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Szanowni Państwo,

Bank BGŻ BNP Paribas to kontynuator tradycji po-
wstałego w 1919 roku Polskiego Banku Rolnego. 
Nasza instytucja niemal od stu lat gromadzi 
wiedzę na temat krajowej branży rolno-spożyw-
czej, a także dzieli się nią z klientami i partnerami. 
Bez tej wymiany doświadczeń nie zbudowalibyśmy 
naszych kompetencji i pozycji lidera sektora Agro.

Jako bank zmieniającego się świata obserwujemy 

przemiany zachodzące  w gospodarce i społeczeń-

stwie. Zmiany nie omijają sektora rolno-spożyw-

czego, a symbole technologicznego postępu jak 

stosowane coraz powszechniej drony czy tworzo-

ne specjalnie dla przedsiębiorców rolnych aplika-

cje mobilne, odgrywają coraz większą rolę w bran-

ży rolno-spożywczej. My zmieniamy się wraz z nią, 

starając się wyznaczać kierunki jej rozwoju.
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Szanujemy historię, rozumiemy teraźniejszość, a chcąc 
kształtować przyszłość, identyfikujemy główne trendy, 
które będą ją determinowały. Dlatego wraz z ośrodkiem 
THINKTANK przygotowaliśmy niniejszy trendbook. Do 
współpracy zaprosiliśmy ekspertów z różnych dziedzin, 
dzięki czemu na główne trendy patrzymy z wielu per-
spektyw: naukowca, konsumenta, bankowca, 
innowatora i biznesmena. Jestem przekonany, że 
takie interdyscyplinarne podejście będzie stanowiło dużą 
wartość dla wszystkich czytelników tej publikacji.

Nasz bank łączy tradycję z innowacyjnością i otwartością 

na świat. Budując partnerstwo z klientami, chcemy przy-

czynić się do sukcesu polskiej branży rolno-spożywczej. 

Mam nadzieję, że tegoroczna publikacja będzie inspiru-

jącym wkładem w dyskusję, która pozwoli wszystkim 

lepiej przygotować się na nadchodzące wyzwania.

Bartosz Urbaniak

BARTOSZ URBANIAK
członek zarządu Banku BGŻ BNP Paribas
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Szanujemy historię, rozumiemy 
teraźniejszość, a chcąc kształtować 
przyszłość, identyfikujemy trendy,  
które będą ją determinowały.
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MAŁGORZATA 
BONIKOWSKA

doktor nauk humanistycznych, 
europeista, specjalizuje się 
w problematyce stosunków 

międzynarodowych oraz komunikacji  
w instytucjach publicznych, współtwórca 

i prezes THINKTANK, ośrodka dialogu 
i analiz, prezes Centrum Stosunków 

Międzynarodowych
_ str. 10

NATALIA  
HATALSKA

analityk trendów, CEO  
w infuture hatalska foresight 
institute, specjalizującym się  

w definiowaniu trendów,  
autorka bloga hatalska.com  

oraz publikacji Future of Food
_ str. 6

JULIA 
IZMAŁKOWA

humanologist, psycholog, założycielka 
i CEO IZMAŁKOWA, agencji badawczej 

specjalizującej się w badaniach 
konsumenckich; wykorzystuje 

psychologię kłamstwa oraz etnografię 
dla marketingu i biznesu

_ str. 18

KATARZYNA 
BOSACKA

dziennikarka prasowa i telewizyjna, 
specjalizująca się w zagadnieniach 

konsumenckich i żywieniowych, 
prowadzi w TVN Style program  

„Wiem, co jem i wiem, co kupuję”

MICHAŁ 
KOLEŚNIKOW

dyrektor Departamentu Analiz 
Ekonomicznych, Sektorowych  

i Rynków Rolnych  
Banku BGŻ BNP Paribas 

BARTOSZ 
URBANIAK

członek zarządu Banku BGŻ BNP 
Paribas, odpowiedzialny za obszar 

Bankowości MŚP i Agro, specjalizuje się 
w tematyce finansowania agrobiznesu; 
absolwent SGH oraz Obihiro University 

of Agriculture and Veterinary  
Medicine w Japonii

_ str. 26

PAWEŁ  
WYRZYKOWSKI

analityk rynków rolnych,  
w szczególności sektora mleczarskiego, 

w Departamencie Analiz 
Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków 

Rolnych Banku BGŻ BNP Paribas

ARKADIUSZ  
KORNACKI

ekspert ds. analiz strategicznych,  
w szczególności dotyczących sektora 
bankowego w Departamencie Analiz 

Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków 
Rolnych Banku BGŻ BNP Paribas

MACIEJ 
MAJEWSKI

dyrektor Departamentu Projektów 
Innowacyjnych MŚP i Agro Banku BGŻ 

BNP Paribas, specjalizuje się  
w innowacjach w branży bankowej  
i segmencie MŚP, w szczególności  

w sektorze Agro; ekspert PARP 

MAGDALENA  
KOWALEWSKA

analityk rynków rolnych,  
w szczególności rynku owoców i warzyw 

oraz drobiu, w Departamencie Analiz 
Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków 

Rolnych Banku BGŻ BNP Paribas

MARCIN 
MAJ

współwłaściciel i wiceprezes zarządu 
agencji marketingowej H2O Creative, 

konsultant biznesowy w obszarze 
brand building, shopper i digital, 
wspiera klientów w tworzeniu 

strategii biznesowych  
oraz strategii marek

_ str. 42

KRZYSZTOF 
KLINCEWICZ

dyrektor EIT Food na kraje nordyckie  
i Europę Środkowo-Wschodnią, profesor 

Wydziału Zarządzania UW, członek 
Komitetu Wykonawczego  

ds. Technologii ONZ (2011–2015), 
specjalista ds. innowacji  

w sektorze rolno-spożywczym
_ str. 34

KACPER 
NOSARZEWSKI

futurolog, partner w 4CF Strategic 
Foresight, firmie specjalizującej się  

w realizacji celów dzięki 
przewidywaniu i kształtowaniu 
przyszłości, członek zarządu 

Polskiego Towarzystwa Studiów  
nad Przyszłością

_ str. 50
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Trendy zmieniającego się świata

– w wielu obszarach jednocześnie. Inspiracje zresztą 
najczęściej przychodzą spoza własnej kategorii. Po 
drugie, wiele firm koncentruje się na trendach ze 
strefy określanej jako new normal. To zrozumia-
łe – trendy, które się tam znajdują, obraz tego, co 
dzieje się w biznesie, oraz pokazują, co aktualnie 
ważne jest dla konsumentów. Niemniej aby stać 
się naprawdę innowacyjnym, spoglądanie wy-
łącznie na trendy wiodące nie wystar-
czy. W dzisiejszych czasach, czasach dynamicznych 
zmian, w gospodarce innowacji i gospodarce opar-
tej na wiedzy, niezbędne jest śledzenie trendów ze 
wszystkich wspomnianych stref: foresightu, inno-
wacji i reaktywnej. Tylko wtedy można wcześniej niż 
inni zauważyć zmianę i wcześniej na nią odpowie-
dzieć – nowym produktem, usługą, zmianą procedur 
czy sposobem dotarcia do konsumenta.
Jednak pytanie, które przychodzi na myśl w tym 
kontekście, to: jak można cokolwiek przewidzieć 
w perspektywie dłuższej niż pięć lat, skoro wiemy, 
że często nie sprawdza się nawet to, co prognozo-
wane było rok do przodu? Jaka jest wiarygodność 
trendów, które potrzebują nawet kilkudziesięciu lat, 
żeby dojrzeć?

odział jest prosty. Pierwszą strefę trendów, tzw.
strefę foresightu (przewidywania), budują te 
trendy, które potrzebują nawet kilkudziesięciu lat, 
żeby wejść do tzw. mainstreamu, czyli być zaak-
ceptowane i wykorzystywane przez większość spo-
łeczeństwa. Druga strefa to strefa innowacji 
– trendy potrzebują od pięciu do 20 lat, by dojrzeć. 
Trzecia to strefa reaktywna – trendy, które ją 
tworzą, zaczynają szybko zyskiwać na popularności. 
I wreszcie czwarta strefa to new normal – to 
trendy wiodące (zob. infografika – Trendy zmienia-
jącego się świata).
Większość firm, pracując choćby nad własną strate-
gią, wprowadzaniem nowego produktu czy usługi na 
rynek, po pierwsze bierze pod uwagę głównie trendy 
z własnej kategorii: branża motoryzacyjna patrzy 
na to, co dzieje się w branży moto, a branża spo-
żywcza na to, co dzieje się w branży spożywczej itd. 
Takie podejście daje jednak niepełny obraz. Zakła-
da, że konsument korzysta tylko z jednej kategorii. 
Tymczasem korzysta z wielu jednocześnie, nie żyje 
bowiem w silosach, i jeśli coś mu pasuje w jednej 
z nich, przenosi to do drugiej. Z tego powodu tak 
ważna jest szeroka obserwacja trendów  

Takie myślenie w przypadku trendów nie do końca 
jest właściwe. Zakłada bowiem, że przyszłość jest 
procesem liniowym – że jesteśmy w punkcie A i mu-
simy dojść do punktu B. Tymczasem przyszłość nie 
jest jedna, jest ich wiele. Jest przyszłość: możliwa, 
wiarygodna, prawdopodobna i preferowana. 

Dodatkowo na podstawie sygnałów zmian w obec-
nej rzeczywistości (powstających technologii, za-
chowań konsumenckich, zmian społecznych, dzia-
łań podejmowanych przez konkurencję, inwestycji 
największych graczy itd.) można wypracować sce-
nariusze tego, co może się w przyszłości wydarzyć. 

TRENDY   
XXI WIEKU

Trendy to dziś gorący temat. Wszyscy mówią o trendach. Problem polega 
jednak na tym, że zbyt często mówi się o nich stereotypowo. Traktuje się je  

jak mody, a nie jak postępujące w czasie zmiany. Tymczasem trendy możemy 
podzielić ze względu na czas, jakiego potrzebują, żeby dojrzeć.

P

NATALIA HATALSKA
analityk trendów, CEO w infuture hatalska 

foresight insitute

 Źródło: infuture hatalska foresight institute, 2017  (na osi uwzględnione wyłącznie trendy opisane w niniejszym trendbooku).
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I tych scenariuszy także jest wiele. W prognozowaniu 
przyszłości nie chodzi więc o to, żeby powiedzieć ze 
stuprocentową pewnością, co się wydarzy. Tego nie 
da się zrobić. Chodzi o to, by wskazać, co może 
się wydarzyć. Wskazać kilka scenariuszy, na któ-
re można się przygotować lub próbować je zmienić. 
Sytuację tę można porównać do jazdy samocho-
dem, podczas której nagle zmieniają się warunki 
pogodowe: pojawia się mgła, robi się ciemno i pada 
intensywny deszcz. Niewielu kierowców zdecyduje 
się w takiej sytuacji zjechać na pobocze – grozi to 
większym niebezpieczeństwem niż choćby powolne 
przesuwanie się do przodu. Większość będzie jechać 
dalej, zastanawiając się, co może się wydarzyć i jak 
można na to zdarzenie zareagować. I kiedy kierow-
ca dojedzie z sukcesem do miejsca docelowego, nie 
powie: „Ach, co za pech! Żaden ze scenariuszy się nie 
wydarzył!”. Raczej usłyszymy: „Przewidziałem wiele 

sytuacji, które mogły się wydarzyć, byłem na 
nie przygotowany, zareagowałem odpowiednio 
wcześniej i dojechałem szczęśliwie”.
Prognozowanie trendów to zajęcie wyjątkowo 
ciekawe. To także zajęcie, które daje wymier-
ne korzyści – pozwala odpowiednio wcześniej 
zidentyfikować zmianę i zaproponować kon-
kretne rozwiązanie: nowy produkt, wejście na 
nowy rynek, dotarcie do nowej grupy odbiorców. 
Przede wszystkim zaś analizowanie tren-
dów, zwłaszcza ze strefy foresightu, innowacji 
i reaktywnej, to szukanie insightów (wglą-
dów), które mogą pomóc poprawić aktualną 
strategię oraz zastanowić się nad celami/pre-
ferencjami na przyszłość. Z tego powodu pro-
gnozowanie przyszłości zawsze jest początkiem 
planowania strategicznego. Trudno wyobrazić 
sobie dziś firmę, która tego nie robi.

Stożek przyszłości

Źródło: Joseph Voros, A Generic Foresight Process Framework, 2003.
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piętach. To one są dziś największym zwolennikiem 
globalizacji i popierają porozumienie klimatyczne, 
podczas gdy Ameryka Donalda Trumpa od tego się 
odwraca. Wzrasta znaczenie potęg regionalnych, 
takich jak Turcja czy Indonezja. Rosja wróciła do 
globalnej gry, ale jej pozycja słabnie i w dłuższej 
perspektywie będzie marginalizowana. W Europie 
kryzys migracyjny, Brexit i separatyzmy powodują, 
że Unia Europejska przeżywa wewnętrzne zawiro-
wania na niespotykaną dotąd skalę.
W przestrzeni gospodarczej świat zmalał i głębiej się 
zintegrował. Dokonano imponującej rozbudowy mię-
dzynarodowego systemu handlu i finansów. Nowe 
przewagi konkurencyjne Wschodu, oparte na niskich 
kosztach pracy i prowadzenia biznesu, zachęcały 
Zachód do przeniesienia tam większości produkcji, 
lecz obecnie zaczyna się reindustrializacja. Po-
mimo światowego kryzysu utrzymało się przekona-
nie o wyższości kapitalizmu nad innymi gospodar-
czymi ustrojami, choć jego obecna forma wymaga 
radykalnej korekty.

lobalizacja, informatyzacja, urbanizacja to najważ-
niejsze zjawiska ostatnich dekad. Globalizacja przy-
niosła zbliżenie cywilizacji, wzrost skali kontaktów 
międzyludzkich i międzykontynentalnych, oraz roz-
rost wielonarodowych firm, których przychody są 
większe od niejednego państwa.

OSWOJONA WSPÓŁCZESNOŚĆ
Globalna pajęczyna Internetu połączyła świat niewi-
dzialnymi kanałami obiegu informacji, idei, towarów 
i usług. Komputery osobiste, telefony komórkowe, 
tablety i smartfony umożliwiły korzystanie z tych 
zasobów. Strukturę gospodarczą wielu krajów zmie-
niła z kolei urbanizacja; istotnie wpłynęła przy tym 
na ich tkankę społeczną. Największe światowe me-
tropolie przekraczają kilkanaście milionów miesz-
kańców, borykają się z korkami i zanieczyszczeniem 
środowiska.
W stosunkach międzynarodowych zapanował zaś 
„globalny nieporządek”. USA jest nadal je-
dynym supermocarstwem, ale Chiny depczą im po 

Zmieniła się także przestrzeń społeczno-kulturowa. 
Dobra kiedyś luksusowe zaczęły być niemal po-
wszechnie dostępne i szybciej zmieniane. Tańsze 
podróże umożliwiły rozwój międzynarodowego biz-
nesu, ale także turystyki na skalę nigdy wcześniej 
nieznaną. Zwiększył się poziom dobrobytu znacznej 
części ludzkości. Pojawiły się jednak również nowe 
wyzwania. Wciąż powiększająca się populacja ludzi 
potrzebuje coraz większej ilości żywności, a stale 
rozszerzający się zasięg międzynarodowych migra-
cji – dobrych porozumień ponadnarodowych. Roz-
wiązaniem problemów żywnościowych mogą stać 
się tworzone na morzach i oceanach farmy wodne. 
Aby nie stały się one zagrożeniem dla środowiska 
naturalnego i zdrowia człowieka, muszą powstawać 
z poszanowaniem zasad ekologii.

CO PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ?
George Friedman i inni futurolodzy kreślą wi-
zję świata za kilkadziesiąt lat. Stoją przed nami 
cztery scenariusze:  Pierwszy to chaos i niesta-
bilność.  Drugi to nowy bilateralny układ, tzw. 
zimna wojna między równoważącymi się potęga-
mi: Stanami Zjednoczonymi i Chinami.  Trzeci to  
regionalizacja, funkcjonowanie świata opartego na 
sieciowych zależnościach i regionalnych liderach. 
 Czwarty to wielosektorowa współpraca państw, 
regionów i organizmów ponadpaństwowych połą-
czona z mozolnym budowaniem zaczątków glo-
balnego zarządzania. Na razie każdy z nich wydaje 
się tak samo możliwy. Pytanie: którą drogę obierze 
ludzkość?

HYBRYDOWE  
STULECIE: CZAS 

CIĄGŁYCH ZMIAN
Życie w okresie przejściowym, między epokami, jest trudne. Zwiększa się  

chaos i niestabilność. Dziś jesteśmy właśnie w takim momencie  
– świat przechodzi z dwubiegunowości do wielobiegunowej  

„globalnej wioski”, której losy są nieznane. Kiedyś takie przeobrażenia  
zajęłyby stulecia, teraz czas biegnie bardzo szybko.  

I przynosi coraz więcej niepewności.

G

MAŁGORZATA BONIKOWSKA
współtwórca i prezes THINKTANK

KOMENTARZ
MICHAŁ KOLEŚNIKOW |  DYREKTOR DEPARTAMENTU ANALIZ EKONOMICZNYCH,  

SEKTOROWYCH I RYNKÓW ROLNYCH BANKU BGŻ BNP PARIBAS

W tak szybko zmieniającym się świecie jedno jest pewne – wszyscy będziemy potrzebować żywności. 
Znacznie więcej niż dziś, gdyż tempo bogacenia się dużej części ludzkości jest bezprecedensowe, a światowy 
przyrost naturalny nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Jednocześnie zasoby potrzebne do produkcji 
żywności często są ograniczone lub nawet się wyczerpują. Jak w takich warunkach zapewnić efektywnie 
działający globalny system żywnościowy? To trudne. Dlatego jeśli nie dojdzie do przełomowych zmian, 
będziemy mieli do czynienia z kolejnym światowym kryzysem żywnościowym. Nie w roku 2050, tak często 
przytaczanym w dyskusjach, ale prawdopodobnie dużo wcześniej – w ciągu najbliższych 10 lat.
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ODPOWIEDZIALNE 
PRZYWÓDZTWO
WYZWANIE WSPÓŁCZESNOŚCI

RYNEK WIEDZY
ŹRÓDŁO INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW

Osiem najbogatszych osób na świecie ma tyle samo 
majątku co połowa świata, a dokładniej 3,6 mld najbied-
niejszych. W dniu inauguracji tegorocznego Światowego 
Forum Ekonomicznego, odbywającego się w szwajcarskim 
Davos, Oxfam International opublikował raport o tych 
pogłębiających się nierównościach ekonomicznych. Ta-
kie dane szokują i mogą być trudne do zaakceptowania 
z etycznego punktu widzenia. Nie są również obojętne biz-
nesowi. Nierówności powodują bowiem kryzysy, a kryzy-
sy – społeczne, polityczne i ekonomiczne – wpływają na 
wyniki finansowe firm. 
Jak rozładować narastające napięcia? Możliwe jest to je-
dynie z odpowiedzialnymi przywódcami. 
Elastyczne i świadome przywództwo niezbędne jest 
w skali makro – w państwie i instytucjach pożytku pu-
blicznego – oraz w skali mikro – naszych własnych biz-
nesach. Dobrzy liderzy, menedżerowie i przedsiębiorcy 
to szefowie efektywnie zarządzający swoimi zespołami. 

Jesteśmy świadkami dynamicznych zmian na ryn-
ku pracy. Moc obliczeniowa komputerów stale rośnie 
i powoduje rozwój robotyki oraz inteligentnych maszyn. 
Wprawdzie nie zastąpią one człowieka, zmienią jednak 
przyszłość pracy. Wiele firm nie jest w stanie samodziel-
nie opracować pełnego know-how niezbędnego do ich 
funkcjonowania, szuka więc nowych rozwiązań i decy-
duje się na pozyskiwanie wiedzy z rynku. Może to być 
wiedza pochodząca od ekspertów zewnętrznych, innych 
przedsiębiorstw, a nawet własnych klientów. Dopusz-
czenie do organizacji pracowników z zewnątrz niesie 
jednak za sobą pewne ryzyko, np. wywołuje reakcje 
obronne u pracowników stałych. Problemy zgłaszają też 
pracodawcy. Według raportu Deloitte (Trendy HR 2017) 
66 proc. pracodawców sądzi, że w perspektywie najbliż-
szych trzech do pięciu lat znacznie wzrośnie zatrudnienie  

Taki odsetek pracodawców nie jest przygotowany 
na zarządzanie personelem, złożonym  
z pracowników na etacie i bez etatów.
Źródło: Trendy HR 2017, Deloitte, 2017.

49%

KOMENTARZ
ARKADIUSZ KORNACKI |  EKSPERT DS. ANALIZ STRATEGICZNYCH BANKU BGŻ BNP PARIBAS

Informacja oraz nowoczesne technologie stają się coraz tańsze i bardziej dostępne, a jednocześnie 
otaczająca nas rzeczywistość jest coraz bardziej skomplikowana. Trudno na bieżąco śledzić  
oraz rozumieć znaczenie i potencjalne wykorzystanie zmian, które dzieją się w otoczeniu firmy.  
Dlatego warto otworzyć własną organizację na wiedzę i pomysły osób z zewnątrz.

Osiągają założone wyniki finansowe. Nie są to jednak 
jeszcze przywódcy. Ci sięgają dalej i głębiej. Przywódca 
wychodzi poza najbliższe otoczenie swojej firmy i jej in-
teresariuszy.
Przywódca ma też wszechstronną wiedzę. To solidna edu-
kacja humanistyczna pozwala mu całościowo patrzeć na 
biznes i – szerzej – na świat. Potrafi ponadto zarządzać 
różnorodnością. Rozwój firmy i realizacja strategii są bo-
wiem bardziej prawdopodobne, gdy umiejętnie wykorzy-
stuje się heterogeniczności grupy: odmienności i różnice 
indywidualne pracowników.
Firmy, na czele których staną tacy przywódcy, osiągną 
najwięcej, gdyż to właśnie oni podejmą najbardziej trafne 
decyzje biznesowe. 

pracowników nieetatowych. Ponad połowa nigdy nie ko-
rzystała z crowdsourcingu lub nie rozumie, na czym 
on polega.
Nie da się uciec od tych trendów, gdyż to one będą przy-
szłością rynku. Przykładem organizacji, która umiejętnie 
połączyła robotykę i inteligentne przetwarzanie danych 
z elastyczną strategią kadrową, a przy tym zmaksymali-
zowała wydajność i sprawność działania, jest Amazon. 
Firma w okresie świątecznym zwiększa zatrudnienie na-
wet o 40 proc. W zeszłym roku zatrzymała jednak na stałe 
14 proc. pracowników sezonowych, gdyż w rozbudowa-
nych technologicznie magazynach potrzebowała coraz 
więcej ludzi do pracy (za: „The Wall Street Journal”).

Już za dekadę zapotrzebowanie na absolwentów 
nauk humanistycznych będzie większe  
niż na programistów lub inżynierów.
Źródło: Mark Cuban, miliarder i inwestor, NBA All-Star Technology Summit.

10 lat
KOMENTARZ
MAŁGORZATA BONIKOWSKA | DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH, PREZES THINKTANK

Przywództwo to tworzenie nowej rzeczywistości, która wychodzi naprzeciw przyszłości.  
Zmiana świata nie jest jednak możliwa bez solidnej wiedzy o naturze człowieka. 
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43
EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA
SZANSA NA ROZWÓJ

PRZEJRZYSTOŚĆ
WYMÓG KONSUMENTA

KOMENTARZ
MAŁGORZATA BONIKOWSKA | DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH, PREZES THINKTANK

Współdzielenie nie jest możliwe bez zaufania. Niestety badania Edelman Trust Barometr  
z 2017 roku pokazują, że na świecie to wartość w kryzysie. Powinniśmy zatem starać się  
odbudować wzajemne zaufanie, w czym może nam pomóc właśnie sharing economy.

KOMENTARZ
PAWEŁ WYRZYKOWSKI | ANALITYK BANKU BGŻ BNP PARIBAS

Jak wynika z badań GfK CAPIBUS przeprowadzonych w 2014 roku na zlecenie Banku  
BGŻ BNP Paribas, nadal głównym kryterium zakupu produktów żywnościowych jest cena.  
Konsumenci zwracają jednak coraz większą uwagę również na jakość żywności.

Ekonomia współdzielenia nie wydaje się niczym 
nowym, bo wymiana sąsiedzka oparta na wzajemnych 
przysługach istnieje od zawsze. Współcześnie ma ona 
jednak zupełnie nowe oblicze i wychodzi poza wspiera-
nie kręgu najbliższego otoczenia. Opiera się na kooperacji 
z nieznajomymi, najczęściej odpłatnie. Jest czasowym 
korzystaniem z dóbr lub usług dostarczanych przez oso-
by prywatne (Consumer to Consumer, czyli konsument 

– konsument) i/lub firmy (Business to Consumer, czyli 
firma – konsument).
Dlaczego jednak chcemy lub musimy się dzielić? To ry-
nek wymógł na użytkownikach zmianę mentalną. Sharing 
economy jest innowacją społeczną, która nie poja-
wiłaby się bez platform internetowych i kryzysu finan-
sowego z 2008 roku. Dostęp do produktu lub usługi stał 
się substytutem własności, bo w niektórych obszarach 
życia posiadanie przestaje być ludziom potrzebne. Liczy 
się możliwość używania.

Siłą napędową trendu są millennialsi (zwani też genera-
cją Y lub pokoleniem cyfrowym). Nowy paradygmat 
posiadania zmienia też rynek pracy. Młodzi w dużo 
większym stopniu niż poprzednicy (pokolenie X) potrze-
bują elastyczności i niezależności. W badaniu YouthSpeak 
2015 aż 61 proc. spośród respondentów kwalifikujących 
się jako millennialsi zadeklarowało, że chciałoby prowa-
dzić własną działalność gospodarczą.
Wspólne użytkowanie jest przyjazne dla środowiska na-
turalnego i sprzyja budowaniu więzi społecznych. Przy-
szłość w sharing economy dostrzega również Komisja 
Europejska – według niej nowy model biznesowy gospo-
darki współdzielenia może wesprzeć zatrudnienie i wzrost 
gospodarczy w UE (za: A European Agenda for the Colla-
borative Economy, 2016).

Kto, gdzie, w jakich warunkach i z jakich składników 
produkuje? Dziś chcemy to wiedzieć – i wszystko to może-
my sprawdzić, a świadomość konsumencka stale wzrasta. 
Otwartość, autentyczność i transparentność szczególnie 
dotyczą sektora rolno-spożywczego. Zwracamy uwagę 
na skład produktów oraz ich jakość nie tylko po to, aby 
zdrowo się odżywiać. Jedzenie nie służy już jedynie do 
zaspokajania głodu – chcemy nadać mu głębszy sens.
Jak dowodzą dane z rynku, chętniej sięgamy po produkty 
certyfikowane, bezpieczne dla otoczenia oraz wolne od 
wyzysku (fair trade). Najwyższe normy ekologiczne ma 
spełniać zarówno żywność, jak i opakowanie. Kluczowe 
staje się więc też, kto jest producentem żywności i gdzie 
ma gospodarstwo, tak abyśmy mogli sprawdzić, jak po-
wstaje jego „superfood”.

Spersonalizowana oferta żywieniowa dla wegan, cukrzy-
ków, osób na diecie bez glutenu lub laktozy, czy też po 
prostu osób na diecie, to już standard. Za chwilę normą 
stanie się żywność w opakowaniach, które same będą 
przypominały, że wygasa data przydatności produktu do 
spożycia.
Rynek żywności ekologicznej w Polsce stale się rozwi-
ja – to dopiero początek innowacji w branży. Będą one 
postępowały coraz szybciej, zwłaszcza przy odpowiednim 
wyedukowaniu społeczeństwa. Świadomi obywatele sami 
wymuszą pozytywne zmiany. Warto pamiętać również 
o cenie produktu, bo my, Polacy, nie lubimy przepłacać. 
Dobrze, aby ekologiczny produkt nie zrujnował naszego 
portfela.

Tyle wyniesie do 2025 roku globalny przychód 
z ekonomii współdzielenia w pięciu kluczowych 
obszarach: usługi finansowe, transport, hotelarstwo, 
turystyka oraz obsada etatów.
Źródło: Five steps to success in the sharing economy, PwC, 2015.

335 mld dol.

Tyle średnio wydał Polak na produkty ekologiczne 
w 2014 roku. W Polsce wciąż jest to rynek  
z dużym potencjałem rozwoju.
Źródło: The World of Organic Agriculture 2014, FiBL-IFOAM. 

3 euro
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5
ZERO MARNOTRAWSTWA
OSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA

Według GUS statystyczny Polak w 2015 roku wypro-
dukował ponad 280 kg śmieci. Prognozy wskazują jednak, 
że z każdym rokiem będzie wytwarzał ich coraz więcej. 
Z pewnością jesteśmy liderem w foliówkach. Być może 
dlatego, że torebki te często są darmowe. Wkrótce jed-
nak to się zmieni – UE wdraża program ograniczający ich 
liczbę w sklepach. Od stycznia 2018 roku lekkie torby na 
zakupy będą odpłatne. Do końca roku ich zużycie powin-
no spaść do 50 proc., a do 2019 roku nawet o 80 proc., 
w 2020 roku mają z kolei zostać zakazane (za: Eurostat).
Zero śmieci – czy to w ogóle możliwe? Okazuje się, że 
tak. Bea Johnson, pionierka ruchu Zero Waste, wraz 
ze swoją rodziną i psem rocznie produkuje zaledwie pół 
litrowego słoika odpadów, a dzięki odpowiedzialnej kon-
sumpcji oszczędza 40 proc. wydatków. Jak pójść w jej 
ślady? Wystarczy wdrożyć zasadę „5R”: refuse, reduce, 

KOMENTARZ
MAGDALENA KOWALEWSKA | ANALITYK BANKU BGŻ BNP PARIBAS

Według szacunków Parlamentu Europejskiego marnotrawstwo żywności w UE sięga 88 mln ton rocznie,  
czyli aż 173 kg na osobę. Oznacza to koszty, które Komisja Europejska wycenia na 143 mld euro.  
W Polsce, według danych Greenpeace, marnujemy około 9 mln ton żywności.  
To nie tylko problem ekonomiczny, ale i społeczny.

reuse, recycle and rot – dokładnie w tej kolejności. Czyli 
nie używać, a jeśli to niemożliwe – redukować, używać 
wielokrotnie, potem zrecyklingować i zakompostować. 
Idea Zero Waste jest trendem przyszłości. Ze względu na 
ochronę środowiska naturalnego, ale i redukcję kosztów. 
Śmieci mogą przynosić duże pieniądze. Warto umieć je 
monetyzować. Mistrzem recyklingu jest Szwecja, która 
w przerabianiu śmieci na energię doszła do takiej per-
fekcji, że aż… zabrakło jej śmieci. Dziś Szwedzi kupują je 
od sąsiedniej Norwegii i dalekich Włoch. W Szwecji na 
wysypiska trafia zaledwie 1 proc. odpadów. Gdyby inne 
państwa skorzystały z jej przykładu, być może ropa byłaby 
niewiele droższa od wody.

Taki poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła Polska ma uzyskać do 2020 roku. 
Określają to regulacje unijne. Tymczasem w 2014  
i 2015 roku poziom recyklingu tych czterech rodzajów 
odpadów wyniósł zaledwie 26 proc.
Źródło: mos.gov.pl.

50% KONSUMENT
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RZECZYWISTOŚĆ 
Rzeczywistość ma problem ze swoim PR-em – nikt 
nie lubi tego słowa. Dlatego ludzie postanowili rze-
czywistość nazywać trendem. Weźmy najbardziej 
popularny trend – mobile, czyli mobilny. Na pra-
wie każdej konferencji w mojej branży to on bryluje 
w programach. Pytanie: co to za trend? Przecież 
mobile to nasza codzienność.
Nazywanie rzeczywistości trendem jest niebezpiecz-
ne, ponieważ wskazuje, że jest to jeszcze proces i ist-
nieje inna opcja. Tymczasem wspomniany mobile 
jest integralną, a nie opcjonalną częścią naszego 
życia.
Rzeczywistość zmienia się albo dramatycznie powoli, 
albo tak nagle, że jest nie do przewidzenia. W związ-
ku z tym jedyne, co nam pozostaje, to czujność i per-
manentne dokonywanie czegoś, co my w IZMAŁKO-
WA nazywamy reality check, czyli sprawdzanie 
rzeczywistości.  

łowo „trendy” bywa nadużywane, zwłaszcza pod 
koniec roku, gdy robimy bilans i chcemy zarówno 
podsumować przeszłość, jak i wyznaczyć perspek-
tywy rozwoju. Od 11 lat prowadzę badania i wiem, 
że prognozując, warto opierać się przede wszystkim 
na danych.

PO CO NAM TRENDY?
Ludzie fatalnie się czują, kiedy nie mają nad czymś 
kontroli. Trendy zaś dają nam złudzenie pewności 
– choć osłabiają naszą czujność i ostrość widze-
nia, tworzą pozór wiedzy, a to zapewnia komfort. 
W trend łatwo jest wierzyć zwłaszcza dzięki liczbom, 
bo z nimi się nie dyskutuje. Ale prawda jest taka, że 
i one są złudzeniem. Ekonomiści, którzy sami po-
nieśli straty w wyniku wielkich kryzysów, doskonale 
o tym wiedzą. Z tego powodu jako badacz i psycho-
log zdecydowanie bardziej niż w górnolotne trendy 
wierzę w trzy dużo mniej sexy, ale za to bardziej 
prawdziwe zjawiska:

MOŻLIWOŚCI
Z jakichś powodów ludzie nie lubią również słowa 
„możliwości”. Jest ono za bardzo powszechne, być 
może za mało pewne siebie, za mało trendy. Dlatego 
precyzyjne targetowanie reklamy mylnie nazywane 
jest trendem – to tylko techniczna możliwość, która 
będzie coraz lepsza. Ludzie zawsze mieli potrzebę 
indywidualizacji, my mamy teraz po prostu nowe 
możliwości realizacji bardzo starej potrzeby.
Ważne w możliwościach jest to, że nie z każdej chce-
my skorzystać. Bo nie są one zgodne z naszą naturą, 
nie wpisują się w nasz osobisty krajobraz czynności. 

PREFERENCJE
Najważniejszy trend ostatnich lat: video. Dowo-
dem na to, jak wielki, powszechny i nieuchronny 
to trend, jest to, że młodzi ludzie więcej oglądają 
YouTube’a, niż czytają. I to, że nawet się uczą dzięki 
temu serwisowi. Tak mają. Tak będą mieli.
Tak jak ludzie rozczulali się na myśl o lemoniadzie 
w PRL-u, tak młody człowiek mówi teraz o wideo. 
To z tym dorasta, póki nie pojawi się coś nowego. 

Tylko dlatego, że my, którzy do nich mówimy, mamy 
inaczej, nie oznacza, że to jest jakiś wielki trend. To 
jest po prostu preferencja generacji. Dlatego warto 
szybko uzbroić się w cierpliwość i spędzić trochę 
czasu na zrozumieniu: dlaczego, w jaki sposób i kie-
dy tego kanału komunikacji używać. Bez oceniania, 
bez lamentowania, jak to kiedyś było inaczej…
Oczywiście warto śledzić trendy i starać się „być na 
bieżąco”. Trzeba do nich jednak podchodzić krytycz-
nie. Istotne jest trzymanie „ręki na pulsie” i szybkie 
reagowanie na rzeczywistość, możliwości i prefe-
rencje wybranej przez nas grupy. Jest to wymagająca 
praca, ale dzięki niej w większym stopniu możemy 
przewidzieć sukces naszej marki.

LEPSZA ZWYCZAJNA 
PRAWDA NIŻ 

ATRAKCYJNA ILUZJA

Taki odsetek  konsumentów przeszukuje 
Internet przed wizytą w sklepie stacjonarnym. 
Klienci chcą świadomie podejmować decyzje 
zakupowe, dlatego chętnie sprawdzają  
jakość oferty wielokanałowo.

Źródło: Opiniac.com. 

70%

Przyszłość jest nieprzewidywalna, uczula nas futurolog Kevin Kelly.  
Daron Acemoglu, autor bestsellera Why nations fail, twierdzi, że nie można  
w ekonomii robić prognoz na więcej niż pięć lat. Zdaniem profesora Philipa 

Zimbardo część ludzkiej osobowości nie poddaje się przewidywaniom, dlatego 
robiąc długoterminowe prognozy, należy być ostrożnym i uzbrojonym  

w wielowymiarowe dane – przede wszystkim z teraźniejszości.

Jak mówi psycholog Elliot Aronson, złudzenia pozwalają żyć, ale ich brak umożliwia 
robienie dobrych interesów. Dlatego warto umieć analizować życie i odróżniać 
realne trendy (zjawiska powszechnie nieopisane) od modnych haseł.

S

JULIA IZMAŁKOWA
założycielka IZMAŁKOWA,  

analityk zachowań konsumenckich
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NERWICA KONSUMENCKA
JAKIE SĄ JEJ KONSEKWENCJE?

SUPERCZŁOWIEK
TO WŁAŚNIE JA!

Taki procent konsumentów korzysta z programów 
lojalnościowych. Warto dobrze poznać swojego 
klienta i odpowiedzieć na jego rzeczywiste  
potrzeby, bo to się po prostu opłaca.
Źródło: Raport Lojalni 2017.

81 %

Nerwica ta powstaje z nieumiejętności poradzenia 
sobie ze zbyt dużą liczbą informacji. Czynności, które 
wcześniej były automatyczne, dziś stają się świadome, 
a w konsekwencji wykańczające. Dlatego bardziej zmę-
czeni czujemy się podczas zakupów w Leroy Merlin niż 
po wspinaczce górskiej. 
Nerwica konsumencka jest wynikiem:  zbyt duże-
go wyboru – straciliśmy umiejętność rozróżniania potrzeb 
od zachcianek, bo produkty w reklamach krzyczą do nas, 
że musimy je mieć, by być szczęśliwi czy zdrowi;  zabu-
rzonej hierarchii wartości i atrybutów – wybierając pro-
dukty, musimy dziś odpowiadać sobie na mnóstwo pytań 
(np. przy zakupie mleka, czy wybrać sojowe, kokosowe, 
bez laktozy…);  sprzecznych informacji – to, co było zdro-
we wczoraj (np. mleko sojowe), dzisiaj zdrowe już nie jest. 
Aby pomóc konsumentowi w radzeniu sobie z nerwicą 
i zwiększyć szanse, że za nami podąży, trzeba: 

Był czas bohaterów, ale minął. Dziś nawet dzieci pra-
gną być gwiazdami, celebrytami, gamerami, blo- i vloge-
rami, a do tego wystarczy tylko iPhone, mikrofon i niesza-
blonowa osobowość. Wielu wydaje się, że łatwo osiągnie 
sukces, tymczasem blogerów jest miliony, a tylko kilku 
udaje się przebić… To zderzenie wyobrażenia z rzeczy-
wistością prowadzi do: rozżalenia, że jest się niedocenio-
nym; coraz większego porównywania się z innymi i hejtu 
w stosunku do innych. Problem polega jednak na tym, że 
dziś te emocje towarzyszą prawie każdemu, bo jeśli ich 
nie emitujemy, chłoniemy je, przebywając w wirtualnym 
świecie. Osób, które nie czytają Pudelka, unikają TV i nie 
mają konta na Facebooku, a więc są pozbawione tych 
uczuć, jest garstka. Co to oznacza dla marek? Dzisiejszy 
człowiek chce być tym, kogo podziwia, ale jednocześnie 
chce być unikatowy. Dlatego tak ważne jest dla niego, 
by inni nie widzieli, że kogoś kopiuje – bo królem naszego 
świata jest indywidualność. Marki powinny w taki sposób 

KOMENTARZ
JULIA IZMAŁKOWA | ANALITYK ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

Jeżeli coś brzmi znajomo – najprawdopodobniej jest znane wszystkim. Jeżeli coś brzmi banalnie –  bardziej 
niż pewne, że takie jest. W poszukiwaniu trendów warto szukać głęboko – tam, gdzie inni nie mają 
cierpliwości, kompetencji czy ochoty. Dzięki temu zostaniesz odkrywcą, a nie sprzedawcą.

KOMENTARZ
JULIA IZMAŁKOWA | ANALITYK ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

„Być bohaterem” to znaczy „robić coś dla kogoś”. Teraz zdecydowane większa tendencja jest do tego,  
by „ktoś chciał zrobić coś dla mnie”. Dla biznesu to dobra okazja, by pozyskać i utrzymać przy sobie  
rzesze hojnych odbiorców. Trzeba tylko wiedzieć, jak do nich mówić. 

 odchudzić własną ofertę – tylko dlatego, że coś ma 
konkurencja, nie znaczy, że Ty musisz to mieć. Dużo cza-
su poświęć na znalezienie prawdziwie niezaspokojonej 
potrzeby, a nie szybko mijającej zachcianki.  odważnie 
wyrzucać informacje, które nic nie wnoszą – bądź jak 
GPS: albo w prawo, albo w lewo. Nie ma opcji, jest wy-
raźna wskazówka.  przyjąć, że nie ma prawdy obiek-
tywnej i przestać dyskutować z przekonaniami – zmiana 
przekonań jest zawsze trudna, w porywach niemożliwa 
i kosztowna. Pytanie: chcesz być skuteczny – czy chcesz 
mieć rację? Zbadaj przekonania ludzi, a potem z nimi nie 
dyskutuj. Tylko wtedy, kiedy Ty jako marka nie masz ner-
wicy i wiesz, do czego zmierzasz, jesteś w stanie poradzić 
sobie z nerwicą konsumencką.

współpracować z celebrytami, aby superczłowiek czuł, że 
wybierając je, nikogo nie naśladuje. Strategia plus – 
superczłowiek nie chce z niczego rezygnować, bo potrafi 
wszystko, np. jeść, co chce, i nie tyć. Z poziomu komunika-
cji oznacza to, że nie możemy pozbawiać niczego naszego 
produktu – musimy mu dodać wszystko, co najlepsze dla 
superczłowieka. Łagodność – superczłowiek czasem 
odczuwa, że nie jest taki super. To rodzi zwątpienie we 
własną wielkość. Wówczas lgnie on do marek, które pod-
kreślają, że nie musi na sobie wywierać takiej presji; raz 
na jakiś czas może po prostu być ludzki, niedoskonały.

Taki odsetek konsumentów w Europie reaguje 
pozytywnie na reklamę, gdy jest humorystyczna. 
Być może śmiech jest lekarstwem na nerwicę 
konsumencką. Warto wykorzystać tę wiedzę  
przy obmyślaniu kampanii reklamowych.
Źródło: Global Trust in Advertising, Nilsen, 2015.

53%
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43
ZAWSZE SPÓŹNIONY
WYMAGAJĄCY ODBIORCA

KOMENTARZ
JULIA IZMAŁKOWA | ANALITYK ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

Ciągłe jesteśmy w biegu, tak w domu, jak i w pracy. Dlatego łakniemy komfortu – najlepszej jakości  
i jednocześnie prostych rozwiązań. Z jednej strony, aby za pomocą produktu/usługi znów szybko  
dać sobie z czymś radę, a z drugiej – by zyskać poczucie, że wreszcie ktoś o naszą wygodę dba.

KOMENTARZ
MAGDALENA KOWALEWSKA | ANALITYK BANKU BGŻ BNP PARIBAS

Według danych GIJHARS w Polsce w 2016 roku funkcjonowało 23,4 tys. gospodarstw ekologicznych, co 
plasuje nas na szóstym miejscu wśród krajów UE. Co ważne – dynamicznie rozwija się też przetwórstwo 
ekologiczne. W 2016 roku takich podmiotów było 705, czyli o 25 proc. więcej niż w 2015 roku.

Żyjemy w czasach, kiedy zaraz po kupieniu iPhone’a 
mówią nam, że lada moment będzie nowy – bardziej 
nowoczesny. Żyjemy w świecie, kiedy wychodząc z pracy, 
mamy poczucie, że znów nie zdążyliśmy dojść nawet do 
połowy listy ze sprawami do załatwienia (to do). Jesteśmy 
spóźnieni i w życiu osobistym – by być dobrym partnerem 
czy wspaniałą siostrą. Skutkiem tego jest ciągłe poczucie 
winy; poczucie, że powinniśmy dawać z siebie więcej.
Co robi człowiek, którego drugie imię to frustracja? Zajada! 
W znaczeniu dosłownym i metaforycznym. Dlatego przy-
jemności zaczęły być naszym plastrem na rany. Ważne 
jest, by produkt dostarczał nam tyle benefitów, ile potrze-
bujemy. Ma być przyjemnie. Dlatego oczekujemy od marek, 
że ofiarują nam wszystko, czego chcemy, bez kadzenia 
i wysiłku. Ma być lekko i intuicyjnie.

Czego zatem powinny nauczyć się marki? Prostota – do 
przeciążonych ludzi trafiają proste komunikaty, najlepiej 
oparte na ogólnych sądach. Dlatego oszczędźmy im de-
tali. Informacja ma być jasna: zdrowe lub nie; dla dzieci 
lub nie. Natychmiastowość – ludzie zawsze chcieli 
mieć wszystko najszybciej, tyle że teraz „najszybciej” zna-
czy „natychmiast”. Stąd tak ważne jest przewidywanie 
ich potrzeb, zanim zostaną nazwane i wypowiedziane. 
Niecierpliwość – konsument nie ma tolerancji dla 
pomyłek marki, wymaga najlepszego standardu. Ale na 
tym nie poprzestaje. Chce marki, która ukoi jego wyrzuty 
sumienia, że znowu z czymś nie zdążył. Pomóż mu w tym, 
a chętnie przy Tobie zostanie. Bo zawsze spóźniony lubi 
tych, którzy podają mu rękę.

Dziś każdy chce jeść smacznie i zdrowo, ale produkty 
oferowane przez wielkie koncerny wzbudzają (słusznie 
bądź nie) coraz mniejsze zaufanie. Wokół wytworów rol-
nictwa wielkoformatowego narosło wiele mitów rozpo-
wszechnianych przez fit-blogerów i „dietetyków” z Insta-
grama. Podejrzliwie patrzy się niemal na wszystko: owoce 
i warzywa – bo są pryskane tzw. szkodliwą chemią, na 
zboża, soję i kukurydzę – bo z pewnością są to odmiany 
modyfikowane genetyczne (GMO). A dziś przecież żyw-
ność jest bezpieczna, bo kontrolowana jest bardziej niż 
kiedykolwiek wcześniej.
Coraz więcej klientów chce na swoich talerzach tego, co 
jest bio i eko. Dlatego chętnie zaopatrują się w żywność 
na popularnych targach miejskich, gdzie mają bezpośred-
ni kontakt z producentami, lub sami stają się rolnikami 
z miniogrodem na własne potrzeby. Ma to wiele zalet – 
samodzielnie wyhodowane pomidory zawsze smakują 
lepiej niż te ze sklepu, a po zioła do sałatki wystarczy 

sięgnąć za okno. Balkonowe warzywniaki i grządki na da-
chu to częsty element miejskiego pejzażu. 
Mark Ridsdill Smith, londyński popularyzator miejskiego 
rolnictwa, na własnym balkonie wyhodował w ciągu sze-
ściu miesięcy ponad 53 kg warzyw i owoców o wartości 
niemal 600 funtów. Prywatne ogrodnictwo wspiera rów-
nież m.in. IKEA. Zespół Space 10 pod koniec 2016 roku 
zaprezentował Growroom – żyjący mebel zbudowany z 17 
kawałków sklejki do samodzielnego montażu, mierzący 
niecałe 3 metry wysokości. Można w nim uprawiać warzy-
wa, owoce lub zioła. Plan konstrukcji został udostępniony 
i nieodpłatnie można pobrać go ze strony Space 10 na 
GitHubie.

Taki odsetek polskich internautów kupowało  
online w 2017 roku (50 proc. w roku 2016).  
To dlatego, że e-sklepy są stale dostępne,  
przez co pozwalają m.in. zaoszczędzić nam czas.
Źródło: E-commerce w Polsce 2017, Gemius dla e-Commerce Polska.

54%

JEDZ LOKALNIE
PATRIOTYZM KONSUMENCKI

Nawet o tyle może zdrożeć żywność do 2050 roku. 
Jest to spowodowane zmianami klimatycznymi 
oraz coraz trudniejszymi warunkami uprawy  
roślin i chowu zwierząt.
Źródło: Climate Change. Impact on Agriculture  
and Costs of Adaptation, IFPRI, 2009.

121%
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DOSTAWA JEDZENIA
E-COMMERCE ŚWIEŻYCH PRODUKTÓW

Wiedza na temat zdrowego żywienia wzrasta, tak 
jak apetyt na „nowe smaki”. Coraz szybsze tempo życia 
sprawia jednak, że trudno jest znaleźć czas na zakupy 
i samodzielne przygotowywanie posiłków. Zamawianie 
dań do domu mają w odruchu zwłaszcza mieszkańcy 
miast. Niezależnie, czy jest to zwykła pizza czy wymyśl-
ny catering na imprezę, „klikasz, płacisz i patrzysz, jak 
jedzenie zmierza w twoją stronę” – jak głosi slogan rekla-
mowy UberEATS. Kulinarna taksówka czy też aplikacja 
Pyszne.pl pozwalają w kilku prostych krokach wybierać 
potrawy z oferty setek pobliskich restauracji i gwaran-
tują ich dostawę najpóźniej w ciągu 60 minut od złoże-
nia zamówienia. Obecnie trudno wyobrazić sobie życie 
bez takich usług, a zapotrzebowanie na nie będzie wra-
stać. Konieczna jest zatem coraz większa automatyzacja  

KOMENTARZ
KACPER NOSARZEWSKI | PARTNER W 4CF STRATEGIC, FUTUROLOG

Na polskim rynku konkurencyjne warunki działania operatorów logistycznych i przedsiębiorców internetowych 
sprawiły, że klienci oczekują błyskawicznej dostawy – nawet tego samego dnia. Kto nie jest w stanie tego 
zapewnić, a jednocześnie zagwarantować jakości produktów, ten nie będzie mógł zaistnieć w e-handlu.

każdego aspektu dowozu zamówienia. Być może dania 
mogłyby być dostarczane przez drony, aby skrócić czas 
oczekiwania i obniżyć koszty dostawy.
Klienci oczekują jednak już nie tylko wygody, ale również 
przejrzystości – zamawiając jedzenie z restauracji, chcą 
mieć pewność co do jakości użytych składników. Try The 
World, firma dostarczająca produkty gourmet (dla ko-
neserów) z całego świata, jako konsultantów i selekcjone-
rów zatrudnia szefów kuchni odznaczonych gwiazdkami 
w przewodniku Michelin. Szybko podwoiła swój przychód 
– z 7 mln dol. w 2015 roku wzrósł on do 14 mln dol. 
w roku 2016. 70 proc. jej klientów stanowią millennialsi. 
To pokazuje kierunek rozwoju branży.

Tyle zapłacił Amazon w czerwcu 2017 roku  
za Whole Food Market – największą amerykańską  
sieć supermarketów ze zdrową żywnością.  
Oznacza to, że Amazon widzi przyszłość w foodtech  
(food and technology, czyli jedzenie i technologia).
Źródło: fintek.pl

13,7 mln dol. BANKOWIEC
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dostęp do danych na rachunku bankowym klienta 
oraz możliwość inicjowania płatności w jego imieniu. 
Z najnowszych analiz Deloitte CEE FinTech Report 
(2016) wynika, że rynek fintech w Europie Środko-
wo-Wschodniej wart jest około 2,2 mld euro, z czego 
aż 860 mln euro przypada na Polskę, co oznacza, że 
jesteśmy liderem w regionie.

BANKOWOŚĆ W POLSCE
Na wielu branżowych konferencjach analizujemy 
zmiany na światowych rynkach i zastanawiamy się, 
jak te globalne trendy przełożą się na banki w Polsce. 
Czy w tym otwartym świecie mamy szansę na zrów-
noważony, zyskowny rozwój? Wszystko wskazuje na 
to, że tak. Polski sektor bankowy charakteryzuje się 
dużą konkurencyjnością, a banki działające w Polsce 
są otwarte na nowinki technologiczne i od dawna 
uczestniczą w rewolucji technologicznej. Nie boją się 
inwestować znaczących nakładów w rozwój syste-
mów informatycznych, walczyć na konkurencyjnym 
rynku pracy o najlepszych specjalistów z branży  
IT oraz wdrażać organizację pracy znaną z Doliny  

anki podlegają regulacjom głównie w obszarze po-
zyskiwania depozytów klientów. Część usług, które 
były dla nich zarezerwowane – takie jak finanso-
wanie, umożliwianie wykonywania płatności czy 
inwestowanie – jest przejmowana przez prywat-
ne firmy. Obszar finansów przyciąga największych 
światowych graczy, jak Amazon, Google, Apple czy 
Samsung, którzy wdrażają swoje usługi finansowe. 
Poza tymi gigantami istnieje ocean mniejszych firm 
informatycznych, tzw. fintechów, które demontują 
monopol banków w wybranych obszarach. Portal 
Venture Scanner monitoruje działalność ponad 2 tys. 
takich firm w 64 krajach, które pozyskały na rozwój 
ponad 70 mld dol. finansowania (venturescanner.
com). W globalnym raporcie Sektor finansowy co-
raz bardziej #fintech PwC stwierdza, że 23–33 proc. 
udziału w rynku usług bankowych może być przeję-
te właśnie przez fintechy. Jednocześnie trwa trend 
zacieśniania regulacji, który powoduje znaczący 
wzrost kosztów prowadzania tego typu działalno-
ści. Dodatkowo w 2018 roku wejdzie w życie dyrek-
tywa UE, dzięki której zewnętrzne firmy uzyskają 

Krzemowej. Dzięki tym decyzjom mogą szybko ofe-
rować klientom najnowocześniejsze rozwiązania, 
współuczestniczyć w procesie budowania cyfrowych 
usług publicznych oraz współpracować z innowa-
cyjnymi start-upami. Tak otrzymują inspiracje do 
tworzenia nowych produktów i zapewniają sobie 
szansę na dynamiczny rozwój. Banki nie zapomina-
ją przy tym o promocji innowacji i edukacji klientów, 
by nowe rozwiązania cyfrowe były wykorzystywane 
przez jak największą liczbę osób.

WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ
W tym światowym wyścigu o wygodę i zadowole-
nie klienta nie można spocząć na laurach. Sektor 
bankowy stoi przed wieloma wyzwaniami. Bitcoin 
(kryptowaluta), pożyczki peer-to-peer („każdy 
z każdym”), restrykcyjne regulacje w bankowości po 
kryzysie 2008 roku to przykładowe bieżące tematy. 

Jak pokazują trendy, branża ta nie może też izo-
lować się od innych sektorów gospodarki – musi 
poszukiwać przestrzeni dla współpracy. A wiele się 
zmieni. Być może po Brexicie międzynarodowym 
fintechowym centrum finansowym będzie War-
szawa, a nie londyńskie City. Polska powinna zrobić 
wszystko, aby przyciągnąć do siebie inwestorów na 
nowo analizujących mapę Europy. Szanse na to są 
duże. Warto zatem zadbać o regulacje, które wesprą 
polski sektor bankowy.

BANKI – GATUNEK 
ZAGROŻONY?

Tak według Deloitte będzie rósł globalny  
rynek inwestycji fintech do 2020 roku. 

Źródło: CEE FinTech Report, Deloitte, 2016.

55% rocznie

Rozwój technologii spowodował znaczne zmiany zachowań społecznych,  
a nowe firmy technologiczne zmieniły modele biznesowe wielu branż  

– dystrybucji mediów (np. YouTube), usług hotelarskich (Airbnb)  
czy przejazdów taksówkami (Uber). Branża bankowa także nie ma  

immunitetu chroniącego ją przed zachodzącymi zmianami.

Bank BGŻ BNP Paribas aspiruje do bycia bankiem zmieniającego się świata  
i po zakończeniu okresu pełnej integracji aktywnie włącza się w budowę 
nowoczesnej branży finansowej.

B

BARTOSZ URBANIAK,
członek zarządu Banku BGŻ BNP Paribas
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ŻYJĘ BEZ PORTFELA
WYSTARCZY SMARTFON

NOWOCZEŚNIE I NIEZAWODNIE
CZYLI JAK W BANKU

Badania grupy ING International Survey All aboard 
for the cashless Society (2017) wskazują, że już co trzeci 
Polak niezbyt często lub prawie nigdy nie nosi w portfelu 
gotówki. Nie powinno to dziwić – banki wdrożyły wiele no-
wych rozwiązań ułatwiających płatności bezgotówkowe.
Ponad 3 mln Polaków doceniło wygodę BLIKa, czyli płat-
ności za pomocą 6-cyfrowego kodu, w szczególności 
podczas e-zakupów. Niedawno wystartował Android 
Pay, czyli mobilne płatności zintegrowane ze smartfo-
nami i systemem Android. Dzięki nim możemy zapłacić 
za zakupy, przykładając telefon do sklepowego terminala.
Szybko zwiększa się także liczba sklepów akceptujących 
płatności bezgotówkowe. Według danych NBP w ciągu 
ostatnich dwóch lat ich liczba wzrosła o 43 proc. i wy-
niosła 446 tys. (za: Informacja o kartach płatniczych za 
I kwartał 2017 roku). Obrót bezgotówkowy wspiera też 
administracja publiczna. Przyszłe działania nowej fundacji  

Globalizacja i rewolucja technologiczna pozwala-
ją konsumentom korzystać z usług dostarczanych przez 
wiodące światowe firmy. Niezawodność, intuicyjność 
czy dostępność usług 24/7 to standard, którego Polacy 
oczekują również od usług finansowych – dlatego Google 
wybrał właśnie Polskę, jako drugi kraj w Europie i szósty 
na świecie, aby wdrażać swoje płatności mobilne. 
W szczególności młodsze pokolenie z entuzjazmem przyj-
muje tego typu technologie.
Banki podążają za zmieniającymi się zwyczajami konsu-
mentów. Inwestują w rozwój technologiczny, tworzą eko-
systemy usług finansowych i pozafinansowych. Dzięki 
temu mogą oferować np. nowoczesne serwisy bankowości 
internetowej i mobilnej, które przypominają o terminie 
opłacania rachunków, umożliwiają logowanie za pomocą 

KOMENTARZ
BARTOSZ URBANIAK | CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BGŻ BNP PARIBAS

Zwiększenie komfortu robienia zakupów oraz usprawnienie najmniej lubianej przez konsumentów  
części tego procesu, jaką jest płacenie, będzie jednym z najważniejszych priorytetów dla wielu banków.  
Wraz z dotychczasowymi partnerami (VISA, MasterCard) lub fintechami będą wdrażały  
coraz bardziej innowacyjne rozwiązania płatnicze.

KOMENTARZ
MACIEJ MAJEWSKI |  DYREKTOR DEPARTAMENTU PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH MŚP  

I AGRO BANKU BGŻ BNP PARIBAS

Wysoka konkurencyjność polskiego sektora powoduje, że banki, których ambicją jest obsługa milionów 
klientów, muszą być w stanie monitorować ich zwyczaje i oczekiwania oraz szybko i sprawnie  
wdrażać nowe rozwiązania. Banki muszą działać jak najlepsze firmy technologiczne.

Polska Bezgotówkowa mogą podwoić liczbę dostępnych 
terminali POS do miliona sztuk.
Wyścig o wygodne płatności będzie trwał. Na świecie 
firmy testują różne koncepcje, jak choćby inteligentna 
lodówka wyposażona w dotykowy ekran, dzięki któremu 
można zrobić zakupy i zapłacić. Amazon z kolei uruchomił 
stacjonarny sklep spożywczy bez tradycyjnych kas. Klient, 
wchodząc do sklepu, loguje się do mobilnej aplikacji, wy-
biera towary i wychodzi. Aplikacja sama podsumowuje 
zakupy i potwierdza płatność, która odbyła się tle.

odcisku palca, kredyt dostępny w 30 sekund lub obsługę 
jednego wniosku w wielu kanałach. Banki rozwijają też 
usługi spełniające potrzeby pozafinansowe. Przedsię-
biorcy mogą mieć konto ze zintegrowanym modułem 
księgowym, rodzice mogą składać wnioski o 500+, smart 
shopperzy wykorzystają spersonalizowane zniżki na za-
kupy, a zapominalscy kupią bilety tramwajowe w aplikacji 
banku. Wszystko to sprawia, że polskie banki zdobywają 
międzynarodowe nagrody i stawiane są za wzór rozwoju 
dla swoich zachodnich odpowiedników.
Nowoczesna technologia wdrażana jest też w oddzia-
łach. Klient zainteresowany np. kredytem hipotecznym 
lub produktem inwestycyjnym może dziś nawet zostać 
zaproszony do specjalnego pokoju, w którym połączy się 
przez wideo z wyspecjalizowanym doradcą.

Źródło: Raporty prnews.pl

Liczba użytkowników bankowości mobilnej w Polsce [mln osób].
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Źródło: NBP, Informacja kwartalna o rozliczeniach pieniężnych  
i rozrachunkach międzybankowych, I kwartał 2017.
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43
WYKORZYSTYWANIE DANYCH
NOWE I LEPSZE SPOSOBY

KOMENTARZ
MACIEJ MAJEWSKI |  DYREKTOR DEPARTAMENTU PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH MŚP  

I AGRO BANKU BGŻ BNP PARIBAS

W dzisiejszych czasach produkujemy ogromną ilość danych. Bank BGŻ BNP Paribas już od jakiegoś czasu 
wykorzystuje roboty w procesach księgowych i dokumentacyjnych. Nasze bardzo pozytywne  
doświadczenia skłoniły nas do prac nad dalszym rozwojem tej technologii.

KOMENTARZ
BARTOSZ URBANIAK | CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BGŻ BNP PARIBAS

Mimo bardzo wysokich kompetencji technologicznych praktycznie wszystkie polskie banki bardzo 
intensywnie monitorują rynek młodych innowacyjnych spółek. BGŻ BNP Paribas, ale również inne polskie 
banki, organizuje hackathony i uczestniczy w programach akceleracji start-upów. Bank jest pożądanym 
partnerem, gdyż może przełożyć opracowane rozwiązanie od razu na setki tysięcy swoich klientów.

Banki zbierają o swoich klientach więcej informacji niż 
inne branże. Dzięki danym ze swojej aplikacji mobilnej 
mogą informować klienta o spersonalizowanej ofercie 
czekającej na niego w mijanym właśnie sklepie. Zaawan-
sowane systemy analizy danych pozwalają z kolei lepiej 
szacować wartość oferowanego kredytu czy dostosowy-
wać czas i kanał dystrybucji informacji do rytmu życia 
klienta.
Mając różnorodne dane i nowoczesne systemy ich analizy, 
banki eksperymentują z zaawansowanymi technologiami, 
takimi jak rozszerzona rzeczywistość (augmented 
reality) czy identyfikacja głosowa. Klienci jednego 
z australijskich banków mogą np. szybko sprawdzić war-
tość nieruchomości i możliwość kredytowania poprzez 
skierowanie kamery smartfona na wybrany budynek. 

Natomiast w Stanach Zjednoczonych posiadacze inteli-
gentnego głośnika Amazona mogą go zapytać o to, ile 
wydali na zakupy lub ile czasu spędzą, czekając w kolejce 
w najbliższym oddziale.
Obecnie banki pracują także nad robotyzacją pro-
cesów, która ma służyć wyręczeniu lub wsparciu pra-
cowników banków. Jeden z polskich banków wdrożył już 
robota – dzięki automatycznemu rozpoznawaniu mowy, 
analizie semantycznej i przetwarzaniu języka naturalne-
go identyfikuje klienta po głosie. Robot prowadzi z nim 
także spójną rozmowę, reaguje na odpowiedzi i zadaje 
adekwatne pytania. Wykorzystywany jest w badaniach 
marketingowych oraz w miękkiej windykacji, aby przypo-
mnieć klientowi o spłacie zadłużenia.

Dynamiczne tempo rozwoju technologii, silna pre-
sja konkurencyjna oraz nowe dyrektywy UE to główne 
powody, dla których banki rozpoczęły współpracę z fin-
techami, tj. firmami technologicznymi działającymi w ob-
szarze finansów.
W 2018 roku powinna w Polsce obowiązywać europej-
ska dyrektywa PSD 2, która nakaże bankom udo-
stępnienie danych o klientach podmiotom zewnętrznym 
i umożliwi zlecanie płatności poza systemami bankowymi. 
Będzie to przełomowy moment dla branży, gdyż do tej 
pory banki miały monopol na te działania.
Świat otwartej bankowości jest jednocześnie szansą 
i zagrożeniem dla banków. Będą one mogły oferować 
klientom innowacyjne usługi swoich partnerów z branży 
fintech, co skróci czas wdrażania innowacji, ale jedno-
cześnie firmy technologiczne będą starały się przekonać  

klientów, że są atrakcyjniejsze niż bank, bo oferują bar-
dziej intuicyjny i bezpieczny system, który pokaże dane 
z kilku rachunków bankowych klienta i zaoferuje ciekawe 
oferty pozabankowe.
Przykłady ze świata pokazują, że współpraca banków i fin-
techów może przynieść korzyści obu stronom. Jeden z naj-
większych europejskich banków skrócił czas procesowania 
wniosków o pożyczkę dla MŚP do kilku minut, a klienci 
jednego z hiszpańskich banków zyskali możliwość wyko-
nywania natychmiastowych przelewów, podczas gdy do-
tychczasowym standardem na tym rynku były 24 godziny.

Taki odsetek klientów banków jest skłonny do 
zastąpienia doradcy rozwiązaniem technologicznym.
Źródło: Sektor finansowy coraz bardziej #fintech, PwC, 2016.

57%

FINTECHY
MOTOREM INNOWACJI BANKOWYCH

Taki odsetek banków w Polsce deklaruje  
współpracę ze start-upami technologicznymi.
Źródło: Sektor finansowy coraz bardziej #fintech, PwC, 2016.

44%



32

TREND  
BOOK AGROBIZNES

5
CROWDFUNDING
JAK ZACZĄĆ Z NOWYM POMYSŁEM

Crowdfunding kojarzymy najczęściej ze start-upa-
mi, czyli projektami dopiero wchodzącymi na rynek. Nie-
koniecznie słusznie. Trend gospodarki opartej na społecz-
ności może dotyczyć firmy na każdym poziomie rozwoju. 
Istotny jest pomysł.
Przez jeden z najpopularniejszych tego typu portali, ame-
rykański serwis Kickstarter, projektodawcy pozyskali 
ponad 3,3 mld dol. i zrealizowali ponad 130 tys. projektów. 
Na całym świecie rynek crowdfundingu wciąż wzrasta 
i prawdopodobnie z każdym rokiem będzie się podwajał. 
Według Forbesa w 2015 roku osiągnął już 34 mld dol. 
(dla porównania fundusze Venture Capital inwestują około 
30 mld dol. rocznie). Szczególnie interesujący jest nurt 
equity crowdfunding, czyli crowdfunding udziałowy, gdyż 
pozwala wielu inwestorom indywidualnym objąć udziały 
w spółce, gdy wpłacą środki na kapitał.

KOMENTARZ
MACIEJ MAJEWSKI |  DYREKTOR DEPARTAMENTU PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH MŚP  

I AGRO BANKU BGŻ BNP PARIBAS

Finansowania dla swojego pomysłu najlepiej poszukiwać szeroko: na platformach crowdfundingowych, 
wśród aniołów biznesu, funduszy Venture Capital i w bankach. Każdy etap inwestycyjny należy  
dobrze zaplanować, wtedy zoptymalizuje się swoje szanse na rozwój.

Jak crowdfunding funkcjonuje w polskiej branży rolno-
-spożywczej? Scabrosus, wrocławska spółka zajmują-
ca się przerabianiem odpadów organicznych na błonnik, 
dzięki FindFunds.pl pozyskała 200 tys. zł na swój rozwój. 
Niemal taką samą kwotę dzięki Beesfund.com zdobyła fir-
ma e-grocery JustChopped dostarczająca składników 
i przepisów do samodzielnego przygotowywania posiłków 
(meal-kit deliver). Patrząc na zachodnie odpowiedniki fir-
my – berliński HelloFresh czy amerykański Blue Apron 
– JustChopped wydaje się skazany na sukces. Będzie to 
dowód, że przez crowdfunding można wejść na rynek 
z pomysłem, który zarobi grube miliony.

Tyle wyniosła średnia kwota wpłacana  
w 2015 roku na PolakPotrafi.pl – portalu  
zajmującym się finansowaniem społecznym. 
Źródło: PolakPotrafi.pl.

100 zł INNOWATOR

TREND  
BOOK AGROBIZNES



3534

TREND  
BOOK AGROBIZNES

TREND  
BOOK AGROBIZNES

stanu zdrowia czy umówionych spotkań. Gdyby 
opisywane technologie zastosować w zarządzaniu 
zakładem produkcyjnym, będziemy mieli do czynie-
nia z koncepcją przemysłu 4.0, korzystającego 
z automatyzacji procesów wytwórczych i narzędzi 
informatycznych. Taka wizja przyszłości wzbudza 
dziś jeszcze wiele obaw dotyczących wykorzystania 
wiedzy o pojedynczym konsumencie w sposób przy-
noszący korzyści firmom. Ale za kilkanaście lat takie 
wątpliwości nie będą zaprzątać nam głowy.

DLACZEGO SEKTOR POTRZEBUJE INNOWACJI?
Przedsiębiorstwa rolno-spożywcze są już świa-
dome wpływu swojej działalności na środowisko, 
a innowacyjne rozwiązania pozwalają redukować 
ich ślad środowiskowy (environmental footprint). 
Ważne wyzwanie stanowi redukowanie emisji zanie-
czyszczeń, w tym ścieków przemysłowych i gazów 
cieplarnianych (rzadko mówi się o tym, że sektor 
rolno-spożywczy w Europie emituje łącznie więcej 
gazów cieplarnianych niż sektor energetyczny). Co 
więcej, producenci żywności potrzebują innowa-
cji, by zmniejszyć zużycie wody, energii i trudno 

ranża kosmetyczna od lat bombarduje nas kolo-
rowymi opakowaniami deklarującymi, że zawarte 
w nich produkty są innowacyjne i „jeszcze lepsze”. 
Producenci żywności nie mogą pozwolić sobie na 
taki przekaz – innowacja kojarzy się klientom z mi-
tyczną „chemią”, a chcieliby żywności tradycyjnej. 
Nie zastanawiają się, że nowe technologie mogą 
uczynić produkty spożywcze bardziej bezpiecznymi 
i poprawić ich walory smakowe.

CO DAJE TECHNOLOGIA? 
Internet rzeczy (Internet of Things, IoT) pozwala urzą-
dzeniom elektronicznym komunikować się bez za-
angażowania człowieka. Wyobraźmy sobie lodówkę 
składającą zamówienia w sklepie wysyłkowym, gdy 
ilość przechowywanego w niej mleka spada poniżej 
określonego poziomu. Gdyby połączyć to ze sztuczną 
inteligencją (Artificial Intelligence, AI), automatyza-
cję wzbogacą algorytmy analizujące zachowania 
i interpretujące preferencje konsumenta. Dzięki 
temu kuchnia przyszłości zapewni mi ulubioną kawę 
wcześnie rano w dzień roboczy, ale zmieni asorty-
ment w zależności od pogody, mojego samopoczucia,  

dostępnych surowców naturalnych. Poszukują też 
sposobów redukowania odpadów na etapie produkcji 
i konsumpcji, w tym odpadów żywnościowych i opa-
kowaniowych. Współcześnie coraz częściej zamiast 
określenia „odpady” mówi się o „strumieniach bocz-
nych” (side streams). To, co dla jednego podmiotu 
stanowi odpad, może okazać się cennym surowcem 
dla innego rodzaju działalności produkcyjnej. Dzięki 
innowacjom materiałowym zmieniają się wreszcie 
opakowania, mają większy potencjał do recyklingu 
lub stają się w pełni biodegradowalne.

W KTÓRĄ STRONĘ ZMIERZA ROLNICTWO?
W Europie dynamicznie prowadzone są badania nad 
doskonaleniem upraw – dotyczą odpowiedniego do-
boru naturalnych składników w procesach hodowli 
lub produkcji żywności. Biofortyfikacja żywności po-
zwala np. uzupełnić hodowane rośliny o pożyteczne 
dla konsumenta mikroelementy, a odpowiedni dobór 
pasz dla zwierząt wyeliminować antybiotyki i popra-
wić wartości odżywcze mięsa.

Aktywnie rozwija się też rolnictwo precyzyjne – 
wsparcie technologiczne dla procesów upraw, na-
wożenia i zbiorów, np. wykorzystanie map sateli-
tarnych dla optymalizacji ilości wykorzystywanych 
nawozów. Zainteresowanie wzbudza też rolnictwo 
wertykalne (produkcja w wielopiętrowych budyn-
kach) czy hydroponika (uprawy w środowisku wod-
nym). Zaawansowane technologicznie rozwiązania 
pozwalają na samodzielną uprawę roślin w warun-
kach domowych przy kontroli oświetlenia, ciepła 
i wilgotności. Pozostaje mieć nadzieję, że przyszłość 
branży rolno-spożywczej będzie tworzona również 
w Polsce.

INNOWACJE  
SZANSĄ NA ROZWÓJ

Niemal taki odsetek ankietowanych 
nieinnowacyjnych firm spożywczych w Polsce 
oświadczył, że nie ma wystarczających  
powodów, by wprowadzać innowacje.  
To się jednak wkrótce zmieni – wraz  
ze wzrostem świadomości konsumentów.

Źródło: Community Innovation Survey, 2014.

76%

W firmach rolno-spożywczych zwykle innowacje nie oznaczają 
pojedynczych, rewolucyjnych zmian, lecz wiążą się z licznymi, drobnymi 
udoskonaleniami. W przyszłości te najlepsze będą trudne do zrozumienia,  
ale zdecydowanie zauważalne i korzystne dla konsumentów. Dziś ci jednak 

jeszcze obawiają się innowacji związanych z jedzeniem.

Polska branża spożywcza nie jest tak innowacyjna, jak firmy w krajach Europy 
Zachodniej. Zgodnie z badaniami Community Innovation Survey, prowadzonymi 
przez urzędy statystyczne krajów UE, w 2014 roku w naszym kraju było tylko 981 
firm spożywczych, które deklarowały wprowadzanie innowacji technologicznych.

B

KRZYSZTOF KLINCEWICZ
profesor UW, dyrektor w EIT Food
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TECHNOLOGIA DO NOSZENIA
WYGODNA, ALE CZY BEZPIECZNA?

BIG DATA
SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Chris Dancy – „najbardziej podłączony człowiek 
świata” – korzysta z około 700 urządzeń i aplikacji, które 
nieustannie monitorują jego wydajność i stan zdrowia. 
Nazywany jest pierwszym „świadomym cyborgiem”. 
Pierwszym, bo wszyscy podążymy jego śladem. 
Wearable computers, wearable technology 
czy wearable devices, czyli technologia do noszenia, 
jest obecnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się 
obszarów technologii konsumenckich. Giganci, tacy jak 
Google, Apple, Samsung, Sony czy Nike, inwestują krocie 
w inteligentne okulary czy zegarki. Szacuje się, że wartość 
branży wyniesie niemal 52 mld dol. w 2020 roku (markets- 
andmarkets.com). Dzięki inteligentnym opaskom (Nike+ 
FuelBand) czy biometrycznym koszulkom (OMsignal) W 2013 roku strumień danych przepływających przez 

sieć wynosił 4,4 zetabajta (4,4*10004 gigabajta). Szacuje 
się jednak, że już w 2020 roku będzie on 10 razy większy 
(northeastern.edu). Na strumień ten składa się każda na-
sza aktywność: przeglądane strony, wysłane e-maile czy 
wrzucone na Facebooka zdjęcia. Dzięki analizie cyfrowych 
śladów, które po sobie zostawiamy, z dużym prawdopodo-
bieństwem można określić naszą płeć, wiek, status spo-
łeczny, wykształcenie, poglądy polityczne, a nawet dane 
wrażliwe, takie jak preferencje seksualne. Ten, kto będzie 
wiedział, jak najlepiej posłużyć się Big Data, zwycięży na 
rynku. 
Aktualnie firmy wykorzystują zaledwie 30 proc. poten-
cjału, który może przynieść zaawansowana analiza da-
nych. Z zeszłorocznego raportu McKinsey Global Institute, 
The age of analytics: Competing in a data-driven world,  

Taki odsetek wszystkich danych w Internecie  
został wyprodukowany zaledwie  
w ciągu ostatnich dwóch lat.
Źródło: ibm.com.

90%
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Pokusa ciągłej poprawy wydajności dzięki różnorakim gadżetom może w przyszłości przeistoczyć się  
w pęd do doskonalenia ciała i jego funkcji za pomocą technologii. Być może poświęcimy jeszcze  
jeden fragment naszej prywatności, aby uzyskać dostęp do nowych usług ułatwiających życie.  
Trend ten może też objąć monitoring codziennej diety, który wiele osób już dziś prowadzi na smartfonach.

KOMENTARZ
KACPER NOSARZEWSKI | PARTNER W 4CF STRATEGIC FORESIGHT, FUTUROLOG

Agrobiznes to sektor, w którym nowoczesne źródła danych o konsumentach to wciąż rzadkość.  
Za to handel detaliczny wprost nimi kipi. Warto rozważać strategiczne partnerstwa,  
które mogą dostarczyć wiedzy o zmieniających się preferencjach konsumentów.

będziemy mogli dokładnie monitorować parametry na-
szego ciała, tętno, temperaturę, liczbę spalanych ka-
lorii, poziom glukozy we krwi, czy też mobilizować się 
do większej aktywności fizycznej. Inne gadżety (sensor  
W/Me firmy Phyode) będą badać stan naszego zdrowia 
psychicznego i stan emocjonalny, a w razie potrzeby po-
prawiać nam nastrój. 
Według raportu Ericsson Consumer Lab Wearable tech-
nology and the internet of things z 2016 roku aż 60 proc. 
użytkowników smartfonów uważa, że urządzenia 
ubieralne mają zastosowanie wykraczające poza ob-
szar zdrowia i samopoczucia. Szczególne zainteresowanie 
wzbudzają rozwiązania optymalizujące bezpieczeństwo 
osobiste, takie jak uwierzytelnianie tożsamości.

wynika, że organizacje na ogół potrafią czerpać wiedzę 
z danych związanych z lokalizacją użytkowników (50–60 
proc. potencjału). Nieźle korzysta z danych handel (30–40 
proc. potencjału), słabiej przemysł wytwórczy, sektor pu-
bliczny czy ochrona zdrowia (30 proc.). 
Umiejętne wykorzystanie Big Data usprawni nasze życie. 
Motoryzacyjny gigant z Japonii w Toyota Big Data 
Center już pracuje nad inteligentnymi pojazdami, któ-
re chce sprzedawać od 2020 roku. Zanalizują one mapy, 
warunki na drodze, obrazy z kamer, stopień eksploatacji 
poszczególnych części auta, a nawet samopoczucie kie-
rowcy, aby pomóc mu uniknąć wypadku lub ominąć korki.

Źródło: Wearable technology and the internet of things, Ericsson Consumer Lab, 2016.
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Nowi i doświadczeni użytkownicy wearable 
technology z uwzględnieniem grup 
wiekowych.
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INTERNET RZECZY
UCZYNI ŻYCIE PROSTSZYM

NIEZWYKŁE PRZEKĄSKI
JEDZENIE PRZYSZŁOŚCI

KOMENTARZ
KRZYSZTOF KLINCEWICZ | PROFESOR UW, DYREKTOR W EIT FOOD

Internet rzeczy wprowadzi rewolucję w domowej kuchni, sklepie spożywczym, zakładzie produkcyjnym, 
magazynie i systemie dostaw produktów. Innowatorzy będą łączyć proste i tanie komponenty elektroniczne 
w rozwiązania, których możliwości nie potrafimy sobie jeszcze wyobrazić.

KOMENTARZ
NATALIA HATALSKA | ANALITYK TRENDÓW, CEO W INFUTURE HATALSKA FORESIGHT INSTITUTE

Jadalne robaki to jedzenie przyszłości, co do tego nie ma wątpliwości. Zalety takiego pożywienia są tak 
duże, że wygrają z kulturowymi uprzedzeniami zachodniego świata. Już dziś, jeżdżąc do krajów azjatyckich, 
chętnie próbujemy lokalnych specjałów. Na razie jako ciekawostkę, ale to się zmieni.

Wiele z otaczających nas urządzeń jest podłączonych 
do Internetu. Tworzą one ogromną sieć połączonych ogniw, 
zwaną IoT, czyli Internetem rzeczy (Internet of Things), 
która pozwala na przesyłanie danych między nimi. Do 
2019 roku aż 35 mld różnego rodzaju urządzeń – sprzętów 
AGD i RTV, technologii ubieralnych i czujników, inteligent-
nych liczników energii i miejskich systemów oświetlenio-
wych – będzie częścią Internetu rzeczy. Wartość rynku IoT 
w 2016 roku szacowano na 200 mld dol. (Business Insider 
Intelligence), a w 2025 roku ma ona wynieść między 2,7 
a 6,2 bln dol. rocznie (McKinsey Global Institute). 
Co prawda obecnie trudno sobie wyobrazić, że wszyst-
kie sprzęty elektroniczne w naszych domach są ze sobą 
zsynchronizowane i same w razie potrzeby komunikują 
się między sobą, lecz wkrótce taki scenariusz stanie się 
rzeczywistością. Technologiczna synchronizacja przyczyni 
się m.in. do rozwoju handlu (klientom będą oferowane 

dokładnie takie produkty, jakich w danym momencie po-
trzebują) oraz pomoże w usprawnieniu transportu. Dzięki 
IoT będziemy mogli w bardziej wydajny i zrównoważony 
sposób zarządzać swoim czasem, budować inteligent-
ne domy oraz miasta. Oparty na IoT ośrodek miejski już 
zresztą powstaje – jest nim futurystyczne, południowo-
koreańskie miasto Songdo, wznoszone na sztucznej 
wyspie. Koszt tej urbanistycznej inwestycji sięgnął już 
ponad 40 mld dol. Są w niej testowane ultranowoczesne 
rozwiązania – np. wyposażona w tysiące sensorów sieć 
zarządzania ruchem i energią, ekologiczne i inteligentne 
systemy gospodarowania wodą i odpadkami. Jest też ogól-
nodostępny Internet.

Jak wynika z raportu FAO The Future of Food and Agri-
culture. Trends and Challenges (2017), w 2050 roku na 
Ziemi będzie prawie 10 mld ludzi. Aby wszystkich wyżywić, 
rolnictwo powinno produkować o 50 proc. więcej żywności 
niż w roku 2012. Jest to bardzo trudne. Można więc się 
spodziewać, że konsekwencją eksplozji demograficznej 
i zmian klimatycznych będzie niedobór żywności oraz ro-
snące koszty jej produkcji. Bez innowacji w rolnictwie nie 
wygramy z głodem na świecie.
Spożywanie owadów może być ratunkiem dla świata. In-
sekty – z których około 1,9 tys. gatunków nadaje się do 
jedzenia przez ludzi – są bogate w białko i łatwo przy-
swajalne tłuszcze (Edible insects. Future prospects for 
food and feed security, "FAO Forestry Paper" 2013, nr 
171). Mogą stać się zamiennikiem nie tylko mięsa, ale 
też półproduktem wykorzystywanym do tworzenia mąki. 

Owadzie farmy są niezwykle wydajne i energooszczędne, 
a także ekologiczne – robaki zajmują mało miejsca i zuży-
wają o wiele mniej wody w porównaniu do hodowli trzody 
czy drobiu, można je też karmić odpadkami z przemysłu 
spożywczego. Co więcej, prawie całe nadają się do spoży-
cia, w odróżnieniu do bydła, świń i drobiu. 
W 2011 roku w Wientianie (Laos) z inicjatywy FAO powstał 
pierwszy na świecie ośrodek szkolący przyszłych hodow-
ców owadów, a w 2014 roku w Youngstown w stanie Ohio 
założono pierwszą komercyjną farmę owadów Big Cric-
ket Farms. Farmy robaków istnieją również w Polsce, 
m.in. w Robakowie pod Poznaniem.

O tyle w skali roku powiększa się globalny rynek IoT.
Źródło: Worldwide Internet of Things Forecast, 2015–2020.

16,9%

Zaledwie o tyle udało się w ciągu ostatnich 20 lat 
zwiększyć produkcję żywności na świecie. Jedzenia 
potrzebujemy jednak znacznie więcej – dlatego 
musimy poszukiwać alternatywnego pożywienia.
Źródło: Newsweek.pl

1%
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NOWOCZESNE MIĘSO
PROSTO Z PROBÓWKI

Ze względów etycznych i zdrowotnych diety roślinne 
zyskują na popularności, ale mimo to produkcja i konsump-
cja mięsa oraz jego przetworów stale rośnie. Statystycz-
ny mieszkaniec Unii Europejskiej spożywa ponad 60 kg 
mięsa rocznie. Według raportu Mięsny Atlas (2013) w cią-
gu całego swojego życia zje: 4 woły, 4 barany, 46 wieprzy, 
46 indyków, 12 gęsi, 37 kaczek i aż 945 kurczaków! Spo-
życie mięsa w krajach takich jak Izrael, USA i Australia 
jest jeszcze wyższe i oscyluje w granicach 80–90 kg na 
głowę; wzrasta również w krajach rozwijających się (Meat 
consumption, OECD, 2016). 
Jak sprostać tak ogromnemu zapotrzebowaniu? Hodow-
la i produkcja mięsa ma swoje ograniczenia – jesteśmy 
w stanie wyprodukować jedynie jego określoną ilość. 
Rozwiązaniem może okazać się mięso in vitro (zwa-
ne też hydroponicznym lub bezofiarnym), hodowane  

KOMENTARZ
KATARZYNA BOSACKA | DZIENNIKARKA, SPECJALISTA OD ŻYWIENIA I ZAGADNIEŃ KONSUMENCKICH

Z pewnością jeszcze daleka droga do tego, abyśmy na obiad serwowali sobie mięso produkowane  
w laboratorium. Sceptycyzm konsumentów może być na tyle duży, że będziemy potrzebowali czasu,  
aby przekonać się do takiego jedzenia. Jest ono jednak naszą przyszłością.

w laboratoriach bez okrucieństwa. Ma smakować jak 
prawdziwe, a nie być jego wegetariańskim odpowiedni-
kiem. Jest produkowane poprzez namnażanie komórek 
pobranych od zwierzęcia. 
Już w 2009 roku holenderscy badacze ogłosili, że udało 
im się stworzyć mięso w laboratorium przy użyciu komó-
rek żywych świń. Cztery lata później w Londynie miała 
miejsce prezentacja i konsumpcja pierwszego hamburgera 
z tkanki powstałej na bazie komórek pobranych od krowy. 
Koszty takiej produkcji są na razie wysokie, ale być może 
w 2050 roku zamiast tradycyjnego steka będziemy jeść 
mięso z probówki.

Już tyle laboratoriów z całego świata ogłosiło,  
że pracuje nad mięsem in vitro. Na razie jego 
produkcja jest na tyle droga, że szybko nie trafi  
na nasze stoły. Firmy takie jak Mosa Meats  
deklarują jednak, że stanie się to już w 2021 roku.
Źródło: foodsafetynews.com.

30 BIZNESMEN
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zatrudnieniu (137 tys. pracowników) (za: The Fourth 
Industrial Revolution, 2016).

CO JUŻ WIEMY?
Udowodniono, że człowiek XXI wieku wytwarza  
5 eksabajtów (5*10003 gigabajtów) da-
nych w 10 min! Przechowywanie 1 GB danych 
w roku 1995 kosztowało około 10 tys. dol. rocznie – 
dziś kosztuje 10 centów. W skali globalnej inwestycje 
w robotykę oraz sztuczną inteligencję (AI) rosną od 
roku 2011 średnio o 70 proc. rocznie. Pięć najwięk-
szych organizacji tego świata to firmy z obszaru 
IT, a dostęp do Internetu mobilnego już dawno (bo 
w 2014 roku) stał się bardziej popularny od stacjo-
narnego.

JAK TO NAS ZMIENIA?
Nasz mózg nie jest w stanie przetworzyć wielkiej 
ilości docierających do niego jednostek informacji. 
Z tego powodu selekcjonujemy komunikaty – pod-
świadomie wybieramy tylko te, które wydają się dla 
nas kluczowe bądź emocjonalnie istotne. To dlatego 
dziś w badaniach konsumenckich na całym świecie 

złowiek historycznie zanotował dwie kluczowe re-
wolucje, które zmieniły oblicze ludzkości i wpłynęły 
na jego funkcjonowanie. Pierwsza to rewolucja prze-
mysłowa z wieku XVIII, gdy wynaleziono maszyny 
parowe, dzięki czemu przemieszczanie stało się 
szybsze i łatwiejsze. Druga miała miejsce w stuleciu 
XIX, kiedy to człowiek wynalazł elektryczność. Póź-
niej nastąpiły jeszcze dwie wielkie zmiany. Pierw-
sza w latach 70. XX wieku, kiedy rozpoczął się wiek 
komputerów, a druga na początku wieku XXI, wraz 
z upowszechnieniem się dostępu do Internetu. Dziś 
motorem zmian jest rozwój technologii i innowacji, 
przez co bariery pomiędzy człowiekiem a inteligent-
nymi maszynami stają się coraz bardziej płynne.
Klaus Schwab, założyciel Światowego Forum Ekono-
micznego w Davos, dobitnie pokazuje zmiany, jakie 
przyniosła czwarta rewolucja przemysłowa. W 1990 
roku trzy czołowe firmy z Detroit (centrum trady-
cyjnego przemysłu) miały rynkową kapitalizację na 
poziomie 36 mld dol. oraz przychody w wysokości 
250 mld dol. Analogiczne trzy firmy z Doliny Krze-
mowej w roku 2014 miały 1,09 bln (!) dol. kapitaliza-
cji i 247 mld przychodów przy 10-krotnie mniejszym 

wyrażamy dużo większą chęć i otwartość w stosun-
ku do marek, które znamy, które działają lokalnie i są 
zaangażowane w lokalne środowisko oraz – przede 
wszystkim – które są autentyczne w tym, jak postę-
pują. Autentyczność jest dziś kluczowa.

DOKĄD TO NAS PROWADZI?
Nas – czyli marketerów i ludzi odpowiedzialnych za 
kreowanie biznesowego otoczenia w dobie kryzysu 
zaufania do mediów. Biorąc pod uwagę, że każdego 
dnia dociera do konsumenta około 4 tys. komunika-
tów reklamowych, powinniśmy stale mieć w pamięci, 
że nasi odbiorcy coraz częściej ufają rekomendacjom 
na temat produktów i usług wyrażanych w mediach 
społecznościowych. To opinie znajomych i nieznajo-
mych są w stanie wykreować nasze zdanie na temat 
produktu bez wychodzenia z domu. Następuje zja-
wisko nazwane przez Google: „Zero Moment of 
Truth”. To moment, w którym zanim sięgniemy po 
produkt z półki, już mamy wyrobione na jego temat 
zdanie.
W związku z tym musimy działać szczerze, trans-
parentnie i uczciwie wobec swoich obecnych i po-
tencjalnych konsumentów, budując z nimi porozu-

mienie, dając równocześnie poczucie, że działamy 
aktywnie na ich rzecz, aby zmieniać ich świat na 
lepsze. Oznacza to, że dziś samo posiadanie, nawet 
najlepszego produktu, już nie wystarczy. Żyjemy 
w czasach, w których marka powinna wnosić do-
datkową wartość emocjonalną w życie konsumenta 
– odwoływać się do idei i wartości, które bezpośred-
nio wpływają na jego życie. To m.in. dlatego marką 
najwyższego zaufania w Polsce jest wciąż Nivea.

NOWE ZASADY 
RYNKOWEJ GRY

Sposób prowadzenia biznesu ulega zmianie, bo zmienia się ludzkość.  
Dzięki smartfonowi człowiek ma dziś nieograniczony dostęp do informacji  

na temat produktów i usług w modelu 24/7/365. Gdziekolwiek  
się znajduje, może zweryfikować markę i wyrazić swoją opinię.  

Prowadzenie biznesu jest dziś bardzo wymagające.

Rynek jest dziś przesycony, a konsument zmęczony natłokiem informacji.  
Dlatego ten z nas wygra walkę o jego uwagę, kto będzie potrafił tworzyć  
skuteczną komunikację, wykorzystując przede wszystkim pierwotne instynkty.

C

MARCIN MAJ,
współwłaściciel i wiceprezes H2O Creative

Wzrost automatyzacji to wielka szansa dla rozwoju 
biznesu. Wdrożenie w Niemczech programu 
Industry 4.0 spowodowało obniżenie bezrobocia 
przy jednoczesnym wzroście liczby ludności.

Źródło: tradingeconomics.com.
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bezrobocie w Polsce bezrobocie w Niemczech
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SUBSKRYPCJA  
ZAMIAST PRODUKTU
KTO TO MOŻE DAĆ?

NOWY PRODUKT
POZWÓL KONSUMENTOWI  
DECYDOWAĆ O PRODUKCIE

Kiedy w 2001 roku Steve Jobs prezentował pierw-
szego iPoda hasłem „Tysiąc piosenek w Twojej kieszeni”, 
wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem. W grudniu 2016 
roku globalna liczba subskrypcji muzycznego rynku stru-
mieniowego przekroczyła 100 mln. Numerem jeden jest 
szwedzki Spotify z 43 mln subskrybentów, co stanowi 
43 proc. rynku. Miejsce drugie należy do Apple Music 
z 20,9 mln subskrypcji. Innym przykładem i prawdziwym 
gigantem branży subskrypcji treści wideo jest Netflix, 
którego przychody w pierwszym kwartale 2017 roku osią-
gnęły poziom 2,64 mld dol., dzięki 98-milionowej rzeszy 
płacących abonament użytkowników.
Co to oznacza? Że dziś wolimy być użytkownikami niż 
właścicielami. Zamiast kupować produkty, płacimy za 
stały do nich dostęp i cieszymy się pełnią ich możliwości 

– w dowolnym miejscu i czasie. Model subskrypcji umoż-
liwia też naliczanie płatności w zależności od stopnia  

„Klient nasz Pan!”, „Klient ma zawsze rację!”. Wszyscy 
znamy te słynne stwierdzenia. I choć oczywiście może się 
on pomylić, nadal wyznacza zasady gry. Dziś już bowiem 
nie tylko tak indywidualna uroczystość jak ślub wymaga 
przygotowania wydarzenia zgodnie z życzeniem klienta. 
Konsument coraz częściej decyduje o produktach wytwa-
rzanych na masową skalę – a firmy potrafią tę tendencję 
wykorzystać. Wchodzą w dialog z odbiorcą swoich usług, 
aby jak najlepiej dopasować ofertę do jego upodobań.
Firma odzieżowa RISK aktywnie konwersuje z klientkami, 
przygotowując nowe kolekcje ubrań. Pyta o preferencje 
w sprawie fasonów, materiałów, ich faktur i kolorów. Na-
zwy sukienek to również pomysły klientek, które zresztą 
są widoczne także w spotach reklamowych. Taka strategia 
firmy ułatwia stworzenie idealnie dopasowanego produk-
tu – buduje także relacje, które procentują w przyszłości.

Aż taki odsetek internautów pomimo niechęci 
podaje swoje dane w sieci. 86 proc. deklaruje,  
że są to dane osobowe. Ujawniając je,  
prawie wszyscy robią to w sposób świadomy.
Źródło: Prywatność w sieci, IAB, 2016/2017.

95%

KOMENTARZ
MARCIN MAJ | WSPÓŁWŁAŚCICIEL I WICEPREZES H2O CREATIVE

Firmy odchodzą od tradycyjnej „gospodarki produktowej” w stronę ekonomii subskrypcji.  
Czują, że konsumenci już nie chcą gromadzić, osaczać się dobrami – chcą mieć stały i łatwy dostęp  
do produktów i usług, które właśnie teraz są im potrzebne. Ta tendencja będzie nabierać na sile.

KOMENTARZ
MARCIN MAJ | WSPÓŁWŁAŚCICIEL I WICEPREZES H2O CREATIVE

Personalizacja produktów staje się normą – teraz nabywca decyduje o ich kształcie. To wymaga  
od firm bycia z nim w stałym kontakcie, a więc umiejętności prowadzenia dialogu i przekuwania  
potrzeb w realne rozwiązania. Niedotrzymanie obietnicy oznacza automatyczną utratę klienta.

W kształtowaniu produktów lub usług na podstawie ana-
liz opinii indywidualnych użytkowników pomaga również 
cyfryzacja. Firmy non stop tworzą nasze „cyfrowe 
portrety”. Każde wejście na stronę WWW, obejrzana 
reklama, przeczytany artykuł lub polubienie na Facebooku 
– nic nie umknie uwadze analityków. Według raportu IAB 
Prywatność w sieci (2016/2017) jesteśmy skłonni udo-
stępniać w Internecie coraz więcej informacji na własny 
temat, jeśli wiąże się to z dopasowaniem treści i reklam 
pod nasze gusta. Dzięki temu oszczędzamy czas i pienią-
dze oraz zwiększamy prawdopodobieństwo, że kupimy to, 
co rzeczywiście nam się podoba.

wykorzystania danego produktu bądź usługi, na czym 
także korzysta klient.
Taka formuła rozliczeń przenika do kolejnych branż i staje 
się coraz bardziej popularna, choćby w branży insur-
tech, czyli technologicznie usprawnionej branży ubez-
pieczeniowej. Ubezpieczenie komunikacyjne rozliczane 
w zależności od faktycznego czasu pracy pracowników jest 
szczególnie interesujące dla firm z obszaru gig-econo-
my (wolni strzelcy), działających od zalecenia do zle-
cenia. Na subskrypcji może skorzystać również branża 
finansowa. ATB Financial proponuje konto „Pay As You Go 
Account” bez narzuconego abonamentu. Klienci płacą za 
nie jedynie wtedy, gdy z niego korzystają, wcześniej znając 
opłaty związane z wykonaniem danej operacji.

Taki odsetek dostawców oprogramowania będzie 
posiadać modele biznesowe oparte  
na abonamentach do roku 2020.
Źródło: The Subscription Economy Index, Zuora, 2017.

80%
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120 razy na sekundę

43
STRATEGIA  
BŁĘKITNEGO OCEANU
ZNAJDŹ NIEZNANĄ PRZESTRZEŃ RYNKOWĄ

ROLNICTWO SMART
PRECYZYJNIEJ ZNACZY LEPIEJ

Pod względem innowacyjności wypadamy słabo na tle 
innych państw. Global Innovation Index 2016 sklasyfiko-
wał Polskę na 39. miejscu, a Bloomberg Innovation Index 
2017 na miejscu 22. Na niską pozycję wpływają wciąż 
zbyt małe nakłady na badania i rozwój. Na innowacje 
wydajemy zaledwie 0,94 proc. PKB, czyli o połowę mniej 
niż państwa wysoko rozwinięte (średnia w krajach OECD 
wynosi 2,4 proc. PKB). Pieniądze to jednak nie wszystko, 
a innowacyjność nie musi polegać na tworzeniu nowych 
produktów. Jest ona raczej stanem umysłu.
Bez całkowitej zmiany myślenia o biznesie sytuacja pol-
skich firm się nie poprawi. Przesycenie rynku utrudnia kon-
kurowanie. Dlatego tylko te firmy, które kierują się logiką 
innowacji, mają szansę na sukces. Zamiast rywalizo-
wać, tworzą nowe rynki – wychodzą poza schematyczne  

myślenie o własnym biznesie i poszerzają granice istnie-
jących branż. Zgodnie ze strategią błękitnego oceanu nie-
zależnie od etapu istnienia firmy, jej wielkości czy kapitału, 
którym dysponuje, możemy wykreować nową, dotąd nie-
zagospodarowaną przestrzeń rynkową i sprawić, by nasza 
dotychczasowa konkurencja stała się nieistotna.
Taką niszę rynkową znalazła firma Eobuwie.pl, której 
udało się uwolnić od stereotypu, że buty trzeba przymie-
rzyć. Dzięki temu stała się liderem sprzedaży online mar-
kowego obuwia, a jej założyciel i prezes Przedsiębiorcą 
Roku 2016 według Ernst&Young. Do tej pory firma prze-
prowadziła skuteczną ekspansję na wiele rynków euro-
pejskich i ma w planach dalszy rozwój. Eobuwie.pl ma 
w ofercie ponad 450 marek, a asortyment przekracza 35 
tys. produktów.

Nowe technologie znajdują zastosowanie w każdej 
dziedzinie życia, także agronomii. W sektorze upraw i ho-
dowli naukowcy, twórcy aplikacji i producenci maszyn łą-
czą swoje siły, dzięki czemu współczesne rolnictwo staje 
się coraz bardziej wydajne i niezwykle precyzyjne. W USA 
są już w użyciu technologie, które pozwalają z tysięcy 
czujników zbierać i przetwarzać dane, takie jak wilgot-
ność gleby i powietrza, prognozują pogodę – po to, żeby 
jak najwydajniej prowadzić zasiewy i monitorować plo-
ny. Dozują one nawozy i pestycydy tylko tam, gdzie jest 
to potrzebne. Informują nawet, ile procent owoców jest 
gotowych do zbiorów. Analogicznie w hodowli: zwierzęta 
są wyposażane w czujniki, które kontrolują ich lokaliza-
cję, masę ciała, a także wykrywają ewentualne problemy 
zdrowotne. Są w stanie zaalarmować, że jedno ze zwie-
rząt ma podwyższoną temperaturę, przestało jeść lub 
zachowuje się nietypowo, co może świadczyć o chorobie.  

Pozwala to właściwie zareagować, zanim epidemia zdzie-
siątkuje stado. Takie technologie oszczędzają czas i pienią-
dze, pozwalają na większą kontrolę i pomagają rozwiązać 
ewentualne problemy. Od 2009 roku na Uniwersytecie Ha-
rvarda trwają prace nad stworzeniem RoboBee – me-
chanicznej pszczoły. Te maleńkie, półtoracalowe roboty, 
ważące zaledwie 80 mg, będzie można wykorzystać do 
sztucznego zapylania tam, gdzie prawdziwych owadów 
będzie za mało. Choć w Polsce pszczół jeszcze nie brakuje, 
w USA jest to już palący problem.

Innowacja wartości powstaje dzięki wyeliminowaniu 
i zredukowaniu kosztów przy jednoczesnym  
wzmocnieniu wartości dla klienta.

Źródło: W. Chan Kim & Renée Mauborgne, Blue Ocean Strategy, 2005.

eliminuj 
redukuj

innowacja 
wartości

wzmocnij 
stwórz

koszty

wartość 
dla klienta

KOMENTARZ
KRZYSZTOF KLINCEWICZ | PROFESOR UW, DYREKTOR W EIT FOOD

Od 2016 roku firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową mogą korzystać z ulg podatkowych  
– od roku 2018 będą one jeszcze korzystniejsze. Dotyczy to również tych firm, które wchodzą na rynek.

KOMENTARZ
KRZYSZTOF KLINCEWICZ | PROFESOR UW, DYREKTOR W EIT FOOD

Precyzyjnie znaczy: sprawniej, taniej i korzystniej dla środowiska. Optymalne wykorzystanie zasobów  
w rolnictwie ułatwią satelity, drony, zaawansowane mapy i nowe generacje urządzeń, dzięki którym  
zasiewanie pól, ich nawadnianie, a następnie zbieranie plonów jest dużo efektywniejsze.

iw

Z taką częstotliwością drgają skrzydełka RoboBee. 
Mogą one zastąpić w przyszłości uszczuploną 
populację pszczół.
Źródło: Wyss Institute, Harvard University.
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MIEJSKIE OGRODY
NOWE TERYTORIA DLA BIZNESU

Ziemia stopniowo jałowieje przez zmiany klimatu i de-
gradację zasobów naturalnych. To powoduje, że będziemy 
zmuszeni poszukiwać nowych przestrzeni dla upraw rol-
nych, np. w tkance miejskiej. Ciekawe rozwiązanie znalazł 
w 2015 roku Steven Dring, właściciel firmy Growing 
Underground – w nieczynnych tunelach londyńskiego 
metra, 33 metry pod ziemią, stworzył farmę. W tunelach 
utrzymuje stałą temperaturę, a rośliny – m.in. zioła, sałaty 
i truskawki – są uprawiane bezglebowo (hydroponicznie) 
oraz doświetlane energooszczędnym światłem LED. Ko-
rzyści z prowadzenia takiego gospodarstwa jest wiele: ła-
twiej wyeliminować choroby i szkodniki, a rośliny nie są 
narażone na kaprysy pogody, które mogą zahamować ich 
wzrost albo zniszczyć uprawę. Plony Dringa szybko trafia-
ją na lokalny rynek – już po czterech godzinach od zbioru 
znajdują się w okolicznych restauracjach. Plan na przy-
szłość to produkcja 20 tys. kg warzyw rocznie na 20 tys. 
metrów kwadratowych powierzchni.

Nietypowy zakład powstał również w USA. AeroFarms, 
bazując na wertykalnym modelu upraw, chce rocznie 
produkować 900 ton roślin takich jak jarmuż, bazylia czy 
rzeżucha. Dzięki użyciu specjalnych kontenerów do pro-
dukcji, rośliny nie potrzebują ani ziemi, ani nawozów, ani 
światła słonecznego.
Nie próżnują też miasta w Polsce. W wielu z nich widać 
skwerki, na których dojrzewają dynie lub rosną ziemniaki. 
Dzięki społeczności lokalnej wspólne ogródki miejskie sta-
ją się stałym elementem krajobrazu. W przyszłości miasta 
wykorzystają pewnie podziemne tunele i schrony, których 
wciąż jest u nas bardzo wiele.

Tyle funtów na rozwój zebrał Growing Underground, 
częściowo poprzez crowdfunding. Nietypowa uprawa 
uzyskała poparcie burmistrza Londynu i jednego  
z najbardziej prestiżowych programów londyńskiego 
ratusza – London Leaders.
Źródło: theguardian.com. 

1,2 mln
KOMENTARZ
KATARZYNA BOSACKA | DZIENNIKARKA, SPECJALISTA OD ŻYWIENIA I ZAGADNIEŃ KONSUMENCKICH

Ule i ogrody w mieście to pieśń przyszłości czy nasza rzeczywistość? W samej Warszawie działa  
kilkadziesiąt uli. Wiem o wielu projektach nowych budynków, które zakładają rozwój ogrodów dachowych  
i warzywniaków przydomowych. Mieszczuchy już nie muszą tęsknić za wsią w wielkim mieście.

Śledzenie trendów pozwala spojrzeć  
na biznes z szerszej perspektywy.  
Ułatwia podejmowanie trafnych  
decyzji i precyzyjne działanie  
w złożonej rzeczywistości.
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w trendbooku Banku BGŻ BNP Paribas na temat 
opakowań przyszłości, możesz obmyślić, jak powo-
łać w firmie zespoły, które zajmą się studium wyko-
nalności wdrożenia tego typu technologii. Ich pracy 
sprzyja tzw. doktryna Skunk Works, której nazwa 
wiąże się z tajnym ośrodkiem, gdzie opracowano 
najbardziej zaawansowane samoloty Sił Powietrz-
nych USA. Tajemnica motywuje bowiem do efektyw-
nej pracy.
Wreszcie – aktywnie kształtuj przyszłość. 
Często okazuje się, że techniczne lub kadrowe za-
soby firmy nie wystarczają do tego celu. Dobrym 
rozwiązaniem są wtedy partnerstwa. 
Jedna z firm przetwórczych, dla której pracowali-
śmy, zapraszała do pracy nad nowymi produktami 
zaufanego amerykańskiego dostawcę innowacji spo-
żywczych, o którym na polskim rynku mało kto sły-
szał. Jego ogląd rynku pomagał przezwyciężać stare 
sposoby myślenia o biznesie. 

Te trzy obszary to miejsca, w których w firmie 
trzeba wdrożyć foresight – dyscyplinę zarzą-
dzania zorientowaną na długoterminowe budo-
wanie przewagi strategicznej. Ci, którzy wdrażają 
ją konsekwentnie, mogą pozytywnie odróżnić się 
od swoich konkurentów i wyprzedzić trendy. Efekty 
przychodzą szybko. Jak wynika z badań niemieckie-
go Uniwersytetu w Münsterze, firmy, które stosują 
„zarządzanie przyszłością” i poszukują zalążkowych 
trendów, uzyskują wyższy zwrot z inwestycji B+R.
Warto dodać, że rozwój firm, zwłaszcza tych szybko 
rosnących, uzależniony jest nie tylko od zdolno-
ści nadążania za nowymi trendami. Przełomowe 
innowacje kryją się również tam, gdzie trendy się 
załamują! Poszukiwanie antytrendów, które są źró-
dłem przewagi strategicznej, to sposób na wygraną. 
Wierzę, że liderzy polskiego sektora rolno-spożyw-
czego mają śmiałość, by podjąć to wyzwanie.

Trendy mogą skierować Twój biznes na wielką falę wzrostu albo chlusnąć 
wodą do nosa. Od tego, co z nimi zrobisz, zależy, który scenariusz się ziści.

cych na działalność firmy. Są organizacje, które re-
gularnie pomagają w opracowywaniu wewnętrznych 
raportów o możliwych scenariuszach rozwoju bran-
ży. Można do tego angażować również kluczowych 
dostawców i klientów. 
Ambicje zorientowanych na przyszłość prezesów 
sięgają jednak dalej. Kilka lat temu wraz z moim 
zespołem wdrażałem u dużego producenta napojów 
tzw. system wczesnego ostrzegania. Jest to narzę-
dzie, za pomocą którego zarząd i menedżerowie re-
gularnie aktualizują wiedzę na temat trendów kon-
sumenckich i megatrendów. Już po roku o raporty 
z tego narzędzia poprosił kluczowy partner mojego 
klienta, największa w Polsce sieć dystrybucyjna, 
a zawarta w nich wiedza pozwoliła poszerzyć listę 
dostarczanych do tej sieci produktów.
Po drugie, kiedy zdefiniujesz możliwe scenariusze 
przyszłości, przeanalizuj odpowiedzi. Czytając 

symetria wiedzy o zjawiskach, które zachodzą na 
rynku, jest dobra tylko w jednym przypadku – gdy 
to my wiemy więcej. Tego nie trzeba specjalnie tłu-
maczyć – jeśli jako jeden z nielicznych dysponuję 
informacją, to mogę: albo przejąć inicjatywę i zrobić 
pierwszy krok np. po nowy produkt, albo poczekać 
i wejść w najlepszym biznesowo momencie. Gdy zaś 
wiem mniej od innych – tracę przewagę na rynku. 
Aby ją zachować, konieczna jest czujność, intuicja 
i wiedza. Lektura trendbooków temu sprzyja. Dlate-
go traktuj je jako zachętę do weryfikacji, czy Twoja 
strategia nie jest oparta na nieaktualnej wizji rynku. 
Nie jest to takie trudne.
Po pierwsze, badaj możliwe trendy i zada-
waj pytania o ich wpływ na Twój rynek. Trend- 
book Banku BGŻ BNP Paribas może być inspiracją 
dla działu marketingu lub działu handlowego do 
opracowania własnej analizy trendów wpływają-

Ilekroć przeglądam nowy trendbook, skupiam uwagę na tematach,  
o których nie słyszałem. Cieszę się, jeśli takie znajdę, a jednocześnie wówczas 

czuję niepokój – skoro ukazały się drukiem, a na okładce nie ma klauzuli 
„tajne”, to znaczy, że jeszcze przed chwilą część czytelników  

wiedziała więcej ode mnie. To z kolei może być niebezpieczne.

KACPER NOSARZEWSKI
partner w 4CF Strategic Foresight, futurolog
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JAK WYCIĄGAĆ 
WNIOSKI  

Z TRENDÓW?
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