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Synopsis. Zdefiniowano pojêcie reklamy, jej funkcje i cele, uwzglêdniono znaczenie horyzontu czasu w dzia³al-
no�ci reklamowej. Przedstawiono czynniki determinuj¹ce wielko�æ wydatków reklamowych na poziomie firmy.
Opisano zale¿no�æ wolumenu wydatków ponoszonych na reklamê w Polsce od stanu gospodarki. Zaprezentowano
miejsce reklamy w klasyfikacji kosztów oraz efekty stosowania reklamy w trakcie os³abienia tempa wzrostu
gospodarczego w zale¿no�ci od rodzaju dóbr. Ca³o�æ wywodu poparto wynikami badañ prowadzonych od lat i
opisywanych w literaturze przedmiotu.

Wstêp
Poziom wydatków ponoszonych przez polskich przedsiêbiorców na reklamê �ci�le zale¿y od

tendencji wystêpuj¹cych w gospodarce. W ka¿dej, a zw³aszcza trudnej sytuacji gospodarczej
pocz¹tku XXI wieku, istotnym czynnikiem ograniczaj¹cym stosowanie reklamy przez polskie przed-
siêbiorstwa s¹ ich mo¿liwo�ci finansowe.

Celem artyku³u jest wskazanie rekomendacji decyzyjnych dla menad¿erów dotycz¹cych aktywno-
�ci reklamowej ze szczególnym uwzglêdnieniem okresów spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego.

Znaczenie reklamy
Rezultaty stosowania reklamy s¹ ró¿ne w zale¿no�ci od przyjêtego horyzontu czasu. W okresie

krótkim reklama ma przynosiæ efekty najszybciej jak jest to mo¿liwe. Okres �redni (do roku) jest
najczê�ciej stosowanym w planowaniu reklamy przedzia³em czasu. W okresie d³ugoterminowym �
powy¿ej roku � roz³o¿enie reklamy w czasie pozwala na bie¿¹co dostosowywaæ i korygowaæ dzia-
³ania zale¿nie od bie¿¹cych mo¿liwo�ci i potrzeb.

Podstawowym celem reklamy jest maksymalizacja zysku w krótkim okresie czasu [Rossiter, Percy
1997], a przez to kszta³towanie mo¿liwie najwy¿szych zysków przedsiêbiorstwa w d³ugim okresie.

Powiêkszanie zysku firmy dziêki zastosowaniu reklamy mo¿e nastêpowaæ przez:
� wzrost ceny produktu (przy za³o¿eniu, ¿e nie wp³ynie to na obni¿enie obrotu),
� zmniejszenie kosztu jednostkowego,
� zwiêkszenie wolumenu sprzeda¿y.

W tabeli 1 przedstawiono mo¿liwy wp³yw aktywno�ci reklamowej na poziom zysku w zale¿no�ci od
przyjêtego horyzontu czasu. O wolumenie wydatków przeznaczanych na dzia³ania reklamowe decyduj¹
reklamodawcy. Reklamodawcy, czyli przedsiêbiorcy, podobnie jak podmioty po�rednicz¹ce w tworze-
niu reklamy, media i odbiorcy reklam s¹ uczestnikami rynku reklamy. Rynek reklamy, jak ka¿dy inny
rodzaj rynku podlega okre�lonym regu³om. Przedsiêbiorca dla przeprowadzenia skutecznych kampanii
promocyjnych i reklamowych musi dysponowaæ okre�lonymi zasobami finansowymi. Poziom �rodków
przeznaczanych na promocjê i reklamê na gruncie pojedynczej firmy determinowany jest:
� faz¹ cyklu ¿ycia produktu b¹d� us³ugi,
� udzia³em w rynku,
� kosztami ró¿nych form promocji, �rodków przekazu oraz ich czêstotliwo�ci¹ oddzia³ywania,

maj¹cymi zazwyczaj za cel neutralizacjê reakcji rynku � dzia³aniami konkurencji,
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� rentowno�ci¹ gospodarki,
� wydatki konsumentów.

Wydatki na reklamê a stan polskiej gospodarki
Analizy powsta³e na podstawie dostêpnych da-

nych (tab. 2) wskazuj¹ na systematyczny wzrost i
sta³e utrzymanie siê wysokiego poziomu ca³kowi-
tych nak³adów na reklamê. Obserwowany stan wy-
nika ze specyfiki polskiego rynku reklamowego:
� oko³o 40% ca³kowitych wydatków reklamowych

ponoszone jest przez dziesiêciu czo³owych re-
klamodawców,

� najwiêcej �rodków na reklamê przeznaczaj¹ pro-
ducenci dóbr ³atwo zbywalnych,

� rezerwacji mediów dokonuje siê ze znacznym
wyprzedzeniem,

� publikowane ca³kowite wydatki szacowane s¹ w
oparciu o ceny katalogowe, nie o rzeczywiste,
których wielko�æ uwzglêdnia warto�æ powszech-
nie udzielanych rabatów,

� monitoringiem objêta jest czê�æ mediów i nie
wszystkie formy reklamy1. a ka¿dego roku zasiêg badañ ulega zwiêkszeniu2.
Analizuj¹c kszta³towanie siê wydatków reklamowych w Polsce na tle sytuacji ekonomicznej

kraju widaæ, ¿e dynamika wydatków reklamowych wykazuje �cis³y zwi¹zek z dynamik¹ gospodarki.
Tendencje w gospodarce (b¹d� w wydatkach konsumenckich) zazwyczaj przek³ada³y siê wprost
proporcjonalnie na wydatki reklamowe. Zale¿no�ci miêdzy przyrostami PKB, wydatków konsu-
menckich i ³¹cznych nak³adów na reklamê w telewizji, radiu, prasie i kinie i outdoor (bez autopromo-
cji mediów) wykazywa³y siln¹ dodatni¹ korelacjê3.

Wydatki reklamowe w czasie os³abienia tempa wzrostu gospodarczego
W okresie wzrostu gospodarczego firmy w wiêkszym stopniu sk³onne s¹ inwestowaæ w rekla-

mê. W rezultacie ich wyniki ekonomiczne ulegaj¹ poprawie, ro�nie osi¹gana stopa zysku. Spowol-
nienie tempa wzrostu gospodarki skutkuje spadkiem przychodów, przedsiêbiorcy najczê�ciej zmniej-
szaj¹ wydatki, równie¿ reklamowe [Broadbent 1989].

Ograniczenie nak³adów na reklamê wynika z faktu, i¿ korzy�ci osi¹gane ze stosowania reklamy
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1 Analizowane wydatki ponoszone  na reklamê w Polsce dotycz¹ tylko mediów typu ATL � above-the-line.
2 W roku 1998 Instytut badawczy Expert Monitor monitorowa³ 4 tysi¹ce firm, w 2003 by³o ich ju¿ niemal 16 tys.
3 Zale¿no�æ miêdzy przyrostem wydatków na reklamê a przyrostem PKB wynosi³a 0,971 wydatków na rekla-

mê, a wydatków konsumenckich � 0,972.
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maj¹ nieokre�lony ekonomiczny cykl ¿ycia. Efekty pojawiaj¹ siê w krótkim, b¹d� czê�ciej w d³ugim
okresie. Wygenerowany zysk, nap³ywaj¹c stopniowo i nieregularnie, mo¿e byæ trudny do zmierze-
nia i przewidzenia. Czynnikiem ograniczaj¹cym dzia³ania reklamowe przedsiêbiorstwa, który rów-
nie¿ zak³óca precyzjê szacowania korzy�ci i d³ugoterminowe planowanie wydatków reklamowych
s¹ dzia³ania konkurencji. Wydatki na reklamê, bêd¹c czê�ci¹ kosztów operacyjnych, planowane s¹
i ksiêgowane w bud¿ecie operacyjnym. Klasyfikuj¹c funkcjonuj¹ce w firmach koszty na:  pozytyw-
ne (które podczas os³abienia gospodarczego powinny rosn¹æ), wzglêdne (uwarunkowane aktu-
aln¹ sytuacj¹ rynkow¹ firmy) i negatywne (wymagaj¹ce redukcji, ustalono ¿e reklama jest kosztem
pozytywnym) (tab. 3).

Praktyka ekonomiczna wskazuje, i¿ powiêkszanie nak³adów na reklamê w trakcie os³abienia
tempa wzrostu gospodarczego (równie¿ recesji) mo¿e pozytywnie oddzia³ywaæ na kondycjê przed-
siêbiorstwa i jego pozycjê rynkow¹, jest zatem sposobem przezwyciê¿ania trudno�ci [Zazzaro
1979, Howard 1980].

 W tabeli 4 zestawiono objawy spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego i spodziewane
efekty stosowania reklamy podczas recesji. Skutki s¹ zró¿nicowane i zale¿¹ od typu produktów.

Reklama maj¹ca na celu zapewnienie wzrostu popytu, który w przysz³o�ci prze³o¿y siê na
wzrost przychodów powinna byæ traktowana w kategoriach inwestycji. Wiele cech [Dhalla 1978]
odró¿nia wydatki reklamowe od tradycyjnych inwestycji w firmie, jednak wielu autorów [www.pim-
sonline.com; Dean 1977, Cram 2001, 2002, Hillier 2001, Ryan 1999, Donaldson 1991, Wi�niewski
2002] zaleca, by reklamê rozumieæ nie jako bie¿¹cy koszt, a jako wydatki typu inwestycyjnego4.

Badania i obserwacje rynku, dotycz¹ce oceny celowo�ci ponoszenia inwestycji reklamowych przez
przedsiêbiorstwa podczas dekoniunktury, prowadzone przez specjalistów w kraju i za granic¹ (g³ównie
w ramach projektów PIMS [www.pimsonline.com] ), potwierdzaj¹ istnienie zwi¹zku miêdzy wydatkami
reklamowymi firm w okresach os³abienia tempa wzrostu gospodarczego a ich pó�niejszymi rynkowymi
sukcesami.
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4 Inwestycja to wydatek czyniony dzisiaj, aby osi¹gn¹æ korzy�ci w przysz³o�ci: Dean [1977], szerzej pojêcie
inwestycji definiuje ustawa o rachunkowo�ci Dz. U. nr 121, poz.591 art.3 ust1. pkt 17 z dnia 29.09.1994 roku.
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Podsumowanie
W literaturze przedmiotu powszechne jest przekonanie, i¿ inwestowanie w reklamê w trakcie

spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego zapewnia sukces rynkowy w czasie wzrostu koniunk-
tury. Polityka reklamowa agresywniejsza od stosowanej przez konkurencjê w trakcie recesji pozwa-
la powiêkszaæ udzia³y rynkowe, a po okresie stagnacji gwarantuje utrwalenie tych osi¹gniêæ i
znacz¹cy wzrost zysku.

W firmach redukuj¹cych dzia³ania reklamowe w okresie os³abienia, sprzeda¿-zysk spada³y, a
kiedy sytuacja ekonomiczna ulega³a poprawie powsta³e zaleg³o�ci by³y nie do odrobienia.

Dla pojedynczego przedsiêbiorstwa oraz ca³ej gospodarki prawdziwe jest stwierdzenie, i¿: wiê-
cej reklamy oznacza wiêksz¹ sprzeda¿, co z kolei stwarza wiêcej miejsc pracy i przynosi wiêkszy
zysk. A te w³a�nie czynniki stanowi¹ niezawodne lekarstwo na recesjê [O�Toole 1992].
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Summary
The amount of money Polish companies spend on the advertising is directly related to the current market

forces and economical trends. During the times of economical recession, which were experienced at the begin-
ning of the 21st century, Polish corporations were limited by their financial capabilities when it came to using
advertising. The aim of this article is to present some recommendation for the managers when it comes to making
decisions on advertising activity during low economical times.
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