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Arystotelesowska koncepcja czáowieka
podstawą racjonalnej dziaáalnoĞci gospodarczej
„[...] dobro wszystkich rzeczy oraz ich przydatnoĞü dla ludzkiego Īycia
zaleĪne są od ich uĪywania i praktycznego stosowania [...].
Arystoteles, ZachĊta do ÞlozoÞi, Frg. 52

WstĊp
Zasadniczy problem, jaki kryje siĊ za tytuáem artykuáu, choü nie zostaá wyraĪony expressis verbis, sprowadza siĊ w istocie do pytania o to, jaką funkcjĊ
w Īyciu ludzkim powinny peániü zasoby materialne, aby korzystający z nich
czáowiek mógá realizowaü swoje istotne dobro, czyli rozwijaü siĊ na ludzką miarĊ, tj. realizowaü czáowieczeĔstwo. Jako Īe w niniejszym przedáoĪeniu pytanie
o ludzkie dobro zadawane jest w związku z nauką o gospodarowaniu (ekonomiką), a ta ma swe Ĩródáo u Arystotelesa, naleĪy przyjrzeü siĊ, jaka koncepcja
czáowieka leĪaáa u podstaw arystotelesowskich poglądów ekonomicznych.
Dobro czáowieka – za Arystotelesem pojmowane jako moĪliwoĞü realizacji (rozwoju) ludzkiej natury (co póĨniej w teoriach personalistycznych zostaáo
okreĞlone jako budowanie swego czáowieczeĔstwa) – jest w cywilizacji zachodniej uznane za kryterium wartoĞciowoĞci w kaĪdej dziedzinie ludzkiego Īycia,
nie wyáączając z niej dziedziny wytwarzania i uĪytkowania Ğrodków materialnych, czyli dziaáaĔ ekonomicznych.
Jakie kwestie doprecyzowują to pojmowanie dobra czáowieka rozumianego
jako rozwijanie ludzkiej natury? Dla Arystotelesa zarówno dobro czáowieka, jak
i dobre Īycie polega na Īyciu w zgodzie z ludzką naturą. Dobro czáowieka realizuje siĊ przez rozwijanie w sobie przymiotów (cnót) wáaĞciwych dla czáowieka,
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a wiĊc przymiotów intelektu/rozumu (cnót intelektualnych) oraz przymiotów
woli (cnót moralnych)1.
Dobra materialne, bĊdące wynikiem ludzkiej dziaáalnoĞci wytwórczej, mają
wartoĞü narzĊdną (instrumentalną) – powinny sáuĪyü dobru czáowieka. W związku z powyĪszym w tytule niniejszych rozwaĪaĔ nie bez przyczyny zostaáo uĪyte
sformuáowanie racjonalna dziaáalnoĞü gospodarcza, z akcentem na przymiotnik
racjonalna. W tej kwestii temat moĪna drąĪyü gáĊbiej. Co to znaczy, Īe czáowiek
dziaáa racjonalnie? Czy czáowiek zawsze dziaáa racjonalnie? Kiedy czáowiek
dziaáa racjonalnie? OdpowiedĨ na te pytania jest uzaleĪniona od przyjĊtej wczeĞniej koncepcji czáowieka.

Czáowiek...
„Czáowiek pozbawiony zdolnoĞci postrzegania i rozumu
staje siĊ podobny do roĞliny,
pozbawiony tylko rozumu staje siĊ podobny do zwierzĊcia;
natomiast czáowiek w peáni obdarzony rozumem staje siĊ podobny do Boga”
Arystoteles, ZachĊta do ÞlozoÞi, Frg. 28
Arystotelesowska teoria czáowieka – podobnie jak jego teoria gospodarowania – nie jest apriorycznym, spekulatywnym wytworem czystego umysáu,
lecz efektem rozumiejącej obserwacji ludzkiego Īycia i dziaáania postrzeganego
w kontekĞcie innych bytów Īyjących i caáej przyrody2. Swoją wizjĊ czáowieka
Arystoteles – Þlozof, ale takĪe przyrodnik – wyprowadziá z badania i dogáĊbnej
analizy wszystkich rodzajów bytów przyrodniczych. W obserwowanym realnym
Ğwiecie wyróĪniá byty pozbawione Īycia (gr. ta onta apsycha) oraz byty Īyjące
1
U Arystotelesa przedmiotem etyki nie jest pojĊcie (idea) dobra, lecz dobro rozumiane jako szczĊĞcie, a szczĊĞcie polega na dobrym Īyciu, bĊdącym efektem dobrego postĊpowania. Dobrym postĊpowaniem jest takie, które jest swoiĞcie ludzkie. A skoro czáowieka od zwierząt odróĪnia rozum, to znaczy, Īe dobrym postĊpowaniem jest postĊpowanie rozumne. DziĊki rozumnemu postĊpowaniu czáowiek osiąga szczĊĞcie. RozumnoĞü dziaáania jest pierwszym warunkiem szczĊĞcia.
SzczĊĞcie domaga siĊ jednak równieĪ dóbr drugorzĊdnych, takich jak zdrowie, przyjaĨĔ, majątek.
I tu wkraczamy w obszar wyznaczony przez Arystotelesa ekonomice: dobra wytworzone dziĊki rozumnej przedsiĊbiorczoĞci są dobrami drugorzĊdnymi, jednak niezbĊdnymi, aby czáowiek
mógá osiągnąü szczĊĞcie. Gdy w sferze dóbr drugorzĊdnych zachodzą braki, zakáóca siĊ peániĊ
szczĊĞcia [por. np. SwieĪawski 2000, s. 146]. SzczĊĞcie w swojej istocie jest czymĞ staáym, a nie
wyrywkowym, i dlatego nie moĪna go myliü z przyjemnoĞcią czy zadowoleniem. Nasze Īycie
rozumne zasadza siĊ na dwóch podstawowych czynnoĞciach: poznawaniu i dziaáaniu.
2
Z tego wzglĊdu nie moĪna zapominaü, Īe dla Arystotelesa „czáowiek” jest nazwą wyáącznie gatunkową (czáowiek jako egzemplarz gatunku), poniewaĪ nie zna jeszcze, wypracowanego wiele
wieków póĨniej na gruncie filozofii chrzeĞcijaĔskiej, pojmowania czáowieka jako osoby.
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(gr. ta onta empsycha), czyli takie byty, które mają w sobie Ĩródáo Īycia. To Ĩródáo Īycia Stagiryta nazywaá psyché (ȥȣȤȒ). W staroĪytnej áacinie okreĞlono je
terminem anima, a w jĊzyku polskim terminem dusza3.
To wáaĞnie psyché/anima/dusza stanowiáa przedmiot szczególnego zainteresowania Arystotelesa. Jednak sáowo anima – przejĊte od Platona – niech nas nie
wyprowadzi na báĊdne ĞcieĪki idealizmu4. Dla Arystotelesa dusza to rzeczywiste
– niematerialne, lecz związane z materią – Ĩródáo Īycia kaĪdego bytu, to energia
sprawiająca, Īe byt realnie istnieje, a nie jak u Platona – przeciwstawiona ciaáu
idea (wzór rzeczy), istniejąca (niezaleĪnie od ciaáa) ponad empirycznym Ğwiatem. Stagiryta oprócz geniuszu w zakresie rozumienia Ğwiata, tj. bycia metaÞzykiem, byá takĪe uczonym-przyrodnikiem, który reßeksje metaÞzyczne, m.in. zawarte w traktacie „O duszy” („De anima”), poprzedziá studiami przyrodniczymi.
Podstawą tych studiów byáa obserwacja natury i badanie zgromadzonego materiaáu empirycznego. Uzyskane w ten sposób faktyczne dane poddawaá analizie
intelektualnej5, skoncentrowanej na szukaniu przyczyn (bliĪszych oraz przyczyny ostatecznej) kaĪdej rzeczy6. I tu wkraczaá Arystoteles-Þlozof, który zauwaĪyá
i potraÞá wskazaü to, Īe w bytach Īyjących Īycie wystĊpuje w wyraĨnej hierarchii: najniĪej znajduje siĊ Īycie wegetatywne, wyĪej sytuuje siĊ Īycie zmysáowe, a na szczycie hierarchii bytów jest Īycie rozumne. ĩycie wegetatywne
zaklasyÞkowaá jako domenĊ roĞlin, ale takĪe jako cechĊ zwierząt, które ponadto obdarzone są Īyciem zmysáowym. Czáowieka natomiast, posiadającego najwyĪszy rodzaj duszy – duszĊ rozumną – postrzegaá jako taki byt, który oprócz
Īycia wegetatywnego i zmysáowego obdarzony jest specyÞcznym rodzajem Īycia – Īyciem rozumnym: „[...] funkcją duszy jest myĞlenie i rozumowanie albo
o sobie, albo o czymĞ innym” [Arystoteles, ZachĊta do ÞlozoÞi, Frg. 85].

3

Począwszy od Arystotelesa w tradycji filozoficznej na oznaczenie formy substancjalnej istoty Īyjącej uĪywa siĊ nazwy dusza (gr. ȥȣȤȒ [psyché], áac. anima) – por. Anzenbacher [2003,
s. 107].
4
Przed idealizmem chroniáo StagirytĊ wychowanie w rodzinie lekarskiej oraz w naturalny sposób
wynikające z tego wychowania wyksztaácenie biologiczne.
5
Poznanie ludzkie jest wedáug Arystotelesa w swych Ĩródáach empiryczne, to znaczy zostaje wywoáane oddziaáywaniem przyrody na aparat poznawczy czáowieka. Przy czym oddziaáywanie
czynników przyrodniczych rozpoczyna proces poznawczy (jest to tzw. empiryzm genetyczny),
ale go nie koĔczy. Uzyskane ze Ğwiata dane zmysáowe poddaje czáowiek procesom intelektualnym, których celem jest ich rozumiejące wyjaĞnienie, polegające na odczytaniu treĞci koniecznych (a nie akcydentalnych) w danej rzeczy czy zjawisku.
6
Prawdziwą wiedzĊ z opinii autorytetów nie czerpie siĊ ani nie polega ona na wnioskach z uogólnieĔ indukcji, lecz wynika ona ze znajomoĞci przyczyn rzeczy i zjawisk (áac. scire per causas
– poznawaü w celu odszukania przyczyn) [zob. np. SwieĪawski 2002, s. 139]. Zgodnie z arystotelesowską teorią przyczyny i skutku coĞ ontologicznie mniej doskonaáego nie moĪe byü przyczyną
czegoĞ bytowo doskonalszego.
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Wszystkie trzy poziomy Īycia – wegetatywny, zmysáowy i umysáowy/rozumny (niektórzy interpretatorzy Arystotelesa mówią o trzech duszach) – wystĊpują równoczeĞnie tylko w czáowieku. Usytuowanie bytu w hierarchii Īycia –
a wiĊc w hierarchii Ğwiata oĪywionego – zaleĪy od pierwiastka bĊdącego Ĩródáem Īycia, a wiĊc od psyché/anima/duszy7. Dusza ludzka posiada wáadzĊ wegetatywną (wspólną z roĞlinami), wáadzĊ zmysáową (wspólną ze zwierzĊtami)
oraz wáadzĊ rozumną, wáaĞciwą tylko dla czáowieka. BĊdąc zasadą Īycia, dusza
jest równieĪ zasadą rozumnoĞci (Īycia intelektualnego). Rozum jest wedáug Stagiryty nieĞmiertelny i ma boskie pochodzenie: „Nie pozostaje nam zatem nic
innego jak przyjąü, Īe sam tylko rozum (dusza intelektualna) wchodzi do niego
[czáowieka – dop. T.Z.] z zewnątrz i Īe on sam jeden jest boski” [Arystoteles,
O rodzeniu siĊ zwierząt, II, 3 (736 b), s. 76].
Koncepcja duszy – pojmowanej jako czynnik Īycia, a w dalszej interpretacji
metaÞzycznej jako forma (gr. morphé) organizująca nieokreĞloną materiĊ (gr.
hýle) do bycia konkretnym istnieniem – stanowi podstawĊ arystotelesowskiej
antropologii ÞlozoÞcznej8.
Rozpatrując bytowoĞü bytu usytuowanego najwyĪej w hierarchii istnieĔ,
Arystoteles zdeÞniowaá czáowieka jako istotĊ Īyjącą, która posiada rozum: zóon
lógikon (od gr. zóon – to co Īyje, istota Īyjąca; gr. lógos – sáowo, rozum, duch),
a wiĊc jako rozumną istotĊ Īyjącą. W kontynuującej myĞl arystotelesowską kul-

7

Wielu poprzedników Arystotelesa (np. Pitagoras, Heraklit, Platon) uwaĪaáo duszĊ wyáącznie za
czynnik ruchu, co zmuszaáo do postrzegania duszy jako czegoĞ zewnĊtrznego wobec bytu Īyjącego. Arystoteles dostrzegá wewnĊtrzny związek ruchu z bytem, jako aktualizowanie siĊ moĪnoĞci
tkwiących w bycie. Temu czynnikowi dającemu Īycie poĞwiĊciá odrĊbne rozwaĪania, zebrane
i wydane pod tytuáem „Peri psyches” (áac. „De anima”, pol. „O duszy”).
8
Antropologie (od gr. ánthropos – czáowiek) nie-filozoficzne (np. antropologia biologiczna, medyczna, fizjologiczna, paleontologiczna, psychologiczna, spoáeczna, kulturowa) badają czáowieka metodami nauk szczegóáowych, analizując wybrane aspekty ludzkiego bytu. W odróĪnieniu
od tych dyscyplin antropologia filozoficzna jest jedyną nauką ujmującą czáowieka w jego caáoksztaácie (filozofia jest wiedzą nastawioną na caáoĞü badanego zjawiska, a nie na specjalistyczne
badanie poszczególnych jego aspektów). Peány sens czáowieczeĔstwa oraz rodzaj dziaáaĔ prowadzących do tego czáowieczeĔstwa moĪna próbowaü okreĞliü dopiero wtedy, gdy uda siĊ spojrzeü
na czáowieka caáoĞciowo i odkryü jego istotĊ (pytanie o sens, zarówno w sferze osobowej, jak
i spoáecznej, nie znajduje odpowiedzi w naukach szczegóáowych). Psyché/dusza jest u Arystotelesa odpowiednikiem formy substancjalnej i oznacza jeden z dwóch elementów bytu rzeczywistego: formy (gr. morphé) i materii (gr. hýle). NieokreĞlona materia (w znaczeniu ontologicznym,
a nie przyrodniczym; naleĪy tu abstrahowaü od przyrodoznawczego pojmowania materii) jest
biernym podáoĪem kaĪdej zmiany. Elementem czynnym, nadającym materii okreĞlony ksztaát
i ontologiczną peániĊ bycia w ramach okreĞlonego gatunku (np. bycia dĊbem, koniem, czáowiekiem) jest forma. Wynikiem poáączenia materii i formy, jako dwóch nieodáącznych elementów, są
wszystkie realne byty, zarówno nieoĪywione, jak i oĪywione, a wĞród tych ostatnich – czáowiek
(tzw. hylemorficzna koncepcja czáowieka).
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turze áaciĔskiej termin zóon lógikon przeáoĪono jako animal rationale, co – zgodnie z intencją Þlozofa – naleĪy táumaczyü jako zmysáowa istota rozumna9.
W ten sposób Arystoteles wskazaá na dwa bieguny, miĊdzy którymi rozpiĊty
jest byt ludzki:
– jeden biegun to zmysáowoĞü (animalnoĞü),
– drugi biegun to rozumnoĞü (przekraczanie animalnoĞci – transcendentnoĞü)10.
Przez swoją cielesnoĞü czáowiek naleĪy do Ğwiata przyrody: jest istotą Īyjącą – zmysáową, poniewaĪ wáaĞciwoĞci istot Īyjących zmysáowych odnoszą siĊ
równieĪ do czáowieka. Jest czáowiek gatunkiem animalnym (áac. homo sapiens),
z racji swojej animalnoĞci osadzonym w materii oĪywionej. Jednak z powodu
swojej rozumnoĞci/duchowoĞci czáowiek transcenduje (przekracza) Ğwiat animalny, zmysáowy11. Ten rozumny/duchowy (tzn. nieorganiczny) wymiar czáowieka Arystoteles postrzegaá jako pierwiastek boski w czáowieku, stanowiący
istotĊ czáowieczeĔstwa12. PodkreĞlmy: czáowiek, z racji swej rozumnoĞci, przekracza Ğwiat zwierzĊcy (organiczny). W przeciwieĔstwie do zwierząt czáowiek
odróĪnia záo od dobra i dziaáanie sprawiedliwe od niesprawiedliwego.
Aby wáaĞciwie zrozumieü arystotelesowskie pojmowanie czáowieka jako
rozumną istotĊ zmysáową (zóon lógikon – animal rationale), naleĪy mieü ĞwiadomoĞü tego, Īe u Stagiryty ontyczna struktura bytu ludzkiego nie polega na
tym, Īe czáowiek to zwierzĊca biologicznoĞü z tylko „naáoĪoną” na nią jakąĞ rozumnoĞcią/duchowoĞcią. Czáowiek to biologicznoĞü specyÞcznie ludzka, której
istotną cechą jest nierozerwalne bytowe odniesienie do rozumu, a wiĊc tego, co
pozabiologiczne: „[...] czĊĞcią nas jest dusza, czĊĞcią ciaáo; jedno rządzi, drugie
podlega rządzeniu, jedno dziaáa, drugie jest narzĊdziem. Zastosowanie tego, co
podlega rządzeniu, tj. instrumentu, jest zawsze podporządkowane temu, co rządzi
dziaáa” [Arystoteles, ZachĊta do ÞlozoÞi, Frg. 59]. Prekursor egzystencjalizmu,
9
To z powodu angielskiego táumaczenia áaciĔskiego terminu animal rationale jako „zwierzĊ rozumne” z naturalistycznym akcentem na zwierzĊcoĞü/zmysáowoĞü, wspóáczeĞnie rozpowszechniáo siĊ báĊdne pojmowanie arystotelesowskiej wizji czáowieka jako gáównie istoty zmysáowo-zwierzĊcej, z „dodatkiem” rozumnoĞci, która w takiej interpretacji nie stanowi cechy konstytutywnej
czáowieka.
10
„Czáowiek jest jedynym zwierzĊciem, które ma prostą postawĊ, bo jego natura i istota są boskie
[są pierwiastkiem boskim – dop. T.Z.]. OtóĪ funkcją wáaĞciwą istocie najbardziej zbliĪonej do
bóstwa jest myĞlenie i mądroĞü” [Arystoteles, O czĊĞciach zwierząt…, 686 a 27].
11
Jak wskazuje znakomity znawca arystotelizmu SwieĪawski [2000, s. 146], w systemie Arystotelesa duch nie jest tylko dodany do materii, ale przenika ją do gáĊbi.
12
„Ten wáaĞnie pierwiastek boski w kaĪdym czáowieku moĪe, jak siĊ zdaje, byü uwaĪany za czáowieka samego, skoro jest jego pierwiastkiem lepszym i istotnym [podkr. T.Z.]; [...]. Dla czáowieka
tedy jest nim [pierwiastkiem boskim – dop. T.Z.] Īycie zgodne z rozumem, poniewaĪ rozum bardziej niĪ cokolwiek innego jest czáowiekiem (tzn. stanowi istotĊ czáowieka).” [Arystoteles, Etyka
nikomachejska, 1178 a 2–8].

10
duĔski Þlozof Søren Kierkegaard [1982, s. 146] okreĞlaá czáowieka jako syntezĊ
skoĔczonoĞci i nieskoĔczonoĞci, tego, co doczesne i tego, co wieczne, wolnoĞci
i koniecznoĞci. WspóáczeĞnie to napiĊcie miĊdzy dwoma biegunami bytowania
czáowiek okreĞla siĊ czĊsto jako „dramat natury i osoby”.
JuĪ sama cielesnoĞü czáowieka ujawnia, Īe jest on bytem transcendującym
Ğwiat przyrody:
– w porównaniu do zwierząt czáowiek jest nieprzystosowany biologicznie do
Ğrodowiska przyrodniczego (brak mu upierzenia, sierĞci, káów, pazurów, siáy
i zwinnoĞci Þzycznej) – sam sobie musi stworzyü moĪliwoĞü Īycia w Ğwiecie przyrody; musi staü siĊ homo faber – istotą, która przez rozumną pracĊ,
w tym przez dziaáania gospodarcze, tworzy sobie dogodne warunki do Īycia
i rozwoju,
– zwierzĊta nawet wtedy, kiedy zachowują siĊ „inteligentnie”, mają inteligencjĊ
ograniczoną do instynktów organiczno-popĊdowych, czáowiek natomiast nie
ogranicza siĊ tylko do instynktownych odniesieĔ do Ğrodowiska, lecz potraÞ
rozpoznawaü, czym to Ğrodowisko jest, jakie jest, jak moĪna je wykorzystaü
do swoich celów. Odniesienie do Ğwiata przyrody jest dla czáowieka bodĨcem
do poznawania, do dziaáania i uĪywania przedmiotów do swoich celów.
Jak zatem postrzegaü czáowieka jako jednoĞü cielesno-duchową, skoro jest
on zarazem cielesną istotą zmysáową i podmiotem duchowym?
Wnikliwy obserwator zauwaĪy i potwierdzi to, na co wskazywaá Kierkegaard, a mianowicie, Īe we wszystkich dziaáaniach ludzkich dostrzegalne są zarówno czynnoĞci witalne (wegetatywne i zmysáowe), jak i czynnoĞci (akty) duchowe
(np. poznanie ludzkie ma zawsze podstawy zmysáowe, jednak procesy uogólnienia poznania zmysáowego wykraczają juĪ poza zmysáowoĞü – wkraczają tu
typowo intelektualne zdolnoĞci abstrahowania, rozumowania i sądzenia/oceny,
które są aktami duchowymi).
Realistyczna reßeksja nad czáowiekiem pokazuje go najpierw jako istotĊ
zmysáową kierowaną prawami przyrody, a nastĊpnie prowadzi do czáowieka
jako podmiotu, który transcenduje przyrodĊ13. Czáowiek jawi siĊ jako uczestnik dwóch Ğwiatów: Ğwiata materialno-zmysáowego i Ğwiata transcendentnego,
przekraczającego tĊ zmysáowoĞü14. Nurty naturalistyczne zamykają czáowieka
w Ğwiecie materialno-zmysáowym. Nurty idealistyczne, podąĪając za Platonem,
a w nowoĪytnoĞci za Kartezjuszem, postrzegają czáowieka jako istotĊ wyáącznie duchową (Platon: czáowiek = duch/dusza, ciaáo jest wiĊzieniem dla duszy;
Kartezjusz: czáowiek to duchowa istota myĞląca – res cogitans, Cogito, „ja”,
ciaáo natomiast to niemająca Īadnego związku z duszą materia – res extensa,
13

Por. np. Anzenbacher [2003, s. 265].
Por. np. Possenti [2007].
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materialnoĞü zajmująca okreĞloną przestrzeĔ). Zarówno naturalizm, jak i realizm
przedstawiają redukcyjne koncepcje czáowieka, stworzone na podstawie báĊdu
logicznego pars pro toto – eksponujące jeden z aspektów bycia czáowiekiem,
z pominiĊciem pozostaáych, i ten jeden aspekt traktując jako jedyny.
Integralną wizjĊ czáowieka przedstawiają nurty realistyczne, biorące swój
początek w metaÞzyce i antropologii ÞlozoÞcznej Arystotelesa. Nurty realistyczne, nie odmawiając czáowiekowi przysáugującej mu cielesnoĞci, nie ograniczają
jego statusu ontycznego do pierwiastka biologicznego, jednak wskazują na jego
rozumnoĞü/duchowoĞü jako cechĊ konstytutywną bytu ludzkiego. Czáowiek to
jednoĞü cielesno-duchowa. ĩadnego z tych elementów nie da siĊ pominąü, jeĞli
chce siĊ zgodnie ze stanem faktycznym rozpatrywaü dziaáania czáowieka15. Przy
czym nie moĪna zapominaü, Īe ludzka duchowoĞü wyraĪa siĊ zawsze „cieleĞnie”,
istnieje w nierozerwalnej áącznoĞci z ciaáem. I dlatego realistyczna antropologia
ÞlozoÞczna dociekając istoty czáowieka, wychodzi od analizy jego czynów. To
w dziaáaniach czáowieka dostrzegalne są aspekty Ğwiadczące o jego cielesnoĞci, jak i te, które przekraczają (transcendują) cielesnoĞü. Zasadnicze dziaáania
ludzkie wskazujące na przekraczanie cielesnoĞci to akty poznania, miáoĞci, wolnoĞci i twórczoĞci. Podmiotem tych aktów nie moĪe byü ciaáo, gdyĪ, zgodnie
z arystotelesowską zasadą przyczyna nie moĪe wywoáaü skutku doskonalszego
od niej samej. Realistyczny obraz czáowieka to cielesnoĞü naznaczona rozumem,
cielesnoĞü uduchowiona.
Stanowiska skrajnie empirystyczne oraz naturalistyczne w ogóle nie chcą sáyszeü o Īadnym duchu, transcendentnoĞci, podmiotowoĞci. Stanowiska takie mają
charakter albo biologistyczny (redukują czáowieka do poziomu istoty czysto organicznej, np. do poziomu zwierzĊcia), albo Þzykalny (redukują czáowieka do procesów Þzyczno-chemicznych). Oba podejĞcia konstruują redukcjonistyczną koncepcjĊ czáowieka. Takie redukcje mogą byü pomocne w tworzeniu niektórych modeli
nauk szczegóáowych, ale przenoszone na caáoĞü Īycia czáowieka są nieprawdziwe,
a wiĊc szkodliwe, a nawet niebezpieczne dla czáowieka. Jednak wiĊkszoĞü myĞlicieli (z wyjątkiem tych o nastawieniu materialistyczno-naturalistycznym, wywodzących siĊ z atomistyczno-materialistycznych teorii Demokryta) – zarówno w
Ğredniowieczu, jak i w nowoĪytnoĞci – zgodnie z Arystotelesem wskazywaáa na
transcendentny wymiar czáowieka, wynoszący go ponad jego cielesnoĞü16.
15

Por. np. P. JaroszyĔski [2007].
Przykáadowo Hegel [1964] te dwa bieguny czáowieczeĔstwa przedstawiá nastĊpująco: „Czáowiek jest zwierzĊciem, ale nawet w swych zwierzĊcych funkcjach nie ogranicza siĊ do nich tak
jak zwierzĊ, jako do czegoĞ, co jest samo w sobie, lecz uĞwiadamia je sobie, poznaje i podnosi
(jak np. proces trawienia) na wyĪynĊ Ğwiadomej siebie wiedzy. DziĊki temu czáowiek przeáamuje
granicĊ swej bezpoĞrednioĞci w sobie, i wáaĞnie dlatego, Īe jest zwierzĊciem, przestaje nim byü
i dochodzi do ĞwiadomoĞci siebie jako ducha) [Hegel, Estetyka, I, 34].
16

12
Prezentując arystotelesowski obraz czáowieka (rys.), nie moĪna pominąü
jeszcze jednej istotnej kwestii jego antropologii, a mianowicie teleologizmu immanentnie wpisanego w strukturĊ czáowieka. W ujĊciu Arystotelesa czáowiek to
taki byt, który w swojej strukturze ontycznej ma zawarty cel swego bycia/istnienia. Dusza/forma organizuje wszystkie czĊĞci Īywego organizmu ku dobru
caáoĞci. Dziaáanie duszy/formy nie polega na doáączaniu siĊ do okreĞlonego juĪ
ksztaátu materii, lecz na tworzeniu z nieokreĞlonej materii organicznego, uporządkowanego organizmu. To uporządkowanie nadaje bytowi jego wewnĊtrzny
cel17. KaĪdy byt Īyjący jest ukierunkowany na wáaĞciwy dla siebie rozwój. Rozwój ten, odpowiedni dla kaĪdego gatunku i rodzaju bytu, jest jego celem. Cel
ten jest zawarty w bycie Īyjącym od początku jego Īycia i urzeczywistniany jest
w procesie Īyciowym. KaĪda istota Īyjąca jest tak zorganizowanym organizmem,
Īe podczas caáego Īycia realizuje swój wewnĊtrzny cel. Taki cel organiczny mają
w sobie zwierzĊta, ma je równieĪ czáowiek. Poprzez celowoĞü poszczególnych
bytów caáa przyroda ukazuje siĊ jako teleologicznie uporządkowana (teleologizm, od gr. télos – cel; teleologia – nauka o celach)18.
CZàOWIEK-OSOBA

ANIMALNOĝû/CIELESNOĝû

wegetatywnoĞü
zmysáowoĞü
skoĔczonoĞü
determinizm biologiczny

DUCHOWOĝû/TRANSCENDENTNOĝû

podmiotowoĞü
rozumnoĞü
nieskoĔczonoĞü
autodeterminizm (wolnoĞü)

Rysunek
Czáowiek jako jednoĞü animalnoĞci i duchowoĞci

Celem wszystkich dziaáaĔ cząstkowych wedáug Arystotelesa powinno byü
dobro ludzi19 wchodzących w skáad paĔstwa. Na paĔstwo skáadają siĊ spoáecznoĞci powiązane róĪnorodnymi wiĊzami osobowymi. WiĊzy te są prawidáowe,
17
Arystoteles ukazuje to w formie przykáadu wziĊtego ze Ğwiata przyrody: ĪoáądĨ ma zakodowany
w sobie cel stania siĊ dĊbem i wydania kolejnych ĪoáĊdzi.
18
Mówi siĊ, Īe filozofia zaczĊáa siĊ od zdziwienia nad áadem panującym w Ğwiecie przyrody,
od zdziwienia, Īe jest kosmos (gr. țȩıȝȠȢ [kosmos] – áad), a nie chaos, a wiĊc Īe w Ğwiecie
panuje rozumnoĞü. Podobnie jak filozofia, kaĪda dyscyplina naukowa musi zakáadaü, Īe rzeczywistoĞü jest rozumna, Īe istnieje teleologicznie uporządkowanie, a nie chaos. Aby zmierzaü do
systematycznego wyjaĞnienia Ğwiata, naleĪy przyjąü, Īe przyroda jest ustrukturyzowana rozumnie
i pozwala odkryü istniejące w niej prawidáowoĞci w postaci praw przyrodniczych.
19
W pierwszym zdaniu „Etyki nikomachejskiej” Arystoteles nastĊpująco zdefiniowaá dobro: „Wszelka sztuka i wszelkie dociekanie, a podobnie teĪ wszelkie dziaáanie, jak i postanowienie (decyzja)
zdają siĊ zdąĪaü do jakiegoĞ dobra, dlatego trafnie okreĞlono dobro jako cel wszelkiego dąĪenia”.
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jeĪeli umoĪliwiają tworzącym je osobom realizacjĊ ich potencjalnoĞci, czyli ich
osobowego dobra indywidualnego i wspólnotowego. Celem dziaáalnoĞci polityczno-ekonomicznej powinno byü takĪe ostatecznie dobro wspólne obywateli,
polegające na ustanowieniu sprawiedliwego áadu spoáecznego i ekonomicznego,
umoĪliwiającego dobre Īycie obywateli. Dobro wspólne jest nieantagonistyczne, tzn. jest rzeczywistym celem zarówno poszczególnego czáowieka, jak i caáej
spoáecznoĞci20. Wzrost dobra poszczególnej osoby jest zarazem wzrostem dobra
caáego spoáeczeĔstwa. Przy okazji zaistnienia niebezpieczeĔstwa niewáaĞciwej
(komunizującej) interpretacji arystotelesowskiego „dobra wspólnego”, naleĪy
podkreĞliü, Īe Þlozof byá zwolennikiem wáasnoĞci prywatnej i o Īadne „wspólnoĞci majątkowej” nie roiá. UwaĪaá, Īe wáasnoĞü (prywatna – bo tylko taka jest
wáasnoĞcią w caáej rozciągáoĞci) sprzyja motywacji do pracy.
W sferze dziaáaĔ ekonomicznych arystotelesowska teleologia przestrzega,
aby czĊste wĞród osób przedsiĊbiorczych nakierowanie na wydajnoĞü i sukces
nie przysáaniaáo celu gáównego wytwarzania dóbr materialnych, jakim jest istotne dobro poszczególnego czáowieka i w efekcie dobro wspólne caáego spoáeczeĔstwa. We wszelkich dziaáaniach wytwórczych i dystrybucyjnych istnieje
wiĊc koniecznoĞü uwzglĊdniania zasad etyki spoáecznej, czyli zgodnie z Arystotelesem, zasad ekonomiki, tj. rozumnego gospodarowania.

...i jego rozumne gospodarowanie
W Helladzie w IV wieku przed Chrystusem Īycie gospodarcze toczyáo siĊ
w gospodarstwie domowym, w którym produkcja zaspokajaáa konsumpcjĊ rodziny, a handel nie odgrywaá decydującej roli. Z klasycznej kultury greckiej wyrasta termin ekonomika i zespóá zagadnieĔ oznaczany tym pojĊciem21. DeÞnicja klasyczna okreĞla ekonomikĊ jako dziaá etyki zajmujący siĊ zagadnieniem
20

Koncepcja dobra wspólnego (áac. bonum commune) u Arystotelesa stanowi odrĊbne zagadnienie, któremu poĞwiĊcono wiele opracowaĔ [np. Krąpiec 2001, Piechowiak 2003].
21
Typowe dla tak pojmowanej ekonomiki jest jedno z pierwszych uĪyü tego terminu oikonomia
– znajdujące siĊ u Ksenofonta z Aten (pisarz i historyk grecki, o dwa pokolenia starszy od Arystotelesa), autora dydaktycznego pisma „O gospodarstwie” („Oikonomikós”). Bez sztuki ekonomiki
majątek jest wyáącznie ciĊĪarem, a nawet zagroĪeniem dla jego uĪytkownika. W dziele tym rozwaĪa kwestie roztropnego kierowania gospodarstwem domowym. Przekonuje, Īe nadmiar dóbr
– podobnie jak i ich brak – jest dla czáowieka uciąĪliwy, a nawet szkodliwy. EkonomikĊ ujmuje
Ksenofont jako bazującą na roztropnoĞci sztukĊ wáaĞciwego prowadzenia gospodarstwa, polegającą na wáaĞciwym wytwarzaniu dóbr i na ich wáaĞciwym uĪytkowaniu. Takie uĪycie terminu „ekonomika” wskazuje, Īe obejmuje on zarówno zasady dotyczące wáaĞciwego wytwarzania
dóbr, jak i ich wáaĞciwego uĪytkowania. Wytwarzanie i uĪytkowanie dóbr warunkują siĊ wzajemnie i nie ma pomiĊdzy nimi rozdĨwiĊku.
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godziwego postĊpowania czáowieka w dziedzinie ekonomicznej. Wskazuje na
sposób Īycia czáowieka w Ğrodowisku rodzinnym, w którym ma on realizowaü
swoje ludzkie moĪliwoĞci. U Arystotelesa ekonomika równieĪ oznaczaáa wiedzĊ
o prawach rządzących gospodarstwem domowym. RozwaĪania nad ekonomiką
zawará Arystoteles w „Polityce”, w „Etyce nikomachejskiej”, a takĪe w „Ekonomice”. Dowodziá, Īe ekonomika wyrasta z naturalnego czáowiekowi sposobu
Īycia w rodzinie (i gospodarstwie rodzinnym), która jest czĊĞcią wspólnoty paĔstwowej. Ekonomika to sztuka gospodarowania wspólnotą domową, rodzinną.
Nie ogranicza siĊ ekonomika do sztuki zdobywania Ğrodków do Īycia, zakáada
raczej posiadanie Ğrodków, aby przy naleĪytym ich uĪytkowaniu budowaü Īycie
piĊkne i dobre (gr. kalokagathia)22.
W okresie prosperity greckich polis podstawową motywacją ekonomiczną
byáo zaspokojenie bieĪących potrzeb wáasnej rodziny, a takĪe zapobiegliwoĞü
zmierzająca do zgromadzenie odpowiednich zapasów dóbr w postaci majątku.
Zdobywanie majątku dla zaspokojenia swoich potrzeb, ale takĪe pomnaĪanie go
za pomocą handlu23, nie uwáacza, wedáug Arystotelesa, czáowiekowi. Jednak nie
kaĪdy rodzaj bogacenia siĊ jest godny czáowieka. Gáówny zarzut wysuwaá Stagiryta wobec pozyskiwania pieniĊdzy z pieniĊdzy, czyli poĪyczania na procent.
UwaĪaá taki proceder za niemoralny24. Za modelowy przykáad ekonomiki uwaĪaá Stagiryta rodzinne gospodarowanie na roli. Taki sposób przedsiĊbiorczoĞci
uwaĪaá za najbardziej naturalny25.
Racjonalna dziaáalnoĞü gospodarcza, czyli rozumna aktywnoĞü w zakresie
wytwórczoĞci (ekonomika), to wedáug Arystotelesa dziaáania zgodne z wytycznymi rozumu ludzkiego (jako podstawowej instancji poznawczej czáowieka –
i wyáącznie czáowieka), czyli dziaáania zgodne z celem ludzkiej natury, a wiĊc
22

Stanowisko Arystotelesa (i Ksenofonta) zostaáo powszechnie przyjĊte i do czasów nowoĪytnych
(gdy koncepcja ta mieĞciáa siĊ w ramach obowiązującego porządku gospodarczego) dominowaáo
w kulturze Europy.
23
W sáowniku staroĪytnych Greków istniaá termin chremata, którym okreĞlano wystĊpujące wĞród
obywateli greckich polis zjawisko nagromadzenia dóbr, skarb, dobytek – stąd wspóáczesny termin
chremastyka jako sztuka bogacenia siĊ.
24
Idąc torem wyznaczonym przez StagirytĊ, Īądanie wysokich odsetek od poĪyczonego kapitaáu
oceniane byáo równieĪ negatywnie juĪ od wczesnego chrzeĞcijaĔstwa i nazywane byáo lichwą.
25
„[...] z natury pierwsze miejsce zajmuje rolnictwo [...]. Rolnictwo stoi na pierwszym miejscu dlatego, Īe jest sprawiedliwe. Nic bowiem nie bierze od ludzi, ani za ich zgodą, jak handel
i zajĊcia zarobkowe, ani wbrew ich woli, jak to bywa na wojnie. Poza tym jest ono zgodne z naturą, bo jak wszystkie istoty z natury otrzymują swój pokarm od matki, tak i ludzie czerpią swe
poĪywienie z ziemi. Ponadto rolnictwo przyczynia siĊ wielce do wyrobienia sprawnoĞci, bo nie
wyniszcza ciaáa jak zajĊcia rzemieĞlnicze, przeciwnie – krzepi je tak, Īe rolnicy są zdolni znosiü zmiany powietrza i wszystkie trudy, prócz tego wyrabia odwagĊ wobec niebezpieczeĔstw ze
strony nieprzyjacióá [z zewnątrz], bo rolnicy mają posiadáoĞci poáoĪone poza murami miejskimi”
[Arystoteles, Polityka, 1343 b 2–3].
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z celem czáowieka jako czáowieka. Dziaáania wytwórcze czáowiek podejmuje po
to, aby byáy mu pomocne w rozwijaniu wáasnej ludzkiej natury, czyli w realizowaniu swego czáowieczeĔstwa.
Dla Arystotelesa, podobnie jak dla wielu staroĪytnych myĞlicieli, oczywiste
byáo przekonanie, Īe bez sztuki ekonomiki majątek jest tylko ciĊĪarem i zagroĪeniem dla tego, kto go uĪytkuje. Dobre zarządzanie gospodarstwem domowym wiązaáo siĊ nie z ciągáym pomnaĪaniem wytwarzanych dóbr, lecz z osiągniĊciem stanu
samowystarczalnoĞci, pozwalającej na godziwe Īycie. Nadmiar dóbr – podobnie
jak ich brak – uwaĪany byá za uciąĪliwy, a nawet szkodliwy dla czáowieka.

ZakoĔczenie
Arystotelesowska ekonomika, dziĊki temu, Īe swe zasady czerpaáa z natury ludzkiej, nabraáa charakteru uniwersalnego. Nie jest wykoncypowaną abstrakcyjną teorią, lecz zbiorem wskazówek wywiedzionych z kondycji bytowej
czáowieka, jak prowadziü róĪne dziedziny ludzkiego Īycia, aby sáuĪyáy naturze
czáowieka, a przez to sáuĪyáy jego dobru.
FilozoÞczne analizy klasycznej kultury europejskiej (cywilizacji áaciĔskiej)
ukazują, Īe dla realizacji swego Īycia czáowiek musi posiadaü wáaĞciwe Ğrodki,
do których zaliczyü trzeba majątek. Z tej racji czáowiek i jego rodzina wymaga
sztuki, jaką jest ekonomika, dziĊki której powstają nie tylko Ğrodki do Īycia, lecz
takĪe pojawia siĊ w czáowieku zdolnoĞü do dobrego ich uĪywania. Celem ekonomiki jest zatem dobry czáowiek i wáaĞciwie realizowane ludzkie Īycie.
Tak pojĊta ekonomika zostaáa wyrugowana na rzecz ekonomii, czyli umiejĊtnoĞci (i wiedzy) pomnaĪania zysku przy jak najmniejszych nakáadach. Czáowiek w tej dziaáalnoĞci uczestniczy juĪ nie jako podmiot realizujący przez pracĊ
wáasne dobro, lecz jako narzĊdzie do uzyskania efektów ekonomicznych, okreĞlane dziĞ depersonalizującym terminem zasoby ludzkie. Arystoteles natomiast
ukazuje odmienny porządek: to czáowiek jest podmiotem, a zarazem celem wytwórczoĞci. Tak pojmowana dziaáalnoĞü wytwórcza moĪe istnieü tylko w tych
spoáecznoĞciach, w których nie neguje siĊ potrzeby (koniecznoĞci) realizacji
indywidualnego dobra czáowieka i dobra caáej spoáecznoĞci, a co za tym idzie,
nie neguje siĊ klasycznego, ufundowanego przez Arystotelesa pojmowania czáowieka jako istoty cielesno-duchowej.
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Abstrakt
W artykule podjĊto zagadnienie związku zachodzącego miĊdzy wyznaczonym celem dziaáalnoĞci gospodarczej a wczeĞniej przyjĊtą (implicite lub explicite) koncepcją czáowieka. Analiza dzieá Stagiryty pokazuje, Īe u podstaw dziaáalnoĞci wytwórczej pojmowanej nie jako cel sam w sobie, lecz jako narzĊdzie
wspomagające rozwój naturalnych ludzkich potencjalnoĞci, stoi arystotelesowska koncepcja czáowieka. Stagiryta zdeÞniowaá czáowieka jako istotĊ Īyjącą (tj.
cielesną), która posiada rozum. Oznacza to, Īe Īycie ludzkie postrzegaá jako
rozpiĊte miĊdzy dwoma biegunami: zmysáowoĞcią wspólną ze Ğwiatem zwierzĊcym a rozumnoĞcią wáaĞciwą tylko czáowiekowi, dziĊki której transcenduje
ową zmysáowoĞü. Stąd Arystotelesowskie przekonanie, Īe wszelkie dziaáania,
w tym dziaáania ekonomiczne, powinny uwzglĊdniaü transcendentny charakter
bytu ludzkiego, nakierowanego na realizacjĊ celu, jakim jest rozwój ludzkiej rozumnej natury.
Sáowa kluczowe: Arystoteles, ekonomika, czáowiek, byt zmysáowo-rozumny

Aristotelian conception of a human being
as the foundation of rational economic activity
Abstract
This article analyses the link between the goal of economic activity and the
adopted (explicitly or implicitly) concept of the human being. The analysis of the
Aristotle’s works shows that productive activity conceived not as a goal in itself
but as a tool supporting the development of natural human potential is based on
Aristotelian concept of a human being. Aristotle deÞned the human being as a living creature (i.e. bodily creature) endowed with reason. This means that he perceived human life stretched between the two extremes: the sensuality common
with the animal life and rationality proper solely to the human being, thanks to
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which the sensuality is transcended. Thus Aristotelian conviction that all activity,
including economic activity should take into account the transcendent nature of
the human being inclined toward realisation of the goal, which is the development of the rational human nature.
Key words: Aristotle, economics, human being, sensual and rational being
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The current state of development of the meat
products industry in Ukraine
Introduction
Modern meat processing factory is an open social and economic system. Its
condition and development are strongly inßuenced by the environment, which
is characterized with uncertainty, dynamism and unpredictability. Therefore, the
problem of adapting the factories to the environmental changes gets particular
importance and urgency. The degree of adequacy of economic behavior and enterprise management to the solutions of market requirements today are the critical factors in its successful long-term development. Considering the importance
and key role of the meat and meat products market in increasing food security
at the present stage, the study of this market will help to determine the underlying fundamentals of the necessary volume of meat and meat products and their
market saturation in the required quantity and quality at the best price for their
physical and price affordability for all sections of the population.

Research objective and methodology
The aim of the present research is to analyze the current situation, identify
the main trends and problems of the meat market of Ukraine, identify the promising ways for its effective development and functioning. The materials for this
research are the data of the State Statistics Committee of Ukraine, as well as
scientiÞc works of national authors, which examine status and dynamics of the
meat industry. To identify and estimate trends of meat market functioning, the
following research methods were used: statistical observation, grouping, analysis, synthesis, comparison, generalization and graphical method.
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Research results
Market of meat and meat products should be considered as one of the components of the agri-food market, in the structure of which there should be separately analyzed processes in the markets of beef, pork, sheep, goat and poultry
meat. The essence of the market of meat and its products can be deÞned as an
integrated, open organizational and economic system, which develops under the
inßuence of factors of internal and external environment and consists of a set of
enterprises involved in the production, processing, storage, transportation and
sale [Nakai 2012]. Factors that contribute to quality improvement in the sector
and ensure effective cooperation and development of all its elements, include
stable connection between them, increasing mechanization level and work management of enterprises.
Meat industry should be considered as an integrated system that has its
characteristic features of organization, structure, operation, such as [Bolshakov
1998]:
– satisfaction of the population demand for meat products;
– purposes of its functioning are determined by the basic economic and social
objectives, Þrst of all by meat and meat products release, and also by supplying other sectors of the economy with raw materials and semi-Þnished
products;
– a structure that consists of several subsystems, the main feature of which is
purposiveness determined by the general purpose of meat industry functioning;
– hierarchical construction where each element of an industry can be viewed
as a system, and the industry is only one of the elements of the system of
higher order;
– interaction with the environment, which should be understood in connection with both industries, companies, organizations, and with the natural
systems.
Moreover, the following features of meat industry as a sector must be considered:
– the complexity of a system, branching links (meat processing companies interact with producers of raw materials, raw material suppliers, competitors,
consumers, enterprises, which serve providers and manufacturers of meat
products, etc.);
– signiÞcant dependence of enterprises’ functioning on stable and effective
mechanism of interaction of all the industry elements;
– high material consumption of the sector;
– signiÞcant vulnerability and dependence on imported raw materials;
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high and constant level of risk in the meat industry, because on the one hand
the market of sausages and meat delicacies depends on the supply of raw
meat, and on the other hand meat products are perishable, and this feature
has a certain effect on the nature of sales.
Development of meat processing enterprises is closely related to current situation with livestock farming industry. This industry must provide meat production
in sufÞcient quantity, structure of range and adequate quality. Livestock is a capital
intensive and highly risky sector of agriculture. Investment attractiveness of the industry, with the exception of poultry, is quite low due to the long production cycle
and signiÞcant capital intensity. As a result, the number of livestock in the whole
Ukraine constantly decreases, as Figure 1 shows. Namely, livestock production
decreased from 4.49 m in 2010 to 3.75 m in 2015, and production of cows – from
2.63 m to 2.16 m. The number of pigs, sheep and goats also decreased from 7.96 m
to 7.0 m, from 1.73 m to 1.32 m, respectively. The number of poultry increased,
therefore, livestock of this type demonstrates dynamics of growth.
The national livestock Þrst of all takes a responsible niche in ensuring of
food security. Meat and meat products are the foundation of population wellbeing, and the rates of their consumption are one of the indicators of food security. The state and dynamics of the livestock industry inßuence not only economic

Figure 1
The number of animal heads in all categories of farms in 2010–2015
Source: Our processing based on State statistics service of Ukraine.
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indexes of agriculture but also quality of life level, wellbeing and food safety of
the population [Information-analytical publication... ].
State and development of meat processing enterprises to some extent depend
on the Þnancial wellbeing and effective demand in the country. Economic growth
and improving incomes contribute to increasing the consumption of meat products, and vice versa.
Analyzing the dynamics of food consumption in Ukraine, we note that at
the optimum situation the indicator of consumption adequacy (the correlation
between actual and reasonable consumption) should be equal to one – Table 1.
In 2015, in Ukraine in most major product groups the actual consumption was
below the rational norms. As in previous years, the actual consumption of food
in groups “potato” and “bakery products” exceeds the rational norm, which is
an evidence of imbalance nutrition of population, which is trying to satisfy its
energy needs by means of more affordable products. As for the consumption of
meat and meat products (in terms of meat) per capita per year, the data indicate
that in 2015, compared to 2013, it decreased by 5 kg. However, for the period
from 2005 to 2015 the growth of consumption is evident. In 2015, compared with
2005, consumption of meat and meat products increased by 12 kg. The level of
consumption of meat products to some extent affects the meat industry and dynamics of meat production.
As a result of a signiÞcant livestock reduction in all categories of farms, the
meat production has decreased (Table 2). By 2015, ßuctuations in domestic production of raw meat in slaughter weight of beef, pork, poultry, lamb, horse and
rabbit were recorded. The growth of total meat production by Ukrainian manufacturers in 2013 was due to poultry and pork, while the volume of beef, mutton,
horse and rabbit meat are falling.
We consider production of meat processing industry for the period from 2010
till 2015 (Table 3). According to the data of Table 3, a decline in production of all
types of products is observed over the investigated period, which is a reßection
of the economic crisis.
The problem of provision with commodity resources appears in the meat
processing industry, for which the formation of raw capacity is an urgent task.
The solution of this problem will help to create real prerequisites for improving
the quantitative and qualitative indicators of the meat processing industry. The
economic relations of meat industry are characterized by a fact that the value
of meat products in agricultural production begins with the formation of fodder
and growing livestock and ends by sale of Þnished products by trade enterprises.
Economic relations in the chain “agricultural producers – processing enterprises
– trade” exist in a dynamic sense, and therefore there is a need for continuous and

Table 1
The dynamics of food consumption in Ukraine in selected years of period 2005–2015 in selected years of period [per capita per year]

Food groups

Rational
norms of
food (calculations
by MOH of
Ukraine)

Actual consumption

Indicator of consumption adequacy in 2015
(actual consumption
in 2015 to rational
norms)

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

80

39

52

51

54

56

54

51

0.63

380

226

206

205

215

221

223

210

0.55

Eggs [pcs.]

290

238

290

310

305

309.0

310

285.00

0.98

Fish and fish products [kg]

20

14.40

14.50

13.40

13.60

14.60

11.10

9.00

0.45

Sugar [kg]

38

38

37

39

38

37

36

36

0.94

Oil [kg]

13

13.50

14.80

13.70

13.00

13.30

13.10

12.30

0.94

Potatoes [kg]
Vegetables and melons food
culture [kg]
Fruits, berries and grapes
(excluding wine) [kg]
Grain products (bread and pasta
in terms of flour, flour, cereals,
legumes) [kg]

124

136

129

139

140

135

141

138

1.11

161

120

144

163

163

163

163

161

1.00

90

37

48

53

53

56

52

51

0.56

101

124

111

110

109

108

109

103

1.01

Meat and meat products (in
terms of meat, including fat and
offal in kind) [kg]
Milk and dairy products (in milk
equivalent) [kg]

Source: Our processing based on State statistics service of Ukraine.
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Table 2
Dynamics of meat production by types of carcass weight in 2010–2015 [thous. tons]
Meat production by types
(in slaughter weight)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Beef and veal

428

399

388

428

413

384

2015
vs
2010
[%]
89.7

Pork

631

704

701

748

743

760

120.4

Lamb and goat meat

21

20

20

19

14

14

66.6

Poultry meat

954

995

1 075

1 168

1 165

1 144

119.9

Rabbit meat

13

14

14

14

13

13

100.0

Horse meat

12

12

12

12

12

8

66.6

2 059

2 144

2 210

2 389

2 360

2 323

112.8

Total

Source: Our processing based on State statistics service of Ukraine.

Table 3
Dynamics of production of meat processing industry in Ukraine in 2010–2015 [thous.
tons]

Production of the products

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015
vs
2010
[%]

Sausage products

281

292

294

294

267

236

84.0

Ready products and
canned poultry meat

3.2

2.6

2.4

2.7

2.8

2.5

78.1

Ready products and
canned pork

2.9

2.4

1.9

2

2.1

1.8

62.1

Ready products and
canned beef and veal

3.9

3

2.5

3.8

3.1

2.7

69.2

Source: Our processing based on State statistics service of Ukraine.

comprehensive study in terms of agricultural, industrial and overall economic
relations.
Inconsistency of development intensity of raw materials and processing industry has made a very real problem of raw material shortages – one of the factors contributing to the rapid increase in imports of meat and meat products in
2010–2016 respectively. Thus, in 2012 it reached a record value – 423 thous.
tons.
During the years 2010–2016 the growing trend in sales of domestic meat
products in foreign markets was observed. Whereas in 2010 there were exported
48 thous. tons of meat and meat products, in 2016 there were exported 302 thous.
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tons, that is 430% more. In the process of gradual increase of the volume of
supplies from Ukraine, in 2014 exports of meat products for the Þrst time over
the investigated period exceeded imports for 8.5% (218 thous. tons against
201 thous. tons), which, in turn, shows gradual reduction of import dependency
of our country in this area (Fig. 2).

Figure 2
Dynamics of import and export of meat and meat products in 2010–2015
Source: Own processing based on State statistics service of Ukraine.

According to the data of Table 4, during the period from 2010 till 2016 the
pork is the largest part of the imports. Thus, in 2010 the pork accounted for 51%
(193 thous. tons in imported meat) and in 2016 for 47% (86 thous. tons). The second place was taken by poultry meat, but its part decreased over the investigated
period. In 2010 there were imported 157 thous. tons of poultry meat, while in
2016 only 73 thous. tons. As for beef and veal, the tendency of decreasing their
import is observed. In 2010 their import accounted for 25 thous. tons and in 2016
for 21 thous. tons.
As for the export volumes, their size for poultry constantly increases, in contrast to another kinds of meat. In 2010 the domestic meat producers exported 33
thous. tons of poultry meat, and in 2016 – 205 thous. tons, that is six times more.
This indicates the strategic importance of poultry in Ukraine. During 2010–2011
the country exported annualy 13 thous. tons of beef and veal, but thier volume
gradually increased and in 2016 it amounted to 37 thous. tons. The export volume
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Table 4
The composition, dynamics and structure of meat import and export for the years
2010–2016 [thous. tons]
Indexes

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

All import, incl.

378

244

423

332

201

155

182

25

23

16

19

7

16

21

Pork

193

153

289

234

125

75

86

Poultry meat

157

65

116

74

65

61

73

Beef and veal

Other kinds of meat

3

3

2

5

4

3

2

48

79

125

182

218

230

302

Beef and veal

13

13

17

27

27

31

37

Pork

1

14

25

8

15

37

59

Poultry meat

33

50

82

146

176

161

205

1

2

1

1

0

1

1

All export, incl.

Other kinds of meat

Source: Own processing based on State statistics service of Ukraine.

of the pork, over the period from 2010 till 2016 increased by 59 times. However,
other kinds of meat were not exported in 2014 at all.
Further increase of meat exports will allow Ukrainian producers to enter
new foreign markets, attract foreign investment, improve the competitiveness of
domestic meat processing enterprises and strengthen the economy of Ukraine.
The main countries to which Ukrainian meat is exported are Russia, Belarus,
Kazakhstan, Moldova, Iraq. The main beef importers are the USA, Australia and
Brazil; pork – Brazil, Poland, Germany; poultry – the USA, the Netherlands,
Poland, Germany [Ukrainian independent information agency of news].
In the course of 2011–2016 the trend in price increase for livestock products
was observed. Average sale prices for livestock and poultry in Ukraine in 2015
increased by 78% compared to 2010, and by 44% compared to 2014 [Business...].
However, price increase still does not cover the rising costs of production
and sale, because the meat market remains unbalanced. The increasing livestock
production, including pork, is very important in the context of the state food
policy. According to the experience of the developed countries, agricultural producers should be supported by law, by settling the Þnancial, economic and organizational rules of the meat market, including the establishment of mechanisms of
government management.
Thus, the price situation is quite unstable and it needs some regulation,
including the state one. State regulation involves direct interference of public
authorities in commodity exchange transactions, Þnancial support to farmers,
developing regulations and product quality standards, and monitoring their compliance.
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According to analytical studies of information company “Delo”, industry
leaders are grouped primarily by type of product, the second level of segmentation – in terms of production. The Þrst and largest segment is “chicken”. Two
major players – “Nasha Ryaba” (Myronivska and Vinnitsa poultry farms) and
“Agromars” – work across Ukraine and conduct the most active marketing activity. Revenue of the biggest factories “Myronivsky bakeries” in 2015 amounted
to 9.5 bn UAH. Net revenue of “Agromars” (TM Gavrilovsky chickens) was
2.4 bn UAH. Following are the companies “Chornobaivske” and “Agricultural
Þrm AVIS”. Other manufacturers produced much less meat and they work mainly with neighboring regions [Business...].
In the pork segment also there is an absolute leader. The APK-Invest company, based near Krasnoarmyysk of Donetsk region, in which the number of
pigs approximates to 22 thous. The following is a group of three companies
with quantity of livestock within 12–12.7 thous. These are “SPE Globinskiy pig
farm” (Poltava region), “Danosha” (Ivano-Frankivsk region) and “Agroprodservice” (Ternopil region). Besides them the major pork producers are “AK Slobozhansky”, Ukrainian-British company “Niva Pereyaslavshchyny” (TM Pyatachok) and “Bahmutskiy Agrarian Union” (Amvrosiyivka, Donetsk region, TM
“Schurui kym”).
The segment of the largest producers of beef includes “Kozyatyn meat”,
“Konotop meat”, “Meat factory YATRAN (Kirovograd)” and “Zhytomyr meat
factory”.
To increase the production of meat and processed meat products, meatprocessing enterprises are reconstructed and put into operation. There is ongoing technical equipping of meat processing industry with modern technological
equipment, new appliances, comprehensively mechanized and automated production processes. Computer technologies become more widespread. Improvement of equipment allows to increase the processing properties of the raw material and the quality of the Þnished product. These solutions allow to discover
new ways to survive in the competition of enterprises in the meat industry and
increase the cost-effectiveness of their activities.
Ukraine has all the necessary conditions for expanding the production of
quality meat products. These include: favorable climatic conditions, previous
experience of great trade meat production, recovery of processing industries and
increasing demand for raw materials. Besides, increased purchasing power and
increased demand in the retail market for meat and Þnished products made of it.
Rapid development of retail chains, improvement of channel sales, availability of
skilled and relatively cheap labor are beneÞcial in large-scale meat production.
The priority directions of the industry development are:
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expansion and improvement of harvesting and feeding networks and relations between producers and processors, increased purchases of livestock in
private and state-owned farms;
– reconstruction and modernization of existing enterprises;
– development and creation of a modern efÞcient equipment for primary
processing of livestock and meat; Þlling, packaging machinery; refrigeration and power equipment and so on;
– development of vertical and horizontal integration as a direction of formation
the economically equitable relationships between participants of the process
of production, processing and sale of meat and its products;
– creation of favorable conditions for investment activity – supporting medium and long-term commercial loans, implementation of investment projects
and programs, including public support.
An important part of food policy in Ukraine at the present stage is to create
a market of agricultural products and processed products, that provides population with balanced food, and gradual approximation of consumption of meat and
meat products to rational standards.

Conclusion
Study of the current situation on the market of meat and meat products
makes it possible to draw conclusions about the prospects of the industry. The
development of Ukrainian meat processing enterprises in modern conditions is
closely linked with the state of livestock production and meat industry. Supplying enterprises with raw materials in meat industry is an urgent task. Therefore,
agricultural producers must be supported at the legislative level, by resolution
of Þnancial, economic and organizational aspects of the meat market, including
establishment of balanced mechanisms for state governance of this market.
Inconsistency of consumption of meat and meat products per capita in
Ukraine with existing standards conÞrms current capacity of the market of these
products – and this is the prospect for the development of meat processing enterprises. Successful development of meat processing enterprises primarily requires
dependable suppliers of raw materials, which will ensure their quality and safety.
So the most advantageous form of organization of production is an agro-industrial integration of the most possible closed production.
During the studied period from 2010 to 2016 there was a positive trend of
increasing export of domestic products over imports. For Ukraine it is important
to increase the export of meat and meat products, because it will allow domestic
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producers to expand selling markets and increase proÞts. It should be noted that
Ukraine has all the necessary conditions for the development of meat processing
enterprises and growth of production of quality meat products.
Practical implementation of recommendations given in the article will allow
the meat industry enterprises not only to effectively use their own production
capacity, but also to maintain their positions in the relevant market or expand its
certain sectors by means of a constant search and implementation of identiÞed
reserves in terms of resources and inßuence of external competitive environment
factors.
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Abstract
The aim of the present article is to analyze the current state of the market of
meat and meat products in Ukraine to identify major problems with consideration of the industry speciÞcs. The priority task was to provide recommendations
for the development of the industry. The main features of meat production were
identiÞed in order to determine the main problems of the industry, namely the
complexity of the system and branching connections, signiÞcant dependence of
business stability and effectiveness on the efÞciency of interaction of elements,
high material consumption of the sector, vulnerability and high dependence on
imported raw materials, as well as high and constant level of risk in the industry.
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Due to signiÞcant reduction in the number of animals of all categories, meat
production also reduced. Over the period from 2010 to 2015, there were ßuctuations in domestic production of raw meat. Ukrainian producers increased the
total production of meat by poultry and pork, while reduced the volumes of beef
production, since the low investment attractiveness of this industry due to the
long production cycle and signiÞcant capital intensity. Based on the conducted
study, there should be indicated growth factors regarding the meat industry: government support, increasing market price of raw meat and meat products, the use
of resource-saving and modern technologies etc.
Food security involves governmental provision of appropriate food products
that meet the needs of the population for quality nutrition and thier availability for each member of society. The consumption of meat and meat products in
Ukraine does not satisfy the national standards rational standards. Consumption
of meat products to some extent affects the meat industry, and the dynamics of
production of meat. There is a general trend towards reducing the production of
meat processing industry in Ukraine. Regarding the volume of exports by domestic producers, there is a gradual increase compared with imports, indicating a
decrease of Ukraine’s dependence on imports. As a result of the study, there were
given guidelines on the development of the whole industry, which would help
enterprises of the meat industry to develop effectively in the existing market.
Key words: market of meat and meat products, meat processing industry enterprises

Obecny stan rozwoju branĪy miĊsnej na Ukrainie
Abstrakt
Celem niniejszego artykuáu jest przeprowadzenie analizy obecnego stanu
rynku miĊsa i wyrobów miĊsnych na Ukrainie dla zidentyÞkowania gáównych
problemów z uwzglĊdnieniem osobliwoĞci branĪy. Podstawowym zadaniem
byáo udzielenie rekomendacji na temat rozwoju dziaáalnoĞci branĪy. W artykule wyróĪniono gáówne cechy branĪy miĊsnej, które są istotą jej problemów,
a mianowicie: skomplikowany system z wieloma powiązaniami, bardzo duĪa zaleĪnoĞü efektywnoĞci dziaáalnoĞci od stabilnoĞci i efektywnoĞci wspóádziaáania
elementów, duĪa wraĪliwoĞü na zaleĪnoĞü od importowanego surowca, wysoki
i staáy poziom ryzyka w branĪy. Wskutek istotnego zmniejszenia pogáowia zwierząt we wszystkich kategoriach gospodarstw zmniejszyáa siĊ produkcja miĊsa.
W badanym okresie (2010–2015) odnotowano wahania krajowej produkcji su-
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rowca miĊsnego w wadze ubojowej. UkraiĔscy producenci zwiĊkszają caákowitą produkcjĊ miĊsa za sprawą miĊsa drobiowego i wieprzowiny, a zmniejszają
produkcjĊ woáowiny, poniewaĪ atrakcyjnoĞü inwestycyjna tej branĪy jest dosyü
maáa ze wzglĊdu na dáugi cykl produkcyjny oraz znaczną kapitaáocháonnoĞü.
Na podstawie badaĔ naleĪy wskazaü czynniki rozwoju branĪy miĊsnej: wsparcie
paĔstwowe, podwyĪszenie cen na rynku miĊsa i zwiĊkszenie produkcji miĊsa,
wykorzystanie nowoczesnych i surowcowo-oszczĊdnych technologii itd. BezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe polega na zabezpieczeniu przez paĔstwo odpowiedniej liczby peánowartoĞciowych artykuáów ĪywnoĞciowych zaspokajającym
zapotrzebowanie ludnoĞci oraz dostĊpnych dla kaĪdego czáonka spoáeczeĔstwa.
Badanie wykazaáo, Īe spoĪycie miĊsa i jego przetworów na Ukrainie nie odpowiada poziomowi racjonalnej normy. Poziom konsumpcji produktów miĊsnych
w pewnej mierze wpáywa na branĪĊ miĊsną i dynamikĊ produkcji wyrobów
miĊsnych, poniewaĪ na ogóá obserwuje siĊ tendencjĊ do zmniejszenia produkcji
w branĪy przetwórstwa miĊsnego. W przypadku analizy wielkoĞci eksportu produktów krajowych obserwuje siĊ jego stopniowy wzrost w porównaniu z importem, co Ğwiadczy o spadku zaleĪnoĞci importowej Ukrainy. Na podstawie
wyników badaĔ zaproponowano rekomendacje odnoĞnie rozwoju caáej branĪy,
które pomogą przedsiĊbiorstwom branĪy miĊsnej efektywnie rozwijaü siĊ na istniejącym rynku.
Sáowa kluczowe: rynek miĊsa i wyrobów miĊsnych, branĪa przetwórstwa
miĊsnego, przedsiĊbiorstwa
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Rozwój gospodarczy powiatów i podregionów
województwa mazowieckiego
WstĊp
Rozwój gospodarczy w ekonomii deÞniowany jest w róĪny sposób. MoĪe
byü on rozumiany jako wysiáek spoáecznoĞci kraju w celu poprawy gospodarki
i jakoĞci Īycia ludnoĞci [Morse i Loveridge 1997] oraz jako dziaáalnoĞü ludzką, która wiąĪe siĊ z gospodarowaniem, a wiĊc produkcją oraz podziaáem dóbr
i usáug [Marciniak 2005]. Zainteresowanie poziomem rozwoju gospodarczego
jest bardzo duĪe, poniewaĪ to od niego w duĪej mierze zaleĪą warunki Īycia
ludnoĞci.
Nierównomierny dostĊp do czynników produkcji powoduje zróĪnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego krajów, regionów czy teĪ gmin. Wymaga on jednak pewnej kontroli i nieustannego monitorowania, poniewaĪ pogáĊbianie siĊ róĪnic w rozwoju nie jest zjawiskiem pozytywnym. ZróĪnicowanie
to jest wynikiem wielu czynników, takich jak: wielkoĞü zasobów naturalnych,
rozwój przemysáu, gĊstoĞü zaludnienia czy teĪ prowadzona polityka gospodarcza danego kraju. RóĪnorodnoĞü i charakter czynników sprawiają, Īe pomiar
rozwoju gospodarczego nie jest prosty i jednoznacznie okreĞlony [Kubicki
i Kulbaczewska 2009]. DuĪe róĪnice w poziomie rozwoju gospodarczego krajów staáy siĊ przedmiotem zainteresowania polityki Unii Europejskiej, która ma
za zadanie redukowaü je, gáównie za pomocą funduszy unijnych. Polityka gospodarcza, zarówno na poziomie krajowym, regionalnym czy lokalnym, ukierunkowana jest na zmniejszanie dysproporcji rozwojowych i stymulowanie rozwoju sáabszych jednostek terytorialnych. Analiza dysproporcji oraz znajomoĞü
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mocnych i sáabych stron jednostek terytorialnych moĪe ukierunkowywaü ich
dziaáanie na ĞcieĪkĊ rozwoju gospodarczego. Dziaáania podejmowane przez jednostki terytorialne zaleĪą od zrozumienia istoty i sensu rozwoju gospodarczego,
ich zasobów Þnansowych oraz chĊci dziaáania i pomysáowoĞci wáadz lokalnych
[Nizioá 2008].

Cel i metody badaĔ
Celem badaĔ byáo okreĞlenie poziomu rozwoju gospodarczego powiatów
i podregionów województwa mazowieckiego. Badania obejmują lata 2005
i 2014. Dane empiryczne pochodziáy z bazy danych lokalnych Gáównego UrzĊdu
Statystycznego.
Poziom rozwoju gospodarczego w powiatach i podregionach okreĞlono przy
wykorzystaniu miary rozwoju Hellwiga. Do budowy wskaĨnika rozwoju przyjĊto zmienne diagnostyczne, które poddano podstawowej weryÞkacji statystycznej.
Na podstawie wspóáczynnika zmiennoĞci odrzucono te, które charakteryzowaáy
siĊ poziomem zmiennoĞci niĪszym niĪ 10%. Ostatecznie do badania przyjĊto
9 zmiennych, takich jak:
– x1 – stopa bezrobocia [%],
– x2 – przeciĊtne miesiĊczne wynagrodzenie brutto [zá],
– x3 – dochody budĪetu powiatu na 1 mieszkaĔca [zá],
– x4 – wydatki budĪetu powiatu na 1 mieszkaĔca [zá],
– x5 – odsetek mieszkaĔ wyposaĪonych w instalacjĊ wodociągową w ogólnej
liczbie mieszkaĔ [%],
– x6 – odsetek mieszkaĔ wyposaĪonych w centralne ogrzewanie w ogólnej
liczbie mieszkaĔ [%],
– x7 – dáugoĞü dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni na
100 km2 [km],
– x8 – przeciĊtna powierzchnia uĪytkowa mieszkania na 1 osobĊ [m2],
– x9 – produkcja sprzedana przemysáu ogóáem na 1 mieszkaĔca [zá].
Z podanych zmiennych tylko x1 uznano za destymulantĊ, a pozostaáe zaliczono do stymulant rozwoju gospodarczego. Zmienne diagnostyczne wyraĪone
byáy w róĪnych jednostkach, dlatego zostaáy zestandaryzowane. Jest to proces
niezbĊdny do umoĪliwienia ich porównywalnoĞci. Liczbowy opis zbioru powiatów moĪna przedstawiü w formie macierzy obserwacji:
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gdzie:
xij – wartoĞü j-tej zmiennej dla i-tego powiatu/podregionu, dla i = 1, 2, …, n1;
j = 1,2, …, m.
Standaryzacji dokonano wedáug wzoru [Hellwig 1968]:
zij

xj

Sj

( xij  x j )
Sj
1 n
¦ xij
ni 1

1 n
2
¦ ( xij  x j )
ni 1

gdzie:
xij – zmienna diagnostyczna rozwoju gospodarczego powiatów i podregionów
województwa mazowieckiego,
zij – zestandaryzowana zmienna diagnostyczna rozwoju gospodarczego powiatów i podregionów województwa mazowieckiego,
x j – Ğrednia zmiennej diagnostycznej,
Sj – odchylenie standardowe zmiennej diagnostycznej.
Po dokonaniu standaryzacji otrzymano macierz zestandaryzowanych wartoĞci cech – Z, gdzie zij jest zestandaryzowaną wartoĞcią xij.
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Na podstawie macierzy Z wyznaczono, tzw. wzorzec rozwoju (obiekt X0
– hipotetyczny powiat lub podregion), który zawiera najkorzystniejsze wartoĞci
spoĞród cech Z, tj. z0j = max{zij}, kiedy Zj jest stymulantą, oraz z0j = min{zij},
kiedy Zj jest destymulantą. NastĊpnie obliczono odlegáoĞü euklidesową kaĪdego
ocenianego obiektu Xi (powiatu lub podregionu) od wyznaczonego wzorca rozwoju X0 wedáug wzoru [Hellwig 1968]:

1

W województwie mazowieckim są 42 powiaty i 8 podregionów.
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gdzie:
qi – odlegáoĞü euklidesowa i-tego obiektu od obiektu wzorcowego X0.
Otrzymane wartoĞci qi posáuĪyáy do obliczenia wartoĞci wskaĨnika rozwoju
Hellwiga Si wedáug równania:
qi
q0

Si

1

q0

q0  2 S0

q0

1 n
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ni 1

S0
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2
¦ (qi  q0 )
ni 1

gdzie:
Si – wartoĞü wskaĨnika rozwoju Hellwiga dla i-tego powiatu/podregionu,
q0 – krytyczna odlegáoĞü i-tego powiatu/podregionu od wzorca,
q0 – Ğrednia arytmetyczna taksonomicznych odlegáoĞci,
S0 – odchylenie standardowe taksonomicznych odlegáoĞci.
WskaĨnik rozwoju Hellwiga Si przyjmuje wartoĞci z przedziaáu (0;1). WartoĞci bliĪsze 1 oznaczają wyĪszy poziom rozwoju i bliĪsze podobieĔstwo do wyznaczonego wzorca i na odwrót. WyodrĊbniono 4 grupy powiatów pod wzglĊdem rozwoju gospodarczego [Wysocki 2010]:
– I grupa – wysoki poziom rozwoju gospodarczego – Si t Si  S si ,
– II grupa – Ğredni wyĪszy poziom rozwoju gospodarczego – Si d Si  Si  S si,
III grupa – Ğredni niĪszy poziom rozwoju gospodarczego – Si  S si d Si  Si ,
IV grupa – niski poziom rozwoju gospodarczego – Si  Si  S si ,
gdzie:
Si – Ğrednia arytmetyczna wskaĨnika rozwoju Hellwiga Si,
Ssi – odchylenie standardowe wskaĨnika rozwoju Hellwiga Si.
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Rozwój gospodarczy w teoriach ekonomii
EkonomiĞci opracowali wiele teorii na temat rozwoju gospodarczego,
z których wynika, Īe wiele z nich ma charakter ogólnikowy, nieprecyzyjny
i chaotyczny [Piasecki 2007]. Ze wglądu na duĪą liczbĊ teorii rozwoju gospodarczego w pracy ukazano tylko niektóre z nich (tab. 1).
Tabela 1
Wybrane teorie rozwoju gospodarczego
Teoria
1
Klasyczne
teorie
rozwoju
gospodarczego

Przedstawiciele
2
Adam Smith,
David Ricardo,
Thomas Malthus,
John Stuart Mill

Gáówne tezy
3
Za gáówny element rozwoju gospodarczego uwaĪali
postĊp techniczny, który umoĪliwia efektywny podziaá
pracy, a tym samym wzrost jej wydajnoĞci. Wraz ze
wzrostem zysków, wzrasta równieĪ zatrudnienie
i caákowita wielkoĞü páac, co zachĊca robotników do
powiĊkszania rodzin.

Rozwój gospodarczy jest moĪliwy, kiedy speánią siĊ
áącznie 3 warunki: istnienie twórczego przedsiĊbiorcy,
wprowadzanie innowacji i korzystanie z kredytu. KaTeoria rozwoju
pitalista musi szukaü sytuacji do zdobycia bogactwa
gospodarczego Joseph Schumpeter
i nie baü siĊ ponieĞü skutków ewentualnego ryzyka.
Schumpetera
PrzedsiĊbiorca w celu podniesienia wartoĞci firmy
musi ciągle wprowadzaü innowacje, bo tylko one przynoszą wysokie zyski.
Teoria rozwoju
gospodarczego Karol Marks
Marksa

Rozwój gospodarczy jest ĞciĞle uzaleĪniony od postĊpu technicznego, który ma istotny wpáyw na poziom
akumulacji kapitaáu. Z kolei kluczowym czynnikiem
akumulacji kapitaáu jest niski poziom páac. Praca jest
wyáącznym Ĩródáem wartoĞci powstaáej w procesie
produkcji.

Teoria stadiów
Rostowa

5 stadiów, przez które przechodzi spoáeczeĔstwo, aby
stworzyü rozwiniĊty system gospodarczy:
1. SpoáeczeĔstwo tradycyjne – silna koncentracja zasobów w rolnictwie, znikoma mobilnoĞü spoáeczeĔstwa i niska wydajnoĞü pracy.
2. Przesáanki do startu – pojawiają siĊ oznaki trwaáych
i systematycznych przemian. Sektor wiodący musi zapoczątkowaü start.
3. Start – proces rozwoju jest stymulowany przez wzrost oszczĊdnoĞci i inwestycji oraz
wzrost
produkcji
przemysáu
przetwórczego.
4.
Osiągniecie
dojrzaáoĞci
gospodarczej
– wystĊpuje wzrost PKB w ujĊciu bezwzglĊdnym, jak i w przeliczeniu na 1 mieszkaĔca.
5. Masowa konsumpcja – gospodarka nie jest niczym
ograniczona i wytwarza wszystko. WiĊkszoĞü spoáeczeĔstwa osiąga dochody pozwalające na wysoki
standard Īycia.

Walt Rostow

38
Tabela 1 cd.
1

2

Teoria trzech
sektorów

Jean Fourastié,
Colin Clark,
Allan Fisher

Teoria
spoáeczeĔstwa
postindustrialnego

Alain Touraine,
Daniel Bell

3
Rozwój gospodarczy ma 3 stadia produkcji:
1. NajwiĊksze znaczenie ma produkcja rolna, leĞnictwo i przemysá wydobywczy (zaspokajanie podstawowych potrzeb i zabezpieczanie odpowiedniej podaĪy
ĪywnoĞci).
2. Skupienie produkcji na budownictwie i przemyĞle
przetwórczym (roĞnie zatrudnienie w przemyĞle, nastĊpuje wzrost dochodów ludnoĞci przez co zaczyna
ona nabywaü róĪne usáugi).
3. Dominacja usáug (intensywny transfer zasobów
pracy i kapitaáu do sektora usáug). OsiągniĊcie trzeciego stadium oznacza osiągniĊcie dojrzaáoĞci
w rozwoju gospodarczym.
Rozwój gospodarki i spoáeczeĔstwa dzieli siĊ na
3 etapy: przedindustrialny, industrialny i postindustrialny. Rozwój gospodarczy mierzy siĊ przez udziaá
sektora usáug w gospodarce. Im wyĪszy jego udziaá,
tym wyĪszy rozwój. Gáówny zysk páynie z sektora
usáug. Praca i kapitaá zostają wyparte przez wiedzĊ.

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie przeglądu literatury.

Z przedstawionych teorii wynika, Īe są róĪne podejĞcia do badania rozwoju gospodarczego. Jedne teorie wskazują, Īe Ĩródáem rozwoju jest praca, inne
z kolei, Īe postĊp technologiczny. Patrząc przez pryzmat sektorów, niski rozwój
gospodarczy jest w sytuacji, w której w gospodarce dominuje rolnictwo, a wysoki w przypadku duĪego udziaáu usáug w gospodarce.

Rozwój gospodarczy powiatów w Ğwietle badaĔ
empirycznych
Z literatury przedmiotu wynika, Īe byáo prowadzonych wiele badaĔ
z zakresu rozwoju gospodarczego powiatów (tab. 2). Jedne z nich skupiaáy siĊ na
okreĞlaniu zmian rozwoju w ujĊciu czasowym i przestrzennym, drugie zaĞ identyÞkowaáy czynniki na niego wpáywające. Ze wzglĊdu na brak jednej powszechnie akceptowalnej metody oceny, w badaniach nad rozwojem gospodarczym
wykorzystywano rozmaite mierniki syntetyczne. RóĪnorodnoĞü doboru poszczególnych zmiennych diagnostycznych wchodzących w skáad miernika syntetycznego prowadziáa czĊsto do braku moĪliwoĞci porównywania wyników badaĔ.
Nie oznacza to jednak, Īe takie mierniki są bezuĪyteczne. Ocena rozwoju jednostek terytorialnych moĪe byü przydatna w ksztaátowaniu krajowej, regionalnej
i lokalnej polityki gospodarczej. Na podstawie wyników badaĔ moĪna okreĞliü
najsáabiej i najmocniej rozwiniĊte kraje, regiony, powiaty czy teĪ gminy.
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Tabela 2 przedstawia przegląd badaĔ dotyczących lokalnego rozwoju gospodarczego na poziomie powiatów. Kwestią sporną w badaniach pozostaje analizowanie powiatów ziemskich wraz z miastami na prawach powiatów.
W miastach powiatowych skupiona jest duĪa czĊĞü potencjaáu spoáeczno-demograÞcznego, co moĪe skutkowaü obniĪeniem wskaĨników rozwoju powiatów
ziemskich przylegáych do tych miast. Jak pokazują badania, miasta na prawach
powiatów charakteryzują siĊ wyĪszym poziomem rozwoju gospodarczego niĪ
powiaty ziemskie [Bajorski i Tokarski 2011].
Tabela 2
Wyniki badaĔ rozwoju powiatów w literaturze
Autorzy
1

Konkluzja

2
Badano powiaty województwa podkarpackiego na podstawie analizy przestrzennego zróĪnicowania rozwoju ekonomicznego. ZróĪnicowanie to rozpatrywano na podstawie takich zmiennych, jak produkcja sprzedana przemysáu na mieszkaĔca, wartoĞü brutto Ğrodków trwaáych per capita, inwestycje na mieszkaĔca, páace i stopa bezrobocia w latach 2002–2008. Powiaty
Bajorski,
grodzkie woj. podkarpackiego miaáy znacznie wyĪszy poziom rozwoju od
Tokarski [2011]
powiatów ziemskich. NajwyĪsze stopy wzrostu taksonomicznych wskaĨników rozwoju ekonomicznego w badanym przedziale czasu wystĊpowaáy
w powiatach: stalowowolskim, mieleckim i sanockim, a najniĪsze w powiatach: kroĞnieĔskim ziemskim, strzyĪowskim, lubaczowskim, jarosáawskim
i leskim.
Badano rozwój powiatów województwa maáopolskiego w latach 2002–
–2008, wykorzystując cztery podstawowe zmienne makroekonomiczne:
stopĊ bezrobocia rejestrowanego, majątek trwaáy brutto per capita, inwestycje per capita i páace. Najlepiej rozwiniĊty byá powiat krakowski i powiaty
Dykas [2012]
w bliskim otoczeniu stolicy województwa. Powiaty leĪące we wschodniej
i w poáudniowo-wschodniej czĊĞci województwa byáy najsáabiej rozwiniĊte
pod wzglĊdem ekonomicznym, ich cechą byá wysoki odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie.
Badano 101 powiatów województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, ĞwiĊtokrzyskiego i warmiĔsko-mazurskiego w latach 2002–2012.
Badania przeprowadzono na podstawie zmiennych: produkcji sprzedanej
przemysáu, wartoĞci brutto Ğrodków trwaáych, inwestycji per capita, ĞredDykas,
niej páacy, stopy bezrobocia i liczby podmiotów wpisanych do rejestru
Szewczyk
REGON na tysiąc mieszkaĔców. NajwyĪszy poziom rozwoju ekonomicz[2015]
nego, mierzony zarówno wskaĨnikiem taksonomicznym, jak i wartoĞcią
omawianych zmiennych notowany byá w miastach na prawach powiatu,
bĊdących stolicami badanych województw. Wysoki poziom rozwoju ekonomicznego wystĊpowaá w pozostaáych powiatach grodzkich, a niski poziom
w powiatach z dominacją rolnictwa.
Badano powiaty województwa lubuskiego w latach 2002–2008. Podstawą
Fic, Malinowski, Roszkow- oceny byá syntetyczny miernik rozwoju. Analiza wykazaáa znaczne róĪnice
ska-Hoáysz
miĊdzy powiatami. NajwyĪszy rozwój wykazywaá powiat grodzki – Zielona
Góra, a najsáabszy powiat kroĞnieĔski.
[2011]
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Tabela 2 cd.
1

2

Badano powiaty w caáej Polsce w latach 2002–2007. Na podstawie mierników taksonomicznych bazujących na odlegáoĞciach w przestrzeni euklidesowej uznano, Īe najlepiej rozwiniĊtymi powiatami byáy powiaty
w aglomeracjach duĪych miast i powiaty grodzkie, które do 1999 roku peáJabáoĔski,
Tokarski [2010] niáy funkcjĊ miast wojewódzkich. Z kolei najmniej rozwiniĊtymi powiatami
byáy jednostki poáoĪone na obszarach rolniczych w województwach: warmiĔsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, dolnoĞląskim i podkarpackim.
Badano powiaty ziemskie województwa wielkopolskiego w latach 2005
i 2013. Do oceny pozycji rozwojowej zastosowano metodĊ Hellwiga
w kwantyfikowalnej metodzie SWOT. WyodrĊbniono cztery gáówne typy pozycji rozwojowych. Typ rozwojowy agresywny ujawniá siĊ w 13 powiatach,
a w szczególnoĞci w poznaĔskim i nowotomyskim. Typ konkurencyjnej poàuczak [2016]
zycji rozwojowej wystĊpowaá w powiecie koniĔskim, zaĞ typ konserwatywnej pozycji rozwojowej sáabo zaznaczyá siĊ w 5 powiatach oddalonych od
centrów miejskich. W 9 powiatach poáoĪonych we wschodniej czĊĞci województwa ujawniá siĊ typ pozycji rozwojowej defensywnej (kaliskim, kolskim,
sáupeckim, pleszewskim i záotowskim).
Badano powiaty województwa lubelskiego w 2006 roku. Na podstawie
9 zmiennych zbudowano miernik rozwoju Hellwiga. Najlepszym pod tym
wzglĊdem okazaá siĊ powiat grodzki Lublin, a pozostaáe powiaty grodzkie
(ZamoĞü, Cheám, Biaáa Podlaska) byáy gorsze od powiatów ziemskich – puNizioá [2008]
áawskiego, áĊczyĔskiego i Ğwidnickiego. Najsáabszym pod wzglĊdem rozwoju byá powiat hrubieszowski. W badaniu wykazano duĪe zróĪnicowanie
miĊdzy powiatami.

Siudek [2009]

Badano powiaty województwa mazowieckiego w latach 2003–2007. Zastosowano analizĊ czynnikową. Oszacowane syntetyczne wskaĨniki wskazują, Īe najsilniejszy rozwój gospodarczy wystĊpowaá w miastach na prawach
powiatów, tj. w Warszawie, Radomiu, Páocku i Siedlcach, oraz w powiatach
piaseczyĔskim i pruszkowskim, a najsáabszy w powiatach: ostrowskim, áosickim, zwoleĔskim, lipskim, biaáobrzeskim i ĪuromiĔskim. Na obszarach
o najwyĪszym rozwoju gospodarczym gáównymi stymulantami byáy: liczba
ludnoĞci, liczba podmiotów gospodarczych w sektorze publicznym i prywatnym, przeciĊtna powierzchnia uĪytkowa mieszkania, zuĪycie gazu na
1 gospodarstwo domowe, przyrost naturalny na 1000 osób, liczba uczniów
przypadających na 1 komputer w szkoáach podstawowych, liczba ludnoĞci na 1 miejsce w kinach, liczba obiektów noclegowych – pensjonatów.
Na obszarach o najniĪszym poziomie rozwoju gospodarczego gáównymi
destymulantami byáy: sáaby rozwój przemysáu i usáug, niskotowarowe rolnictwo, niskie nakáady inwestycyjne, niskie dochody ludnoĞci i wysokie
bezrobocie.

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie przeglądu literatury.
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Z tabeli 2 wynika, Īe najbardziej rozwiniĊtymi powiatami byáy powiaty
grodzkie, a najmniej rozwiniĊtymi powiaty ziemskie, w których dominującą
dziaáalnoĞcią gospodarczą byáo rolnictwo. W zaleĪnoĞci od poszczególnych badaĔ wykorzystywane byáy róĪne zmienne diagnostyczne rozwoju gospodarczego
powiatów.

Rozwój gospodarczy powiatów województwa
mazowieckiego – wyniki wáasnych badaĔ empirycznych
Na podstawie wskaĨnika rozwoju Hellwiga okreĞlono poziom rozwoju gospodarczego powiatów województwa mazowieckiego (tab. 3). Zarówno w 2005,
jak i w 2014 roku spoĞród powiatów grodzkich najwyĪszym poziomem rozwoju
gospodarczego charakteryzowaáa siĊ Warszawa, a najniĪszym Radom, który byá
szybciej rozwiniĊty niĪ niektóre powiaty ziemskie. W opracowanym rankingu
przed powiatem grodzkim Radom znalazáy siĊ powiaty ziemskie bezpoĞrednio
przylegające do Warszawy, takie jak: pruszkowski, piaseczyĔski i warszawski
zachodni. Najsáabszymi pod wzglĊdem rozwoju gospodarczego w 2005 i w 2014
roku okazaáy siĊ powiaty: zwoleĔski, radomski, siedlecki i szydáowiecki, które
znajdują siĊ blisko granicy administracyjnej województwa mazowieckiego. NajwiĊkszy wzrost wskaĨnika rozwoju w badanych latach nastąpiá w powiecie wyszkowskim, a najwiĊkszy spadek w powiecie kozienickim. W 2005 roku róĪnica
miĊdzy najbardziej i najmniej rozwiniĊtym powiatem wynosiáa 0,69, a w 2014
roku 0,71. Na tej podstawie moĪna stwierdziü, Īe nieznacznie pogáĊbiáa siĊ dysproporcja miĊdzy powiatami pod wzglĊdem stopnia rozwoju gospodarczego.
Tabela 3

1

Zmiana pozycji
w rankingu

Zmiana wskaĨnika
rozwoju Hellwiga
w latach
2005–2014

Pozycja w rankingu
w 2014 r.

WskaĨnik rozwoju
Hellwiga
w 2014 r.

Pozycja w rankingu
w 2005 r.

Nazwa powiatu

WskaĨnik rozwoju
Hellwiga w 2005 r.

Ranking powiatów województwa mazowieckiego ze wzglĊdu na poziom wskaĨnika rozwoju
Hellwiga

2

3

4

5

6

7

m. Warszawa

0,759

1

0,785

1

0,026

–

m. OstroáĊka

0,513

2

0,558

2

0,045

–

m. Páock

0,457

3

0,482

4

0,025

Ļ

m. Siedlce

0,455

4

0,512

3

0,057

Ĺ
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1

2

3

4

5

6

7

Pruszkowski

0,455

5

0,423

6

–0,032

Ļ

PiaseczyĔski

0,406

6

0,435

5

0,029

Ĺ

Warszawski zachodni

0,405

7

0,412

7

0,007

–

Grodziski

0,364

8

0,372

9

0,008

Ļ

m. Radom

0,347

9

0,379

8

0,032

Ĺ

Sochaczewski

0,324

10

0,294

13

–0,030

Ļ

Legionowski

0,315

11

0,308

12

–0,007

Ļ

Kozienicki

0,309

12

0,235

21

–0,074

Ļ

Otwocki

0,299

13

0,310

11

0,011

Ĺ

Nowodworski

0,298

14

0,319

10

0,021

Ĺ

Grójecki

0,284

15

0,285

14

0,001

Ĺ

WoáomiĔski

0,261

16

0,247

18

–0,014

Ļ

GarwoliĔski

0,255

17

0,248

17

–0,007

–

ĩyrardowski

0,253

18

0,254

16

0,001

Ĺ

Ciechanowski

0,244

19

0,264

15

0,020

Ĺ

MiĔski

0,230

20

0,226

22

–0,004

Ļ

àosicki

0,221

21

0,222

24

0,001

Ļ

Lipski

0,220

22

0,213

25

–0,007

Ļ

Sokoáowski

0,213

23

0,239

20

0,026

Ĺ

Przasnyski

0,208

24

0,205

28

–0,003

Ļ

PáoĔski

0,206

25

0,222

23

0,016

Ĺ

Ostrowski

0,195

26

0,198

29

0,003

Ļ

Sierpecki

0,191

27

0,181

35

–0,010

Ļ

Puátuski

0,191

28

0,193

30

0,002

Ļ

Máawski

0,185

29

0,183

34

–0,002

Ļ

Biaáobrzeski

0,183

30

0,211

26

0,028

Ĺ

ĩuromiĔski

0,181

31

0,184

33

0,003

Ļ

Wyszkowski

0,180

32

0,243

19

0,063

Ĺ

WĊgrowski

0,176

33

0,181

36

0,005

Ļ

OstroáĊcki

0,174

34

0,185

31

0,011

Ĺ

GostyniĔski

0,174

35

0,184

32

0,010

Ĺ

Páocki

0,165

36

0,206

27

0,041

Ĺ

Makowski

0,164

37

0,164

38

0,000

Ļ

Przysuski

0,150

38

0,167

37

0,017

Ĺ

ZwoleĔski

0,131

39

0,150

39

0,019

–

Radomski

0,106

40

0,137

40

0,031

–

Siedlecki

0,104

41

0,100

41

–0,004

–

Szydáowiecki

0,068

42

0,075

42

0,007

–

ħródáo: Badania wáasne.
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Wykorzystując wskaĨnik rozwoju Hellwiga, podzielono powiaty województwa mazowieckiego na 4 grupy (tab. 4). W latach 2005 i 2014 do I grupy o najniĪszym rozwoju gospodarczym zakwaliÞkowano te same powiaty (7 jednostek).
W 2014 r. z grupy II odpadá powiat kozienicki, którego wartoĞü wskaĨnika Hellwiga spadáa najbardziej spoĞród wszystkich powiatów. Pozytywne byáo to, Īe
w grupie IV o najniĪszym rozwoju gospodarczym liczba powiatów zmniejszyáa
siĊ z 4 do 2. WiĊkszoĞü powiatów województwa mazowieckiego znajdowaáa siĊ
w grupie III i IV. Powiaty te charakteryzowaáy siĊ wskaĨnikami rozwoju Hellwiga niĪszymi niĪ Ğredni dla wszystkich powiatów województwa mazowieckiego.
Tabela 4
Powiaty województwa mazowieckiego w podziale na grupy wedáug wskaĨnika rozwoju Hellwiga
Grupa

I

II

III

IV

Powiaty w 2005 r.
m. Warszawa [0,759],
m. OstroáĊka, m. Páock,
m. Siedlce, pruszkowski,
piaseczyĔski, warszawski
zachodni [0,405]
grodziski [0,364],
m. Radom, sochaczewski,
legionowski, kozienicki,
otwocki, nowodworski, grójecki [0,284]
woáomiĔski [0,261], garwoliĔski, Īyrardowski, ciechanowski, miĔski, áosicki,
lipski, sokoáowski, przasnyski, páoĔski, ostrowiecki,
sierpecki, puátuski, máawski,
biaáobrzeski, ĪuromiĔski,
wyszkowski, wĊgrowski,
ostroáĊcki, gostyniĔski,
páocki, makowski, przysuski
[0,150]
zwoleĔski [0,131], radomski, siedlecki, szydáowiecki
[0,068]

Liczba
powiatów
w grupie

Powiaty w 2014 r.

Liczba
powiatów
w grupie

7 (17%)

m. Warszawa [0,785],
m. OstroáĊka, m. Siedlce,
m. Páock, piaseczyĔski,
pruszkowski, warszawski
zachodni [0,412]

7 (17%)

8 (19%)

m. Radom [0,379], grodziski, nowodworski, otwocki,
legionowski, sochaczewski,
grójecki [0,285]

7 (17%)

ciechanowski [0,264], Īyrardowski, garwoliĔski, woáomiĔski, wyszkowski, sokoáowski, kozienicki, miĔski,
páoĔski, áosicki, lipski, biaáo23 (55%) brzeski, páocki, przasnyski,
ostrowski, puátuski, ostroáĊcki, gostyniĔski, ĪuromiĔski,
máawski, sierpecki, wĊgrowski, przysuski, makowski,
zwoleĔski, radomski [0,137]
4 (10%)

siedlecki [0,100], szydáowiecki [0,075]

Ze wzglĊdu na zaokrąglenia liczb, suma procentów jest wiĊksza od 100.
ħródáo: Badania wáasne.

26 (62%)

2 (5%)
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Z tabeli 5 wynika, Īe najlepszymi podregionami województwa mazowieckiego ze wzglĊdu na poziom i zmiany wskaĨnika rozwoju Hellwiga byáy:
m.st. Warszawa i podregion warszawski zachodni, a najgorszymi podregion radomski i ciechanowski.
Tabela 5
Rozwój gospodarczy w podregionach województwa mazowieckiego w latach 2005
i 2014
WskaĨnik rozwoju
Hellwiga w 2005 r.
0,897

WskaĨnik rozwoju
Hellwiga w 2014 r.
0,927

Zmiana
2014/2005
0,031

Warszawski zachodni

0,449

0,471

0,022

Páocki

0,371

0,387

0,016

Podregion
m.st. Warszawa

Warszawski wschodni

0,362

0,375

0,013

OstroáĊcki

0,328

0,348

0,021

Siedlecki

0,320

0,336

0,016

Ciechanowski

0,288

0,300

0,012

Radomski

0,263

0,256

–0,007

ħródáo: Badania wáasne.

Podsumowanie i wnioski koĔcowe
1. Na podstawie wskaĨnika rozwoju Hellwiga moĪna stwierdziü, Īe rozwój
gospodarczy powiatów w województwie mazowieckim charakteryzowaá
siĊ duĪym zróĪnicowaniem. PogáĊbiáa siĊ dysproporcja miĊdzy najbardziej
i najmniej rozwiniĊtymi powiatami. Poziom wskaĨnika rozwoju Hellwiga
dla najbardziej rozwiniĊtego powiatu byá dziesiĊciokrotnie wyĪszy niĪ dla
powiatu najsáabiej rozwiniĊtego.
2. Najmocniej rozwiniĊtymi powiatami województwa mazowieckiego byáy
powiaty grodzkie i ziemskie, graniczące z powiatem m.st. Warszawa, a najsáabiej powiaty poáoĪone w poáudniowej czĊĞci województwa mazowieckiego. Stymulantą rozwoju gospodarczego powiatów województwa mazowieckiego byá gáównie rozwój przemysáu, warunkujący wysoki poziom
zatrudnienia, a destymulantą byáa przede wszystkim dominacja rolnictwa
w powiatach.
3. Z badaĔ wynika, Īe zmiany rozwoju gospodarczego badanych jednostek
terytorialnych są bardzo powolne. Biorąc pod uwagĊ rozwój gospodarczy
powiatów województwa mazowieckiego naleĪy stwierdziü, Īe zmiany ich
pozycji w rankingu pomiĊdzy 2005 i 2014 rokiem byáy niewielkie. Wyjątkiem byáo kilka powiatów, takich jak: kozienicki, sierpecki i páocki.
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4. Opracowany ranking rozwoju gospodarczego powiatów województwa
mazowieckiego moĪe byü wykorzystany w polityce regionalnej paĔstwa
w zakresie redystrybucji Ğrodków unijnych. Skierowanie wiĊkszych Ğrodków
Þnansowych z Unii Europejskiej na obszary o niskim rozwoju gospodarczym
pozwoliáoby na zmniejszenie dysproporcji miĊdzy powiatami najuboĪszymi
i najbogatszymi. Metropolia, jaką jest Warszawa, zawyĪa wskaĨniki rozwoju gospodarczego województwa, co powoduje, Īe najuboĪsze jego powiaty
uzyskują mniej Ğrodków unijnych niĪ faktycznie powinny dostawaü. Wydaje
siĊ, Īe problem dysproporcji rozwoju gospodarczego w polityce regionalnej
naleĪaáoby rozpatrywaü nie w skali województw, tylko mniejszych obszarów, np. podregionów czy nawet powiatów.
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Abstrakt
Gáównym celem pracy byáo okreĞlenie poziomu rozwoju gospodarczego
powiatów i podregionów województwa mazowieckiego w latach 2005 i 2014.
W pracy zastosowano miernik rozwoju Hellwiga. Z uzyskanych danych wynika, Īe najbardziej rozwiniĊtymi powiatami byáy miasta na prawach powiatów, a
najmniej rozwiniĊtymi powiaty ziemskie poáoĪone w poáudniowej czĊĞci województwa mazowieckiego. Najbardziej rozwiniĊte byáy podregiony warszawskie,
a najmniej podregiony ciechanowski i radomski.
Sáowa kluczowe: rozwój gospodarczy, powiaty, województwo mazowieckie

Economic development of the counties and subregions
of Masovian province
Abstract
The main aim of this study was to determine the level of economic development of the counties and subregions of Masovian province in the years 2005 and
2014. The study used Hellwig measure of development. The obtained data show
that the most developed counties were the cities at county rank, and the least
developed were land counties in the southern part of the Mazovia province. The
most developed were Warsaw subregions, and the least Radom and Ciechanów
subregions.
Key words: economic development, counties, Masovian district
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Ewaluacja sytuacji Þnansowo-majątkowej
polskich gospodarstw rolnych w latach 2004–2014
WstĊp
Gospodarstwo rolne jest podstawową oraz najstarszą formą prowadzenia
dziaáalnoĞci gospodarczej w rolnictwie. Globalizacja niesie za sobą koniecznoĞü
dostosowania siĊ gospodarstw rolnych do zmieniającego siĊ otoczenia poprzez
realizacjĊ przedsiĊwziĊü restrukturyzacyjnych mających na celu obniĪkĊ kosztów swojej dziaáalnoĞci i zwiĊkszenie swojej innowacyjnoĞci. Podejmowane
dziaáania odbijają siĊ na sytuacji Þnansowo-majątkowej podmiotów gospodarczych. Rozwój gospodarstw rolnych ma szczególne znaczenie dla rozwoju gospodarczego paĔstw, w których sektor rolnictwa odgrywa waĪną rolĊ w tworzeniu miejsc pracy oraz stanowi bazĊ surowcową dla ludnoĞci i przemysáu [Sadowski 2009].
Podstawowym celem artykuáu jest ocena rozwoju sytuacji Þnansowo-majątkowej polskich gospodarstw rolnych. W tym kontekĞcie postawiono nastĊpującą
hipotezĊ badawczą: „Gospodarstwa rolne o wielkoĞci ekonomicznej powyĪej
0,5 mln EUR charakteryzują siĊ korzystniejszą sytuacją Þnansowo-majątkową
oraz wykazują wiĊkszą dynamikĊ rozwoju w porównaniu z mniejszymi podmiotami”. W podjĊtych analizach wykorzystano podejĞcie indukcyjne. Początkowe
rozwaĪania poĞwiĊcono teoretycznym zagadnieniom związanym z gospodarstwami rolnymi i ich sytuacją Þnansowo-majątkową. WáaĞciwa czĊĞü opracowania poĞwiĊcona zostaáa empirycznej weryÞkacji hipotezy gáównej. Wyznaczono
wskaĨniki analityczne i syntetyczne dla gospodarstw rolnych, a nastĊpnie dokonano ich oceny i sformuáowano wnioski koĔcowe.
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Gospodarstwo rolne – deÞnicja, determinanty rozwoju
Termin gospodarstwo rolne jest wieloznaczny i moĪe byü rozpatrywany
z róĪnych punktów widzenia. W kontekĞcie rozwaĪaĔ podjĊtych w niniejszym
opracowaniu naleĪy rozróĪniü pojĊcie gospodarstwa rolnego od przedsiĊbiorstwa. W literaturze przedmiotu poĞwiĊconej ekonomice i organizacji rolnictwa za
gospodarstwo rolne uwaĪa siĊ „celowo zorganizowany, mający wáasne kierownictwo, zespóá ludzi, ziemi i pozostaáych niezbĊdnych do procesu produkcyjnego
Ğrodków produkcji, który zajmuje siĊ produkcją roĞlinną, roĞlinną i zwierzĊcą,
a niekiedy roĞlinną, zwierzĊcą i przetwórstwem rolnym” [Rychlik i Kosieradzki
1978]. Z ekonomicznego punktu widzenia gospodarstwo rolne to „zespóá ludzi,
ziemi i innych Ğrodków produkcji, których zadaniem jest wytwarzanie artykuáów
rolnych przez uprawĊ roĞlin oraz chów zwierząt” [Zegar 2012]. Gospodarstwo
rolne związane jest z procesem produkcji, a wiĊc z przetwarzaniem nakáadów
w produkcjĊ rolniczą. Gospodarstwo rolne stanowi zatem wyodrĊbnioną pod
wzglĊdem organizacyjnym jednostkĊ, która stanowi zespóá trzech czynników
produkcji: pracy, ziemi i kapitaáu. Zgodnie z polskim kodeksem cywilnym (kc)
gospodarstwem rolnym są: „grunty rolne wraz z gruntami leĞnymi, budynkami
lub ich czĊĞciami, urządzeniami i inwentarzem, jeĪeli stanowią lub mogą stanowiü
zorganizowaną caáoĞü gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego” [Dz.U. 2015, poz. 380, art. 55].
Z kolei przedsiĊbiorstwo rolne jest jednostką wyodrĊbnioną pod wzglĊdem
ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym, która prowadzi dziaáalnoĞü produkcyjną przeznaczoną na rynek [Budzinowski i SuchoĔ 2015]. Stanowi ono zgodnie z art. 55 kc „zorganizowany zespóá skáadników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej” [Dz.U. 2003
Nr 49, poz. 408]. Praktyka wskazuje, iĪ nastĊpuje stopniowe zbliĪanie siĊ statusu
przedsiĊbiorstwa rolnego i gospodarstwa rolnego (ujĊcie funkcjonalne). NaleĪy
jednakĪe podkreĞliü, Īe podstawowa róĪnica polega na tym, Īe w stosunku do
gospodarstw rolnych wyáącza siĊ stosowanie reguá dotyczących funkcjonowania
przedsiĊbiorstw (obowiązek rejestracji, moĪliwoĞü ogáoszenia bankructwa).
NarzĊdziem wykorzystywanym do badania funkcjonowania podmiotów
gospodarczych jest analiza wskaĨnikowa, która umoĪliwia ocenĊ porównawczą
oraz przyczynową danych pochodzących ze sprawozdaĔ Þnansowych [Bednarski 1999]. W literaturze przedmiotu wyróĪniono kilka grup wskaĨników, w tym:
páynnoĞci, rentownoĞci, obrotowoĞci, zadáuĪenia, sprawnoĞci dziaáania, wspomagania Þnansowego i rynku kapitaáowego. PáynnoĞü Þnansowa okreĞlana jako
zdolnoĞü podmiotów gospodarczych do spáaty na bieĪąco zobowiązaĔ uwarunkowana jest przez posiadanie odpowiedniego poziomu páynnych aktywów, których zadaniem jest poprawa sytuacji páatniczej przedsiĊbiorstw i gospodarstw
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rolnych [Milewska i Wolff 2008]. Zmniejszenie páynnoĞci prowadzi bardzo czĊsto do zwiĊkszenia rentownoĞci (wzrostu sprzedaĪy dziĊki zwiĊkszeniu udziaáu
zobowiązaĔ wobec dostawców) [MaĔko, SobczyĔski i Sass 2008]. RentownoĞü
wskazuje, w jakim stopniu aktywa, kapitaáy wáasne czy teĪ przychody ze sprzedaĪy przyczyniają siĊ do generowania zysków. WystĊpuje ona jako zyskownoĞü
(w przypadku dodatniego zysku) lub jako deÞcytowoĞü (kiedy zysk jest ujemny)
[Misztal 2015]. NaleĪy jednakĪe podkreĞliü, Īe zmniejszanie páynnoĞci Þnansowej związane z jednej strony z problemami w Ğciąganiu naleĪnoĞci, a z drugiej
ze zwiĊkszającym siĊ poziomem zadáuĪenia ogólnego jest jednym z czynników
Ğwiadczących o pogorszeniu siĊ sytuacji Þnansowo-majątkowej podmiotu gospodarczego [GoáĊbiowski i Táaczaáa 2005]. WskaĨnik ogólnego zadáuĪenia wyraĪony jako relacja zobowiązaĔ ogóáem do aktywów ogóáem wskazuje na caákowity udziaá zobowiązaĔ w Þnansowaniu majątku. Wysoki poziom tego wskaĨnika Ğwiadczy o sáabej kondycji Þnansowej podmiotu gospodarczego [Wypych
2000].
Gospodarstwo rolne ze wzglĊdu na swoją specyÞkĊ stanowi szczególny rodzaj podmiotu gospodarczego. Charakterystyczny jest dla niego wysoki poziom
páynnoĞci Þnansowej [KisieliĔska 2003]. W przeprowadzonych badaniach wskazuje siĊ z jednej strony na niewielki wpáyw páynnoĞci Þnansowej na rentownoĞü,
z drugiej jednak strony badacze przedmiotu zauwaĪają równieĪ, Īe wzrost páynnoĞci Þnansowej powoduje wzrost efektywnoĞci wykorzystania majątku trwaáego i obrotowego oraz kapitaáów wáasnych.

Cel i metodyka badania
Celem badania jest ocena ogólnej sytuacji Þnansowo-majątkowej polskich
gospodarstw rolnych z uwzglĊdnieniem typów oraz wielkoĞci analizowanych
podmiotów. Systematyki dokonano zgodnie z metodologią zaproponowaną przez
Farm Accountancy Data Network (unijny system zbierania danych rachunkowych FADN). WyróĪniono nastĊpujące typy dziaáalnoĞci polskich gospodarstw
rolnych: uprawy polowe, uprawy ogrodnicze, inne uprawy trwaáe, mleczarstwo,
inne zwierzĊta gospodarskie, gospodarstwa mieszane, róĪne uprawy i zwierzĊta
áącznie. Z kolei uwzglĊdniając wielkoĞü ekonomiczną gospodarstw, podzielono je na szeĞü grup: 2000 – <8000, 8000 – <25 000, 25 000 – <50 000, 50 000
– <100 000, 100 000 – <500 000, 500 000 EUR.
W pierwszej czĊĞci badania wyznaczono wskaĨniki analityczne pozwalające
na ocenĊ kondycji polskich gospodarstw rolnych. W tym celu wyznaczono nastĊpujące wskaĨniki:
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–

wskaĨnik bieĪącej páynnoĞci Þnansowej (WBPà) jako relacjĊ aktywów bieĪących do zobowiązaĔ krótkoterminowych,
– wskaĨnik ogólnego zadáuĪenia (Wz) jako sumĊ zobowiązaĔ gospodarstw rolnych ogóáem do aktywów ogóáem,
– wskaĨniki rentownoĞci aktywów (ROA) oraz rentownoĞci kapitaáów wáasnych (ROE) jako relacja miĊdzy dochodem gospodarstw rolnych a odpowiednio aktywami i kapitaáami wáasnymi.
Stworzenie syntetycznych wskaĨników mające na celu zweryÞkowanie postawionej we wstĊpie opracowania hipotezy gáównej zostaáo przeprowadzone
w nastĊpujących etapach [Marcinkowska 2007]:
1. Wybrano wskaĨniki Þnansowe (11) do poszczególnych kryteriów oceny
a nastĊpnie podzielono je dla potrzeb stworzonego modelu na:
– stymulanty:
• x1 – wartoĞü dodana netto,
• x2 – dochody netto,
• x3 – aktywa ogóáem,
• x4 – przeciĊtna wartoĞü kapitaáu wáasnego,
• x5 – wskaĨnik bieĪącej páynnoĞci Þnansowej,
• x6 – wskaĨnik wydajnoĞci pieniĊĪnej,
• x7 – rentownoĞü kapitaáów wáasnych,
• x8 – rentownoĞü aktywów ogóáem,
– destymulanty:
• x9 – caákowite koszty,
• x10 – wskaĨnik ogólnego zadáuĪenia,
• x11 – udziaá zobowiązaĔ krótkoterminowych w zobowiązaniach
ogóáem.
2. Dokonano normalizacji wskaĨników, stosując wzory:
– stymulanty:
Sij = xij / max xij
gdzie:
xij – wartoĞü i-tego miernika dla j-tego roku,
max xij – wartoĞü maksymalna i-tego miernika dla j-tego roku,
– destymulanty:
Sij = min xij / xij
gdzie:
min xij – wartoĞü minimalna i-tego miernika dla j-tego roku.
3. Stworzono syntetyczny wskaĨnik kondycji Þnansowej przy zaáoĪeniu takiego samego wpáywu wskaĨników na wartoĞü zagregowanego miernika, stosując wzór [Nowak 1995]:
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i n
¦ i 1 Sij
n
gdzie:
Sj – zagregowany miernik dla j-tego roku,
n – liczba wskaĨników wykorzystanych w modelu.

Sj

Wyniki i dyskusja
Wybrane wskaĨniki oceny kondycji Þnansowej polskich gospodarstw rolnych w wybranych latach okresu 2004–2014 z uwzglĊdnieniem wielkoĞci ekonomicznej badanych podmiotów zebrano w tabeli 1.
Tabela 1
Wybrane wskaĨniki oceny sytuacji finansowej gospodarstw rolnych w latach 2004, 2009
i 2014 wedáug wielkoĞci ekonomicznej
2 000 –
<8 000
EUR
10,30

8 000 –
<25 000
EUR
7,24

25 000 –
<50 000
EUR
4,90

50 000 –
<100 000
EUR
3,94

100 000 –
<500 000
EUR
3,09

500 000
EUR

16,94

9,83

5,92

4,18

3,00

3,41

2014

21,51

14,15

8,45

5,45

4,04

4,72

2004

0,04

0,06

0,11

0,18

0,27

0,25

Lata

WskaĨnik

2004
2009

2009

WBPà

0,01

0,03

0,06

0,10

0,18

0,22

2014

0,01

0,02

0,05

0,08

0,14

0,19

2004

0,06

0,10

0,14

0,15

0,16

0,20

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,07

0,06

0,08

0,10

0,13

0,16

0,07

2009

Wz

3,02

ROE

2014
2004
2009
2014

ROA

0,05

0,07

0,12

0,13

0,14

0,17

0,03

0,04

0,05

0,06

0,08

0,06

0,03

0,04

0,05

0,07

0,09

0,05

ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych FADN.

Polskie gospodarstwa rolne charakteryzują siĊ wysokim poziomem páynnoĞci Þnansowej, niskim poziomem zadáuĪenia ogólnego oraz niskimi wskaĨnikami rentownoĞci kapitaáów wáasnych i aktywów.
NajwiĊkszą páynnoĞü (21,51 w 2014 r.) i najniĪszy wskaĨnik zadáuĪenia
(10% w 2014 r.) miaáy gospodarstwa najmniejsze. We wszystkich analizowanych grupach podmiotów rentownoĞü aktywów i kapitaáów wáasnych byáa maáa.
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W 2014 roku najwyĪszy poziom wskaĨnika ROE wyniósá 16%, a wskaĨnika
ROA – 9% (oba w grupie 100 000 – <500 000 EUR).
Wybrane dane Þnansowe z uwzglĊdnieniem typu prowadzonej przez gospodarstwa rolne dziaáalnoĞci zamieszczono w tabeli 2.

Mleczarstwo

Inne uprawy trwaáe Uprawy ogrodnicze

Uprawy polowe

1

WskaĨnik

Typ gospodarstwa
rolnego

Tabela 2
Wybrane wskaĨniki oceny sytuacji finansowej gospodarstw rolnych wedáug ich typu
w latach 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 i 2014

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Mediana

Max.

Min.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

WBPà

3,94

3,92

3,71

5,42

7,04

6,05

5,01

7,04

3,71

Wwp

2,90

2,84

2,17

4,33

5,57

4,89

3,78

5,57

2,17

Wz

0,15

0,17

0,16

0,07

0,08

0,07

0,12

0,17

0,07

Zk/Zo

0,34

0,33

0,35

0,30

0,23

0,24

0,30

0,35

0,23

ROE

0,15

0,13

0,12

0,18

0,19

0,12

0,15

0,19

0,12

ROA

0,12

0,11

0,09

0,08

0,08

0,05

0,09

0,12

0,05

WBPà

3,19

2,97

2,36

2,87

2,24

2,60

2,70

3,19

2,24

Wwp

3,30

4,02

3,19

4,97

3,71

4,91

4,02

4,97

3,19

Wz

0,25

0,21

0,24

0,14

0,15

0,15

0,19

0,25

0,14

Zk/Zo

0,16

0,20

0,20

0,24

0,26

0,23

0,21

0,26

0,16

ROE

0,10

0,13

0,10

0,16

0,13

0,16

0,13

0,16

0,10

ROA

0,09

0,12

0,10

0,12

0,10

0,12

0,11

0,12

0,09

WBPà

6,04

5,91

4,99

4,66

8,52

5,39

5,92

8,52

4,66

Wwp

3,84

5,13

3,78

4,47

7,75

5,87

5,14

7,75

3,78

Wz

0,09

0,10

0,12

0,07

0,05

0,05

0,08

0,12

0,05

Zk/Zo

0,24

0,25

0,23

0,33

0,29

0,30

0,27

0,33

0,23

ROE

0,05

0,08

0,06

0,10

0,11

0,05

0,07

0,11

0,05

ROA

0,04

0,08

0,05

0,06

0,07

0,03

0,05

0,08

0,03

WBPà

4,50

5,17

5,52

6,61

7,36

7,74

6,15

7,74

4,50

Wwp

4,67

5,61

4,97

6,37

6,12

8,23

6,00

8,23

4,67

Wz

0,10

0,10

0,10

0,06

0,06

0,05

0,08

0,10

0,05

Zk/Zo

0,26

0,25

0,25

0,23

0,25

0,21

0,24

0,26

0,21

ROE

0,12

0,14

0,11

0,14

0,13

0,11

0,13

0,14

0,11

ROA

0,10

0,11

0,09

0,07

0,07

0,07

0,09

0,11

0,07
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Tabela 2 cd.

RóĪne uprawy
i zwiĊrzĊta áącznie

Gospodarstwa
mieszane

Inne zwierzĊta
gospodarskie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

WBPà

15,53

6,40

9,74

7,88

10,51

11,19

10,21

15,53

6,40

Wwp

6,85

3,37

4,43

3,78

5,44

5,26

4,85

6,85

3,37

Wz

0,04

0,04

0,07

0,05

0,04

0,03

0,05

0,07

0,03

Zk/Zo

0,27

0,53

0,27

0,31

0,29

0,31

0,33

0,53

0,27

ROE

0,06

0,09

0,07

0,07

0,10

0,07

0,08

0,10

0,06

ROA

0,05

0,06

0,05

0,03

0,05

0,03

0,05

0,06

0,03

WBPà

5,45

4,92

6,10

5,42

7,10

7,25

6,04

7,25

4,92
3,73

Wwp

3,87

3,81

3,91

3,73

5,14

5,91

4,39

5,91

Wz

0,12

0,13

0,12

0,10

0,10

0,09

0,11

0,13

0,09

Zk/Zo

0,29

0,31

0,26

0,28

0,24

0,27

0,27

0,31

0,24

ROE

0,14

0,13

0,11

0,15

0,17

0,15

0,14

0,17

0,11

ROA

0,12

0,11

0,09

0,09

0,11

0,10

0,10

0,12

0,09

WBPà

7,35

7,75

7,44

8,24

9,51

9,47

8,29

9,51

7,35

Wwp

5,13

5,04

4,24

4,83

5,05

5,09

4,90

5,13

4,24

Wz

0,05

0,06

0,07

0,04

0,04

0,04

0,05

0,07

0,04

Zk/Zo

0,39

0,36

0,36

0,39

0,34

0,31

0,36

0,39

0,31

ROE

0,10

0,10

0,08

0,11

0,11

0,07

0,09

0,11

0,07

ROA

0,07

0,09

0,07

0,05

0,05

0,03

0,06

0,09

0,03

ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych FADN.

W 2014 roku najwiĊkszą páynnoĞü Þnansową miaáy gospodarstwa zajmujące siĊ dziaáalnoĞcią typu inne zwierzĊta gospodarskie (WBF = 11,19), najniĪszy
wskaĨnik páynnoĞci odnotowano w gospodarstwach zajmujących siĊ uprawami
ogrodniczymi (WBF = 2,6). Trend spadkowy wskaĨnika páynnoĞci odnotowano
w przypadku gospodarstw zajmujących siĊ uprawami ogrodniczymi, innymi
uprawami trwaáymi oraz innymi zwierzĊtami gospodarskimi. Analizowane podmioty gospodarcze miaáy stosunkowo duĪą wydajnoĞü pieniĊĪną (trend ujemny
w przypadku gospodarstw zajmujących siĊ innymi zwierzĊtami gospodarskimi
oraz róĪnymi uprawami i zwierzĊtami áącznie).
NajwyĪszy poziom zadáuĪenia wystąpiá w przypadku gospodarstw zajmujących siĊ uprawami ogrodniczymi (przeciĊtny Wz = 0,19). NajniĪszy poziom
zadáuĪenia miaáy gospodarstwa zajmujące siĊ innymi zwierzĊtami gospodarskimi oraz róĪnymi zwierzĊtami i uprawami áącznie (przeciĊtny Wz = 0,05). NaleĪy
odnotowaü, Īe najwiĊkszą wartoĞü, wynoszącą 0,39, wskaĨnika udziaáu zobowiązaĔ krótkoterminowych w zobowiązaniach ogóáem w caáym analizowanym
okresie odnotowano w przypadku róĪnych upraw i zwierząt áącznie (lata 2004,
2010). Syntetyczne wskaĨniki oceny Þnansowej polskich gospodarstw rolnych
wedáug wielkoĞci ekonomicznej zebrano w tabeli 3.
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Tabela 3
Syntetyczne wskaĨniki oceny sytuacji finansowej gospodarstw rolnych wedáug ich wielkoĞci ekonomicznej w latach 2004–2014
Lata

2 000 –
<8 000 EUR

8 000 –
<25 000
EUR

25 000 –
<50 000
EUR

50 000 –
<100 000
EUR

100 000 –
<500 000
EUR

500 000
EUR

2004

0,50

0,64

0,69

0,72

0,73

0,75

2005

0,51

0,64

0,68

0,69

0,68

0,64

2006

0,58

0,71

0,73

0,74

0,67

0,62

2007

0,68

0,77

0,79

0,80

0,83

0,64

2008

0,62

0,71

0,75

0,75

0,66

0,62

2009

0,56

0,66

0,69

0,73

0,74

0,61

2010

0,67

0,79

0,82

0,85

0,85

0,71

2011

0,75

0,85

0,87

0,89

0,86

0,70

2012

0,82

0,84

0,84

0,87

0,89

0,74

2013

0,66

0,82

0,84

0,86

0,87

0,70

2014

0,64

0,79

0,81

0,84

0,86

0,67

ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych FADN.

Syntetyczny wskaĨnik rozwoju wykazuje dynamikĊ dodatnią, gdy porównuje siĊ dane z 2014 roku z tymi z 2004 roku, w przypadku pierwszych piĊciu grup podmiotów (2000–500 000 EUR). W najwiĊkszych gospodarstwach
rolnych odnotowano niewielki trend spadkowy. PrzeciĊtna wielkoĞü wskaĨnika syntetycznego oceny kondycji Þnansowo-majątkowej gospodarstw rolnych
w grupach wedáug wielkoĞci ekonomicznej wyniosáa odpowiednio: 0,4; 0,75;
0,77; 0,79; 0,79; 0,67. Najmniejsze przeciĊtne wartoĞci wskaĨnika odnotowano
w przypadku gospodarstw najmniejszych (0,4) oraz w gospodarstwach najwiĊkszych (0,67) – rysunek 1.
PrzeciĊtna wartoĞü wskaĨnika syntetycznego w latach 2004–2014 dla gospodarstw zajmujących siĊ uprawami polowymi wyniosáa 0,71, dla upraw ogrodni-

Rysunek 1
Syntetyczne wskaĨniki oceny sytuacji Þnansowej gospodarstw rolnych wedáug wielkoĞci ekonomicznej w latach 2004, 2005 i 2014
ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych FADN.

55
czych 0,78, innych upraw trwaáych 0,72, mleczarstwa 0,73, innych zwierząt gospodarskich 0,71, gospodarstw mieszanych 0,71, a dla róĪnych upraw i zwierząt
áącznie 0,77 (tab. 4).
Tabela 4
Syntetyczne wskaĨniki oceny sytuacji finansowej gospodarstw rolnych wedáug ich typu
w latach 2004–2014.
Typ
gospodarstwa
Uprawy polowe
Uprawy
ogrodnicze
Inne uprawy
trwaáe
Mleczarstwo
Inne zwierzĊta
gospodarskie
Gospodarstwa
mieszane
RóĪne uprawy
i zwierzĊta
áącznie

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0,66

0,58

0,65

0,77

0,65

0,62

0,77

0,74

0,83

0,76

0,75

0,76

0,76

0,79

0,84

0,76

0,77

0,78

0,74

0,73

0,81

0,86

0,58

0,67

0,69

0,84

0,61

0,53

0,71

0,86

0,88

0,86

0,65

0,60

0,64

0,66

0,74

0,65

0,62

0,77

0,84

0,78

0,84

0,85

0,67

0,60

0,62

0,76

0,67

0,59

0,69

0,81

0,79

0,82

0,75

0,62

0,59

0,58

0,56

0,59

0,73

0,69

0,76

0,87

0,87

0,90

0,72

0,67

0,75

0,80

0,72

0,70

0,81

0,86

0,84

0,85

0,78

ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych FADN.

NajwiĊkszą dynamikĊ rozwoju (porównując 2014 rok z 2004 rokiem) odnotowano w przypadku gospodarstw mleczarskich (141,7%) oraz upraw ogrodniczych (145,2%). NajniĪszą zaĞ w przypadku upraw polowych (108,3%) – rysunek 2.

Rysunek 2
Dynamika rozwoju sytuacji Þnansowej gospodarstw rolnych w Polsce 2014/2004
ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych FADN.

Zgodnie z wyznaczonymi liniami trendu dla syntetycznych wskaĨników
oceny kondycji gospodarstw rolnych naleĪy zauwaĪyü, Īe w okresie 2004–
–2014 wszystkie typy dziaáalnoĞci gospodarstw rolnych wykazywaáy trend dodatni (tab. 5). NajwiĊkszą wartoĞü przed zmienną x odnotowano w przypadku
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mleczarstwa (0,0246), najmniejszą zaĞ, ale statystycznie nieistotną, dla upraw
ogrodniczych (0,0035). Gospodarstwa rolne wedáug wielkoĞci ekonomicznej
równieĪ wykazują trend dodatni. Najszybciej rozwijają siĊ gospodarstwa o wielkoĞci ekonomicznej 100 000 – <500 000 EUR. Najwolniej zaĞ najwiĊksze gospodarstwa rolne.

WielkoĞü

Typ dziaáalnoĞci

Tabela 5
Równania trendu dla syntetycznych wskaĨników oceny sytuacji finansowej gospodarstw
rolnych w latach 2004–2014
Uprawy polowe

y = 0,0158x + 0,6129

R2 = 0,4524

Uprawy ogrodnicze

y = 0,0035x + 0,7613

R2 = 0,0797

Inne uprawy trwaáe

y = 0,0163x + 0,6183

R2 = 0,1900

Mleczarstwo

y = 0,0246x + 0,5795

R2 = 0,7472

Inne zwierzĊta gospodarskie

y = 0,0172x + 0,603

R2 = 0,4625

Gospodarstwa mieszane

y = 0,0357x + 0,4926

R2 = 0,8365

RóĪne uprawy i zwiĊrzĊta áącznie

y = 0,0134x + 0,6916

R2 = 0,4704

2 000 – <8 000

y = 0,0201x + 0,5149

R2 = 0,4720

8 000 – <25 000

y = 0,0191x + 0,6327

R2 = 0,6464

25 000 – <50 000

y = 0,0164x + 0,6755

R2 = 0,6260

50 000 – <100 000

y = 0,0177x + 0,6882

R2 = 0,6931

100 000 – <500 000

y = 0,0211x + 0,6589

R2 = 0,6065

500 000

y = 0,0037x + 0,6504

R2 = 0,0611

ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych FADN.

Podsumowując wyniki przeprowadzonego badania, naleĪy odnotowaü, Īe
sytuacja Þnansowo-majątkowa polskich gospodarstw rolnych w caáym analizowanym okresie byáa stosunkowo stabilna. Przeprowadzona analiza potwierdziáa
dotychczasowe wyniki badaĔ dotyczących oceny sytuacji Þnansowej gospodarstw rolnych. Wysokiemu poziomowi páynnoĞci Þnansowej gospodarstw rolnych towarzyszy niski poziom rentownoĞci. PáynnoĞü Þnansowa warunkowana
jest w znacznej mierze przez niskie poziomy zobowiązaĔ bieĪących (transfery
Ğrodków unijnych na rzecz rolnictwa odgrywają tutaj istotną rolĊ). Problemem
gospodarstw rolnych jest niski poziom rentownoĞci wynikający w znacznej mierze ze stosunkowo maáych dochodów netto uzyskiwanych z dziaáalnoĞci gospodarczej, niskiego poziomu obrotowoĞci majątku.
We wszystkich analizowanych grupach gospodarstw rolnych zaobserwowano w analizie ich dynamiki rozwoju dodatni trend, co oznacza, Īe naleĪy pozytywnie oceniü ich rozwój. NajniĪszy przeciĊtny syntetyczny wskaĨnik oceny sytuacji Þnansowej podmiotów wystąpiá w przypadku gospodarstw najmniejszych
(2000–8000 EUR) oraz gospodarstw najwiĊkszych (0,5 mln EUR). Pozostaáe
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wartoĞci wskaĨników byáy na zbliĪonym poziomie. Sytuacja Þnansowa gospodarstw rolnych w podziale na typy dziaáalnoĞci byáa równieĪ stabilna. NajwiĊkszą dynamikĊ rozwoju odnotowano w przypadku gospodarstw mleczarskich oraz
mieszanych.
Uzyskane wyniki niosą za sobą koniecznoĞü odrzucenia postawionej we
wstĊpie opracowania hipotezy gáównej: „Gospodarstwa rolne o wielkoĞci ekonomicznej powyĪej 0,5 mln EUR charakteryzują siĊ korzystniejszą sytuacją Þnansowo-majątkową oraz wykazują wiĊkszą dynamikĊ rozwoju w porównaniu
z mniejszymi podmiotami”. Przeprowadzona analiza uniemoĪliwia jednoznaczne
okreĞlenie, która grupa gospodarstw rolnych charakteryzuje siĊ najlepszą kondycją Þnansową i rozwija siĊ najszybciej. Uzyskana linia trendu dla gospodarstw
najwiĊkszych ma najniĪszy wspóáczynnik nachylenia (0,0037) w porównaniu do
reszty analizowanych podmiotów, co Ğwiadczy o najmniejszej dynamice poprawy sytuacji Þnansowej.
Rozwój gospodarstw rolnych uzaleĪniony jest wielu czynników: wewnĊtrznych (endoagrarnych) i zewnĊtrznych (egzoagrarnych). Wydaje siĊ jednak, Īe
wielkoĞü gospodarstw czy typ prowadzonej dziaáalnoĞci nie są najwaĪniejsza.
WewnĊtrzne uwarunkowania rozwoju przedsiĊbiorstw rolnych są ĞciĞle związane z potencjaáem produkcyjnym oraz umiejĊtnoĞcią efektywnego i racjonalnego
zarządzania nim [Przygodzka 2006]. WspóáczeĞni badacze przedmiotu w znacznej wiĊkszoĞci stoją na stanowisku, iĪ o rozwoju gospodarstw rolnych w podstawowej mierze decydują czynniki o charakterze egzogenicznym [MiĞ 2009].
Do czynników tych naleĪy zaliczyü: uwarunkowania rynkowe, instytucjonalne, Ğrodowiskowe, regionalne, makroekonomiczne i globalne. Do najwaĪniejszych determinant zewnĊtrznych zalicza siĊ: poziom PKB oraz udziaá rolnictwa
w PKB, poziom wydatków na ĪywnoĞü oraz dochód do dyspozycji, poziom handlu zagranicznego.

Podsumowanie
Gospodarstwa rolne są szczególnym rodzajem podmiotów gospodarczych,
których podstawowym celem, podobnie jak przedsiĊbiorstw, jest maksymalizacja zysku. Prowadzona przez gospodarstwa rolne dziaáalnoĞü przynosi wymierne
rezultaty, a podejmowane przez ich zarządzających dziaáania mają wpáyw na
ksztaátowanie siĊ wyników Þnansowych oraz znajdują swoje odzwierciedlenie
we wskaĨnikach Þnansowych. Polskie gospodarstwa rolne charakteryzują siĊ
stabilną sytuacją Þnansowo-majątkową. Ich problemem jest niski poziom rentownoĞci aktywów i kapitaáów wáasnych. Syntetyczny wskaĨnik oceny kondycji
Þnansowej gospodarstw rolnych wskazuje na ich stabilną sytuacjĊ oraz niewielki,
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dodatni trend rozwojowy. Uzyskane wyniki badania nie pozwoliáy jednoznacznie okreĞliü, który rodzaj czy teĪ wielkoĞü ekonomiczna gospodarstw rolnych
charakteryzuje siĊ najlepszą kondycją Þnansową. W związku z tym odrzucono
postawioną hipotezĊ gáówną.
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Abstrakt
Podstawowym celem artykuáu jest ocena rozwoju sytuacji Þnansowo-majątkowej polskich gospodarstw rolnych. Początkowe rozwaĪania poĞwiĊcono teoretycznym zagadnieniom związanym z gospodarstwami rolnymi oraz czynnikami
wpáywającymi na ich bieĪącą sytuacjĊ Þnansowo-majątkową i rozwój. WáaĞciwą
czĊĞü opracowania poĞwiĊcono empirycznej weryÞkacji hipotezy gáównej. Wyznaczono wskaĨniki analityczne i syntetyczne dla gospodarstw rolnych, a nastĊpnie wysnuto wnioski koĔcowe.
Sáowa kluczowe: gospodarstwa rolne, sytuacja Þnansowo-majątkowa

Evaluation of the Þnancial and assets situation
of Polish farms in 2004–2014
Abstract
The main aim of this article is to show the development of the Þnancial and
assets situation of Polish farms. Initial reßections were devoted to theoretical
issues related to agricultural holdings and factors inßuencing their current Þnancial and wealth situation and development. The actual part of the study was devoted to the empirical veriÞcation of the main hypothesis. Analytical and synthetic
indicators for agricultural holdings were determined and the Þnal conclusions
were drawn.
Key words: farms, Þnancial and property situation
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New consumer trends adoption by generations
X and Y – comparative analysis
Introduction
Age is widely known as an important factor determining consumer behavior.
However, marketing literature suggests that using generational cohorts is even
better way to capture speciÞc character and habits of certain consumer groups
[Lissitsa and Kol 2016]. This results from the fact that cohort based analysis
allows for deeper insight into consumer motivations stemming from common
values and beliefs shared by generation members [Schewe and Noble 2000]. This
is one of the reasons for recent increased interest in studies examining speciÞc
experiences, attributes, values, and preferences of separate generations and their
inßuence over purchasing patterns and shopping behavior.
Two generations, i.e. Generation X (GEN X) and Generation Y (GEN Y, also
referred to as ‘Millennials’), are especially interesting to marketers since both of
them have signiÞcant purchasing power and together they represent the majority
of working force. At the same time they reveal different attitudes towards family, religion or work, and exhibit different market behaviors and shopping habits.
Despite these facts the comparative studies referring to Polish consumers from
GEN X and Y are still relatively scarce.
Thus, the goals of the paper are twofold. The main one is to characterize
frequency of speciÞc behaviors representing some new consumer trends among
the members of generations X and Y. On this basis we aim to compare the degree
of these trends adoption and identify the possible differences between younger
and older consumers which makes the second goal. The source of the presented
information make the results of survey conducted at the turn of 2015 and 2016 on
a sample consisting of 1,295 respondents from all over Poland.
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Literature review
Generation is deÞned as people that are grouped within a certain range of
ages, and have been shaped by similar conditions, technologies and life events
which they experienced at critical developmental stages [Yusoff and Kian 2013].
All these factors inßuence opinions, habits, and motivations of generation members, as well as their desire for certain products and buying behaviors. Accordingly, many companies want to reach out to multi-generational consumers and
try to gain their attention. But to do so, they need deeper insights allowing them
to understand diversiÞed consumer behaviors of generational cohorts.
Generational differences are especially visible on the labor market [cf. Wojciechowska n.d., Fazlagiü 2008]. Hence, they have become an important subject
of academic research in the Þeld of organizational behavior and HR management
where studies are focused on describing generations diversity of work motivation and values [Shaw and Fairhurst 2008, Kian and Yusoff 2012, Acar 2014,
Krahn and Galambos 2014]. But there is also growing body of research referring
to consumer behaviors of separate cohorts [Parment 2013, 2011, Burgiel and
Sowa 2016, Lissitsa and Kol 2016].
This paper aims at taking a closer look at two speciÞc cohorts: generations
X and Y. Experts use different deÞnitions of these generations, and moreover the
age boundaries describing the cohorts vary between countries. Referring to Poland, we have discovered similar lack of unanimity in setting time scopes for the
above mentioned generations [cf. WrzesieĔ 2007, Wojciechowska n.d.]1. Having
to resolve this problem for this study, we have decided to use the following criteria: GEN X will include people born from the mid-1960s to the mid-1980s, while
the term GEN Y will be applied to individuals born between 1984 and 1997.
Both generations are characterized by higher rates of Internet adoption, compared to the older generations. GEN X is one of the most highly educated generations in history and its representatives can be described as technologically
savvy, skeptic and pragmatic. On the other hand, GEN Y is considered the Þrst
high-tech generation and is perceived as being consumption-oriented and sophisticated in terms of shopping [Lissitsa and Kol 2016].
Since our goal is to discover if and how the two generations of consumers
adopted some contemporary trends as well as to estimate whether there are any
differences between the cohorts, it is necessary to describe the examined consumer trends Þrst2.
1

http://mateuszgrzesiak.natemat.pl/122459,21-roznic-pokoleniowych-miedzy-baby-boomers-x-i-y
[access: 12.02.2017].

2

Limitations on the length of the text do not allow for the detailed presentation of the trends.
For more thorough description see the sources cited here.
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Prosumption is a trend which was prophesised as long ago as in 1980 by
Alvin Tofßer, who predicted that consumption would become increasingly integrated with production, distribution and exchange, so much that power over
the production process would shift into the hands of everyday people [as cited
in Comor 2010]. Almost four decades later we can observe this process actually
going on at the market. Consumers become active and take the role of prosumers,
i.e. they share their knowledge of brands, products and companies with others
and want to co-create products so that they are tailored to their needs [Szul 2013,
Sowa 2016]. Prosumption leads to redeÞning the role of producer and consumer:
consumers are no longer passive recipients, instead they are becoming partners
for the companies [Sowa 2015].
Collaborative consumption (CC) is deÞned as an economic model based on
sharing, swapping, trading, borrowing or renting products and services, enabling
access over ownership [Botsman and Rogers 2010]. So the core ideas behind CC
include sharing (payable or free) and exchange of things representing a burden or
excess to one person while being still useful and attractive to another individual.
It is also about avoiding waste, efÞcient use of owned resources, and sustainable
and environmentally friendly transportation [Burgiel 2014].
The next trend, non-ownership consumption (NoC), is actually one of the
CC aspects, but because of its rising importance and scope, it is also frequently
treated as a separate phenomenon, resulting from the evolution of so-called economy of access [cf. Denning 2014]. It reßects the fact that for many consumers
(esp. more rational or experienced ones, as well as for ‘transumers’ and ‘green’
consumers [cf. Burgiel 2016] it is more important to use the product and take advantage of its utility than to possess it. As a result, modern consumers are trying
to gain access to the utility provided by goods in a way that does not require them
to purchase the property, i.e. they rent, lease and borrow necessary products from
both professional institutions and private individuals [Moeller and Wittkowski
2010].
Creation and use of the collective intelligence (CI, sometimes also referred
to as collective wisdom or crowdsourcing) is yet another trend which is not completely new but lately it evolves, especially in the Þeld of consumers’ behavior. Collective intelligence refers to harnessing the power of a large number of
people to solve a difÞcult problem as a group. The concept behind CI is that a
group of people can solve problems more efÞciently and offer a better answer
to a question than any single individual could provide3. Collective intelligence
emerges from the collaboration, coordination and sometimes even competition among individuals and can be extracted by the analysis of mass amount of
3

http://lexicon.ft.com/Term?term=collective-intelligence [access: 11.02.2017].
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user-contributed data currently available in Web 2.0 applications. The generation
of CI represents a departure from traditional methods for information sharing,
since data coming from both the multimedia ofÞcial content (e.g. promotion) and
social sources (e.g. social media) is constantly merging and growing [Solachidis
et al. 2010]. Wikipedia, Google and Facebook are perfect examples of CI. Anyone can add information to an existing page in Wikipedia or even create a new
page; Google search engine is made up of millions of websites, created by people
all over the world; and FB (as well as similar social media based on networking) is perhaps the most popular form of CI. People post statuses and comments
which act as news feed; friends can recommend certain applications and/or pages
to any person on their friend list4.
And Þnally showrooming phenomenon refers to the situation when a shopper visits the real store only to check or try out a product, using the store more
like a ‘showroom’. But after personally investigating the offer she/he uses the
web (sometimes even while still in the store, via mobile devices) to Þnd better
price offers. As a result, purchase of the product is realized somewhere else, most
often it via online channels5.

Research methodology
To realize study goals, we used data obtained from the online survey organized at the turn of 2015 and 2016. Considering the fact that the vast majority of
GEN X and GEN Y members are active Internet users6 such a method of data collection seemed appropriate. Quota sampling procedure was used7 and the Þeld
study was coordinated by the Research and Knowledge Transfer Centre from the
University of Economics in Katowice.
The sample used for this study consisted of 1,295 respondents of whom 576
(44.5%) individuals were aged 30 to 49 years and 719 (55.5%) persons were
aged 18 to 29 years. Using the criteria presented above we have assumed that
4

http://www.co-intelligence.org/CollectiveIntelligence2.html [access: 11.02.2017].
https://www.payfirma.com/payments-101/webrooming/ [access: 12.02.2017]; http://www.businessnewsdaily.com/4647-showrooming.html [access: 12.02.2017].
6
According to CBOS study in 2015 the share of Internet users in the following age categories
amounted to 97% for Poles aged 18–24 years, 95% for those aged 25–34 years, and 86% for those
aged 35-44 years respectively. The Internet access was lower only in group aged 45–54 years
(60%). However, since members of this age category represented only a small part of the whole
group treated as generation X in our study, we have assumed that such a lower rate of Internet
access will not affect the representativeness of results.
7
In fact, the original sample was larger and included also other age classes. Data collection was
coordinated in such a way that the sample structure reflected the structure of the Polish Internet
users as closely as possible. Here we present only a small part of collected data.
5
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the Þrst group most closely represents GEN X and the latter represents GEN Y.
The structure of the sample in terms of respondents’ gender, education level and
economic situation is presented in Table 1.
Table 1
Sample characteristics
GEN X
(30–49 years)

GEN Y
(18–29 years)
%

Total
sample

female

45.5

59.5

53.3

male

54.5

40.5

46.7

primary & vocational

13.9

3.8

8.3

secondary

37.5

59.1

49.5

higher

48.6

37.1

42.2

Demographics

Gender

Education level

Household
economic
situation

Household total
monthly income

Total

Categories

very bad & bad

5.3

3.9

4.6

average

44.5

38.4

41.1

good

45.6

51.5

48.9

very good

4.6

6.2

5.5

less than 1 500 PLN

3.3

5.7

4.6

1 500–4 000 PLN

36.6

43.1

40.2

4 001–7 000 PLN

40.4

27.9

33.6

7 001–10 000 PLN

13.8

15.0

14.5

more than 10 000 PLN

5.8

8.2

7.1

100.0

100.0

100.0

Source: Own calculations on the basis of survey results.

In order to characterize the adoption of the selected consumer trends among
the GEN X and GEN Y representatives, we developed a questionnaire following
a comprehensive review of the literature. Problems addressed here were measured
directly by using multiple-item scales where respondents were asked to indicate frequency of behaviors representing the examined trends. The frequency was
measured on an ordinal scale as the number of times the behaviors were performed
within last year. The response options included: ‘never’, ‘1–3 times’, ‘4–10 times’,
‘11–20 times within last year’, and ‘more than 20 times within last year’.
As it was mentioned, we considered Þve trends, i.e. prosumption, collaborative consumption, non-ownership consumption, collective intelligence creation
and use, and showrooming. Except the last one, each of the other trends was
represented by four items (capturing different behavioral symptoms of the trend).
Showrooming was represented by only one item as it was considered sufÞcient to
reßect the essence of this trend.
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Additional goal of the study was to estimate the differences between the two
generations with regard to the trends’adoption. For this purpose, we constructed
an index reßecting the trend adoption for the trends represented by four items.
By cumulating the coded responses8 we obtained one number (ranging from 4 to
20) for each respondent, reßecting overall frequency of the behaviors representing a particular trend, with higher number showing higher degree (scope) of this
trend adoption.
To analyze the data we used descriptive statistics, contingency tables as well
as adequate non-parametrical tests offered by the IBM SPSS software.

Results
Generally, the collected data allow for an observation that adoption of different
trends among the surveyed consumers varies signiÞcantly. To estimate the overall
degree of adoption of the Þve trends, we classiÞed all respondents into three groups
on the basis of the trend adoption index described in the methodological part. In
this way, we distinguished three classes of respondents: light, medium and intensive adopters9. The share of these three groups is presented in Figure 1.

Figure 1
ClassiÞcation of respondents according to trends adoption index
Source: Own calculations on the basis of survey results.
8

We recoded the frequencies indicated by respondents using the following coding system: ‘never’ =
= 1, ‘1 to 3 times’ = 2, ‘4 to 10 times’ = 3, ‘11 to 20 times within last year’ = 4, and ‘more than
20 times within last year’ = 5. Then we cumulated them to obtain one number for each trend.
9
Since the index ranged from 4 to 20 for the complex trends, we used the following criteria: light
adopters obtained 4 to 9 pts, medium adopters 10 to 15 pts, and intensive adopters 16 to 20 pts.
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Results of this synthetic analysis show that only showrooming and collective
intelligence can be perceived as relatively widespread trends since the share of
medium and intensive adopters is close to 80%. On the other hand, collaborative
consumption, prosumption and especially non-ownership consumption are not
popular. They are accepted by only small groups of respondents – 20% or less
who can be called medium adopters and the share of intensive adopters is almost
insigniÞcant.
This general difference in trend adoption is a result of highly diversiÞed
frequency of particular behaviors representing separate trends (Figs. 2 and 3).
Among the analyzed behaviors, the most frequent ones are those representing
showrooming, and even to a greater extent, use of the collective intelligence. On
an average, only 7.5% (between 3.7% and 10.5%) of respondents never exhibited
three of the four behaviors representing CI. In fact, using online dictionaries,
encyclopedias, and resources shared by other Internet users (eg. music, movies,
books, etc.) as well as using knowledge, skills & advice offered via Internet to
solve speciÞc problems (eg. Þnd out proper software) are relatively common and
even quite frequent.
It is true especially for the Þrst aforementioned activity since as many as
68.1% of GEN Y and more than a half (52.2%) of GEN X members were using
online dictionaries and encyclopedias more than 10 times within last year. Only
the last behaviors representing CI, i.e. giving other Internet users advice on how
to solve their problem or improve their equipment, was less frequent and not as
common as the other ones. Around 40% of respondents never performed such an
activity within last year and only about 15% did it more than 10 times.
The adoption degree of the showrooming trend is also quite high – less than
20% of respondents representing both generations never used mobile devices
while shopping in the store to check Internet and Þnd better offers in online
or real shops. At the same time, more than 1/3 of respondents did it more than
10 times within last year (Fig. 3).
The other three trends seem to be much less common. On an average within
last year almost 50% of respondents did not undertake any activities representing
collective consumption, 2/3 did not engage in three out of four prosumer behaviors and 70% did not perform three out of four prosumer behaviors activities connected with non-ownership consumption. In case of behaviors representing NoC
and prosumption, in each set there is one behavior which is more popular. As far
as the prosumption is concerned, the relatively higher frequency can be noted for
posting opinions and reviews of the purchased products (eg. via forums) – almost
50% of GEN X and over 30% of GEN Y shared online their opinions about purchased products. At the same time the only commonly performed behavior representing NoC is borrowing something necessary from friends (for free) which is
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Figure 2
Frequency of behaviors representing selected consumer trends among GEN X and GEN Y
Source: Own calculations on the basis of survey results.

not a surprise. Still almost 20% of respondents declared that they did not borrow
anything from a friend within last year (Fig. 3).
The second aim of the analysis was to identify and verify signiÞcance of
the differences observed between younger and older consumers. To this end we
calculated shares of previously identiÞed light, medium and intensive adopters
among GEN X and GEN Y, and then we performed chi-square tests of independence (see Table 2).
In case of four out of Þve trends, chi-square tests results showed that the
shares of light, medium and intensive adopters are signiÞcantly (at p < 0.01)
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Figure 3
Frequency of behaviors representing selected consumer trends among GEN X and GEN Y
Source: Own calculations on the basis of survey results.

different between GEN X and Y representatives. The only exception refers to
showrooming, in case of which there was no statistically signiÞcant difference
(p = 0.082). This may, however, result from the fact that showrooming as the
only trend was represented by sole item in the scale.
To further verify the existence of differences between GEN X and GEN Y
as far as trends adoption is concerned we used Mann-Whitney non-parametrical
test. We tested differences between GEN X and GEN Y indexes reßecting particular trends adoption (see Table 3 and Table 4).
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Table 2
Classification of respondents representing GEN X and GEN Y according to trends adoption index
Generation

Light
adopters
[%]

Medium
adopters
[%]

Intensive
adopters
[%]

GEN X (30–49 years)

72.6

25.9

1.4

GEN Y (18–29 years)

84.1

14.3

1.6

Collaborative
consumption

GEN X (30–49 years)

67.3

28.1

4.7

GEN Y (18–29 years)

77.3

19.9

2.9

Collective
intelligence

GEN X (30–49 years)

24.0

59.5

16.5

GEN Y (18–29 years)

15.1

59.2

25.7

Non-ownership
consumption

GEN X (30–49 years)

77.0

20.0

3.0

GEN Y (18–29 years)

85.9

12.6

1.5

GEN X (30–49 years)

18.7

48.0

33.3

GEN Y (18–29 years)

17.3

43.4

39.3

Trend

Prosumption

Showrooming

Sig.*

0.000
0.000
0.000
0.000
0.082

*Significance indicates p-value for chi-square tests.
Source: Own calculations on the basis of survey results.

Table 3
Mann-Whitney test statistics (grouping variable: age)
Prosumption
Mann-Whitney
U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig.
(2-tailed)

Collaborative Collective Non-ownership
Showrooming
Consumption Intelligence Consumption

162 084.500 164 075.000 157 722.500

186 184.000

188 822.000

406 035.500 408 725.000 316 488.500

441 439.000

352 128.000

–5.425

–4.932

–6.165

–2.348

–2.239

0.000

0.000

0.000

0.019

0.025

Source: Own calculations on the basis of survey results.

In all cases the differences proved to be statistically signiÞcant10. The test
results allowed us not only to conÞrm existence of differences but also to conÞrm
their character. Mann-Whitney test’s statistics and ranks indicated that the adoption of three out of Þve trends, i.e. CC, NoC and prosumption, was signiÞcantly
greater among GEN X than among GEN Y representatives (UCC =164,075.0,
10

Even though the medians calculated for GEN X and GEN Y reflect these differences only
in some cases (for prosumption MdnX = 1.5 and MdnY = 1.25; for CC MdnX = 1.75 and
Mdn Y = 1.5; for CI MdnX = 3 and MdnY = 3.25; for NoC MdnX = 1.5 and MdnY = 1.5 and for
showrooming MdnX = 3.0 and MdnY = 3.0).
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Table 4
Mann-Whitney test ranks
Trends
Prosumption

Age

563

692.11

389655.50

698

581.71

406035.50

1 261

×

×

GEN X (30–49 years)

559

685.48

383186.00

GEN Y (18–29 years)

699

584.73

408725.00

GEN X (30–49 years)
GEN Y (18–29 years)
Total
Non-ownership
consumption

1 258

×

×

563

562.15

316488.50

701

689.00

482991.50

1 264

×

×

GEN X (30–49 years)

564

666.39

375842.00

GEN Y (18–29 years)

714

618.26

441439.00

Total
GEN X (30–49 years)
Showrooming

Sum of ranks

GEN Y (18–29 years)

Total
Collective
intelligence

Mean rank

GEN X (30–49 years)
Total
Collaborative
consumption

N

GEN Y (18–29 years)
Total

1 278

×

×

571

616.69

352128.00

712

662.30

471558.00

1 283

×

×

Source: Own calculations on the basis of survey results.

p = 0.000; UNoC =186,184.0, p = 0.019; UPros =162,084.5, p = 0.000 respectively). On the other hand, the adoption of CI and showrooming was signiÞcantly
greater among GEN Y than among GEN X representatives (UCI = 157,722.5,
p = 0.000; UShr = 188,822.0, p = 0.025 respectively).
Both, test results and analysis regarding light, medium and intensive adopters’ shares, allows us to Þnally state that, in the case of collective consumption,
non-ownership consumption and prosumption, i.e. trends involving relations,
cooperation and sharing with others, it is the older generation X which seems
to have adopted them more eagerly. On the other hand, GEN Y representatives
are more open to accept CI and showrooming, i.e. trends which are more than
the previous ones based on the use of modern technologies, mobile devices and
constant connectedness which is a typical attribute of young consumers in the
21st century. However, showrooming is the trend with the greatest potential of
similar adoption among GEN X and GEN Y.
Managers must be always aware of the current consumer trends and the degree to which they can shape and change behaviors of their customers. Deeper
knowledge in this Þeld allows them to create more successful marketing strategy
and be better prepared for the future.
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The above results, offering some additional insight into the behaviors of
GEN X and GEN Y, can be used while preparing the overall marketing programs
directed at these two generations representing very important target groups of
customers.
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Abstract
The paper presents survey results regarding adoption of selected consumer
trends (i.e. prosumption, collaborative consumption, non-ownership consumption, showrooming, and collective intelligence use and creation) by members
of generations X and Y. We analyze and compare the frequency of certain behaviors representing the aforementioned trends and make an attempt to establish
whether the two generations vary with reference to these trends adoption. The
data collected from 576 generation X and 719 generation Y representatives via
online survey conÞrm that there are signiÞcant dissimilarities between consumers of different age.
Key words: generational cohorts, consumer behavior, prosumption, collaborative consumption, showrooming, collective intelligence
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Akceptacja nowych trendów konsumenckich
w pokoleniach X i Y – analiza porównawcza
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badaĔ dotyczących akceptacji wybranych
trendów konsumenckich przez przedstawicieli generacji X i Y. Prowadzone analizy dotyczyáy nastĊpujących trendów: prosumpcji, konsumpcji wspólnej (ang.
collaborative consumption), konsumowania bez posiadania (ang. non-ownership consumption), showrooming’u oraz zbiorowej inteligencji (ang. collective
intelligence). Przeanalizowano i porównano czĊstotliwoĞci realizacji wybranych
zachowaĔ reprezentujących wyĪej wymienione trendy i podjĊto próbĊ ustalenia,
czy badane pokolenia róĪnią siĊ pod wzglĊdem stopnia ich akceptacji. Badania
bezpoĞrednie, bĊdące podstawą analiz, przeprowadzono wĞród 576 reprezentantów generacji X i 719 przedstawicieli pokolenia Y, za pomocą ankiety internetowej. Ich wyniki potwierdzają istnienie istotnych róĪnic pomiĊdzy konsumentami
z róĪnych pokoleĔ.
Sáowa kluczowe: kohorty pokoleniowe, zachowania konsumentów, konsumpcja
wspólna, prosumpcja showrooming, inteligencja zbiorowa
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Preferencje konsumentów na rynku ĪywnoĞci
w Polsce w warunkach deßacji
w latach 2014–2015
WstĊp
W naukach ekonomicznych dochody, ceny i preferencje konsumenckie są
uznawane za podstawowe determinanty popytu. Konsument, dąĪąc do zaspokojenia swoich potrzeb, kierując siĊ wysokoĞcią swoich dochodów, poziomem
i strukturą cen oraz okreĞlonymi motywami, dokonuje wyboru pewnej, odpowiadającej jego oczekiwaniom, kombinacji dóbr. Dochody gospodarstw domowych,
naleĪące do najwaĪniejszych obiektywnych uwarunkowaĔ procesu zaspokajania
potrzeb i zachowaĔ w sferze konsumpcji, na rynku przeksztaácają siĊ w realną
siáĊ nabywczą i okreĞlają wolumen popytu, podczas gdy ceny towarów i usáug
konsumpcyjnych decydują o jego rzeczowej strukturze. Popyt reaguje na zmiany
dochodów, ale nabywca, który ma dany dochód, reaguje gáównie na zmiany cen
>ĝwietlik 2008@.
Badania rynku przeprowadzone w wielu krajach i w róĪnych przedziaáach
czasowych wskazują, Īe zmiany popytu pod wpáywem dochodów i reakcje konsumentów na ceny podlegają pewnym prawidáowoĞciom1. Ze zmianą dochodów
wiąĪą siĊ prawidáowoĞci dotyczące poziomu i struktury wydatków, dostrzeĪone
i opisane przez Ernesta Engla >ĩelazna 2002@ oraz efekty substytucyjne polegające na przechodzeniu od dóbr niĪszego rzĊdu do dóbr wyĪszego rzĊdu, których
graÞcznym obrazem są krzywe Törnquista [Mynarski 1987, OsiĔska 2007@.
1
Badanie związku dochodów i popytu na ĪywnoĞü ma bogatą i wieloletnią tradycjĊ w polskiej
literaturze ekonomicznej. Zajmowali siĊ tym m.in.: A. WoĞ, Cz. Kos, B. Gulbicka, Z. KrasiĔski,
S. Mynarski, J. Piasny, B. Podolec, J. Szwacka-Salmonowicz i Z. ZieliĔska.
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ZaleĪnoĞü miĊdzy ceną a popytem moĪna rozpatrywaü w dwóch wymiarach:
(1) jako zaleĪnoĞü miĊdzy zmianami ogólnego poziomu cen a zmianami wielkoĞci caákowitego popytu oraz (2) jako zaleĪnoĞü miĊdzy zmianami cen konkretnego produktu a zmianami wielkoĞci popytu na ten produkt zgáaszanego przez
nabywcĊ. Funkcjonalną zaleĪnoĞü miĊdzy wysokoĞcią popytu na dany towar
a poziomem ceny tego towaru okreĞla prawo popytu. Istota tej prawidáowoĞci polega na tym, Īe wraz ze spadkiem cen, przy niezmienionych innych czynnikach,
wzrasta wielkoĞü popytu i odwrotnie. W przewaĪającej liczbie przypadków wielkoĞü popytu na dany towar zmienia siĊ w przeciwnym kierunku w stosunku do
zmiany jego ceny rynkowej >Nasiáowski 2016, s. 67–69@. JednakĪe w zaleĪnoĞci
od rodzaju dóbr i elastycznoĞci popytu, reakcje konsumentów na zmianĊ ceny
mogą byü róĪne. Wpáyw cen nie ogranicza siĊ bowiem tylko do artykuáów, których ceny ulegają zmianie, ale rozciąga siĊ równieĪ na inne artykuáy, pozostające
w związku substytucyjnym bądĨ komplementarnym w stosunku do artykuáów,
które droĪeją lub tanieją.W przypadku substytutów wielkoĞü popytu zmienia siĊ
w tym samym kierunku, co cena, a w przypadku produktów komplementarnych
– w kierunku przeciwnym >Bywalec i Rudnicki 2002@.
Teoria racjonalnego zachowania siĊ konsumenta zauwaĪa, Īe zmiana ceny
wywoáuje dwa nakáadające siĊ na siebie efekty: efekt substytucyjny, zwany efektem Marshalla oraz efekt dochodowy, zwany efektem Hicksa >Beksiak 2000,
Kowrygo 2000, Begg i in. 2014@. Efekt substytucyjny polega na rozszerzeniu
popytu na produkt, który relatywnie tanieje i zastąpieniu nim (w caáoĞci lub czĊĞciowo) produktów, które stają siĊ relatywnie droĪsze. Efekt dochodowy z kolei
polega na zmianie realnych dochodów pod wpáywem zmian cen i na wydatkowaniu tych zmienionych dochodów na zakup róĪnych produktów, niekoniecznie
tych, na które cena siĊ zmieniáa. W niektórych przypadkach efekt dochodowy
moĪe osáabiü lub caákowicie zneutralizowaü skutki efektu substytucyjnego.
Analizując reakcje konsumentów na zmiany cen, naleĪy równieĪ pamiĊtaü
o Ğcisáym związku ceny z jakoĞcią towaru. Konsument maksymalizując swoją
uĪytecznoĞü, stara siĊ wybraü taką opcjĊ zakupu, która pozwala mu osiągnąü
moĪliwie najwyĪszą jakoĞü przy okreĞlonej cenie. W praktyce dla wielu konsumentów optymalnym wyborem moĪe byü produkt nie najtaĔszy, lecz o wyĪszej
cenie, oferujący jednak wyĪszą jakoĞü. Ze wzglĊdu wiĊc na róĪnorodne reakcje
psychologiczne konsumentów na ceny zachowania nabywców mogą znacznie
odbiegaü od ogólnych teorii ekonomicznych >Kotler 1994@.
Teoria wyboru konsumenta wymienia trzeci czynnik wpáywający na popyt,
a mianowicie indywidualne preferencje, bĊdące wyrazem pozaekonomicznych
motywów postĊpowania, postaw, gustów, tradycji, nawyków i upodobaĔ itp. >Nasiáowski 2016, s. 41, 66@. Termin „preferencje” pochodzi z jĊzyka áaciĔskiego od
czasownika praeferre, tzn. woleü >Winniczuk 1994, s. 588@. W Leksykonie mar-
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ketingu jest on interpretowany jako: „Subiektywne oceny lub system ocen, którymi kieruje siĊ konsument, dokonując okreĞlonego wyboru. Preferencje pojawiają
siĊ wtedy, kiedy konsument wybiera jedną potrzebĊ czy teĪ dobro lub usáugĊ
z wielu moĪliwych. Wybór ten jest zwykle zdeterminowany uznawanym systemem wartoĞci” >Altkorn i Kramer 1998, 1988, s. 193–194@. Murray N. Rothbard rozwaĪając teoriĊ wyboru konsumenta, stwierdza: „Przedmiotem ekonomii jest analiza ludzkiego dziaáania. KaĪde dziaáanie ujawnia wybór oparty na
preferencji: preferencji jednej alternatywy w stosunku do innych” >Rothbard
2007, s. 465@. Zdaniem G. Backera, twórcy ekonomicznej teorii zachowaĔ ludzkich, relacje miĊdzy potrzebami odczuwanymi przez wspólnie gospodarujących
czáonków gospodarstwa domowego a moĪliwoĞciami ich zaspokojenia wyznaczają staáe preferencje dotyczące fundamentalnych aspektów Īycia, tj. zdrowia,
prestiĪu, zadowolenia itp. >Backer 1990, 1990, s. 27@. Preferencje odnoszą siĊ
takĪe do opinii konsumenta o danym produkcie. Konsument, biorąc pod uwagĊ
wáasne potrzeby, ocenia uĪytecznoĞü róĪnych produktów, przedkáadając jedne
nad drugie. Preferencje moĪna wiĊc okreĞliü jako subiektywne skale wartoĞciowania zachowaĔ konsumpcyjnych. Ujawniają siĊ one na rynku i modyÞkowane
dziaáaniem czynników ekonomicznych kreują popyt. Obserwując skutki decyzji
konsumentów, tj. zakupy realizowane przy danych cenach, i mając informacje
o zmianach cen rynkowych, moĪna wnioskowaü o preferencjach, jakimi kierują
siĊ konsumenci przy podejmowaniu decyzji. Preferencje konsumentów przejawiają siĊ w aktach jego wyboru, stąd w badaniach empirycznych struktura preferencji jest identyÞkowana ze strukturą wydatków gospodarstw domowych.

Cel i metodyka badaĔ
Pierwsza poáowa drugiej dekady XXI wieku byáa dla rynku ĪywnoĞciowego
w Polsce czasem wielu wyzwaĔ związanych m.in. z przezwyciĊĪaniem skutków
Ğwiatowego kryzysu Þnansowo-gospodarczego, rosyjskiego embarga i nienotowanej od 2003 roku deßacji. Spadkowi cen ĪywnoĞci towarzyszyáo zmniejszenie
siĊ tempa wzrostu cen konsumpcyjnych ogóáem, wydatna poprawa sytuacji dochodowej ludnoĞci oraz istotna zmiana struktury kosztów utrzymania spowodowana m.in. spadkiem cen noĞników energii i paliw. W kontekĞcie tych zjawisk
nasuwają siĊ pytania: Jak w tych warunkach ksztaátowaáy siĊ zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych związane z zaspokajaniem ĪywnoĞciowych
potrzeb? Czy byáy kontynuacją, czy odwróceniem dotychczasowych trendów?
Czy przebiegaáy zgodnie z oczekiwaniami uczestników rynku? Czy doprowadziáy do odbudowy poziomu spoĪycia ĪywnoĞci zdeprecjonowanego w czasie
kryzysu? W prezentowanym artykule podjĊto próbĊ znalezienia odpowiedzi na
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te pytania oraz korzystając z dorobku wiedzy teoretycznej i empirycznej, dokonano oceny reakcji konsumentów na zmianĊ uwarunkowaĔ popytowych na
rynku ĪywnoĞci w latach 2014–2015.
Do realizacji tego zamierzenia posáuĪyáa analiza zmian poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych na ĪywnoĞü oraz iloĞciowego spoĪycia
podstawowych grup ĪywnoĞci w gospodarstwach domowych w Polsce w latach
2014–2015 na tle lat wczeĞniejszych. Odwoáanie siĊ do lat wczeĞniejszych pozwoliáo na dokonanie ocen i porównaĔ zaobserwowanych zjawisk ekonomicznych z dáuĪszej perspektywy czasowej oraz wyciągniĊcie bardziej prawidáowych
wniosków. W artykule przedstawiono równieĪ kierunki i skalĊ zmian cen detalicznych ĪywnoĞci oraz wybranych komponentów inßacji. W aspekcie podmiotowym przeprowadzone badania obejmowaáy indywidualne gospodarstwa domowe, identyÞkowane w teorii ekonomii z pojĊciem „konsument” >Nasiáowski
2016, s. 40@. W badaniach bezpoĞrednich Gáówny Urząd Statystyczny (GUS) jako
jednostkĊ badania deÞniuje gospodarstwo domowe, które stanowi grupa osób
mieszkających razem i wspólnie utrzymujących siĊ. Z kolei badaniu nie podlegają gospodarstwa domowe zamieszkaáe w obiektach zbiorowego zakwaterowania
>GUS 2015a@. Zakres przedmiotowy podjĊtych analiz dotyczyá dochodów, wydatków i Þzycznego spoĪycia ĪywnoĞci na poziomie mikroekonomicznym oraz
indeksów cen detalicznych wybranych grup towarów i usáug konsumpcyjnych.
W artykule przedmiot badaĔ ograniczono do identyÞkacji zmian w strukturze
preferencji konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych ogóáem.
Podstawowym Ĩródáem danych statystycznych byáy wyniki badaĔ budĪetów
gospodarstw domowych GUS z 2008 roku i z lat 2013–2015 oraz publikowane przez GUS szeregi czasowe charakteryzujące badane kategorie cenowe. Dane
budĪetowe obejmowaáy m.in. poziom przeciĊtnych miesiĊcznych dochodów
rozporządzalnych w przeliczeniu na osobĊ oraz poziom caákowitych wydatków
gospodarstw domowych, w tym na ĪywnoĞü i napoje bezalkoholowe oraz poszczególne grupy artykuáów ĪywnoĞciowych. W celu scharakteryzowania cenowych determinant popytu posáuĪono siĊ szacowanymi przez GUS wskaĨnikami
cen detalicznych towarów i usáug konsumpcyjnych, tj. zagregowanymi Ğredniorocznymi indeksami cen o staáej i zmiennej podstawie. Szczegóáowy obraz zmian
cen uzyskano przez porównanie indeksów cząstkowych, tj. wzglĊdnych zmian
cen mniejszych grup produktów. Istotnym Ĩródáem informacji byáa takĪe literatura
przedmiotu oraz wáasne analizy statystyki rynkowej. W badaniach zastosowano
metody analizy statystycznej i ekonomicznej, rozumowaĔ indukcyjnych i dedukcyjnych, a w szczególnych przypadkach posáuĪono siĊ metodą analizy opisowej,
metodą porównaĔ w czasie oraz heurystyczną (odwoáującą siĊ do wiedzy i wáasnego doĞwiadczenia). Zaobserwowane zjawiska ekonomiczne przedstawiono
w formie opisowej i graÞcznej (tabele i wykresy).
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Przyczyny i skala deßacji na rynku ĪywnoĞciowym
w Polsce w latach 2014–2015
W czasie ostatniego Ğwiatowego kryzysu Þnansowo-gospodarczego na rynkach miĊdzynarodowych utrzymywaáy siĊ stosunkowo wysoka inßacja i duĪy
wzrost cen ĪywnoĞci, stymulując silnie dynamikĊ cen na polskim rynku ĪywnoĞciowym >ĝwietlik 2009, Marczewski 2011, ĝwietlik 2013a, The World Bank
2014]. W 2013 roku, w porównaniu z 2008 rokiem, w Polsce ceny ĪywnoĞci
zwiĊkszyáy siĊ o 20,5%, przy wzroĞcie Ğredniego poziomu cen towarów i usáug
konsumpcyjnych o 15,9% (tab. 1). DuĪy wzrost Ğwiatowych cen surowców energetycznych doprowadziá do istotnego podroĪenia krajowych noĞników energii
i paliw oraz wzrostu kosztów utrzymania mieszkania i transportu, istotnie obciąĪających budĪety rodzin.
Tabela 1
WskaĨniki cen wybranych grup towarów i usáug konsumpcyjnych w Polsce w latach
2013–2015
Wyszczególnienie
Towary i usáugi konsumpcyjne
Napoje alkoholowe i tytoĔ
UĪytkowanie mieszkania i noĞniki
energii
noĞniki energii
Transport
paliwa do prywatnych Ğrodków
transportu
ĩywnoĞü i napoje bezalkoholowe
ĩywnoĞü
Pieczywo i produkty zboĪowe
Ziemniaki, warzywa
i przetwory
Owoce i przetwory
MiĊso i przetwory miĊsne
miĊso wieprzowe
Ryby i owoce morza
Táuszcze jadalne
masáo
Artykuáy mleczarskie
Jaja
Cukier i wyroby cukiernicze
cukier
Napoje bezalkoholowe

2013
2014
2015
2008 = 100
rok poprzedni = 100
2013 = 100
115,9
100,9 100,0
99,1
99,1
128,7
103,5 103,7 101,2
104,9
129,1

102,0

101,4

100,7

102,1

131,0
117,3

99,5
98,2

100,1
97,7

100,1
91,1

100,2
89,0

126,1

96,0

96,6

86,5

83,6

119,9
120,5
120,9

102,0
102,2
101,1

99,1
99,1
100,1

98,3
98,2
99,6

97,4
97,3
99,7

118,7

110,7

96,4

99,3

95,7

119,0
124,1
119,9
131,1
122,4
124,2
109,3
138,9
122,1
137,2
114,5

102,2
101,8
100,8
101,1
102,1
104,2
102,2
93,3
98,3
91,7
100,3

97,2
98,9
97,0
100,0
99,7
102,5
103,8
93,7
93,5
71,2
99,7

101,7
97,0
94,0
99,7
93,6
89,9
96,9
98,0
99,1
91,0
996

98,9
95,9
91,2
99,7
93,3
92,1
100,6
91,8
92,7
64,8
99,3

ħródáo: GUS [2009–2016b], niepublikowane dane GUS i obliczenia wáasne.
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W 2012 roku rozpocząá siĊ proces zmniejszania siĊ cen ĪywnoĞci na globalnych rynkach trwający przez trzy kolejne lata2. Wedáug FAO w 2015 roku,
w porównaniu z 2011 rokiem, Ğwiatowe ceny ĪywnoĞci obniĪyáy siĊ przeciĊtnie o 28,2%, po wzroĞcie o 42,4% w latach 2008–2011 >FAO 2017@. Zjawiska te
nie pozostaáy bez wpáywu na polski rynek ĪywnoĞciowy. W 2013 roku w Polsce
wzrost cen ĪywnoĞci wyraĨnie spowolniá, a w 2014 roku byá ujemny, przy stabilizacji Ğredniego poziomu cen konsumpcyjnych. W 2015 roku spadek cen ĪywnoĞci
zwiĊkszyá siĊ, powodując obniĪkĊ cen konsumpcyjnych ogóáem (rys.).
135
130
125
120
115
110
105

Towary i usáugi konsumpcyjne
ĩywnoĞü i napoje bezalkoholowe
UĪytkowanie mieszkania i noĞniki energii
Paliwa do prywatnych Ğrodków transportu

100
95
90
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Rysunek
Dynamika cen wybranych grup towarów i usáug konsumpcyjnych w latach 2008–2015
(2008 r. = 100)
ħródáo: GUS [2016] i obliczenia wáasne.

Deßacja na rynku ĪywnoĞciowym byáa w Polsce zjawiskiem nienotowanym
od lat 2002–20033, a Ğrednioroczny spadek cen towarów i usáug konsumpcyjnych
wystąpiá po raz pierwszy w okresie po 1989 roku. Zadecydowaáy o nim gáównie
czynniki zewnĊtrzne, w tym zwáaszcza duĪy spadek cen surowców energetycznych4 i rolno-ĪywnoĞciowych na rynkach Ğwiatowych, spowolnienie globalnego
popytu i związane z tym skurczenie siĊ zagranicznych rynków zbytu oraz niska
dynamika cen w otoczeniu polskiej gospodarki (zerowa stopa inßacji w streÞe
euro). Do obniĪenia siĊ cen podstawowych surowców rolnych na Ğwiecie przyczyniáy siĊ przede wszystkim korzystne warunki agroprzyrodnicze w 2014 roku
i w I póároczu 2015 roku, a w Polsce dodatkowo – rosyjskie embargo na import produktów ĪywnoĞciowych m.in. z krajów UE oraz utrata przez polskich producen2

Do lutego 2016 roku.
W 2002 roku ceny ĪywnoĞci i napojów bezalkoholowych obniĪyáy siĊ o 0,7%, a w 2003 roku
o 1,0% r/r.
4
Spadek cen dotyczyá gáównie ropy naftowej, a takĪe wĊgla kamiennego i gazu, czyli surowców
energetycznych silnie skorelowanych z dynamiką cen ĪywnoĞci.
3
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tów moĪliwoĞci zbytu wieprzowiny na wielu zagranicznych rynkach w związku
z wykryciem w Polsce ognisk afrykaĔskiego pomoru ĞwiĔ >ĝwietlik 2016, s. 17,
22–27@.
W 2015 roku, w porównaniu z 2013 rokiem, obniĪyáy siĊ w Polsce ceny
wszystkich podstawowych grup produktów ĪywnoĞciowych, z wyjątkiem artykuáów mleczarskich. Istotnie zmalaáy m.in. ceny cukru, táuszczów wieprzowych,
miĊsa wieprzowego, jaj, masáa i miĊsa drobiowego. Korzystnie dla konsumentów
ksztaátowaáy siĊ takĪe ceny pozostaáych grup towarów i usáug konsumpcyjnych,
w tym zwáaszcza usáug bytowych, w związku z wyhamowaniem dynamiki cen noĞników energii i gáĊbokim spadkiem cen paliw do prywatnych Ğrodków transportu.

Miejsce ĪywnoĞci w strukturze konsumpcji
Deßacji towarzyszyá wzrost aktywnoĞci gospodarczej Polski, poprawa sytuacji na rynku pracy i przyspieszenie dynamiki wzrostu dochodów ludnoĞci. Na
podstawie rachunków narodowych GUS szacuje, Īe w 2015 roku, w stosunku do
2013 roku, dochody realne w sektorze gospodarstw domowych zwiĊkszyáy siĊ
o 5,9%, wobec wzrostu o 1,7% w dwóch poprzednich latach. Z badaĔ budĪetów
gospodarstw domowych wynika, Īe w 2015 roku przeciĊtne miesiĊczne dochody
rozporządzalne w przeliczeniu na 1 osobĊ w gospodarstwach domowych ogóáem
byáy o 3,7% wiĊksze niĪ w 2013 roku, podczas gdy w latach wczeĞniejszych
wykazywaáy tendencjĊ malejącą (tab. 2). Spadek bezrobocia i znaczny wzrost
páac realnych przyczyniáy siĊ do poprawy nastrojów konsumentów [GUS 2015b]
i oĪywienia popytu konsumpcyjnego, w tym takĪe na ĪywnoĞü (tab. 3).
Tabela 2
PrzeciĊtne miesiĊczne dochody rozporządzalne i wydatki na osobĊ w gospodarstwach domowych w latach 2009, 2013–2015
Wyszczególnienie
Dochód rozporządzalny [zá/os.]

2009

2013

2014

2015

1114,49

1299,07

1340,44

1386,16

Dynamika realna – rok poprzedni = 100

103,0

100,7

103,2

104,3

Wydatki ogóáem [zá/os.]

956,68

1061,70

1078,74

1091,19

Dynamika realna – rok poprzedni = 100
Wydatki na ĪywnoĞü i napoje bezalkoholowe
[zá/os.]
W wydatkach ogóáem [%]
Dynamika realna – rok poprzedni = 100

102,2

100,1

101,6

102,1

240,08

264,36

263,34

262,32

99,8

98,2

100,5

101,3

25,1

24,9

24,4

24,0

7,4

9,9

15,4

15,6

W wydatkach ogóáem [%]
Wydatki na gastronomiĊ w wydatkach
na ĪywnoĞü i napoje bezalkoholowe [%]
ħródáo: GUS [2016, s. 283–284] i obliczenia wáasne.
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Tabela 3
Dynamika realnych wydatków i struktura przeciĊtnych miesiĊcznych nominalnych wydatków
na 1 osobĊ w gospodarstwach domowych

Wydatki ogóáem

Dynamika
wydatków
realnych
2013/
2015/
/2008
/2013
= 100
= 100
101,3
103,7

Towary i usáugi konsumpcyjne

101,5

103,4

95,7

95,8

95,6

95,6

ĩywnoĞü i napoje bezalkoholowe
Napoje alkoholowe, wyroby
tytoniowe i narkotyki
Towary nieĪywnoĞciowe i usáugi

95,4

101,9

25,6

24,9

24,4

24,0

89,1

94,5

2,6

2,6

2,5

2,5

Wyszczególnienie

odzieĪ i obuwie
UĪytkowanie mieszkania lub
domu i noĞniki energii
noĞniki energii
wyposaĪenie mieszkania
i prowadzenie gospodarstwa
domowego
zdrowie

Struktura [%]

2008

2013

2014

2015

100,0

100,0

100,0

100,0

104,8

104,9

65,9

66,7

67,1

67,4

135,1

121,5

5,5

5,1

5,4

5,4

100,0

97,5

18,9

20,8

20,1

20,1

102,8

95,6

10,7

12,2

11,5

11,4

92,5

111,2

5,5

4,7

4,9

5,0

105,9

104,6

4,8

5,1

5,0

5,3

transport

95,8

105,1

10,1

9,6

9,2

8,8

áącznoĞü

141,2

98,3

4,8

5,2

5,0

5,0

rekreacja i kultura

90,6

104,4

7,9

6,5

6,5

6,7

edukacja

97,3

91,7

1,2

1,2

1,1

1,0

restauracje i hotele

142,4

144,1

2,0

2,9

4,2

4,2

pozostaáe towary i usáugi

116,2

106,4

5,2

5,8

5,8

5,9

97,9

110,3

4,3

4,2

4,4

4,4

Wydatki pozostaáe

ħródáo: GUS [2009–2016a] i obliczenia wáasne.

Z danych zawartych w tabelach 2 i 3 wynika, Īe pomiĊdzy 2013 a 2015 rokiem
w gospodarstwach domowych ogóáem przeciĊtne miesiĊczne realne wydatki na
zakup towarów i usáug konsumpcyjnych (w przeliczeniu na osobĊ) wzrosáy o 3,4%,
w tym na ĪywnoĞü i napoje bezalkoholowe o 1,9%. Wzrost efektywnego popytu
na ĪywnoĞü nastąpiá po piĊciu latach systematycznych spadków. Jego skalĊ moĪna okreĞliü jako umiarkowaną, choü spadek cen ĪywnoĞci byá wiĊkszy niĪ ogólnego poziomu cen. „OszczĊdnoĞci” z tego tytuáu gospodarstwa domowe ulokowaáy na innych rynkach. Przyspieszeniu ulegáa dynamika realnych wydatków na
towary nieĪywnoĞciowe i usáugi, w tym zwáaszcza te związane z wyposaĪeniem
mieszkania i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Byáo to odwróceniem
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tendencji obserwowanej w okresie spowolnienia gospodarczego, kiedy realne
wydatki na zakup tych towarów zmalaáy o 7,5%. Spadek cen ĪywnoĞci umoĪliwiá zrealizowanie zakupów dóbr i usáug odáoĪonych w czasie z powodu kryzysu.
Znacząco wzrosáy realne wydatki gospodarstw domowych na usáugi restauracyjne i hotelowe, odzieĪ, obuwie oraz transport. ZwiĊkszyá siĊ popyt na towary
i usáugi związane ze zdrowiem oraz rekreacją i kulturą. Spadáy natomiast realne wydatki na edukacjĊ oraz na alkohol i tytoĔ, co byáo kontynuacją trendów
z lat wczeĞniejszych. Zmalaáy takĪe realne wydatki na uĪytkowanie mieszkania
i noĞniki energii oraz áącznoĞü (tab. 3). Szczególne znaczenie miaáo obniĪenie
siĊ kosztów usáug bytowych i noĞników energii, stanowiących sztywną pozycjĊ
w budĪetach rodzin. Mniej páacąc za gaz czy opaá, gospodarstwa domowe mogáy
wiĊcej pieniĊdzy przeznaczyü na zaspokojenie innych potrzeb.
Efektem obniĪenia siĊ cen ĪywnoĞci i poprawy sytuacji dochodowej ludnoĞci byá m.in. dynamiczny wzrost popytu na usáugi gastronomiczne. W 2015 roku, w porównaniu z 2013 rokiem, przeciĊtne miesiĊczne wydatki gospodarstw
domowych na gastronomiĊ zwiĊkszyáy siĊ realnie o 51,6%. W 2015 roku udziaá
nominalnych wydatków na Īywienie poza domem w wydatkach gospodarstw
domowych na ĪywnoĞü i napoje bezalkoholowe wyniósá 15,6%, wobec 9,9%
w 2013 roku i 6,8% w 2008 roku.
Istotnie zmieniáa siĊ struktura wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Generalnie moĪna wskazaü dwa zasadnicze kierunki przemian dokonujące siĊ w tej strukturze. Pierwszy wiąĪe siĊ ze spadkiem udziaáu wydatków
na ĪywnoĞü i napoje bezalkoholowe w caáoĞci wydatków, a drugi ze wzrostem
udziaáu wydatków na towary nieĪywnoĞciowe i usáugi. W 2015 roku przeciĊtne
miesiĊczne wydatki na ĪywnoĞü i napoje bezalkoholowe w przeliczeniu na osobĊ
w gospodarstwach domowych ogóáem stanowiáy 24,0% wydatków caákowitych,
w 2013 roku – 24,9%, a w 2008 roku – 25,6%. Spadek udziaáu ĪywnoĞciowych
wydatków w domowych budĪetach w okresie spowolnienia gospodarczego byá
efektem ograniczenia popytu na ĪywnoĞü >ĝwietlik 2013b@, podczas gdy w latach
2014–2015 byá efektem obniĪenia siĊ cen artykuáów ĪywnoĞciowych. Drugi kierunek przemian w strukturze wydatków gospodarstw domowych odzwierciedla
znaczący wzrost rangi usáug i towarów nieĪywnoĞciowych, w tym m.in. usáug
Ğwiadczonych przez restauracje i hotele, odzieĪy i obuwia, wyposaĪenia mieszkania oraz grupy pod nazwą pozostaáe wydatki na towary i usáugi5 >GUS 2016,
s. 274–275@. Przeprowadzone analizy wskazują wyraĨnie na wzmoĪenie preferencji konsumentów dla tych dóbr i usáug w latach 2014–2015 w stosunku do lat
wczeĞniejszych (2009–2013).
Pozostaáe wydatki obejmują m.in.: Ğrodki higieny osobistej, kosmetyki, usáugi fryzjerskie, artykuáy papiernicze, biĪuteriĊ, usáugi finansowe i ubezpieczeniowe.
5
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W hierarchii konsumpcyjnych wydatków nie odnotowano znaczących zmian.
W latach 2014–2015 gospodarstwa domowe najwiĊksze preferencje przypisywaáy ĪywnoĞci. Na drugiej pozycji plasowaáo siĊ uĪytkowanie mieszkania i noĞniki
energii, na trzeciej transport, na czwartej rekreacja i kultura, a na piątej – tzw.
pozostaáe wydatki obejmujące m.in. higienĊ osobistą. Kolejne miejsca zajmowaáy wydatki na odzieĪ i obuwie, zdrowie, wyposaĪenie mieszkania i áącznoĞü oraz
usáugi restauracyjne i hotelowe. Najmniejszą wagĊ konsumenci przykáadali do
zakupów alkoholu i tytoniu oraz wydatków na edukacjĊ.

Popyt na podstawowe grupy ĪywnoĞci
W badaniach budĪetów gospodarstw domowych GUS wyróĪnia dziewiĊü
podstawowych grup wydatków ĪywnoĞciowych. Są to wydatki na: pieczywo
i produkty zboĪowe; miĊso, podroby i przetwory miĊsne; ryby i owoce morza;
mleko; sery i jaja; oleje i pozostaáe táuszcze; owoce; warzywa; grupĊ obejmującą: cukier, dĪem, miód, czekoladĊ i wyroby cukiernicze oraz napoje bezalkoholowe. W niniejszym artykule wydatki rozpatrywane bĊdą w podziale na dziesiĊü
grup, z wyodrĊbnieniem wydatków na artykuáy mleczarskie oraz jaja. Analizując
zawarte w tabeli 4 dane obrazujące poziom i dynamikĊ tych wydatków, moĪna
zauwaĪyü, Īe w 2015 roku, w porównaniu z 2013 rokiem, wraz ze spadkiem cen
ĪywnoĞci konsumenci ograniczyli pulĊ pieniĊdzy na zakup artykuáów ĪywnoĞciowych i napojów bezalkoholowych Ğrednio o 0,8%.
Znacząco spadáy nominalne wydatki na táuszcze (o 8,6%) i jaja (o 7,6%).
W mniejszym stopniu, bo o 2,4%, ograniczono wydatki na artykuáy mleczarskie
i miĊsne, a w najmniejszym – na pieczywo i produkty zboĪowe (o 0,8%). Wzrosáy natomiast preferencje gospodarstw domowych dla owoców, ryb, warzyw
i napojów bezalkoholowych, co znalazáo wyraz w zwiĊkszeniu wydatków na
zakup tych produktów o 1,1 – 8,8%.
W ocenie zmian rzeczywistego popytu na poszczególne grupy artykuáów
ĪywnoĞciowych niezbĊdne jest odniesienie nominalnych wydatków do cen tych
towarów páaconych przez konsumentów. Wyniki przeprowadzonych obliczeĔ
pokazują, Īe najbardziej, bo o 10,0% zwiĊkszyá siĊ popyt na owoce. Znacząco
wzrosáy realne wydatki na ryby i warzywa (po 5,5%). Byáo to interesujące zjawisko, gdyĪ w badanym okresie cena ryb wzrosáa wzglĊdem pozostaáych produktów biaáka zwierzĊcego. WzmoĪenie popytu na warzywa wynikaáo z dąĪenia
konsumentów do odbudowy niskiego poziomu spoĪycia tych produktów z lat
2012–2013. Wzrosáy realne wydatki na napoje bezalkoholowe (o 3,7%), na grupĊ produktów obejmującą: cukier, dĪem, miód, czekoladĊ i wyroby cukiernicze
(o 2,5%) oraz na artykuáy miĊsne (o 1,7%) i jaja (o 0,7%). Zmniejszyáy siĊ na-
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Tabela 4

PrzeciĊtne miesiĊczne wydatki gospodarstw domowych na wybrane grupy artykuáów ĪywnoĞciowych

ĩywnoĞü i napoje bezalkoholowe

231,14

264,36

262,32

Dynamika
wydatków
realnych [%]
2013/
2015/
/2008
/2013
= 100
= 100
95,4
101,9

ĩywnoĞü

212,08

241,60

238,89

94,6

Pieczywo i produkty zboĪowe

38,32

41,28

40,94

89,1

99,5

MiĊso, podroby i przetwory miĊsne

62,06

70,73

69,00

91,9

101,7

PrzeciĊtne miesiĊczne
wydatki [zá/os.]
Wyszczególnienie
2008

2013

2015

101,6

Ryby i przetwory rybne

6,87

8,10

8,52

92,2

105,5

Mleko i produkty mleczne

28,49

30,3

29,57

97,3

97,0

Jaja

5,06

6,71

6,20

95,5

100,7

Oleje i pozostaáe táuszcze*

11,06

11,87

10,85

87,7

98,0

Owoce i przetwory

13,79

15,01

16,33

91,5

110,0

Warzywa i przetwory
Cukier, dĪem, miód, czekolada
i wyroby cukiernicze
Napoje bezalkoholowe

24,09

27,95

28,25

97,7

105,6

13,94

16,84

16,00

98,9

102,5

19,07

22,76

23,43

104,2

103,7

*

Zgodnie z klasyfikacją produktów obowiązującą od 2013 roku, wydatki na táuszcze nie obejmują wydatków na boczek surowy.
ħródáo: GUS [2009–2016a], niepublikowane dane GUS i obliczenia wáasne.

tomiast realne wydatki gospodarstw domowych na produkty mleczne (o 3,0%),
táuszcze (o 2,0%) oraz pieczywo i produkty zboĪowe (o 0,5%).
JeĞli przyjrzeü siĊ hierarchii wydatków gospodarstw domowych na ĪywnoĞü,
moĪna zauwaĪyü, Īe najbardziej preferowane są artykuáy miĊsne, które w 2015 roku absorbowaáy 28,9% wydatków ĪywnoĞciowych. Dalsza kolejnoĞü produktów
ĪywnoĞciowych, które najchĊtniej spoĪywali polscy konsumenci, byáa nastĊpująca: pieczywo i produkty zboĪowe (17,1%), artykuáy mleczarskie (12,4%),
warzywa (11,8%), owoce (6,8%), cukier i wyroby cukiernicze (6,7%), táuszcze
(4,6%), ryby (3,6%), jaja (2,6%). Przeprowadzone analizy dowodzą, Īe w tej
dziedzinie preferencje konsumentów ulegają zmianom. Porównując strukturĊ
wydatków gospodarstw domowych na ĪywnoĞü w 2015 roku ze strukturą w latach 2013 i 2008 moĪna dostrzec wyraĨny efekt substytucyjny polegający na zastĊpowaniu miĊsa rybami oraz osáabienie preferencji przypisywanych táuszczom
i artykuáom zboĪowym, przy wzmocnieniu rangi warzyw i owoców.
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Substytucje wewnątrzgrupowe
Przyrost wydatków realnych nie jest równoznaczny z faktycznym wzrostem
poziomu konsumpcji. Na wielkoĞü popytu mierzonego wartoĞcią wydatków
wpáywają nie tylko ceny towarów, ale takĪe struktura koszyka zakupów. Odpowiednim miernikiem zmian w konsumpcji jest wiĊc wolumen spoĪycia. W tabeli
5 zestawiono przeciĊtne miesiĊczne spoĪycie monitorowanych przez GUS podstawowych artykuáów ĪywnoĞciowych na osobĊ w gospodarstwach domowych
ogóáem w latach 2013 i 2015. Analizując je, moĪna zauwaĪyü zmniejszenie siĊ
wolumenu spoĪycia ĪywnoĞci. ZáoĪyáy siĊ na to malejące spoĪycia wiĊkszoĞci
jej grup (wszystkich, z wyjątkiem miĊsa i owoców). W celu empirycznej weTabela 5

PrzeciĊtne miesiĊczne spoĪycie wybranych artykuáów ĪywnoĞciowych w gospodarstwach domowych
2013
Wyszczególnienie
Pieczywo i produkty zboĪowe
MiĊso i przetwory

2015

6,06

2013
= 100
94,0

kg/osobĊ
6,45
5,26

5,27

100,2

miĊso woáowe

0,08

0,09

112,5

miĊso wieprzowe

1,30

1,34

103,1

miĊso drobiowe

1,51

1,53

101,3

Ryby i przetwory

0,34

0,33

97,1

Mleko i przetwory

5,18

4,94

95,4

0,38

0,40

105,3

sery dojrzewające
twarogi

0,44

0,43

97,7

Jaja [szt.]

12,17

11,76

96,6

Táuszcze

1,23

1,15

93,5

masáo

0,25

0,26

104,0

0,09

0,08

88,9

Owoce

pozostaáe táuszcze zwierzĊce

3,43

3,59

104,7

Warzywa

9,03

8,68

96,1

4,03

3,69

91,6

1,89

1,83

96,8

ziemniaki
Cukier, dĪem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze

1,17

1,09

93,2

Kawa, herbata, kakao i czekolada w proszku

cukier

0,25

0,24

96,0

Napoje bezalkoholowe [l]

8,28

9,07

109,5

ħródáo: GUS [2014, 2016, s. 167–169], niepublikowane dane GUS i obliczenia wáasne.

87
ryÞkacji zjawiska zsumowano przeciĊtne miesiĊczne spoĪycie artykuáów ĪywnoĞciowych na osobĊ. Zgodnie z wynikami obliczeĔ w 2015 roku caákowita
masa spoĪywanej ĪywnoĞci wyniosáa 41,9 kg, podczas gdy dwa lata wczeĞniej
wynosiáa 42,2 kg6. Spadkowi iloĞciowej konsumpcji ĪywnoĞci towarzyszyá
wzrost poziomu wydatków realnych, co moĪe Ğwiadczyü o wzroĞcie udziaáu
w koszyku zakupów produktów o wyĪszej cenie jednostkowej. Wskazują na to
szczegóáowe analizy struktury koszyka ukazujące gáĊbokie zmiany iloĞciowe
i jakoĞciowe w obrĊbie kaĪdej grupy ĪywnoĞci.
W grupie produktów zboĪowych spadáa konsumpcja pieczywa, mąki i páatków Ğniadaniowych, a wzrosáa m.in. pieczywa chrupkiego, chleba tostowego,
waßi, rogalików, buáeczek, krakersów, pieczywa cukierniczego, ciast i ciasteczek. Wzrósá popyt na pizze i gotowe wyroby mączne: naleĞniki, krokiety, pierogi, kluski, tortille, paszteciki. Znacząco wzrosáo zainteresowanie konsumentów
ĪywnoĞcią dietetyczną produkowaną na bazie przetworów zboĪowych, koncentratami ciast w proszku oraz mieszankami do przygotowania wyrobów piekarniczych i ciastkarskich. W 2015 roku, w porównaniu z 2013 rokiem, gospodarstwa domowe zwiĊkszyáy wydatki realne na zakup tych produktów o 7,0–15,0%
>ĝwietlik 2015, 2016, s. 17, 40@.
WyraĨnie zmieniáy siĊ preferencje konsumentów wobec artykuáów miĊsnych – zmniejszający siĊ popyt na przetwory miĊsne, coraz wiĊkszy popyt na
miĊso surowe. Zmniejszenie siĊ cen wieprzowiny skutkowaáo nie tylko wzrostem konsumpcji miĊsa wieprzowego, lecz takĪe znaczącym, nienotowanym od
lat, zwiĊkszeniem siĊ popytu na woáowinĊ. Spadek cen kurcząt nie spowodowaá
zwiĊkszenia konsumpcji tego miĊsa, lecz miĊsa gĊsi, kaczek i indyków, tj. droĪszych rodzajów drobiu. Spadkowi spoĪycia wĊdlin towarzyszyá wzrost spoĪycia
pasztetów i wyrobów garmaĪeryjnych z miĊsa, takich jak: tatar, ßaki, kotlety,
ozory i szynka w galarecie, pieczeĔ rzymska, drób faszerowany, golonki, galarety i pasty miĊsne, kurczaki z roĪna, kurczaki wĊdzone itp. W latach 2014–2015
wzrost wydatków realnych na te wyroby siĊgaá 15,0%.
Poziom spoĪycia ryb w gospodarstwach domowych szacowany na podstawie danych budĪetowych GUS jest niepeánym jego obrazem, gdyĪ nie obejmuje
przetworów z ryb. Analiza wydatków na przetwory rybne wskazuje na dynamiczny wzrost spoĪycia tych produktów w ostatnich latach. Na tej podstawie
moĪna zakáadaü, Īe w 2015 roku áączna konsumpcja ryb i przetworów rybnych
W obliczeniach áącznej masy spoĪywanej ĪywnoĞci uwzglĊdniono spoĪycie: pieczywa i produktów zboĪowych, miĊsa i przetworów miĊsnych, ryb, produktów mlecznych, jaj, táuszczów
jadalnych, owoców i przetworów, warzyw i przetworów, cukru, dĪemów, miodu, czekolady
i wyrobów cukierniczych, lodów, kawy, herbaty, kakao w proszku, napojów bezalkoholowych
i soli. PrzyjĊto, Īe: 1 l mleka = 1,0293 kg, 1 jajo = 0,0556 g, 1 l oleju = 0,92 kg, 1 l napojów bezalkoholowych = 1 kg.
6
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utrzymaáa siĊ na takim samym poziomie, jak w 2013 roku. Wprawdzie ryby,
w przeciwieĔstwie do innych produktów, staniaáy w tym czasie minimalnie, lecz
spadek cen innych grup ĪywnoĞci pozwoliá konsumentom na wygospodarowanie
Ğrodków z przeznaczeniem na zakup ryb. Preferencje konsumentów w przypadku
tej grupy ĪywnoĞci byáy wyraĨnie okreĞlone. Konsumenci znacząco ograniczyli
spoĪycie ryb mroĪonych na rzecz ryb ĞwieĪych i owoców morza, tj. produktów
o wyĪszych cenach jednostkowych.
W grupie artykuáów mleczarskich przesuniĊcia strukturalne polegaáy
przede wszystkim na obniĪeniu siĊ udziaáu mleka páynnego w áącznej konsumpcji tych produktów, przy wzroĞcie udziaáu wyrobów mlecznych wysoko przetworzonych. Ograniczono spoĪycie twarogów, a zwiĊkszono serów dojrzewających. Spadkowi spoĪycia mleka pitnego i twarogów towarzyszyá wzrost popytu
gospodarstw domowych na napoje mleczne (keÞry, maĞlanki) i desery twarogowe, serki „Danio”, serki homogenizowane smakowe i „Danonki” oraz inne produkty na bazie mleka. Ich iloĞciowe spoĪycie nie jest monitorowane przez GUS.
Z badaĔ budĪetów gospodarstw domowych wynika, Īe w latach 2014–2015
wzrost realnych wydatków na te produkty wyniósá ponad 12,0%. SpoĞród táuszczów konsumenci najbardziej preferowali masáo oraz oliwĊ z oliwek. ĝwiadczy
o tym wydatny wzrost konsumpcji masáa, stymulowany spadkiem cen oraz stabilizacją popytu na oliwĊ z oliwek, przy graniczeniu spoĪycia pozostaáych táuszczów, w tym zwáaszcza wieprzowych.
W grupie owoców charakterystycznym zjawiskiem byáa substytucja produktów krajowych produktami z importu. Spadek konsumpcji jabáek (pomimo
obniĪki cen) zostaá z nawiązką zrekompensowany przez wzrost konsumpcji bananów, owoców jagodowych i pestkowych (o 6,0–13,0%) oraz pochodzących
gáównie z importu – gruszek, melonów, arbuzów, ananasów, granatów i kiwi
(o 27,0%).
Do spadku spoĪycia warzyw przyczyniáo siĊ przede wszystkim zmniejszenie konsumpcji ziemniaków. àączne spoĪycie warzyw pozostaáych nie ulegáo
zmianie, przy istotnych zmianach jego struktury. Zmalaáo spoĪycie pospolitych
warzyw gruntowych, w tym zwáaszcza marchwi, buraków i kapusty oraz warzyw kwaszonych (ogórków i kapusty). Znacząco natomiast wzrosáo zapotrzebowanie gospodarstw domowych na warzywa ciepáolubne (pomidory, papryka),
pieczarki, jak równieĪ przetwory warzywne, zwáaszcza pomidorowe i grzybowe,
mieszanki warzywne mroĪone, surówki oraz miksy produktowe (np. warzywa
z miĊsem). Wzrosáa popularnoĞü warzyw pochodzących z importu, w tym m.in.
bakáaĪanów, karczochów, kopru wáoskiego, endywii, a z rodzimych gatunków
– bobu, cykorii, cukinii, kabaczków, dyni, szparagów i brokuáów7. WyraĨnie
7

Potwierdzają to wyniki badaĔ Zakáadu Owoców i Warzyw IERiGĩ-PIB.
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wzrosáy preferencje konsumentów dla przetworów ziemniaczanych, takich jak:
purée, páatki ziemniaczane, placki ziemniaczane (równieĪ w proszku), kopytka,
pyzy, knedle, kiszka ziemniaczana, frytki i chipsy.
Spadkowi spoĪycia cukru towarzyszyá wydatny wzrost konsumpcji czekolady, wyrobów cukierniczych i lodów. O sile preferencji wobec czekolady
i wyrobów czekoladowanych Ğwiadczy fakt, Īe ich wzmoĪenie nastąpiáo pomimo
rosnących cen, spowodowanych wzrostem cen kakao na zagranicznych rynkach.
Zmalaáa natomiast konsumpcja dĪemów i marmolad, co wiązaáo siĊ gáównie
z ograniczeniem domowego przetwórstwa.
Przeprowadzone analizy pokazują, Īe ekonomiczne uwarunkowania związane ze spadkiem cen artykuáów ĪywnoĞciowych i wzrostem dochodów ludnoĞci
w latach 2013–2015 silnie zdeterminowaáy zachowania konsumentów na krajowym rynku ĪywnoĞciowym. Ich efektem byáa dekonsumpcja ĪywnoĞci, której
towarzyszyáy charakterystyczne przesuniĊcia wewnątrzgrupowych struktur oraz
zmiany jakoĞciowe przebiegające w kierunku wiĊkszego zainteresowania gospodarstw domowych produktami o wyĪszej jakoĞci i wiĊkszej wartoĞci dodanej,
produktów wygodnych w uĪyciu, oszczĊdzających czas na przygotowanie posiáków wpáywających na urozmaicenie i wartoĞü Īywieniową diety. Skáad koszyka dóbr ĪywnoĞciowych Ğwiadczy o tym, Īe wiĊksza ekonomiczna dostĊpnoĞü
ĪywnoĞci sprzyjaáa preferowaniu przez konsumentów droĪszego i jakoĞciowo
lepszego wariantu wyĪywienia.

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone analizy i rozwaĪania ukazują záoĪonoĞü zjawisk i problemów związanych z rozwojem konsumpcji ĪywnoĞci w latach 2014–2015 i pozwalają na sformuáowanie nastĊpujących ocen i wniosków:
1. W warunkach oĪywienia gospodarczego, przyspieszenia dynamiki wzrostu
dochodów ludnoĞci i spadku cen artykuáów ĪywnoĞciowych wzrosáa skáonnoĞü konsumentów do zakupów ĪywnoĞci. ZwiĊkszyá siĊ popyt gospodarstw
domowych na ĪywnoĞü mierzony realną wartoĞcią wydatków w ujĊciu na
osobĊ, po piĊciu latach ich bezwzglĊdnego spadku.
2. Wzrostowi popytu na ĪywnoĞü towarzyszyáy: spadek popytu na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe oraz przyspieszenie tempa wzrostu popytu na
artykuáy nieĪywnoĞciowe i usáugi.
3. Istotnie zmieniáa siĊ struktura wydatków konsumpcyjnych gospodarstw
domowych. Spadá udziaá wydatków ĪywnoĞciowych w caákowitych wydatkach, przy wzroĞcie rangi towarów nieĪywnoĞciowych i usáug w realizowanej konsumpcji. ObniĪyá siĊ udziaá wydatków na mieszkanie i noĞniki
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4.

5.

6.

7.

energii w wydatkach ogóáem, co umoĪliwiáo poprawĊ zaspokojenia pozostaáych potrzeb. Wzrósá natomiast udziaá wydatków na wyposaĪenie mieszkania, rekreacjĊ i kulturĊ oraz usáugi Ğwiadczone przez restauracje i hotele, tj.
wydatków bĊdących przedmiotem tzw. swobodnego wyboru, Ğwiadczących
o wzroĞcie poziomu Īycia i unowoczeĞnieniu procesu konsumpcji.
Jednostkowe spoĪycie artykuáów ĪywnoĞciowych w gospodarstwach domowych ulegáo doĞü duĪym zmianom o charakterze iloĞciowym i jakoĞciowym.
Analiza statystycznych poziomów spoĪycia poszczególnych grup produktów ĪywnoĞciowych i poszczególnych produktów w przeliczeniu na osobĊ
wskazuje na zmniejszenie siĊ wolumenu spoĪycia ĪywnoĞci.
Spadek áącznej masy spoĪywanej ĪywnoĞci na osobĊ, przy wzroĞcie wydatków realnych oznacza wybór droĪszego, jakoĞciowo lepszego wariantu wyĪywienia. Szczegóáowe analizy konsumpcji ujawniáy efekty substytucyjne
obniĪenia cen ĪywnoĞci polegające na wzroĞcie w koszyku zakupów udziaáu produktów o wyĪszych cenach jednostkowych, bardziej przetworzonych,
o wiĊkszej wartoĞci dodanej, wygodnych w uĪyciu, oszczĊdzających czas
na przygotowanie posiáków, wpáywających na urozmaicenie i wartoĞü Īywieniową diety.
Spadek cen ĪywnoĞci i wzrost siáy nabywczej dochodów doprowadziáy do
wzrostu znaczenia Īywienia poza domem i zwiĊkszenia popytu na usáugi
gastronomiczne.
Wskazane tendencje byáy obserwowane w latach wczeĞniejszych, lecz
w warunkach deßacji ulegáy wyraĨnemu nasileniu. Z tego moĪna wnioskowaü, Īe przemiany jakoĞciowe w spoĪyciu ĪywnoĞci mają charakter obiektywny i bĊdą kontynuowane niezaleĪnie od wahaĔ koniunktury, przy nieustannej substytucji pomiĊdzy grupami i w obrĊbie grup produktów.
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Abstrakt
Celem artykuáu jest zobrazowanie oraz ocena zmian poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych na ĪywnoĞü, a takĪe spoĪycia ĪywnoĞci w gospodarstwach domowych w warunkach deßacji w latach 2014–2015. W wyniku
przeprowadzonych analiz stwierdzono, Īe spoĪycie ĪywnoĞci ulegáo duĪym iloĞciowym i jakoĞciowym zmianom. Wzrosáy realne wydatki gospodarstw domowych na ĪywnoĞü, po spadkach notowanych w latach 2009–2013. JednoczeĞnie
nastąpiáo zmniejszenie wolumenu spoĪycia ĪywnoĞci, co oznacza przesuniĊcie
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preferencji konsumentów w kierunku droĪszego wariantu wyĪywienia. Zmalaá
popyt gospodarstw domowych na proste, nieprzetworzone produkty spoĪywcze,
a wzrósá – na artykuáy ĪywnoĞciowe wysoko przetworzone, o wyĪszej jakoĞci,
wygodne w uĪyciu, oszczĊdzające czas na przygotowanie posiáków, wpáywające
na urozmaicenie i podniesienie wartoĞci Īywieniowej diety. Znacznie wzrosáy
wydatki gospodarstw domowych na usáugi gastronomiczne. Skala tych zjawisk
wskazuje na wyraĨną zmianĊ preferencji nabywców ĪywnoĞci.
Sáowa kluczowe: deßacja, ceny ĪywnoĞci, gospodarstwo domowe, konsumpcja
ĪywnoĞci, wydatki na ĪywnoĞü

Consumer preferences in the food market in Poland
during deßation in 2014–2015
Abstract
The objective of this article is to illustrate the changes in prices of food products in Poland during 2013–2015, to assess the level and structure of household
expenditure and consumption of food during the period of deßation compared to
the previous period. On the basis of the analyses it was concluded that consumption of food changed considerably both quantitatively and qualitatively. After
Þve years of systematic decline, real household expenditure on food increased.
At the same time, there was a decrease in the volume of food consumed, which
shows a change in consumer preferences towards more expensive foods types.
The demand of households for simple, unprocessed food products fell, while that
for highly processed, time-saving in preparation, convenience foods of higher
quality and greater variety which increase the nutritional value of the diet, increased. Household expenditure on eating out grew signiÞcantly. The scale of these phenomena points to a permanent change in the preferences of consumers.
Key words: deßation, prices of foods, households, consumption of food, expenditure on food
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Percepcja informacji Īywieniowej jako elementu
wpáywającego na zachowania konsumentów
w zakáadach gastronomicznych
WstĊp
Zachowania konsumentów na rynku usáug gastronomicznych determinowane są róĪnorodnymi czynnikami o charakterze spoáecznym, ekonomicznym, kulturowym, psychologicznym i demograÞcznym. Wpáywają one na wybór zakáadu
gastronomicznego i konkretnej pozycji z menu, stanowiąc jednoczeĞnie czynnik
determinujący percepcjĊ przekazywanej informacji. WaĪnym obszarem informacyjnym w zakáadach gastronomicznych jest informacja Īywieniowa odnosząca
siĊ do wartoĞci odĪywczej i skáadu produktowego.
Celem niniejszego opracowania byáa ocena percepcji informacji Īywieniowej przekazywanej przez personel pierwszego kontaktu jako element wpáywający na zachowania konsumentów w zakáadach gastronomicznych. Jako przykáad
przyjĊto korporacjĊ McDonald’s, wskazując na powszechnoĞü dostĊpnych usáug,
popularnoĞü tych placówek oraz rolĊ personelu pierwszego kontaktu przekazującego informacjĊ Īywieniową.

Materiaá i metodyka
Dla realizacji tak postawionego celu przeprowadzono w czerwcu 2016 roku
badanie iloĞciowe na próbie 403 osób z wykorzystaniem doboru celowego. PrzyjĊto kryteria wieku (od 18 do 35 lat), zamieszkiwanie w duĪych miastach oraz
fakt korzystania z usáug lokali gastronomicznych. Kryterium wieku odnosi siĊ
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do zdeÞniowania grupy máodych konsumentów. Do grupy badawczej zakwaliÞkowano osoby, które w ciągu 3 ostatnich miesiĊcy skorzystaáy z usáug lokali
gastronomicznych. Badanie zrealizowano metodą CAWI. Badania przeprowadzono w ramach projektu naukowo-edukacyjnego „Konsument na rynku usáug
gastronomicznych”, nr 507-30-102-M00094-99, porozumienie o wspóápracy
nr CIiTT/83/2014.
W strukturze badanej populacji, kobiety i mĊĪczyĨni stanowili prawie równo
liczne grupy. Ponad 50% respondentów korzystaáo z usáug lokali gastronomicznych przynajmniej raz w tygodniu, mĊĪczyĨni deklarowali czĊstsze korzystanie
z tych usáug w porównaniu do kobiet. ĝredni wiek kobiet byá niĪszy od Ğredniego
wieku mĊĪczyzn biorących udziaá w badaniu, a przeciĊtny wiek respondentów
wynosiá 28 lat. Wyksztaácenie wyĪsze zadeklarowaáa prawie poáowa respondentów (tab. 1).
Tabela 1
Charakterystyka badanej populacji
Wyszczególnienie

Ogóáem

Kobiety

MĊĪczyĨni

100

50,87

49,13

Páeü [%]

CzĊstotliwoĞü korzystania z usáug gastronomicznych [%]
Raz w tygodniu i czĊĞciej

52,35

46,83

58,08

2–3 razy w miesiącu

27,30

28,29

26,26

Raz w miesiącu

13,65

16,10

11,11

Raz na 3 miesiące

6,70

8,78

4,55

28

27

29

Podstawowe, zawodowe, Ğrednie

51,12

54,15

47,98

WyĪsze

48,88

45,85

52,02

Wiek [lata]
Wyksztaácenie [%]

N = 403
ħródáo: Badania wáasne.

Badanie przeprowadzono na podstawie autorskiego kwestionariusza ankiety skáadającego siĊ z czĊĞci merytorycznej oraz metryczki zawierającej pytania
dotyczące: roku urodzenia, páci, wyksztaácenia, miejsca zamieszkania, liczby
dzieci w gospodarstwie domowym. Zastosowano pytanie Þltrujące dotyczące
czĊstotliwoĞci korzystania z usáug gastronomicznych.
W niniejszym opracowaniu przeanalizowano zachowania konsumenckie,
wybierając jedną z determinant wpáywających na proces podejmowania decyzji.
Jest to czynnik spoáeczny wyszczególniony jako wywieranie wpáywu na konsumenta w kontaktach bezpoĞrednich. Analizy dokonano, bazując na opiniach dotyczących roli percepcji informacji Īywieniowej przekazywanej przez personel
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pierwszego kontaktu restauracji McDonald’s w podejmowaniu decyzji zakupowej, ocenie jej wiarygodnoĞci w kontekĞcie róĪnych uwarunkowaĔ oraz opisując
wpáyw poszczególnych cech wyglądu personelu restauracji McDonald’s na wiarygodnoĞü przekazywanej informacji Īywieniowej.
W czĊĞci merytorycznej kwestionariusza dotyczącej znaczenia informacji
Īywieniowej w podejmowaniu decyzji zakupu oraz roli personelu pierwszego
kontaktu w tym procesie zastosowano 5-stopniową skalĊ Likerta, gdzie 1 oznaczaáo zdecydowanie siĊ nie zgadzam, 2 – raczej nie zgadzam siĊ, 3 – ani siĊ zgadzam, ani nie zgadzam, 4 – raczej siĊ zgadzam, a 5 – zdecydowanie siĊ zgadzam.
W artykule przedstawiono wyniki dotyczące czĊĞci pytaĔ odnoĞnie stosunku respondentów do informacji Īywieniowej udostĊpnianej w lokalu gastronomicznym, grupując stwierdzenia odnoszące siĊ do rzeczywistej sytuacji oraz pokazujące otwartoĞü respondentów na zmiany odnoĞnie korzystania z usáug restauracji
McDonald’s.
W badaniu zastosowano dyferencjaá semantyczny dla okreĞlenia stopnia,
w jakim dana cecha personelu restauracji wpáywa na wiarygodnoĞü udzielanej
przez niego informacji Īywieniowej. Respondenci prezentowali intensywnoĞü
opinii wobec kaĪdego zestawu przeciwstawnych cech przez zaznaczenie odpowiedzi jako punktu na skali bez wartoĞci, któremu w dalszej analizie nadawano
cyfrĊ od 1 do 6. Odpowiedzi dla caáej grupy uĞredniono i ustalono, Īe wyniki
mieszczące siĊ w przedziale od 3 do 4 wskazują na obojĊtną postawĊ wobec
danej cechy.
Uzyskane w badaniu dane poddano analizie pod wzglĊdem páci oraz faktu posiadania dzieci. Dla uzyskanych wyników przeprowadzono test róĪnic dla
analiz nieparametrycznych dla dwóch grup niezaleĪnych U Manna-Whitneya,
przyjmując przedziaá ufnoĞci na poziomie 95% (P < 0,05).

Zachowania konsumentów a obsáuga klienta – wybrane
aspekty literatury
Zachowanie konsumentów na rynku obejmuje obszerną przestrzeĔ analityczną i deskrypcyjną odnoszącą siĊ do badaĔ procesu decyzyjnego konsumentów [Gajewski 1997, Kramer 1997, Mazurek-àopaciĔska 2003, Gutkowska
i Ozimek 2005, Jachnis 2007]. W literaturze przedmiotu cytowanych jest wiele
deÞnicji, przykáadowo wymieniü naleĪy okreĞlenie wskazujące na „ogóá dziaáaĔ
związanych z uzyskiwaniem i uĪytkowaniem produktów i usáug oraz dysponowaniem nimi, wraz z decyzjami poprzedzającymi i warunkującymi te dziaáania”
[Engel, Blackwell i Miniard 1993, za Rudnicki 2012, s. 14]. Inna deÞnicja podkreĞla „ogóá dziaáaĔ i percepcji konsumenta skáadających siĊ na przygotowanie
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decyzji wyboru produktu, dokonanie owego wyboru oraz konsumowanie” [Hansen 1972, za Rudnicki 2012, s. 14].
Dla potrzeb niniejszego opracowania naleĪy wskazaü na zachowania konsumenckie rozpatrywane jako sposób hierarchizowania swoich potrzeb, wyboru
oraz uĪytkowania dóbr i usáug [Pohorille 1980]. Analogiczne postrzeganie zagadnienia zachowaĔ konsumenckich odnaleĨü moĪna w kolejnej deÞnicji, rozszerzając pierwszy etap odnoszący siĊ do okreĞlenia potrzeb oraz ich oceny
w przyznawaniu pierwszeĔstwa [SzczepaĔski 1976].
Zachowania konsumpcyjne dokonywane są na rynku i w gospodarstwach
domowych. Ogniskują siĊ na pozyskaniu Ğrodków pieniĊĪnych, a nastĊpnie na
zachowaniach rynkowych, czyli nabywczych, m.in. zachowaniach bezpoĞrednio
konsumpcyjnych [Kramer 1997]. Odnoszą siĊ do procesu wyboru, nabywania
i uĪytkowania stanowiącego czĊĞü zasadniczą konsumpcji. Wiedza o konsumencie i jego zachowaniach jest niezbĊdna do zaplanowania i zrealizowania efektywnego programu dziaáania kaĪdego przedsiĊbiorstwa na rynku, umoĪliwiając
przedsiĊbiorstwom wpáywanie na wybory konsumenta [Rudnicki 2012].
Przedstawione w literaturze przedmiotu modele zachowaĔ rynkowych konsumentów rozpatrywaü naleĪy jako uproszczenie rzeczywistoĞci odzwierciedlające uwarunkowania decyzji konsumenckich [Rudnicki 2012, s. 17]. SpoĞród dostĊpnych modeli zachowaĔ konsumentów na rynku ĪywnoĞci szczególnie istotne
wydają siĊ byü modele Howarda-Shetha i Engla oraz Blackwella i Kollata.
Zachowania konsumentów w sferze ĪywnoĞci i Īywienia stanowią szczególny rodzaj zachowaĔ konsumenckich. Zachowania Īywieniowe związane są z pozyskiwaniem ĪywnoĞci, jej doborem i sposobem zagospodarowania. Istotne jest
równieĪ planowanie i przygotowanie posiáków, czĊstotliwoĞü ich spoĪywania
i kwestie odnoszące siĊ do jakoĞci ĪywnoĞci [Gutkowska i Ozimek 2005, s. 21].
Dokonując klasyÞkacji zachowaĔ konsumenckich w sferze ĪywnoĞci i Īywienia, moĪna przyjąü dwa kryteria (rys.):
1. UjĊcie przedmiotowe, wyodrĊbniające ĪywnoĞü ogóáem i poszczególne
kategorie produktowe.
2. UjĊcie podmiotowe, analizujące konsumentów ogóáem i grupy konsumentów.
W realizacji celu niniejszego opracowania naleĪy przyjąü, Īe analizowany
obszar zachowaĔ konsumenckich jest trzecim typem zachowaĔ konsumentów
odzwierciedlających okreĞloną kategoriĊ produktową (w tym przypadku Īywienie w zakáadach gastronomicznych) i grupĊ konsumentów ogóáem.
Na zachowania konsumentów wpáywa wiele czynników, a determinanty zachowaĔ konsumentów moĪna przedstawiü za pomocą róĪnych klasyÞkacji. Jedna z klasyÞkacji obejmuje podziaá na determinanty wewnĊtrzne (psychologiczne
i personalno-demograÞczne) oraz zewnĊtrzne (spoáeczno-kulturowe i ekono-
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UjĊcie przedmiotowe

UjĊcie podmiotowe

ĩywnoĞü ogóáem

Konsumenci
I – zachowania konsumentów
ogóáem ogóáem w sferze ĪywnoĞci i Īywienia

Grupy
konsumentów

II – zachowania konsumenckie
w sferze ĪywnoĞci i Īywienia
wybranych grup konsumentów
(np. zachowania máodzieĪy
w zakresie ĪywnoĞci i Īywienia)

Kategorie produktowe lub rodzaj
ĪywnoĞci
III – zachowania
konsumentów ogóáem w zakresie
wybranej kategorii produktowej
(np. zachowania konsumentów
w zakresie sáodyczy)
IV – zachowania
konsumentów z wybranej grupy
w zakresie okreĞlonej kategorii
produktowej
(np. zachowania máodzieĪy
w zakresie sáodyczy)

Rysunek
Macierz zachowaĔ konsumenckich
ħródáo: Górska-Warsewicz [2013, s. 71].

miczne). Obszar czynników psychologicznych odnosi siĊ do motywów, emocji,
osobowoĞci, procesu uczenia siĊ, postrzegania, postaw, etnocentryzmu i ryzyka,
z kolei w obrĊbie uwarunkowaĔ o charakterze personalno-demograÞcznych
wskazaü naleĪy na wiek, páeü, fazĊ cyklu Īycia rodzinnego, wyksztaácenie, dochody i styl Īycia. Podobnego rozróĪnienia dokonaü moĪna w przypadku czynników spoáeczno-kulturowych identyÞkując rodzinĊ, grupĊ spoáeczną, grupĊ
odniesienia, liderów opinii i kulturĊ oraz czynników ekonomicznych (produkt,
ceny, miejsce sprzedaĪy, reklama oraz public relations) [Rudnicki 2012].
Inny podziaá determinant zachowaĔ konsumentów identyÞkuje trzy grupy:
determinanty psychiczne (emocje, motywacje, przekonania, przeĞwiadczenia,
postawy), uwarunkowania spoáeczne (rodzina, grupy odniesienia, uznanie spoáeczne, wpáywy kulturowe, style Īycia, komunikacja masowa, oddziaáywanie reklamy i wywieranie wpáywu na konsumenta w kontaktach bezpoĞrednich) oraz
determinanty ekonomiczne zewnĊtrzne (wielkoĞü PKB na jednego mieszkaĔca,
fundusz spoĪycia, ceny towarów i usáug konsumpcyjnych) i wewnĊtrzne (dochody, sposób gospodarowania budĪetem domowym) [ĝwiatowy 2006].
Z punktu widzenia autorów niniejszego opracowania istotne są uwarunkowania spoáeczne, a wĞród nich wywieranie wpáywu na konsumenta w kontaktach
bezpoĞrednich. Ten obszar odnosi siĊ do obsáugi klienta w zakáadach gastronomicznych.
W literaturze istnieją róĪne deÞnicje obsáugi klienta, koncentrujące siĊ na
wielu jej aspektach. Logistyczny charakter obsáugi klienta oddaje deÞnicja wskazująca na czynnoĞci niezbĊdne do przyjĊcia zamówienia klienta, wytworzenia
i niezawodnego dostarczenia przedmiotu zamówienia w uzgodnionym miejscu
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i czasie, stosownie do oczekiwaĔ klienta, komunikowania siĊ z klientem przed
sprzedaĪą, w jej trakcie i po niej, fakturowania oraz dziaáania zmierzające do
naprawy báĊdów popeánionych na którymkolwiek etapie realizacji zamówienia
[Payne 1997].
ObsáugĊ klienta podzieliü naleĪy na trzy zaleĪne fazy: przedtransakcyjną
(dziaáania mające na celu zbadanie preferencji odbiorców, okreĞlenie standardów
i wyznaczenie polityki obsáugi klienta), transakcyjną dotyczącą procesu realizacji zamówienia oraz potransakcyjną obejmującą pomiar zadowolenia klientów,
obsáugĊ posprzedaĪową i reklamacje [Kramarz 2014].
Elementem kluczowym w zarządzaniu relacjami z klientem w przedsiĊbiorstwie jest stworzenie strategii obsáugi klienta. PodstawĊ skutecznego okreĞlenia
strategii obsáugi klienta stanowi informacja o klientach, konkurentach i otoczeniu. Informacje pozyskiwane są ze Ĩródeá wewnĊtrznych (wiedza pracowników,
dane o klientach) i zewnĊtrznych (aktualne i przyszáe zachowania klientów
i konkurencji, tendencje rozwojowe branĪy i rynku) [Grabowska 2013].

Percepcja informacji Īywieniowej jako elementu
zachowaĔ konsumentów w restauracjach McDonald’s
RealizacjĊ celu niniejszego opracowania przeprowadzono na przykáadzie
restauracji McDonald’s. Obecnie w Polsce dziaáają 372 restauracje w ponad
150 miastach, a menu obejmuje ofertĊ podstawową oraz Ğniadania serwowane od
poniedziaáku do piątku do godziny 10:30, a w weekendy do godziny 11:00.
W procesie wyboru dokonywanym przez konsumentów istotną rolĊ odgrywa obsáuga konsumenta w aspekcie komunikowania siĊ z klientem, obejmującym m.in. przyjĊcie zamówienia, udzielanie informacji na Īyczenie klienta
i wskazanie odpowiedniej pozycji w menu. Przekazywane informacje odnoszą
siĊ do oferowanych potraw i napojów m.in. w kontekĞcie cen, promocji, moĪliwoĞci komponowania zestawów, stosowanych w daniach dodatków itp. OdrĊbnym obszarem informacji jest informacja Īywieniowa.
Przekazywanie informacji Īywieniowej przez personel jest z jednej strony elementem obsáugi konsumentów i procesu podejmowania decyzji wyboru,
stanowiąc czĊĞü zachowaĔ konsumentów, a z drugiej waĪnym elementem skáadającym siĊ na proces zarządzania zasobami ludzkimi w korporacji z punktu
widzenia struktury przedsiĊbiorstwa. Dotyczy to tzw. personelu pierwszego
kontaktu i wpisuje siĊ w uwarunkowania spoáeczne zachowaĔ konsumentów.
NaleĪy zaznaczyü, Īe ĞcieĪka kariery w korporacji McDonald’s rozpoczyna siĊ
od zatrudnienia na stanowisku pracownika restauracji, czyli w ramach personelu pierwszego kontaktu. Do obowiązków pracowników zatrudnionych na tych
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stanowiskach pracy naleĪy obsáuga goĞci (przyjmowanie zamówieĔ i obsáuga
kasy), przygotowywanie posiáków w kuchni lub praca na zapleczu. Taki sposób
zatrudniania ma umoĪliwiü pracownikom wáaĞciwe poznanie wszystkich aspektów funkcjonowania przedsiĊbiorstwa. Kolejnym etapem kariery zawodowej
w McDonald’s jest awans na stanowisko instruktora realizującego m.in. szkolenie pracowników mających krótszy staĪ pracy. Pracownicy restauracji mają
równieĪ moĪliwoĞü awansowania na stanowisko menedĪera. W kaĪdym lokalu
pracuje od kilku do kilkunastu menedĪerów zajmujących siĊ koordynowaniem
sprawnego dziaáania poszczególnych obszarów restauracji. NajwyĪsze stanowiska to zastĊpca kierownika i kierownik restauracji.
Informacje o charakterze Īywieniowym dostĊpne są równieĪ na stronie internetowej restauracji McDonald’s, w aplikacji mobilnej McDonald’s Polska
i w lokalach. Są one przekazywane równieĪ przez personel w kontaktach bezpoĞrednich. Na stronie internetowej dostĊpne są czĊĞciowe informacje odnoĞnie rodzaju skáadników uĪytych do przygotowywania daĔ. Istnieje równieĪ moĪliwoĞü
pobrania ze strony tabeli alergenów i wartoĞci odĪywczych. W tabeli podane są
informacje dotyczące obecnoĞci alergenów, wartoĞci energetycznej (wyraĪonej
w kJ i kcal) i zawartoĞci makroskáadników: táuszczów, kwasów. Funkcjonowanie
aplikacji bazuje na zasadzie podobnej do dziaáania strony internetowej restauracji.
OcenĊ informacji Īywieniowej i jej rolĊ w procesie dokonywania wyboru przeprowadzono przez zastosowanie okreĞlonych stwierdzeĔ, grupując je
w dwie kategorie badawcze: oceny rzeczywistej sytuacji i otwartoĞü respondentów na zmiany odnoĞnie korzystania z restauracji McDonald’s.
W ocenie rzeczywistej sytuacji respondenci w najwyĪszym stopniu zgodzili
siĊ ze stwierdzeniami „LubiĊ, kiedy proces skáadania zamówienia w McDonald’s
przebiega szybko i sprawnie” oraz „Proces skáadania zamówienia w McDonald’s
jest schematyczny i powtarzalny”. ĝrednia dla odpowiedzi wyniosáa odpowiednio 4,127 i 4,055. ĝrednią mieszczącą siĊ w przedziale (3,5; 4) zanotowano dla
stwierdzenia w zakresie zainteresowania informacją Īywieniową dotyczącą potraw w restauracjach McDonald’s.
Opinie respondentów w zakresie ich otwartoĞci na zmiany wykazywaáy najwiĊkszą zgodnoĞü dla stwierdzeĔ dotyczących wpáywu znajomoĞci wartoĞci odĪywczej na wybór dania oraz zmiany wyboru dania pod wpáywem ewentualnej
informacji Īywieniowej udzielonej przez obsáugĊ. WiĊkszoĞü badanych wyraĪaáa obojĊtne opinie odnoszące siĊ do stwierdzeĔ w zakresie negatywnej oceny
sytuacji, w której personel McDonald’s podczas skáadania zamówienia udziela
klientowi informacji na temat wartoĞci odĪywczej wybranej potrawy.
RóĪnice Ğrednich ocen w grupach respondentów mających dzieci i bezdzietnych nie byáy istotne statystyczne. Z kolei páeü róĪnicowaáa istotnie statystycznie
jedną opiniĊ w obszarze oceny rzeczywistej sytuacji („Jestem zainteresowana/y
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Tabela 2
ZgodnoĞü opinii respondentów ze stwierdzeniami dotyczącymi restauracji McDonald’s
w zaleĪnoĞci od posiadania przez nich dzieci
Wyszczególnienie

Ogóáem Z dzieümi Bez dzieci

Zpop*

P**

Ocena rzeczywistej sytuacji
LubiĊ kiedy proces skáadania zamówienia w McDonald’s przebiega szybko
i sprawnie

4,13

4,10

4,16

–1,123 0,262

Proces skáadania zamówienia w McDonald’s jest schematyczny i powtarzalny

4,06

4,02

4,10

–0,833 0,404

Jestem zainteresowana/y informacją
Īywieniową dotyczącą potraw w McDonald’s

3,82

3,78

3,87

–1,128 0,259

Personel pierwszego kontaktu nie ma
wiedzy na temat wartoĞci odĪywczej
potraw oferowanych w McDonald’s.

3,57

3,63

3,51

1,255

Nie lubiĊ kiedy personel w McDonald’s
udziela mi informacji niezwiązanych
z zamówieniem (np. promocje)

3,357

3,36

3,35

–0,020 0,984

0,209

OtwartoĞü na zmiany
ZnajomoĞü wartoĞci odĪywczej wpáynĊáaby na mój wybór dania

3,70

3,74

3,64

0,643

Kiedy idĊ do McDonald’s wiem, co chcĊ
zamówiü i ewentualna informacja Īywieniowa na temat wybranej przeze mnie
potrawy udzielona mi przez obsáugĊ nie
jest w stanie zmieniü mojej decyzji

3,64

3,63

3,65

–0,370 0,712

3,53

3,62

3,43

1,450

0,149

3,06

3,14

2,968

1,290

0,199

3,57

3,65

3,489

0,985

0,325

Chciaáabym/chciaábym mieü moĪliwoĞü
zapytania personelu McDonald’s o informacjĊ Īywieniową podczas skáadania
zamówienia
Negatywnie oceniam sytuacjĊ, w której
personel McDonald’s podczas skáadania zamówienia udzieliáby mi informacji
na temat wartoĞci odĪywczej wybranej
przeze mnie potrawy
Negatywnie odebraáabym/odebraábym
sytuacjĊ, w której personel McDonald’s
proponowaáby zmianĊ potrawy wybranej
przeze mnie z menu na mniej kaloryczną

N = 403, *test róĪnic U Manna-Whitneya miĊdzy grupami wzglĊdem páci
**P< 0,05
ħródáo: Badania wáasne.

0,520
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Tabela 3
ZgodnoĞü respondentów ze stwierdzeniami dotyczącymi restauracji McDonald’s ze wzglĊdu
na páeü
Wyszczególnienie

Ogóáem Kobiety MĊĪczyĨni
1

2

3

Zpop*

P**

4

5

6

Ocena rzeczywistej sytuacji
LubiĊ kiedy proces skáadania zamówienia w McDonald’s przebiega szybko
i sprawnie

4,13

4,19

4,06

1,836

0,066

Proces skáadania zamówienia w McDonald’s jest schematyczny i powtarzalny

4,06

4,15

3,95

1,930

0,054

Jestem zainteresowana/y informacją
Īywieniową dotyczącą potraw w McDonald’s

3,82

4,03

3,60

4,355

0,000

Personel pierwszego kontaktu nie ma
wiedzy na temat wartoĞci odĪywczej
potraw oferowanych w McDonald’s

3,57

3,59

3,56

0,393

0,694

Nie lubiĊ kiedy personel w McDonald’s
udziela mi informacji niezwiązanych
z zamówieniem (np. promocje)

3,36

3,40

3,32

0,774

0,439

OtwartoĞü na zmiany
ZnajomoĞü wartoĞci odĪywczej wpáynĊáaby na mój wybór dania
Kiedy idĊ do McDonald’s wiem, co chcĊ
zamówiü i ewentualna informacja Īywieniowa na temat wybranej przeze mnie
potrawy udzielona mi przez obsáugĊ nie
jest w stanie zmieniü mojej decyzji
Chciaáabym/chciaábym mieü moĪliwoĞü
zapytania personelu McDonald’s
o informacjĊ Īywieniową podczas
skáadania zamówienia
Negatywnie oceniam sytuacjĊ, w której
personel McDonald’s podczas skáadania
zamówienia udzieliáby mi informacji na
temat wartoĞci odĪywczej wybranej przeze mnie potrawy
Negatywnie odebraáabym/odebraábym
sytuacjĊ, w której personel McDonald’s
proponowaáby zmianĊ potrawy wybranej
przeze mnie z menu na mniej kaloryczną

3,70

3,82

3,57

2,316

0,021

3,640

3,522

3,763

–1,920

0,055

3,53

3,64

3,41

2,109

0,035

3,06

3,00

3,17

–1,098

0,272

3,57

3,56

3,59

0,161

0,872

N = 403, *test róĪnic U Manna-Whitneya miĊdzy grupami wzglĊdem páci
**P < 0,05
ħródáo: Badania wáasne.
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informacją Īywieniową dotyczącą potraw w McDonald’s”) oraz dotyczącą
otwartoĞci na zmiany („Chciaáabym/chciaábym mieü moĪliwoĞü zapytania personelu McDonald’s o informacjĊ Īywieniową podczas skáadania zamówienia”).
W przypadku obu stwierdzeĔ kobiety zgodziáy siĊ w wiĊkszym stopniu niĪ mĊĪczyĨni.
OcenĊ wpáywu poszczególnych cech wyglądu personelu restauracji McDonald’s na wiarygodnoĞü informacji Īywieniowej przez niego udzielanej przeprowadzono z wykorzystaniem metody dyferencjaáu semantycznego (tab. 4, 5).
Tabela 4
Ocena wpáywu poszczególnych cech wyglądu personelu restauracji McDonald’s na wiarygodnoĞü przekazywanej informacji Īywieniowej ze wzglĊdu na páeü respondentów
Wyszczególnienie
Osoba z niedowagą/osoba z nadwagą
Osoba atrakcyjna fizycznie/osoba
nieatrakcyjna fizycznie
Osoba bardzo schludna/osoba
nieschludna
Osoba szybko mówiąca/osoba
wolno mówiąca
Osoba o wysokim gáosie/osoba
o niskim gáosie
Osoba niska/osoba wysoka
Osoba uĞmiechniĊta/osoba powaĪna
Osoba o jasnych wáosach/osoba
o ciemnych wáosach
Osoba o naturalnym wyglądzie/osoba
o mocno wystylizowanym wyglądzie

Ogóáem

Kobiety

MĊĪczyĨni

Zpop*

P**

3,49

3,42

3,55

–1,160

0,246

3,04

3,06

3,03

0,174

0,862

2,54

2,34

2,74

–2,952

0,003

3,39

3,3

3,45

–0,953

0,340

3,43

3,43

3,43

0,022

0,982

3,39

3,34

3,43

–0,671

0,502

2,47

2,38

2,57

–1,687

0,092

3,40

3,36

3,44

–0,690

0,490

2,58

2,51

2,65

–1,040

0,299

N = 403, *test róĪnic U Manna-Whitneya miĊdzy grupami wzglĊdem páci
**P < 0,05
ħródáo: Badania wáasne.

Opinie respondentów dotyczące wiarygodnoĞci informacji Īywieniowej
przekazywanej przez personel w zaleĪnoĞci od jego wyglądu oceniono pod
wzglĊdem wieku badanych oraz faktu posiadania przez nich dzieci. Opinie dotyczące masy ciaáa, atrakcyjnoĞci Þzycznej, tempa mówienia, koloru wáosów,
wzrostu i wysokoĞci gáosu personelu okazaáy siĊ obojĊtne, moĪna przyjąü, Īe
są to cechy niewpáywające na wiarygodnoĞü udzielanej przez niego informacji
Īywieniowych. ĝrednie dla poszczególnych cech wyglądu ksztaátowaáy siĊ na
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Tabela 5
Ocena wpáywu poszczególnych cech wyglądu personelu restauracji McDonald’s na wiarygodnoĞü przekazywanej informacji Īywieniowej w zaleĪnoĞci od posiadania dzieci przez respondentów
Wyszczególnienie

Ogóáem

Z dzieümi Bez dzieci

Zpop*

P**

3,44

0,868

0,386

2,98

3,11

–0,904

0,366

2,54

2,4657

2,62

–0,760

0,447

Osoba szybko mówiąca/osoba
wolno mówiąca

3,39

3,40

3,38

0,227

0,821

Osoba o wysokim gáosie/osoba
o niskim gáosie

3,43

3,30

3,59

–2,172

0,030

Osoba niska/osoba wysoka

3,39

3,40

3,38

0,140

0,889

Osoba uĞmiechniĊta/osoba powaĪna

2,47

2,48

2,46

0,022

0,982

Osoba o jasnych wáosach/osoba
o ciemnych wáosach

3,40

3,42

3,38

0,370

0,711

Osoba o naturalnym wyglądzie/
/osoba o mocno wystylizowanym
wyglądzie

2,58

2,53

2,64

–0,779

0,436

Osoba z niedowagą/osoba
z nadwagą

3,49

3,53

Osoba atrakcyjna fizycznie/osoba
nieatrakcyjna fizycznie

3,04

Osoba bardzo schludna/osoba
nieschludna

N = 403, *test róĪnic U Manna-Whitneya miĊdzy grupami wzglĊdem posiadania dzieci
**P < 0,05
ħródáo: Badania wáasne.

poziomie dla: masy ciaáa – 3,486, atrakcyjnoĞci Þzycznej – 3,042, tempa mówienia – 3,392, koloru wáosów – 3,402, wzrostu – 3,387, wysokoĞci gáosu – 3,434.
RóĪnice w wynikach dla cechy dotyczącej wyglądu osobistego okreĞlonego jako
osoba bardzo schludna lub nieschludna miĊdzy grupami byáy istotne statystycznie. ĝrednia z odpowiedzi kobiet wyniosáa 2,337, a z odpowiedzi mĊĪczyzn
– 2,742.
Cechy personelu takie jak uĞmiech, schludnoĞü i naturalny wygląd wpáywają pozytywnie na wiarygodnoĞü udzielanej przez niego informacji Īywieniowej.
ĝrednie z odpowiedzi ksztaátowaáy siĊ na poziomach: 2,536 dla osoby schludnej,
2,471 dla osoby uĞmiechniĊtej, 2,578 dla cechującej siĊ naturalnym wyglądem.
RóĪnice w postrzeganiu cechy dotyczącej wysokoĞci gáosu miĊdzy grupami osób
mających dzieci i bezdzietnych byáy istotne statystycznie, Ğrednia z odpowiedzi
osób mających dzieci wyniosáa 3,304, a w przypadku osób bezdzietnych 3,586.

104

Wnioski
BezpoĞredni kontakt z klientem jest jednym z waĪnych czynników spoáecznych determinujących zachowania konsumentów w zakáadach gastronomicznych.
Ten aspekt nabiera szczególnego znaczenia w kontekĞcie nowych trendów w zakresie ĪywnoĞci i Īywienia takich jak serwicyzacja konsumpcji. Dodatkowym
zagadnieniem jest wpáyw personelu na ksztaátowanie postaw i zachowaĔ konsumentów w sferze usáug przy znaczącym udziale uwarunkowaĔ o charakterze
niematerialnym. W tym obszarze naleĪy analizowaü m.in. skáadanie zamówieĔ,
udzielanie informacji i realizacjĊ zamówienia. Konieczne jest zwrócenie uwagi
na elementy wpáywające na percepcjĊ przekazywanej informacji, w tym informacji o charakterze ĪywnoĞciowym przez personel pierwszego kontaktu. Determinuje to postrzeganie otrzymanej przez konsumentów informacji Īywieniowej
pod wzglĊdem wiarygodnoĞci, stanowiąc podstawĊ podjĊcia okreĞlonej decyzji zakupowej. JednoczeĞnie wpáywa na ocenĊ rzeczywistej sytuacji, atmosferĊ
w miejscu zakupu i konsumpcji oraz moĪliwoĞü wprowadzenia zmiany wczeĞniej dokonanego wyboru.
Takie podejĞcie – odnoszące siĊ do poznania uwarunkowaĔ spoáecznych
w kontekĞcie bezpoĞrednich relacji z konsumentów – naleĪy traktowaü jako element zarządzania relacjami i czynnik mogący zwiĊkszyü przewagĊ konkurencyjną danego przedsiĊbiorstwa gastronomicznego. BezpoĞrednie relacje są podstawą do budowy zaufania konsumentów, w konsekwencji satysfakcji z otrzymanej
usáugi, co determinuje lojalnoĞü konsumentów wobec konkretnego zakáadu gastronomicznego dziaáającego pod okreĞloną marką.
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Abstrakt
Celem opracowania byáa ocena percepcji informacji Īywieniowej przekazywanej przez personel pierwszego kontaktu jako element wpáywający na zachowania konsumentów w zakáadach gastronomicznych. Badania przeprowadzono
w ramach projektu naukowo-edukacyjnego „Konsument na rynku usáug gastronomicznych”, nr 507-30-102-M00094-99, realizowanego w Zakáadzie Zarządzania w Gastronomii i Hotelarstwie na Wydziale Nauk o ĩywieniu Czáowieka
i Konsumpcji SGGW. Badanie iloĞciowe na próbie 403 osób z wykorzystaniem
doboru celowego przeprowadzono w czerwcu 2016 roku. PrzyjĊto kryteria wiek
(od 18 do 35 lat), zamieszkiwanie w duĪych miastach oraz fakt korzystania
z usáug lokali gastronomicznych.
Sáowa kluczowe: informacja Īywieniowa, personel pierwszego kontaktu, zachowania konsumentów

Evaluation of nutritional information as an element
inßuencing consumer behavior in gastronomy services
Abstract
The aim of this study was the evaluation of nutritional information provided
by frontline staff as an element inßuencing consumer behavior in gastronomy
services. The empirical research was conducted under the project “The consumer
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in the market of catering services”, number 507-30-102-M00094-99, realized in
the Chair of Gastronomy and Hospitality Management in the Faculty of Human
Nutrition and Consumer Sciences at the Warsaw University of Life Sciences
– SGGW. Quantitative research on the sample of 403 persons using purposive
sampling were conducted in June 2016. The criteria of age (18–35), living in
large cities as well as the fact of eating out.
Key words: nutritional information, frontline staff, consumer behavior
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SpecyÞka prosumpcji jako zmiany w
zachowaniach rynkowych nabywców Þnalnych
ze wzglĊdu na miejsce ich zamieszkania*
WstĊp
PrzeobraĪenia w zachowaniach polskich nabywców dóbr Þnalnych postĊpują
obecnie w bardzo szybkim tempie. Na podstawie badaĔ europejskich stwierdzono, Īe wspóáczesny nabywca czuje siĊ juĪ zadbany na podstawowym poziomie
i posiada wystarczające poczucie kontroli nad swoim Īyciem, co powoduje, Īe
wartoĞci związane z bezpieczeĔstwem, zdrowiem, wypoczynkiem czy dbaniem
o siebie nie są juĪ trendotwórcze [Szepieniec-Puchalska 2012, s. 99]. Zdecydowanie istotniejsze stają siĊ obszary takie jak odpowiedzialnoĞü, autentycznoĞü
czy tolerancja. W obecnych uwarunkowaniach rynkowych nastĊpuje szybka
modyÞkacja wzorców zachowaĔ, wymagająca podejmowania przez oferentów
trudnych i niekiedy ryzykownych dziaáaĔ związanych przede wszystkim z redeÞnicją wielu dotychczas funkcjonujących pojĊü związanych z nabywcą [Baruk
i in. 2017].
WĞród nowych trendów w zachowaniach konsumenckich, które prowadzą
do przemian w stylach Īycia we wspóáczesnym Ğwiecie, znajduje siĊ aktywnoĞü
prosumencka, czyli dąĪenie do aktywnego udziaáu w ksztaátowaniu rzeczywistoĞci [Mazurek-àopaciĔska 2015, s. 29]. Na podstawie wyników badaĔ Instytutu BadaĔ Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) [Szczepieniec-Puchalska
2012, s. 85–100] stwierdzono natomiast, iĪ pomimo Īe zachowania konsumpcyjne Polaków są charakterystyczne dla wielu globalnych trendów, ich popularnoĞü
w naszym kraju ĞciĞle związana jest z cechami spoáeczno-demograÞcznymi takimi jak sytuacja dochodowa, wyksztaácenie czy miejsce zamieszkania.
*

Artykuá przygotowany w ramach projektu badawczego 2013/11/B/HS4/00430 finansowanego
przez NCN.
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UwzglĊdniając ostatnią z wymienionych cech, celem niniejszego opracowania byáo dokonanie identyÞkacji róĪnic dwóch segmentów respondentów wyodrĊbnionych na podstawie kryterium miejsca zamieszkania, pod kątem podejmowanych przez nich form aktywnoĞci prosumpcyjnej. Analizie poddano ankietowanych zamieszkujących tereny miejskie i wiejskie. WeryÞkacji poddano takĪe
hipotezĊ badawczą, iĪ miejsce zamieszkania nabywców róĪnicuje ich aktywnoĞü
prosumpcyjną.

Charakterystyka zachowaĔ rynkowych wspóáczesnych
nabywców Þnalnych
Rozwój cywilizacyjny i zwiĊkszająca siĊ rola nauki oraz edukacji wpáywają na zmianĊ zachowaĔ rynkowych wspóáczesnych nabywców Þnalnych,
w przypadku których modyÞkacji ulegają jednoczeĞnie przypisywane im funkcje
w relacjach z przedsiĊbiorstwami. Nowe spojrzenie na nabywcĊ wymaga jednak
uwzglĊdnienia zmian, jakie zachodzą w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych skutkujących powstaniem nowych modeli biznesu oraz stylów
Īycia nabywców i sposobów zaspokajania ich potrzeb [Mazurek-àopaciĔska
i SobociĔska 2014, s. 189]. MoĪna zatem obecnie mówiü o wielowymiarowoĞci roli rynkowej wspóáczesnego nabywcy [Baruk 2014, s. 26], który staje siĊ
kluczowym partnerem marketingowym aktywnie wspóápracującym z oferentami
w celu kreowania ich oferty.
W literaturze podejmowana jest problematyka wpáywu przemian w przestrzeni europejskiej oraz w skali globalnej na wiele aspektów Īycia codziennego wspóáczesnych nabywców, w tym na wspóákreowanie oferty przedsiĊbiorstw
w ramach prosumpcji. Nabywca jako partner Þrmy speánia zatem funkcjĊ waĪnego akcelatora wzrostu jej wartoĞci rynkowej [Andruszkiewicz 2015, s. 243–251].
Przed nabywcami otworzyáy siĊ wiĊc nowe moĪliwoĞci wpáywania na warunki,
w których funkcjonują [Markiewicz 2014, s. 158]. WyodrĊbniáa siĊ nawet kategoria tzw. konsumenta ponowoczesnego jako konsekwencja obecnie uksztaátowanego otoczenia spoáeczno-kulturowego. Konsument ponowoczesny to osoba,
dla której kupowane produkty nie pozwalają jedynie na zaspokojenie potrzeb, ale
przede wszystkim są demonstracją postaw, przekonaĔ i stylu Īycia. Konsument
ponowoczesny decyzjĊ o zakupie podejmuje Ğwiadomie, dysponując znacznym
zasobem wiedzy na temat oferty, popiera dziaáania na rzecz ochrony Ğrodowiska,
dąĪąc do nabywania produktów ekologicznych, przy czym odczuwa jednoczeĞnie potrzebĊ wiĊzi spoáecznej nawiązywanej przede wszystkim w Ğwiecie wirtualnym [Kacprzak-ChoiĔska 2007, s. 15, 18].
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Analizując specyÞkĊ zachowaĔ rynkowych wspóáczesnych nabywców Þnalnych, warto nawiązaü do kategorii indywidualizacji konsumpcji traktowanej
jako gáówna tendencja zmian spoáecznych w dobie postmodernizmu. WspóáczeĞni nabywcy pragną mieü udziaá w kreowaniu oferty, ceniąc produkty oryginalne
i zindywidualizowane, pozwalające na wyróĪnienie siĊ spoĞród innych. Chcą byü
modni, wyraĪając wáasne ja poprzez samodzielne próby áączenia róĪnych stylów
i gatunków. Pomimo dobrego poziomu wyedukowania wspóáczeĞni nabywcy zaczynają jednak wykazywaü objawy „przeciąĪenia poznawczego” wynikającego
przede wszystkim z nadmiaru dostĊpnych wariantów produktów i codziennego
napáywu mnóstwa informacji [Maciejewski 2015, s. 133]. Kategorie prosumenta, konsumenta ponowoczesnego czy konsumenta postmodernistycznego mogą
stanowiü podstawĊ koncepcji konsumenta 3.0 [Wilczak 2015, s. 61–73].
Pojawia siĊ jednak zastrzeĪenie, iĪ coraz powszechniejsze akcentowanie koniecznoĞci podmiotowego, zindywidualizowanego i partnerskiego traktowania
nabywców wynika niestety z coraz czĊstszego postĊpowania oferentów wbrew
tym zasadom. KrótkowzrocznoĞü niektórych oferentów wynika czĊsto z niezrozumienia lub niedocenienia roli partnera odgrywanej przez nabywców [Baruk
2014, s. 27].

SpecyÞka prosumpcji
Ritzer i Jurgensson [2010, s. 13–36; 2015, s. 413–445] wskazali na istnienie nowej formy ustroju gospodarczego, jakim jest kapitalizm prosumpcyjny (ang. prosument capitalism), jako trzeci rodzaj kapitalizmu po klasycznym
i konsumpcyjnym. Siuda [2012, s. 111] stwierdziá, Īe kapitalista jest nastawiony
na „miĊkkie” kierowanie nabywcą, wykorzystanie jego potencjaáu spoáecznego i kompetencji oraz uwolnienie kryjących siĊ w nim moĪliwoĞci związanych
z afektywnym podejĞciem do kupowania. W przypadku kapitalizmu prosumpcyjnego oferenci powinni oddaü ster w rĊce nabywców, dostarczając jednoczeĞnie technologicznych zasobów stymulujących powstanie opáacalnych form
partycypacji konsumenckiej.
Prosumpcja jest formą aktywnego uczestnictwa nabywców w procesie
ksztaátowania oferty przedsiĊbiorstwa, obejmującego kaĪdą ich aktywnoĞü podejmowaną w celu wspóákreowania z oferentem nowych bądĨ modyÞkacji istniejących instrumentów marketingowych. Uczestnictwo nabywców w procesie
ksztaátowania oferty przedsiĊbiorstwa moĪe przebiegaü w sposób bezpoĞrednio
bazujący na relacji uĪytkownik/uĪytkownicy – oferent, bądĨ dotyczyü relacji
pomiĊdzy uĪytkownikami, obejmując wyraĪanie w róĪnorodny sposób swoich opinii, spostrzeĪeĔ i uwag na temat oferty, czy zapoznawanie siĊ z opinia-
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mi innych nabywców. W przypadku tej ostatniej warunkiem koniecznym jest,
aby wyniki relacji zostaáy wykorzystane przez oferenta w procesie kreowania
oferty. Wówczas tylko tego typu zachowania uznaü moĪna za prosumpcyjne.
Prosumpcja bazująca na relacji uĪytkownik – uĪytkownik wymaga zatem od
oferentów staáego monitorowania dziaáaĔ nabywców, podejmowanych nie tylko
w Ğwiecie wirtualnym, ale takĪe realnym [Baruk i Iwanicka 2015, s. 42; Iwanicka i Baruk 2016, s. 180–181].
Ritzer [2010, s. 414] okreĞliá prosumpcjĊ jako hybrydĊ stanowiącą poáączenie produkcji i konsumpcji, w której trudnym, a wrĊcz niemoĪliwym staje
siĊ jasne i jednoznaczne odróĪnienie od siebie tych dwóch kategorii. Wedáug
Szul [2013, s. 356] prosumpcja to redeÞniowanie roli konsumenta. Dla Sowy
[2015, s. 120–121] prosumpcja oznacza aktywnoĞü nabywców Ğwiadomie skierowaną na zwiĊkszanie wartoĞci związanej z zakupem i uĪytkowaniem produktu,
której pojawienie siĊ i rozwój uwarunkowane byáy przede wszystkim zmianą
postaw i zachowaĔ nabywców, rozwojem wiedzy, infrastruktury i technologii,
rozwojem badaĔ marketingowych, czynnikami o charakterze ekonomicznym
i spoáecznym oraz wspieraniem przez przedsiĊbiorstwa aktywnoĞci prosumenckich. Wedáug Flisa [2015, s. 92] prosumpcja jest kolejnym, po personalizacji
i rekomendacji, wymiarem dopeániającym dialog organizacji i konsumenta.
W rozumieniu Hajduka i Zalegi prosumpcja oznacza z kolei „inicjatywĊ, nieszablonowe myĞlenie, a takĪe otwartoĞü na nowe rozwiązania i wspóápracĊ” [Hajduk i Zalega 2013, s. 51].
Dla Gacha [2010, s. 95] prosumpcja okreĞla zarówno dziaáalnoĞü pozarynkową związaną z wytwarzaniem przez nabywców produktów na wáasne potrzeby, jak i rynkową, w przypadku której dochodzi do róĪnych form wspóápracy
oferenta z nabywcami. Taki podziaá znajduje odzwierciedlenie w prezentowanych przez MitrĊgĊ [2015, s. 172–181] dwóch typach prosumpcji: ekshibicjonistycznej polegającej na dzieleniu siĊ wiedzą i doĞwiadczeniami z producentami
w celu uzyskania maksymalnie zindywidualizowanych produktów oraz racjonalizatorskiej polegającej na zastĊpowaniu producenta w wybranych czynnoĞciach
w celu obniĪenia kosztów nabycia i uĪytkowania produktu.
Wedáug Pietruszewskiego [2014, s. 74–82] istnieją natomiast trzy czasowe
wymiary prosumpcji, czyli przeszáoĞü, teraĨniejszoĞü i przyszáoĞü. W tym kontekĞcie NowodziĔski [2016, s. 150–151, 153–154] rozróĪniá dwie odrĊbne kategorie: prosumpcji i nastĊpującej po niej presumpcji. Prosument w przypadku
tej pierwszej ma rozlegáą wiedzĊ o produktach, którą chĊtnie przekazuje innym,
gáównie za pomocą Internetu, stając siĊ niejednokrotnie dobrym ambasado-
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rem danej marki. Presument z kolei jest prosumentem, który chce mieü udziaá
w aktywnym tworzeniu produktów, zanim znajdą siĊ one na rynku, uczestnicząc
w fazie koncepcyjnej.
Siuda [2012, s. 111] sáusznie wskazaá, iĪ podstawą dla powstania kapitalizmu prosumpcyjnego staá siĊ Internet, którego istotą jest niespotykana do tej
pory skala dzielenia siĊ przez internautów informacjami oraz tak zwany user-generated content, czyli zawartoĞü tworzona przez uĪytkowników. Podobnie wypowiedziaáa siĊ BadziĔska [2015, s. 36], twierdząc, Īe nadeszáa era marketingu
zintegrowanego multimedialnie i zintegrowanego w urządzeniu (smartfonie),
co powoduje, iĪ wykorzystanie doĞwiadczenia nabywców w procesie tworzenia
nowych bądĨ modyÞkacji istniejących produktów jest moĪliwe wáaĞnie dziĊki ogromnym moĪliwoĞciom w zakresie kontaktu z klientami za pomocą sieci
i nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Gach [2010, s. 97]
stwierdziá nawet, Īe to prosumpcja wywoáuje zmiany w ogólnoĞwiatowej sieci
komputerowej. Dla Kopeü [2014, s. 161] prosumentem moĪe byü jedynie aktywny uĪytkownik Internetu. Wedáug Jelonek [2014, s. 276] Internet umoĪliwia
natomiast zaawansowany dialog pomiĊdzy przedsiĊbiorstwem a nabywcą, który w konsekwencji pozwala budowaü kapitaá relacyjny. Z kolei Baran [2013,
s. 75] podkreĞla, iĪ w polskiej literaturze z zakresu marketingu termin prosumpcja pojawia siĊ w szczególnoĞci w odniesieniu do wspóátworzenia produktów
internetowych przez spoáecznoĞci wirtualne.

SpecyÞka aktywnoĞci prosumpcyjnej mieszkaĔców
miast i wsi – wyniki badaĔ empirycznych
DąĪąc do zrealizowania celu badawczego i zweryÞkowania hipotezy, przeprowadzono badania empiryczne z wykorzystaniem socjopsychologicznej metody badawczej w postaci badania ankietowego przeprowadzonego w sposób bezpoĞredni polegający na osobistym kontakcie badacza z badanymi podmiotami.
Na podstawie badaĔ pilotaĪowych (na grupie 431 respondentów) zidentyÞkowano 15 potencjalnych przejawów aktywnoĞci prosumpcyjnej, które zróĪnicowane
byáy pod wzglĊdem trzech kryteriów, po pierwsze podmiotu biorącego udziaá
we wspóákreowaniu oferty przedsiĊbiorstwa (uĪytkownik/oferent), po drugie inicjatora podjĊtej wspóápracy (inicjatywa uĪytkownika/oferenta), po trzecie zaĞ
wykorzystywania Internetu jako Ğrodowiska wspóápracy (dziaáania z zastosowaniem Internetu/bez uĪycia Internetu).
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WáaĞciwe badania ankietowe przeprowadzono w trzecim kwartale 2015 roku wĞród 1200 osób reprezentujących polskich nabywców Þnalnych. Do analizy zakwaliÞkowano 1012 poprawnie wypeánionych kwestionariuszy ankiet. Do
opracowania danych pierwotnych wykorzystano eksploracyjną analizĊ czynnikową1 oraz test Kruskala-Wallisa. W opracowaniu ocenie poddano formy aktywnoĞci prosumpcyjnej w odniesieniu do dwóch grup ankietowanych, pochodzących
z miasta i ze wsi. Badania przeprowadzono, stosując nielosowy dobór próby.
Na terenach miejskich zamieszkiwaáo 68% ankietowanych, a 32% na terenach
wiejskich. WĞród ankietowanych 61% stanowiáy kobiety. Respondenci reprezentowali cztery stosunkowo równe pod wzglĊdem liczebnoĞci grupy wiekowe,
tj. osoby w wieku 18–30 lat (24,6%), 31–43 lat (26,2%), 44–56 lat (24,8%) oraz
powyĪej 56 lat (24,7%).
Ankietowanym zaprezentowano listĊ form aktywnoĞci prosumpcyjnej
i poproszono o ich ocenĊ w skali 1–5, gdzie 1 oznaczaáo zdecydowanie nie,
2 – raczej nie, 3 – ani tak, ani nie, 4 – raczej tak, 5 – zdecydowanie tak. Na podstawie wyników analizy czynnikowej zidentyÞkowano w przypadku respondentów
mieszkających w mieĞcie cztery skáadowe gáówne wyjaĞniające 73% zmiennoĞci
ogólnej badanego zjawiska (tab. 1), a w przypadku ankietowanych pochodzących z terenów wiejskich liczba skáadowych gáównych wynosiáa trzy, wyjaĞniając jednoczeĞnie 69,7% zmiennoĞci ogólnej badanego zjawiska (tab. 2).
Dokonując analizy porównawczej wyodrĊbnionych pod wzglĊdem miejsca zamieszkania segmentów respondentów, zidentyÞkowano liczne róĪnice
oraz podobieĔstwa dotyczące podejmowanych przez nich form aktywnoĞci prosumpcyjnej. NaleĪy jednak wyraĨnie zaznaczyü, Īe wyniki analizy czynnikowej
umoĪliwiáy wskazanie grup respondentów, którzy w podobnym stopniu podejmowali bądĨ teĪ nie aktywnoĞü prosumpcyjną. Poszczególne skáadowe gáówne
zawierają bowiem zmienne reprezentowane przez formy aktywnoĞci prosumpcyjnej, wskazujące na wysokie korelacje.
Pierwsza skáadowa gáówna, zarówno w przypadku respondentów pochodzących z miasta, jak i ze wsi, wyjaĞnia bardzo duĪy poziom zmiennoĞci ogólnej
badanego zjawiska (44,4% w przypadku ankietowanych mieszkających w mieĞcie i 47,8% w przypadku ankietowanych mieszkających na wsi), co oznacza,
Īe formy aktywnoĞci prosumpcyjnej z nią skorelowane w duĪej mierze wyjaĞniają specyÞkĊ zachowaĔ prosumpcyjnych obu grup ankietowanych. Podstawowa róĪnica w obrĊbie pierwszej skáadowej gáównej w przypadku dwóch
1

AnalizĊ tą zastosowano w celu redukcji liczby zmiennych wpáywających na badaną kategoriĊ
oraz w celu wykrycia wewnĊtrznych wspóázaleĪnoĞci w związkach pomiĊdzy tymi zmiennymi.
Do wyodrĊbnienia czynników zastosowano metodĊ gáównych skáadowych. Do okreĞlenia liczby
czynników wspólnych zastosowano technikĊ kryterium Kaisera. RotacjĊ czynników wykonano
metodą znormalizowanej varimax.
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Tabela 1
Wyniki analizy czynnikowej form aktywnoĞci prosumpcyjnej respondentów mieszkających
w mieĞcie
Skáadowe
gáówne

1

Formy aktywnoĞci prosumpcyjnej

WartoĞü
áadunków

2

3

• UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych przez firmy przez Internet, dziĊki
którym jestem wspóátwórcą produktu, np.
opakowania, marki itp. (j)
• UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych przez firmy w inny sposób niĪ przez
Internet, dziĊki którym jestem wspóátwórcą
produktu, np. opakowanie, marki itp. (k)
• UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych przez firmy przez Internet, dziĊki
którym jestem wspóátwórcą dziaáaĔ promocyjnych, np. hasáa/sloganu reklamowego (l)
• UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych przez firmy w inny sposób niĪ przez
Internet, dziĊki którym jestem wspóátwórcą
dziaáaĔ promocyjnych, np. hasáa/sloganu reklamowego, kampanii reklamowej itp. (á)
• UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych przez firmy w róĪny sposób, dziĊki którym jestem wspóátwórcą jakichkolwiek
innych dziaáaĔ/elementów firmy, poza produktem i promocją (m)

0,775

UĪytkownik • WyraĪam swoje opinie i uwagi na temat
– UĪytkownik
produktów, z których korzystam bez uĪycia
(U–U)
Internetu (np. znajomym/rodzinie, czy bezpoĞrednio w sklepie itp.), ale nie kontaktujĊ
Inicjatywa
siĊ bezpoĞrednio z ich producentem (b)
uĪytkownika • ZapoznajĊ siĊ z opiniami innych konsumentów niezamieszczonymi w Internecie na
Internet/bez
temat produktów, z których korzystam lub
uĪycia
zamierzam korzystaü (np. od znajomych/roInternetu
dziny, sprzedawcy itp.) (e)

0,794

UĪytkownik
– Oferent
(U–O)
Inicjatywa
oferenta
Internet/
/bez uĪycia
Internetu

Brak relacji

• Samodzielnie wytwarzam, ze wzglĊdów
oszczĊdnoĞciowych czy praktycznych, produkty, z których korzystam (w ogóle nie kontaktując siĊ z producentem) (n)

WartoĞü
Skum.
% ogóáu
wáasna
%
wartoĞci
skáawartoĞci
wáadowej
wáasnych
gáównej
snych
4

5

6

6,667

44,444

44,444

0,812

1,877

12,513

56,957

–0,809

1,240

8,269

65,226

0,840

0,870

0,879

0,844
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Tabela 1 cd.
1

UĪytkownik
– Oferent
(U–O)
Inicjatywa
uĪytkownika

Internet/
/bez uĪycia
Internetu

2
• Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ
z producentami za pomocą Internetu wyraĪając opiniĊ/dając wskazówki na temat
produktów, z których korz. lub zamierzam
korz. (f)
• Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ
z producentami bez uĪycia Internetu, wyraĪając opiniĊ/dając wskazówki na temat produktów, z których korz./zamierzam korz. (g)
• Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ w róĪny
sposób z producentami za pomocą Internetu, zadając pytania na temat produktów,
z których korz./zamierzam korz. (h)
• Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ
w róĪny sposób z producentami bez uĪycia
Internetu, zadając pytania na temat produktów, z których korz./zamierzam korzystaü (i)

3

4

5

6

1,174

7,824

73,050

0,769

0,798

0,706

0,640

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie wyników przeprowadzonych badaĔ.

Tabela 2
Wyniki analizy czynnikowej form aktywnoĞci prosumpcyjnej respondentów mieszkających na wsi

Skáadowe
gáówne

Formy aktywnoĞci prosumpcyjnej

WartoĞü
Skum.
% ogóáu
wáasna
%
WartoĞü
wartoĞci
skáawartoĞci
áadunków
wáadowej
wáasnych
gáównej
snych

1

2

3
0,713

UĪytkownikOferent
(U–O)
– Inicjatywa
oferenta/
/Inicjatywa
uĪytkownika
– Internet/
/bez uĪycia
Internetu

• Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ z producentami za pomocą Internetu, wyraĪając
opiniĊ/dając wskazówki na temat produktów, z których korz. lub zamierzam korz. (f)
• Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ z producentami bez uĪycia Internetu, wyraĪając
opiniĊ/dając wskazówki na temat produktów, z których korz./zamierzam korz. (g)
• Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ w róĪny
sposób z producentami za pomocą Internetu, zadając pytania na temat produktów,
z których korz./zamierzam korz. (h)
• Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ w róĪny
sposób z producentami bez uĪycia Internetu, zadając pytania na temat produktów,
z których korz./zamierzam korz. (i)
• UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych przez firmy przez Internet, dziĊki
którym jestem wspóátwórcą produktu np.
opakowania, marki itp. (j)

4

5

6

7,176

7,176

47,837

0,763

0,774

0,782

0,818
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Tabela 2 cd.
1

2

• UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych przez firmy w inny sposób niĪ
przez Internet, dziĊki którym jestem wspóátwórcą produktu, np. opakowania, marki itp.
(k)
• UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych przez firmy przez Internet, dziĊki
którym jestem wspóátwórcą dziaáaĔ promocyjnych, np. hasáa/sloganu reklamowego (l)
• UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych przez firmy w inny sposób niĪ
przez Internet, dziĊki którym jestem wspóátwórcą dziaáaĔ promocyjnych, np. hasáa/sloganu reklamowego, kampanii reklamowej
itp. (á)
• UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych przez firmy w róĪny sposób,
dziĊki którym jestem wspóátwórcą jakichkolwiek innych dziaáaĔ/elementów firmy, poza
produktem i promocją (m)
• WyraĪam swoje opinie i uwagi na temat
produktów, z których korzystam bez uĪycia
UĪytkownik
Internetu (np. znajomym/rodzinie, czy bez– UĪytkownik
poĞrednio w sklepie itp.), ale nie kontaktujĊ
(U–U)
siĊ bezpoĞrednio z ich producentem (b)
– Inicjatywa
• ZapoznajĊ siĊ z opiniami innych konsumenuĪytkownika
tów, niezamieszczonymi w Internecie, na
– bez uĪycia
temat produktów, z których korzystam lub
Internetu
zamierzam korzystaü (np. od znajomych/rodziny, sprzedawcy itp.) (e)
• WyraĪam swoje opinie i uwagi na temat
produktów, z których korzystam za pomocą
Internetu (np. na forum internetowym, na
UĪytkownik
stronie sklepu), ale nie kontaktujĊ siĊ bez– UĪytkownik
poĞrednio z ich producentem (a)
(U–U)
• DodajĊ komentarze do istniejących w InterInicjatywa
necie opinii innych konsumentów na temat
uĪytkownika
produktów, z których korzystam (c)
Internet
• ZapoznajĊ siĊ z opiniami innych konsumentów, zamieszczonymi w Internecie na temat
produktów, z których korzystam lub zamierzam korzystaü (d)

3

4

5

6

1,719

8,894

59,294

1,557

10,451

69,672

0,867

0,819

0,855

0,820

0,776

0,799

0,723

0,646

0,803

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie wyników przeprowadzonych badaĔ.
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analizowanych segmentów respondentów dotyczy liczby form aktywnoĞci prosumpcyjnej z nią skorelowanych. Zarówno respondenci z miasta, jak i ze wsi
wyraĪali podobny stosunek w odniesieniu do form aktywnoĞci prosumpcyjnej, w
przypadku których wspóákreowanie oferty przedsiĊbiorstwa odnosi siĊ do relacji
pomiĊdzy uĪytkownikiem a oferentem, a inicjatorem podejmowanej wspóápracy
jest oferent. AktywnoĞci te dotyczyáy ponadto dziaáaĔ podejmowanych zarówno
z zastosowaniem Internetu, jak i bez jego uĪycia (formy j–m).
Dla uczestników badania zamieszkujących tereny wiejskie zdecydowanie
bardziej istotne okazaáy siĊ te formy aktywnoĞci prosumpcjnej, które bazowaáy na relacji pomiĊdzy uĪytkownikiem a oferentem, ale byáy inicjowane przez
uĪytkowników (formy f–i). W przypadku osób zamieszkujących tereny wiejskie
formy te wchodzą w skáad pierwszej skáadowej gáównej, z kolei biorąc pod uwagĊ ankietowanych mieszkających w mieĞcie, formy te skorelowane byáy dopiero
z czwartą skáadową gáówną wyjaĞniającą zaledwie 7,8% zmiennoĞci ogólnej badanego zjawiska.
Na podstawie analizy drugiej skáadowej gáównej zaobserwowano, Īe zarówno ankietowani z miasta, jak i wsi wyraĪali bardzo podobny stosunek odnoĞnie do dwóch podejmowanych form aktywnoĞci prosumpcyjnej bazujących na
relacji pomiĊdzy uĪytkownikami, inicjowanej przez nich samych (formy b, e).
Formy te dotyczyáy wyraĪania wáasnych opinii i uwag na temat produktów oraz
zapoznawania siĊ z opiniami innych nabywców bez wykorzystania w tym celu
Internetu. Formy te bazowaáy zatem na bezpoĞrednich kontaktach respondentów
z rodziną, znajomymi czy pracownikami sklepu.
Dla obu grup ankietowanych forma aktywnoĞci prosumpcyjnej (forma n)
dotycząca samodzielnego wytwarzania ze wzglĊdów oszczĊdnoĞciowych czy
praktycznych produktów, z których korzystali nabywcy, ma áadunek ujemny,
przy czym dla respondentów z miasta jest on na tyle wysoki, Īe stanowi samodzielną, trzecią skáadową gáówną, wyjaĞniając 8,3% zmiennoĞci ogólnej badanego zjawiska. Oznacza to, Īe ankietowani z miasta nie byli w ogóle chĊtni do
samodzielnego wytwarzania z jakichkolwiek wzglĊdów produktów na wáasne
potrzeby.
Na podstawie trzeciej skáadowej gáównej zaobserwowano, Īe dla respondentów zamieszkujących tereny wiejskie duĪo istotniejsze w porównaniu z ankietowanymi z miasta okazaáy siĊ trzy formy aktywnoĞci prosumpcyjnej bazujące
na relacji pomiĊdzy uĪytkownikami inicjowane przez nich samych (formy a, c,
d). Formy te nie byáy skorelowane bowiem z Īadną skáadową gáówną dotyczącą
uczestników badania mieszkających w mieĞcie.
Zastosowanie analizy czynnikowej umoĪliwiáo identyÞkacjĊ grup respondentów z miasta i ze wsi, którzy w obrĊbie danej grupy (skáadowej gáównej)
mieli podobny stosunek w odniesieniu do podejmowanych form aktywnoĞci
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prosumpcyjnej. Analiza czynnikowa nie stwarza z kolei moĪliwoĞci odpowiedzi
na pytanie, czy zróĪnicowanie respondentów pod kątem miejsca ich zamieszkania jest na tyle statystycznie istotne, aby stwierdziü, Īe deklarowane przez nich
odpowiedzi na temat aktywnoĞci prosumpcyjnej znacząco róĪniáy siĊ od siebie.
Z tego wzglĊdu wykorzystano test Kruskala-Wallisa (tab. 3).
Tabela 3
Analiza istotnoĞci róĪnic miĊdzy odpowiedziami respondentów ze wzglĊdu na miejsce zamieszkania
Forma aktywnoĞci
prosumpcyjnej*
a

WartoĞü testu
Kruskala-Wallisa
0,8121

b

1,5762

Poziom istotnoĞci (p)
0,3675
0,2093

c

1,1531

0,2829

d

13,1197

0,0003

e

2,3544

0,1249

f

0,3972

0,5285

g

5,7498

0,0165

h

2,1492

0,1426

i

4,7844

0,0287

j

2,6053

0,1065

k

0,1523

0,6964

l

0,0073

0,9317

á

0,9542

0,3287

m

1,4919

02219

n

1,3204

0,2505

*Nazwy zmiennych okreĞlających formy aktywnoĞci prosumpcyjnej zaprezentowane są w tabelach 2 i 3.
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie wyników przeprowadzonych badaĔ.

Miejsce zamieszkania okazaáo siĊ cechą, która w zasadzie nie róĪnicowaáa
respondentów pod wzglĊdem podejmowanych przez nich form aktywnoĞci prosumpcyjnej. Jedynie w przypadku form d, g oraz i graniczny poziom istotnoĞci
wskazuje na statystycznie istotne zróĪnicowanie. Dodatkowo oceniając wartoĞü
statystyki testu Kruskala-Wallisa, nie jest ono duĪe wobec innych, wczeĞniej
analizowanych cech metryczkowych, takich jak chociaĪby wiek, wyksztaácenie
czy páeü respondentów. Analizując wskazania respondentów co do formy aktywnoĞci prosumpcyjnej (formy d), odnoszącej siĊ do relacji pomiĊdzy uĪyt2

Formy g oraz i ocenione zostaáy na niskim poziomie przez ankietowanych (poniĪej 3).
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kownikami, podejmowanej z ich inicjatywy2, moĪna wprawdzie powiedzieü, Īe
czĊĞciej dotyczyáa ona osób mieszkających w miastach. Jednak na podstawie
wczeĞniej przeprowadzonych analiz [Iwanicka 2016, s. 56–68] poprzez wykorzystanie dyferencjaáu semantycznego, stwierdzono, Īe wszyscy ankietowani
niezaleĪnie od zróĪnicowania pod wzglĊdem cech metryczkowych raczej w niewielkim zakresie byli skáonni do wystĊpowania w roli aktywnych wspóátwórców
ofert producentów. WiĊkszoĞü prezentowanych respondentom form aktywnoĞci
prosumpcyjnej oceniona zostaáa negatywnie bądĨ neutralnie, a najmniejszą aktywnoĞü prosumpcyjną ankietowanych zaobserwowano w przypadku form dotyczących relacji pomiĊdzy uĪytkownikami a oferentami, które z punktu widzenia
oferentów są przecieĪ najbardziej istotne.

Podsumowanie
Podejmowanie róĪnorodnych form aktywnoĞci prosumpcyjnej z pewnoĞcią
uznaü moĪna za specyÞczne zachowania rynkowe wspóáczesnych nabywców Þnalnych. W literaturze ukazuje siĊ wieloaspektową rolĊ, jaką odgrywa obecnie
wspóáczesny nabywca Þnalny, stając siĊ niejednokrotnie partnerem rynkowym
z punktu widzenia oferenta noszącym miano prosumenta. Jednak biorąc pod
uwagĊ wyniki badaĔ wáasnych oraz prezentowane w literaturze wyniki badaĔ
innych autorów, aktywnoĞü prosumpcyjna dotyczy w zasadzie relacji pomiĊdzy
uĪytkownikami podejmowanej z ich inicjatywy. W bardzo ograniczonym zakresie bazuje ona na relacji pomiĊdzy uĪytkownikiem a oferentem, a tym bardziej
podejmowanej z inicjatywy tego pierwszego.
Zastosowanie analizy czynnikowej umoĪliwiáo wprawdzie dokonanie analizy porównawczej pomiĊdzy respondentami zamieszkującymi wieĞ i miasto, ale
odnosiáo siĊ jedynie do identyÞkacji segmentów respondentów z obu grup, mających podobny stosunek w odniesieniu do podejmowanych form aktywnoĞci
prosumpcyjnej. DziĊki wykonaniu dodatkowych analiz nie potwierdzono postawionej w niniejszym opracowaniu hipotezy badawczej. Miejsce zamieszkania
nie róĪnicowaáo zatem w sposób znaczący respondentów pod wzglĊdem podejmowanej przez nich aktywnoĞci prosumpcyjnej.
Po raz kolejny naleĪy zatem zaznaczyü, iĪ niezaleĪnie od zastosowanego
kryterium podziaáu respondentów, wciąĪ nie podejmują oni wystarczającej aktywnoĞci prosumpcyjnej, przy czym przyczyn takiej sytuacji naleĪy upatrywaü
nie tylko po ich stronie. SpoĞród z kolei dotychczas analizowanych kryteriów
podziaáu ankietowanych, takich jak wiek, wyksztaácenie, páeü czy miejsce zamieszkania, to ostatnie jako jedyne okazaáo siĊ cechą nieróĪnicującą uczestników badania pod wzglĊdem podejmowanej aktywnoĞci prosumpcyjnej [Baruk
i Iwanicka 2015, s. 39–51, 2016a, s. 37–49, 2016b; Iwanicka 2016, s. 56–68].
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The speciÞcity of prosumption as a trend in market
behaviour of contemporary Þnal purchasers
Abstrakt
Artykuá ten jest opracowaniem teoretyczno-empirycznym. W czĊĞci teoretycznej przedstawiono specyÞkĊ zachowaĔ rynkowych wspóáczesnych nabywców Þnalnych. Celem badawczym opracowania byáo dokonanie analizy
porównawczej dwóch segmentów respondentów wyodrĊbnionych na podstawie
kryterium miejsca zamieszkania pod kątem podejmowanych przez nich form
aktywnoĞci prosumpcyjnej. Nie potwierdzono hipotezy badawczej, iĪ miejsce
zamieszkania nabywców róĪnicuje ich aktywnoĞü prosumpcyjną.
Sáowa kluczowe: prosumpcja, zachowania rynkowe, nabywca Þnalny, miejsce
zamieszkania

Abstract
The article is theoretical and empirical in nature. The theoretical part presents
the speciÞcity of market behaviours of contemporary Þnal purchasers. The
research aim was a comparative analysis of the two segments representing respondents identiÞed on the basis of their place of residence. Prosumptive activity
of the respondents was analysed. The research hypothesis that respondents’ place
of residence diversiÞes their prosumptive activity was not conÞrmed.
Key words: prosumption, market behaviours, Þnal purchaser, place of residence
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Prosument jako aktywny uczestnik dziaáaĔ
marketingowych*
WstĊp
W klasycznym podejĞciu do sposobu funkcjonowania rynku dóbr konsumpcyjnych wystĊpowaá wyraĨny podziaá na sferĊ konsumpcji i sferĊ wytwórczą [Humphreys and Grayson 2008]1. Jego konsekwencją byáo jednoznaczne rozgraniczenie
ról rynkowych speánianych przez gáównych uczestników tego rynku, jakimi byli
nabywcy Þnalni i konsumenci oraz producenci. Do kaĪdej z tych ról byá przypisany okreĞlony zakres aktywnoĞci rynkowej. W przypadku nabywców Þnalnych
obejmowaá on przede wszystkim dokonywanie zakupu dostĊpnych na rynku produktów, w przypadku konsumentów natomiast obejmowaá on uĪytkowanie nabytych wyrobów i usáug. Obie wymienione grupy reprezentowaáy sferĊ konsumpcji
jako odbiorcy oferty wytwarzanej i udostĊpnianej na rynku przez producentów.
Ich aktywnoĞü polegaáa z kolei na wytwarzaniu produktów. Speániali tym samym
funkcjĊ ich dostawców.
Dynamiczne zmiany zachodzące w ostatnich latach, zwáaszcza o charakterze spoáecznym, kulturowym i technologicznym, doprowadziáy do caákowitej
rekonÞguracji ról rynkowych odgrywanych przez odbiorców i dostawców produktów konsumpcyjnych. Jej odzwierciedleniem staá siĊ zdecydowany wzrost
*Artykuá zostaá przygotowany w ramach projektu badawczego 2013/11/B/HS4/00430 finansowanego przez NCN.
1
DąĪenie nabywców do zaspokajania potrzeb niematerialnych, zwáaszcza związanych z realizacją
swoich pasji, dostrzega równieĪ Dougherty [2012]. MoĪna wrĊcz powiedzieü, Īe poszukując form
ich speánienia, odkrywają moĪliwoĞü wspóákreowania wartoĞci marketingowych, poprzez traktowanie je jako swego rodzaju wyzwanie pozwalające na zerwanie z szablonowym podejĞciem do
codziennoĞci.
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aktywnoĞci odbiorców, przede wszystkim zaĞ zmiana jej zakresu przedmiotowego. Poszukując nowych sposobów zaspokajania rosnących oczekiwaĔ, zwáaszcza
o charakterze niematerialnym, dostrzegli oni, Īe moĪna je speániaü poprzez angaĪowanie siĊ w dziaáania przypisywane wczeĞniej wyáącznie oferentom [Humphreys i Grayson 2008]. Jako coraz bardziej Ğwiadomi uczestnicy rynku zaczĊli oni
zatem wykazywaü gotowoĞü do uczestniczenia w dziaáaniach marketingowych
związanych z ksztaátowaniem oferty, począwszy od etapu jej przygotowania,
czyli planowania, koĔcząc na kreowaniu wartoĞci marketingowych stanowiących
zwieĔczenie gotowej oferty w postaci chociaĪby jej wizerunku. DąĪenie do aktywnego wáączania siĊ w te dziaáania spowodowaáo przejĊcie znacznej czĊĞci form aktywnoĞci od oferentów, które dotychczasowi odbiorcy zaczĊli realizowaü wspólnie
z nimi. Byáo to równoznaczne z wyáonieniem siĊ nowej roli rynkowej, jaką jest
rola prosumenta2, czyli aktywnego nabywcy lub aktywnego konsumenta3.
W literaturze przedmiotu moĪna zauwaĪyü takĪe róĪne inne okreĞlenia, które przez ich autorów są traktowane jako synonim prosumenta. NaleĪą do nich
m.in. wspóátwórca wartoĞci [Prahalad i Ramaswamy 2004], zaangaĪowany konsument, innowacyjny konsument, produkujący konsument, pracujący konsument
itp. [Rieder i Voß 2010]. Wydaje siĊ jednak, Īe prosument jako podmiot wpisujący siĊ w zjawisko prosumpcji stanowi okreĞlenie najlepiej odzwierciedlające
specyÞkĊ roli rynkowej odgrywanej wspóáczeĞnie przez coraz wiĊkszą czĊĞü
nabywców. Pozostaáe z wymienionych przykáadowo okreĞleĔ opisują natomiast
raczej cechy charakteryzujące wspóáczesnego aktywnego nabywcĊ jako osobĊ
wspóáuczestniczącą w kreowaniu wartoĞci marketingowych, co wymaga ich duĪego zaangaĪowania, którego efektem niejednokrotnie jest innowacyjne rozwiązanie. Z kolei okreĞlenie produkujący konsument ma raczej obrazowaü fakt przejĊcia przez konsumentów od producentów czĊĞci przypisywanej im wczeĞniej
aktywnoĞci. NaleĪy je zatem traktowaü jako pewien symbol, gdyĪ prosument nie
jest w stanie faktycznie zastąpiü wytwórców w procesie produkcyjnym z powodów braku odpowiedniego wyposaĪenia technicznego i technologicznego.
Wyjątkiem są jedynie produkty o charakterze niematerialnym, zwáaszcza
kreowane w Ğrodowisku wirtualnym, w przypadku których rzeczywiĞcie ich dotychczasowi odbiorcy mogą staü siĊ niejednokrotnie w peáni ich wytwórcami.
Wynika to ze specyÞki tej grupy produktów. Byü moĪe wáaĞnie dlatego czĊĞü
2

RolĊ tą moĪna uznaü za nowe hybrydowe poáączenie form aktywnoĞci przypisywanych wczeĞniej wyáącznie nabywcom z formami aktywnoĞci przypisywanych tylko oferentom (por. Bruns
2009), http://produsage.org/node/67 [dostĊp: 04.02.2017].
3
Zdecydowanie wyĪszy poziom aktywnoĞci jako cechĊ prosumentów odróĪniającą ich od nabywców podkreĞla takĪe m.in. Kimmel [2015]. Niesáusznie jednak aktywnoĞü prosumpcyjną odnosi
wyáącznie do kreowania produktów.
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autorów utoĪsamia prosumpcjĊ wyáącznie z aktywnoĞcią internetową4. W odniesieniu do aktywnoĞci w tym Ğrodowisku uĪywa siĊ z kolei okreĞlenia z ang.
produser [Bruns 2008], co wynika zapewne z niematerialnego charakteru oferty wirtualnej. Ograniczanie prosumpcji do aktywnoĞci w Internecie jest jednak
nieuzasadnionym zawĊĪaniem zasiĊgu tego zjawiska. AktywnoĞü prosumpcyjną
moĪna bowiem przejawiaü takĪe poza siecią wirtualną, wspóátworząc z oferentami lub innymi nabywcami róĪnorodne wartoĞci, począwszy od produktów i ich
atrybutów marketingowych (opakowaĔ, marek itd.), koĔcząc na reputacji czy
wizerunku.
Jak widaü, moĪna speániaü funcjĊ prosumenta zarówno w Internecie, jak i w
Ğwiecie realnym. MoĪna nim byü ponadto zarówno w ramach relacji z oferentami (producentami, usáugodawcami i handlowcami), jak i w relacjach z innymi
nabywcami5. Zawsze jednak niezaleĪnie, czy okreĞlone wartoĞci są wspóákreowane z oferentami6, czy z nabywcami, efekty aktywnoĞci prosumenta odczuwa oferent, np. w postaci okreĞlonego sposobu jego postrzegania bazującego
na aktywnoĞci komunikacyjnej odbywającej siĊ miĊdzy nabywcami. Warto podkreĞliü, Īe konÞguracja ról rynkowych wynikająca z pojawienia siĊ prosumpcji
odzwierciedla nie tylko zdecydowany wzrost aktywnoĞci nabywców. Wymaga
ona jednoczesnego zdecydowanego zwiĊkszenia poziomu aktywnoĞci oferentów, którzy muszą stworzyü warunki sprzyjające partycypacji prosumentów
w procesie kreacji marketingowej, poprzez umiejĊtne wykorzystywanie ich
spontanicznej aktywnoĞci oraz równolegáe tworzenie systemu bodĨców wzbudzających ich gotowoĞü do zaangaĪowania w dziaáania marketingowe.
Wspóáczesnych odbiorców7 moĪna podzieliü na trzy podstawowe grupy:
1. Nabywców, czyli osoby, których aktywnoĞü rynkowa polega na dokonywaniu zakupu produktów, które nie wykazują gotowoĞci do angaĪowania siĊ
w dziaáania marketingowe.

4

PodejĞcie takie jest zaprezentowane m.in. przez Frayssé’a [2015].
MoĪna oczywiĞcie wskazaü znacznie wiĊcej typów prosumpcji, biorąc pod uwagĊ inne kryteria.
Przykáadowo, MitrĊga wyróĪnia prosumpcjĊ racjonalizatorską i ekshibicjonistyczną (por. MitrĊga
2015).
5
Jak sáusznie zauwaĪają Pejas-Matysik, SzafraĔska oraz KrasnodĊbski, prosumpcja jest zjawiskiem niezwykle záoĪonym, które ponadto podlega dynamicznym zmianom.
6
W zaleĪnoĞci od stopnia zaangaĪowania w dziaáania przedsiĊbiorstwa Szul wyodrĊbnia trzy typy
prosumentów. Jeden z nich okreĞla mianem innowacyjnych prosumentów (por. Szul 2015). Jest
to równoznaczne z dostrzeganiem faktu, Īe aktywnoĞü prosumentów nie zawsze ma charakter
innowacyjny, mimo iĪ czĊĞü autorów niesáusznie przypisuje tą cechĊ wszystkim dziaáaniom prosumentów.
7
OkreĞlenie to zostaáo uĪyte w odniesieniu do reprezentantów klasycznie rozumianej strony popytowej. Obejmuje ono zarówno biernych, jak i aktywnych nabywców.
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2. Potencjalnych prosumentów, czyli osoby, których aktywnoĞü rynkowa polega na dokonywaniu zakupu produktów, które wykazują ponadto gotowoĞü
do angaĪowania siĊ w dziaáania marketingowe.
3. Faktycznych prosumentów, czyli osoby, których aktywnoĞü rynkowa polega
na dokonywaniu zakupów i angaĪowaniu siĊ w sposób spontaniczny lub pod
wpáywem inspirowania przez oferentów w dziaáania marketingowe.
OczywiĞcie w przypadku kaĪdej z wymienionych grup oferenci powinni
przejawiaü duĪą aktywnoĞü, począwszy od wzbudzania otwartej postawy wobec prosumpcji u klasycznych nabywców, poprzez jej umacnianie i zamianĊ
na zachowanie rynkowe w przypadku potencjalnych prosumentów, koĔcząc na
utrwalaniu i rozwijaniu zachowaĔ prosumpcyjnych w przypadku faktycznych
prosumentów. NaleĪy podkreĞliü, Īe wzrost aktywnoĞci oferentów, podobnie, jak
w przypadku nabywców, pociąga za sobą wyraĨne zmiany roli rynkowej, jaką oni
speániają. Wáączając prosumentów w dziaáania marketingowe i/lub korzystając
z ich spontanicznej aktywnoĞci, stają siĊ jednoczeĞnie odbiorcami8 pomysáów
prosumentów stworzonych dziĊki ich wiedzy, doĞwiadczeniom, umiejĊtnoĞciom
itp. Widoczne w klasycznej konÞguracji ról rynkowych wyraĨne rozgraniczenie
roli odbiorcy i dostawcy wspóáczeĞnie ustĊpuje zatem miejsca ich przenikaniu
siĊ. Jedna i druga strona staje siĊ tym samym dostawcą i odbiorcą okreĞlonych
wartoĞci materialnych i/lub niematerialnych. Z tym aspektem prosumpcji naleĪy
zatem raczej utoĪsamiaü przejmowanie przez prosumentów kompetencji przypisywanych wczeĞniej oferentom, nie zaĞ z dosáownie rozumianym przejĊciem od
nich czynnoĞci wytwórczych.
NaleĪy ponadto dodaü, Īe chociaĪ okreĞlenie prosument (jako poáączenie
elementu pojĊcia producent i elementu pojĊcia konsument) odnosi siĊ tylko do
wspóádziaáania z wytwórcami9, w ramach prosumpcji dochodzi do wspóápracy aktywnych nabywców z róĪnymi oferentami, w tym takĪe z handlowcami,
z którymi wspólnie moĪna tworzyü pozaproduktowe elementy oferty marketingowej. Ponadto, niezaleĪnie od tego, czy prosumenci wspóápracują z oferentami,
czy teĪ z innymi nabywcami, zawsze korzyĞci z takiego wspóádziaáania odnoszą

8
Niektórzy autorzy w odniesieniu do producentów uĪywają wrĊcz okreĞlenia konsumujący wytwórcy (por. Bauer i Gegenhuber, 2015), które wraz z okreĞleniem produkujący konsumenci ma
odzwierciedlaü przenikanie siĊ roli dostawcy i odbiorcy.
9
Toffler jako twórca pojĊcia prosumpcji odnosiá je do przenikania siĊ sfery wytwórczej i sfery konsumpcji, co znajduje odzwierciedlenie takĪe w sformuáowaniu prosument [Toffler, 1980]. Dostrzegaá
on jednak ewolucjĊ zachodzącą w przypadku tego zjawiska (por. Toffler 1990). Jednym z elementów
tej ewolucji, zdaniem autorki, jest wáaĞnie koniecznoĞü rozszerzenia zasiĊgu podmiotowego prosumpcji na inne grupy oferentów, w tym na handlowców.
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obie strony10, co dodatkowo stymuluje ich dalszą wspóápracĊ, prowadząc wrĊcz
do partnerstwa marketingowego. Tym bardziej zatem naleĪy analizowaü róĪne
aspekty postaw i zachowaĔ prosumentów11.
Biorąc pod uwagĊ przedstawione rozwaĪania, w niniejszym artykule dąĪono
do osiągniĊcia nastĊpujących celów badawczych:
1. ZidentyÞkowania gotowoĞci respondentów do angaĪowania siĊ w dziaáania
marketingowe.
2. OkreĞlenia zróĪnicowania zakresu zachowaĔ prosumpcyjnych respondentów ze wzglĊdu na ich gotowoĞü do angaĪowania siĊ w dziaáania marketingowe lub jej brak.
3. Opracowania proÞli semantycznych dla respondentów jako potencjalnych
lub faktycznych prosumentów.
W procesie realizacji celów badawczych weryÞkacji empirycznej poddano
nastĊpującą hipotezĊ badawczą: postawa respondentów wobec aktywnoĞci marketingowej jest cechą róĪnicującą zakres ich zachowaĔ prosumpcyjnych.

Charakterystyka badaĔ empirycznych
DąĪąc do osiągniĊcia celów badawczych oraz do zweryÞkowania sformuáowanej hipotezy, przeprowadzono badania pierwotne. Zostaáy one zrealizowane
w ramach projektu badawczego 2013/11/B/HS4/00430 Þnansowanego przez
NCN. Badania wáaĞciwe przeprowadzono w trzecim kwartale 2015 roku wĞród
1200 osób reprezentujących polskich peánoletnich nabywców Þnalnych. Do analizy statystycznej zakwaliÞkowano 1012 poprawnie wypeánionych kwestionariuszy ankiety. W badanej populacji 61% stanowiáy kobiety. Zastosowano nielosowy dobór próby badawczej. Badania miaáy charakter bezpoĞredni wymagający
osobistego kontaktu ankietera z respondentami. UmoĪliwiáo to uzyskanie bardzo
duĪej wartoĞci wskaĨnika zwrotów kompletnie wypeánionych kwestionariuszy.
Zakres przedmiotowy badaĔ obejmowaá m.in. 15 zachowaĔ związanych
z aktywnoĞcią prosumpcyjną, które zostaáy wyáonione na podstawie analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu oraz na podstawie wyników badaĔ
Warto jednak dodaü, Īe mogą im towarzyszyü pewne aspekty negatywne (por. Cova, Dalli
i Zwick 2011), zwáaszcza w przypadku nieetycznego postĊpowania którejĞ ze stron. Wystąpienie
takiej sytuacji podwaĪa jednak istotĊ partnerskiego wspóádziaáania, którego podstawą zawsze jest
obustronne zaufanie. Jego wzbudzenie i utrzymanie nie jest moĪliwe bez przestrzeganie zasad
etyki, którą uznaje siĊ wspóáczeĞnie wrĊcz za nadrzĊdną wartoĞü spoáeczną i gospodarczą (por.
Arvidsson 2010).
11
Mimo ewidentnych pozytywnych efektów aktywnoĞci prosumpcyjnej, naleĪy siĊ zgodziü z opinią Ritzera, iĪ zjawisko to pozostaje niszowym przedmiotem badaĔ (por. Ritzer 2014).
10
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pilotaĪowych. KaĪde z tych zachowaĔ respondenci mieli oceniü w piĊciostopniowej skali Likerta, w której 5 oznaczaáo zdecydowanie tak; 4 – raczej tak;
3 – ani tak, ani nie; 2 – raczej nie; 1 – zdecydowanie nie.
Dane pierwotne zebrane podczas badaĔ wáaĞciwych zostaáy wykorzystane
w dalszych etapach procesu badawczego polegających na przeprowadzeniu analizy statystycznej za pomocą testu niezaleĪnoĞci Kruskala-Wallisa oraz analizy
proÞli semantycznych.
Test Kruskala-Wallisa (KW) jako nieparametryczny odpowiednik jednoczynnikowej analizy wariancji jest stosowany, gdy dane nie speániają wymagaĔ
dla przeprowadzenia podobnych testów parametrycznych, ale moĪna je uporządkowaü wedáug okreĞlonych kryteriów (tzn. są mierzone na skali porządkowej).
Polega on na sprawdzeniu, czy liczba niezaleĪnych wyników z grupy pochodzi
z tej samej populacji, czy z populacji z taką samą medianą. Poszczególne próbki nie muszą mieü takiej samej liczebnoĞci. Danymi wejĞciowymi jest n-elementowa próba statystyczna podzielona na k rozáącznych grup ankietowanych
o licznoĞciach od n1 do nk.
Interpretacji testu Kruskala-Wallisa dokonuje siĊ, oceniając wartoĞü poziomu
istotnoĞci, która nie powinna przekraczaü zaáoĪonej wartoĞci równej 0,05. Bierze
siĊ ponadto pod uwagĊ wartoĞü tego testu, aby oceniü zróĪnicowanie pomiĊdzy
grupami. DuĪe wartoĞci statystyki testu Ğwiadczą o duĪym zróĪnicowaniu w poszczególnych grupach, przy czym im te wartoĞci są wiĊksze, tym zróĪnicowanie
jest wiĊksze. ZróĪnicowanie z kolei jest róĪnicą pomiĊdzy grupą reprezentowaną
przez wartoĞü mediany najwiĊkszej do najmniejszej [Mynarski 2003]. Test Kruskala-Wallisa, czyli nieparametryczny odpowiednik ANOVA, pozwala zatem na
znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy zróĪnicowanie pod kątem wydzielenia
poszczególnych grup jest na tyle statystycznie istotne, aby móc powiedzieü, Īe
zdanie respondentów okreĞlone analizowaną odpowiedzią jest znacząco róĪne.
Z punktu widzenia kryteriów statystycznych w przypadku testu KW dane
nie muszą speániaü wielu wymagaĔ. Jedynymi wymogami do jego przeprowadzenia są [Mynarski 2003]:
– zmienna zaleĪna powinna byü mierzona na skali co najmniej porządkowej (moĪe byü równieĪ mierzona na skali iloĞciowej),
– obserwacje w analizowanych grupach powinny byü niezaleĪne wobec
siebie, co oznacza, Īe osoba bĊdąca w jednej grupie nie powinna byü
równieĪ w innej porównywanej grupie; wymóg ten speániają pytania
dychotomiczne pozwalające na dokonanie podziaáu respondentów na
rozáączne grupy (np. podziaá respondentów na kobiety i mĊĪczyzn) oraz
pytania jednokrotnego wyboru.
Analizy statystycznej danych pierwotnych zebranych podczas badaĔ ankietowych dokonano przy uĪyciu pakietu Statistica 8.0.
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Wyniki badaĔ
Prawie 41% respondentów (tab. 1) wyraĪaáo chĊü uczestniczenia w dziaáaniach marketingowych. MoĪna ich zatem uznaü za potencjalnych prosumentów,
czyli osoby wykazujące Ğwiadomą gotowoĞü do zaangaĪowania siĊ w aktywnoĞü
prosumpcyjną jako wspóákreatorzy szeroko rozumianej oferty marketingowej.
Warto dodaü, Īe znacznie wiĊksza czĊĞü badanych byáa zdania, iĪ nabywcy powinni uczestniczyü w przygotowywaniu oferty marketingowej. Widaü zatem, Īe
w odniesieniu do siebie ankietowani wykazywali relatywnie wiĊkszą ostroĪnoĞü,
uznając jednak, iĪ inni nabywcy powinni braü udziaá w dziaáaniach marketingowych.
Tabela 1
Opinie respondentów na temat uczestniczenia w dziaáaniach marketingowych [%]
Oceniane przez respondentów stwierdzenia
Chciaábym(áabym) angaĪowaü siĊ w przygotowywanie produktów,
reklam i innych elementów oferty
Nabywcy powinni braü udziaá w przygotowywaniu oferty
wraz z oferentami

Wskazania [%]
tak

nie

40,8

59,2

64,7

35,3

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie wyników przeprowadzonych badaĔ.

Jak wynika z przeprowadzonych badaĔ, ponad poáowa badanych nie przejawiaáa otwartej postawy w odniesieniu do takiej aktywnoĞci, ale wydaje siĊ,
Īe odsetek osób gotowych ją podjąü byá jednak duĪy. Nasuwa siĊ pytanie, czy
specyÞka postaw ankietowanych w tym zakresie miaáa znaczenie, jeĞli chodzi
o ich rzeczywiste zachowania rynkowe?
W celu okreĞlenia zróĪnicowania miĊdzy respondentami wykazującymi gotowoĞü do udziaáu w dziaáaniach marketingowych i ankietowanymi, którzy nie
deklarowali chĊci takiego zaangaĪowania zastosowano test Kruskala-Wallisa
(KW). Jak wynika z tabeli 2, statystycznie istotne okazaáy siĊ róĪnice miĊdzy aktywnoĞcią prosumpcyjną w przypadku prawie wszystkich, czyli 14 z 15 analizowanych zachowaĔ. WartoĞü wyznaczonego poziomu istotnoĞci (p) byáa bowiem
dla nich mniejsza od przyjĊtej wartoĞci krytycznej równej 0,05. NajwiĊksze róĪnice wystĊpowaáy w odniesieniu do formy oznaczonej symbolem D1 (wartoĞü
testu KW = 65,0296), D3 (wartoĞü testu KW = 63,4407) oraz D4 (wartoĞü testu
KW = 50,2811). Wyniki testu KW wskazują tym samym, Īe analizowana cecha
rzeczywiĞcie róĪnicowaáa aktywnoĞü respondentów. HipotezĊ badawczą mówiącą, Īe postawa respondentów wobec aktywnoĞci marketingowej jest cechą róĪnicującą zakres ich zachowaĔ prosumpcyjnych moĪna zatem potwierdziü. Warto
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Tabela 2
Analiza istotnoĞci róĪnic za pomocą testu Kruskala-Wallisa miĊdzy odpowiedziami badanych
ze wzglĊdu na deklarowaną gotowoĞü do uczestniczenia w dziaáaniach marketingowych lub
jej brak
Symbol

WartoĞü
testu KW

Poziom
istotnoĞci (p)

2

3

4

WyraĪam swoje opinie i uwagi na temat produktów,
z których korzystam za pomocą Internetu (np. na
forum internetowym, na stronie sklepu), ale nie kontaktujĊ siĊ bezpoĞrednio z ich producentem

D1

65,0296

0,0000

WyraĪam swoje opinie i uwagi na temat produktów,
z których korzystam bez uĪycia Internetu (znajomym/
/rodzinie czy bezpoĞrednio w sklepie itp.), ale nie
kontaktujĊ siĊ bezpoĞrednio z ich producentem

D2

11,9231

0,0006

DodajĊ komentarze do istniejących w Internecie opinii
innych konsumentów na temat produktów, z których
korzystam

D3

63,4407

0,0000

ZapoznajĊ siĊ z opiniami innych konsumentów zamieszczonymi w Internecie na temat produktów,
z których korzystam lub zamierzam korzystaü

D4

50,2811

0,0000

D5

7,9997

0,0047

D6

14,7193

0,0001

D7

10,3844

0,0013

D8

18,9948

0,00001

D9

14,5329

0,0001

D10

23,8017

0,00000

Analizowana forma aktywnoĞci prosumpcyjnej
1

ZapoznajĊ siĊ z opiniami innych konsumentów nie
zamieszczonymi w Internecie na temat produktów,
z których korzystam lub zamierzam korzystaü (np.
od znajomych/rodziny, sprzedawcy itp.)
Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ z producentami za
pomocą Internetu, wyraĪając opiniĊ/dając wskazówki
na temat produktów, z których korzystam lub zamierzam korzystaü
Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ z producentami
bez uĪycia Internetu, wyraĪając opiniĊ/dając wskazówki na temat produktów, z których korzystam lub
zamierzam korzystaü
Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ w róĪny sposób
z producentami za pomocą Internetu, zadając pytania
na temat produktów, z których korzystam lub zamierzam korzystaü
Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ w róĪny sposób
z producentami bez uĪycia Internetu, zadając pytania
na temat produktów, z których korzystam lub zamierzam korzystaü
UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych
przez firmy przez Internet, dziĊki którym jestem
wspóátwórcą produktu lub jego atrybutów, np. opakowania, marki itp.
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Tabela 2 cd.
1
UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych
przez firmy w inny sposób niĪ przez Internet, dziĊki
którym jestem wspóátwórcą produktu lub jego atrybutów, np. opakowania, marki itp.
UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych
przez firmy przez Internet, dziĊki którym jestem
wspóátwórcą dziaáaĔ promocyjnych, np. hasáa/sloganu
reklamowego, kampanii reklamowej itp.
UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych
przez firmy w inny sposób niĪ przez Internet, dziĊki
którym jestem wspóátwórcą dziaáaĔ promocyjnych,
np. hasáa/sloganu reklamowego, kampanii reklamowej itp.
UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych
przez firmy w róĪny sposób, dziĊki którym jestem
wspóátwórcą jakichkolwiek innych dziaáaĔ/elementów
firmy, poza produktem i promocją
Samodzielnie wytwarzam, ze wzglĊdów oszczĊdnoĞciowych czy praktycznych, produkty, z których korzystam (nie kontaktując siĊ w ogóle z producentem)

2

3

4

D11

23,0124

0,00000

D12

22,0086

0,00000

D13

25,3978

0,00000

D14

29,3031

0,00000

D15

0,2009

0,6540

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie wyników przeprowadzonych badaĔ wáasnych.

takĪe dodaü, Īe ankietowani nie wyraĪający chĊci uczestniczenia w przygotowywaniu ofert znacznie rzadziej deklarowali podejmowanie poszczególnych form
aktywnoĞci prosumpcyjnej niĪ osoby pragnące angaĪowaü siĊ w ten proces. Wyjątkiem byáa tylko aktywnoĞü polegająca na wytwarzaniu produktów na wáasne
potrzeby (D15). W jej przypadku poziom istotnoĞci byá bowiem znacznie wyĪszy od przyjĊtej wartoĞci granicznej 0,05.
Wyniki testu Kruskala-Wallisa znajdują odzwierciedlenie w proÞlach semantycznych stworzonych dla obu analizowanych grup respondentów (rys.).
Relatywnie wiĊksze róĪnice są widoczne dla zachowaĔ komunikacyjnych
o charakterze internabywczym w porównaniu z zachowaniami polegającymi na
inspirowanej lub spontanicznej wspóápracy z oferentami. NaleĪy jednak podkreĞliü, Īe w przypadku prawie kaĪdego zachowania aktywniejsze byáy osoby wykazujące Ğwiadomą gotowoĞü do angaĪowania siĊ w dziaáania marketingowe niĪ
osoby niecechujące siĊ otwartą postawą pod tym wzglĊdem. Jedynie w odniesieniu do zachowania polegającego na przygotowywaniu produktów na wáasne
potrzeby bez wzglĊdu na zamkniĊtą lub otwartą postawĊ ankietowanych zakres
ich faktycznej aktywnoĞci byá praktycznie taki sam.
Warto takĪe zwróciü uwagĊ, Īe w przypadku zachowaĔ internabywczych ankietowani wykazywali znacznie wiĊkszą aktywnoĞü niĪ w przypadku zachowaĔ
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D1 – D15 – analizowane formy aktywnoĞci analogicznie jak w tabeli 1; 5 – zdecydowanie tak;
4 – raczej tak; 3 – ani tak, ani nie; 2 – raczej nie; 1 – zdecydowanie nie
Rysunek
ProÞle semantyczne odzwierciedlające aktywnoĞü prosumpcyjną respondentów zaleĪnie od
wykazywania przez nich gotowoĞci do uczestniczenia w dziaáaniach marketingowych lub jej
braku
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie wyników przeprowadzonych badaĔ.

związanych ze wspóápracą z oferentami. Dotyczyáo to obu analizowanych
grup respondentów, czyli zarówno osób wykazujących otwartoĞü na udziaá
w procesie kreacji marketingowej, jak i osób nieprzejawiających takiej postawy.
W przypadku wspóápracy z oferentami wartoĞü oceny Ğredniej dla osób gotowych
do angaĪowania siĊ w dziaáania marketingowe byáa zbliĪona do 2,00 lub nieznacznie ją przekraczaáa, podczas gdy dla zachowaĔ internabywczych byáa co najmniej bliska 3,00, a w przypadku dwóch zachowaĔ (oznaczonych symbolami D2
i D5) zbliĪaáa siĊ nawet do 4,00.
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Na podstawie wyników przeprowadzonych badaĔ moĪna stwierdziü, Īe potencjalni prosumenci okazali siĊ takĪe uczestnikami rynku wykazującymi wiĊkszą aktywnoĞü niĪ osoby, które nie wykazywaáy porównywalnego potencjaáu
prosumpcyjnego. Byáo to widoczne zarówno w przypadku zachowaĔ komunikacyjnych podejmowanych wobec innych nabywców, jak i w przypadku zachowaĔ
komunikacyjnych i kreatywnych podejmowanych w relacjach z oferentami.

Podsumowanie
Na podstawie przedstawionych rozwaĪaĔ moĪna stwierdziü, Īe znaczna
czĊĞü respondentów naleĪaáa do grupy potencjalnych prosumentów. Wykazywali oni bowiem Ğwiadomie otwartą postawĊ wobec moĪliwoĞci angaĪowania siĊ
w dziaáania marketingowe. GotowoĞü do wspólnego tworzenia (wraz z oferentami lub innymi nabywcami) produktów i innych elementów oferty marketingowej
miaáa znaczenie, jeĞli chodzi o zakres faktycznej aktywnoĞci prosumpcyjnej ankietowanych. Osoby cechujące siĊ otwartą postawą okazaáy siĊ bardziej aktywne
w porównaniu z osobami niewykazującymi chĊci uczestniczenia w dziaáaniach
marketingowych. Byáo to zwáaszcza widoczne w przypadku zachowaĔ podejmowanych w ramach prosumpcji internabywczej.
Na postawie wyników testu Kruskala-Wallisa moĪna powiedzieü, Īe wspomniana cecha byáa róĪnicująca w sposób statystycznie istotny aĪ 14 z 15 analizowanych zachowaĔ prosumpcyjnych. Wyniki przeprowadzonych badaĔ potwierdzają zatem sformuáowanie zawarte w hipotezie badawczej w odniesieniu
do respondentów. ProÞle semantyczne opracowane dla grupy ankietowanych
wykazujących gotowoĞü do udziaáu w dziaáaniach marketingowych i dla osób
nieprzejawiających otwartej postawy w tym zakresie potwierdzają wystĊpowanie wyraĨnych róĪnic w aktywnoĞci przedstawicieli kaĪdej z obu grup.
Oferenci powinni zatem podejmowaü aktywne dziaáania w celu wzbudzania
otwartoĞci na wspóádziaáanie prosumpcyjne w przypadku osób niewykazujących
obecnie gotowoĞci do angaĪowania siĊ w dziaáania marketingowe, dąĪąc jednoczeĞnie do przeksztaácenia 41% potencjalnych prosumentów w prosumentów
faktycznych, Ğwiadomie uczestniczących w róĪnorodnych formach aktywnoĞci
marketingowej.
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Abstrakt
Artykuá ma charakter teoretyczno-empiryczny. Zostaáy w nim przedstawione wybrane zagadnienia związane z dziaáaniami podejmowanymi przez prosumentów jako aktywnych nabywców. Wskazano na rosnące znaczenie prosumentów jako uczestników wspóáczesnego rynku konsumpcyjnego oraz okreĞlono
ich podstawowe segmenty. DąĪono do osiągniĊcia trzech celów badawczych:
zidentyÞkowania gotowoĞci respondentów do angaĪowania siĊ w dziaáania marketingowe; okreĞlenia znaczenia gotowoĞci respondentów do angaĪowania siĊ
w dziaáania marketingowe, jeĞli chodzi o zakres ich zachowaĔ prosumpcyjnych;
opracowania proÞli semantycznych respondentów jako potencjalnych lub faktycznych prosumentów. W procesie ich realizacji weryÞkacji empirycznej poddano hipotezĊ badawczą mówiącą, Īe postawa respondentów wobec aktywnoĞci
marketingowej determinuje zakres ich zachowaĔ prosumpcyjnych. Dane pierwotne zebrane przez autorkĊ za pomocą metody badania ankietowego zostaáy
poddane analizie statystycznej. W jej ramach zastosowano test Kruskala-Wallisa.
Jego wykorzystanie pozwoliáo na stwierdzenie, Īe gotowoĞü ankietowanych do
uczestniczenia w dziaáaniach marketingowych jest cechą róĪnicującą w sposób
statystycznie istotny ich zachowania prosumpcyjne. W przypadku respondentów
hipoteza badawcza zostaáa tym samym potwierdzona.
Sáowa kluczowe: prosument, prosumpcja, oferent, marketing

Prosumer as the active participant of marketing
activities
Abstract
The article is of theoretical-empirical nature. Chosen aspects of prosumers’
activities were presented. The growing meaning of prosumers as the participants
of contemporary consumption market was underlined. Their segments were
shown too. The three research aims were: to identify the readiness of respondents to engage in marketing activities; to identify the meaning of respondents’
readiness in the relation in the scope of their prosumeric behaviours; to prepare
semantic proÞles for respondents as the potential or actual prosumers. In the
process of the realization of these aims, the following research hypothesis was
veriÞed: respondents’ attitude towards marketing activity determines the scope
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of their prosumeric behaviours. The Kruskal-Wallis test was used to primary
data gathered by the author. Its applying allowed to state that the respondents’
readiness for taking part in marketing activities was factor differentiating their
prosumeric behaviours. The research hypothesis was conÞrmed in the case of
respondents.
Key words: prosumer, prosumption, tender, marketing
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Uwarunkowania kulturowe reklamy
jako narzĊdzia komunikacji marketingowej
przedsiĊbiorstw zagranicznych na polskim
rynku artykuáów ĪywnoĞciowych
WstĊp
Warunkiem skutecznoĞci oddziaáywania na zachowania wspóáczesnych
konsumentów jest stosowanie efektywnej komunikacji, deÞniowanej przez pryzmat procesów nadawania, odbierania i przetwarzania informacji [Clow i Baack
2010]. Odnosi siĊ to do wymiany informacji, idei i ksztaátowania relacji miĊdzy
nadawcą a odbiorcą [Belch i Belch 2009]. W kontekĞcie marketingowym jest
zwykle okreĞlana jako zespóá dziaáaĔ i Ğrodków, za pomocą których przedsiĊbiorstwo przekazuje informacje charakteryzujące produkt i/lub ÞrmĊ, ksztaátuje
potrzeby nabywców, ukierunkowuje popyt oraz zmniejsza jego elastycznoĞü cenową [Wiktor 2001]. W obliczu zmian obecnych uwarunkowaĔ rynkowych oraz
przeobraĪeĔ spoáeczno-ekonomicznych, zachodzących pod wpáywem procesów
globalizacji, cyfryzacji czy liberalizacji rynku, przedsiĊbiorstwa coraz czĊĞciej
wĞród czynników branych pod uwagĊ przy opracowywaniu strategii komunikacji marketingowej uwzglĊdniają równieĪ aspekty kulturowe wystĊpujące na
danym rynku [Bartosik-Purgat 2010]. PowyĪsze elementy kultury narodowej
odgrywają istotną rolĊ w zakresie komunikacji marketingowej, zarówno masowej, z wykorzystaniem Ğrodków masowego przekazu lub technologii ICT, jak
i interpersonalnej (wspóápraca, interakcja, dialog etc.) [Wiktor 2001].

138
Problem uwarunkowaĔ kulturowych dotyczy wszystkich aspektów dziaáalnoĞci komunikacyjnej, w tym równieĪ reklamy bĊdącej kluczowym instrumentem promotion-mix [Lane i Russell 1996], decydującym o rozwoju przedsiĊbiorstw, rynków i caáych gospodarek. Arens, Schaefer i Weigold [2009] piszą
wrĊcz, Īe wzrost gospodarczy wymaga reklamy – staje siĊ ona motorem wolnej
konkurencji. Wspóáczesna reklama postrzegana jest nie tylko jako prosta forma masowego komunikowania siĊ z rynkiem, ale jako kompleksowo ujmowana
technika marketingu, a nawet forma sztuki. Tworzy siĊ w ten sposób paradygmat
záoĪonej natury reklamy, w którym jej rolĊ rozpatruje siĊ w róĪnorodnych wymiarach: marketingowym, komunikacyjnym, ekonomicznym, spoáecznym, kulturowym, a nawet religijnym i politycznym [Sanayei i in. 2012].
Reklama jest przy tym instrumentem silnie powiązanym z uwarunkowaniami kulturowymi. RóĪnorodnoĞü kulturowa obserwowana w kontekĞcie poszczególnych rynków i związana z pochodzeniem nadawców i odbiorców dziaáaĔ komunikacyjnych niesie implikacje dla wszystkich dziaáaĔ reklamowych. Dostosowanie siĊ do tych róĪnic staje siĊ Ĩródáem przewagi konkurencyjnej i wyrazem
szacunku dla lokalnych norm i zasad [Bachnik 2011]. Jest to tym bardziej istotne,
Īe rynki reklamowe cechuje duĪa dynamika, związana ze wzrostem wydatków
na reklamĊ, rozwojem sektora usáug reklamowych, a takĪe percepcją przekazów
wĞród odbiorców, co dotyczy równieĪ rynku polskiego [Nowacki, 2011].
Celem artykuáu jest analiza postaw wobec zjawiska dopasowania kulturowego przekazów reklamowych Þrm zagranicznych i zbadanie ich zaleĪnoĞci miĊdzy tymi postawami a cechami osób badanych, z uwzglĊdnieniem zróĪnicowania
na osoby nabywające artykuáy ĪywnoĞciowe pod wpáywem reklamy oraz niedokonujące takich zakupów, a takĪe podstawowych cech demograÞcznych (páeü
i wiek). Na podstawie wyników badaĔ empirycznych dotyczących postaw wobec
reklamy, przeprowadzonych metodą wywiadu bezpoĞredniego na ogólnopolskiej
próbie spoáeczeĔstwa polskiego w wieku 15 i wiĊcej lat autorzy stawiają pytania badawcze o istnienie statystycznie istotnych zaleĪnoĞci pomiĊdzy oceną tego
zjawiska a zmiennymi opisującymi badaną zbiorowoĞü.

Kulturowy kontekst ksztaátowania zachowaĔ
konsumpcyjnych na rynkach zagranicznych
Zachowania konsumentów na zróĪnicowanych rynkach oraz skutecznoĞü
i wpáyw reklamy na decyzje zakupowe są obszarem zainteresowania wielu badaczy. Związki i wzajemne zaleĪnoĞci pomiĊdzy cechami kultury narodowej,
okreĞlanej przez Hofstede jako „zaprogramowanie umysáu” [Hofstede 2011],
oraz zachowaniem konsumentów pozwalają na wáaĞciwe dostosowanie strategii
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marketingowej do potrzeb i oczekiwaĔ nabywców, co niejednokrotnie decyduje
o sukcesie marki lub przedsiĊbiorstwa na rynku. Wiedza, wspóádzielone doĞwiadczenia i podobne postawy kulturowe mają istotne znaczenie we wáaĞciwym przebiegu komunikacji. Przekazy reklamowe opracowane w ramach jednej kultury
mogą byü niezrozumiane lub nieskuteczne w innej kulturze ze wzglĊdu na inne
nastawienie czy róĪną percepcjĊ komunikatów [De Mooij 2015]. OdmiennoĞü
wynikająca z uwarunkowaĔ kulturowych moĪe prowadziü do interpretowania
przekazu w sposób niezgodny z intencjami nadawcy, szczególnie w przypadku
komunikatu o konatywnym znaczeniu. Ponadto cechy nadawcy i odbiorcy mają
istotne znaczenie dla procesu komunikacji, poniewaĪ pozwalają one na „transfer informacji, który zachodzi dziĊki umiejĊtnoĞciom komunikacyjnym, wiedzy
i wáaĞciwej postawie osób komunikujących siĊ, przy uwzglĊdnieniu kontekstu
spoáecznego i kulturowego” [Budzanowska-Drzewiecka i in. 2016]. Niedopasowanie wyraĪonych treĞci do oczekiwaĔ interlokutorów wynikające z odmiennych
postaw kulturowych wpáywa bezpoĞrednio na efektywnoĞü komunikacji. Kodowanie i dekodowanie komunikatu jest silnie uwarunkowane kulturowo – dziedzictwo kulturowe, zaáoĪenia, stereotypy i uprzedzenia mogą stanowiü istotne
bariery w komunikacji [Lunenburg 2010]. NieznajomoĞü aspektów interkulturowych w komunikacji moĪe przyczyniü siĊ do powstawania nieporozumieĔ, báĊdów oraz niepeánego (lub niezamierzonego) odbioru caáoĞci komunikatu. TreĞü
komunikowana odbiorcy moĪe zaleĪeü od kontekstu sytuacyjnego i kulturowego
w wiĊkszym stopniu niĪ wyobraĪa to sobie nadawca [Budzanowska-Drzewiecka
i in. 2016].
Na podstawie dotychczasowych badaĔ [Eurobarometer 2000..., Eurobarometer 2002...], wartoĞciami spoáecznymi i kulturowymi oraz postrzeganiem znaczenia rozwoju nowych technologii i innowacji [Eurobarometer 2005..., Eurobarometer... 2007] moĪna stwierdziü istnienie istotnego związku pomiĊdzy aspektami
kulturowymi i kulturą narodową konsumentów a ich decyzjami zakupowymi oraz
wyraĨną korelacjĊ miĊdzy poczuciem toĪsamoĞci narodowej a zakupem towarów
i usáug kojarzonych z kulturą danego kraju. Postawa konsumencka polegająca na
preferowaniu zakupu produktów rodzimego pochodzenia nosi nazwĊ etnocentryzmu konsumenckiego, deÞniowanego jako postawa konsumencka polegająca na
preferowaniu produktów rodzimego pochodzenia i bĊdącego obszarem zainteresowania wielu badaczy [Shimp i Sharma 1987, Alsughayir 2013]. Ten swoisty patriotyzm motywowany jest najczĊĞciej emocjonalnym przywiązaniem, zaufaniem,
chĊcią wspierania wáasnej gospodarki czy teĪ szeroko pojmowaną solidarnoĞcią
spoáeczną. Trendy te dostrzec moĪna zarówno w zamoĪnych krajach o wysokim
poziomie rozwoju gospodarczego, jak i paĔstwach, w których istnieją bardzo rygorystyczne kanony religijne i kulturowe pozostające w opozycji do kreowanych
w innych spoáecznoĞciach (np. krajach islamskich) [Nowacki 2014]. Wynika to
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z postrzegania wáasnej kultury jako usytuowanej w centrum [Figiel 2004] i jej
aÞrmacji przy jednoczesnej deprecjacji innych kultur [Szromnik i Wolanin-Jarosz 2013]. Do oceny zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego wykorzystuje siĊ
skalĊ (ang. CETSCALE, consumer ethnocentrism scale) okreĞlającą skáonnoĞü
do preferowania i nabywania produktów rodzimych [Shimp i Sharma 1987].
Autorzy przytoczonych prac wskazują teĪ na dodatkową prawidáowoĞü:
im dáuĪej przebywamy w danym kraju, tym wiĊksze prawdopodobieĔstwo akceptacji i przyswajania wartoĞci kulturowych kraju goszczącego [Ogden 2004,
Chattaraman 2008]. Komunikacja marketingowa i przekazy reklamowe powinny
uwzglĊdniaü zarówno cechy kultury, jak i poziom akulturacji konsumentów, która jest wynikiem wpáywu zmieniającego siĊ otoczenia spoáeczno-gospodarczego (m.in. wiĊkszej mobilnoĞci konsumentów związanej z pracą w Ğrodowisku
miĊdzynarodowym i podróĪami, ruchów migracyjnych, procesów globalizacji,
internacjonalizacji przedsiĊbiorstw i cyfryzacji).
Elementy kultury, które mogą byü analizowane w kontekĞcie decyzji zakupowych oraz oddziaáywania reklamy, to m.in.: przyjĊte normy postĊpowania,
zaáoĪenia i stereotypy, normy i wartoĞci, sposób postrzegania, przyjmowania
i oceniania wartoĞci, przyjĊte metody i Ğrodki komunikowania przekazów reklamowych [De Mooij i Hofstede 2010]. Firmy juĪ dziaáające na rynkach zagranicznych oraz planujące ekspansjĊ do innych krĊgów kulturowych stają
przed koniecznoĞcią podjĊcia trudnej decyzji, tj. wyboru strategii standaryzacji bądĨ adaptacji produktów i usáug [Wierzbicka 2012]. Od wielu lat toczy siĊ
debata pomiĊdzy zwolennikami obu opcji, którzy analizują pozytywne i negatywne aspekty kaĪdej z nich [Zou i in. 1997]. PoĞrednim rozwiązaniem jest
przyjĊcie rozwiązania poĞredniego, tzn. strategii glokalizacji, zgodnie z ideą:
„MyĞl globalnie, dziaáaj lokalnie”, w ramach której globalne Þrmy wdraĪają
i dopasowują trendy, usáugi, wartoĞci i produkty o charakterze globalnym do
lokalnych uwarunkowaĔ kulturowych i spoáecznych [Menon 2014].
Znajduje to wyraz równieĪ w aspekcie róĪnych dziaáaĔ komunikacyjnych,
m.in. w sferze dziaáaĔ reklamowych [Moon i Jain 2002]. Z jednej strony podkreĞla
siĊ korzyĞci wynikające ze standaryzacji dziaáaĔ reklamowych ze wzglĊdu na moĪliwoĞü kreowania jednolitego wizerunku marki, wykorzystywania sprawdzonych
w innych krajach rozwiązaĔ czy korzyĞci kosztowe [Levitt 1983, Jain 1989, Kanso
1992, Nowacki 2007]. Z drugiej strony natomiast przywoáuje siĊ niedopasowanie kulturowe takich przekazów, związane m.in. z etnocentryzmem konsumentów,
negatywnie nastawionych do rozwiązaĔ czerpanych z innych krajów, skáaniające do indywidualizacji reklamy [Synodinos i in. 1989, Mueller 1992]. Koncepcja
adaptacji dziaáaĔ reklamowych do specyÞki kulturowej rynku docelowego nabiera
w ostatnich czasach coraz wiĊkszego znaczenia, co potwierdzają liczne badania
[Boddewyn i in. 1986, Hite i Frazer 1988, Kanso 1992].
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W przypadku produktów ĪywnoĞciowych poza podstawową funkcją, jaką
jest zaspokojenie gáodu, istnieje wiele innych aspektów wpáywających na decyzje zakupowe konsumenta, np.: cechy psychoÞzyczne, sensoryczne oraz funkcjonalnoĞü produktu, indywidualne preferencje, cechy osobowe, doĞwiadczenie,
osobowoĞü czy stan zdrowia oraz czynniki Ğrodowiskowe, w tym uwarunkowania spoáeczno-ekonomiczne czy kulturowe, takie jak zwyczaje, tradycja, religia itp. [Jachnis i Terelak 2002]. Istotną rolĊ w procesie dokonywania wyboru
produktów ĪywnoĞciowych odgrywają równieĪ takie elementy, jak: dostĊpnoĞü
na rynku, walory uĪytkowe, aspekty ekonomiczne, charakterystyka Īywieniowa
produktu, przyzwyczajenia i dziaáania promocyjne [Gutkowska i Ozimek 2005],
otoczenie spoáeczne (rodzina, grupa odniesienia) i związana z tym presja, aspekty rynkowe (sytuacja ekonomiczna, uregulowania prawne, dziaáania w punkcie
sprzedaĪy) [Górska-Warsewicz i in. 2013], a takĪe etnocentryzm konsumencki
[Sajdakowska 2003].
Aspekty interkulturowe są istotne równieĪ dlatego, Īe obecnie zjawisko konsumpcji wykracza znacznie poza ideĊ posiadania i uĪywania rzeczy. Wspóáczesne dziaáania marketingowe, aby byáy skuteczne, powinny uwzglĊdniaü szeroki
zakres czynników, które ksztaátują postawy i wpáywają na decyzje zakupowe
konsumentów. W związku z tym gáównym celem badaĔ w tej dziedzinie jest
przedstawienie wniosków, które mogą zostaü bezpoĞrednio wykorzystane przez
praktyków, przedsiĊbiorców czy osoby bezpoĞrednio zaangaĪowane w opracowywanie strategii marketingowej, tworzenie przekazów reklamowych [De Mooij i Hofstede 2002, De Mooij 2003, 2004, 2010]. Wynika to z koniecznoĞci
uwzglĊdniania w tych dziaáaniach procesu postrzegania przekazów reklamowych. Percepcja reklamy uwarunkowana jest bowiem postawą etnocentryczną konsumentów, co wyraĪa siĊ w wiĊkszej skáonnoĞci do akceptowania treĞci
bliskich odbiorcy i jego krĊgu kulturowemu oraz ksztaátowaniu pozytywnych
reakcji emocjonalnych i behawioralnych wobec reklamowanego produktu (postrzeganie, postawa wobec marki, intencja zakupu) [Park i Young 1986, Burke
i Edell 1989, MacKenzie i Lutz 1989, Nowacki 2008].

Metodyka badania
Postawy Polaków wobec zjawiska dopasowania kulturowego przekazów
reklamowych Þrm zagranicznych byáo przedmiotem badaĔ przeprowadzonych
w 2014 roku. Badania zostaáy zrealizowane na ogólnopolskiej próbie 600 osób
powyĪej 15. roku Īycia, dobranej w sposób warstwowo-kwotowy, reprezentatywny pod wzglĊdem páci, wieku i miejsca zamieszkania (w ukáadzie wojewódzkim). W badaniu uczestniczyáo 51,2% kobiet i 48,8% mĊĪczyzn. Z punktu
widzenia wieku wyodrĊbniono szeĞü przedziaáów: 15–24 lata (18,0%), 25–34
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lata (20,5%), 35–44 lata (16,2%), 45–54 lata (17,8%), 55–64 lata (16,7%) oraz
65 i wiĊcej lat (10,8%). Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpoĞrednich na podstawie autorskiego kwestionariusza.
W kontekĞcie opisywanej problematyki analizie poddano trzy problemy badawcze. Pierwszy dotyczyá opinii na temat koniecznoĞci dostosowywania przekazów reklamowych do specyÞki kulturowej kraju, w którym reklama jest emitowana, okreĞlonej na podstawie skali porządkowej. Dwa nastĊpne problemy badawcze związane byáy z oceną stopnia zgodnoĞci ze stwierdzeniami dotyczącymi
przenoszenia przez reklamĊ obcych wzorów kulturowych oraz niedostosowania
reklam Þrm zagranicznych do polskich realiów kulturowych. W przypadku obu
tych zagadnieĔ zastosowano piĊciostopniową skalĊ Likerta.
Wyniki analiz zaprezentowane zostaáy z uwzglĊdnieniem zróĪnicowania na dwie podstawowe kategorie demograÞczne (páeü i wiek) oraz zmienną
okreĞlającą kupowanie lub niekupowanie artykuáów ĪywnoĞciowych pod wpáywem reklamy. ZaleĪnoĞci pomiĊdzy zmiennymi niezaleĪnymi (objaĞniającymi)
a zaleĪnymi (objaĞnianymi) okreĞlono na podstawie testów nieparametrycznych
U Manna-Whitneya (w przypadku zmiennych objaĞniających páeü oraz kupowanie artykuáów ĪywnoĞciowych pod wpáywem reklamy) oraz Kruskala-Wallisa
(w przypadku zmiennej objaĞniającej wiek).
Nieparametryczny test U Manna-Whitneya pozwala porównywaü miĊdzy
sobą dwie grupy niezaleĪne. Jest odpowiednikiem testu t-Studenta dla prób niezaleĪnych, stosowanym, gdy zmienna zaleĪna nie speánia zaáoĪeĔ związanych
z normalnoĞcią rozkáadu, bądĨ teĪ jest wyraĪona na skali porządkowej. Przeprowadzając analizĊ statystyczną za pomocą testu U Manna-Whitneya, porównuje siĊ ze sobą Ğrednie rangi. Test Kruskala-Wallisa jest rozszerzeniem testu
U Manna-Whitneya, przeprowadzanym w przypadku liczby porównywanych
grup wiĊkszej od dwóch. Rozkáady zmiennych nie muszą byü zbliĪone do rozkáadu normalnego. Wymogami do przeprowadzenia testu Kruskala-Walisa są
niezaleĪnoĞü analizowanych grup oraz zastosowanie do pomiaru zmiennej zaleĪnej skali co najmniej porządkowej.

Wyniki badania
Analizując wyniki badania, zauwaĪyü moĪna relatywnie niewysoki poziom
wpáywu dziaáaĔ reklamowych na zakup artykuáów ĪywnoĞciowych. Zadeklarowaáo go jedynie 46,8% badanych (tab. 1). Nieco czĊĞciej byáy to kobiety niĪ
mĊĪczyĨni, ale analiza zaleĪnoĞci pomiĊdzy tymi zmiennymi przy uĪyciu testu
Ȥ2 Pearsona nie wykazaáa istnienia zaleĪnoĞci statystycznie istotnej na poziomie
p = 0,05 (wartoĞü testu Ȥ2 wyniosáa 0,730 przy df = 1 oraz krytycznym poziomie
istotnoĞci = 0,373). ZaleĪnoĞü wystąpiáa natomiast pomiĊdzy faktem kupowania
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Tabela 1
Kupowanie artykuáów pod wpáywem reklamy a zmienne demograficzne respondentów
Tak,
kupujĊ
Wyszczególnienie
procent wskazaĔ

Páeü

Wiek

kobiety

48,5

51,5

mĊĪczyĨni

45,1

54,9

15–24 lata

62,0

38,0

25–34 lata

52,8

47,2

35–44 lata

44,3

55,7

45–54 lata

40,2

59,8

55–64 lata

41,0

59,0

65 i wiĊcej lat

33,8

66,2

46,8

53,2

Ogóáem

Test Ȥ2

Nie,
nie kupujĊ

Decyzja
przy
p = 0,05

wartoĞü
(Ȥ²)

df

krytyczny
poziom
istotnoĞci
(p)

0,730

1

0,393

brak
zaleĪnoĞci

19,724

5

0,001

sáaba zaleĪnoĞü
(wspóáczynnik
V-Cramera
= 0,181)

–

–

–

–

ħródáo: Badanie wáasne.

artykuáów ĪywnoĞciowych a wiekiem respondentów – im starsi byli badani, tym
rzadziej deklarowali podatnoĞü na reklamĊ (odsetek takich wskazaĔ w grupie
wiekowej 15–24 lata wyniósá 62,0%, a wĞród osób w wieku powyĪej 64 lat – tylko 33,8%). W tym przypadku test Ȥ2 osiągnąá wartoĞü 19,724 przy df = 5 oraz
krytycznym poziomie istotnoĞci p = 0,001. Siáa tej zaleĪnoĞci byáa jednak niewielka. Wyliczony wspóáczynnik V-Cramera osiągnąá wartoĞü jedynie 0,181.
Kolejnym krokiem byáo zbadanie zaleĪnoĞci pomiĊdzy kupowaniem artykuáów ĪywnoĞciowych pod wpáywem reklamy a postrzeganiem kulturowego
dopasowania reklamy Þrm zagranicznych w Polsce. W przypadku stwierdzenia
dotyczącego koniecznoĞci dostosowania reklam do specyÞki kulturowej kraju,
w którym są one emitowane, odnotowano nieznacznie czĊstsze oczekiwania tego
zjawiska w przypadku segmentu kupujących (przy wskaĨniku charakteryzującym
wszystkich badanych na poziomie 68,7%). W wiĊkszym stopniu zwracają oni teĪ
uwagĊ na fakt przenoszenia przez reklamĊ produktów i Þrm zagranicznych obcych wzorów kulturowych (przy odsetku wskazaĔ dla ogóáu badanych 32,0%)
oraz niedostosowanie tych reklam do polskich realiów kulturowych (ogóáem
20,8% wskazaĔ). Na podstawie wartoĞci testu U Manna-Whitneya stwierdzono istnienie statystycznie istotnej zaleĪnoĞci jedynie w przypadku stwierdzenia
o przenoszeniu przez reklamy produktów i Þrm zagranicznych obcych wzorów
kulturowych (krytyczny poziom istotnoĞci tego testu poniĪej progu p = 0,05).
Siáa tej zaleĪnoĞci byáa jednak równieĪ niewielka – wspóáczynnik V-Cramera na
poziomie jedynie 0,142. W przypadku dwóch pozostaáych stwierdzeĔ brak podstaw do stwierdzenia statystycznej istotnoĞci miĊdzy zmiennymi (tab. 2).
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Tabela 2
Zestawienie wartoĞci testu U Manna-Whitneya weryfikującego zaleĪnoĞü pomiĊdzy zmiennymi objaĞnianymi a faktem kupowania artykuáów ĪywnoĞciowych pod wpáywem reklamy
Niekupujący

Kupujący

Wyszczególnienie
Ğrednia ranga
Reklamy produktów i firm
zagranicznych powinny byü
dostosowane do specyfiki
kulturowej kraju, w którym
jest emitowana

290,50

311,86

Test U Manna-Whitneya

Decyzja
przy
p = 0,05

wartoĞü
testu
(Z)

krytyczny
poziom
istotnoĞci
(p)

–1,862

0,063

brak
zaleĪnoĞci

Reklamy produktów i firm
zagranicznych przenoszą
obce wzory kulturowe

287,14

315,64

–2,081

0,037

sáaba
zaleĪnoĞü
(wspóáczynnik
V-Cramera
= 0,142)

Reklamy produktów i firm
zagranicznych są niedostosowane do polskich realiów
kulturowych

299,80

301,29

–0,011

0,912

brak zaleĪnoĞci

ħródáo: Badanie wáasne.

Badane próby kobiet i mĊĪczyzn nieznacznie róĪniáy siĊ pod wzglĊdem ocen
zaproponowanych stwierdzeĔ związanych ze stosowaniem uniwersalnych lub
adaptowanych koncepcji reklamowych. Kobiety czĊĞciej wyraĪaáy przekonanie,
Īe dostosowywanie reklam do specyÞki kulturowej kraju nie jest konieczne, rzadziej teĪ zgadzaáy siĊ ze stwierdzeniem o przenoszeniu przez reklamy obcych
wzorów kulturowych i ich niedostosowaniu do polskich realiów. Testy U Manna-Whitneya nie potwierdziáy jednak wystĊpowania statystycznie istotnej zaleĪnoĞci pomiĊdzy tymi stwierdzeniami a pácią respondentów (tab. 3). W Īadnym
wypadku krytyczny poziom istotnoĞci nie osiągnąá wartoĞci poniĪej granicznego
poziomu p = 0,05, co pozwoliáoby na przyjĊcie takich hipotez.
Podobna sytuacja wystąpiáa w przypadku zaleĪnoĞci pomiĊdzy analizowanymi stwierdzeniami a wiekiem respondentów (tab. 4). Zastosowanie testu Kruskala-Wallisa pokazaáo, Īe we wszystkich trzech przypadkach krytyczny poziom
istotnoĞci przekracza wartoĞü graniczną p = 0,05. Tym samym nie ma podstaw
do przyjĊcia hipotez o zaleĪnoĞciach pomiĊdzy zmiennymi objaĞnianymi a wiekiem badanych.
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Tabela 3
Zestawienie wartoĞci testu U Manna-Whitneya weryfikującego zaleĪnoĞü pomiĊdzy zmiennymi objaĞnianymi a pácią respondentów
Páeü
kobiety

Test U Manna-Whitneya

mĊĪczyĨni

Wyszczególnienie
Ğrednia ranga
Reklamy produktów i firm
zagranicznych powinny byü
dostosowane do specyfiki
kulturowej kraju, w którym
jest emitowana
Reklamy produktów i firm
zagranicznych przenoszą
obce wzory kulturowe
Reklamy produktów i firm
zagranicznych są niedostosowane do polskich realiów
kulturowych

wartoĞü
testu
(Z)

krytyczny
poziom
istotnoĞci
(p)

Decyzja
przy
p = 0,05

305,94

294,80

–0,973

0,330

brak
zaleĪnoĞci

297,51

303,63

–0,447

0,655

brak
zaleĪnoĞci

295,66

305,63

–0,733

0,464

brak
zaleĪnoĞci

ħródáo: Badanie wáasne.

Tabela 4
Zestawienie wartoĞci testu Kruskala-Wallisa weryfikującego zaleĪnoĞü pomiĊdzy zmiennymi
objaĞnianymi a wiekiem respondentów
Wiek
15–24

25–34

35–44

45–54

55–64

65
i wiĊcej lat

Wyszczególnienie

wartoĞü
testu
(Ȥ²)

Ğrednia ranga

1
Reklamy
produktów i firm
zagranicznych
powinny byü
dostosowane
do specyfiki
kulturowej kraju,
w którym jest
emitowana

2

3

4

5

Test Kruskala-Wallisa

6

7

8

276,31 306,42 313,73 300,43 290,95 324,57 6,682

Decyzja
kryprzy
tyczny p = 0,05
poziom
istotnoĞci
(p)
9

10

0,245

brak
zaleĪnoĞci
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Tabela 4 cd.
1
Reklamy
produktów i firm
zagranicznych
przenoszą obce
wzory kulturowe
Reklamy
produktów i firm
zagranicznych
są niedostosowane do
polskich realiów
kulturowych

2

3

4

5

6

7

8

9

10

293,46 306,55 299,13 282,72 321,41 299,88 3,120

0,681

brak
zaleĪnoĞci

284,14 305,77 299,23 306,52 316,62 284,90 2,852

0,723

brak
zaleĪnoĞci

ħródáo: Badanie wáasne.

Podsumowanie
Na podstawie przedstawionych wyników badaĔ moĪna wnioskowaü, Īe reklamowanie zagranicznych produktów ĪywnoĞciowych jest w realiach rynku
polskiego dziaáalnoĞcią wymagającą dostosowania siĊ do preferencji odbiorców.
SpoáeczeĔstwo polskie podchodzi do reklam z ograniczonym zaufaniem, niechĊtnie sugerując siĊ nimi w procesach decyzyjnych. JednoczeĞnie stawia wysokie
wymogi konstrukcji przekazów reklamowych – ponad 2/3 badanych wskazuje
na koniecznoĞü dostosowania reklam do specyÞki kulturowej naszego kraju.
Reklamodawcy, zdając sobie z tego sprawĊ, w wiĊkszoĞci przypadków stosują w procesach reklamowych strategiĊ adaptacyjną, wychodzącą naprzeciw
tym oczekiwaniom. Wyrazem tego jest stosunkowo maáy odsetek badanych deklarujących zgodnoĞü ze stwierdzeniami mówiącymi o przenoszeniu przez reklamy produktów i Þrm zagranicznych obcych wzorów kulturowych, czy teĪ ich
niedostosowaniu do polskich realiów kulturowych – odsetki osób podzielających
te poglądy wyniosáy odpowiednio nieco ponad 30% i nieco ponad 20%.
PowyĪsze opinie nie wykazują istotnego zróĪnicowania statystycznego ze
wzglĊdu na podstawowe cechy demograÞczne – páeü i wiek. Nie są teĪ związane
ze skáonnoĞcią do zakupu reklamowanych produktów. Brak jest bowiem związku pomiĊdzy oceną aspektów kulturowych dziaáalnoĞci reklamowej a podatnoĞcią na oddziaáywanie przekazów reklamowych i dokonywanie zakupów pod ich
wpáywem.
Nie ma wiĊc podstaw do formuáowania zaleceĔ związanych z kreowaniem
i wykorzystywaniem przekazów reklamowych przez przedsiĊbiorstwa zagra-
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niczne. Stwarza to potrzebĊ prowadzenia dalszych, bardziej pogáĊbionych badaĔ
nad oddziaáywaniem czynnika kulturowego na percepcjĊ reklamy i wykorzystywania w procesach zakupowych artykuáów ĪywnoĞciowych.
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Abstrakt
Funkcjonowanie na rynkach zagranicznych w warunkach silnej konkurencji
i wystĊpującej odmiennoĞci kulturowej wymaga od przedsiĊbiorstw podejmowania dziaáaĔ związanych z dostosowywaniem siĊ do oczekiwaĔ nabywców.
Dotyczy to w szczególnoĞci komunikacji marketingowej, w tym reklamy. Celem
artykuáu jest analiza nastawienia konsumentów do zjawiska dopasowania kulturowego reklamy Þrm zagranicznych, rozpatrywana z uwzglĊdnieniem zróĪnicowania na osoby nabywające artykuáy ĪywnoĞciowe pod wpáywem reklamy oraz
niedokonujące takich zakupów, a takĪe ze wzglĊdu na páeü i wiek. Na podstawie
wyniki badaĔ empirycznych wĞród spoáeczeĔstwa polskiego autorzy stawiają
pytania badawcze o istnienie statystycznie istotnych zaleĪnoĞci pomiĊdzy oceną
tego zjawiska a zmiennymi opisującymi badaną zbiorowoĞü. Zaprezentowane
wyniki pokazują, iĪ samo zagadnienie jawi siĊ konsumentom jako istotne. Nie

150
wystĊpuje jednak istotne zróĪnicowanie opinii ze wzglĊdu na cechy demograÞczne bądĨ stopieĔ podatnoĞci na dziaáania reklamowe promujące artykuáy ĪywnoĞciowe.
Sáowa kluczowe: komunikacja marketingowa, reklama, uwarunkowania kulturowe, zachowania konsumenta, artykuáy ĪywnoĞciowe

Cultural aspects of advertising as a marketing
communication tool of foreign enterprises
on the Polish food market
Abstract
Functioning on foreign markets under the conditions of high competition
and cultural diversity requires companies to take actions related to adapting their
offer to purchasers’ expectations. This applies in particular to marketing communication, including advertising. The aim of this article is to analyse consumers’
approach to cultural adaptation of advertising, analysing consumers making purchases under the inßuence of advertising and those not affected by it, according
to sex and age. Based on the Þndings of empirical study of Polish population, the
authors examine the correlation between the assessment of the above mentioned phenomenon and the variables characterising the sample. The presented Þndings indicate that Polish consumers regard the phenomenon itself as important;
however, the study has not pointed to any statistically signiÞcant differences in
the opinions of the examined sample with regard to consumers’ demographic
characteristics or degree of susceptibility to food products advertising.
Key words: marketing communications, advertising, cultural determinants, consumer behaviour, food products
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Analiza porównawcza poziomu i struktury
wydatków na dziaáalnoĞü prewencyjną
w zakresie bezpieczeĔstwa i higieny pracy
ponoszonych przez przedsiĊbiorstwa przemysáu
spoĪywczego w województwie áódzkim
WstĊp
Wypadki przy pracy powodują znaczne straty w gospodarce [Lange 1990,
ZUS 2009]. Wedáug Siarneckiego [2001] dokáadnie nikt nie policzyá, jakie są
koszty wypadków i moĪe dlatego „bagatelizowane są straty, jakie ponosi pracodawca, gdy w wyniku wypadku w pracy szkodĊ ponosi pracownik i dochodzi do
zniszczenia czĊĞci majątku Þrmy”. Zasadnicze znaczenie dla wáaĞciwego wyznaczenia kosztów wypadków obciąĪających przedsiĊbiorstwo ma prawidáowa
identyÞkacja skáadników kosztów, których suma tworzy caákowity koszt wypadku [Pawáowska i Rzepecki 1998].
Wskazana w tytule artykuáu branĪa spoĪywcza, zajmująca siĊ produkcją artykuáów spoĪywczych i napojów, zaliczana jest do przetwórstwa przemysáowego. Zdaniem Urbana [2010] jest ona drugim, obok rolnictwa, gáównym trzonem
gospodarki ĪywnoĞciowej.
Do badaĔ wybrano województwo áódzkie, poáoĪone w centralnej czĊĞci
kraju, gdyĪ istnieje w nim duĪa koncentracja podmiotów o zróĪnicowanym zakresie przetwórstwa artykuáów spoĪywczych. Podejmowane przedsiĊwziĊcia
poprawiające warunki pracy są na ogóá zasadne i powinny byü wpisane w zakres
rutynowych analiz. Istotne jest jednak poszukiwanie coraz lepszych rozwiązaĔ
pozwalających na ograniczenie wypadków przy pracy i ich kosztów [Macioáek
i ZieliĔska 2012]. Na ksztaátowanie siĊ liczby wypadków przy pracy,
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bezpoĞrednio i poĞrednio wpáywa miĊdzy innymi ĞwiadomoĞü spoáeczeĔstwa
w zakresie zagroĪeĔ, szkolenia dotyczące bezpiecznego wykonywania pracy
[Rzepecki i SeraÞĔska 2004] oraz poziom wiedzy pracowników w zakresie bezpieczeĔstwa i higieny pracy (BHP). Liczba wypadków przy pracy w przedsiĊbiorstwach związana jest z nakáadami Þnansowymi ponoszonymi przez pracodawców na rzecz proÞlaktyki bezpieczeĔstwa i higieny pracy [Jakubowska 1978,
Manteuffel 1979]. Badania lekarskie z uwzglĊdnieniem czynników szkodliwych
wystĊpujących na stanowisku pracy, wáaĞciwe kwaliÞkacje, doĞwiadczenie oraz
odpowiednie szkolenie pracowników w zakresie BHP powinny byü waĪniejszymi kryteriami sterowania bezpieczną pracą.

Cel i metody badaĔ
W badaniach podjĊto próbĊ rozpoznania róĪnic pomiĊdzy wydatkami ponoszonych na BHP a liczbą wypadków przy pracy w badanych przedsiĊbiorstwach.
Badania byáy prowadzone przez autorkĊ w latach 2012–2014. ObjĊto nimi
duĪe przedsiĊbiorstwa przemysáu spoĪywczego dziaáające na terenie województwa áódzkiego, które w okresie piĊcioletnim, tj. w latach 2008–2012, nieprzerwanie prowadziáy swoją dziaáalnoĞü. Na podstawie danych GUS ustalono, Īe
w województwie áódzkim, w przemyĞle spoĪywczym wedáug stanu na dzieĔ
1 stycznia 2008 roku zarejestrowano1:
– 2103 maáych przedsiĊbiorstw zatrudniających do 9 pracowników;
– 723 Ğrednie przedsiĊbiorstwa zatrudniające od 10 do 49 pracowników;
– 177 duĪych przedsiĊbiorstw zatrudniających 50 i wiĊcej pracowników.
Dla porównania, stan na dzieĔ 1 stycznia 2013 roku byá nastĊpujący:
– 1873 maáych przedsiĊbiorstw zatrudniających do 9 pracowników;
– 644 Ğrednie przedsiĊbiorstwa zatrudniające od 10 do 49 pracowników;
– 153 duĪe przedsiĊbiorstwa zatrudniające nie mniej niĪ 50 pracowników.
W wyborze obiektów badawczych zastosowano dobór celowy, bĊdący najbardziej typowym przypadkiem doboru nielosowego. Polega on na subiektywnym doborze jednostek badanych do próby. Gáównym kryterium doboru byáa
wielkoĞü przedsiĊbiorstwa oraz prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej na terenie województwa áódzkiego, w sektorze spoĪywczym.
Początkowym zamiarem byáo przeprowadzenie badaĔ wyczerpujących [Klepacki 1984], gdyĪ do badaĔ zakwaliÞkowano wstĊpnie wszystkie duĪe przedsiĊbiorstwa, czyli zatrudniające 50 i wiĊcej pracowników, dziaáające w sektorze
1

Kryterium podziaáu przedsiĊbiorstw wedáug GUS.
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spoĪywczym w sposób nieprzerwany przez okres piĊü lat, tj. w latach 2008–
–2012. CzĊĞü przedsiĊbiorstw jednak zaprzestaáa produkcji albo nastąpiáy ich
fuzje lub przejĊcia. Ponadto z 36 przedsiĊbiorstw nie udaáo siĊ uzyskaü wiarygodnych danych. Jednak kompletne dane kwestionariusza ankiety udaáo siĊ
zgromadziü ze 116 przedsiĊbiorstw przemysáu spoĪywczego, które stanowiáy
65,5% duĪych przedsiĊbiorstw sektora przemysáu spoĪywczego województwa
áódzkiego wedáug stanu na dzieĔ 1 stycznia 2008 roku. Ponadto prowadzona
byáa dodatkowa weryÞkacja zgromadzonych materiaáów podczas rozmów z pracownikami sáuĪb BHP w badanych przedsiĊbiorstwach.
Do celów badawczych zastosowano podziaá wedáug rodzaju prowadzonej
przez przedsiĊbiorstwa dziaáalnoĞci. W jego ramach wyodrĊbniono 6 branĪ:
1. Przetwarzanie i konserwowanie miĊsa oraz produkcja wyrobów z miĊsa –
badaniem objĊto 56 przedsiĊbiorstw;
2. Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych – 19 przedsiĊbiorstw;
3. Wytwarzanie wyrobów mleczarskich – 10 spóádzielni;
4. Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – 15 przedsiĊbiorstw;
5. Produkcja napojów – 7 przedsiĊbiorstw;
6. Produkcja pozostaáych artykuáów spoĪywczych:
– przemiaáu zbóĪ oraz produkcji pasz – 1 przedsiĊbiorstwo;
– kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych – 2 przedsiĊbiorstwa;
– kawy i konfekcjonowanie herbaty – 1 przedsiĊbiorstwo;
– ryb, skorupiaków i miĊczaków – 1 przedsiĊbiorstwo;
– daĔ gotowych – 2 przedsiĊbiorstwa;
– pozostaáych artykuáów spoĪywczych, gdzie indziej niesklasyÞkowanych – 2 przedsiĊbiorstwa.
PrzyjĊte kryteria charakteryzują próbĊ badawczą z punktu widzenia bezpieczeĔstwa procesu gospodarczego w sektorze spoĪywczym. Wyniki otrzymane
w toku prowadzonego procesu badawczego, dotyczące wydatków związanych
z BHP i ich struktury zaprezentowano w formie metody opisowej, oraz za pomocą tabel i rysunków.

Wyniki badaĔ
W pierwszym etapie badaĔ okreĞlono poziom oraz kierunki zmian wydatków na dziaáalnoĞü prewencyjną w przedsiĊbiorstwach przemysáu spoĪywczego
w latach 2008–2012. Na rysunku 1 przedstawiono wielkoĞü wydatków z tytuáu dziaáalnoĞci prewencyjnej w zakresie BHP w badanych przedsiĊbiorstwach.
Widoczny jest wzrost tych wydatków (o 2,5% miĊdzy 2008 r. a 2012 r.), ale

154
7500
7450
7400
7350
7300
7250
7200
7150
7100
7050
7000
6950

7429
7387
7273
7247

7116

2008

2009

2010

2011

2012

Rysunek 1
Wydatki ogóáem na dziaáalnoĞü prewencyjną w zakresie BHP w badanych przedsiĊbiorstwach
sektora przemysáu spoĪywczego, w województwie áódzkim w latach 2008–2012 [tys. zá]
ħródáo: Badanie wáasne.

niewielki w stosunku do przyrostu liczby wypadków przy pracy, który w tym
samym okresie osiągnąá ponad 29%.
W badanej grupie przedsiĊbiorstw liczba wypadków przy pracy wzrosáa
z 258 w 2008 roku do 333 w 2012 roku, przy czym najmniej (211) zarejestrowano ich w 2009 roku, a najwiĊcej (358) w 2011 roku. Widoczna na rysunku 2
tendencja zwiĊkszania siĊ liczby wypadków przy pracy mogáa byü powiązana ze
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Rysunek 2
Liczba wypadków przy pracy ogóáem, w badanych przedsiĊbiorstwach przemysáu spoĪywczego w województwie áódzkim w latach 2008–2012
ħródáo: Badanie wáasne.
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zwiĊkszaniem rozmiarów dziaáalnoĞci prowadzonej przez badane przedsiĊbiorstwa.
Na podstawie zestawienia wydatków na dziaáalnoĞü prewencyjną w zakresie
BHP w ukáadzie branĪowym (tab. 1) moĪna stwierdziü, Īe w dwóch branĪach nastąpiá spadek tych wydatków: w branĪy produkcji napojów – o 17,6%, w branĪy
produkcji wyrobów piekarskich i mącznych – o 36%. W pozostaáych branĪach
wydatki te wzrosáy, przy czym najbardziej w branĪy wytwarzającej wyroby mleczarskie (o 38,7%). W branĪy produkcji pozostaáych artykuáów spoĪywczych,
branĪy miĊsnej oraz owocowo-warzywnej przyrosty wydatków na dziaáalnoĞü
prewencyjną w zakresie BHP miĊdzy 2008 rokiem a 2012 rokiem stanowiáy odpowiednio 7, 4,7 i 2,1%.
Tabela 1
Wydatki na BHP w badanych przedsiĊbiorstwach przemysáu spoĪywczego wedáug branĪ
w województwie áódzkim w latach 2008–2012 [tys. zá]
BranĪa

Lata
2008

2009

2010

2011

2012

Przetwarzanie i konserwowanie miĊsa
oraz produkcja wyrobów z miĊsa

3441

3485

3524

3527

3603

Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych

1122

624

632

665

718

Wytwarzanie wyrobów mleczarskich

1258

1537

1742

1661

1745

Przetwarzanie i konserwowanie owoców
i warzyw

703

780

782

697

718

Produkcja napojów

523

475

489

497

431

Produkcja pozostaáych artykuáów spoĪywczych
(kakao, czekolady, kawy, ryb itd.)

200

214

219

227

214

ħródáo: Badanie wáasne.

W tabeli 2 ukazano strukturĊ wydatków na dziaáalnoĞü prewencyjną w zakresie BHP w badanych przedsiĊbiorstwach. NajwiĊkszy udziaá zajmowaáy na
ogóá wydatki związane z zakupem odzieĪy i obuwia roboczego pracowników.
NastĊpną, pod wzglĊdem udziaáu, pozycjĊ stanowiáy wydatki na zakup Ğrodków
czystoĞci dla pracowników, których odsetek w badanym okresie oscylowaá miĊdzy 19% w 2008 roku a 18% w 2011 roku.
W przypadku wydatków na badania lekarskie pracowników w ostatnich latach badanego okresu zaobserwowano ustabilizowanie ich poziomu w stosunku
do ogóáu wydatków poniesionych na dziaáalnoĞü proÞlaktyczną. Ich udziaá wahaá siĊ miĊdzy 17,2% w 2008 roku a 10,6% w 2012 roku. Z kolei udziaá wydatków na zakup Ğrodków ochrony indywidualnej pracowników w caáym okresie
byá ustabilizowany, stanowiąc od 12,6% (2012 r.) do 13,5% (2009 r.). Podobnie
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Tabela 2
Struktura wydatków na dziaáalnoĞü prewencyjną w zakresie BHP w przedsiĊbiorstwach
przemysáu spoĪywczego objĊtych badaniem w latach 2008–2012 [%]
Przeznaczenie wydatków
Badania lekarskie pracowników
Zakup odzieĪy i obuwia roboczego
pracowników
Pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia
na stanowiskach pracy
Zakup Ğrodków czystoĞci pracowników

Lata
2008

2009

2010

2011

2012

17,2

11,2

10,9

11,3

10,6

28,8

30,5

32,1

32,6

32,6

1,1

1,2

1,1

1,2

1,6

19,0

18,5

18,5

18,0

18,4

Szkolenia BHP pracowników
Zakup i instalacja Ğrodków ochrony zbiorowej
pracowników
Utrzymanie szatni pracowniczej

2,8

4,0

3,3

3,5

4,1

1,0

1,6

1,8

2,4

1,4

1,8

2,5

1,7

1,9

1,8

Zatrudnienie sáuĪb BHP
Zakup Ğrodków ochrony indywidualnej
pracowników
Pozostaáe

10,3

11,4

11,5

11,2

11,8

12,8

13,5

13,4

12,4

12,6

5,3

5,6

5,8

5,4

5,2

Razem

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ħródáo: Badanie wáasne.

udziaá wydatków poniesionych na zatrudnienie sáuĪb BHP byá stosunkowo stabilny w badanym okresie. Do pozostaáych wydatków BHP zaliczono, miĊdzy
innymi, wydatki na: posiáki oraz napoje, proÞlaktyczne szkolenia oraz dodatki
z tytuáu szkodliwych warunków pracy. Stanowiáy one od 5,2% (2012 r.) do 5,8%
(2010 r.) ogóáu analizowanych wydatków.
WzglĊdne wydatki na szkolenia BHP pracowników wykazaáy w badanym
okresie tendencjĊ wzrostu (z 2,8% w 2008 r. do 4,1% w 2012 r.). Udziaá pozostaáych kategorii wydatków, takich jak: utrzymanie szatni pracowniczej, pomiar
czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, zakup i instalacja
Ğrodków ochrony zbiorowej pracowników, nie przekraczaá 2%.
W dalszym etapie badaĔ dokonano oceny struktur wydatków dziaáalnoĞci
prewencyjnej w zakresie BHP w zaleĪnoĞci od badanej branĪy. Z badaĔ tych
wynika, Īe struktury te są zróĪnicowane.
W branĪy przetwarzanie i konserwowanie miĊsa oraz produkcja wyrobów
z miĊsa wyróĪniają siĊ wydatki poniesione na zakup odzieĪy i obuwia roboczego, stanowiąc Ğrednio ponad 30% ogólnych wydatków BHP (tab. 3). Wydatki
na zakup Ğrodków czystoĞci wynosiáy ponad 25%, a na zakup Ğrodków ochrony
indywidualnej pracowników okoáo 20% ogólnej sumy wydatków BHP poniesionych przez badane przedsiĊbiorstwa tejĪe branĪy.
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Tabela 3

Rok

Badania lekarskie
pracowników

Szkolenia BHP pracowników

Zakupu odzieĪy i obuwia
roboczego pracowników

Zakup Ğrodków ochrony
indywidualnej pracowników

Zakupu i instalacji Ğrodków
ochrony zbiorowej
pracowników

Zakupu Ğrodków czystoĞci
pracowników

Utrzymanie szatni
pracowniczej

Pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia
na stanowiskach pracy

Zatrudnienia sáuĪb BHP

Pozostaáe

Struktura wydatków na dziaáalnoĞü prewencyjną w zakresie BHP w badanych przedsiĊbiorstwach branĪy przetwarzanie i konserwowanie miĊsa oraz produkcja wyrobów z miĊsa,
w województwie áódzkim w latach 2008–2012 [%]

2008

4,4

1,8

30,7

20,0

0,0

27,6

1,9

0,6

8,4

4,6

2009

4,7

2,2

30,3

19,7

0,8

25,0

3,2

0,8

8,9

4,6

2010

4,4

2,1

32,3

19,0

0,1

25,3

1,8

1,1

9,2

4,8

2011

4,7

2,3

33,4

18,2

0,0

24,7

1,8

0,8

8,9

5,3

2012

4,7

2,0

32,5

17,9

0,0

25,5

1,8

0,9

9,6

5,1

ħródáo: Badanie wáasne.

Tabela 4

Zatrudnienia sáuĪb BHP

Pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia na
stanowiskach pracy

Utrzymanie szatni
pracowniczej

Zakupu Ğrodków czystoĞci
pracowników

Zakupu i instalacji Ğrodków
ochrony zbiorowej
pracowników

Zakup Ğrodków ochrony
indywidualnej pracowników

2008

53,5

4,8

11,8

6,0

1,0

11,5

2,4

1,8

4,3

2,8

2009

12,2

11,5

20,2

10,3

2,5

22,4

4,4

2,9

7,7

5,9

2010

12,4

8,3

21,8

9,5

4,0

22,0

4,6

3,2

8,0

6,1

2011

12,3

9,2

18,1

10,3

5,4

21,8

5,4

3,8

8,0

5,6

2012

12,4

10,8

21,1

9,6

2,5

23,8

3,6

3,3

8,0

4,8

ħródáo: Badanie wáasne.

Pozostaáe

Badania lekarskie
pracowników

Zakupu odzieĪy i obuwia
roboczego pracowników

Rok

Szkolenia BHP pracowników

Struktura wydatków na dziaáalnoĞü prewencyjną w zakresie BHP w badanej branĪy produkcji
wyrobów piekarskich i mącznych, w województwie áódzkim w latach 2008–2012 [%]
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W branĪy okreĞlonej produkcją wyrobów piekarskich i mącznych (tab. 4)
najwiĊkszy udziaá miaáy wydatki na zakup Ğrodków czystoĞci dla pracowników
oraz odzieĪy i obuwia roboczego, a takĪe badania lekarskie. NaleĪy uznaü to za
zjawisko niekorzystne.
Z danych zawartych w tabeli 5 wynika, Īe w branĪy zajmującej siĊ wytwarzaniem wyrobów mleczarskich, w grupie wydatków BHP dominowaáy te
powiązane z zakupem odzieĪy i obuwia roboczego pracowników (28–36% ogóáu wydatków BHP), badaniami lekarskimi (19–23%), wydatki na zatrudnienie
sáuĪb BHP (13–15%) oraz wydatki pozostaáe (9–15%).
Tabela 5

Szkolenia BHP pracowników

Zakupu odzieĪy i obuwia
roboczego pracowników

Zakup Ğrodków ochrony
indywidualnej pracowników

Zakupu i instalacji Ğrodków
ochrony zbiorowej
pracowników

Zakupu Ğrodków czystoĞci
pracowników

Utrzymanie szatni
pracowniczej

Pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia
na stanowiskach pracy

22,4

3,5

28,0

8,5

0,8

5,8

0,1

1,4

14,6 15,1

2009

22,9

5,6

28,1

9,2

0,5

4,0

0,1

1,7

15,0 12,9

2010

20,4

4,0

31,9

10,9

1,0

5,2

0,1

0,6

14,0 12,1

2011

20,8

4,5

33,1

7,4

5,4

5,2

0,1

0,9

12,7

9,8

2012

18,9

6,4

36,2

8,9

0,9

2,9

0,1

2,9

13,3

9,5

Pozostaáe

Badania lekarskie
pracowników

2008

Zatrudnienia sáuĪb BHP

Rok

Struktura wydatków na dziaáalnoĞü prewencyjną w zakresie BHP w badanych przedsiĊbiorstwach branĪy wytwarzanie wyrobów mleczarskich, w województwie áódzkim w latach 2008–
–2012 [%]

ħródáo: Badanie wáasne.

W branĪy przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (tab. 6),
wĞród wydatków BHP w poszczególnych latach najwiĊkszy odsetek stanowiáy kolejno wydatki na: zakup odzieĪy i obuwia ochronnego pracowników (25–
–27%), zakup Ğrodków czystoĞci pracowników (22–26%) oraz badania lekarskie
(12–15%).
W branĪy produkującej napoje (tab. 7) najwiĊkszy udziaá miaáy wydatki zrealizowane na zakup odzieĪy i obuwia roboczego pracowników (48–54% ogóáu
wydatków BHP). Udziaá wydatków na zatrudnienie sáuĪby BHP zwiĊkszyá siĊ
z prawie 22% w 2008 roku do ponad 27% w 2012 roku, podczas gdy udziaá wy-
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Tabela 6

Rok

Badania lekarskie
pracowników

Szkolenia BHP pracowników

Zakupu odzieĪy i obuwia
roboczego pracowników

Zakup Ğrodków ochrony
indywidualnej pracowników

Zakupu i instalacji Ğrodków
ochrony zbiorowej
pracowników

Zakupu Ğrodków czystoĞci
pracowników

Utrzymanie szatni
pracowniczej

Pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia
na stanowiskach pracy

Zatrudnienia sáuĪb BHP

Pozostaáe

Struktura wydatków na dziaáalnoĞü prewencyjną w zakresie BHP w przedsiĊbiorstwach branĪy przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, w województwie áódzkim w latach 2008–
–2012 [%]

2008

13,8

3,6

26,0

7,8

7,3

25,7

5,1

1,9

8,0

0,9

2009

13,3

3,6

27,3

7,6

7,8

26,4

4,6

1,1

7,5

0,9

2010

11,8

3,7

25,8

7,5

10,6

26,7

3,7

1,6

7,7

1,0

2011

15,5

4,2

25,5

8,5

7,5

21,9

5,4

2,2

8,8

0,6

2012

13,5

3,9

25,4

7,5

9,3

23,7

5,3

1,7

9,2

0,4

ħródáo: Badanie wáasne.

Tabela 7

Rok

Badania lekarskie
pracowników

Szkolenia BHP pracowników

Zakupu odzieĪy i obuwia
roboczego pracowników

Zakup Ğrodków ochrony
indywidualnej pracowników

Zakupu i instalacji Ğrodków
ochrony zbiorowej
pracowników

Zakupu Ğrodków czystoĞci
pracowników

Utrzymanie szatni
pracowniczej

Pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia
na stanowiskach pracy

Zatrudnienia sáuĪb BHP

Struktura wydatków na dziaáalnoĞü prewencyjną w zakresie BHP w przedsiĊbiorstwach branĪy produkcji napojów, w województwie áódzkim w latach 2008–2012 [%]

2008

18,0

2,2

53,7

0,0

0,0

4,3

0,0

0,0

21,8

2009

16,8

1,1

53,5

0,0

0,0

4,4

0,0

0,0

24,1

2010

18,5

2,2

51,4

0,0

0,0

3,3

0,0

0,0

24,6

2011

17,2

1,0

50,8

0,0

0,0

6,4

0,0

0,0

24,7

2012

14,9

0,9

48,1

0,0

0,0

8,7

0,0

0,0

27,5

ħródáo: Badanie wáasne.

160
datków na badania lekarskie pracowników odpowiednio zmniejszyá siĊ z 18% do
prawie 15% w badanym okresie.
Dane zawarte w tabeli 8 wskazują, Īe przy produkcji pozostaáych artykuáów
spoĪywczych (kakao, czekolady, kawy, ryb itd.) najwiĊksze, w stosunku do ogóáu wydatków na BHP, byáy wydatki związane z nabyciem odzieĪy i obuwia roboczego pracowników, przy czym nastąpiá spadek ich udziaáu (z 41% w 2008 r.
do 37% w 2012 r.). Ponadto w branĪy tej znaczne byáo obciąĪenie wydatkami
na zatrudnianie sáuĪb BHP (ok. 25%) oraz na badania lekarskie pracowników
(12–18% ogóáu wydatków na BHP).
Tabela 8

Rok

Badania lekarskie
pracowników

Szkolenia bhp pracowników

Zakupu odzieĪy i obuwia
roboczego pracowników

Zakup Ğrodków ochrony
indywidualnej pracowników

Zakupu i instalacji Ğrodków
ochrony zbiorowej
pracowników

Zakupu Ğrodków czystoĞci
pracowników

Utrzymanie szatni
pracowniczej

Pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia
na stanowiskach pracy

Zatrudnienia sáuĪb BHP

Pozostaáe

Struktura wydatków na dziaáalnoĞü prewencyjną w zakresie BHP w branĪy produkującej
pozostaáe artykuáy spoĪywcze (kakao, czekolady, kawy, ryb itd.), w województwie áódzkim
w latach 2008–2012 [%]

2008

11,8

3,5

40,8

5,7

0,0

9,6

0,6

2,5

25,5

0,0

2009

11,7

6,2

43,3

5,5

0,0

7,7

0,6

1,2

24,0

0,0

2010

15,9

3,3

40,3

5,4

0,0

9,1

0,6

1,8

23,7

0,0

2011

16,7

2,0

41,8

5,7

0,0

9,4

0,6

1,0

22,9

0,0

2012

17,9

6,0

37,1

5,9

0,0

6,6

0,7

0,9

24,9

0,0

ħródáo: Badanie wáasne.

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania dotyczyáy duĪych przedsiĊbiorstw sektora przemysáu spoĪywczego w województwie áódzkim w latach 2008–2012, funkcjonujących w ramach szeĞciu róĪnych branĪ. Uzyskane wyniki nie mogą byü wiĊc
uogólniane na caáą populacjĊ przedsiĊbiorstw sektora przemysáu spoĪywczego
w Polsce. Mogą one jednak stanowiü Ĩródáo informacji dla ekonomistów gospodarki ĪywnoĞciowej oraz osób kierujących sprawami BHP.
W wyniku przeprowadzonych badaĔ wáasnych sformuáowano nastĊpujące
wnioski:
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1. Mimo iĪ w latach 2008–2012 w badanych podmiotach nastąpiáo znaczne
zwiĊkszenie siĊ (o 29%) liczby wypadków przy pracy, poniesione przez nie
w tym okresie wydatki związane z bezpieczeĔstwem i higieną pracy zwiĊkszyáy siĊ zaledwie o 2,5%.
2. NajwiĊkszy (ok. 30-procentowy) udziaá w caákowitych wydatkach na BHP
w badanych przedsiĊbiorstwach zajmowaáy wydatki na zakup odzieĪy i obuwia roboczego pracowników.
3. Biorąc pod uwagĊ zmiany poziomu i struktury wydatków powiązanych z zapewnieniem bezpieczeĔstwa i higieny pracy przez badane przedsiĊbiorstwa,
ich dziaáalnoĞü w tym zakresie naleĪy oceniü negatywnie, gdyĪ sprowadzaáa
siĊ ona zazwyczaj do zapewniania pracownikom jedynie niezbĊdnych Ğrodków pozwalających na wykonywanie powierzonych im czynnoĞci.
4. Poza tym, Īe wydatki na BHP byáy zbyt maáe i nie przynosiáy oczekiwanych
efektów, ich zwiĊkszenie siĊ nie miaáo charakteru wyprzedzającego wzglĊdem
zmian skali wypadków przy pracy. PoĪądane są zatem zmiany organizacyjne
i ekonomiczne w badanych przedsiĊbiorstwach, które umoĪliwiáyby wyprzedzające – w stosunku do zdarzeĔ wypadkowych – zwiĊkszanie wydatków na
BHP. Dáugofalowe, wyprzedzające ponoszenie wydatków na dziaáalnoĞü proÞlaktyczną BHP powinno przynosiü wymierne korzyĞci dla przedsiĊbiorstw.
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Abstrakt
Artykuá przedstawia poziom i strukturĊ wydatków ponoszonych przez
przedsiĊbiorstwa na proÞlaktykĊ związaną z BHP. Badaniem zostaáy objĊte duĪe
przedsiĊbiorstwa przemysáu spoĪywczego na terenie województwa áódzkiego.
Jak wynika z przeprowadzonych badaĔ, w latach 2008–2012 liczba wypadków
przy pracy wzrosáa o 29%, podczas gdy koszty proÞlaktyki BHP zwiĊkszyáy
siĊ zaledwie o 2,5%. NaleĪy oceniü to negatywnie, gdyĪ dziaáalnoĞü w zakresie
bezpieczeĔstwa i higieny pracy nie powinna sprowadzaü siĊ do zapewniania pracownikom wyáącznie podstawowych Ğrodków pozwalających na wykonywanie
powierzonych im czynnoĞci. Wydatki na BHP byáy zbyt niskie i nie przyniosáy
oczekiwanych efektów. Ponadto, ich zwiĊkszenia siĊ nie miaáo charakteru wyprzedzającego wzglĊdem zmian skali wypadków przy pracy.
Sáowa kluczowe: sektor, przemysá spoĪywczy, wydatki, wypadki przy pracy,
prewencja

The comparative analysis of the level and structure
of expenditures on occupational safety and health
in the food industry companies in the àodz region
Abstract
The article describes the level and structure of company’s expenditures attributed to the prevention of the occupational safety and health risks. The survey
was conducted on food companies in the Lodz region. The research reveals that
over the period of 2008–2012 the number of work accidents increased by about
29% while the prevention-related spending increased by merely 2.5%. This situation must be negatively assessed because the company’s activity in the area of
occupational safety and health at a workplace should not be reduced to providing
workers with basic resources enabling them to conduct the entrusted activities.
The expenditures on prevention programs were too low and ineffective. Moreover, the increase of the occupational safety and health spending did not have any
impact on the changes in the number of accidents at a workplace.
Key words: sector, food industry, expenses, work accidents, prevention

