
41HANDEL WEWNĘTRZNY 2016;2(361):41-50

Marcin Lipowski, Ilona Bondos
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Postrzeganie kosztów w kanałach dystrybucji usług

Streszczenie

W warunkach gospodarki sieciowej upowszechnia się praktyka wielokanałowej 
sprzedaży usług. Celem rozważań jest zaprezentowanie percepcji różnych składni-
ków kosztu całkowitego nabycia usługi przez klienta i wskazanie znaczenia ceny 
w poszczególnych kanałach dystrybucji na tle innych kategorii kosztów. W części 
empirycznej zaprezentowano wyniki badania ankietowego dotyczącego postrze-
gania kosztów korzystania z usług w różnych kanałach sprzedaży (kanał off-line,  
on-line i telefoniczny). Autorzy sformułowali pytania badawcze odnoszące się do 
tej kwestii i wykazali m.in. istotną rolę kanału off-line w kształtowaniu ogólnego 
znaczenia poszczególnych składowych kosztu całkowitego oraz brak istotnej prze-
wagi postrzeganej ceny nad pozacenowymi kosztami.
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Wstęp

Praktyka udostępniania konsumentom większej liczby kanałów sprzedaży usług jest co-
raz popularniejszym zjawiskiem. Nie ulega jednak wątpliwości, że sam fakt uruchomienia 
dodatkowych kanałów sprzedaży nie przesądza o sukcesie rynkowym. Kluczowa wydaje się 
umiejętność poprawnej identyfikacji potrzeb i oczekiwań konsumentów w zakresie sposo-
bów zakupu usług i późniejszego korzystania z nich. Proces korzystania z zakupionej usługi 
wiąże się z koniecznością ponoszenia przez usługobiorcę określonych kosztów, nie tylko 
tych mających wymiar finansowy/monetarny, które w zależności od kanału kontaktu z do-
stawcą mogą być odmiennie postrzegane przez klientów. Percepcja konsumenta obejmuje 
m.in. wartość oferty i uczciwość ceny – oba składniki związane są z kategorią kosztów. 
Rozpoznanie percepcji ponoszonych kosztów jest niezwykle ważne, gdyż kształtuje retencję 
klienta (Vogel, Paul 2015, s. 128). Celem rozważań jest znalezienie odpowiedzi na następu-
jące pytania badawcze:
PB1: Jak konsumenci postrzegają poszczególne składowe całkowitego koszty zakupu i ko-

rzystania z usługi w poszczególnych kanałach sprzedaży?
PB2: Jak ważne są dla konsumentów poszczególne składowe całkowitego koszty zakupu 

i korzystania z usługi?
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Wielość kanałów dystrybucji usług i koszty ich użycia przez konsumenta 
– ujęcie teoretyczne

Każda decyzja zakupowa wymaga od konsumenta oszacowania wartości oferty przez 
zestawienie koniecznych do poniesienia kosztów (give spacts) i planowanych do osiągnię-
cia korzyści (take aspects). Wartość definiowana jest jako całościowa ocena użyteczności 
produktu dokonywana przez konsumenta na podstawie tego, co otrzymuje i co musi dać/
poświęcić. Jest to zatem wielowymiarowy konstrukt uwzględniający łącznie elementy 
otrzymywane (np. jakość) i poświęcane (pieniądze, wysiłek) (Carlson, O’Cass Ahrholdt 
2015). Niektórzy badacze podczas definiowania postrzeganej wartości utożsamiają koszty 
z ryzykiem zakupowym; przy takim ujęciu dążenie do maksymalizacji wartości polega na 
ocenie wymiany/kompromisu pomiędzy oczekiwanymi korzyściami a ryzykiem związanym 
z zakupami w danym kanale (Forsythe i in. 2006). Innymi słowy chodzi o oszacowanie 
korzyści netto wynikających z zakupu i użytkowania. Identyfikacja kosztów postrzeganych 
przez kupujących jest ważna dla oszacowania wartości dla konsumenta pełniącej istotną rolę 
w przewidywania jego zachowań zakupowych oraz osiągania trwałej przewagi rynkowej 
(Chen, Dubinsky 2003).

Literatura przedmiotu dostarcza wiele opracowań prezentujących poszczególne rodza-
je kosztów oraz ich definicje (Guszak, Pandža 2010), co pokazuje zróżnicowanie zagad-
nienia kosztów w zależności od przedmiotu zakupu realizowanego przez konsumenta. 
Niewątpliwie specyfika usług (Machur,i Pituła 2015) determinuje istnienie i odczuwal-
ność niektórych kosztów. Badacze wskazują na brak jednolitej i powszechnej definicji 
postrzeganych kosztów (Guszak, Pandža 2010, s. 9), podkreślając jednocześnie przeważa-
jący pogląd sumowania kosztów pieniężnych i niepieniężnych (Snoj i in. 2004). Do pierw-
szych zaliczana jest cena zakupu oraz koszty transportu, instalacji, serwisu. Natomiast 
niepieniężne koszty to m.in. czas, poszukiwanie i gromadzenie informacji, wysiłek, ener-
gia, ryzyko, oczekiwanie, niepewność, opóźnienia w dostawie, koszty psychologiczne 
(Guszak, Pandža 2010). Zdaniem autorów, takie rozróżnienie kosztów ponoszonych przez 
konsumenta jest o tyle ważne, że wskazuje znaczenie kosztów pozornie niewidocznych tj. 
tych niemających finansowego charakteru. Doligalski (2013) wyjaśnia, że w przypadku 
transakcji kupna do kosztów transakcyjnych nie zalicza się ceny kupowanego dobra, lecz 
ogół pieniężnych i niepieniężnych kosztów, które trzeba ponieść, aby zawrzeć transakcję. 
Nie ulega wątpliwości, że niektóre koszty cechują się wysokim stopniem abstrakcyjności, 
co znacznie utrudnia ich pomiar i analizę wpływu na całokształt kosztów i decyzje zaku-
powe. Kluczowym elementem każdej klasyfikacji kosztów ponoszonych przez konsumen-
ta jest cena zakupu i to jej poziom w dużej mierze kształtuje ogólne wrażenie wysokości 
kosztów zakupu. Wynika to bez wątpienia z faktu, że cena jest najbardziej widocznym ele-
mentem zakupu produktu/usługi. W sposób obrazowy skomentował to Best, pisząc o ce-
nie jako o szczycie góry lodowej kosztów wynikających z zakupu i posiadania produktu/ 
usługi przez konsumenta (Best 2013, s. 274). Autor zwraca również uwagę na praktyczne 
konsekwencje zróżnicowanego poziomu wrażliwości cenowej nabywców. Otóż, niektó-
rzy konsumenci są skłonni zaakceptować wyższą cenę zakupu celem redukcji przyszłych 

handel_wew_2-2016.indd   42 2016-06-01   12:35:59



MARCIN LIPOWSKI, ILONA BONDOS 43

kosztów powstających na etapie użytkowania produkuj/usługi (np. bezpłatny serwis). Best 
stwierdza, że pozacenowe koszty zakupu i korzystania są znacznie mniej widoczne dla 
nabywcy niż cena nabycia (Best 2013, s. 274). W kontekście ceny jako jednego ze skład-
ników kosztów całkowitych ponoszonych przez nabywcę ważną kwestią jest rola ceny 
w procesie oceny jakości usług. Badacze podkreślają silniejszy związek między ceną i po-
strzeganą jakością w przypadku usług (Ferrell, Hartline 2011). Specyfika usług utrudnia 
bowiem oszacowanie jakości przed skorzystaniem z nich, a cena jest jedyną wskazówką 
jakości dostępną na etapie przed zakupowym. 

Warto zwrócić uwagę na pogląd Zeithaml (1988), która wskazuje na dwa składniki ceny 
– obiektywną oraz postrzeganą cenę. Pierwszy składnik to rzeczywista cena usługi, nato-
miast drugi to cena zakodowana w umyśle konsumenta. Autorka wskazuje na wyraźny brak 
znaku równości między tymi dwoma składnikami. Badania potwierdzają, że konsumenci nie 
znają i nie pamiętają dokładnych, rzeczywistych cen nabywanych usług; mają w pamięci 
pewne uproszczone ceny. Poziom koncentracji konsumentów, ich świadomość cen i wiedza 
z tego zakresu są na poziomie, który jest niewystarczający dla możliwości wygenerowania 
w umyśle dokładnej ceny odniesienia. Dorobek literatury z zakresu wpływu ceny odniesie-
nia na decyzje zakupowe konsumenta zdaje się potwierdzać fakt, że w umyśle kupującego 
rządzi swego rodzaju modyfikacja ceny. 

Ciekawym podejściem do zagadnienia całkowitych kosztów ponoszonych przez kon-
sumenta jest macierz autorstwa Funkhousera i Parkera (1986 s. 38). Podczas identyfikacji 
kosztów za punkt wyjścia przyjęto funkcje realizowane w kanale dystrybucji. Realizacja 
tych funkcji generuje dla podmiotu określone koszty, które zwykle przynajmniej częściowo 
są przenoszone na ostatnie ogniwo w kanale – na konsumenta. Pierwszy wymiar macierzy 
to różne kategorie kosztów mogące się pojawić podczas procesu zakupowego, natomiast 
drugi wymiar odnosi się do postaci/charakteru tych kosztów (pieniądze, czas, wysiłek, emo-
cje). Nie ulega wątpliwości, że dokładne zestawienie kosztów jest w pewnym stopniu nie-
powtarzalne, właściwe dla konkretnego nabywcy, rodzaju produktu i konkretnej sytuacji 
zakupowej (Guszak, Pandža 2010). Zestawienie tak zidentyfikowanych kosztów dotyczy 
w dużej mierze kosztów pieniężnych i nie wyczerpuje listy kosztów o charakterze społeczno- 
psychologicznym (np. dyskomfort wynikający z konieczności/lub niemożliwości kontaktu 
z personelem lub innymi klientami). Niewątpliwe jednak, samo podejście do identyfikacji 
źródła i charakteru kosztów jest ciekawe. 

Inną ważną kwestią mogącą generować koszty dla nabywcy usług są koszty zgłasza-
nia oraz rozpatrywania przez usługodawcę reklamacji. Prawdopodobieństwa wystąpienia 
wadliwości usługi (service failure) nie da się wyeliminować, można je jedynie ograniczać 
i właściwie reagować w sytuacji zaistnienia. Wadliwość usługi może przybierać różne for-
my; w ogólnym rozumieniu jest to każda sytuacja, w której dostarczana usługa nie spełnia 
oczekiwań odbiorcy (Sivakumar i in. 2014). Co ważne, właściwa czasowo i rzeczowo re-
akcja na zgłoszone niezadowolenie konsumenta może w perspektywie zwiększyć postrze-
ganą wartość usługi w oczach klienta. Tzw. service recovery paradox polega na silniejszej 
więzi klienta, który przez większe przywiązanie do oferty wykazuje swoją wdzięczność za 
uwzględnienie jego problemu (East i in. 2008). Oczywiście brak oczekiwanej (lub jakiejkol-
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wiek) reakcji ze strony usługodawcy zwiększa koszty konsumenta związane z problemem 
reklamacji, co może odreagować przez negatywne WOM i ograniczenie korzystania z usług 
w przyszłości (Wirtz, Mattila 2004).

Badacze wskazują, że podczas oferowania klientom nowych kanałów sprzedaży usług 
pojawiają się dodatkowe rodzaje kosztów obciążające usługobiorców. Oprócz wielowy-
miarowego ryzyka (Verhoef i in. 2007), są to emocje oraz konieczność dostosowania się 
(adjustment costs). Konuş, Neslin i Verhoef wyjaśniają, że koszt emocjonalny pojawia się, 
gdy wyeliminowanie kanału dotychczas używanego przez konsumenta zmusza go do korzy-
stania z innych. Natomiast koszty dostosowawcze obejmują wysiłek myślenia, uczenia się 
i przystosowania do nowych warunków zakupowych lub obsługi pozakupowej (Konuş i in. 
2014). Doligalski (2013) pisze o kosztach egzekwowania wartości, których klient oczeki-
wał, a nie otrzymał od dostawcy oraz mogących się pojawić kosztach związanych z nauką 
produktu i jego dostosowaniem do potrzeb użytkownika. 

Warto w tym miejscu wskazać na współczesną definicję kanału – punkt kontaktu klien-
ta z dostawcą usług, medium za pomocą którego następuje interakcja pomiędzy oferentem 
a nabywcą (Neslin i in. 2006, s. 93). Takie rozumienie kanału marketingowego wskazuje 
na zacieranie się różnic pomiędzy kanałem dystrybucji a kanałem komunikacji (Lipowski 
2016). Wzrost liczby kanałów komunikacyjno-sprzedażowych to jedna z ważniejszych 
zmian w handlu detalicznym przynosząca różnego rodzaju efekty (Godfrey i in. 2011). 
Główna korzyść to fakt, że konsumenci korzystający z wielu kanałów generują większą 
sprzedaż, są cenniejsi niż użytkownicy pojedynczych kanałów (Choi, Mattila 2009). Nie 
ulega jednak kwestii, że udostępnianie kolejnych kanałów sprzedaży naraża oferenta na 
ryzyko wygenerowania dodatkowych kosztów dla klienta. W zależności od kanału pew-
ne kategorie kosztów występują z większym, a inne z mniejszym nasileniem, niektóre 
koszty są właściwe dla konkretnych kanałów sprzedaży (np. prowizja w oddziale banko-
wym, obawa przed korzystaniem z wpłatomatu, ryzyko zakupu w sklepie internetowym). 
Zatem realizacja strategii multikanałowości na rynku usług powinna być starannie prze-
myślana pod kątem rozkładu kosztów w poszczególnych kanałach, a docelowo powinna 
zmierzać w kierunku zintegrowanego systemu dystrybucji – strategii omnichanneling. 
Obejmuje ona ogół aktywności związanych ze sprzedażą dóbr i usług przy wykorzystaniu 
wszelkich dostępnych kanałów marketingowych. Co ważne, konsument korzysta wów-
czas z efektów pełnej integracji w kanałach, która pozostaje pod kontrolą oferenta (Beck, 
Rygl 2015). Kluczowym przejawem ewolucji sprzedaży z multichanneling w kierunku 
omnichannelingu jest zintegrowanie kanałów umożliwiające osiągnięcie efektów syner-
gicznych. Celem jest zoptymalizowanie wydajności udostępnionych kanałów oraz doznań 
klienta z korzystania z nich (Verhoef i in. 2015). Można zatem przypuszczać, że w mo-
mencie realizacji założeń strategii omnichanneling problem kosztów ponoszonych przez 
usługobiorcę nabierze innego wymiaru, ze względu na przynajmniej częściowe ujednoli-
cenie poszczególnych składników kosztu całkowitego. Na chwilę obecną trudno mówić 
o realnych przejawach dążenia do zunifikowania sposobu obsługi klientów (Lipowski, 
Bondos 2016), o czym świadczy m.in. polityka różnicowania cen w handlu wielokanało-
wym (Wolk, Ebling 2010).
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Percepcja ceny i pozacenowych kosztów korzystania z kanału zakupu usług 
– wyniki badania

Badanie ankietowe zostało zrealizowane na przełomie III i IV kwartału 2015 roku na 
losowej próbie 1103 konsumentów, z uwzględnieniem ich warstwowego doboru na podsta-
wie kryterium wieku (uwzględniono trzy pokolenia: baby boomers (1946-1964), pokole-
nie X (1965-1980), pokolenie Y (1981-1996)1. Dane pierwotne zbierano metodą wywiadu 
bezpośredniego z wykorzystaniem kwestionariusza elektronicznego (CAPI). 

Głównym zagadnieniem poruszanym w artykule jest percepcja poszczególnych składo-
wych całkowitego kosztu zakupu i korzystania z usługi w poszczególnych kanałach sprze-
daży (por. wykres 1). Na uwagę zasługują następujące kwestie mające ścisły związek ze 
sformułowanymi pytaniami badawczymi:
 - kanały telefoniczny i internetowy cechują się zbieżnym poziomem kosztów postrzega-

nych przez usługobiorców (różnica statystycznie istotna występuje tylko w 4 rodzajach 
kosztu na 13);

1  Publikacja i badanie zrealizowane w ramach grantu naukowego Narodowego Centrum Nauki UMO-2014/13/B/HS4/01612 
pt. Modelowanie dystrybucji usług w gospodarce sieciowej.

Wykres 1
Postrzeganie wysokości kosztów korzystania z usług w poszczególnych kanałach 
i ogólne znaczenie kosztów

Uwaga: 1 – niski postrzegany koszt; 7 – wysoki postrzegany koszt.
Symbol * oznacza brak różnic w ocenie kosztu w kanale telefonicznym i internetowym – test t dla prób zależnych 
dla p<0,05.
Symbol ** oznacza istnienie różnicy pomiędzy znaczeniem danego kosztu a postrzeganym kosztem w kanale 
offline – test t dla prób zależnych dla p<0,05.
Źródło: badania własne.
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 - kanał sprzedaży stacjonarnej jest postrzegany przez usługobiorców jako najdroższy, przy 
uwzględnieniu niemal wszystkich kategorii kosztu, co ważne − również tych niemają-
cych bezpośrednio wymiaru finansowego tj. emocje, wysiłek i czas;

 - znaczenie poszczególnych składowych kosztu pokrywa się z postrzeganym poziomem 
tych kosztów w odniesieniu do kanału off-line (różnica statystycznie istotna występuje 
tylko w 4 rodzajach kosztu na 13), zatem postrzegane koszty w kanale off-line stanowią 
swego rodzaju odzwierciedlenie znaczenia, jakie mają te koszty dla nabywcy usług; im 
wyższy postrzegany poziom kosztów (np. ryzyka) w kanale on-line, tym ryzyko może 
mieć większe znaczenie dla usługobiorcy; koszty w kanale off-line stanowią punkt odnie-
sienia w ocenie istotności przez konsumenta danej kategorii kosztu nabycia i korzystania 
z usługi;

 - cena nie jest postrzegana jako najwyższy składnik kosztu całkowitego. 
Oprócz percepcji składowych kosztu całkowitego, na wykresie 1 zaprezentowano 

również swego rodzaju hierarchię ważności poszczególnych składników kosztu korzystania 
z usługi – widoczne jest najmniejsze znaczenie obawy o opinie osób z otoczenia klienta na 
temat zakupu usług w danym kanale. Wskazuje to na niewielkie znaczenie presji społecznej 

Wykres 2
Znaczenie kosztu dla poszczególnych grup wiekowych konsumentów – analiza 
korespondencji

Uwaga: 1 – nieważny koszt; 7 – bardzo ważny koszt.
Źródło: jak w wykresie 1.
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w wyborze kanału sprzedaży, wynikającej z opinii innych na temat zwyczajów zakupowych, 
a uwzględnianej w teorii planowanego zachowania (Theory of Planned Behaviour) (Ajzen 
1991).

Warto zaznaczyć, że zarówno percepcja kosztów korzystania z poszczególnych kanałów, 
jak również znaczenie tych kosztów różni się w przekroju pokoleniowym konsumentów. 
Wykres 2 stanowi graficzną prezentację tej różnicy w znaczeniu, jakie dla usługobiorców 
ma opinia otoczenia. 

Widoczny jest wzrost jej znaczenia wraz z wiekiem konsumentów – młodzi usługobiorcy 
w najmniejszym stopniu przejmują się tym, co inni pomyślą o ich preferencjach miejsca 
zakupu usług.

Podsumowanie

Zaprezentowane wyniki badania mają pewne implikacje praktyczne, szczególnie ważne 
w warunkach wielokanałowej sprzedaży usług:
 - kanały telefoniczny i internetowy cechują się zbieżnym poziomem kosztów postrzega-

nych przez usługobiorców, przy czym jest to poziom niższy niż dla kanału off-line, co 
uzasadnia oferowanie klientom obu tych kanałów - zatem nie ma mniej i bardziej ko-
rzystnego kosztowo kanału, zróżnicowane preferencje korzystania z kanałów uzasadnia-
ją ich jednoczesne funkcjonowanie; wygoda klienta (customer convenience) to składo-
wa części tzw. give aspects postrzeganej wartości usługi, podczas gdy koszty to obszar 
tzw. take aspects, zatem udostępniając oba kanały wzrasta postrzegana wartość oferty 
w oczach konsumentów preferujących odpowiednio kanał on-line lub telefoniczny;

 - cena nie jest postrzegana jako istotnie wyższy koszt niż większość pozacenowych skła-
dowych kosztu całkowitego (również jej znaczenie na tle innych kategorii kosztów 
nie jest wyraźnie większe), co uzasadnia rezygnację z koncentrowania się w komuni-
katach z konsumentem wyłącznie na aspekcie ceny jako głównego kosztu dla klienta. 
Niewątpliwie materialny charakter ceny ułatwia konsumentom uświadamianie sobie 
tego kosztu i jego znaczenia, jednak inne składowe kosztu nabycia i korzystania z usług 
mogą również stanowić skuteczny argument w komunikacji z usługobiorcami – sku-
teczny i niepowszechny. Ważne jest oczywiście uwzględnienie pozacenowych kosztów 
nie tylko w komunikacji z klientem, ale również w rzeczywistym procesie jego obsługi; 
chodzi zatem o dążenie do ograniczania również pozacenowych kosztów ponoszonych 
przez usługobiorców np. przez brak konieczności kontaktowania z dostawcą przez kanał 
off-line;

 - znaczenie poszczególnych składowych kosztu pokrywa się z postrzeganym poziomem 
tych kosztów w odniesieniu do kanału off-line, zatem kanał ten wyznacza poziom re-
ferencyjny kosztów, z którym porównywane są koszty korzystania z innych kanałów. 
Ograniczając, a w skrajnym przypadku eliminując określone kategorie kosztu w skle-
pach stacjonarnych oferent może wpływać na konkurencyjność kosztową tego kanału 
sprzedaży z kanałami zdalnymi; 
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 - zarówno percepcja kosztów korzystania z poszczególnych kanałów, jak również zna-
czenie tych kosztów różni się w przekroju pokoleniowym, uzasadniona zatem wydaje 
się polityka różnicowania standardów obsługi dedykowanej określonej grupie klientów 
– np. uruchamianie nowych, ewentualnie ograniczanie zakresu usług w już istniejących 
kanałach kontaktu z klientem w celu eliminowania okazji zaistnienia tych kategorii kosz-
tów, które dla danej grupy (wiekowej) klientów mają stosunkowo duże znaczenie. 
W ramach ograniczeń zaprezentowanych wyników autorzy wskazują na przyjętą klasy-

fikację kanałów komunikacji/dystrybucji usług przyjętą w badaniu, która jest ograniczona 
względem aktualnych praktyk rynkowych. W warunkach gospodarki sieciowej usługodaw-
cy udostępniają swoje usługi w różnej formie, na znaczeniu zyskuje kanał mobilny oraz 
różnego rodzaju formy hybrydowe. Uwzględnienie wszystkich dostępnych form kontaktu 
oferenta z nabywcą było niemożliwe z uwagi ograniczenia procedury badawczej. Również 
międzypokoleniowe zróżnicowanie percepcji kosztów zostało w artykule jedynie zasygnali-
zowane, co wynikało z wymogów dotyczących objętości artykułu.
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The Costs Perception in Service Distribution Channels

Summary

Under the conditions of the network economy, multichannel service sales are 
becoming more popular. The aim of the article is to present the perception of vari-
ous components of the total cost of service purchase and to indicate the price impor-
tance in different distribution channels in comparison to other cost categories. In the 
empirical part, the authors presented the results of a survey on the costs perception 
of using services in different sales channels (offline, online and telephone). The 
authors formulated research questions relating to this issue and showed, among 
others, the important role of offline channel in shaping the overall importance of 
individual components of the total cost, and the perceived lack of significant price 
advantage over non-price costs.

Key words: costs, service distribution, multi-channelling, price.
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Восприятие издержек в каналах распределения услуг

Резюме

В условиях сетевой экономики распространяется практика многоканаль-
ной продажи услуг. Цель рассуждений – представить восприятие разных со-
ставных частей совокупной издержки приобретения услуги клиентом и указать 
значение цены в отдельных каналах распределения на фоне других категорий 
издержек. В эмпирической части представили результаты опроса, касающе-
гося восприятия издержек пользования услугами в разных каналах продажи 
(канал off-line, on-line и телефонный). Авторы формулировали исследователь-
ские вопросы, касающиеся этой проблемы, и указали, в частности, сущест-
венную роль канала off-line в формировании общего значения отдельных ча-
стей совокупной издержки, а также отсутствие существенного преимущества 
воспринимаемой цены над неценовыми издержками.

Ключевые слова: издержки, распределение услуг, многоканальность, цена.
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