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Praca doktorska podejmuje problematykę etnocentryzmu konsumenckiego na rynku 

usług ubezpieczeniowych. Wyniki przeprowadzonych badań literaturowych, jak również 

obserwacja rzeczywistych zachowań podmiotów na rynku stanowiły źródło inspiracji dla 

sformułowania problemu badawczego oraz przeprowadzenia dalszych badań empirycznych. 

W dobie postępującego procesu globalizacji obserwuje się skłonność do zachowania 

indywidualizacji w wyborze środków zaspokojenia potrzeb oraz dążenie do utrzymania 

narodowej tożsamości m.in. poprzez przyjmowanie postawy etnocentrycznej w sferze 

konsumpcji. W obliczu postępującej internacjonalizacji rynków usługowych zrozumienie 

postaw konsumenckich i czynników je kształtujących staje się więc kluczowe. 

Etnocentryzm konsumencki, a więc główny obszar niniejszej pracy, wywodzi się z 

ogólnego pojęcia etnocentryzmu mającego zastosowanie w dziedzinach psychologii, 

antropologii i socjologii. Po raz pierwszy został zdefiniowany przez T. Shimp, S. Sharma jako 

powinność i moralność kupowania artykułów pochodzenia krajowego, wpisując się tym 

samym w obszar dziedziny zachowań konsumentów z implikacjami marketingowymi. 

Badacze przeprowadzili również pierwsze szerokie badania empiryczne w  USA, dając tym 

samym początek badaniom tego zjawiska w innych krajach na całym świecie. Według nich 

etnocentryzm konsumencki to ‘przekonanie konsumentów o powinności i moralności 

kupowania towarów pochodzenia krajowego’
1
, a więc swoisty patriotyzm gospodarczy w 

sferze konsumpcji, którego główne właściwości to fakt, że wywodzi się on z troski o własny 

kraj oraz z obawy o utratę kontroli nad gospodarką w wyniku zwiększonego importu
2
. Dla 

konsumentów etnocentrycznych kupowanie produktów zagranicznych jest niewłaściwe, 

nielojalne wobec krajowych produktów, a nawet niemoralne gdyż osłabia gospodarkę 

                                                           
1
 T.A. Shimp, S. Sharma, Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE. Journal of 

Marketing Research (JMR) 1987, Vol. 24, No. 3, s. 280-289. 
2
 S. Sharma, T.A. Shimp, J. Shin, Consumer ethnocentrism: A test of antecedents and moderators. Journal of the 

Academy of Marketing Science 1995, Vol. 23, No 1, s. 26-37 
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krajową, powodując wzrost bezrobocia. W praktyce postawa ta wyraża się odrzucaniem 

towarów pochodzenia zagranicznego i zdecydowanym wyróżnianiem produktów krajowych. 

Do tej pory, autorzy skupiali się głównie na badaniu tego zjawiska w obszarze dóbr 

materialnych, a także jedynie wybranych rynkach usługowych (usługi lotnicze i bankowe). 

Badania z zakresu etnocentryzmu konsumenckiego najwcześniej zaczęto prowadzić w krajach 

rozwiniętych i stopniowo swoim zasięgiem obejmowały kolejne kraje, w tym Polskę. W 

przypadku postaw etnocentrycznych polskich konsumentów na rynku usług, bardzo rzadko 

podejmowano się do tej pory badań nad tym zjawiskiem, co wskazuje na dużą potrzebę 

eksploracji badań w tym obszarze.  

Jak zauważa C. M. Han i V. Terpstra konsumenci najczęściej dokonują oceny 

produktu na podstawie sygnałów informacyjnych, które są podzielone na dwie kategorie: 

wewnętrzne (tj. smak, projektowanie, wykonanie, itp.) i zewnętrznych (cena, reklama, marka, 

kraj pochodzenia). W przypadku usług ubezpieczeniowych zwykle nie jest możliwe 

określenie jakości danej usługi, w inny sposób niż poprzez nabycie jej, więc 

zewnątrzpochodne sygnały, takie jak kraj pochodzenia usługodawcy mogą stanowić ważny 

czynnik wpływający na przyjmowane postawy konsumentów oraz mogą być dla konsumenta 

przydatne w ocenie usługi przed jej zakupem
3
. W rezultacie informacja o kraju pochodzenia 

instytucji ubezpieczeniowej może aktywować różne etnocentryczne lub nieetnocentryczne 

przekonania, które następnie wpływają na ocenę cech poszczególnych usług.  

Wspomniane okoliczności sprawiają, iż należy wnioskować o istotnym zróżnicowaniu 

postaw konsumentów wobec krajowych i zagranicznych instytucji na rynku 

ubezpieczeniowym, determinowanych przez złożony zbiór czynników o różnym charakterze i 

sile oddziaływania. Owa złożoność i różnorodność tych postaw implikuje konieczność 

poszukiwania uproszczonych obrazów rzeczywistości, które mogłyby uczynić tę 

problematykę bardziej usystematyzowaną poznawczo i przyjazną praktyce gospodarczej. 

Punktem wyjścia do takiego działania powinno być przeprowadzenie typologii postaw 

konsumentów w aspekcie etnocentryzmu na omawianym rynku. 

Mając na uwadze powyższe za cel główny badań przyjęto identyfikację poziomu i 

charakteru zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego na rynku usług ubezpieczeniowych w 

Polsce. Za cel teoretyczny przyjęto, z kolei, identyfikację grup typologicznych konsumentów 

indywidualnych na badanym rynku usług ubezpieczeniowych w aspekcie etnocentryzmu. 

Uzupełnieniem celu głównego są następujące cele szczegółowe: 

                                                           
3
 C.M. Han, V. Terpstra, Country of origin effects for uni-national and bi-national products. Journal of 

International Business Studies. 1988, Vol. 19, Summer, 235-55.  
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 charakterystyka rynku usług ubezpieczeniowych w Polsce, 

 określenie kryteriów identyfikacji usługodawców krajowych i zagranicznych przez 

konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych, 

 określenie roli kraju pochodzenia jako kryterium wyboru w procesie nabywania 

ubezpieczeń, 

 identyfikacja czynników różnicujących poziom etnocentryzmu konsumenckiego na 

rynku usług ubezpieczeniowych. 

Z kolei, celem metodycznym badań było usystematyzowanie wiedzy o źródłach 

informacji i metodach badań zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego a także wypracowanie 

metod i narzędzi badawczych niezbędnych do identyfikacji tego zjawiska. Za cel aplikacyjny 

przyjęto wskazanie możliwości i obszarów praktycznego wykorzystania wiedzy na temat 

postaw konsumentów wobec usługodawców krajowych i zagranicznych w procesie 

podejmowania strategicznych decyzji marketingowych w instytucjach ubezpieczeniowych 

działających na polskim rynku  

Powyższe cele determinują zakresy przeprowadzonej analizy etnocentryzmu 

konsumenckiego na rynku usług ubezpieczeniowych. W przekroju przedmiotowym badania 

dotyczyły zjawiska etnocentryzmu i czynników go różnicujących na rynku usług 

ubezpieczeniowych. W przekroju podmiotowym badaniom poddano konsumentów 

indywidualnych z grup wiekowych powyżej 18 roku życia. Zakres przestrzenny stanowiły 

badania o charakterze ogólnopolskim. Z kolei zakres czasowy badań wtórnych stanowił okres 

od 1987 do 2013 roku, a badania bezpośrednie przeprowadzono w 2014 roku.  

Aby skupić się na wyodrębnieniu najistotniejszych związków i zależności jakie 

występują w obrębie badanej sytuacji sformułowano szereg hipotez badawczych. W 

omawianych badaniach bezpośrednich została przyjęta hipoteza główna, według której 

przypuszcza się, że na polskim rynku usług ubezpieczeniowych dominuje średni poziom 

etnocentryzmu mający charakter ekonomiczny i wynikający z odpowiedzialności za polską 

gospodarkę. 

W nawiązaniu do celu teoretycznego podjęto się weryfikacji hipotezy, według której 

możliwe jest przeprowadzenie typologii postaw konsumentów indywidualnych w aspekcie 

etnocentryzmu na rynku usług ubezpieczeniowych i dominującym jest typ konsumenta 

charakteryzujący sięumiarkowanym poziomem etnocentryzmu konsumenckiego. 

W pracy podjęto także próbę weryfikacji szeregu hipotez pomocniczych. Odnosząc się 

do celu szczegółowego związanego z charakterystyką rynku usług ubezpieczeniowych w 

Polsce, przypuszcza się iż struktura podaży na polskim rynku usług ubezpieczeniowych 
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sprzyja pojawianiu się postaw etnocentrycznych wśród konsumentów indywidualnych. 

Kolejne dwie hipotezy odnoszą się do celów szczegółowych związanych z identyfikacją 

krajowych instytucji ubezpieczeniowych oraz rolą kraju pochodzenia w trakcie wyboru usług 

ubezpieczeniowych. W związku z tym przypuszcza się, iż głównym kryterium identyfikacji 

krajowych instytucji przez konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych jest dominujący 

w danej instytucji kapitał polski, a także, iż rola kraju pochodzenia jako kryterium wyboru w 

procesie nabywania ubezpieczeń zyskuje na istotności w przypadku równorzędnej oferty 

cenowej krajowych i zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych. Końcowa hipoteza 

dotyczy czynników różnicujących poziom etnocentryzmu na rynku usług ubezpieczeniowych. 

Zgodnie z nią przypuszcza się, że głównymi czynnikami różnicującymi poziom 

etnocentryzmu jest postrzegana niezbędność usługi ubezpieczeniowej oraz poczucie 

zagrożenia krajowej gospodarki, istotność kraju pochodzenia instytucji usługowej, a także 

czynniki demograficzno-ekonomiczne takie jak wiek, płeć, wykształcenie, dochód i 

zatrudnienie.  

Realizacja sformułowanych w rozprawie celów i hipotez badawczych wymagała 

odpowiedniego doboru literatury i metod badawczych. Podstawę wywodu teoretycznego 

stanowi krytyczna analiza literatury krajowej i zagranicznej z zakresu postaw i zachowań 

konsumentów, marketingu, socjologii, psychologii społecznej, a także ubezpieczeń i 

finansów. Analizom zostały poddane również treści pochodzące z czasopism i periodyków 

specjalistycznych, wydawnictw statystycznych, materiałów konferencyjnych, oraz publikacji 

organizacji branżowych i ośrodków badania rynku skupionych wokół rynku 

ubezpieczeniowego. Informacje ze źródeł pierwotnych zostały zgromadzone w drodze 

ogólnopolskich badań bezpośrednich przeprowadzonych metodą ankietową. Materiał 

badawczy zebrano za pomocą samodzielnie skonstruowanego narzędzia badawczego, którym 

był kwestionariusz ankiety. Zebrane dane poddano wielowymiarowej analizie statystycznej, w 

tym m. in.: analizie wariancji, analizie korelacji i analizie regresji. Z kolei, w celu 

wyodrębnienia grup typologicznych konsumentów indywidualnych zastosowano analizę 

skupień.  

W strukturze rozprawy można wyróżnić trzy warstwy: teoretyczną, metodyczną i 

empiryczną, na które składa się sześć rozdziałów, wstęp i zakończenie.  

Rozdział I rozprawy, o charakterze teoretycznym precyzuje pojęcia związane z 

usługami, ich właściwościami i klasyfikacją. W rozdziale omówiono także istotę postaw 

konsumentów na rynku usług oraz zwrócono uwagę na rosnące znaczenie usług we 

współczesnej gospodarce.  
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W rozdziale II podjęto dyskusję nad problematyką zjawiska etnocentryzmu 

konsumenckiego. Przeprowadzenie systematycznego przeglądu literatury pozwoliło na ocenę 

istniejącego stanu wiedzy w obszarze istoty tego zjawiska, a także różnicujących go 

czynników oraz istniejących luk badawczych i wskazanie przesłanek do dalszych badań w 

obszarze etnocentryzmu konsumenckiego.  

Rozdział III przedstawia specyfikę usługi ubezpieczeniowej jako przedmiotu 

konsumpcji i charakterystykę struktury podażowej i popytowej polskiego rynku 

ubezpieczeniowego.  

Rozdział IV ma charakter metodyczny i prezentuje różne źródła i metody pozyskiwania 

informacji o postawach konsumentów na rynku usług. W rozdziale tym przedstawiono 

organizację i metodykę badań bezpośrednich, a także zaprezentowano strukturę badanej 

populacji, opisano i scharakteryzowano próbę, na której przeprowadzono badania.  

Kolejne dwa rozdziały o charakterze empirycznym prezentują wyniki badań 

bezpośrednich i dają podstawy do weryfikacji wysuniętych na wstępie hipotez. W pierwszym 

z nich przedstawiono rezultaty badań w zakresie identyfikacji poziomu i charakterystyki 

etnocentryzmu konsumenckiego na rynku usług ubezpieczeniowych. Podjęto także próbę 

określenia czynników różnicujących poziom etnocentryzmu. Ponadto omówiono rolę kraju 

pochodzenia w procesie wyboru usługi ubezpieczeniowej oraz dokonano identyfikacji 

kryteriów identyfikacji usługodawców krajowych i zagranicznych na badanym rynku. W 

rozdziale VI podjęto próbę przeprowadzenia typologii postaw konsumentów indywidualnych 

w aspekcie etnocentryzmu na rynku usług ubezpieczeniowych w Polsce, scharakteryzowano 

poszczególne typy konsumentów oraz omówiono potencjalne obszary zastosowania wiedzy 

na temat typologii postaw konsumentów w praktyce, w tym działalności krajowych i 

zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych.  

Pracę kończą wnioski o charakterze poznawczym i aplikacyjnym wynikające z części 

teoretycznej oraz empirycznej. W zakończeniu wskazano możliwości wykorzystania 

zgromadzonej w trakcie badań wiedzy, a także omówiono ograniczenia pracy i wskazano 

również dalsze możliwe kierunki badań w interesującym obszarze.  

Uzyskane wyniki badań dowodzą, iż polscy konsumenci wykazują skłonności 

etnocentryczne na rynku usług ubezpieczeniowym, aczkolwiek reprezentują raczej 

umiarkowanie średni poziom, o charakterze ekonomicznym, a więc związanym z 

odpowiedzialnością za polską gospodarkę oraz miejsce pracy. W rezultacie, można przyjąć, iż 

hipoteza główna w toku przeprowadzonych badań zyskała wsparcie empiryczne. 
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Aby podjąć próbę realizacji głównego celu teoretycznego przeprowadzono typologię 

postaw konsumentów indywidualnych na badanym rynku w aspekcie etnocentryzmu, 

wykazując iż na polskim rynku ubezpieczeniowym nie istnieje typ konsumentów 

reprezentujący wysoki poziom etnocentryzmu konsumenckiego. Wyszczególniono trzy typy 

konsumentów, tj. umiarkowany patriota (39,4%) niezdecydowany materialista (24,6%) oraz 

zdecydowany kosmopolita (36,0%). Typy te różnią się przede wszystkim wyrażanym 

poziomem etnocentryzmu konsumenckiego i zaufaniem do krajowych firm 

ubezpieczeniowych oraz  hierarchią ważności czynników, którymi kierują się w trakcie 

wyboru usługi ubezpieczeniowej. Warto podkreślić, że najliczniejszą grupę konsumentów 

stanowią umiarkowani patrioci - reprezentujący średni poziom etnocentryzmu i starający się 

wybierać usługi ubezpieczeniowe od krajowych firm i kolejno zdecydowani kosmopolici - 

reprezentujący najniższy poziom etnocentryzmu, zwracający uwagę przede wszystkim na 

kryteria jakościowe w wyborze usług. W rezultacie przyjęto hipotezę, iż jest możliwe 

przeprowadzenie typologii konsumentów w aspekcie etnocentryzmu na rynku usług 

ubezpieczeniowym oraz iż największy udział stanowi typ konsumentów reprezentujący średni 

poziom etnocentryzmu. 

Potwierdzono również przypuszczenie badawcze, iż struktura podaży na polskim 

rynku usług ubezpieczeniowych sprzyja pojawianiu się postaw etnocentrycznych wśród 

konsumentów indywidualnych. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż pomimo że zakłady 

ubezpieczeń z przewagą kapitału zagranicznego dominują liczebnie, to polski rynek 

ubezpieczeń ciągle charakteryzuje się dość wysokim stopniem koncentracji zakładów 

ubezpieczeń z przeważającym kapitałem krajowym. Oznacza to, że krajowe zakłady 

ubezpieczeń mają wciąż bardzo istotną pozycją na polskim rynku, wynikającą z ich dużego 

udziału w sprzedaży usług ubezpieczeniowych oraz utrwalonego wizerunku ‘tradycyjnych’ 

ubezpieczycieli (PZU, Warta) w świadomości potencjalnych nabywców, co z pewnością 

ułatwia utrzymanie istotnego udziału i sprzyja pojawianiu się postaw etnocentrycznych wśród 

konsumentów indywidualnych.  

W obszarze identyfikacji usługodawców krajowych i zagranicznych oraz roli kraju 

pochodzenia w procesie nabywania usług ubezpieczeniowych potwierdzono przypuszczenia, 

iż za główne cechy charakteryzujące polskie firmy ubezpieczeniowe ankietowani uznają 

dominujący polski kapitał, z kolei, atrybut w postaci kraju pochodzenia firmy 

ubezpieczeniowej zyskuje na istotności w przypadku równorzędnej oferty cenowej krajowych 

i zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych. Wyniki pokazały, że zdecydowanie większym 

zaufaniem respondenci darzą polskich ubezpieczycieli i postrzegają polskie firmy jako 
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bardziej bezpieczne niż zagraniczne, jednak zagraniczne firmy oceniają lepiej na pozostałych 

polach (bardziej nowoczesne, doświadczone i nastawione na wysoką jakość).  

Zamierzeniem pracy była także identyfikacja czynników różnicujących poziom 

etnocentryzmu konsumenckiego na rynku usług ubezpieczeniowych. Prowadzone badania 

wykazały wpływ wybranych czynników demograficzno-ekonomicznych na poziom 

etnocentryzmu konsumenckiego, a także sprzyjających lub ograniczających jego poziom. W 

przypadku wspomnianych czynników wpływających na poziom etnocentryzmu można 

przyjąć, że czynnikiem zdecydowanie sprzyjającym pojawianiu się tendencji 

etnocentrycznych jest poczucie zagrożenia krajowej gospodarki. Z kolei, zidentyfikowano 

bardzo słaby wpływ postrzeganej niezbędności usług ubezpieczeniowych na poziom 

etnocentryzmu, w związku z czym odrzucono hipotezę, że silna potrzeba posiadania danej 

usługi ubezpieczeniowej wpływa na złagodzenie tendencji etnocentrycznych konsumentów. 

Badania pozwoliły zweryfikować hipotezę mówiącą, że ci z konsumentów, którzy zwracają 

uwagę na pochodzenie firmy ubezpieczeniowej częściej wybierają krajowe firmy 

ubezpieczeniowe, co może to świadczyć o istotności podkreślania ‘polskości’ w przypadku 

krajowych firm, tak aby konsumenci o tendencjach etnocentrycznych z łatwością mogli 

zidentyfikować kraj pochodzenia instytucji.   

Zrealizowane badania pozwoliły również na identyfikację wpływu wybranych 

czynników demograficzno-ekonomicznych różnicujących poziom etnocentryzmu 

konsumenckiego. Badania ujawniły, że osoby starsze, reprezentujące niższy poziom 

wykształcenia oraz z niższym dochodem wykazują wyższy poziom etnocentryzmu na 

badanym rynku usług ubezpieczeniowych. W związku z tym wykazano spójność z 

większością prowadzonych do tej pory badań w obszarze etnocentryzmu. Istotne jest, że nie 

wykazano statystycznej zależności pomiędzy poziomem etnocentryzmu a płcią konsumentów, 

pomimo iż większość badaczy wiązała fakt przejawiania przez kobiety bardziej 

konserwatywnych postaw od mężczyzn z wyższym poziomem patriotyzmu gospodarczego. 

Dodatkowo, odrzucono hipotezę, że zatrudnienie może być czynnikiem wpływającym na 

tendencje etnocentryczne, zwłaszcza w przypadku osób pracujących w sektorze usług, które 

mogą wyrażać większe obawy względem pojawiania się zagranicznej konkurencji na 

krajowym rynku usług.  

Przeprowadzone w niniejszej pracy studia literaturowe i analizy wyników badań 

bezpośrednich stanowią krok w kierunku poznawania problemu badawczego, jakim są 

postawy konsumentów wobec krajowych i zagranicznych instytucji, wzbogacając wiedzę w 

zakresie dyscypliny naukowej dotyczącej zachowań konsumentów i odpowiadając na 
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potrzebę identyfikacji i charakterystyki możliwie pełnego spektrum postaw konsumentów w 

obliczu obecności na tym rynku usługodawców krajowych i zagranicznych. Uzyskane wyniki 

badań mogą również przyczynić się do rozwoju istniejącego stanu wiedzy w zakresie 

etnocentryzmu poprzez analizę tego zjawiska w istotnym, z punktu widzenia jego silnego 

rozwoju, sektorze usług polskiej gospodarki. W końcu, identyfikacja grup typologicznych 

konsumentów ze względu na przyjmowane postawy w aspekcie etnocentryzmu jest 

unikatowym przykładem typologii w tym zakresie i może stanowić inspirację do dalszych 

badań nad postawami konsumentów wobec usługodawców krajowych i zagranicznych na 

innych rynkach. 

Z punktu widzenia praktyki rynkowej kluczowe znaczenie ma przede wszystkim 

przeprowadzona typologia branżowa konsumentów, która może zostać wykorzystana w 

procesie segmentacji rynku i określeniu wielkości udziału konsumentów skłonnych do 

nabycia usług ubezpieczeniowych od rodzimych instytucji oraz udziału pozostałych typów, 

np. zdeterminowanych do zakupu ubezpieczeń od zagranicznych konkurentów, czy 

konsumentów kierujących się przede wszystkim kryterium ceny. Z typologii konsumentów 

wynikają także ważne wnioski dotyczące strategii poszczególnych elementów marketingu-

mix firm ubezpieczeniowych, bowiem do jej opracowania, a także skutecznego 

wykorzystania instrumentów tworzących tą strategię niezbędna jest znajomość postaw 

konsumentów na rynku usług. W rezultacie instytucje ubezpieczeniowe dzięki tej wiedzy 

mogą temu zwiększyć efektywność poprzez dopasowanie własnych działań marketingowych  

i oferty rynkowej do poszczególnych zdefiniowanych grup konsumentów.  

Wiedza na temat etnocentrycznych postaw konsumentów indywidualnych na rynku 

usług ubezpieczeniowych jest również istotna dla instytucji regulujących i nadzorujących 

rynek ubezpieczeniowy, w tym organów władzy centralnej państwa, dając podstawę do 

wspierania ekonomicznego rozwoju krajowej gospodarki, np. poprzez opracowanie 

ustawodawstwa chroniącego i wspierającego polskie instytucje ubezpieczeniowe oraz 

rozwijania programów edukacyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie 

wspierania polskiego biznesu. 

Rozprawa nie wyczerpuje ostatecznie omawianej problematyki etnocentryzmu 

konsumenckiego. Badania zostały przeprowadzone w odniesieniu do jednego rynku usług -  

ubezpieczeń, a więc usług o charakterze wysokiego zaangażowania (nabywane raz na jakiś 

czas). Należy więc rozważyć przeprowadzenie badań w odniesieniu do pozostałych kategorii 

usług, charakteryzujących się mniejszym zaangażowaniem, nabywanych relatywnie częściej. 

Ponadto, w badaniu skupiono się głównie na różnicujących czynnikach demograficzno-
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ekonomicznych, podczas gdy czynniki psychospołeczne nie zostały uwzględnione w analizie. 

Na bazie studiów literaturowych przyjęto założenie, iż w obszarze uwarunkowań 

psychospołecznych, w przeprowadzonych do tej pory badaniach, uzyskano generalnie wyniki 

jednoznaczne i spójne, w związku z czym zrezygnowano z ich uwzględnienia. Należy jednak 

rozważyć w przyszłych badaniach istotność uwzględnienia tych czynników. Podsumowując, 

zaprezentowany w rozprawie stan wiedzy, uzupełniony wynikami badań własnych wciąż 

wymaga rozwijania poprzez dalsze badania, które umożliwią systematyczny rozwój teorii 

postaw etnocentrycznych konsumentów. 

 

 

Katowice, 28 września 2015 r. 

 

 

 

 

 


