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Wstêp
W ostatnich latach w otoczeniu przedsiêbiorstw zachodzi wiele zjawisk maj¹cych wp³yw na ich relacje z konsumentami. Za jedno z takich
zjawisk mo¿na uznaæ rozwój i upowszechnienie Internetu. W wielu œrodowiskach Internet sta³ siê czymœ codziennym i oczywistym. Daje on
przeciêtnej jednostce (wystarczy dostêp do sieci internetowej) ogromne
mo¿liwoœci w zakresie uzyskiwania i wymiany informacji oraz wspó³dzia³ania na niespotykan¹ wczeœniej skalê, równie¿ na gruncie konsumenckim. W sieci internetowej mo¿na znaleŸæ wiele przyk³adów na to, ¿e
medium to da³o pewn¹ w³adzê konsumentom polegaj¹c¹ na mo¿liwoœci
wp³ywania na dzia³ania przedsiêbiorstw.
W œrodkach masowego przekazu mo¿na spotkaæ siê nawet z okreœleniem „pi¹ta w³adza” odnoœnie aktywnych spo³ecznoœci u¿ytkowników
Internetu zrzeszaj¹cych siê w okreœlonym, czêsto prospo³ecznym czy prokonsumenckim celu.
Punktem wyjœcia do przeprowadzonych rozwa¿añ jest zastanowienie siê nad istot¹ w³adzy, ró¿nymi jej rodzajami w zakresie niezbêdnym
do dalszych rozwa¿añ.
Podstawowym celem niniejszego artyku³u jest przybli¿enie zagadnienia krytyki konsumenckiej w sieci internetowej oraz jej wp³ywu na relacje pomiêdzy przedsiêbiorstwami a konsumentami.
Artyku³ jest wynikiem badañ przeprowadzonych przez autorkê
w zakresie dostêpnej literatury zwartej, czasopiœmienniczej oraz Ÿróde³
internetowych.

1. Istota i podzia³ w³adzy
Cz³owiek posiada wiele pragnieñ, które w przeciwieñstwie do potrzeb s¹ zasadniczo nieograniczone i niemo¿liwe do ca³kowitego zaspokojenia. Spoœród wszystkich ludzkich pragnieñ jako najwa¿niejsze wymieniane s¹ ¿¹dza w³adzy i s³awy [Russell, 2001, s. 15–17]. Pojêcie w³adzy
dotyczy przede wszystkim relacji miêdzyludzkich. W codziennym ¿yciu
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mo¿na spotkaæ siê z ró¿nymi rodzajami w³adzy. Wszêdzie tam, gdzie istnieje przynajmniej dwoje ludzi mo¿e zaistnieæ relacja typu prze³o¿ony–podw³adny [Socjologia: przewodnik encyklopedyczny, 2008, s. 238]. Zatem mo¿na uznaæ, ¿e pojêcie w³adzy jest jednym z podstawowych pojêæ
spo³ecznych. W³adza jest form¹ uporz¹dkowania relacji miêdzy ludŸmi
tworz¹cymi jak¹œ grupê lub zespó³. Istnienie w³adzy umo¿liwia logiczne
funkcjonowanie grupy, chocia¿ tego nie gwarantuje. W³adza okreœla miejsce jednostki w grupie, zarówno tej, która wydaje polecenia, jak i tej, która
s³ucha. W³adza wi¹¿e siê z podejmowaniem decyzji za innych i sprawowaniem nad nimi kontroli [Olechnicki, Za³êcki, 1999, s. 244–245]. Jest to
zatem mo¿noœæ wp³ywania na zachowania innych ludzi zgodnie ze swoj¹
wol¹ [Griffin, 2004, s. 556; Stoner i inni, 2001, s. 335]. W³adza wi¹¿e siê
z pojêciem przymusu wobec tych, którymi siê rz¹dzi. Rodzaj w³adzy
mo¿na okreœlaæ na podstawie tego, w jaki sposób osoba „przy w³adzy”
wp³ywa na jednostki. Mo¿e to byæ bezpoœredni fizyczny przymus, mog¹
to byæ nagrody i kary stosowane jako bodŸce, ale mo¿e to byæ równie¿
wp³yw na opiniê publiczn¹ w celu wytworzenia u innych po¿¹danych zachowañ [Russell, 2001, s. 35–36].
Cz³owiek ca³e ¿ycie przynale¿y i jest zale¿ny od ró¿nych organizacji.
Zale¿noœæ i przynale¿noœæ s¹ naturalnymi cechami ludzkiej egzystencji.
W grupie zawsze istnieje ktoœ wa¿ny i ktoœ mniej wa¿ny, ktoœ kto rz¹dzi
i ktoœ kto s³ucha. Ta hierarchia tworzy siê samoistnie lub te¿ mo¿e byæ
uwarunkowana pewnymi decyzjami ca³ej grupy, jak równie¿ silniejszych
jednostek maj¹cych wiêksz¹ w³adzê, czy to na podstawie autorytetu, czy
te¿ przymusu. Tworzenie grup i dzia³anie w nich, wywieranie grupowego wp³ywu na innych daje, miêdzy innymi poczucie w³adzy. W³adza
bywa ró¿nie definiowana w zale¿noœci od kontekstu, w którym wystêpuje. Inaczej jest rozumiana w przedsiêbiorstwie, inaczej w rodzinie, w pañstwie, czy w grupie rówieœniczej.
Podstawow¹ formacj¹ spo³eczn¹, w której jednostka uczy siê funkcjonowania w grupie, wywierania nacisku i podporz¹dkowania w zale¿noœci od sytuacji, jest rodzina. W rodzinie cz³owiek uczy siê konsekwencji swojej niesubordynacji, niedostosowania siê do silniejszych,
uczy siê zakresu swojej wolnoœci i zobowi¹zañ wobec grupy. Zakres
w³adzy rodzicielskiej jest dok³adnie okreœlony prawnie, natomiast egzekwowany w tej formie bywa tylko w szczególnych przypadkach, gdy nie
spe³nia oczekiwañ spo³ecznych i prawnych. W przedsiêbiorstwie zakres
w³adzy prze³o¿onego jest okreœlony przepisami zarówno zewnêtrznymi,
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jak i wewnêtrznymi. W³adza, ze œciœle okreœlonymi zasadami, wystêpuje
nawet w zorganizowanych grupach przestêpczych. Œwiat przestêpczy
równie¿ sk³ada siê z jednostek posiadaj¹cych w³adzê i tych, którzy musz¹
siê podporz¹dkowaæ. Inne jednak s¹ œrodki egzekwowania w³adzy w tym
œwiecie, czêsto du¿o bardziej drastyczne ni¿ w ustroju usankcjonowanym
prawnie.
W ka¿dym z tych przypadków zagadnienie w³adzy dotyka jakiegoœ
rodzaju organizacji. Organizacjê mo¿na okreœliæ jako grupê ludzi, których
³¹cz¹ dzia³ania nakierowane na realizacjê wspólnych celów [Russell, 2001,
s. 129]. Grupa ta mo¿e byæ dobrowolna (np. jakiœ klub), mo¿e byæ naturaln¹ grup¹ biologiczn¹ (rodzina, klan), mo¿e byæ przymusowa (pañstwo),
mo¿e mieæ z³o¿ony charakter (spó³ka kolejowa). Cel takiej grupy mo¿e
byæ wyraŸnie okreœlony b¹dŸ niedopowiedziany, œwiadomy lub nieœwiadomy, militarny, polityczny, ekonomiczny, religijny, edukacyjny, sportowy itd. [Russell, 2001, s. 129]. Aby tak rozumiana organizacja dobrze
funkcjonowa³a, zarówno wewn¹trz, jak i w zewnêtrznym œwiecie, relacje
w niej powinny byæ uporz¹dkowane. Ka¿dy powinien mieæ przypisane
jakieœ zadania i role. Ktoœ powinien wydawaæ polecenia, a ktoœ s³uchaæ i je
wykonywaæ.
W literaturze, w zale¿noœci od kontekstu przedmiotowego, spo³ecznego czy politycznego, mo¿na spotkaæ wiele prób klasyfikacji w³adzy. Pojêcie pi¹tej w³adzy nawi¹zuje do trójpodzia³u w³adzy pañstwowej na
ustawodawcz¹, wykonawcz¹ i s¹downicz¹. Celem tego podzia³u jest idea
trzech oœrodków w³adzy niezale¿nych od siebie i wype³niaj¹cych ró¿ne
zadania. Ta niezale¿noœæ stanowi istotê teorii trójpodzia³u w³adz. Ka¿dy
z tych trzech oœrodków jest niezale¿ny od innych, zatem ¿aden nie mo¿e
zyskaæ przewagi, czyli nie mo¿e dojœæ do w³adzy absolutnej. W³adza
ustawodawcza nale¿y do parlamentu, wykonawcz¹ sprawuje g³owa
pañstwa oraz rz¹d, natomiast s¹downicz¹ niezawis³e s¹dy. Wed³ug rozdzia³u obowi¹zków czy przywilejów do parlamentu nale¿y ustanawianie
prawa, do w³adzy wykonawczej ich realizacja, do s¹dów zaœ rozstrzyganie sporów. Na tej zasadzie wspó³czesne wysoko rozwiniête pañstwa
opieraj¹ strukturê i funkcjonowanie swych organów [Siuda, 2009, s. 66].

2. Media jako czwarta w³adza
Podstawowym narzêdziem mediów jest informacja dotycz¹ca ca³ego
spektrum ludzkiego doœwiadczenia. W zale¿noœci od typu informacji,
jak¹ siê pos³uguj¹ dane œrodki masowego przekazu (zaczynaj¹c od relacji
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politycznych, a na rozrywce koñcz¹c), si³a ich oddzia³ywania jest ró¿na.
Ka¿de z poszczególnych mediów kszta³tuje we w³aœciwy dla siebie sposób poziom wiedzy, ocen i odczuæ swoich widzów, s³uchaczy czy te¿
czytelników [Nowiñska, 2005, s. 10], dlatego mo¿na uznaæ, ¿e przekaz
medialny jest podstaw¹ w kszta³towaniu stanu spo³ecznej œwiadomoœci.
St¹d te¿ w pañstwach demokratycznych wystêpuje pojêcie czwartej w³adzy na okreœlenie wolnej prasy1. Czwarta w³adza ma nie tylko ogromny
wp³yw na kszta³towanie postaw, opinii, pogl¹dów spo³eczeñstwa i politykê, lecz spe³nia ona równie¿ funkcjê kontroln¹ poprzednich trzech
w³adz, aby nie dochodzi³o do nadu¿yæ i korupcji. Pierwsze trzy w³adze
wyró¿niaj¹ siê tym, ¿e s¹ formalne, uprawomocnione, regulowane przepisami prawnymi. Wyró¿nienie innych w³adz jest natomiast umowne.
Koncepcja mediów jako czwartej w³adzy ma charakter raczej publicystyczny, gdy¿ nie jest ona wyposa¿ona w ¿adne atrybuty w³adzy [Popularna encyklopedia mass mediów, 1999, s. 87]. W kontekœcie podstawowej zasady ustrojowej nie mo¿e byæ mowy o ustrojowo usankcjonowanym
istnieniu czwartej w³adzy. Z tego punktu widzenia jest to uzurpacja
[Nowiñska, 2005, s. 10]. Niemniej wp³yw mediów nie tylko na ocenê funkcjonowania w³adz pañstwa, lecz tak¿e na opiniê poszczególnych osób
i o poszczególnych osobach jest realny [Nowiñska, 2005, s. 10]. Wyobra¿enie œrodków masowego przekazu jako czwartej w³adzy wesz³o ju¿
tak silnie w jêzyk potoczny i publicystyczny, ¿e termin „czwarta w³adza”
sta³ siê synonimem wolnej prasy, chocia¿ okreœlenie „wolna” wobec prasy jest coraz czêœciej dyskusyjne2. Najczêœciej powtarzanym zarzutem wobec liberalnego modelu wolnej prasy jest argument, ¿e koncentracja mediów, jaka nast¹pi³a prawie wszêdzie w zwi¹zku z prawami gospodarki
rynkowej, sprowadza wolnoœæ s³owa do wolnoœci realizowanej czêsto
przez wolê i gust wydawcy jednego koncernu prasowego. Wydawca

1

W Polsce Konstytucja z 1997 r. czyni z wolnoœci prasy zasadê ustrojow¹, stanowi¹c
w art. 14, ¿e „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolnoœæ prasy i innych œrodków spo³ecznego przekazu” [M³ynarska-Sobaczewska, 2008, s. 49–50].
2
M. Czuba w 1994 roku wypowiada³a siê bardzo krytycznie o tzw. wolnych mediach.
Mimo ¿e minê³o trochê czasu od jej publikacji to s³owa te wydaj¹ siê nadal aktualne:
„O œrodkach przekazu mówi siê, ¿e s¹ czwart¹ w³adz¹. Myœlê, ¿e s¹ pierwsz¹. Wszechpotê¿n¹ w³adzê nad ludŸmi ma telewizja. […] Sposób przekazu z jednej strony usypia czujnoœæ, z drugiej strony stresuje i antagonizuje spo³eczeñstwo. Jest w nim czêsto prymitywna
rozrywka, rzadko dobry film czy teatr. […] Programy informacyjne s¹ tak skonstruowane,
aby komentarz nie pozostawia³ w¹tpliwoœci niewyrobionemu widzowi. […] Kto ma media, ten ma w³adzê nad cz³owiekiem i nad œwiatem” [Czuba, 1994, s. 7–8].
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(nadawca) wystêpuje tu w roli podwójnej – jako konieczny i podstawowy
podmiot realizacji wolnoœci prasy, a tak¿e jako swoisty cenzor.

3. U¿ytkownicy Internetu – pi¹ta w³adza
Dopiero upowszechnienie dostêpu do Internetu spowodowa³o prze³om w dotychczasowej praktyce wolnoœci wypowiedzi i przynios³o przewartoœciowanie obowi¹zuj¹cych kanonów w tej dziedzinie. Sieæ internetowa da³a mo¿liwoœæ upubliczniania swoich wypowiedzi, wyra¿ania
pogl¹dów oraz ocen ka¿demu, kto ma dostêp do Internetu. Powsta³y
zupe³nie inne perspektywy komunikacji spo³ecznej, zmieniaj¹c ju¿ nawet
nie jej zakres, a treœæ [M³ynarska-Sobaczewska, 2008, s. 48].
Niew¹tpliw¹ zalet¹ Internetu jest to, ¿e ka¿dy, kto ma dostêp do Internetu, mo¿e wypowiedzieæ siê na dowolny temat, a jego wypowiedŸ
mo¿e trafiæ natychmiast do nieograniczonej rzeszy u¿ytkowników Internetu (chyba ¿e nadawca ograniczy kr¹g odbiorców). „Nale¿a³oby powiedzieæ: nareszcie pojawi³y siê realne warunki, by korzystaæ z wolnoœci
wypowiedzi w sposób nieograniczony instytucjonalnie; ani przez podmioty w³adzy publicznej, ani przedsiêbiorców-wydawców rz¹dz¹cych
mediami (nie tylko przecie¿ w wymiarze gospodarczym). W tym wzglêdzie postêp techniczny z pewnoœci¹ dokona³ prze³omu w kszta³towaniu
ludzkiej œwiadomoœci w sposób, który trudno porównaæ z jakimkolwiek
innym wynalazkiem” [M³ynarska-Sobaczewska, 2008, s. 49]. Ponadto
Internet ma przewagê nad innymi mediami ze wzglêdu na szybkoœæ aktualizowania treœci, brak ograniczeñ czasowych w dostêpie do nich oraz
mo¿liwoœæ skonfrontowania wielu nap³ywaj¹cych informacji [Szatanowska, 2010, s. 141].
Jakiœ czas temu w mediach pojawi³o siê pojêcie pi¹tej w³adzy na
okreœlenie zwyk³ych u¿ytkowników Sieci. Mo¿na zastanowiæ siê, czy nie
jest to przesad¹, czy rzeczywiœcie w³adza trafi³a „w rêce ludu”, czy przeciêtne jednostki, które wspó³tworz¹ sieæ wzajemnych powi¹zañ, mog¹
spe³niaæ podobn¹ funkcjê co czwarta w³adza.
Wiedz¹c, ¿e w 2012 roku u¿ytkowników Internetu w Polsce by³o ok.
17 milionów, a na œwiecie 2,3 miliarda3, i ¿e ka¿dy z ka¿dym mo¿e w Internecie tworzyæ relacje, wymieniaæ myœli, pogl¹dy, doœwiadczenia (a nawet rzeczy materialne), to nale¿y stwierdziæ, ¿e powstaje nowe zjawisko
3
Wed³ug prognoz do 2017 roku liczba internautów osi¹gnie 3,6 miliarda, co bêdzie stanowi³o ponad 48% populacji œwiata – przy prognozowanej liczbie mieszkañców globu wynosz¹cej 7,6 miliarda [http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet...].
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spo³eczne, z którym trzeba siê liczyæ. Wprawdzie dzielenie siê informacjami, doœwiadczeniami nie jest spraw¹ now¹, ale na tak¹ skalê sta³o siê
mo¿liwe dopiero w erze Internetu i mo¿e mieæ wymierny wp³yw na rzeczywistoœæ. Zdarzy³o siê tak w Kolumbii, gdzie w 2008 roku odby³a siê,
zapocz¹tkowana w Sieci, demonstracja przeciwko FARC (kolumbijskiej
grupie partyzanckiej, przez wiele krajów uwa¿anej za organizacjê terrorystyczn¹). W czasie kilku tygodni Oscar Morales, który na Facebooku
za³o¿y³ grupê Un Millon de Voces Contra Las FARC (Milion G³osów przeciw
FARC), zebra³ tam 250 tysiêcy osób. Wiadomoœæ tê podchwyci³y media
i w lutym 2008 roku na ulice Bogoty w proteœcie przeciwko FARC wysz³o
kilkaset tysiêcy ludzi [Cegielski, 2011, s. 20].
W Chorwacji przeciwko korupcji dzia³a w Internecie Marko Rakar.
Cz³owiek ten naœwietli³ oszustwa wyborcze w Chorwacji (g³osów by³o
wiêcej ni¿ obywateli!), zaskakuj¹cy wzrost liczby weteranów wojennych
(na œwiadczenia dla nich rz¹d Chorwacji wydaje co roku miliard euro),
nadu¿ycia w zleceniach instytucji publicznych [Grynkiewicz, 2013, s. 25].
Przyk³adem z Polski mog¹ byæ dzia³ania z pocz¹tku 2010 roku przeciwko cenzurze w Internecie. Na portalu spo³ecznoœciowym Facebook
prawie 7 tysiêcy osób popar³o akcjê z ironicznym has³em „Cenzura. By
¿y³o siê lepiej” [Grynkiewicz, 2010, s. 1]. Pod apelem do prezydenta
o weto podpisa³o siê 77 tysiêcy osób. Aktywiœci internetowi nagrali kilkanaœcie filmowych parodii i piosenek o cenzurze. Protestowali, gdy¿
wed³ug nich projekt nowych przepisów ogranicza³ wolnoœæ s³owa. Rz¹d,
przynajmniej na jakiœ czas, skapitulowa³ i wycofa³ najbardziej kontrowersyjne przepisy, w tym rejestr niedozwolonych stron i us³ug.
Innym przyk³adem skutecznego dzia³ania w Internecie by³a, zorganizowana równie¿ na portalu spo³ecznoœciowym Facebook, akcja „Goñ
z reklamy bolszewika”, która przyci¹gnê³a tysi¹ce u¿ytkowników Internetu. Akcja ta dotyczy³a emisji przez Polsk¹ Telefoniê Cyfrow¹ kontrowersyjnej reklamy, w której g³ówn¹ rolê odgrywa³a postaæ W³odzimierza
Lenina, twórcy komunizmu. Dzia³ania na Facebooku przyczyni³y siê do
wstrzymania emisji tej reklamy (akcja ta zosta³a zorganizowana bardzo
profesjonalnie, organizator akcji zamiast u¿ywania zniewag nak³ania³ do
wysy³ania skarg do Rady Reklamy) [Wybranowski, 2013, s. A6].
Internet dla wielu u¿ytkowników jest doœwiadczeniem spo³ecznym,
gdy¿ pozwala na uzupe³nienie i wzmacnianie innych form komunikowania siê. Umo¿liwia podtrzymywanie relacji z osobami mieszkaj¹cymi
w du¿ej odleg³oœci, pozwala utrzymaæ sta³y kontakt ze œrodowiskiem lo-
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kalnym, a tak¿e rodzin¹ czy znajomymi [Pucha³a, 2009, s. 153]. Problemem w Sieci jest jednak anonimowoœæ, która powoduje brak poczucia odpowiedzialnoœci za opublikowane s³owa, a w zwi¹zku z tym stwarza
mo¿liwoœæ manipulowania i wp³ywania na odbiorców fa³szyw¹ to¿samoœci¹ i informacj¹. Mo¿liwe staje siê celowe dezinformowanie oraz
szerzenie niewybrednych ¿artów [Wiktor, 2012, s. 194–195].
Jaki te wszystkie dzia³ania u¿ytkowników Internetu maj¹ zwi¹zek
z konsumentami, z ich wp³ywem na przedsiêbiorstwa i ich dzia³ania marketingowe? Je¿eli internauci mog¹ mieæ du¿y wp³yw na rzeczywistoœæ,
a ka¿dy internauta jest jednoczeœnie konsumentem, to zmiany te maj¹
wp³yw tak¿e na funkcjonowanie rynku konsumpcyjnego, gdy¿ dzia³ania
u¿ytkowników Internetu mog¹ dotyczyæ równie¿ spraw zwi¹zanych z jakoœci¹ dóbr i us³ug oraz z akcjami przeciw nieuczciwym dzia³aniom
przedsiêbiorców.
Konsument, w przeciwieñstwie do przedsiêbiorstwa, pojawia siê na
rynku jako osoba fizyczna, która nie posiada aparatu zarz¹dzania, ekspertów techniczno-ekonomicznych czy prawnych. Do tej pory, czyli do
czasów rozpowszechnienia Internetu, konsument dzia³a³ w pojedynkê
w odró¿nieniu od firm handlowych oraz producentów oferuj¹cych dobra
i us³ugi, które poprzez w³asne organizacje i zrzeszenia tworz¹ czêsto
wp³ywowe lobby narzucaj¹ce klientowi warunki sprzeda¿y. Nabywca indywidualny nie posiada na ogó³ dosyæ czasu, pieniêdzy, zdrowia oraz
wiedzy potrzebnych do prowadzenia czynnoœci prawno-administracyjnych w egzekwowaniu swoich uprawnieñ wobec podmiotów poda¿y. To
powoduje, ¿e czêsto godzi siê na ustêpstwa albo nawet ca³kowicie rezygnuje z dochodzenia roszczeñ [Œwiatowy, 2006, s. 184].
Obecnie w otrzymywaniu i œwiadczeniu pomocy, równie¿ w bol¹czkach konsumenckich, niebagateln¹ rolê odgrywa Internet. A. £ubiñska [2010, s. 55] nazywa Sieæ internetow¹ w tej roli „wirtualnym doradc¹”,
którego wskazówki przek³adaj¹ siê bezpoœrednio na to co dzieje siê poza
Sieci¹. Doradca ten ma du¿¹ wiedzê, potrafi pokazaæ pe³ne spektrum
mo¿liwoœci do wyboru i naœwietliæ ka¿d¹ sprawê z wielu perspektyw
(jednak bezkrytyczna wiara, ¿e za pseudonimem w Sieci kryje siê ktoœ kto
wie lepiej i jest ¿yczliwie nastawiony mo¿e skutkowaæ powa¿nymi konsekwencjami nie tylko finansowymi, ale te¿ natury psychologicznej). Ten
wirtualny doradca stymuluje sytuacje, w których pomagamy innym czy
te¿ sami takiej pomocy oczekujemy. Taki rodzaj wspó³pracy pozwala na
rozwianie w¹tpliwoœci, które wi¹¿¹ siê z podjêciem konkretnych decyzji,
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np. dotycz¹cych zakupu konkretnych dóbr czy us³ug. Mo¿na bowiem dowiedzieæ siê, ile dany produkt mo¿e kosztowaæ i czego w zwi¹zku z zakupem tego produktu mo¿na oczekiwaæ [£ubiñska, 2010, s. 55].
Konsument w Internecie mo¿e aktywnie uczestniczyæ w odbiorze
przekazu. Ma on mo¿liwoœæ selektywnego doboru odbieranych treœci,
a nawet ich modyfikowania i wspó³tworzenia. Dziêki temu powsta³ nowy
rodzaj konsumenta. Sprytny konsument, nowoczesny konsument,
wspó³pracuj¹cy konsument, konsument XXI wieku to jednostka odwa¿na, œwiadoma siebie i swoich potrzeb, ciekawa nowoœci i wymagaj¹ca
[¯ó³tek, 2009, s. 39–43]. Zosta³ nawet ukuty nowy termin na okreœlenie
tego typu konsumenta – prosument, czyli osoba posiadaj¹ca szerok¹ wiedzê o produktach, us³ugach, chêtnie dziel¹ca siê informacjami z innymi.
Prosument chce mieæ i ma udzia³ w aktywnym tworzeniu rynku. Nie jest
ju¿ biernym odbiorc¹ tylko partnerem producentów. Komunikacja z nim
to nieustanny dialog [Wittich, 2010, s. 46].
Z tych opisów wy³ania siê jednostka, który ma coraz wiêkszy wp³yw
na dzia³ania przedsiêbiorców. Jednoczy siê z innymi u¿ytkownikami Sieci, tworz¹c spo³ecznoœci i dziel¹c siê wiedz¹ na temat produktów. Sama
równie¿ bywa wspó³twórc¹ innowacji dotycz¹cych towarów i us³ug (zjawisko crowdsourcingu). Ch. Li i J. Bernoff nazwali ten t³um wzbieraj¹cym
nurtem: „Wzbieraj¹cy nurt to zjawisko, którego skala nieustannie siê rozszerza. Obejmuje on blogi i strony typu wiki, podcasty i serwis YouTube.
Tworz¹ go konsumenci, którzy oceniaj¹ produkty, zawieraj¹ ze sob¹
transakcje kupna i sprzeda¿y, redaguj¹ w³asne artyku³y i poszukuj¹ najlepszych dla siebie ofert. Wzbieraj¹cy nurt ma charakter globalny i nie
mo¿na zrobiæ nic by powstrzymaæ jego rozwój” [Li, 2009, s. 10].
W takim uk³adzie postrzeganie Internetu tylko jako œwiata wirtualnego nie odpowiada ju¿ wspó³czesnym realiom. „Obecny model wykorzystywania elektronicznych kana³ów komunikacji i interakcji, a w szczególnoœci spo³ecznoœci, kierowany jest chêci¹ przyjemnego spêdzenia
czasu ze znajomymi. Ma zatem emocjonalny i osobisty charakter. Oznacza to, ¿e Internet nie jest »wirtualny«. Jest czêœci¹ œwiata konsumenta”
[Kaznowski, 2008, s. 104]. Dla dzia³añ marketingowych jest to rewolucja,
która ju¿ teraz du¿o zmieni³a w sposobie pojmowania strategii marketingowych. Powsta³ zbiorowy ruch, z którym przedsiêbiorca powinien siê
liczyæ, chc¹c zaistnieæ lub utrzymaæ siê na rynku. Tote¿ dzia³ania firm powinny kierowaæ siê dobrem klienta i d¹¿yæ do doskonalenia produktów
i us³ug pod jego k¹tem, gdy¿ wszelkie nieuczciwe dzia³ania zostan¹ na-
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œwietlone i odbij¹ siê wielokrotnym echem w Internecie. „Internet niesie
ze sob¹ wiele zagro¿eñ dla dzia³aj¹cych w tradycyjny sposób organizacji.
Panuj¹cy egalitaryzm oraz szybka, niczym nie limitowana wymiana miêdzy konsumentami opinii, wiedzy, doœwiadczenia, ale tak¿e prezentowanie postaw i emocji zwi¹zanych z produktami, neguje uprzywilejowan¹
pozycjê sprzedawcy i wymusza nieustanny wzrost jakoœci produktu
i zwi¹zanej z nim obs³ugi. Nieustanne poszukiwanie przez konsumentów
informacji sprawia, ¿e przedsiêbiorstwo, które, marginalizuj¹c znaczenie
Internetu, ich nie dostarczy, szybko ust¹pi pola bardziej nowoczesnym
konkurentom” [G¹sior, 2006, s. 21–22]. Przedsiêbiorstwa, które chc¹
utrzymaæ siê na rynku, musz¹ pod¹¿aæ za konsumentem, a nawet go wyprzedzaæ, przewidywaæ zmiany. Pocz¹tek tym zmianom da³o wycofanie
w 1991 roku zakazu (wydanego przez National Science Foundation) dotycz¹cego u¿ywania Internetu do celów komercyjnych. Cofniêcie tego zakazu udostêpni³o Internet szerszemu gronu u¿ytkowników i zapocz¹tkowa³o zmiany w postawach konsumentów. Od tego momentu Internetu
mo¿na u¿ywaæ do celów czysto komercyjnych, jak reklama czy sprzeda¿.
W drugiej po³owie lat 90. XX wieku nast¹pi³ dynamiczny rozwój Internetu i zwi¹zanych z nim technologii, co równie¿ mia³o wp³yw na rozwój
marketingu internetowego. Dzia³alnoœæ promocyjna w Internecie rozkwit³a. Jednak, jak siê okaza³o, Internet sta³ siê nie tylko nowym narzêdziem w rêku firm, lecz da³ du¿e mo¿liwoœci (m.in. w zakresie komunikacji i wymiany informacji) równie¿ konsumentom. Jako medium
interaktywne, w przeciwieñstwie do tradycyjnych mediów, takich jak
prasa, radio, telewizja, daje mo¿liwoœæ komunikacji dwustronnej. Jego
przewaga nad tradycyjnymi mediami tkwi w mo¿liwoœci natychmiastowego publikowania ró¿nego typu treœci bez ograniczeñ geograficznych
i czasowych.
Mimo tych zagro¿eñ dla przedsiêbiorców Internet dalej daje ogromne mo¿liwoœci dzia³ania i tworzenia nowych, innowacyjnych strategii.
„Znacz¹ce marki œwiadomie rezygnuj¹ ze strategii push, a zaczynaj¹ dostrzegaæ, ¿e inicjatywa coraz czêœciej pojawia siê po stronie konsumenta,
czyli typowy pull. Toczy siê zatem swoisty dialog z konsumentem i wydaje siê, ¿e firmy zaczynaj¹ byæ na niego gotowe” [¯ó³tek, 2009, s. 39–43].
Rynek XXI wieku charakteryzuje du¿e przyœpieszenie miêdzy innymi
w³aœnie przez Internet, który umo¿liwi³ przep³yw informacji, wiedzy i kapita³u na ogromn¹ skalê. Serwisy spo³ecznoœciowe, blogi, fora internetowe to miejsca, w których konsumenci wymieniaj¹ siê informacjami na te-
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mat marek i produktów. Podstawowym sposobem na wyszukiwanie
informacji w Internecie jest korzystanie z wyszukiwarek internetowych.
Do niedawna, gdy internauta wpisywa³ has³o wyszukiwawcze (np. nazwê produktu), to najczêœciej jako efekt wyszukiwania wyskakiwa³y witryny producentów danego towaru. Obecnie w efekcie coraz wiêkszej
iloœci treœci tworzonych przez internautów zdarza siê, ¿e w wynikach wyszukiwania na coraz wy¿szych pozycjach pojawiaj¹ siê w³aœnie serwisy
z treœciami tworzonymi przez u¿ytkowników Sieci internetowej. Prowadzi to do nieuchronnej utraty kontroli nad informacj¹ o produkcie przez
przedsiêbiorstwa [Kaznowski, 2007, s. 70–71]. Wspó³czeœni konsumenci
s¹ ju¿ zmêczeni napastliwymi reklamami i zamykaj¹ siê w swoich spo³ecznoœciach. Bêd¹c u¿ytkownikami Internetu, maj¹ mo¿liwoœæ wp³ywu
na rzeczywistoœæ marketingow¹, wspólnie okreœlaj¹c wizerunek marek
i firm.
Z drugiej strony tak¿e sprzedaj¹cy odnosz¹ korzyœci wynikaj¹ce z tej
sytuacji. Przedsiêbiorcy mog¹ na bie¿¹co reagowaæ na pojawiaj¹ce siê
trendy czy wrêcz sytuacje kryzysowe, modyfikowaæ obecne i tworzyæ
zupe³nie nowe produkty, zmieniaæ i dostosowywaæ przekaz do rosn¹cych
potrzeb, co mo¿e mieæ znacz¹cy wp³yw na skutecznoœæ kampanii marketingowych [http://www.top-blog.pl/media-spolecznosciowe]. Spo³ecznoœci internetowe mog¹ tworzyæ dla firm doskona³¹ bazê do dalszych
dzia³añ marketingowych. Czytaj¹c wpisy konsumentów, przedsiêbiorca
mo¿e siê zorientowaæ, jakie preferencje czy oczekiwania wobec produktów ma okreœlona grupa docelowa. W erze gospodarki cyfrowej utworzenie sklepu (fizycznie lub on-line) i czekanie a¿ pojawi¹ siê klienci ju¿
nie wystarcza. Zamiast tego przedsiêbiorcy musz¹ wykazaæ siê kreatywnoœci¹ w szukaniu drogi do emocji klientów, przy budowaniu relacji
z nimi oraz przy tworzeniu spo³ecznoœci. Zwyk³y elektroniczny handel
od handlu spo³ecznoœciowego ró¿ni to, ¿e w portalach spo³ecznoœciowych tworz¹ siê oparte na zaufaniu œrodowiska, w których przyjaciele,
rodzina i znajomi dynamicznie rozprowadzaj¹ oparte na przesz³ych
i obecnych doœwiadczeniach opinie, recenzje, oceny dotycz¹ce towarów
i us³ug, zarówno te pozytywne, jak i negatywne [Sau-ling Lai, 2010, s. 39].
Wed³ug M. Wittich „dusza wspó³czesnego konsumenta” mo¿e byæ
Ÿród³em frustracji albo euforii dla marketera. Wszystko zale¿y od zrozumienia œrodowiska grupy docelowej i uczciwoœci, gdy¿ „bubel” odbije
siê echem w sieci, ale gdy gra jest „fair”, to wspó³czesny konsument „potrafi kochaæ i zara¿aæ t¹ mi³oœci¹ innych. Skuteczny marketing, po³¹czony
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z dobrym produktem, pozwala czyniæ cuda w Sieci. Najwiêksz¹ zalet¹
wspó³czesnego konsumenta jest to, ¿e dzieli siê swoj¹ satysfakcj¹ z innymi i zachêca ich do zakupów. U¿ywaj¹c odpowiednich narzêdzi i korzystaj¹c z pomocy konsumentów, jesteœmy w stanie stworzyæ marketingowe perpetuum mobile” [Wittich, 2010, s. 15].
Wydaje siê, ¿e konsumenci w Sieci rzeczywiœcie ewoluuj¹, i ¿e s¹ coraz bardziej œwiadomi swojego wp³ywu (w³adzy) na jakoœæ oferowanych
im towarów i us³ug. Wymiana informacji i wspó³dzia³anie konsumentów
w Internecie pozwalaj¹ im na kreowanie do pewnego stopnia równie¿
rynku realnego. Nie oznacza to jednak, jak ju¿ powy¿ej zaznaczono, ¿e
dzia³ania marketingowe firm zosta³y pozbawione sensu. Przedsiêbiorstwa musz¹ po prostu ewoluowaæ dalej z konsumentami, wspó³pracowaæ
z pi¹t¹ w³adz¹, stosowaæ uczciwe strategie marketingowe. Dla kreatywnych przedsiêbiorców media spo³ecznoœciowe, treœci tworzone przez
konsumentów to doskona³e narzêdzia do rozwijania skutecznego marketingu. P. Kotler twierdzi wrêcz, ¿e nasta³ czas marketingu 3.0 wspó³pracuj¹cego z konsumentem, opartego na wy¿szych wartoœciach [Kotler
i inni, 2010].
Czy rzeczywiœcie w³adza konsumentów wzros³a poprzez mo¿liwoœci wypowiedzi i dzia³ania, jakie daje Sieæ? Czy daje konsumentom wolnoœæ wyboru? Czy jest to jednak tylko w³adza pozorna? W cyberprzestrzeni mo¿na wyodrêbniæ ró¿ne formy aktywnoœci konsumenckiej – od
swobodnych, niezorganizowanych wypowiedzi poszczególnych konsumentów na temat okreœlonych produktów, poprzez produkt lub markê,
wokó³ których gromadz¹ siê konsumenci stanowi¹cy ju¿ o pewnego rodzaju sile wypowiedzi, do formy, w której mo¿na wyodrêbniæ lidera,
wokó³ którego skupiaj¹ siê konsumenci i którego popieraj¹ w dzia³aniach.
Ta ostatnia forma ma najwy¿szy stopieñ organizacji z okreœlonym celem
do osi¹gniêcia i okreœlonym sposobem dzia³ania, który, zdarza siê, wychodzi poza ramy wirtualnego œwiata. Ten rodzaj dzia³ania ma najwiêkszy potencja³ wywierania wp³ywu i osi¹gania celu. W konsekwencji tych
dzia³añ organizacje mog¹ zmieniæ swoje zamierzenia i politykê. Tu mo¿na ju¿ mówiæ o nieformalnej w³adzy, pi¹tej w³adzy.
Mo¿na wiêc stwierdziæ, jak ju¿ zauwa¿ono powy¿ej, ¿e nieuczciwe
praktyki przedsiêbiorców zostaj¹ naœwietlone, a nieudane produkty zostaj¹ bezlitoœnie skrytykowane. Jednoczeœnie trzeba dodaæ w tym miejscu,
¿e konsumenci s¹ nara¿eni na nieprawdziwe rekomendacje odnoœnie do
dóbr czy us³ug, gdy¿ zdarza siê, ¿e fa³szywi konsumenci dzia³aj¹ na
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forach i blogach na rzecz firm i pisz¹ nieprawdziwe opinie czêsto o produktach, których nawet nie dotknêli4. Internet, jak zauwa¿a B. Mróz
[2010, s. 30], jest bardzo efektywn¹ platform¹ komunikacyjn¹, która
sprzyja rozprzestrzenianiu siê w cyberprzestrzeni nowych mód i wzorów
konsumpcyjnych. W literaturze przedmiotu zwraca siê równie¿ uwagê na
zjawisko, które dostrzegli badacze spo³eczni, a mianowicie procesy przyœpieszonego „zu¿ycia moralnego” do niedawna popularnych towarów
i us³ug, co skutkuje pogoni¹ za nowymi produktami [Leszkowicz-Baczyñski, 2010, s. 35]. Warto zwróciæ uwagê równie¿ na to, ¿e mo¿liwoœæ
dyskutowania w Internecie o produktach sprawia, ¿e konsumenci poœwiêcaj¹ tym tematom du¿o wiêcej czasu i energii ni¿ gdyby tej mo¿liwoœci nie by³o, a w konsekwencji mog¹ oni ekscytowaæ siê produktami
czêsto zbêdnymi, a nawet wczeœniej nieistniej¹cymi, dla danego konsumenta, zaistnia³ymi dopiero dziêki informacji w Sieci. Ma to wszystko
wp³yw na nadmiern¹ konsumpcjê, na kupowanie rzeczy ponad potrzeby,
na kupowanie gad¿etów. Przyk³adowo, troskliwa matka w wypowiedzi
znajomych matek z grupy dyskusyjnej wyczyta, ¿e krem X dla niemowlaków mo¿e powodowaæ uczulenia, ale za to krem Y jest bezpieczny, co
prawda dwa razy dro¿szy, ale jakie ma to znaczenie przy wiêkszym komforcie malucha? Dodatkowo troskliwa matka wyczyta³a, ¿e przy ko³ysankach Z synek znajomej zasypia bez problemu i jest spokojniejszy, a po tranie B synek ju¿ nie miewa katarku. Zatem bardzo prawdopodobne jest, ¿e
ta matka zamiast planowanego zakupu kupi ko³ysanki Z, krem Y i tran B.
Tak ujmuj¹c temat, mo¿na zapytaæ: nawet je¿eli pojedyncze produkty
strac¹ swoj¹ szansê na rynku, a niektóre przedsiêbiorstwa upadn¹, to patrz¹c holistycznie: kto jest w takiej sytuacji wygranym?

4

Zjawisko to dobrze obrazuj¹ artyku³y dotycz¹ce tego zagadnienia: „Weronika jest szeptaczem. […] Na zlecenie klientów, ma³ych i œrednich firm, pisze fa³szywe posty, komentarze i opinie na temat ich produktów w internecie. Czasem nawet 200 dziennie. Na forach,
blogach i wszêdzie tam, gdzie docieraj¹ potencjalni nabywcy. Ci chêtnie w ten stek dorodnych k³amstw wierz¹. Wed³ug badañ Nielsena a¿ 70 proc. konsumentów ufa rekomendacjom obcych ludzi zamieszczonym w sieci” [Strawiñski, 2013]. „Monika Czaplicka,
studentka socjologii, przez rok na ró¿nych forach i w przeró¿nych blogach podszywa³a siê
pod internautów robi¹cych zakupy. Udawa³a dzieci, kobiety, mê¿czyzn – w zale¿noœci od
potrzeb. Ka¿da „jej” postaæ na czymœ siê zna³a, coœ testowa³a lub rekomendowa³a. Czaplicka dziennie pisa³a po sto postów. O batonikach, jogurtach i chipsach. W komentarzach
zachwala³a odtwarzacze MP3, których nie u¿ywa³a, zachêca³a do ksi¹¿ek, których nie czyta³a, rozp³ywa³a siê nad filmami, których nie obejrza³a” [Grynkiewicz, Mi¹czyñski, 2009].
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Zakoñczenie
Na podstawie przeprowadzonych badañ wtórnych mo¿na stwierdziæ, ¿e rozpowszechnienie Internetu znacz¹co wp³ynê³o na relacje miêdzyludzkie i umo¿liwi³o porozumiewanie siê, wymianê informacji, zrzeszanie siê na niemo¿liw¹ do uzyskania wczeœniej skalê. I, jako ¿e ka¿dy
internauta jest jednoczeœnie konsumentem, otworzy³o to konsumentom
ogromne mo¿liwoœci wp³ywania na dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw. Z tak
liczn¹ rzesz¹ obecnych i potencjalnych nabywców, aby istnieæ i rozwijaæ
siê na rynku konsumpcyjnym, przedsiêbiorcy powinni siê liczyæ.
Trudno siê jednak oprzeæ wra¿eniu, ¿e wszelkie akcje internautów
dotycz¹ce okreœlonych produktów czy zachowañ poszczególnych przedsiêbiorców zwiêkszaj¹ wymiar czasowy, który poœwiêcaj¹ oni na sprawy
zwi¹zane z konsumpcj¹. Skupianie siê na kwestiach zwi¹zanych z konsumpcj¹, spêdzanie czasu na forach poœwiêconych tego typu dyskusjom
mo¿e powodowaæ nasilenie pragnieñ konsumpcyjnych i w efekcie przyczyniæ siê do nasilenia konsumpcyjnego stylu ¿ycia, a w takim przypadku
to raczej przedsiêbiorcy bêd¹ bardziej usatysfakcjonowani.
Dodatkowym problemem w Internecie, zarówno dla przedsiêbiorców, jak i dla konsumentów, jest mo¿liwoœæ rozprzestrzeniania siê nieprawdziwych informacji, które mog¹ zaszkodziæ zarówno jednej, jak
i drugiej stronie. Konsumenci s¹ nara¿eni na nieprawdziwe, pozytywne
komentarze o produktach i us³ugach, przedsiêbiorcy s¹ natomiast nara¿eni na niezgodn¹ z prawd¹ krytykê swojej dzia³alnoœci.
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Streszczenie
Artyku³ podejmuje problematykê zmian w relacjach pomiêdzy przedsiêbiorcami a konsumentami spowodowanych rozwojem i rozpowszechnieniem Internetu. Medium to, jako ¿e umo¿liwia stosunkowo tanie i b³yskawiczne komunikowanie siê i jednoczenie siê we wspólnych celach ludzi z ca³ego œwiata
(z ka¿dym kto ma dostêp do sieci internetowej), pozwala równie¿ u¿ytkownikom
Internetu na krytykê konsumenck¹ na ogromn¹ skalê.
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Consumers’ Criticism on the Internet (Summary)
The subject matter of this paper are the changes in the relations between
a company and a consumer which are caused by the development and expansion
of the Internet. The Internet takes the possibility of relatively cheap and rapid
communication and common purposes of people from all over the world (with
everyone who has access to the Internet) it also enables the Internet users to take
part in consumers’ criticism on a massive scale.
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