom jakości (pewna
liczba defektów jest tolerowana)

System JIT – pull system
Ciągnienie produkcji przez popyt
Organizacja według linii produktów
Komórkowa struktura monoproduktowych centrów wytwórczych („fabryka
w fabryce”)
Znikomy poziom zapasów
Personel operacyjny przygotowany do
pracy na wielu stanowiskach
Zdecentralizowana obsługa produkcji
Globalne sterowanie jakością

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Chaberek, Makro- i mikroekonomiczne aspekty
wsparcia logistycznego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 61.

System JIT może przynieść wiele korzyści zarówno dla dostawcy, jak i odbiorcy. Należy jednak podkreślić, że oszczędności wynikające z redukcji zapasów mogą zmienić się, np. w koszty transportu. Rozważając możliwość wprowadzenia tego systemu w łańcuchu dostaw żywności niezbędne jest uwzględnienie
specyfiki produkcji surowców w rolnictwie. Klepacki i Wicki wskazują12, że
związane jest to ze zróżnicowaniem branżowym. W przemyśle mleczarskim, ze
względu na ciągłość produkcji mleka, występuje konieczność realizowania przez
mleczarnie systemu stabilnego i częstego odbioru mleka od gospodarstw. W konsekwencji eliminuje to swobodę decyzyjną w zakresie kształtowania wielkości
zapasów surowca. W branżach o wysokiej sezonowości skupu surowców (np.
przetwórstwo zbóż oraz owoców i warzyw) decyzyjność uzupełniania zapasów
ograniczona jest ich dostępnością w określonym okresie. W przedsiębiorstwach
zaopatrujących się w surowiec wstępnie przetworzony (np. piekarnie) łatwiej
można podejmować działania związane z realizacją strategii JIT. Największe
możliwości zastosowania tej koncepcji występują w ostatnich ogniwach łańcucha
żywnościowego, czyli handlu hurtowym i detalicznym.
Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem, możliwym do wdrożenia przez podmioty wchodzące w skład łańcucha dostaw żywności, są wyszczuplone łańcuchy
Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, red.
B. Klepacki, L. Wicki, Wyd. SGGW, Warszawa 2014, s. 64.
12
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dostaw (LM – Lean Management). J. Lichtarski definiuje je jako koncepcję polegającą na dopasowaniu uczestników łańcucha dostaw (przez przekształcania
organizacyjne i funkcjonalne) do warunków gospodarowania panujących na
rynku. Jest to powolny i systematyczny proces racjonalizacji całej organizacji
oraz wszelkich jej relacji z otoczeniem przez wprowadzanie zmian w zakresach
działalności, strukturze majątkowej oraz sposobie zarządzania, ale również
w dziedzinach przygotowania zawodowego wraz z kształtowaniem postaw pracowniczych i wyszczuplaniem przedsiębiorstwa13. W przypadku LM jedną
z głównych cech jest eliminacja wszelkich działań związanych z niegospodarnością. W nawiązaniu do tego wysnute zostają wnioski mówiące o tym, że tylko te
działania i czynności są tą dodaną wartością, za które klient jest gotów zapłacić.
Sprawne wykorzystanie tej koncepcji na wszystkich szczeblach łańcucha dostaw
żywności pozwala na efektywniejszą organizację pracy, wykorzystanie maszyn
produkcyjnych oraz redukcję trwonienia czasu przez pracowników (tab. 2). Dodatkowo, poza przedstawionymi wskaźnikami, wymienia się inne korzyści wynikające z wykorzystania lean management, do których można zaliczyć: redukcję
liczby reklamacji oraz zwiększanie liczby innowacyjnych pomysłów zgłaszanych
przez pracowników.
Tabela 2
Poprawa wybranych wskaźników po wprowadzeniu Lean Management

Wskaźnik
Poprawa wydajności
Poprawa wykorzystania maszyn
Redukcja zapasów
Uwolnienie powierzchni produkcyjnej
Redukcja czasu przejścia od surowca do produktu gotowego
Redukcja czasu przezbrojeń

Wzrost (%)
66
59
80
61
70
96

Źródło: opracowanie własne na podstawie Lean w produkcji – Lean Manufacturing,
www.lean.org.pl/lean-w-produkcji (28.04.2015).

Zbliżoną i mającą wiele podobieństw do LM jest koncepcja Agile Management (AM), czyli strategia „zwinnego” podejścia do organizacji łańcucha dostaw,
która ma szczególne zastosowanie w przypadku występowania zmiennego popytu, wynikającego z niestabilnych oczekiwań rynkowych. Podobnie jak w JIT
czy LM, nacisk kładziony jest na produkcję wyrobów o wysokiej jakości, przy

13

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997, s. 224.
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krótkim czasie dostaw oraz wysokim poziomie obsługi klienta14. Główne narzędzie, jakie jest wykorzystywane w ramach tej koncepcji, to kompresja czasu.
Strategia ta ma sens głównie w warunkach, w których wymagany jest krótki czas
dopasowania się producenta do nowych oczekiwań klientów. Możliwości jej zastosowania są następujące: nasilająca się konkurencja, krótki cykl życia produktu, zmienne oczekiwania klientów oraz duża liczba innowacji technologicznych15. Analizując koncepcje LM i AM, można zauważyć, że mają one wiele
cech wspólnych, do których zalicza się: wysoką jakość obsługi klienta, upraszczanie działalności bądź skracanie czasu dostawy. Można dodać, że mają one
wobec siebie zarówno stosunek komplementarny, jak i synergiczny (rys. 1), co
polega na możliwości osiągnięcia większej redukcji kosztów i wzrostu przychodów niż w przypadku zastosowania tylko jednej z nich.

Wysoka

agile

Zmienność

lean

Niska

Niski

Wysoki

Wolumen produkcji
Rys. 2. Komplementarność koncepcji lean management i agile management
Źródło: www.ivoryresearch.com/writers/natalee-watt-ivory-research-writer.

W pionie przedstawiono wysoką i niską zmienność produkcji, a w poziomie
– wolumen produkcji na podstawie popytu. Koncepcja agile sprawdza się najlepiej w sytuacji niskiego wolumenu produkcji, przy dużej jej zmienności. Strategię LM wykorzystuje się najczęściej przy dużym wolumenie produkcji, charakteryzującym się niską zmiennością. Zastosowanie rozwiązań LM i AM przez
podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw sprzyja poprawie jakości produktów
przez nie wytwarzanych, obniża koszty ich produkcji oraz poprawia elastyczność
działania i wykorzystanie optymalnych zasobów w całym łańcuchu. Perspektywa
14
15

M. Ciesielski, Instrumenty zarządzania…, s. 28.
Ibidem, s. 29.
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wprowadzania tych działań jako nowych metod organizacyjnych w relacji z otoczeniem jest bardzo ważna w przypadku produktów żywnościowych, które wymagają specyficznych procesów produkcyjnych oraz odpowiedniej dystrybucji.
Związane jest to przede wszystkim z nowym podejściem do problemu dostępu
do żywności bezpiecznej i o właściwej jakości spożywczej. Zabezpieczenie zaopatrzenia żywnościowego i bezpieczeństwa żywności to cel, który może być osiągnięty tylko i wyłącznie przez wielodyscyplinarne podejście do każdego z etapów
produkcji żywności w łańcuchu dostaw.
Innowacje logistyczne w programach Unii Europejskiej
W europejskiej ekonomii logistyka stanowi jeden z głównych sektorów
wpływających na jakość i produkcję wielu dóbr, w tym żywności. Łańcuch dostaw żywności składa się z trzech głównych części: rolnictwo, przetwórstwo
żywności oraz dystrybucja żywności. W 2008 roku Europejska Komisja w celu
poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw zaproponowała następujące rozwiązania:
− zrównoważone relacje w łańcuchu oparte na rynku z różnymi interesariuszami łańcucha dostaw,
− zwiększenie przejrzystości wewnątrz łańcucha dostaw,
− wzmocnienie integracji wewnętrznego rynku żywności oraz konkurencyjności wszystkich uczestników łańcucha dostaw żywności.
W październiku 2010 roku przymierze europejskiej logistyki opracowało
strategię dotyczącą logistyki i postępowania w jej ramach. Główne filary tej strategii to16:
− logistyka współpracy – umożliwienie wszystkim partnerom w systemach
logistycznych i łańcuchach optymalizacji ich powiązań oraz maksymalizacji wartości i korzyści,
− logistyka adaptacyjna – zapewnienie wysokiego stopnia reakcji na
zmienny popyt oraz krótkich terminów realizacji zamówień,
− zielona zrównoważona logistyka – zapewnienie efektywności i równowagi w wykorzystywaniu zasobów wzdłuż łańcucha dostaw,
− inteligentna logistyka – umożliwienie podejmowania szybkich i odpowiednich decyzji w czasie rzeczywistym na wszystkich poziomach
przedsiębiorstw oraz wsparcie dla ludzi techniką IT,

16

I. Massimo, G. Matranga, C. Zoani, S. Canese, L. Daroda, F. Vitali, G. Zappa, Innovation in
logistics…, s. 465.
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−

przejrzysta logistyka – umożliwienie pełnej widoczności procesu biznesowego w logistyce, dopasowanie możliwie najlepszej jakości, zapewnienie dokładnych informacji.
Przez wiele lat wprowadzono wiele programów, które miały na celu promocję innowacji w logistyce oraz integracji łańcucha dostaw żywności (tab. 3).
Tabela 3

Wybrane programy związane z innowacjami w logistyce i integracji łańcuchów dostaw żywności
Tytuł projektu

Akronim
projektu

Rok
Program

rozpoczęcia

Ewolucja rolno-spożywczych systeFP6-JRC
2003
mów produkcji
Elektroniczna platforma rolno-spoE-MENSA
FP6-FOOD
2005
żywczego łańcucha dostaw
Wprowadzanie i integracja nowych
technologii zapewniających bezpieczeństwo i jakość produktów chłoCHILL-ON
FP6-FOOD
2006
dzonych/mrożonych w łańcuchu
dostaw
Bezpieczne zarządzanie łańcuchem
SECURESCM
FP7-KBBE
2010
dostaw
Praktyczne wprowadzenie koegzyPRICE
FP7-KBBE
2011
stencji w Europie
Planowanie żywności i innowacji
FOODMETRES FP7-KBBE
2012
dla metropolitalnych regionów
Liczba programów związanych z innowacjami w dziedzinie logistyki
i zarządzania łańcuchem dostaw
FP6
FP7
Całkowita liczba projektów
22
26
Liczba projektów dokładnie związanych z innowacjami w logistyce
7
6
i integracji łańcuchów dostaw
Liczba projektów związanych z innowacjami w logistyce i integracji
15
20
łańcuchów dostaw
Liczba projektów w toku
24

zakończenia

2006

2010

2014
2014
2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie I. Massimo, G. Matranga, C. Zoani, S. Canese, L. Daroda, F. Vitali, G. Zappa, Innovation in logistics and in the supply chain integrated approach, Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development
(ENEA), Italy 2014, s. 465.

Głównym celem programów jest zwiększenie o 50% efektywności działań
logistycznych w warunkach konkurencyjności i zrównoważenia do 2020 roku17.
W tabeli 3 wymieniono przykładowe programy, których celem jest rozwiązanie

17

Ibidem, s. 466.
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problemów występujących w działalności logistycznej, tj.: zakażenia żywności,
systemy monitoringu żywności oraz innowacje w dziedzinie opakowania żywności. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności i jej jakości możliwe jest jednak tylko
wówczas, gdy nowe rozwiązania wdrażane będą przez wszystkie podmioty
uczestniczące w łańcuchu dostaw żywności.
Wszelkie innowacje programów, wymienionych w tabeli 3, są związane
z nowoczesnymi rozwiązaniami z dziedziny ICT. Wykorzystanie zarówno
sprzętu, jak i oprogramowania oraz wprowadzanie odpowiedniego systemu EDI
(electronic data interchange) są podstawą do kontroli przepływu materiałów oraz
informacji wewnątrz łańcucha dostaw, a tym samym odpowiadają w pośredni
sposób za cele stawiane w programach innowacji w logistyce. Działania w tym
zakresie oparte są na współpracy wszystkich uczestników łańcucha dostaw żywności w trzech wymiarach: dzielenie się informacjami – zbieranie oraz przesyłanie informacji do odpowiednich działów łańcucha dostaw w odpowiednim czasie
i jakości; synchronizacja decyzji – podejmowanie wspólnych decyzji wobec planów i operacji; wyrównanie motywacyjne – podział kosztów, ryzyka oraz korzyści między wszystkich uczestników łańcucha.
Podsumowanie
Wprowadzanie przez uczestników łańcucha dostaw nowych rozwiązań (tj.
just in time, agile chain czy też lean management) może przyczynić się do poprawy efektywności i skuteczności podmiotów w nim uczestniczących, jak i całego łańcucha. Jest to szczególnie ważne w przypadku łańcuchów dostaw żywności, w których jakość produktu jest jednym z nieodłącznych elementów
konkurowania na rynku. Dodatkowo są one czynnikiem wspierającym bezpieczeństwo żywnościowe. Zakres zastosowania przez uczestników łańcucha dostaw żywności przedstawionych koncepcji ograniczony jest jednak specyfiką
produkcji w sektorze rolno-żywnościowym, wynikającą z sezonowości popytu
i podaży na produkty rolne i spożywcze. Znaczenie innowacji w logistyce dostaw
żywności znalazło odzwierciedlenie w wielu programach Unii Europejskiej.
Zwraca się w nich przede wszystkim uwagę na współpracę wszystkich podmiotów łańcucha dostaw oraz przepływ materiałów i informacji między nimi. Wykorzystanie tych programów ma na celu zwiększenie efektywności łańcucha oraz
poprawę jakości i trwałości produktów żywnościowych.
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INNOVATIONS IN FOOD SUPPLY CHAIN LOGISTICS
Summary
The paper refers to basics of supply chains functioning on food market. It contains the main
information about supply chains and their actions. The paper also focuses on new solutions, which
are possible to implement in the process of supply chain management. There are new technologies
of supply chain management presented, such as: agile chain, lean management and just in time as
well as their impact on functioning of supply chain. Additionally, the paper informs about EU projects strictly connected to innovations in food supply chain. Indication of modern solutions and
innovations in food supply chain made it possible to show the new approach of logistics development in food market. The whole of considerations allowed to sum up the global supply chains
development and improvement of supply chains in food industry.
Keywords: innovations, logistics, supply chain, food, food market, technology
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ANALIZA PORÓWNAWCZA
HANDLU TRADYCYJNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Streszczenie
Celem artykułu jest identyfikacja zalet i wad handlu tradycyjnego oraz elektronicznego
z punktu widzenia młodych nabywców finalnych. W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 461 młodych klientów sklepów internetowych i tradycyjnych.
Przeprowadzone badania wskazują, że w odniesieniu do sklepów tradycyjnych respondenci cenią
szeroko rozumiane bezpieczeństwo dokonywania zakupów, usługi posprzedażowe oraz możliwość
obejrzenia i przetestowania produktu. W zakupach dokonywanych za pośrednictwem internetu za
zaletę natomiast uznano przede wszystkim niższy, w porównaniu ze sklepami tradycyjnymi, poziom cen oraz aspekty związane z wygodą i elastycznością dokonywania tego typu zakupów.
Słowa kluczowe: analiza porównawcza, handel elektroniczny, handel tradycyjny, młody nabywca

Wprowadzenie
Sektor handlowy odgrywa istotną rolę w gospodarce każdego kraju. W 2014
roku szacunkowy udział handlu w tworzeniu PKB w Polsce kształtował się na
poziomie 17%4. Należy również podkreślić znaczenie handlu jako siły wiążącej
inne sektory gospodarki oraz jako czynnika zmiany modelu życia i włączenia do

1

agnieszka.komor@up.lublin.pl.
katarzyna.budzynska@up.lublin.pl.
3 katarzyna.domanska@up.lublin.pl.
4 Wybrane wskaźniki makroekonomiczne, GUS, http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne
(18.05.2014).
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niego świadomej konsumpcji5. W ostatnich latach w sektorze handlu w Polsce
obserwuje się duże zmiany, determinowane przeobrażeniami zachodzącymi
w jego otoczeniu. Uważane są one za jedne z najbardziej spektakularnych w polskiej gospodarce6. Wśród ważnych procesów zachodzących w ostatnim okresie
w działalności handlowej należy uznać dynamiczny rozwój handlu elektronicznego. Na całym świecie obecnie wykorzystuje się internet do różnych aktywności, w tym również do szukania informacji o produktach i ich zakupu7.
E-handel stanowi nową pod względem jakościowym możliwość w projektowaniu kanałów dystrybucji, wynikającą z obecnego poziomu rozwoju technologii
informacyjno-komunikacyjnych8. Ważną cechą tej formy handlu jest zmniejszenie roli pośredników oraz wirtualizacja i automatyzacja procesu sprzedaży, co
wpływa na niższą końcową cenę detaliczną w porównaniu z ceną oferowaną
przez tradycyjne placówki handlowe. Handel elektroniczny wpływa na intensyfikację konkurencji, która ma w tym przypadku zasięg globalny, a także generuje
korzyści dla konsumenta w postaci niższych cen oraz dostępu do szerszego wachlarza produktów9.
Celem artykułu jest identyfikacja zalet i wad handlu tradycyjnego oraz elektronicznego z punktu widzenia młodych nabywców finalnych. Badaniem objęto
studentów lubelskich uczelni wyższych, którzy stanowią specyficzną grupę konsumencką m.in. ze względu na młody wiek i związaną z tym otwartość na wykorzystanie nowych technologii, poziom dochodów czy rodzaj samodzielnie nabywanych produktów. Konsumenci z tej grupy w przyszłości będą kształtować
popyt na różnego rodzaje produkty. Interesującym zagadnieniem wydaje się dlatego analiza zalet i wad obu form handlu z punktu widzenia młodych nabywców
finalnych.
W artykule zaprezentowano wyniki badań literaturowych dotyczących porównania handlu tradycyjnego i elektronicznego oraz wyniki badań ankietowych
przeprowadzonych wśród klientów sklepów internetowych i tradycyjnych. Na
5

Znaczenie handlu w gospodarce narodowej. Wybrane aspekty, Polska Organizacja Handlu
i Dystrybucji, www.pohid.pl/pdf/Znaczenie%20handlu%20w%20gospodarce%20narodowej.pdf,
s. 5 (18.05.2015).
6 Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy, red.
G. Śmigielska, Difin, Warszawa 2013, s. 10.
7 N. Terzi, The impact of e-commerce on international trade and employment, „Procedia – Social
and Behavioral Sciences” 2011, Vol. 24, s. 745.
8 M. Kucia, Innowacje w kanałach dystrybucji jako konsekwencja wirtualizacji handlu, „Logistyka” 2015, nr 2, s. 1266.
9 B.H. Malkawi, E-commerce in light of international trade agreements: the WTO and the United
States – Jordan Free Trade Agreement, „International Journal of Law and Information Technology” 2007, Vol. 15, Iss. 2, s. 153.
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podstawie badań ustalono i poddano analizie preferencje młodych konsumentów
dotyczące wyboru kanałów sprzedaży w zależności od kategorii nabywanych
produktów oraz opinie na temat mocnych i słabych stron tych kanałów. Umożliwiło to porównanie wyników badań przeprowadzonych przez innych autorów
w odniesieniu do specyficznej grupy respondentów w warunkach zmieniających
się trendów konsumenckich.
Handel tradycyjny a elektroniczny – wybrane aspekty teoretyczne
Handel tradycyjny i handel elektroniczny stanowią alternatywne kanały
sprzedaży produktów, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa
w różny sposób. Ze względu na sposób wykorzystania internetu do prowadzenia
działalności gospodarczej można wyróżnić dwa podstawowe modele e-biznesu –
model przeniesiony ze świata rzeczywistego oraz model innowacyjny. W przypadku pierwszego rodzaju modelu internet jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwa głównie do usprawnienia procesów biznesowych, natomiast w modelu
innowacyjnym jest warunkiem koniecznym istnienia10. Nadal przeważają przedsiębiorstwa działające jedynie na rynku rzeczywistym, które wciąż nie dostrzegają potrzeby przeniesienia swojej działalności do wirtualnego świata. Cechy
charakterystyczne handlu tradycyjnego i elektronicznego zaprezentowano w tabeli 1.
Organizacja gospodarki elektronicznej eliminuje wiele ograniczeń tradycyjnej gospodarki, ustanawiając przy tym nowe standardy prowadzenia biznesu11.
Wśród zalet e-handlu mających znaczenie dla konsumentów należy wymienić
przede wszystkim możliwość dokonywania zakupu przez całą dobę, siedem dni
w tygodniu oraz niższe koszty operacyjne przekładające się na niższe ceny i lepszą jakość usług12. Podkreślane są również takie aspekty, jak: szybsza procedura
zakupu i łatwość znalezienia interesujących produktów13, komfort zakupów oraz

10 W. Szpringer, Innowacyjne modele e-biznesu – perspektywy rozwojowe, „Problemy Zarządzania” 2012, vol. 10, nr 3 (38), s. 68.
11 A. Szewczyk, Podstawy e-biznesu, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
2006, s. 37.
12 M. Niranjanamurthy et al., Analysis of e-commerce and m-commerce: advantages, limitations
and security issues, „International Journal of Advanced Research in Computer and Communication
Engineering” 2013, Vol. 2, Iss. 6, s. 2362–2363; Y.A. Nanehkaran, An introduction to electronic
commerce, „International Journal Of Scientific & Technology Research” 2013, Vol. 2, Iss. 4,
s. 190–191.
13 M. Niranjanamurthy et al., Analysis of e-commerce…, s. 2362–2363.
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dostęp do informacji i różnych produktów bez ograniczeń14, a także większa możliwość porównywania cen15. Oprócz tego ta forma sprzedaży umożliwia dostęp
do szerszej oferty handlowej osobom niepełnosprawnym oraz zamieszkującym
tereny peryferyjne16. Wśród zalet handlu tradycyjnego wymieniana jest z kolei
głównie możliwość sensorycznego zapoznania się z produktem17. Bardziej szczegółowa charakterystyka zalet i wad handlu tradycyjnego oraz elektronicznego zaprezentowana została w publikacjach m.in. takich autorów, jak: Mącik18, Niranjanamurthy i in.19, Nanehkaran20 czy Nicodim21.
Tabela 1
Różnice między handlem tradycyjnym a elektronicznym

Kryterium

Handel tradycyjny
komunikacja bezpośrednia twarzą
Media
w twarz
konieczność dotarcia klienta do
Logistyka
punktu sprzedaży działającego
zakupu
w określonych godzinach
tradycyjne: gotówka, karta płatnicza,
czek; anonimowość kupna i sprzeFormy płatdaży, akceptowalny stopień zabezpieności
czenia

Parametry
zakupu

Handel elektroniczny
kontakt przez internet, ewentualnie wspomagany przez media tradycyjne
wyposażony w odpowiednie urządzenia
klient może przeprowadzić transakcję
z miejsca zamieszkania przez całą dobę
odmienne od tradycyjnych, m.in. przy
odbiorze, przelew bankowy, karta płatnicza, pieniądz elektroniczny; poziom
zabezpieczeń uznawany za mniejszy od
tradycyjnego (lecz ciągle ulepszany)
występowanie zależności między po- niewielkie różnice cenowe determinołożeniem punktu sprzedaży i gęstowane globalnym zasięgiem, różnice ceścią realnej sieci a ceną zakupu, co
nowe uwarunkowane ewentualnie wawynika z ograniczonej dostępności
runkami dostawy (np. odległość)
produktów, istnienie różnic regionalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie D. Chełstowski, A. Szewczyk, Problemy rozwoju handlu
elektronicznego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 30, Studia Informatica nr 733, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 24.

L. Nicodim, Advantages and disadvantages of the electronic commerce, „Analele Universitatii
Din Oradea Stiinte Economice” 2006, T. XV, Vol. 1, s. 298–299.
15 Y.A. Nanehkaran, An introduction to…, s. 190–191.
16 Źródła konkurencyjności…, s. 120.
17 R. Mącik, M. Nalewajek, Charakterystyka sposobu podejmowania decyzji zakupowych a wybór
wirtualnego lub fizycznego kanału zakupu, „Handel Wewnętrzny” 2013, t. 2, s. 229.
18 R. Mącik, Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupu przez konsumentów, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
2013, s. 132.
19 M. Niranjanamurthy et al., Analysis of e-commerce…, s. 2362–2365.
20 Y.A. Nanehkaran, An introduction to…, s. 190–191.
21 L. Nicodim, Advantages and disadvantages…, s. 298–299.
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Z punktu widzenia przedsiębiorstw handlowych, e-commerce jest potencjalnym kierunkiem ich rozwoju22. Znaczenie handlu elektronicznego zwiększa się –
według szacunków firmy badawczo-konsultingowej PMR wartość sprzedaży detalicznej za pośrednictwem internetu w Polsce na koniec 2014 roku przekroczyła
27 mld i odnotowała wzrost na poziomie 15% w porównaniu do poprzedniego
roku23. Mimo jednak dynamicznego rozwoju handlu elektronicznego, udział
e-commerce w wartości sprzedaży polskiego handlu detalicznego stanowi około
3,5%24. Należy podkreślić, że handel elektroniczny będzie raczej stanowić uzupełnienie dla handlu tradycyjnego, a nie go zastąpi25. Skłonność konsumenta do
wyboru jednej z omawianych form sprzedaży nie musi bowiem oznaczać wykluczenia drugiej, ale będzie wpływać na intensywność korzystania z preferowanego
sposobu zakupu26. Umiejętne połączenie formy tradycyjnej i wirtualnej oparte na
wykorzystywaniu wspólnych baz danych, infrastruktury czy prowadzeniu zintegrowanych działań marketingowych mogą doprowadzić do realnego kreowania
korzyści i budowania lojalności wśród klientów27.
Zastosowane metody badawcze
Podstawą niniejszego artykułu są badania pierwotne, przeprowadzone wśród
młodych nabywców finalnych w okresie kwiecień–maj 2015 roku. Uczestnikami
badania byli studenci lubelskich uczelni wyższych. Próba dobierana była celowo
– uczestnicy musieli korzystać z internetu i samodzielnie podejmować decyzje
dotyczące zakupu produktów. Do zebrania danych pierwotnych wykorzystano
metodę badania ankietowego w formie ankiety audytoryjnej, polegającej na zebraniu w określonym miejscu i czasie respondentów objętych pomiarem, co pozwala na uniknięcie trudności związanych z wysyłaniem kwestionariuszy ankiety
i zapewnia dużo wyższy poziom realizacji28. Do analizy zakwalifikowano 461
kwestionariuszy ankiet. W analizie zjawisk posłużono się metodami matematycz-

Źródła konkurencyjności…, s. 120.
N. Chudzyńska-Stępień, Polacy coraz więcej kupują przez Internet, „Forbes”, www.forbes.pl/polacy-coraz-wiecej-kupuja-przez-internet,artykuly,185087,1,1.html (17.05.2015).
24 G. Mazurek, Kanibalizacja kanałów dystrybucji jako konsekwencja innowacji technologicznych w handlu, „Logistyka” 2015, nr 2, s. 1273.
25 Znaczenie handlu w gospodarce narodowej…
26 R. Mącik, M. Nalewajek, Charakterystyka sposobu podejmowania decyzji…, s. 229.
27 G. Mazurek, Kanibalizacja kanałów dystrybucji…, s. 1277.
28 Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, red. D. Maison, A. Noga-Bogomilski, GWP, Gdańsk
2007, s. 76–77.
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nymi, a do prezentacji wyników użyto form graficznych w postaci tabel oraz wykresów. Wyniki badań przedstawiono przy wykorzystaniu wskaźników procentowych.
Handel tradycyjny i elektroniczny w opinii konsumentów
Badania przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety przeprowadzono na
grupie 461 respondentów w wieku 18–35 z wykształceniem średnim, licencjackim lub inżynierskim. Większość ankietowanych stanowiły kobiety (63,8%) oraz
osoby zamieszkujące na wsi (53,1%) – tabela 2. Blisko 80% respondentów nie
pracowała zawodowo; wśród osób pracujących – 10 ankietowanych prowadziło
własną firmę.
Tabela 2
Charakterystyka próby badawczej

Wyszczególnienie
Płeć
Miejsce zamieszkania
Miejsce pracy

Dochód netto na 1 osobę miesięcznie

kobieta
mężczyzna
miasto
wieś
miasto
wieś
nie dotyczy
do 400 zł
401–650 zł
651–900 zł
901–1300 zł
1301–2000 zł
powyżej 2000zł

Liczba osób
294
167
216
245
75
20
366
50
93
107
117
69
25

Udział %
63,8
36,2
46,9
53,1
16,3
4,3
79,4
10,8
20,2
23,2
25,4
15,0
5,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań, n = 461.

Należy zauważyć, że próba badawcza charakteryzowała się zróżnicowanym
poziomem dochodów netto. Ponad jedna czwarta respondentów dysponowała dochodem netto w granicach 901–1300 zł, kolejne 23,2% ankietowanych miało dochód od 651 zł do 900 zł, a 20,2% dysponowało dochodem w wysokości 401–
650 zł. Najmniej liczną grupę ankietowanych stanowiły osoby z dochodem przekraczającym 2000 zł (5,4%).
Przeprowadzone badania wykazały, że wśród ankietowanych wszyscy dokonywali zakupów za pośrednictwem kanału tradycyjnego. Stosunkowo duża grupa
badanych (87%) deklarowała także korzystanie ze sklepów internetowych.
Skłonność do wyboru konkretnego kanału zakupu była w dużym stopniu determinowana kategorią nabywanego produktu (rys. 1).
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* Udziały procentowe nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli zadeklarować zakup danej kategorii produktu w obydwu analizowanych kanałach zakupu.
Rys. 1. Formy sprzedaży wybierane w zależności od kategorii produktu w opinii respondentów*
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań, n = 461.

W toku badań ustalono, że respondenci preferowali zakupy w tradycyjnych
placówkach handlowych. W przypadku wszystkich analizowanych kategorii produktów większość ankietowanych deklarowała, że dokonuje zakupów głównie
w sposób konwencjonalny. Jako przyczyny niedokonywania zakupów za pośrednictwem internetu najczęściej wymieniano: brak tego typu potrzeby (68,1% badanych), preferowanie osobistego kontaktu ze sprzedawcą (37,5%) oraz obawy
związane z bezpieczeństwem transakcji (18,9%).
Respondenci najczęściej wybierali sklepy tradycyjne w przypadku żywności
(98,5% ankietowanych), produktów związanych ze zdrowiem i urodą (89,8%)
oraz odzieży i obuwia (86,3%). Z kolei sklepy internetowe były najczęściej brane
pod uwagę przy zakupach odzieży i obuwia (60,3% badanych), elektroniki
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(54,9%) oraz książek i multimediów (47,3%). Te same kategorie produktów znalazły się również na czołowych miejscach wśród zakupów dokonywanych przez
internet w badaniach Megapanel PBI/Gemius29 oraz Jaciow i Wolnego30.
Należy przy tym zaznaczyć, że najmniejsze różnice bezwzględne między odsetkiem konsumentów wybierających sklep tradycyjny i internetowy odnotowano w przypadku takich kategorii, jak: książki i multimedia (14,6 p.p.), elektronika (15,4 p.p.), odzież i obuwie (26,0 p.p.) oraz sport i turystyka (28,4 p.p.).
Można zatem uznać, że to przede wszystkim w tych branżach handel elektroniczny ma szansę znacznie się rozwinąć. Oprócz wyżej wymienionych kategorii
produktów, stosunkowo niewielkie różnice między nabywcami preferującymi
handel konwencjonalny i internetowy były również w przypadku produktów
związanych z motoryzacją (23,5 p.p.) oraz zabawek i artykułów dziecięcych
(23,5 p.p.). Obie branże jednak charakteryzują się jednocześnie wysokim udziałem osób, które nie kupują tego rodzaju produktów – wynosił on odpowiednio
49,0 oraz 45,1%. Jest to prawdopodobnie związane ze specyfiką grupy badawczej, którą stanowili młodzi nabywcy – studenci lubelskich uczelni wyższych.
Przeprowadzone badania pozwoliły na zidentyfikowanie zalet i wad handlu
tradycyjnego oraz elektronicznego z punktu widzenia młodych nabywców finalnych. Ich szczegółowe zestawienie zaprezentowano w tabeli 3.
Tabela 3
Zalety i wady* handlu tradycyjnego oraz elektronicznego w opinii respondentów
−
−
−
−

Zalety

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Sklep tradycyjny
możliwość negocjacji cen
dostępne formy płatności
koszty dostawy
czas oczekiwania na dostarczenie produktu
asortyment dostępny w sklepie
dostęp do informacji o produkcie
możliwość obejrzenia i przetestowania produktu
kontakt ze sprzedawcą
renoma sklepu
bezpieczeństwo transakcji
warunki reklamacji i/lub zwrot produktu
warunki gwarancyjne
ochrona danych osobowych

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Sklep internetowy
poziom cen
dostępne formy płatności
czas poświęcony na zakupy
asortyment dostępny w sklepie
dostęp do informacji o produkcie
dostęp do informacji o konkurencyjnych ofertach
dokonywanie zakupów w dowolnym
czasie
renoma sklepu
warunki reklamacji i/lub zwrotu produktu
warunki gwarancyjne

29 Polacy na e-zakupach: kto i czego szuka w e-sklepach – badanie Gemius, http://nowymarketing.pl/a/2416,polacy-na-e-zakupach-kto-i-czego-szuka-w-e-sklepach-badanie-gemius (19.05.2015).
30 M. Jaciow, R. Wolny, Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Wyd. OnePress, Gliwice 2011,
s. 110–111.
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− poziom cen
− czas poświęcony na zakupy
− dostęp do informacji o konkurencyjnych ofertach
− dokonywanie zakupów w dowolnym
czasie
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− możliwości negocjacji cen
− koszty dostawy
− czas oczekiwania na dostarczenie produktu
− możliwość obejrzenia i przetestowania produktu
− kontakt ze sprzedawcą
− bezpieczeństwo transakcji
− ochrona danych osobowych

* Za zaletę/wadę danego kanału zakupu uznano czynnik, w przypadku którego występowała
przewaga udziału respondentów uznających ten czynnik za zaletę/wadę w stosunku do tych,
którzy uznali go za wadę/zaletę.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań, n = 461.

Wśród najważniejszych zalet dokonywania zakupów w sklepach tradycyjnych respondenci wskazywali możliwość obejrzenia i przetestowania produktu
(92,4% badanych) oraz bezpieczeństwo transakcji (90,0%) – rysunek 2. Ponad
84% ankietowanych uważało za mocną stronę możliwość kontaktu ze sprzedawcą, natomiast warunki gwarancyjne oraz warunki reklamacji i/lub zwrotu
produktu wskazało około 82% respondentów.

Rys. 2. Najważniejsze zalety dokonywania zakupów w sklepach tradycyjnych i internetowych
w opinii respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań, n = 461.

Zdaniem respondentów w odniesieniu do sklepu internetowego najważniejszą zaletą był poziom cen (86,1% badanych) oraz możliwość dokonywania zakupów w dowolnym czasie (85,9%). Ponad 77% respondentów wskazało jako
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mocną stronę – dostępność asortymentu w sklepie (78,7% ankietowanych), dostęp do informacji o produkcie (77,9%) oraz czas poświęcony na zakupy (77,0%).
Podobne zalety wskazano w raporcie Badanie zachowań klientów sklepów internetowych opracowanym przez MillwardBrown SMG/KRC31. Zakupy w sieci
były uważane za wygodne, tańsze, mniej skomplikowane i czasochłonne w porównaniu do tych dokonywanych w sklepach tradycyjnych również według raportu E-commerce w Polsce 2014 przygotowanego przez firmę Gemius32.
Za największą wadę w odniesieniu do zakupów w sklepie tradycyjnym
61,4% respondentów uznało czas, który trzeba poświęcić na zakupy. Ankietowani wskazali również słabą stronę w postaci utrudnionego dostępu do informacji o konkurencyjnych ofertach (51,0% badanych) oraz braku możliwości dokonywania zakupów w dowolnym czasie (48,2%) – rysunek 3. Negatywnym
aspektem dokonywania zakupów w sklepach tradycyjnych był także poziom cen
(41,4%) oraz utrudniony dostęp do informacji o produkcie (33,2%).

Rys. 3. Najważniejsze wady dokonywania zakupów w sklepach tradycyjnych i internetowych
w opinii respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań, n = 461.

W odniesieniu do sklepu internetowego według ankietowanych największą
wadą był brak możliwości obejrzenia i przetestowania produktu (77,7%). Potwierdzają to również wyniki badań zaprezentowane w raporcie MillwardBrown
31 Raport e-konsumenci. Badanie zachowań klientów sklepów internetowych, MillwardBrown
SMG/KRC, lipiec 2008, s. 11.
32 E-commerce w Polsce 2014. Gemius dla E-commerce Polska, www.infomonitor.pl/download/ecommerce-w-polsce-2014.pdf, s. 28 (19.05.2015).
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SMG/KRC. W dalszej kolejności respondenci wskazywali na konieczność oczekiwania na dostarczenie przesyłki (74,0%), konieczność poniesienia kosztów dostawy (68,8%), obawę związaną z bezpieczeństwem transakcji (61,6%) oraz kontakt ze sprzedawcą (58,6%) jako słabe strony dokonywania zakupów za
pośrednictwem internetu. Ryzyko związane z transakcjami zawieranymi za pośrednictwem internetu zostało wskazane jako słaba strona także w cytowanym
raporcie E-commerce w Polsce 201433.
Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski:
1. Mimo dynamicznego rozwoju handlu elektronicznego w ostatnich latach
oraz młodego wieku i związanej z nim otwartości na nowe technologie, respondenci preferowali zakupy w tradycyjnych placówkach handlowych. Preferencje dotyczące kanału zakupu były zróżnicowane w zależności od kategorii produktów. Ankietowani wybierali zakupy tradycyjne przede
wszystkim w odniesieniu do żywności, produktów związanych ze zdrowiem
i urodą oraz odzieży i obuwia, natomiast internetowe – w przypadku odzieży
i obuwia, elektroniki oraz książek i multimediów.
2. W odniesieniu do sklepów tradycyjnych respondenci cenili szeroko rozumiane bezpieczeństwo dokonywania zakupów, usługi posprzedażowe oraz
możliwość rzeczywistego zapoznania się z produktem. Wady tego kanału
sprzedaży wiązały się z kolei z wyższym poziomem cen, pewnym wysiłkiem
związanym z zakupami (np. poświęcony czas) oraz deficytem informacji dostępnych w miejscu dokonywania zakupów na temat produktu i ofert konkurentów.
3. Zalety zakupów dokonywanych za pośrednictwem internetu wskazywane
przez ankietowanych dotyczyły niższego w porównaniu do sklepów tradycyjnych poziomu cen oraz aspektów związanych z wygodą i elastycznością
dokonywania tego typu zakupów. Wśród wad tej formy sprzedaży podkreślano głównie brak możliwości obejrzenia i przetestowania produktu, bariery
związane z procesem jego dostarczania (czas i koszty), brak osobistego kontaktu ze sprzedawcą, a także ryzyko związane z transakcją.
4. Większość czynników wskazanych jako najważniejsze zalety sklepu tradycyjnego stanowiła jednocześnie główne wady dokonywania zakupów w sklepie internetowym (możliwość obejrzenia i przetestowania produktu, bezpieczeństwo transakcji i kontakt ze sprzedawcą). Analogicznie można
33

Ibidem.
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stwierdzić, że kluczowe wady dokonywania zakupów w sklepach tradycyjnych pełniły rolę głównych zalet w odniesieniu do sklepów internetowych
(poziom cen, dokonywanie zakupów w dowolnym czasie, dostęp do informacji o produkcie i czas poświęcony na zakupy). Może to wskazywać na
postrzeganie przez respondentów obu badanych kanałów sprzedaży przez
pryzmat antagonistycznych czynników.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF TRADITIONAL
AND ELECTRONIC TRADE
Summary

The paper identifies and examines both advantages and disadvantages of traditional and electronic trade from the point of view of young final purchasers. The paper presents the results of
questionnaires conducted among 461 young clients of both traditional and internet shops. The conducted research shows that respondents making shopping in traditional shops esteem high safety of
that kind of shopping as well as after sales service and the possibility to see and test the products.
In the internet shopping the clients esteem high the lower level of prices comparing to traditional
shops as well as the aspects concerning the great convenience and elasticity of shopping.
Keywords: comparative analysis traditional trade, electronic trade, young buyer
Translated by Agnieszka Komor, Katarzyna Budzyńska, Katarzyna Domańska
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E-LOGISTYKA DYSTRYBUCJI A CZYNNIK LUDZKI
W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA WARTOŚCI MARKI –
UJĘCIE PRAKTYCZNE

Streszczenie
Artykuł poświęcono interdyscyplinarnemu przedstawieniu istoty relacji sprzedaży, marketingu i logistyki w kontekście aktualnych problemów w e-logistyce dystrybucji. Autorzy artykułu,
na bazie swoich doświadczeń, przedstawili istotę koordynacji tych procesów w kontekście zidentyfikowanego wirusa problemów dotyczącego e-logistyki dystrybucji w całej sieci wartości przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz zaproponowali rozwiązania. Artykuł ma charakter teoretyczny,
stanowi wskazania kierunków działania dla przedsiębiorstw, które obserwują trudności w zakresie
koordynacji i integracji powyższych obszarów. Kluczową tezą postawioną w artykule jest wskazanie wiodącej roli czynnika ludzkiego jako źródła problemów najsilniej wpływających na dane wejściowe, przebieg oraz wynik e-logistyki dystrybucji danych, co bezpośrednio przekłada się na wartość marki.
Słowa kluczowe: e-logistyka, dystrybucja, czynnik ludzki, wartość marki, źródło problemów

Wprowadzenie
Kreowanie wartości marki, kluczowego zasobu przedsiębiorstwa, zachodzi
dzięki integracji wszystkich procesów w przedsiębiorstwie. W gospodarce sieciowej procesy logistyczne, nabierają nowego ujęcia. Dostawcą i odbiorcą wartości jest w równym stopniu konsument, jak i producent3. Procesom logistycznym
1

wkucharska@zie.pg.gda.pl.
rdrozd@zie.pg.gda.pl.
3 E. Bakshy, J.M. Hofman, W.A. Mason, D.J. Watts, Everyone’s an inﬂuencer: quantifying
inﬂuence on Twitter, w: Proceedings of the fourth ACM international conference on Web search
and data mining, ACM WSDM, New York 2011, s. 65–74.
2
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podlegają nie tylko, jak dotąd, środki trwałe, lecz również dane, informacje,
a także wiedza. Zarządzanie łańcuchem popytu DCM (ang. demand chain management)4, podobnie jak łańcuchem dostaw SCM (ang. supply chain management)5 decyduje o sprawności operacyjnej sieci wartości rozumianej jako zdolność do osiągania celu. Procesy logistyczne wspierane technologiami
informacyjnymi integrują kluczowy cel przedsiębiorstwa, jakim jest kreowanie
wartości6.
Nadpodaż marek i zbliżonych do siebie produktów, która charakteryzuje
współczesny rynek europejski7 powoduje, że e-logistyka8, związana nie tylko
z koordynacją popytu i podaży lecz także np. z transferem znaczeń9 i ich dystrybucją w cyberprzestrzeni, staje się kluczowym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa. Transfer informacji i technologii, rosnąca indywidualizacja potrzeb, prowadząca do identyfikacji nowych segmentów, których wynikiem jest nadpodaż
marek o nieznacznych różnicach w wizerunku oraz oferowanych benefitach,
nadpodaż produktów o zbliżonych cechach, podobnie opakowanych i komunikowanych, a także o zbliżonym poziomie cenowym10, prowadzi do nadmiaru nachalnej, wielokanałowej komunikacji. Sytuacja ta powoduje, że zdezorientowany
konsument ignoruje napływające komunikaty i szuka najprostszych sposobów
zaspokojenia swoich potrzeb. Dlatego często sukces rynkowy, obok wiązki wartości (ang. customer value preposition), determinuje dostępność produktów
w najlepiej wyeksponowanym miejscu sprzedaży.
4 Zarządzanie łańcuchem popytu (DCM) jest zarządzaniem stosunków między dostawcami
i klientami, w celu zapewnienia wartości dla klienta po optymalnym koszcie łańcucha popytu jako
całości, U. Juttner, M. Christopher, S. Baker, Demand and chain management-integrating marketing and supply chain management, „Industrial Marketing Management” 2007, Vol. 36, Iss. 3,
s. 377–392.
5 Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) to zarządzanie przepływami między ogniwami łańcucha
dostaw. Umożliwia projektowanie, planowanie, realizację, kontrolę oraz monitoring łańcucha
dostaw, J.T. Mentzer, T.P. Stank, T.L. Esper, Supply chain management and its relationship to
logistics, marketing, production, and operations management, „Journal of Business Logistics”
2008, Vol. 29, Iss. 1, s. 31–46.
6 D. Ketchen, The intersection of strategic management and supply chain management, „Industrial Marketing Management” 2004, Vol. 33, Iss. 1, s. 51–56.
7 T. Rokicki, Organizacja logistyki w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego, „Logistyka”
2012, nr 2, s. 971–982.
8 E-logistyka stanowi element koncepcji e-SCM (ang. electronic chain supply management) –
elektronicznego zarządzania łańcuchem dostaw; w praktyce dotyczy ona planowania łańcucha dostaw oraz koordynacji wszelkich procesów logistycznych w środowisku wirtualnym, P. Adamczewski, Ku inteligentnej e-logistyce, „Logistyka” 2013, nr 5, s. 232–237.
9 Znaczenie rozumiane jako wartość dla konsumenta, co determinuje popyt tzw. drivery rynkowe, J.T. Mentzer, T.P. Stank, T.L. Esper, Supply chain management…, s. 31–46.
10 Nielsen Growth Reporter Q3 2014, www.nielsen.com.
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Logistyka dystrybucji staje się kluczowym elementem budowania wartości
marki. Nie tylko błyskotliwa strategia rynkowa, oparta na współkreacji wartości
przy zaangażowaniu klienta, lecz również umiejętność jej sprawnego wdrożenia
na poziomie operacyjnym, determinuje sukces rynkowy. Szczególnie wobec
faktu, że niezaspokojony popyt, w tym niespełnione obietnice rynkowe, zarówno
w stosunku do klientów, jak i partnerów biznesowych, powodują utratę kapitału
relacji, a w rezultacie spadek konkurencyjności.
Celem artykułu jest interdyscyplinarne przedstawienie istoty relacji sprzedaży, marketingu w kontekście aktualnych problemów w e-logistyce dystrybucji.
Autorzy artykułu, na bazie swoich doświadczeń, przedstawili istotę koordynacji
tych procesów w kontekście zidentyfikowanego „wirusa problemów”11, dotyczącego e-logistyki dystrybucji w całej sieci wartości przedsiębiorstwa produkcyjnego, a następnie zaproponowali własną propozycję rozwiązań.
Koordynacja procesów logistyki i marketingu
Współczesne przedsiębiorstwa, aby utrzymać konkurencyjność realizują
strategie zorientowane na wartość dla udziałowców12. Sprawność operacyjna zapewnia skuteczność ich wdrażania. Integracja procesów logistyki dystrybucji
i marketingu rozumiana jako forma koordynacji zorientowanej na realizację celu
nadrzędnego jest kluczowa z punktu widzenia sukcesu rynkowego 13. Dynamika
zmian rynkowych wymusza szeroki rozwój przedsiębiorstw. Starają się one znaleźć rozwiązania, które umożliwią poprawę elastyczności i czasu reakcji, niejednokrotnie nawet przez zmianę swojej dotychczasowej strategii działania14. Dynamika rynku wymusza częste rewizje planów strategicznych i operacyjnych,
a zarządzanie zmianą staje się codziennością. Globalizacja rynku towarów
i usług, skracanie cyklu życia wyrobów oraz rewolucyjne zmiany w technologiach informacji i komunikowania się wymuszają na menedżerach zapewnienie
wysokiej sprawności fizycznych strumieni dostaw.
Obok podkreślanej już sprawności operacyjnej równie istotną jest menedżerska sprawność podejmowania szybkich i trafnych decyzji, dotyczących zaspoko-

11 Wirus problemów to piętrzące się trudności powodujące niską produktywność danego przedsiębiorstwa przy wysokich nakładach pracy, co w kontekście całościowym obniża sprawność całej
sieci wartości, m.in. M. Fertsch, P. Cyplik, Ł. Hadaś, Logistyka produkcji, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010.
12 Szerzej P. Doyle, Value-based marketing: marketing strategies for corporate growth and
shareholder value, John Wiley & Sons, England 2008.
13 J.T. Mentzer, T.P. Stank, T.L. Esper, Supply chain…, s. 31–46.
14 J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu, Wyd. Placet, Warszawa 2004.
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jenia szeroko pojętych potrzeb rynkowych, związanych z relacjami w obrębie całej sieci wartości. Skutki tych decyzji, a w równym stopniu także ich brak, determinuje pozycję przedsiębiorstwa na rynku15. Koordynacja decyzji marketingowych opartych na wiedzy o konsumencie i trendach rynkowych z procesami
dystrybucji stanowi istotne zagadnienie w warunkach nadpodaży16.
Warunki hiperkonkurencji determinują potrzebę optymalizacji wszelkich
procesów celem utrzymania konkurencyjnej polityki cenowej. Dystrybucja
w tych warunkach staje się wiodącą determinantą sukcesu rynkowego. Rosnące
wobec nadpodaży wyrobów koszty dystrybucji wymagają szczególnej uwagi we
współczesnych przedsiębiorstwach zorientowanych na wartość. Koordynacja
tych procesów umożliwia ich optymalizację.
Problemy e-logistyki dystrybucji produktów
We współczesnej gospodarce nastąpił znaczący rozwój logistyki dystrybucji
w kontekście funkcjonowania łańcucha zarządzania popytem. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań w tym obszarze nierozerwalnie łączy się w przedsiębiorstwie m.in. z funkcjami sprzedaży i marketingu17. Wiele decyzji podejmowanych
w zakresie logistyki dystrybucji wynika w znacznej mierze z przyjętych założeń,
dotyczących kształtowania strategii marek i polityki produktów, a następnie ze
sposobu ich wdrażania na poziomie operacyjnym. Nowe technologie, w tym systemy CRM18, ERP19, BI20 czy wspierające działania liniowe systemy BAM21,
wspierają współczesne przedsiębiorstwa. Rozwiązania te stanowią atrybuty organizacji inteligentnych w gospodarce sieciowej opartej na wiedzy22. Czynnik
ludzki okazuje się być najbardziej wirusogennym czynnikiem wpływającym na

W. Kucharska, Specyfika projektu marketingowego, w: Zarządzanie projektami i procesami.
Teoria i przypadki praktyczne, red. M. Wirkus, Difin, Warszawa 2013, s. 173–182.
16
M. Świtała, Marketing in the business activity of logistics, „LogForum” 2013, Vol. 9, Iss. 3,
s. 153–159; W. Zhang, S. Li, D. Zhang, W. Hou, On the impact of advertising initiatives in supply
chains, „European Journal of Operational Research” 2014, Vol. 234, Iss. 1, s. 99–107.
17 J.T. Mentzer, T.P. Stank, T.L. Esper, Supply chain…, s. 31–46.
18 CRM – ang. customer relationship management – zestaw procedur i narzędzi systemowych
istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.
19 ERP –ang. enterprise resource planning – metoda efektywnego planowania zarządzania całością zasobów przedsiębiorstwa.
20 BI – ang. business intelligence (również analityka biznesowa) – proces przekształcania danych
w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.
21 BAM – ang. business activity monitoring – rozwiązanie informatyczne, które dostarcza
w czasie rzeczywistym danych dotyczących kluczowych wskaźników biznesowych przedsiębiorstwa w celu poprawy efektywności jego działalności operacyjnej.
22 P. Adamczewski, Ku inteligentnej…, s. 232–237.
15
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proces kreowania wartości. W tabeli 1 przedstawiono przykłady najczęstszych
problemów występujących w e-logistyce dystrybucji wywoływanych czynnikiem ludzkim.
Tabela 1
Wirus problemów w e-logistyce dystrybucji wywołany czynnikiem ludzkim

Problem wygenerowany
Problemy logistyki
przez „czynnik ludzki”
dystrybucji
Dane
− utrzymanie terminobłędne, nieterminowe bądź
wości dostaw
brakujące dane systemowe
− kary finansowe za
dotyczące zamówień (ang.
nieterminową lub
data quality management),
np. błędne prognozy sprzeda- niezgodną ze specyfikacją dostawę
żowe
− praca w chaosie, a co
Informacje, wiedza
za tym idzie wzrost
brak informacji i wiedzy, informacja lub wiedza niepełna kosztów operacyjnych
lub błędna
− ryzyko utraty konDecyzja
traktu
decyzja błędna; podjęta opie- − niewykorzystany poszale (po terminie) bądź niepyt
stabilna tzw. chaos decyzyjny − wysokie koszty magazynowe
„Silo”
− koszty utylizacji
działy logistyki, sprzedaży
− wysokie koszty obi marketingu funkcjonujące
sługi posprzedażnej
jako osobne przedsięwzięcia

Problem marki

Problem przedsiębiorstwa

− strata w postaci
brak dostępności niezrealizowaproduktów na
nej sprzedaży
rynku wpływa na − spadek efekspadek udziałów
tywności wyrynkowych,
wołany chaoa w konsekwensem
cji również na
− utrata wartości
wartość marki
dla udziałowców

Źródło: opracowanie własne.

Dane, informacje oraz wiedza i wynikające z nich decyzje stanowią kluczowe
czynniki determinujące przewagę konkurencyjną w gospodarce sieciowej, dlatego generowane w tych obszarach problemy stanowią „wirusy” infekujące
sprawność całej sieci wartości. Z tego powodu kluczowe są dane, na podstawie
których przekazywane są informacje oraz budowana jest wiedza. Błąd wygenerowany na poziomie danych jest następnie powielany w postaci nieprawdziwej
informacji, a w rezultacie błędnej decyzji (rys. 1). DQM (ang. data quality management23) staje się istotnym obszarem zapobiegającym „infekowaniu” sieci
wartości.
23 Zarządzanie jakością danych (data quality management) jest odpowiedzialne za: ustanowienie,
wdrożenie zasad odpowiedzialności i procesów w zakresie pozyskiwania, konserwacji, dystrybucji
danych, m.in. Y.W. Lee, L.L. Pipino, J.D. Funk, R.Y. Wang, Journey to data quality, The MIT
Press, Cambridge 2009.
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błędne dane

błędna informacja

błędna wiedza

błędna decyzja

Rys. 1. Model rozprzestrzeniania się wirusa problemów w e-logistyce dystrybucji danych
Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Aamodt, M. Nygård, Different roles and mutual dependencies of data, information, and knowledge – an AI perspective on their integration, „Data &
Knowledge Engineering” 1995, Vol. 16, Iss. 3, s. 191–222.

Czynnik ludzki w procesie kreowania wartości wewnątrz organizacji dotyczy
również tzw. kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa i przyjętych stylów zarządzania. Współpraca w zakresie optymalizacji kanałów dystrybucji na styku marketingu i sprzedaży ma znaczący wpływ na wyniki marki i przedsiębiorstwa.
Brak efektywnej współpracy na tym odcinku generuje straty (zob. tab. 1). Organizacje, funkcjonując w układzie „silosowym”24 na styku marketing-sprzedażlogistyka, gdzie każdy z tych działów stanowi odrębne przedsięwzięcie odizolowane sztuczną strukturą hierarchiczną, ryzykują utratę korzyści rynkowych w postaci utraty kapitału relacji z kooperantami.
Kluczowe zależności, uzasadniające potrzebę ich koordynacji, w relacjach
rynek a sprzedaż-marketing e-logistyka dystrybucji, przedstawiają się następująco:
1. Strategia marki determinuje politykę produktu.
2. Polityka produktu determinuje cenę i kanał dystrybucji.
3. Analiza potencjału poszczególnych kanałów dystrybucji pod względem znaczenia dla konsumenta determinuje politykę sprzedaży.
4. Polityka sprzedaży przekłada się na logistykę dystrybucji.
5. Logistyka dystrybucji (jej koszty) stanowi sprzężenie zwrotne dla rewizji polityki produktu i polityki sprzedaży.
6. Zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa zależy od zarządzania całą siecią
relacji marketingowych (perspektywa długoterminowa).
Mentzer i współautorzy25 wskazują na dyskusję między światem nauki i praktyki dotyczącą wzajemnego oddziaływania i zależności marketingu oraz logistyki. . Autorzy proponują podejście interdyscyplinarne, szczególnie oparte na
coraz bardziej powszechne w praktyce menedżerskiej zarządzanie projektowe26.
24

D. Aaker, Spanning Silos, The new CMO Imperative, Harvard Business Press, Boston 2008.
J.T. Mentzer, T.P. Stank, T.L. Esper, Supply chain…, s. 31–46.
26 W. Kucharska, Specyfika projektu…
25
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Metodyki zarządzania projektami27 skupione są wokół realizacji celu w określonym czasie i budżecie oraz zgodnie z założeniami, w których kluczowe jest ujęcie
sekwencyjne etapów prowadzących, w tym przypadku, do rynkowego celu. Logistyka, zgodnie z definicją, integruje operacyjnie popyt i podaż. Marketing,
w ujęciu holistycznym, integruje przedsiębiorstwo i rynek. Staranna koordynacja
tych obszarów stanowi bardzo ważny czynnik wpływający na zdolność organizacji do generowania wartości w ramach skonfigurowanej przez nią sieci. Kapitał
relacji przedsiębiorstwo–kontrahent–nabywca–konsument jest gromadzony
w wyniku koordynacji działań całej organizacji. Procesy marketingu, sprzedaży
i logistyki dystrybucji odbywają się bezpośrednio „na styku” z rynkiem, stąd
w sposób szczególny wpływają na relacje rynkowe. Ich integracja i koordynacja
ma dlatego ogromne znaczenie dla realizacji celów nadrzędnych przedsiębiorstwa. Kapitał tracony w ten sposób jest bezpośrednim źródłem utraconej wartości
finansowej.
Jakkolwiek teoria dokładnie opisuje to zjawisko, w praktyce funkcjonowanie
działów jako odrębnych „silosów” występuje dość często. Zdaniem autorów, ten
problem związany jest bezpośrednio z kulturą danego przedsiębiorstwa. Nowoczesne podmioty, których rozwój oparty jest na wiedzy, budują systemy umożliwiające swobodny przepływ informacji i wiedzy wewnątrz organizacji. Na rysunku 2 przedstawiono schematyczne ujęcie wzajemnych relacji sprzedażmarketing-logistyka dystrybucji z rynkiem. Zrozumienie istoty powiązań umożliwia optymalizację sekwencji procesów, identyfikację priorytetów i właściwą
alokację zasobów dla dobra nadrzędnego celu rynkowego przedsiębiorstwa. Na
rysunku 2 przedstawiono schematyczne ujęcie wzajemnych relacji sprzedaż–
marketing–logistyka dystrybucji z rynkiem. Zrozumienie istoty powiązań umożliwia optymalizację sekwencji procesów, identyfikację priorytetów i właściwą
alokację zasobów dla dobra nadrzędnego celu rynkowego przedsiębiorstwa. Na
rysunku 2 zależności wynikające z relacji przedsiębiorstwa z rynkiem oznaczono
linią ciągłą, natomiast przerywaną linią oznaczono relacje wynikające z kosztów
prowadzenia działalności. Na uwagę zasługuje kwestia ceny, która, aby mogła
być akceptowalna, musi pozostawać w relacji do rynku, jednak mając na uwadze
bezpieczeństwo i ciągłość biznesową, cena musi uwzględniać koszty działalności. Polityka sprzedaży obejmująca rabaty, upusty i inne koszty dystrybucji musi
uwzględniać ich wpływ na całą sieć wartości. Sprzedaż i nierozerwalnie z nią

27

Np. PMI, PRINCE, SCRUM.
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powiązana dystrybucja, stanowią niezwykle wrażliwe i kluczowe procesy bezpośrednio wpływające na wartość marki.
RYNEK

procesy sprzedaży
DYSTRYBUCJA

procesy marketingowe
MARKETING

procesy logistyczne
sprzedaży
LOGISTYKA
DYSTRYBUCJI

POLITYKA
SPRZEDAŻY

STRATEGIA MARKI

POLITYKA PRODUKTU
CENA
KANAŁ DYSTRYBUCJI
SPOSÓB PAKOWANIA

koszty wiedzy

koszty
transakcyjne

koszty promocji

koszty utrzymania
kanałów dystrybucji

koszty transportu
i magazynowania

Rys. 2. Relacja rynek a sprzedaż-marketing e-logistyka dystrybucji przedsiębiorstwa
Źródło: opracowano na podstawie: P. Doyle, Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003;
M. Świtała, Marketing in the business activity of logistics, „LogForum” 2013, Vol. 9, Iss. 3, s. 153–
159.

Inteligentne organizacje uczące się, dążą do systemowych rozwiązań umożliwiających zrozumienie istoty powiązań między realizacją celów i zadań wewnątrz organizacji a relacjami z rynkiem. Wiedza będąca wynikiem wysoko
przetworzonej informacji opartej na rzetelnych danych stanowi źródło przewagi
rynkowej. Gromadzenie, aktualizowanie, przetwarzanie oraz świadoma i celowa
dystrybucja wiedzy zarówno o rynku, jak i o procesach wewnętrznych jest ważnym elementem interakcji i integracji znaczeń w procesie kreowania wartości
marki.
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Wiodący dla e-logistyki czynnik ludzki
W nawiązaniu do rysunku 1, dane, którymi zasilany jest na wejściu system
e-SCM pochodzą od człowieka. Informacja, wytworzona na podstawie danych
przez system, jest atrybutem systemu i jej jakość wynika wprost z jakości danych.
Wiedza powstała na bazie informacji jest natomiast także atrybutem człowieka.
System informatyczny, jako infrastruktura e-logistyki, definiowany jest również
w zakresie wynikającym ze świadomości potrzeb oraz wiedzy ludzkiej o tym procesie. Jak wspomniano, wiedza będąca wynikiem wysoko przetworzonej informacji opartej na rzetelnych danych stanowi źródło przewagi rynkowej, dlatego
autorzy uznali czynnik ludzki za wiodące źródło „wirusa problemów” w e-logistyce. Oczywiście istotny wpływ na płynny przebieg procesu mają wszystkie
czynniki związane z infrastrukturą, w tym bezpieczeństwo danych i ciągłość
pracy systemu, np. jego wydajność, a także kompatybilność systemów w ramach
całej sieci wartości. Problemy te autorzy klasyfikują jako stosunkowo proste do
zidentyfikowania i eliminacji na drodze ewaluacji procesu. Czynnik ludzki jest
istotnym elementem wpływającym na dane wejściowe, przebieg, jak i wynik
e-logistyki dystrybucji danych.
Podsumowanie – propozycje rozwiązań
Istotą wirusa zidentyfikowanych problemów w kontekście e-logistyki dystrybucji, na styku współpracy z działami sprzedaży i marketingu, jest jakość danych i kultura organizacyjna, w tym umiejętność wykorzystywania zgromadzonej wiedzy, zatem elementy ściśle związane z tzw. czynnikiem ludzkim.
Z praktycznego punktu widzenia, punktem wyjścia do rozwiązywania powyższych problemów jest definiowanie kluczowych kompetencji jednostek i zespołów na każdym szczeblu, a następnie uzupełnianie zidentyfikowanych deficytów
zarówno po stronie umiejętności „twardych”, jak i „miękkich”. Zaawansowane
zabezpieczenia systemowe mają na celu zapobieganie błędnym danym na podstawie np. wskazywania anomalii i odchyleń.
Obok kompetencji kluczową rolę pełni kultura organizacyjna przedsiębiorstwa uczącego się, jako czynnik modelujący kierunek rozwoju osobistych ambicji pracowników w kierunku korzystnym dla organizacji. System motywacyjny
wspierający pożądane postawy i zachowania jest niezbędnym czynnikiem wspierającym rozwój organizacji w oczekiwanym kierunku. W tabeli 2 przedstawiono
skrót wskazanych kierunków.
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Tabela 2

Wirus problemów w e-logistyce dystrybucji na styku współpracy z działami sprzedaży i marketingu wywołany czynnikiem ludzkim

Problem wygenerowany przez
czynnik ludzki (por. tab. 1)
Dane, informacje, wiedza
błędne, niepełne, spóźnione
Decyzja
brak, błędna, spóźniona,
tzw. chaos decyzyjny
„Silo”
bariera we współpracy między działami logistyki, sprzedaży i marketingu

Propozycja rozwiązań
− zaawansowane rozwiązania systemowe wspierane nowymi technologiami
− uzupełnienie deficytu kompetencji
merytorycznych i miękkich
− kultura organizacyjna oparta na
współpracy
− zarządzanie projektowe

Źródło: opracowanie własne.

Zdaniem autorów, istotą koordynacji procesów logistyki, sprzedaży i marketingu przedsiębiorstwa jest konfiguracja najbardziej efektywnej sieci wartości
opartej na operacyjnie sprawnej organizacji. Celowy, sprawny przepływ zasobów
materialnych i niematerialnych stanowi istotę budowania wartości przedsiębiorstwa, w tym jego kluczowego aktywa, jakim jest marka. Metody zarządzania projektowego ułatwiają procesy koordynacji tych funkcji w przedsiębiorstwie. Zarządzanie projektami wspiera kultury organizacyjne zorientowane na
poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań dedykowanych określonym celom, które to
cele są identyfikowane na drodze głębokiego zrozumienia zmian na rynku.
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E-LOGISTICS OF DISTRIBUTION AND THE HUMAN FACTOR
IN BRAND VALUE CREATION - PRACTICAL APPROACH
Summary
The paper is aimed to the interdisciplinary approach to the essence of the relationship between
sales, marketing and logistics in the context of the current, most concerning the e-logistics distribution problems. The authors, based on their own experience, present the infusion idea of sales,
marketing and logistic processes' coordination and integration in the context of identified "problems' virus" infecting manufacturing enterprises value networks. The paper has a theoretical character, it presents directions of operation for enterprises, which observe difficulties in coordination
and integration of the abovementioned areas. The main thesis of this paper is that human factor is
a major source of problems influencing input data, process and the output of data distribution
e-logistic, which is closely connected with brand value creation.
Keywords: e-logistics, distribution, human factor, brand value creation, source of problems
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PROCES PRZYJĘCIA DOSTAWY A OBSŁUGA KLIENTA –
PRZYKŁAD BRANŻY ODZIEŻOWEJ

Streszczenie
Przyjęcie towaru stanowi ostatnie ogniwo skomplikowanego logistycznego łańcucha dostaw.
Niniejszy artykuł ma na celu analizę procesu przyjęcia towaru w branży odzieżowej oraz przybliżenie problemu wpływu jakości tego procesu na poziom obsługi klienta. Dla potrzeb artykułu przeprowadzono studia literatury przedmiotu, w tym: raportów, materiałów źródłowych oraz zagranicznych i krajowych pozycji zwartych. Podstawę analizy stanowiło studium przypadku.
W sformułowaniu wniosków posłużono się również wynikami przeprowadzonego badania własnego o charakterze pierwotnym. Badanie jakościowe przeprowadzono w formie pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI – Individual in Depth Interview) z pracownikami ośmiu jednostek
sieci odzieżowej. Bardzo istotnym wyznacznikiem postrzegania marki staje się obecnie czas i jakość obsługi klienta. Nawiązując do przedstawianej w artykule marki można stwierdzić, że jakość
obsługi klienta zaczyna się już w azjatyckiej fabryce. Już tam, myśląc o kliencie w europejskich
punktach sklepowych, można byłoby wraz z metką wszywać chipy ochronne. Zaoszczędziłoby to
czas, jaki przy przyjmowaniu dostaw obsługa sklepu przeznacza na zakładanie klipsów. Dzięki
zaproponowanym w artykule rozwiązaniom proces przyjmowania dostaw w punktach sklepowych
można byłoby skrócić o ok. 3 dni. Po przeprowadzonej analizie można stwierdzić, że jakość
w łańcuchu dostaw, a w szczególności w końcowym etapie, który stanowi proces przyjęcia towaru,
istotnie wpływa na poziom obsługi klienta. Przeprowadzone badanie miało ograniczenia, co determinuje konieczność dalszej eksploracji.
Słowa kluczowe: jakość, proces przyjęcia towaru, obsługa klienta, branża odzieżowa, dostawa
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Wprowadzenie
Branża modowa, w tym przemysł odzieżowy w Polsce, wciąż się rozwija
i umacnia swoją pozycję na rynku wspólnotowym, czego dowodem jest m.in.
obecność firm z tej branży na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Z danych Ministerstwa Gospodarki3 wynika, że wartość produkcji sprzedanej
odzieży w 2014 roku osiągnęła 6,9 mld zł, a zatrudnienie w tym dziale gospodarki
znalazło 74 tys. osób. Przemysł tekstylno-odzieżowy w Polsce ma obecnie silną
pozycję w UE zajmując: ósme miejsce w obrotach, szóste miejsce w nakładach
inwestycyjnych, trzecie miejsce w zatrudnieniu i drugie miejsce w liczbie firm.
Zauważalne są dążenia do unowocześnienia produkcji i dostosowania do nowych
potrzeb rynku. Jednym z najistotniejszych elementów tego procesu jest też przekształcenie sektora tekstylno-odzieżowego w przemysł mody oparty na wiedzy,
oferujący nowoczesne wzornictwo oraz wykorzystujący innowacyjne technologie, działający z wykorzystaniem klastrów i platform technologicznych. Badanie
procesów i zmian zachodzących na tym rynku jest zatem uzasadnione i wskazane.
Dzisiejszy rynek mody, którego głównym elementem jest sektor tekstylnoodzieżowy, wyróżnia się niespotykaną do tej pory szybkością reakcji na zmiany
trendów. Zjawisko to określane jest mianem fast fashion. Przedsiębiorstwa pragnące odnieść sukces na tak dynamicznym i nieprzewidywalnym rynku w swojej
działalności koncentrują się na jak najszybszej odpowiedzi na potrzeby miłośników mody (wręcz na kreowaniu potrzeb) i stymulowaniu popytu na swoje produkty. Szybkość działania (a nie wyłącznie cena odzieży) decyduje więc o ich
konkurencyjności. Segment fast fashion jest zatem niczym innym jak odpowiedzią na oczekiwania współczesnego konsumenta, przynajmniej w kwestii mody4.
Firmy z sektora fast fashion można również określić jako real-time-enterprise,
czyli działające „w czasie rzeczywistym”, co jak wskazuje D.C. Luckham5,
w systemie zarządzania łańcuchem produkcji stanowi osiągnięcie XXI wieku, do
którego nie doszłoby, gdyby nie stały przepływ informacji. Jest to technologia
mająca na celu umożliwienie firmie działania „w tej chwili”, dzięki stałemu przepływowi informacji. Rozwój i charakter omawianego sektora determinuje zatem
intensyfikację poszukiwań możliwości umacniania pozycji rynkowej przez
przedsiębiorstwa w każdym obszarze.
3 Rola przemysłu tekstylno-odzieżowego w polskiej gospodarce, Ministerstwo Gospodarki,
http://www.mg.gov.pl/node/23000 (31.05.2015).
4 K. Sempruch-Krzemińska, Fast fashion – przyszłość branży mody?, „Marketing i Rynek” 2014,
nr 2, s. 25.
5 D.C. Luskham, Event processing for business: organizing the real-time enterprise, John Wiley &
Sons, New Jersey 2011, s. 8.
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Proces przyjęcia towaru w punktach handlu detalicznego stanowi ostatnie
ogniwo skomplikowanego logistycznego łańcucha dostaw. Niniejszy artykuł ma
na celu analizę procesu przyjęcia towaru w punktach sklepowych marki typu fast
fashion oraz przybliżenie problemu wpływu jakości tego procesu na poziom obsługi klienta.
Przegląd literatury
Zjawisko fast fashion obecne jest w literaturze zarówno zagranicznej6, jak
i krajowej7. Wielu autorów zajmuje się również problematyką związaną z zarządzaniem łańcuchem dostaw w branży odzieżowej. Opracowania te stanowią jednak globalne ujęcie problemu; skupiają się na kontekście usprawniania działalności korporacji transnarodowych i dotyczą głównie minimalizacji kosztów oraz
możliwości usprawnienia i przyspieszania tego procesu8 lub też dotyczą poszczególnych rynków: azjatyckiego9, amerykańskiego10 i europejskiego11.

6 G.P. Cachon, R. Swinney, The value of fast fashion: quick response, enhanced design, and strategic consumer behavior, „Management Science” 2011, Vol. 57, Iss. 4, s. 778–795; P. Ghemawat,
J.L. Nueno, ZARA: Fast fashion. Case study, Harvard Business School, Boston 2003, s. 1–35.
7 K. Sempruch-Krzemińska, Fast fashion…, s. 25–31; K. Sempruch-Krzemińska, Proces zakupu
odzieży fast fashion, „Marketing i Rynek” 2014, nr 3, s. 18–24.
8 D.W. Cooper, Textile and apparel supply chains for the 21th century, „Journal of Textile and Apparel, Technology and Management” 2010, Vol. 6, Iss. 4, s. 1–10; C. Forza, A. Vinelli, Time compression
in production and distribution within the textile-apparel chain, „Integrated Manufacturing System” 2000,
Vol. 11, No. 2, s. 138–146; M. Bruce, L. Daly, N. Towers, Lean or agile; a solution for supply chain
management in the textile and clothing industry?, „International Journal of Operations and Clothing
Management” 2004, Vol. 24, Iss. 2, s. 151–170.
9 M.S. Islam, Supply chain management on apparel order process: a case study in Bangladesh garment industry, „Asian Journal of Business and Management Sciences” 2012, Vol. 2, No. 8, s. 60–72;
K.C. Lam, R. Postle, Textile and apparel supply chain management in Hong-Kong, „International Journal of Clothing Science and Technology” 2006, Vol. 18, Iss. 4, s. 265–277; Potential supply chains in
textiles and clothing sector in South Asia. An exploratory studies, UNCTAD, Geneva 2011,
http://unctad.org/en/Docs/ditctncd2011d3_en.pdf, s. 1–146.
10 A. Sen, The US fashion industry: a supply chain review, „International Journal of Production Economics” 2008, Vol. 114, Iss. 2, s. 571–593; S.G. Teng, H. Jaramillo, Integrating the US textile and apparel supply chain with small companies in South America, „Supply Chain Management: An International Journal” 2006, Vol. 11, Iss. 1, s. 44–55.
11 W. Stengg, The textile and clothing industry in the EU. A survey, „Enterprise Papers” 2001, No. 2,
http://www.uni-mannheim.de/edz/pdf/entpap/ep-02-2001.pdf, s. 1–59; GS1 Germany & WP7 partners, Supply chain management in the European textile industry, European Commission 2007,
www.bridge-project.eu/data/File/BRIDGE%20WP07%20Textile%20Industry%20-%20Problem%20
analysis%20and%20expected%20benefits.pdf, s. 16–26; A. Olczak, R. Stanisławski, Business models of
Polish clothing companies from the perspective of the European Union, „Fibres & Textiles in Eastern
Europe” 2010, Vol. 18, Iss. 5 (82), www.fibtex.lodz.pl/article388.html, s. 11–15.
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W literaturze odnaleźć można również case study wybranych firm, zawierające opisy łańcuchów dostaw poszczególnych przedsiębiorstw12.
Widoczna jest zatem luka badawcza dotycząca korelacji poziomu jakości łańcucha dostaw, w tym procesu przyjmowania towaru na poziom obsługi klienta.
Postawiono zatem pytanie badawcze, czy jakość w łańcuchu dostaw, a w szczególności w końcowym etapie, który stanowi proces przyjęcia towaru, istotnie
wpływa na poziom obsługi klienta.
Zastosowane metody badawcze
Dla potrzeb artykułu przeprowadzono studia literatury przedmiotu, w tym:
raportów, materiałów źródłowych oraz zagranicznych i krajowych publikacji
zwartych. Podstawę analizy stanowiło case study, którego celem było zobrazowanie wybranego przypadku i analiza procesu dostaw z perspektywy jakości obsługi klient. Przedstawiany w artykule podmiot to jedna z największych, z punktu
widzenia źródeł pochodzenia kapitału, polskich firm odzieżowych funkcjonujących na polskim rynku i wchodząca ze sprzedażą na rynki zagraniczne. Według
corocznego rankingu, publikowanego przez tygodnik „Wprost”, w 2015 roku
firma ta znajduje się na 31 miejscu wśród 200 największych polskich firm, notując przychody ze sprzedaży na poziomie 4,769 mln zł (15,9% wzrostu sprzedaży
w stosunku do 2014 r.), natomiast w rankingu najcenniejszych polskich marek
znajduje się na 5 miejscu13. Centrum dystrybucyjne firmy rozładowuje tygodniowo ponad 100 kontenerów, dziennie sortuje 500 tys. sztuk asortymentu, które
rozsyłane są do ponad 1100 sklepów w całym kraju i do punktów zagranicznych.
W portfolio firmy znajduje się pięć marek, których sprzedaż lokowana jest
w osobnych punktach sklepowych. Każda z nich kierowana jest do innej grupy
klientów, reprezentujących odmienny styl ubierania się, mających inny sposób
na wyrażenie siebie i inne potrzeby.
W sformułowaniu wniosków posłużono się również wynikami przeprowadzonego badania własnego o charakterze pierwotnym. Badanie jakościowe przeprowadzono w formie pogłębionych, bezpośrednich wywiadów indywidualnych
(IDI – Individual in Depth Interview) z pracownikami ośmiu jednostek sieci

K. Ahsan, A. Azeem, Insights of apparel supply chain operations: a case study, „International Journal of Integrated Supply Management” 2010, Vol. 5, No. 4, s. 322–343; A.V. Bianchi, P. Bottacin,
I. Simonella, Electronic commerce business impacts project: textile – clothing sector in Italy, Telecom
Italia lab 2001, www.oecd.org/sti/ieconomy/2675551.pdf, s. 23–44; A.P. Palladino, J.C. Garcia, Zara
and Benetton: comparison of two business models, http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/
9620/1/67041.pdf, s. 11–23, 49–50, 88–90.
13 C. Adamczyk, Ranking „200 największych polskich firm”, „Wprost” 2015, nr 23, s. 46–52.
12
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odzieżowej (opisanej w case study), w okresie styczeń–maj 2015 roku. Osoby,
z którymi przeprowadzono wywiady pracują na stanowisku sprzedawcy w następujących lokalizacjach: Wrocław, Wałbrzych, Kłodzko, Jelenia Góra i Szczecin.
Zastosowanie pogłębionego wywiadu grupowego wyklucza negatywny wpływ
grupy, co stanowi zaletę tej metody. Przy budowie scenariusza zdecydowano się
na formułę pół-ustrukturyzowanych wywiadów. W okresie między 15.01.2015
a 31.05.2015 roku w wybranych placówkach handlowych, zlokalizowanych
w centrach handlowych w pięciu miastach Polski dokonano, na podstawie przygotowanego kwestionariusza badawczego, bezpośrednich wywiadów indywidualnych z kierownikami tych placówek. Każdy punkt sklepowy zbadano według
tych samych kryteriów, a pod uwagę wzięto średni czas przyjęcia towaru, średni
czas rozpakowania towaru, średni czas umieszczenia towaru w przestrzeni sklepowej oraz średni czas przeznaczony na obsługę jednego klienta podczas comiesięcznego przyjmowania dostaw.
Wyniki badań
Przedmiotem rozważań w artykule jest marka odzieżowa oferująca towary
dla kobiet, mężczyzn i dzieci. W ofercie znajdują się kolekcje klasyczne, zgodne
z najnowszymi trendami, a także oryginalne wzory dla odważniejszych odbiorców. W 2014 roku jako pierwsza marka przedstawianej firmy zadebiutowała
w Niemczech. Oprócz tego jest obecna w krajach Europy Południowo-Wschodniej.
Łańcuch dostaw opisywanej marki zaczyna się w jednym z krajów Azji Południowo-Wschodniej, obejmuje centrum dystrybucyjne w Polsce, a kończy
w jednym z wielu sklepów detalicznych. Do centrum dystrybucyjnego drogą
morską dostarczane są nowe kolekcje oraz uzupełniane zapasy towarów, znajdujących się w stałej ofercie. Na tym etapie realizacji procesu dostaw następuje wypakowanie dostarczonego towaru i zapakowanie go do kartonów. Towar z kontenerów rozładowywany jest na palety i za pomocą wózków systemowych
umieszczany na wysokich, dwunastometrowych regałach. Znajduje się na nich
30 tys. miejsc paletowych. Odległości między regałami są niewielkie, dlatego
wózki systemowe kierowane są przez specjalne linie indukcyjne wbudowane
w podłoże. Taki automatyczny sorter tackowy przypomina w działaniu teatralną
zapadnię. Artykuły kładzie się na tackach, które otwierają się nad konkretnymi
kartonami i zrzucają do nich towar zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym
przez sklepy. W magazynie półkowym przechowywane są pojedyncze sztuki
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asortymentu14, które po umieszczeniu w kartonach są rozwożone przez kurierów
do sklepów w różnych krajach.
Marki typu fast fashion łączą w sobie co najmniej dwa komponenty – krótki
czas realizacji procesu produkcyjnego (tzw. lead time) oraz modny, odpowiadający najnowszym trendom tzw. wysokiej mody fason konfekcji15. Marka, której
dotyczyło badanie odpowiada koncepcji typu fast fashion – najnowsze jej modele
od czasu zamówienia dostarczane są do salonów w cyklach co trzy tygodnie (lead
time).
Podstawą funkcjonowania centrum jest system kodów kreskowych. Oznacza
się nimi nie tylko artykuły, ale także kartony, do których są pakowane, palety
i miejsca magazynowe. Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, bardzo duża
ilość i różnorodność dostarczanych towarów powoduje, że umieszczaniu towarów w opakowaniach towarzyszy pośpiech. W związku z tym obserwuje się wiele
pomyłek, np. w kartonie opisanym „damskie” można znaleźć odzież męską,
a także dziecięcą. Ponadto towar nie jest układany według kolekcji. Chaos towarzyszący pakowaniu towarów w centrum dystrybucyjnym wpływa na sprawność
procesu przyjmowania dostaw w punktach sprzedaży detalicznej. Uporządkowanie otrzymanej przez sklepy dostawy zajmuje dużo czasu. Biorąc pod uwagę, że
każdy sklep może zamówić konkretny towar w danym kolorze, rozmiarze i z różnych kolekcji powoduje, że przyjmowanie dostaw w pierwszej kolejności sprowadza się do uporządkowania pod względem kolekcji i płci oraz sortowania
otrzymanej w kartonach odzieży. W poszczególnych punktach sklepowych odbywa się także wypakowywanie artykułów z folii i umieszczenie na każdej sztuce
odzieży zabezpieczeń w postaci klipsów. Te czynności zajmują dodatkowy czas.
Zanim kolekcja zostanie udostępniona klientom, obsługa sklepu musi odebrać
jeszcze instrukcję wywieszania towaru, a następnie rozlokować dostarczoną dostawę w odpowiedni sposób i w wyznaczonych w instrukcji miejscach. Cały proces przyjmowania towaru w poszczególnych sklepach trwa około siedmiu dni.
Jest to niewątpliwie długi czas realizacji procesu.
Udzielający wywiadów zwrócili również uwagę na to, że rozpakowywaniem
towaru, jego kompletowaniem, porządkowaniem, klipsowaniem i wywieszaniem
zajmuje się personel sklepu, do którego należy bieżąca sprzedaż. W związku
z tym klienci mają utrudniony ze sprzedawcami kontakt i często są niezadowoleni
z obsługi. Dbając o większą satysfakcję klienta, należałoby dlatego w większym
14 Skąd się biorą ubrania? Z wizytą w centrum logistycznym sieci sklepów odzieżowych, opracowanie internetowe TV Gdańsk, http://trojmiasto.tv/Jak-sortuje-sie-ubrania-4167.html.
15 G.P. Cachon, R. Swinney, The value of fast fashion…, s. 778.
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stopniu zwrócić uwagę na lepsze zaprojektowanie procesu przyjmowania dostaw
w całym łańcuchu dostaw.
Biorąc pod uwagę strukturę procesu dostaw należałoby poddać analizie marnotrawstwo czasu, różnego rodzaju zatory czy powtórki w procesach16. W łańcuchach dostaw istnieją bowiem warunki do kreowania jakości, a tym samym do
intensywniejszego i efektywniejszego tworzenia wartości dla klienta17. Kreowanie jakości obsługi klienta zaczyna się już na etapie pierwszego ogniwa, a każde
kolejne ogniwo może ją zwiększać. Ważne jest spojrzenie na to, co się dzieje na
poszczególnych etapach z perspektywy końcowego klienta. Jest to zgodne z koncepcją łańcucha logistycznego, która została opracowana na podstawie teorii łańcucha wartości przedsiębiorstwa i obejmuje swym zasięgiem całościowe spojrzenie na produkt, od momentu pozyskania surowców niezbędnych do jego
powstania, po wykorzystanie go przez finalnego nabywcę18.
Obecnie projakościowe koncepcje zarządzania (np. TQM) dysponują szerokim wachlarzem narzędzi doskonalenia procesów, które mogą być wykorzystywane do usprawniania jakości w łańcuchach dostaw. Naprzeciw potrzebom
usprawniania procesów logistycznych wychodzą też metody i techniki Lean Management, bazujące na poszukiwaniu źródeł marnotrawstwa, standaryzacji pracy
i ciągłym poszukiwaniu możliwości doskonalenia procesów.
Przedstawienie analizy
Wysokiej jakości wyroby oraz ich cena coraz częściej nie są jedynymi czynnikami, które decydują o pozytywnym wizerunku marki. Bardzo istotnym wyznacznikiem postrzegania marki staje się obecnie czas i jakość obsługi klienta.
Obsługa klienta to sfera zainteresowań marketingu oraz działań logistycznych.
K. Rutkowski stwierdza, że: „to, jaki firma zaoferuje poziom obsługi klienta, zależy od szeregu decyzji podjętych przez logistyków w sferze transportu, zapasów,
składów, prognozowania popytu, zamówień zaopatrzeniowych. W związku z powyższym obsługa klienta to wypadkowa funkcjonowania całego systemu logistycznego. Jeśli ten system jest zarządzany sprawnie i efektywnie, a usługa oferowana wraz z produktem spełnia oczekiwania klientów, to są oni zadowoleni”19.
Nawiązując do przedstawianej w artykule marki można stwierdzić, że jakość
obsługi klienta zaczyna się już w azjatyckiej fabryce. Już tam, myśląc o kliencie
Zarządzanie łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2011, s. 42.
M. Christopher, Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2004, s. 54.
18 E. Gołembska, Logistyka w gospodarce światowej, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 137.
19 K. Rutkowski, Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, Oficyna
Wyd. SGH, Warszawa 2005, s. 111.
16
17
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w europejskich punktach sklepowych, można byłoby wraz z metką wszywać
chipy ochronne, co zaoszczędziłoby czas, jaki przy przyjmowaniu dostaw obsługa sklepu przeznacza na zakładanie klipsów. W następnym ogniwie, w centrum dystrybucyjnym należałoby dokonywać wstępnej selekcji towaru, dzielić
kolekcje według płci i właściwie oznaczać kartony. Ponadto większy akcent należałoby położyć na bieżącą kontrolę jakości pakowania towaru oraz można byłoby wprowadzić statystyczną, wyrywkową kontrolę końcową jakości.
Dzięki tym zmianom można byłoby w skali miesiąca skrócić czas szeroko
rozumianego procesu przyjęcia dostawy z 7 do 4 dni. Jest to o tyle istotne, gdyż
podczas comiesięcznego przyjmowania towaru klienci mają wrażenie, że przeszkadzają rozpakowującemu dostawę personelowi sklepów. Sprzedający zajęci
są zadaniami związanymi z rozpakowywaniem kartonów, prasowaniem i klipsowaniem odzieży, z pola uwagi znika im klient, a sam proces przypomina podawanie odzieży, a nie sprzedawanie. Tym samym usprawnienia w poszczególnych
ogniwach łańcucha dostaw mają bezpośredni wpływ na zwiększenie dostępności
personelu i indywidualizację obsługi klienta. Na rysunku 1 przedstawiono czynności składające się na comiesięczny proces przyjmowania dostawy, który trwa
siedem dni. W tym okresie personelowi brakuje czasu na osobistą, preferowaną
przez klientów sprzedaż, w związku z tym klienci są niezadowoleni z jakości
obsługi, co skutkuje negatywnym postrzeganiem marki.
7 dni w ciągu miesiąca

Przyjęcie
dostawy
(1/2 dnia)

Wypakowanie towarów
(1 dzień)

Uporządkowanie
kolekcji
według
płci
(1 dzień)

Dalsza
selekcja
kolekcji
(1 dzień)

Wypakowanie towarów
z folii
ochronnej
(1 dzień)

Klipsowanie
odzieży
(1 dzień)

Zapoznanie się z
instrukcją
wywieszania towarów
(1/2 dnia)

Ułożenie
towarów
w sklepie
(1 dzień)

Klienci zadowoleni, brak czasu na ich obsługę

Rys. 1. Dotychczasowy proces przyjmowania dostawy
Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 2 natomiast zaprezentowano ten sam proces po zaproponowanych
usprawnieniach. Jego struktura jest konsekwencją wprowadzenia zmian we wcześniejszych ogniwach łańcucha logistycznego, tj. w azjatyckiej fabryce i w polskim
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centrum dystrybucyjnym. Czas realizacji skrócony został do czterech dni. W ten
sposób personel punktów sklepowych zyskuje trzy dni na zadowalającą klientów
sprzedaż, a potencjalne niezadowolenie klientów z obsługi maleje do czterech dni.
4 dni w ciągu miesiąca

Przyjęcie uporządkowanej
dostawy
(1/2 dnia)

Wypakowanie
towarów
(1 dzień)

Wypakowanie towarów
z folii
ochronnej
(1 dzień)

Zapoznanie
się z instrukcją wywieszania
towarów
(1/2 dnia)

Ułożenie
towarów
w sklepie
(1 dzień)

Potencjalne niezadowolenie klientów z obsługi

Rys. 2. Proces przyjmowania dostawy po zaproponowanych zmianach
Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie
Obsługa klienta może być uważana jako miara oceny tego, w jakim stopniu
system logistyczny spełnia swą rolę w kreowaniu postrzegania marki20. Jest to
zbiór aktywności, w których z różnym stopniem zaangażowania (od biernego
w okresach oczekiwania do aktywnego w okresach wykonywania określonych
czynności) uczestniczy zarówno sprzedający, jak i klient21.
Z logistycznego punktu widzenia dążenie do jak najlepszej obsługi klienta
powinno sprowadzać się do zintegrowanego zarządzania działaniami logistycznymi w całym łańcuchu dostaw w taki sposób, aby osiągnąć niezbędny poziom
zadowolenia klienta przy możliwie najniższych kosztach globalnych22. Projektowanie łańcucha dostaw powinno od samego początku uwzględniać problematykę
jakości. Wiąże się to zazwyczaj z działaniami dwojakiego rodzaju:
− zaprojektowaniem jakości produktu implikującego odpowiednią jakość
towarów,

20

Zob. D.M. Lambert. J.R. Stock, Strategic logistic management, Irwin, Homewood 1993.
S. Krawczyk, Logistyka w zarządzaniu marketingiem, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław
2000, s. 106.
22 Ibidem, s. 107.
21
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zaprojektowaniem jakości przepływu dóbr, informacji oraz sposobów
obsługi klienta23.
Zachowanie odpowiednich standardów jakościowych jest jedną z najważniejszych determinant sprawnego funkcjonowania łańcucha dostaw.
Dzięki zaproponowanym w artykule rozwiązaniom proces przyjmowania dostaw w punktach sklepowych można byłoby skrócić o ok. 3 dni (co również podkreślano w wywiadach). Zadaniem personelu byłoby wypakowanie towaru i jego
ulokowanie w sklepie, zgodnie z instrukcją wywieszenia. W ten sposób zaoszczędzony czas mógłby być przeznaczony na bliższy kontakt personelu z klientami, doradzanie i zachęcanie do dokonywania zakupów.
W sytuacji, gdy firmom coraz trudniej pozyskać nowych klientów, a także
utrzymać wcześniej pozyskanych, dostęp do personelu, który ma czas dla klienta
wydaje się być nie do przecenienia. Po przeprowadzonej analizie można stwierdzić, że jakość w łańcuchu dostaw, a w szczególności w końcowym elemencie,
który stanowi proces przyjęcia towaru, istotnie wpływa na poziom obsługi
klienta, a jak wynika z badania przeprowadzonego przez portal jakoscobslugi.pl
oraz aplikację Premia 360 na smartfony24 klienci cenią obsługę osobistą. W jej
ramach znajdują się takie elementy, jak: powitanie klienta, identyfikacja jego potrzeb, zaprowadzenie do towaru, informacja o nim, propozycja przymiarki, zaoferowanie dodatkowego produktu, pożegnanie, zaproszenie do ponownego odwiedzenia sklepu. Elementy te wpływają również na postrzeganie marki przez
klienta.
Zawężenie analizy do jednej marki oraz niewielka liczba wywiadów stanowiło ograniczenie badania. Przedstawiony w artykule problem wymaga zatem
dalszej eksploracji, szczególnie w kontekście wpływu omawianego problemu na
wizerunek marki.
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THE DELIVERY PROCESS AND CUSTOMER SERVICE –
CLOTHING INDUSTRY EXAMPLE
Summary
Delivery of the goods is the final link in the complex logistics commodity supply chain. The
paper aims to analyse the process of delivering the goods in the clothing industry and the impact of
the quality of this process on the quality of the customer service. For the development of the paper
the literature studies were carried out, including reports, source materials and foreign and domestic
books. The basis for the analysis is a case study. In formulating conclusions there were also used
the results of own primary research. Qualitative research was conducted in the form of Individual
in Depth Interview – IDI – with employees of 8 clothing stores. Contemporary, the time and quality
customer service become a very important indicator of brand perception. Referring to brand put
forth in the paper it can be said that the quality of customer service begins in the factory in Asia.
Even there, thinking about the customer in the European shops, there could be sewed-up protective
chips. This would save time, which is used by shop employees to stitch anti-theft clips. Thanks to
the solutions proposed in the paper the process of adopting supply in the stores can be reduced by
about three days. After this analysis it can be said that the quality of the supply chain, in particular
the final element, which is the process of receipt of goods, significantly influences the level of
customer service. The study has some limitations, which determines the need for further exploration.
Keywords: quality, goods delivery process, customer service, clothing industry, delivery
Translated by Barbara Mróz-Grogoń, Renata Brajer-Marczak
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LOGISTYCZNY PROCES WYBORU DOSTAWCY
W TWORZENIU MARKI WŁASNEJ PRODUKTÓW
SPOŻYWCZYCH. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI POLSKICH
FIRM SPOŻYWCZYCH NA RYNKU AFRYKAŃSKIM

Streszczenie
Głównym celem artykułu jest analiza procesu wyboru dostawcy w tworzeniu marki własnej
produktów spożywczych. Analiza dotyczyła działalności polskich firm spożywczych na rynku afrykańskim. Dane zostały zebrane przez autorów w trakcie trzyletniego procesu selekcji dostawców
marek własnych dla czołowej sieci handlowej z RPA oraz nadzorowania dostaw do sześciu krajów
afrykańskich. Badanie prezentuje praktyczną metodę podziału procesu weryfikacji dostawcy na
osiem etapów. Metoda ta sprawdziła się praktycznie, gdyż w całym okresie dostaw i współpracy
między producentem i siecią handlową udało się wyeliminować problemy jakościowe, mimo dużych obaw wynikających najczęściej z ostrożności. W zakończeniu autorzy przedstawili najistotniejsze trudności oraz pozytywy funkcjonujące na rynku afrykańskim.
Słowa kluczowe: proces wyboru dostawcy, tworzenie marki własnej, branża spożywcza, rynek
afrykański, sieć handlowa, eksport

Wprowadzenie
Sieci handlowe usiłują zastąpić produkty spożywcze dotychczas oferowane
w marce producenta tymi samymi produktami w swojej własnej marce. Skuteczna obsługa projektu marki własnej dla sieci handlowej z Afryki jest dla polskiej firmy sprawdzianem jej globalnej konkurencyjności. Artykuł oparty jest na:
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autentycznym, trzyletnim procesie selekcji producentów artykułów spożywczych w Polsce marki własnej dla czołowej sieci handlowej z siedzibą w RPA, działającej w sześciu krajach Afryki,
− testowaniu produktów i dostawców.
W artykule zaprezentowano specyfikę marketingu polskiej żywności w krajach Afryki. W przypadku obsługi klientów z Afryki, wymaganą bazą dostawy
jest FOB3 lub CIF4, a nie ex-works5 jak w przypadku klientów w Polsce lub Europie. Sukces firmy wynika przede wszystkim z profesjonalizmu w obsłudze logistycznej6.
Niższa jednostkowa cena produktu, podobny poziom technologiczny, międzynarodowe certyfikaty jakości czy wysoka jakość produktu nie są wystarczającym kryterium do obsługi zamówienia7.
Kryteria i proces wyboru dostawcy jest szeroko omawianym tematem w badaniach o logistyce. Problem kryteriów wyboru dostawcy artykułów spożywczych przez sieci handlowe jest często wskazywany jako szczególnie trudny do
opisania, głównie z uwagi na trudności w dostępie do wiarygodnych danych8.
Z uwagi na bardzo dynamiczny wzrost popytu na artykuły spożywcze wśród
konsumentów w Afryce, eksport na ten kontynent daje polskim firmom spożywczym duże możliwości zwiększania produkcji i rozwoju, zaś produkcja marki
własnej nie wymaga dodatkowych nakładów marketingowych na obsługę rynku.
Wnioski z artykułu mają zastosowanie praktyczne, szczególnie dla menedżerów
eksportu i menedżerów rozwoju poszukujących nowych rynków w Afryce.

3 FOB (Free on Board) to formuła w handlu międzynarodowym – sprzedający jest odpowiedzialny za towar do momentu załadunku na statek.
4 CIF (Cost, Insurance and Freight – koszt, ubezpieczenie i fracht) to formuła, w której zasadnicze koszty transportu opłacone są przez sprzedającego i sprzedający jest odpowiedzialny za towar
do momentu dostarczenia do portu kupującego.
5 Ex-works to formuła, w której sprzedający stawia towar do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu, najczęściej na terenie fabryki.
6 G. Baltas, P. Argouslidis, Consumer characteristics and demand for store brands, „International Journal of Retail and Distribution Management” 2007, Vol. 35, Iss. 5, s. 328–331.
7 G. Baltas, A combined segmentation and demand model for store brands, „European Journal
of Marketing” 2003, Vol. 37, No. 10, s. 144–153.
8 M. Corstjens, R. Lal, Building Store loyalty through store brands, „Journal of Marketing Research” 2000, Vol. 37, No. 3, s. 281–288.
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Marka własna
Produkty marki własnej, czyli private label9 (PL) lub house brand10 (HB), to
produkty w marce należącej do sprzedającego, najczęściej sieci handlowych11.
Produkty wytwarzane są przez producentów, fabryki wyspecjalizowane w produkcji i pakowaniu, lecz do konsumenta nie trafiają w marce producenta tylko
w marce należącej do sieci handlowych lub dystrybutora. Nazwa producenta najczęściej nie jest ujawniana. Tradycyjna zawartość etykiety, której elementami
składowymi są: nazwa, termin, napis, symbol, znak graficzny, tradycyjnie prezentowana przez producenta, w celu marketingowego zidentyfikowania produktu, jest zastępowane marką i logo należącym do sieci handlowej. W niektórych produktach spożywczych, np. produkty mięsne lub mleczne, polskie prawo
nakazuje umieścić adres i nazwę zakładu, który to wyprodukował, mimo że produkt nie jest w marce producenta. Zapis na etykiecie podaje: wyprodukowano
„dla” obok nazwy sieci handlowej, „przez” obok nazwy producenta12.
Koncepcja marki własnej w Polsce rozwija się tak samo dynamicznie, jak
w innych krajach Europy i świata.
Marketing polskiej żywności w Afryce
Szczególny charakter eksportu żywności z Polski do Afryki polega na tym,
że Polska jako kraj jest słabo znana dla większości tamtejszych klientów oraz
kupców sieciowych (ang. food sourcing buyer). Europejskie kraje znane
w Afryce to przede wszystkim: Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Francja.
Wynika to głównie z historii, gdyż Polska nie uczestniczyła w kolonizowaniu
i podbojach Afryki. Tamtejsi kupcy preferują dokonywanie zakupów w krajach,
gdzie mają pewne relacje rodzinne lub skojarzenia kulturowe, tzn. potomkowie
Afrikaans kupują w Holandii, potomkowie Szkotów kupują w Wielkiej Brytanii,
Hindusi w Indiach. Inaczej niż w Wielkiej Brytanii czy USA, w Afryce nie ma
lokalnej Polonii, która by tworzyła popyt na produkty ze swojej ojczyzny. Pochodzenie „made in Poland” jest egzotyczne, szerzej nieznane w Afryce. W branży
spożywczej, wszystko co nieznane jest niepewne, czyli ryzykowne13.
9 Private label to produkty pod sprzedającego; w przypadku żywności najczęściej pod sieć handlową. Obecnie jest to wiodący trend w nowoczesnym marketingu i handlu.
10 House brand (HB) to zastrzeżona marka towarów sprzedawanych przez jednego detalistę
i często nosząca nazwę sprzedawcy.
11 E. Gołembska, Kompendium wiedzy o logistyce, PWE, Poznań 2001, s. 34–39; J. Hermanowski, Handel zagraniczny: Poradnik, Wyd. Univers, Warszawa–Zielona Góra 2004, s. 45–49.
12 J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu, Wyd. Placet, Warszawa 2004, s. 78–82.
13 T.T. Kaczmarek, M. Zarzycki, Poradnik eksportera, Wyd. Branta, Bydgoszcz–Warszawa
2005, s. 23–27.
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Specyfika produkcji artykułów spożywczych
Specyfika produkcji artykułów spożywczych polega na stosunkowo dużej
liczbie producentów, fabryk potrafiących technologicznie wyprodukować dany
produkt w zbliżonej specyfikacji, gramaturze czy stopniu przetworzenia surowca.
Tym samym, ostateczna cena produktu jest w znacznym stopniu zależna od cen
składników surowcowych, od kosztów ludzkiej pracy, efektywności produkcji
w fabryce oraz oczekiwanego zysku właścicieli fabryki. Ceny podstawowych surowców do produkcji spożywczej są globalnie bardzo zbliżone14.
Import żywności z krajów wysokorozwiniętych do krajów rozwijających się
Problem produkcji i dostępności żywności w krajach afrykańskich jest dylematem dla rządów tamtejszych krajów. Z jednej strony, produkcja żywności nie
wymaga aż tak wysokiego kapitału i wiedzy, jak np. produkcja high-tech, rządy
starają się dać pierwszeństwo lokalnym, afrykańskim producentom żywności,
pobudzić lokalną przedsiębiorczość, tworzyć nowe miejsca pracy i integrować
własną produkcję rolną. Z drugiej strony, ze względu na biedę, czyli niski poziom
siły nabywczej w krajach Afryki, sieci sprzedające artykuły spożywcze są pod
presją, aby najuboższej i najliczniejszej warstwie społecznej dostarczać podstawowe produkty spożywcze w jak najniższej cenie. Dodatkowym wyzwaniem, nie
politycznym, lecz globalnym, jest wysoka podatność afrykańskiego rolnictwa na
skutki globalnych zmian klimatycznych, zaburzające m.in. cykl dostępności żywności, np. częste susze, nieregularne deszcze oraz obiektywna niższa efektywność
produkcyjna lokalnych producentów. Dodatkowo, kraje afrykańskie mają wysoki
przyrost naturalny, stąd rynek na produkty spożywcze rośnie szybciej niż w Europie. W krajach Europy, z uwagi na długą tradycję rolniczą, wyższą konkurencję
między firmami, bardzo wysoką automatyzację oraz efektywność produkcji rolnej, jednostkowy koszt większości produktów spożywczych jest niższy. Sieci
handlowe robiąc zakupy globalne, stale porównują ceny, więc z wyżej opisanych
powodów ciągle poszukują nowych dostawców i korzystniejszych cen.
Konsument z Afryki nie ma preferencji, co do pochodzenia produktu. Jest
mu obojętne, czy produkt jest z Indii, Francji, Argentyny czy Chin; tylko chce
mieć pewność, że zakupiony produkt będzie smaczny i bezpieczny.
W Polsce sieci handlowe decydują się na import artykułów spożywczych
w następujących sytuacjach: produkt nie występuje lokalnie (przykłady z pol-

J. Lewandowski, Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie,
Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004, s. 68–72.
14
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skiego rynku spożywczego: ananasy, tuńczyk, kawa, herbata, ryż, oliwki), produkt importowany jest tańszy niż produkcja lokalna (przykłady z polskiego
rynku: sezonowe warzywa, niektóre produkty mleczne, fasola, makarony, słodycze), klienci są gotowi zapłacić więcej za produkt importowany niż lokalny (np.
wina, makarony, sery), lokalni polscy producenci nie są w stanie zaspokoić lokalnego popytu, zatem sieć ze względu na stabilność dostaw decyduje się na import (np. wołowina, mąka, napoje owocowe).
Proces zamawiania i komunikacji między producentem a klientem
W literaturze problem selekcji dostawców jest dość dobrze opisany, szczególnie w kontekście dóbr przemysłowych, części zamiennych, jednak proces
i kryteria wyboru dostawcy przez sieci handlowe pozostaje słabo rozpoznany15.
Opisywany proces oparty jest na autentycznym trzyletnim doświadczeniu autorów, ze współpracy z czołową siecią handlową z RPA, aby w jej imieniu wybrać
dostawcę, nadzorować proces zakupowy i zbudować relację kupiec–producent.
Proces wprowadzenia nowej oferty dostaw produktu spożywczego do sieci
handlowej przebiega inaczej w każdej z sieci. Decyzja o zakupie od nowego dostawcy wynika z czynników cenowych, jakościowych, lepszego opakowania,
zwiększonego popytu lub ograniczonych mocy produkcyjnych obecnych dostawców. W omawianym przypadku proces składał się z ośmiu etapów, które poniżej
przybliżono.
W etapie pierwszym, na podstawie parametrów poszukiwanego produktu,
wybierano wszystkich producentów danego produktu w Polsce. Etap ten obejmował kontakt e-mailowy i telefoniczny, ustalenie odpowiedzialnych osób, przedstawienie zadania, sprawdzenie certyfikatów jakości, takich jak: HACCP, ISO
22000, BRC, IFC. Mimo że zadanie było pozornie proste (istniało wiele baz danych producentów, wyszukiwarki internetowe) w rzeczywistości duża część dostawców podających się za producenta – producentem nie było. Figurujący
w bazie danych jako dostawcy okazywali się brokerami, agentami, przedstawicielami. Proces selekcji i weryfikacji potencjalnych dostawców trwał około 2–4
tygodni na jeden produkt. Zebrane informacje pozwoliły stworzyć jedną bazę danych.
Drugi etap to zaprezentowanie klientowi bazy danych, potencjału produkcyjnego każdej z fabryk. W Polsce, gdzie między dostawcą i kupującym nie ma bariery kulturowej ani językowej, ten etap może odbyć się na formalnym spotkaniu.

15

A. Świerczek, Od łańcuchów dostaw do sieci dostaw, „Logistyka” 2007, nr 1, s. 23–29.
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W przypadku Afryki, z uwagi na dużą odległość i barierę językową między stronami transakcji, nie ma możliwości bezpośredniego spotkania na tym etapie.
Trzeci etap polegał na porównywaniu warunków współpracy w marce własnej, w tym cen, z warunkami dostawców z innych krajów. W procesie tym szczególne znaczenie miały takie parametry jak: MQO (minimalne ilości zamówienia
pod markę własną), minimalne wymagania na opakowanie, optymalizacja załadunku kontenera morskiego, porównanie odległości z fabryki do portu, porównanie lead time16.
Etap czwarty to przesłanie próbek produktów, najczęściej minimum 6 sztuk,
do testu smakowo-jakościowego. W Polsce dostawca najczęściej sam przywozi
swoje próbki do kupującego. Testowanie próbek od wszystkich dostawców, porównywanie ich między sobą, przez kilku testerów trwa ok. 4–6 tygodni. Dział
jakości z sieci przygotowuje szczegółowy raport z wynikami testu dla dostawców. Na tym etapie jest już wiadomo, który producent został zakwalifikowany
do współpracy.
Etap piąty to poinformowanie producenta o jego akceptacji, praca nad grafiką
opakowania, przeliczenie opakowań zbiorczych i dodatkowa kontrola logistyki,
kontrola stawek frachtu morskiego. Mimo że cenę wstępnie przedstawia się na
etapie drugim, dopiero na piątym etapie cena jest potwierdzana pisemnie oraz
nastepuje uzgodnienie czasu jej ważności (price validity period). Jedną z przyczyn jest niestabilny kurs wymiany zł/euro lub euro/rand, mający wpływ na
koszty podstawowych surowców, a czasami też zmiany stawek za fracht morski.
Na tym etapie wytwarza się relacja między producentem a kupcem. Producent
staje się bardziej przekonany o pewności transakcji, zaś strona kupująca testuje
profesjonalizm i wsparcie nowego dostawcy. Warto zaznaczyć, że poinformowanie dostawców, którzy nie zostali wybrani jest częścią budowania relacji. Bardzo
istotne jest jasne przedstawienie przyczyn, dla których dostawca nie został zaakceptowany. Brak akceptacji „dzisiaj”, nie wyklucza szans na współpracę w kolejnym sezonie.
Etap szósty to wyprodukowanie właściwych próbek w uzgodnionej grafice
i opakowaniu w kompletnej marce własnej, drukowanie opakowań zbiorczych
oraz kolejne wysłanie właściwych próbek do testów jako wzorca statystycznego.
Kontrakt formalny zostaje zawarty pisemnie dopiero na etapie siódmym. Do
tego momentu istnieje realne ryzyko, że z powodu czynników nieprzewidywalnych do transakcji może nie dojść. Przykłady nagłego wstrzymania projektu:
Lead time to czas opóźnienia lub czas realizacji projektu od przyjęcia zamówienia, przez produkcję i pełną gotowość logistyczną wraz z dostawą do wyznaczonego miejsca.
16
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zmiana kursu walut bardzo częsta na rynkach afrykańskich, zwiększenie produktów przez dostawców lokalnych, znaczące obniżenie ceny przez aktualnych dostawców, pojawienie się nowego dostawcy z podobnym produktem.
Etap ósmy to akceptacja faktury proforma, złożenie pisemnego zamówienia,
ustalenie ETD oraz ETA i realizacja zamówienia oraz załadowanie kontenera,
wysyłka do portu i wysłanie kopii dokumentów.
Praktyka wskazuje, że po akceptacji smaku produktu, dostawcę ostatecznie
wybiera się w dziale sprzedaży pod kątem obiektywnego odczucia profesjonalizmu oraz kompetencji w obsłudze logistycznej. Praktyka handlu międzynarodowego pokazuje, że po zbudowaniu dobrej relacji, zdecydowanie łatwiej jest uzyskać właściwą cenę od dostawcy, który jest profesjonalnym partnerem oraz jest
sprawdzony logistycznie i jakościowo. Kryterium wyboru dostawcy oferującego
najniższą cenę, na początku relacji jest ryzykowne w międzynarodowym handlu
żywnością.
Zdolność obsługi logistycznej
Przedstawione wyniki badań wskazują, że poza znanymi parametrami wyboru dostawcy, czyli: jakością, ceną i akceptacją smakową produktu, wszyscy
dostawcy dóbr marki własnej mogą być zakwalifikowani z uwagi na zdolność
obsługi logistycznej. W tabeli 1 przedstawiono sposób zaangażowania dostawców z Polski, uczestniczących w obsłudze logistycznej w realizację projektów na
rynki afrykańskie. Kontrakty dotyczyły następujących grup produktów spożywczych: mleko UHT, dżemy, warzywa konserwowane, herbatniki i wafle przekładane.
Tabela 1
Obsługa logistyczna rynków afrykańskich

Produkt spożywczy
Mleko UHT
Dżemy
Warzywa konserwowane
Herbatniki, wafle
przekładane

Liczba firm zaproszonych do projektu
5
21

Liczba firm realizujących projekt
5
2

Zaangażowanie
firm w %
20,0
9,5

8

1

12,5

12

2

16,7

Źródło: opracowanie własne.

Produkty mleczne stanowią jedną z największych grup produktów spożywczych w eksporcie do Afryki. Największymi eksporterami mleka do Afryki są:
Urugwaj, Argentyna, Niemcy, Francja, Włochy. Popularność w Afryce mleka
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o wydłużonej przydatności do spożycia wynika z tego, że większość biedniejszej
części społeczeństwa nie posiada lodówek, zaś mleko UHT ma aż 6-miesięczny
shelf-life. Kraje afrykańskie produkują duże ilości mleka lokalnie, jednak ze
względu na niższą efektywność produkcji konieczny jest import. Polska jest
czwartym największym producentem mleka w Unii Europejskiej. Zaproszenie do
uczestnictwa w projekcie otrzymali wszyscy producenci mleka UHT w Polsce,
czyli pięć fabryk. Wszystkich poproszono o ofertę cenową na FOB, logistykę
kontenera 20-stopowego, termin przydatności do spożycia, kopie certyfikatów
jakościowych, warunki realizacji marki własnej, oczekiwane zasady płatności dla
nowego klienta. Wszystkie firmy miały informację dotyczącą chłonności rynków
afrykańskich. Były zainteresowane rozmową o marce własnej, lecz preferowały
odbiór na zasadach ex-works i wymagały kaucji za materiał do opakowań. Tym
samym liczba dostawców zmniejszyła się z pięciu do jednego producenta.
Dżemy w Afryce sprzedawane są najczęściej w puszkach. W Polsce, podobnie jak w Europie, sprzedaż odbywa się w szklanych przezroczystych słojach
z zakrętką. Puszka, w opinii kupców z Afryki, jest tańsza niż słoiki i nadaje się
do dalszego zastosowania oraz nie jest krucha jak szkło. Po wykorzystaniu
puszkę można oddać jako surowiec wtórny na złom. Żaden z polskich dostawców
nie wyraził zainteresowania produkcją dżemów w metalowych puszkach. Zaproponowano standardowe opakowania szklane, czyli słoiki, które sieć zaakceptowała ze względu na konkurencyjną cenę. Dżemy z owoców nieuprawianych przemysłowo w Afryce typu: malina, czarna jagoda, czarna porzeczka, agrest okazały
się cenionym produktem, z uwagi na nieznany smak i porównywalną cenę. Jakościowo oraz pod względem specyfikacji produkt wszystkich dostawców spełnił
oczekiwania. Podobnie jak w przypadku mleka, większość z fabryk nie była zainteresowana sprzedażą na bazie FOB, gdyż nie miała doświadczenia w ręcznym
załadunku kontenera. Próba zmniejszyła się do dwóch firm, które wcześniej eksportowały swoją produkcję do USA, a zatem miały doświadczenie w logistyce
morskiej.
Lokalna produkcja warzyw konserwowanych nie zaspokaja popytu
w Afryce. Głównym eksporterem są: Włochy, Indie, Tajlandia oraz Chiny. Fasola konserwowana okazała się jednym z najbardziej konkurencyjnych polskich
produktów. Cena była wyraźnie niższa niż oferty dotychczasowych dostawców.
Głównym parametrem jakościowym, poza ceną za puszkę, to procent masy suchej po odcieku oraz właściwy smak. Wymagania sieci afrykańskiej były wyższe
niż polskie standardy. Do projektu zgłosiło się początkowo osiem firm, jednak
połowa nie przeszła testu jakościowego ze względu na smak, kruchość i słodkość
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produktu. Klienci sieci w Afryce przyzwyczajeni są do słodkiego smaku, zaś polskie firmy preferują smak słony. Ostatecznie wybrano firmę, która przedstawiła
ofertę na FOB, mimo że nie miała ceny niższej niż konkurencja.
Wafle i herbatniki są produktem importowanym z Europy z uwagi na ich korzystną cenę, która jest wyraźnie niższa niż z produkcji lokalnej lub import głównie z Indii lub Brazylii. Na cenę produktów spożywczych, niezawierających kakao, istotny wpływ ma cena podstawowych składników, tzn. mąki i cukru. Polscy
producenci okazali się w kategorii słodyczy konkurencyjni cenowo. Z zainteresowanych 12 firm wszystkie przeszły testy smakowe, cenowe i jakościowe,
wszystkie miały certyfikaty jakości, jednak ostatecznie zaakceptowano dwóch
producentów, którzy zdecydowali się na ręczne, bezpaletowe ładowanie do kontenerów morskich. Większość producentów wskazywała kruchość towaru jako
przyczynę swojej niechęci do zmiany pakowania załadunku ręcznego kontenera.
Podsumowanie
W toku realizacji projektów na rynki afrykańskie ujawniono wiele trudności,
jak również zaobserwowano korzyści wynikające z realizacji kontraktów. Trudności dotyczyły trzech grup zagadnień, czyli płatności, logistyki i jakości.
Producenci sieci z Afryki stawiali głównie warunki w zakresie przedpłat
i kaucji za opakowanie i czasami żądanie dodatkowej opłaty za przygotowanie
marki własnej. Sieci w Afryce, podobnie jak większość sieci handlowych w Polsce i Europie nie akceptują przedpłaty. Zasady płatności oferowane dostawcom
to CAD (Cash Against Documents) albo akredytywa (L/C). Sieci tworzą dla swoich nowych dostawców szczegółowe instrukcje tzw. supplier guidance and manual. Osiągnięcie porozumienia w sprawie płatności nie było łatwe i wymagało
weryfikacji.
Największym zaobserwowanym problemem logistycznym było przestawienie się przez producentów z systemu logistyki lądowej, paletowej (optymalizacji
ładunku według wymiarów ciężarówki) na logistykę morską według kontenerów
20-stopowych (tzw. 20” FCL) oraz na ręczny załadunek bez palet. Dla większości
firm przyzwyczajonych do dostaw lądowych w Europie, gdzie klient wymaga
dowiezienia do magazynu lub do centrum dystrybucyjnego, ceny są przeliczane
na sztuki lub palety w formule ex-works. W transporcie morskim sieci wymagają
kwotowania na bazie FOB lub CIF oraz profesjonalnej logistyki kontenerowej.
Dzięki starannie wykonanej selekcji dostawców, przez cały okres współpracy, nie zanotowano żadnych większych problemów jakościowych. Przez trzy
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lata kontynuacji dostaw, jedynie raz produkty dopłynęły w uszkodzonych kartonach. Po odbiorze towaru z portu w Afryce, sieć przesłała dokumentację zdjęciową i producent natychmiast zaoferował zwiększenie grubości kartonu zbiorczego. Sprawa została załatwiona bez naliczania kar.
W trakcie realizowania projektu, obie strony podkreślały wzajemne korzyści
i zadowolenie ze współpracy. Klient, czyli sieć, podkreślał: smak, powtarzalność
jakości w seriach oraz konkurencyjne ceny polskich dostawców na zamawiane
artykuły. Ceny analizowanych produktów dostarczanych z Polski okazały się korzystniejsze niż aktualnych dostawców z Chin, Ameryki Południowej czy Europy
Zachodniej. Konsumenci kupujący te produkty w marce sieci, według regularnych testów byli zadowoleni ze smaku, a kierownictwo w centrach dystrybucyjnych było zadowolone ze stabilności dostaw, staranności pakowań i obsługi logistycznej.
Producenci polskich firm podkreślali zadowolenie z wejścia na nowe nieznane rynki z dużymi ilościami produktów. Pozwalało to na zwiększenie ich produkcji. Producenci wyrażali też zadowolenie ze współpracy z egzotycznymi krajami afrykańskimi. Pracownicy byli również dumni z obsługiwania tak dalekiego
rynku. Ponadto pracownicy działu jakości i logistyki byli usatysfakcjonowani
opanowaniem kolejnego aspektu obsługi logistycznej.
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THE LOGISTICS PROCESS OF SELECTING SUPPLIERS
IN PRIVATE LABEL CREATION OF A FOOD PRODUCTS. CASE
STUDY OF POLISH FOOD COMPANIES ON THE AFRICAN
MARKET
Summary
The main objective of the paper is to analyze the supplier selection process in developing own
brand of food products. This analysis concerned a case of Polish food companies in African market.
Input data was collected by the authors during a three-year selection process for private label suppliers for a leading retail chain in the Republic of South Africa and in the course of supervising
deliveries to six African countries. The study presents a practical method of dividing the process of
verification of suppliers into eight stages. The method proved to be practical because throughout
the period of supply and cooperation between the manufacturer and the retail chain quality problems
were successfully eliminated, despite strong concerns mostly resulting from carefulness in approach. At the end of the paper the authors present the most important advantages and disadvantages
of the African market.
Keywords: process of selecting suppliers, creating private label, food sector, African market, retail
network, export
Translated by Michał Szymański, Radosław Drozd
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FORMUŁOWANIE STRATEGII LOGISTYCZNYCH
A UMIEJSCOWIENIE PUNKTU ROZDZIAŁU POPYTU
ZALEŻNEGO I NIEZALEŻNEGO

Streszczenie
W artykule nawiązano do podstawowych aspektów związanych z tworzeniem strategii logistycznych i efektów występujących po ich wdrożeniu. Zawarto w nim także informacje na temat
podstawowej typologii strategii logistycznych oraz określono główne elementy składowe tych strategii. W opracowaniu zaprezentowano także różnice między popytem zależnym a niezależnym oraz
z czego one wynikają. Ukazano ideę punktu rozdziału popytu zależnego i niezależnego oraz jego
umiejscowienie i charakterystyczne cechy dla poszczególnych miejsc jego lokalizacji. Zdefiniowanie popytu zależnego i niezależnego oraz procesu tworzenia strategii logistycznych pozwoliło na
wyciągnięcie wniosków odnośnie do zastosowania konkretnych strategii wobec przedsiębiorstw
funkcjonujących na podstawie jednego bądź drugiego rodzaju popytu. Zaprezentowano kilka przykładowych przedsiębiorstw, które wykorzystały różne strategie logistyczne oraz techniki ich wdrożenia. Pozwoliło to na określenie sposobu dopasowywania rodzaju stosowanej strategii logistycznej
do punktu rozdziału popytu zależnego i niezależnego.
Słowa kluczowe: strategie logistyczne, wdrożenie, popyt zależny, popyt niezależny, punkt rozdzielający

Wprowadzenie
Logistyka jako pojęcie funkcjonuje na świecie już od dłuższego czasu, jednak
jeszcze w wielu kręgach jej rozumienie kojarzy się tylko i wyłącznie ze spedycją,
transportowaniem albo magazynowaniem. Szersze zainteresowanie logistyką doprowadziło do sporządzania trafniejszych definicji oraz określenia szczegółowych celów logistyki. M. Chaberek definiuje logistykę jako proces, który ma na
1adam.wieczorek@uwm.edu.pl.
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celu obsługę każdej racjonalnej aktywności człowieka, zmierzającej do urzeczywistnienia określonego celu, polegający na zapewnieniu niezbędnych zasobów
we właściwym miejscu i czasie oraz w odpowiedniej ilości i jakości, jak również
po odpowiednim koszcie w taki sposób, aby całość działań urzeczywistniania
celu głównego była zrealizowana w sposób skuteczny, efektywny oraz korzystny2. Obecnie logistyka jest w ciągłej fazie postępu, który następuje dzięki
innowacjom informatycznym i rozwojowi gospodarczemu. Doprowadziło to do
tego, że jest ona jednym z najważniejszych aspektów w zarządzaniu przedsiębiorstwem i zajmuje się nią wielu badaczy, którzy swoje wnioski prezentują
w literaturze na podstawie określonych badań. W artykule wykorzystano niektóre
z nich, aby ukazać inną perspektywę problemową, z czego wynika cel artykułu –
określenie doboru strategii logistycznych względem popytu zależnego i niezależnego.
Formułowanie strategii logistycznej w przedsiębiorstwie
Wykorzystując klasyczne podejście definiowania strategii logistycznej należy przede wszystkim określić całościową strategię danego przedsiębiorstwa,
a dopiero wówczas można przystąpić do tworzenia strategii logistycznej, gdyż to
ona umożliwiała będzie osiągnięcie celów tej pierwszej. Logistyka wytwarza jednocześnie dodatkowe możliwości wobec działań strategicznych. Strategia taka
pozwala na stworzenie dokładnych działań, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie pełnej przewagi konkurencyjnej. W procesie tworzenia określonej strategii logistycznej należy zdefiniować3: zakres czynności umożliwianych przez strategię, określenie do kogo są skierowane, czyje potrzeby zaspokajają, poziom
efektywności, do którego dążą oraz poziom jakości wykonania. Podejście do definicji strategii logistycznych można zilustrować przez przykładowy wybór dystrybutorów, producentów bądź dostawców usług logistycznych, których typologia zawiera siedem głównych klasycznych strategii (tab. 1). Pewne strategie
związanie są z działaniami zainicjowanymi dla wspomagania istniejących aktywności w kategorii kosztów oraz zróżnicowania produktów, jednak inne przekształcają się w nowych kierunkach, takich jak ekspansja i dywersyfikacja, podczas gdy alianse i innowacje zostają powielane.

2 M. Chaberek, Praktyczny wymiar teorii logistyki, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 10, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Toruń 2011, s. 211.
3 M. Ciesielski, Strategie logistyczne przedsiębiorstw, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań
1997, s. 35.
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Tabela 1

Typologia logistycznych strategii

Podstawowa strategia
Przywództwo kosztowe
Zróżnicowanie
Innowacja
Alians
Ekspansja zawodu
Ekspansja misji
Dywersyfikacja

Logistyczna strategia

Podejmowane działania

redukcja kosztów logistycznych
jakość obsługi logistycznej

redukcja kosztów całkowitych
przez logistykę
logistyczny czynnik różnicujący
logistyka jako źródło innowacji
logistyka jako źródło aliansu

logistyczne wspomagania
innowacji
logistyka jako środek
aliansu
logistyka jako wzmocnienie
nowej integracji zawodowej
logistyka jako wzmocnienie
dla ekspansji
wykorzystanie logistycznych synergii

logistyk – nowy zawód
logistyka jako pomoc w zdobywaniu nowych klientów
dywersyfikacja przez logistykę

Źródło: N. Fabbe-Costes, J. Colin, Formulating a logistics strategy, w: Global logistics. New directions in supply chain management, red. D. Waters, Kogan Page, London 2007, s. 41.

Najbardziej istotne komponenty strategii logistycznych to4:
a) projektowanie procesów logistycznych – opracowanie ich w taki sposób,
aby spełnić wszelkie wymagania klienta z jak najmniejszym procentem
błędu, proces taki powinien odbywać się bezbłędnie od momentu otrzymania zamówienia aż do dostarczenia produktu;
b) projektowanie logistycznych przepływów fizycznych – przepływy związane z funkcjonowaniem procesu podstawowego przedsiębiorstwa, ilość
potrzebnych zapasów czy też ilość dostarczonych wyrobów do klienta;
c) projektowanie logistycznego systemu informacji – powinno być związane z nienagannym funkcjonowaniem przepływu informacji w trakcie
wszelkich procesów wspierających funkcjonowanie procesu podstawowego;
d) logistyczna struktura organizacyjna – dopasowanie działu logistycznego
w taki sposób, aby był w stanie wspierać i koordynować wszelkie inne
działania zachodzące w danym przedsiębiorstwie.
Dodatkowo można wymienić elementy składowe dotyczące strategii logistycznych5:
4 P. Cyplik, Zastosowanie klasycznych metod zarządzania zapasami do optymalizacji zapasów
magazynowych – case study, „Logforum” 2005, Vol. 1, Iss. 3, No. 4, www.logforum.net/vol1/issue3/no4/1_3_4_05.html (20.04.2015).
5 Ibidem.
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−

koszty – większość przedsiębiorstw stara się minimalizować koszty logistyczne, co może doprowadzić do wyższych zysków oraz niższych cen
dla klientów,
− obsługa klienta – koncentracja w obsłudze klienta (kontroli poziomu zapasów, czasu dostawy, szybkości realizacji zamówienia) pozwala na
osiągnięcie długoterminowej przewagi konkurencyjnej,
− czas – strategia logistyczna determinująca możliwie najszybszy czas realizacji,
− jakość – dopasowanie działalności logistycznej w celu uzyskania jak najwyższej jakości dobra bądź usługi dostarczanych do klienta,
− elastyczność produktowa – możliwość dopasowania działalności przedsiębiorstwa do indywidualnych potrzeb klientów, strategia oparta na specjalistycznej bądź zindywidualizowanej obsłudze,
− elastyczność ilościowa – wykorzystanie nowatorskich rozwiązań, aby zaspokajać niestabilny popyt,
− technologia – wykorzystywanie najnowszych technologii usprawniających funkcjonowanie logistyki w dziedzinie komunikacji, magazynowania, pakowania czy też identyfikacji produktów,
− lokalizacja – dostosowanie działu transportowego bądź usługodawcy
w taki sposób, aby produkt był dostarczany zawsze możliwie jak najbliżej klienta.
Wypracowanie idealnej strategii jest w praktyce niemożliwe, dlatego też
każde przedsiębiorstwo musi dopasować odpowiedni poziom obsługi klienta oraz
koszty jego obsługi, dążąc cały czas do minimalizacji liczby swoich błędów oraz
stałej poprawy poziomu obsługi klienta. Tym samym przedsiębiorstwa mają
możliwość wyboru strategii, która będzie odpowiadała elementom dla nich najważniejszym. W tej sytuacji bardzo przydatne może być wykorzystanie idei
punktu rozdzielającego popyt zależny i niezależny.
Umiejscowienie punktu rozdzielającego
Punkt rozdzielający można zdefiniować jako miejsce w przepływie strumienia materiałowego, w którym gromadzone są główne zapasy w systemie (jako
zapasy na pokrycie zapotrzebowania niezależnego). Punkt ten stanowi miejsce
podziału strumieni przepływu materiału na obszar zapotrzebowania zależnego
i niezależnego. Różnica między tymi pojęciami jest znacząca dla każdego producenta. Popyt niezależny określa się jako zapotrzebowanie na ukończony produkt,
jakim może być np. komputer bądź rower. Wychodząc od tego tłumaczenia popyt
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zależny dotyczy zapotrzebowania na konkretne części składowe produktu finalnego, jakimi mogą być różne podzespoły w komputerze bądź rowerze. Wielkość
popytu niezależnego można w jasny sposób określić i dopasować do niego wielkość zamówień zaopatrzeniowych bądź wykorzystać systemy automatyzacji tych
zamówień. Problem powstaje w wypadku określania wielkości popytu zależnego.
Wielkości takie będą mocno zależały od ilości określonej w przypadku popytu
niezależnego. Można określić wielkość prognozy zakupowej, np. samochodów –
tym samym na podstawie takiej informacji określić, jaka będzie potrzebna liczba
kół, opon, układów hamulcowych oraz innych potrzebnych części. Liczba tych
komponentów zależy w tym przypadku od prognozowanej wielkości sprzedaży
samochodów określonej jako popyt niezależny. Zależność między popytem zależnym a niezależnym można przedstawić na przykładzie zestawienia materiałów
(BOM – bill of materials) – rysunek 1.
Popyt niezależny

A

Popyt zależny

Popyt zależny

B(1)

D(2)

C(2)

E(1)

D(1)

Rys. 1. Lista materiałów (BOM)
Źródło: N. Sanders, Definitive guide to manufacturing and service operations. Master the strategies and tactics for planning, organizing, and managing how products and services are produced,
Pearson Education, New Jersey 2014, s. 38.

Produkt A jest wyrażony jako popyt niezależny, zaś wszystkie pozostałe są
zależne od niego. Ilość materiałów potrzebnych do złożenia całego produktu wyrażona jest w nawiasach. Z rysunku 1 można wnioskować, że dwie jednostki surowca C oraz jedna jednostka surowca B jest potrzebna do skompletowania produktu A. Podobnie potrzebne materiały są wymagane, aby stworzyć
surowiec/półprodukt B oraz C. Wielkości zamówień dla popytu zależnego są najczęściej obliczane przy wykorzystaniu systemu MRP, który nie tylko wskazuje
niezbędne ilości, ale również nadzoruje czas realizacji wymagany do produkcji
tych surowców. Przy bardziej złożonych listach zapotrzebowania, odpowiednie
zamówienia trzeba jednak wykonywać w różnych okresach, albowiem nie
wszystkie surowce, produkty będą przychodziły do naszego przedsiębiorstwa
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jednocześnie6. Miejsce, w jakim punkt rozdziału będzie się znajdował warunkuje
rynek, gdzie dane przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją, produkt końcowy oraz
określona charakterystyka procesu produkcyjnego. Koncepcja tego punktu jest
ściśle związana z chęcią redukcji zapasów przez producentów, a co za tym idzie
obniżeniem różnic czasowych realizacji zamówienia miedzy producentami
a klientami7. Punkt może znajdować się w pięciu typowych lokalizacjach, a każda
z nich warunkować będzie inny czas wykonania bądź koszty zabezpieczające
i koszty utrzymania zapasów. Na rysunku 2 przedstawiono pięć lokalizacji
punktu rozdziału.

Rys. 2. Pięć typowych punktów rozdziału
Źródło: T. Zbroja, Rola środowiska produkcyjnego przedsiębiorstwa w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Materiały Konferencyjne Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 98, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998, s. 162.

Pięć typowych punktów rozdziału można scharakteryzować w następujący
sposób. KNZ – structure on order – zakup i produkcja na zamówienie, czyli
punkt, w którym nie utrzymuje się żadnych zapasów (poza zapasami technologicznymi). Materiały sprowadzane są zgodnie z zapotrzebowaniem, a części,

6

N. Fabbe-Costes, J. Colin, Formulating a logistics strategy, w: Global logistics. New directions
in supply chain management, red. D. Waters, Kogan Page, London 2007, s. 22–23.
7 I. Fechner, Service level modeling in the supply chain with the usage of solutions based on
decoupling point concept, „LogForum” 2006, Vol. 2, Iss. 3, No. 1, www.logforum.net/vol2/issue3/no1/2_3_1_06.html, s. 4 (20.04.2015).
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podzespoły i zespoły wytwarza się w konkretnych ilościach wynikających z zamówień. PNZ – production on order, oznacza produkcję na zamówienie. W zapasach utrzymuje się tylko materiały oraz ewentualne części. Montowanie podzespołów, zespołów oraz wyrobu odbywa się na indywidualne zamówienie.
MNZ – assembly on order, montaż na zamówienie. Zapasy części oraz podzespoły różnych stopni złożoności utrzymywane są ciągle przez producenta. WNZ
– finish on order, produkcja na magazyn. Wyroby gotowe składowane są w magazynie w miejscu montażu i z niego dostarczane bezpośrednio do klienta. PNM
– warehouse stock production, produkcja i wysyłka do magazynu. Produkty rozprowadzane są z zapasu ulokowanego jak najbliżej klienta, na przykładzie sieci
dystrybucji8.
Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że umiejscowienie
punktu rozdzielającego w konkretnym miejscu wpływa na technikę kierowania
przepływu strumienia materiałów. Zreorganizowanie polityki zapasów może nie
tylko zwiększyć obecną produkcję, ale odpowiednie przesunięcie punktu rozdziału może otworzyć nowe możliwości produkcji bądź dystrybucji usług. Usytuowanie punktu w sferze dystrybucji bądź na jej granicy (miejsce WNZ i PNM)
skutkuje tym, że przepływ materiałów w sferach produkcyjnych odbywa się
głównie na podstawie prognoz zapotrzebowania mającego wystąpić w przyszłości, natomiast kierowanie takim procesem odbywa się na zasadzie techniki tłoczenia (push). Umiejscowienie punktu bliżej lokalizacji określonej jako KNZ powoduje przepływ materiałów w sferze produkcji wyłącznie na podstawie
konkretnych zamówień, a sterowanie takim procesem oparte jest na zasadzie
techniki ssania (pull). Pozostałe miejsca zasługują na większą uwagę z praktycznego punktu widzenia, gdyż w ich przypadku sterowanie przepływem materiałów
odbywać się może na podstawie zarówno strategii push bądź pull. Jednocześnie
nie można jednoznacznie stwierdzić, który z tych punktów jest „najlepszy” bądź
najbardziej efektywny. Skuteczność doboru ilości zapasów zależy bowiem od
wielu czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych przedsiębiorstwa. Należy
mieć przede wszystkim na uwadze osiągnięcie równowagi między kosztami
a poziomem obsługi klienta. W punkcie rozdziału zgromadzone są największe
ilości zapasów, dlatego też im bliżej rynku będzie się on znajdował tym koszty te
będą większe, jednak z racji umiejscowienia go bliżej rynku można będzie szybciej reagować na zmiany oraz zredukować czas dostaw. Kierunkiem pożądanym
8 M. Fertsch, Logistyka produkcji. Miejsce logistyki we współczesnym zarządzaniu produkcja,
w: Logistyka produkcji. Teoria i praktyka, red. M. Fertsch, P. Cyplik, Ł. Hadaś, ILiM, Poznań 2010,
s. 25.
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będzie więc poprawa wydajności przy jednoczesnej redukcji kosztów. Aby osiągnąć takie cele niezbędne jest poprawienie gospodarowania zasobami, wykorzystywanie zapasów w sposób racjonalny oraz podejmowanie odpowiednich inwestycji, które doprowadzą do polepszenia organizacji, systemów sterowania oraz
automatyzacji9.
Strategie logistyczne wybranych przedsiębiorstw
Niezależnie od tego, czy dana strategia stosowana jest wobec rynku bądź produktu, procesy logistyczne mają istotne znaczenie w kształtowaniu wyniku finansowego. Główny cel logistyki, polegający na dostarczeniu zasobów w odpowiednie miejsce na odpowiedni czas, wskazuje na możliwość osiągnięcia poprawy
wyników finansowych. Na poziomie strategii konkurencyjnej, logistyka może
okazać się podstawową strategią albo głównym ogniwem wspierania strategii danego przedsiębiorstwa. Logistyka ma istotne znaczenie wobec strategii konkurencyjnej nawiązując do trzech kluczowych elementów, dzięki którym przedsiębiorstwo może osiągnąć sukces: sposób dostarczania dobra bądź usługi, cena oraz
jakość10. Wykorzystanie konkretnych rozwiązań logistycznych w najbardziej
efektywny sposób wobec zarządzania łańcuchem dostaw gwarantuje najszybszy
czas, w którym możliwe jest uzyskanie przewagi nad konkurencją. Łańcuch dostaw można podzielić na trzy główne segmenty: zaopatrzenie, produkcja i dostawa. Funkcjonowanie każdego z tych segmentów determinuje to, jak bardzo
elastyczny może być dany łańcuch dostaw. Na przykładzie kilku przedsiębiorstw
(tab. 2) wskazano, jakie praktyki logistyczne wykorzystano do poprawy ich funkcjonowania11.
Przykładowe przedsiębiorstwa działają przede wszystkim wykorzystując popyt zależny i niezależny. Na rynku trudno znaleźć przedsiębiorstwo, które swoją
działalność opierałoby tylko i wyłącznie na popycie zależnym, nawet wówczas
dobór strategii nie zależałby tylko od celu, jakie dane przedsiębiorstwo chciałoby
osiągnąć, ale głównie od specyfiki towaru bądź usługi przez nie oferowanych.
Firma Cemex dążyła do poprawy obsługi klienta oraz redukcji kosztów produk-

9

A. Gunasekaran, K. Lai, TCE Cheng, Responsive supply chain: A competitive strategy in
a networked economy, „Omega” 2008, Vol. 36, Iss. 4, s. 549–564.
10 A. Rushton, J. Oxley, P. Croucher, Handbook of logistics and distribution management, Kogan
Page, London 2000, s. 31–32.
11 N. Sanders, Definitive guide to manufacturing and service operations. Master the strategies
and tactics for planning, organizing, and managing how products and services are produced, Pearson Education, New Jersey 2014, s. 557.
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cji. Wykorzystała do tego strategie ekspansji i rozwoju przedsiębiorstwa, jak również rozwiązań logistycznych do wprowadzania innowacji, np. działanie zgodnie
z koncepcją lean management. Tym samym firma poprawiła rentowność oraz
zwiększyła swój udział w rynku.
Tabela 2
Wykorzystanie strategii logistycznych przez przedsiębiorstwa
Nazwa przedsiębiorstwa/rodzaj popytu
Cemex (producent cementu) – popyt zależny
i niezależny

AT&T (przedsiębiorstwo
telekomunikacyjne) – popyt
zależny i niezależny

Libbey, Inc. (producent
szkła stołowego) – popyt
niezależny

Nissan (Ameryka Północna) (producent samochodów) – popyt niezależny (z wyjątkami)

Wedgwood (producent luksusowej ceramiki i porcelany) – popyt niezależny

Główne założenia wobec strategii
logistycznych
wzmocnienie ekspansji przez logistykę w globalnych łańcuchach
dostaw, rozwiniętych kanałach
dystrybucji, opracowywanie prognoz popytowych
wykorzystanie logistyki jako
środka aliansu, odpowiedzialni
i elastyczni partnerzy w łańcuchu
dostaw, zjednoczeni w jednym
centrum zaopatrzenia

logistyka jako środek innowacji,
rozszerzona sieć sprzedaży i dystrybucji, usprawnianie procesów
biznesowych
wykorzystanie logistyki jako
wspomagania dla innowacji produktowych i technologicznych,
skupianie się na zarządzaniu korporacyjnym, wykorzystywanie
rozwiązań opartych na sieci internetowej, motoryzacyjny łańcuch
popytowy
redukowanie kosztów obsługi logistycznej związanych z magazynowaniem, dostawami oraz poprawie jakości obsługi klienta

Zastosowane technologie
wykorzystane systemy:
rozwiązania bazowane na
wykorzystaniu internetu,
ERP, B2C, B2B
transakcje wykonywane
elektronicznie, oraz elektroniczne wsparcie dla
przesyłania informacji,
współpraca na poziomie
strategicznego, taktycznego i operacyjnego planowania
wykorzystane systemy:
ERP, APS

wykorzystanie systemu
ERP oraz różnorodnych
rozwiązań na platformach
elektronicznych, wprowadzenie systemu EPO (enterprise profit optimization)
wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań z dziedziny IT

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Gunasekaran, K. Lai, TCE Cheng, Responsive supply
chain: A competitive strategy in a networked economy, „Omega” 2008, Vol. 36, Iss. 4, s. 558.

Następny przykład to firma AT & T, która przede wszystkim chciała zwiększyć swoją pozycję konkurencyjną na rynku globalnym. Z racji działalności
w branży IT, większość rozwiązań wykorzystanych przez to przedsiębiorstwo
również związanych było z branżą. Wykorzystując strategię innowacji, przedsiębiorstwo wprowadziło wiele nowoczesnych rozwiązań celem poprawy nieza-
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wodności łańcucha dostaw. Kolejny przykład to Libbey Inc., które dążyło do poprawy procesów biznesowych oraz usprawnienia elastyczności łańcucha wartości. Do poprawy czasu reakcji łańcucha dostaw wykorzystano strategię innowacji, dzięki której stworzono nowe produkty oraz strategię ekspansji, co
umożliwiło powiększenie sieci sprzedaży i dystrybucji. Na dodatek przedsiębiorstwo tworzyło alianse z nowymi zaopatrzeniowcami wykorzystując do tego logistykę. Nissan to z kolei przedsiębiorstwo, które głównie opiera swoją działalność
na popycie niezależnym, z tym, że jest w stanie dopasować swój ostateczny produkt do specyficznych wymogów klientów. W Nissanie dążono do poprawy
czasu realizacji zamówienia dla klientów, korzystających z sieci internetowej.
Dzięki wykorzystaniu strategii innowacji, firma ta uzyskała poprawiony czas realizacji zamówień oraz wprowadzono nowe rozwiązania technologiczne, zaś
dzięki strategii aliansu stworzono szeroką bazę zaopatrzeniową celem zapewnienia wysokiej elastyczności łańcucha dostaw. Ostatnie wskazane przedsiębiorstwo
to Wedgwood, którego celem było poprawienie jakości obsługi klienta, a wykorzystano do tego strategie zróżnicowania oraz innowacji. Wdrożenie takich strategii pozwoliło na redukcję ilości zapasów oraz poprawę jakości obsługi klienta12.
Na podstawie powyższych przykładów można wskazać, że najczęściej wybieranymi strategiami są strategie aliansu oraz innowacji, dzięki którym można
wdrożyć nowoczesne systemy, takie jak ERP, CRM bądź JIT. Dodatkowo wsparcie logistyczne może być usprawnione przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań z dziedziny IT. Działania podjęte przez przedsiębiorstwa, niezależnie od
tego, czy ich produkcja oparta jest na popycie zależnym bądź niezależnym prowadzą do wykształcenia ostateczne RSC – responsive supply chain.
Podsumowanie
Dobór odpowiedniego miejsca punktu rozdziału jest nadal w wielu przypadkach dziedziną tylko i wyłącznie teoretyczną. Odpowiednie usytuowanie tego
punktu związane jest z wieloma skomplikowanymi procesami badawczymi w danym przedsiębiorstwie oraz na „zewnątrz”, dotyczącymi przede wszystkim potencjalnego popytu oraz funkcjonowania rynku, wewnątrz którego znajduje się
przedsiębiorstwo. Prawidłowe zrozumienie idei umiejscowienia punktu rozdziału
popytu zależnego i niezależnego oraz wykorzystanie tej wiedzy przy formułowaniu strategii logistycznej danego przedsiębiorstwa umożliwia uzyskanie wielu
pozytywnych efektów, takich jak: szybsza realizacja zamówienia, poprawa jako-

12

N. Sanders, Definitive guide…, s. 557–559.
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ści dóbr i usług, redukcja kosztów wytworzenia, zwiększenie elastyczności produktowej, poprawa elastyczności ilościowej, wprowadzenie nowoczesnych technologii, poprawa jakości obsługi klienta. Określenie miejsca położenia punktu
rozdziału popytu zależnego i niezależnego to jedna część zadania, jakie musi wykonać przedsiębiorca. Później przedsiębiorca powinien dobrać jedną ze strategii,
która poprawi funkcjonowanie jego przedsiębiorstwa oraz dopasuje działania
łańcucha dostaw, w którym usprawniane przedsiębiorstwo się znajduje. Konkretne strategie pozwalają na: poprawę efektywności łańcucha dostaw, dopasowanie elastyczności łańcucha dostaw, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań
odnośnie do zarządzania przedsiębiorstwem, redukcję ilości zapasów na magazynach, nawiązywanie aliansów z innymi przedsiębiorstwami, rozwój ekspansji
danego przedsiębiorstwa, redukcję kosztów związanych z obsługą logistyczną.
Każda z omawianych strategii może być wykorzystana przez przedsiębiorstwa
wykorzystujące w swojej działalności popyt zależny i niezależny, dlatego też występują trudności w jasnym określeniu, która ze strategii byłaby najbardziej odpowiednia dla popytu zależnego bądź niezależnego.
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CONSTRUCTION OF LOGISTICS STRATEGIES AND LOCATION
OF DECOUPLING POINT OF DEPENDENT
AND INDEPENDENT DEMAND
Summary
The paper refers to basic aspects of creating logistic strategies and effects occurring after their
implementation. The paper also contains information about primary typology of logistics strategies
and specifies main components of these strategies. The study also presents differences between
independent and dependent demand as well as their origins. The idea of decoupling point of independent and dependent demand and characteristics of its localization is presented. Defining dependent and independent demand and the process of making the logistics strategies, allowed to draw
conclusions regarding the use of particular strategies for businesses operating on the basics of one
or the other type of demand. The paper presents some examples of enterprises using different logistics strategies and the techniques of their implementation. It allowed defining the way of the
match of the used strategy to the independent or dependent demand.
Keywords: logistics strategies, implementation, dependent demand, independent demand, decoupling
point
Translated by Adam Wieczorek
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Streszczenie
Artykuł jest próbą wskazania właściwego podejścia do planowania zapasów. Wymaga to właściwego doboru metody prognostycznej przez zharmonizowanie relacji między podażą a popytem.
Proces powinien polegać na minimalizacji zapasów oraz ograniczeniu kosztów powiązanych z tym
procesem. Pojęcia podaży i popytu są komplementarne i obustronnie się uzupełniają. Autorzy artykułu starali się poszukać odpowiedniej metody prognozowania. Dobór metody jest zależny od
różnych aspektów i czynników zewnętrznych m.in. rodzaju popytu, dla którego tworzy się prognozę. W rzeczywistości logistycznej należy uwzględnić dwa rodzaje popytu – popyt zależny
i niezależny. Popyt zależny definiowany jako popyt na dobra bądź usługi wywołany zapotrzebowaniem na inne produkty. Popyt niezależny, który jest rezultatem decyzji podjętych przez nabywców końcowych, wykształca się pod wpływem czynników systematycznych i losowych.
Słowa kluczowe: planowanie zasobów, metody prognozowania popytu, logistyka, sieci handlowe

Wprowadzenie
Prognozowanie popytu we współczesnym biznesie ma kluczowe znaczenie
dla dostawcy, producenta i sprzedawcy. Prognozy decydują o ilości towarów,
które powinny być zakupione, produkowane i dostarczone. Prognozy kreują procesy i operacje z nimi związane. Dostarczenie produktu od producenta do klienta
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wymaga czasu, zdecydowanie bardziej wydłużonego w wypadku artykułów importowanych. Niezbędne jest przewidywanie i planowanie przyszłego zapotrzebowania na przepływy w logistycznym łańcuchu dostaw. Znajomość przyszłych
dostaw znacząco poprawia planowanie we wszystkich obszarach logistyki. Tym
samym zagadnienie prognozowania w działalności logistycznej staje się kluczowym problemem, który wymaga szczegółowych analiz w realiach współczesnych przedsiębiorstw. Właściwie przyjęte prognozy i dobrze określone horyzonty czasowe zarządzania zapasami pozwalają na optymalne dopasowanie
dostaw, eliminują ewentualne braki w dostawach oraz redukują liczbę miejsc paletowych w magazynach. Zjawisko to szczególnie ważne jest w logistyce sieci
hipermarketów. Prognozy popytu są konieczne ze względu na podstawowe procesy operacyjne – dostarczenie produktu od producenta do klienta wymaga czasu,
zdecydowanie bardziej wydłużonego w przypadku artykułów importowanych.
Tym samym we współczesnej logistyce niezbędne staje się przewidywanie i planowanie przyszłego zapotrzebowania. Daje to możliwość skutecznego reagowania na zmiany, a przede wszystkim zamówienia klientów.
Założenia badawcze i przyjęte metody badań
Autorzy artykułu jako cel poznawczy przyjęli możliwie wszechstronne rozpoznanie procesu sprzedaży win importowanych w badanej sieci supermarketów.
Na podstawie danych historycznych zdefiniowali zjawiska, które istotnie przyczyniają się do zmian sprzedaży oraz określili i dobrali właściwe metody prognozowania.
Jako główny cel badawczy przyjęli opracowanie modelu określania poziomu
zapasów win importowanych w badanej sieci handlowej. Cele pomocnicze skoncentrowano na pozyskaniu wiedzy dotyczącej zarządzania zapasami win i określeniu wielkości (ilości) ich zamówień w określonym czasie. Rozwiązanie takie
miałoby usprawnić proces zarządzania zapasami i przepływami w logistycznym
łańcuchu dostaw win importowanych w badanej sieci sklepów. Badany asortyment został podzielony na marki oraz kolory win.
Zauważono, że dotychczasowy system zarządzania zapasami win importowanych w sieci jest źle zorganizowany i wymaga opracowania nowego modelu
prognostycznego, który uwzględni trend, wahania sezonowe i losowe oraz pozwoli ustabilizować zapas na określonym poziomie bezpieczeństwa.
Dobór obiektu badawczego był celowy. Badanie zrealizowano na zamówienie sieci handlowej funkcjonującej na rynku polskim. W swoim asortymencie
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oferuje ona klientom produkty z całego świata, w tym szeroką gamę win importowanych. Obiekt badawczy ma bogate dane historyczne, sięgające 1997 roku,
świadczące o sprzedaży win importowanych w Polsce. Dodatkowo przeprowadzono wywiady oraz ankiety wśród klientów, a także pracowników firmy. Szerokim źródłem wiedzy były udostępnione dokumenty, tj. raporty zamówień
i sprzedaży win oraz inne zgromadzone dane. Analiza dokumentacyjna oparta
była na badaniu i ocenie raportów sprzedaży wina importowanego, analizie wyjść
magazynowych wina oraz wolumenu sprzedaży. Dane te wstępnie pozwoliły
oszacować wielkości zapasów bezpieczeństwa. Metody przetwarzania danych
polegały na gruntownej analizie każdej marki wina (w artykule ze względu na
jego objętość zestawiono wyłącznie dwa przykłady, model prognostyczny budowany w praktyce tworzony był na 87 dobranych celowo obiektach, każdy obiekt
odpowiadał jednej marce wina importowanego). Przeprowadzone badania pozwoliły określić związki przyczynowo-skutkowe oraz deskrypcję (opis sytuacji,
stanów) za pomocą danych i prostych modeli graficznych. Wyniki zaprezentowano w tabelach, wykresach, diagramach oraz w formie tekstowej.
Teoretyczne aspekty prognozowania w logistyce
Dziś z logistyką silnie łączy się kwestia prognozowania, która w praktyce jest
związana z wielkością popytu towarów w określonych okresach. Zdefiniowanie
rzeczywistej potrzeby dóbr na rynku jest koniecznym warunkiem budowania
planu sprzedaży, który następnie staje się bodźcem do opracowania planu produkcji. W konsekwencji ustala się wielkości zamówień oraz określa wielkość zakupów do niezbędnego zaopatrzenia. Taki zamknięty cykl nazywany jest w literaturze przedmiotu zegarem logistyki. Znajomość zasad i reguł działania zegara
oraz dane umożliwiają skutecznie opracowywać prognozy popytu towarów, które
przekładają się na działania logistyczne.
A. Pluta-Zaremba wskazuje, że prognozowanie to proces przewidywania
przyszłości. Według autorki przewidywanie nadchodzących zdarzeń, tj. poziom
sprzedaży ma olbrzymi wpływ na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw,
będąc istotnym ogniwem procesu zarządzania firmą3.
Podobne stanowisko reprezentuje K. Ficoń. Autor wskazuje prognozowanie
jako przewidywanie przyszłości na podstawie przesłanek bardzo różnej natury,
najczęściej historycznych, z nieodległej przeszłości. Za podstawę prognozowania
gospodarczego uznaje ścisłe metody naukowe konstruowane przede wszystkim
na bazie statystyki, ekonometrii oraz badań operacyjnych. Do opracowania takiej
3

Logistyka dystrybucji, red. K. Rutkowski, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2005, s. 151.
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prognozy niezbędne są odpowiednio przygotowane dane statystyczne z nieodległej przeszłości4.
Z kolei M. Cieślak chcąc określić prognozowanie, zaczyna od definicji przewidywania, które przedstawia je jako wnioskowanie o zdarzeniach nieznanych
na podstawie zdarzeń znanych. Prognozowanie natomiast, porównywalnie do innych autorów, opisuje jako racjonalne, naukowe przewidywanie przyszłych zdarzeń5. Nieco bardziej rozbudowaną definicję prezentuje A. Zeliaś, który charakteryzuje prognozowanie jako wybór najbardziej prawdopodobnej drogi rozwoju
wyróżnionego zjawiska ekonomicznego w nadchodzącym okresie, przy czym
podstawą tego wyboru jest dotychczasowy przebieg zjawiska i aktualny stan
układu6.
Autorzy badań przyjęli, że istotą prognozowania (w badanym przypadku) jest
wnioskowanie statystyczne zintegrowane z analizą zdarzeń, zjawisk i faktów,
które wydarzyły się w przeszłości. W badaniu podkreślili fakt niepewności prognozy oraz zdefiniowali stopień prawdopodobieństwa popełnienia błędu prognozy, jaki zawiera w sobie prognozowanie, mimo używanych metod matematycznych7.
Wybrane metody prognozowania w logistyce
Najważniejszym elementem procesów logistycznych jest sterowanie strumieniami materiałowymi, które odbywa się w skali operacyjnej, czyli dotyczy
krótkich okresów. Odpowiednimi metodami prognozowania dla takich działań są
metody oparte na analizie szeregów czasowych danej zmiennej, nazywane też
modelami tendencji rozwojowej. Powszechnie stosowanymi w gospodarkach
krajów zachodnich są modele adaptacyjne prognozowania krótkoterminowego,
mieszące się w grupie modeli tendencji rozwojowej. Wyjątkowo wartościowe są
modele adaptacyjne bazujące na wygładzaniu wykładniczym. Cechują się one
niedużym zapotrzebowaniem informacyjnym oraz przypisywaniem większej
wagi nowszym informacjom o zmiennej prognozowanej8.

4 K. Ficoń, Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Wyd. Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001,
s. 175.
5 Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. M. Cieślak, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2005, s. 18.
6 C. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012, s. 23.
7 Ibidem, s. 175.
8 W.J. Lattyak, H.H. Stokes, Exponential smoothing forecasting using SCAB34S and SCA WorkBench, http://hhstokes.people.uic.edu/ftp/e537/Exponential%20Smoothing%20Forecasting.pdf,
s. 215 (20.06.2015).
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Jednym z najpopularniejszych i zarazem najprostszych modeli wykorzystujących wygładzanie wykładnicze jest podstawowy model Browna. Model
Browna stosuje się do szeregów czasowych, które nie wykazują wyraźnej tendencji rozwojowej oraz sezonowości. Stała wygładzania α jest używana do kontroli tempa, z jakim aktualizowane prognozy będą dostosować się do poziomu
średniej szeregu czasowego9. Rekurencyjną postać równania modelu Browna jest
zapis:
𝑎𝑡 = 𝛼𝑦𝑡 + (1 − 𝛼)𝑎𝑡−1
(1)
gdzie:
𝑎𝑡 , 𝑎𝑡−1 – wyrównane wykładniczo średnie odpowiednio po okresach
t oraz t – 1,
𝑦𝑡
– ostatnio zaobserwowana wielkość zmiennej prognozowanej,
𝛼
– parametr wyrównania wykładniczego, który może przyjmować
wartości z przedziału <0;1>10.
Model Browna jest rozwinięciem metody średnich ważonych. Wagi maleją
wykładniczo wraz z coraz starszymi danymi. Wartość 𝛼 dobiera się np. na podstawie kryterium najmniejszego błędu średniokwadratowego prognoz wygasłych11.
Z. Sarjusz-Wolski zwraca uwagę na to, że im bliżej jedności jest parametr 𝛼,
tym bardziej nowo obliczona średnia uwzględnia najnowszą wartość zmiennej
prognozowanej. W przypadku przyjęcia 𝛼 = 1, oceną wartości zmiennej stałaby
się tylko ostatnia faktyczna wartość zmiennej prognozowanej. W związku z tym
prognoza na kolejny okres będzie równa ostatnio zaobserwowanej wartości tej
zmiennej. Taki model natomiast, gdzie 𝑦𝑡+1 = 𝑦𝑡 , nazywany jest modelem naiwnym12.
W celu wygładzenia szeregu czasowego, np. sprzedaży, zawierającego trend
oraz wahania, stosuje się liniowy model wygładzania wykładniczego Holta.
W przytoczonym modelu używa się wielomianu stopnia pierwszego do opisania

9

Ibidem, s. 5.
P. Dittmann, E. Szabela-Pasierbińska, I. Dittmann, A. Szpulak, Prognozowanie w zarządzaniu
przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009, s. 223.
11 L. Kowalski, Modelowanie i prognozowanie. Materiały dydaktyczne, Warszawa 2010, s. 59,
http://pis.rezolwenta.eu.org/Materialy/modelowanie.pdf (czerwiec 2015).
12 Z. Sarjusz-Wolski, Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2000, s. 59.
10
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trendu13. Model Holta jest odpowiedni do budowania prognoz krótkoterminowych w przypadku, kiedy szereg czasowy odznacza się istotnymi zmianami
trendu, czyli niestacjonarnością. Opisany jest następującym układem równań:
𝑎𝑡 = 𝛼𝑦𝑡 + (1 − 𝛼)(𝑎𝑡−1 + 𝑏𝑡−1 ) – ocena wartości średniej
(2)
𝑏𝑡 = 𝛽(𝑎𝑡 − 𝑎𝑡−1 ) + (1 − 𝛽)𝑏𝑡−1 – ocena przyrostu średniej (trendu) (3)
𝑦𝑡+𝑇 = 𝑎𝑡 + 𝑏𝑡 ∗ 𝑇
– prognoza na okres t + T
(4)
gdzie:
𝑎𝑡 , 𝑎𝑡−1 – średnie obliczone wykładniczo po okresach t (ostatnio zakończonym) i t – 1 (poprzednim),
𝑏𝑡 , 𝑏𝑡−1 – średnie zmiany trendu obliczone wykładniczo po okresach t i t – 1,
𝛼, 𝛽
– parametry wyrównania wykładniczego, które mogą przyjmować
wartości z przedziału <0;1>,
𝑦𝑡
– ostatnia wartość zmiennej prognozowanej,
𝑦𝑡+𝑇
– prognoza zmiennej y w okresie t + T (dla T = 1, 2,…)14.
Formułując liniowy model wygładzania wykładniczego Holta potrzebuje początkowych wartości a i b. Wiele rozwiązań tego problemu można znaleźć w literaturze naukowej. Jedna z propozycji polega na przyjęciu za 𝑎1 pierwszej wartości zmiennej prognozowanej: 𝑦1 , a za 𝑏1 – różnicy 𝑦2− 𝑦1 . Początkowymi
wartościami 𝑎1 i 𝑏1 mogą być także odpowiednio: wyraz wolny i współczynnik
kierunkowy liniowej funkcji trendu oszacowanej na podstawie próbki wstępnej.
Kolejnym problemem pojawiającym się przy modelu Holta jest wyznaczenie
wartości parametrów 𝛼 𝑖 𝛽. Parametry te określa się najczęściej za pomocą serii
eksperymentów komputerowych, stosując różne kombinacje wartości parametrów 𝛼 𝑖 𝛽, po czym wybiera się tę, która minimalizuje średni błąd prognoz wygasłych15.
W przypadku szeregów czasowych z tendencją rozwojową, wahaniami sezonowymi oraz wahaniami przypadkowymi można użyć modelu Wintersa. W sterowaniu zapasami, które odbywa się w skali operacyjnej, mamy do czynienia
głównie z wahaniami sezonowymi, czyli zamykającymi się w cyklu rocznym.
W takim wypadku wyżej omawiane modele skutkowałyby prognozami obarczonymi błędem systematycznym. Z tego względu to właśnie model Wintersa jest

13 P. Dittmann, E. Szabela-Pasierbińska, I. Dittmann, A. Szpulak, Prognozowanie w zarządzaniu…, s. 18.
14 Z. Sarjusz-Wolski, Sterowanie zapasami…, s. 59–61.
15 Ibidem, s. 67.
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adekwatny do prognozowania szeregów czasowych z sezonowością. Przedstawiony poniżej model Wintersa uwzględnia tzw. sezonowość multiplikatywną,
czyli taką, w której zmienność wielkości amplitudy wahań jest stała.
Sezonowość multiplikatywna w praktyce występuje częściej niż addytywna.
Omawiany model Wintersa z sezonowością multiplikatywną można opisać za
pomocą następującego układu równań:
𝛼𝑦𝑡
𝑎𝑡 =
+ (1 − 𝛼)(𝑎𝑡−1 + 𝑏𝑡−1 ) – ocena wartości średniej (trendu) (5)
𝑐𝑡 −𝐾

𝑏𝑡 = 𝛽(𝑎𝑡 − 𝑎𝑡−1 ) + (1 − 𝛽)𝑏𝑡−1
𝛾𝑦
𝑐𝑡 = 𝑡 + (1 − 𝛾)𝑐𝑡−𝐾
𝑎𝑡

– ocena przyrostu trendu
– ocena wskaźnika sezonowości

(6)
(7)

𝑦𝑡+𝑇 = (𝑎𝑡 + 𝑏𝑡 ∗ 𝑇)𝑐𝑡−𝐾+𝑇
– prognoza na okres t + T
(8)
gdzie:
𝑎𝑡 , 𝑎𝑡−1 – wartość średnia dla okresów t i t – 1,
𝑏𝑡 , 𝑏𝑡−1 – średnie zmiany trendu obliczone po okresach t i t – 1,
𝑐𝑡
– wskaźnik sezonowości dla okresu t,
K
– cykl sezonowości ( w przypadku danych miesięcznych K = 12,
zaś dla danych kwartalnych K = 4),
𝛼, 𝛽, 𝛾
– parametry wyrównywania wykładniczego, przyjmujące wartości z przedziału <0;1>,
𝑦𝑡
– ostatnia wartość zmiennej prognozowanej,
𝑦𝑡+𝑇
– prognoza zmiennej y w okresie t + T.
Badania własne – analiza wyników
Na rysunku 1 zestawiono prognozę oraz sprzedaż wina białego Bordeaux
Moelleux. Sezonowość sprzedaży wyraźnie wskazuje na wzrost kupna w miesiącach świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc). Przyjęta prognoza stosowana
w obiekcie badawczym (sieć hipermarketów – obiekt badawczy wykorzystuje
prostą prognozę według średniej arytmetycznej). Prognoza stosowana znacząco
odbiega od faktycznej sprzedaży. Jakakolwiek reakcja prognozy na wahania popytu następuje już po okresie jej wzrostu bądź spadku, czyli jest zwyczajnie spóźniona. Stosowane rozwiązanie sprawia, że prognozy są błędne. Na podstawie zebranych dokumentów zdarzały się przypadki braku wybranych marek win
w asortymencie sklepu.
Na rysunku 2 przedstawiono analogiczne zestawienie danych dotyczących
wina białego wytrawnego. W tym wypadku sprzedaż wyróżnia się pewną cyklicznością. Prognoza wyraźnie oddaje charakter średniej arytmetycznej, słabo
reagując na wahania sprzedaży.
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Rys. 1. Zestawienie prognozy stosowanej w obiekcie badawczym i sprzedaży wina białego, półsłodkiego Bordeaux Moelleux
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych obiektu badawczego.

Rys. 2. Zestawienie prognozy stosowanej w obiekcie badawczym i sprzedaży wina białego, wytrawnego Bordeaux
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych obiektu badawczego.

W tym wypadku sprzedaż wyróżnia się pewną cyklicznością. Prognoza wyraźnie oddaje charakter średniej arytmetycznej, słabo reagując na wahania sprzedaży.
Badania własne – proponowany model prognozy
Prognoza sprzedaży wina białego Bordeaux Moelleux stworzona za pomocą
modelu Wintersa, zaznaczona linią „wykropkowaną” na rysunku 3, wręcz ideal-
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nie trafia w sprzedaż rzeczywistą w grudniu 2013 i 2014, czyli w okresie najwyższej sprzedaży. Model Wintersa nieco gorzej radzi sobie z prognozą w marcu
i kwietniu 2013 roku oraz czerwcu i lipcu 2014 roku, co może być spowodowane
zbyt dużymi wahaniami losowymi, których nie jest się w stanie dokładnie przewidzieć. Wstępne badania i dokonane pomiary na podstawie raportów zamówień
i sprzedaży wskazują, że model Wintersa może być z powodzeniem stosowany
przynajmniej w okresach spodziewanego wzrostu sprzedaży. W przypadku wina
białego w grudniu każdego roku.

Rys. 3. Zestawienie sprzedaży, prognozy stosowanej w obiekcie badawczym i prognozy według
modelu Wintersa dla wina białego, półsłodkiego Bordeaux Moelleux
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych obiektu badawczego.

W odniesieniu do kolejnego badanego wina – białego Bordeaux, prognoza
według modelu Wintersa przebiega niemalże na równi ze sprzedażą, z niewielkimi odchyleniami (rys. 4). Prognoza Wintersa dobrze reaguje na wahania sezonowe, podobnie jak w poprzednim przykładzie. Tak trafna prognoza świadczy
o niewielkich wahaniach losowych badanej pozycji oraz na regularnych wahaniach sezonowych na podobnym poziomie. W tym przypadku trafność prognozy
Wintersa jest dużo bliższa rzeczywistej sprzedaży nie tylko w sezonie, przypadającym dla tego wina w czerwcu i grudniu, ale także w pozostałych okresach.

554

Andrzej Wojciechowski, Natalia Wojciechowska

Rys. 4. Zestawienie sprzedaży, prognozy stosowanej w obiekcie badawczym i prognozy modelu
Wintersa dla wina białego, wytrawnego Bordeaux
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych obiektu badawczego.

W odniesieniu do przedstawionych win czerwonych, prognoza wyznaczona
za pomocą modelu Wintersa znacznie celniej trafia w zwyżkującą sprzedaż grudniową niż prognoza za pomocą średniej arytmetycznej ruchomej. W przypadku
wina Porto w pozostałych miesiącach, z wyjątkiem spadku sprzedaży w styczniu,
prognoza Wintersa nieznacznie tylko odchyla się od faktycznej sprzedaży.
Podsumowanie
Zebrane wyniki średnich błędów kwadratowych prognozy Wintersa oraz prognozy obiektu badawczego można użyć do oszacowania możliwego obniżenia
braków magazynowych. Jako że najbardziej problematycznym okresem do prognozowania sprzedaży jest moment jej najwyższego wzrostu (okresy świąteczne), braki przypadały na lata 2013 i 2014. Z chwilą wprowadzenia do sieci
prognozowania opartego na proponowanym modelu w 2015 roku (święta wielkanocne), braki w niektórych markach zostały zmniejszone do minimum.
W praktyce, dzięki zastosowaniu modelu Wintersa poziom niedoboru win
zmniejszył się czterokrotnie. W łącznym rozrachunku poziom braków zanotowanych w badanym okresie wynosił 10,54% (wg modelu średniej arytmetycznej,
stosowanego przez sieć), a po zastosowaniu rozwiązania proponowanego przez
autorów obniżył się do 3,05%, Potwierdziła się przyjęta hipoteza. Aktualnie dalej
trwają prace nad udoskonaleniem modelu prognozowania.
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Autorzy artykułu nie przedstawili w swoich rozważaniach danych dotyczących wszystkich obiektów, które były objęte procesem badawczym.
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THE USE OF CLASSICAL METHODS OF FORECASTING
DEMAND IN THE LOGISTICS OF LARGE RETAIL CHAINS
Summary
The paper is an attempt of indicating the appropriate attitude for stock planning. It requires
a proper selection of forecasting method by harmonizing the relationship between supply and demand. The process should rely on minimizing inventories and reducing costs connected with this
process. The concept of supply and demand are complementary and complements each other. The
authors tried to find an appropriate method of forecasting. The choice of this method depends on
various aspects and external factors e.g. a kind of demand while creating a forecast. In a logistic
reality we have to consider two different types of demand: dependent and independent demand.
The dependent demand is defined as a demand for products or services induced by the need of other
products. The independent demand – the result of decisions taken by a final customer – is developed
under the influence of systematic and random factors.
Keywords: reserve planning, classical methods of forecasting demand, logistics, retail chains
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