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Wzrost sprzedaży płyt gramofonowych w II dekadzie XXI wieku 
− charakterystyka zjawiska sprzecznego z trendami światowego 
rynku fonograficznego

Streszczenie

Celem rozważań jest zaprezentowanie okoliczności występowania interesujące-
go z punktu widzenia marketingu zjawiska dynamicznego wzrostu sprzedaży płyt 
gramofonowych na świecie, w sytuacji kiedy ta forma produktu muzycznego od 
20 lat była uważana za przeżytek. Wskazano przyczyny wzrostu zainteresowania 
„winylami” oraz bieżące problemy związane z wytwarzaniem i dystrybucją tych 
produktów. Artykuł ma charakter przeglądowy.

Słowa kluczowe: rynek muzyczny, marketing kultury, sprzedaż płyt gramofono-
wych, winyle, dobra kultury.
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Wstęp 

Na światowym rynku muzycznym w ostatnich latach zaobserwowano nietypowe zja-
wisko − wzrost sprzedaży nowych płyt gramofonowych, które od 20 lat uważane są za ar-
chaiczną formę wydawnictw fonograficznych. Celem rozważań jest przedstawienie oko-
liczności występowania tego fenomenu wraz z próbą omówienia przyczyn, dla których 
konsumenci muzyki chcą kupować dzisiaj ten produkt kultury. Analizę przeprowadzono na 
podstawie dostępnych tekstów źródłowych poświęconych wzrostowi zainteresowania winy-
lami w ostatniej dekadzie oraz marketingowym aspektom funkcjonowania współczesnego 
rynku muzycznego.

Ewolucja znaczenia płyt gramofonowych na rynku fonograficznych

W ostatnich dwóch dekadach na światowym rynku fonograficznym zanotowano znaczy 
spadek poziomu wartości i ilości sprzedanych nagrań muzycznych (por. wykres 1). W 2015 
roku pierwszy raz od 1995 roku nastąpił jednak wzrost wartości sprzedaży nagrań, choć 
tylko o 3,2%.

Światowa sprzedaż nagrań muzycznych jest realizowana poprzez oferowanie fizycznych 
nośników (tj. płyt CD, płyt gramofonowych i in.), jak również nagrań w postaci cyfrowej 
jako pliki muzyczne (downloadable files) lub przez usługę polegającą na udostępnianiu 
możliwości odsłuchu cyfrowych zapisów muzyki poprzez Internet na urządzeniach mobil-
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nych i stacjonarnych (streaming). Od roku 2001 ponad 50% wartości sprzedanych fonogra-
mów przypadła na nagrania oferowane w postaci cyfrowej. W roku 2015 nagrania w postaci 
cyfrowej stanowiły 45% wartości sprzedanych nagrań na świecie, sprzedaż fonogramów 
fizycznych stanowiła 39% wartości rynku, a pozostałą część dochodów z muzyki objęły 
wpływy ze sprzedaży praw do korzystania z nagrań muzycznych. Mimo globalnej przewagi 
sprzedaży nagrań w postaci cyfrowej, występuje wiele lokalnych rynków, na których konsu-
menci wciąż preferują zakup fizycznych fonogramów – jak Japonia (75% wartości rynku), 
Niemcy (60%) czy Francja (42%) (IFPI… 2016).

Wykres 1
Globalne dochody ze sprzedaży nagrań muzycznych w latach 1999-2015
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Źródło: IFPI… (2016); Ingham (2015).

Począwszy od roku 2007 obserwowano stopniowy wzrost sprzedaży płyt gramofono-
wych, które do końca lat 70. dominowały na rynku sprzedaży nagrań. Globalny poziom 
sprzedaży „winyli” zmniejszał się w kolejnych dekadach, czego przyczyną w latach 1983-
1992 była przewaga popularności kaset magnetofonowych, a od 1993 roku osiągnięcie 
przez płyty kompaktowe statusu dominującej formy sprzedaży fizycznych fonogramów 
(O›Kane 2015). Od pierwszej połowy lat 80. nastąpiła praktyczna marginalizacja płyt wi-
nylowych na rynku. Wielu wydawców nagrań zupełnie zrezygnowało z oferowania „wi-
nyli”. Zbliżony do obecnego poziom sprzedaży „winyli” na świecie zanotowano ponad 
ćwierć wieku temu, w 1989 roku, kiedy na rynku USA sprzedano prawie 35 mln albumów 
winylowych. 
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W ostatnich latach można zaobserwować stosunkowo nietypowe zjawisko wzrostu po-
pytu na płyty gramofonowe (por. wykres 2). „Winyl”, skazany na niebyt, staje się coraz po-
pularniejszym produktem niszowym na rynkach wielu krajów świata, także w Polsce (por. 
tabela 1). Związek Producentów Audio Video − ZPAV informuje, że w 2015 roku na polskim 
rynku muzycznym wzrosła sprzedaż nowych „winyli”. Jej wartość wyniosła 12 mln zł, co 
stanowiło wzrost w porównaniu z 2014 rokiem prawie o 60%. Wśród sprzedanych płyt 
dominują tytuły zagranicznych wykonawców − ponad 70%. Sprzedaż nowych płyt gramo-
fonowych polskich wykonawców w 2015 roku osiągnęła wartość prawie 2,3 mln zł, co 
stanowiło podwojenie poziomu sprzedaży uzyskanego w 2014 roku (ZPAV 2016).

Wzrost zainteresowania płytami gramofonowymi nie stanowi istotnej zmiany dla oblicza 
światowego rynku muzycznego, gdyż sprzedaż nowych „winyli” to jedynie 6% obrotów ca-
łej branży (IFPI… 2016). Jest to jednak zjawisko, które zachęca wielu przedsiębiorców do 
podejmowania innowacyjnych działań biznesowych i marketingowych. 

Obok rynku nowych wydawnictw winylowych funkcjonuje również rynek wtórny, uży-
wanych płyt gramofonowych, które są oferowane przez dotychczasowych użytkowników, 
wyspecjalizowanych pośredników handlowych (np. komisy) czy firmy zajmujące się sku-
pem i sprzedażą używanych fonogramów w tradycyjnych sklepach muzycznych, na targach 
i giełdach muzycznych oraz portalach aukcyjnych (jak np. Musicstack.com, Ebay.com, lub 
w Polsce − Allegro.pl). Dane dotyczące wielkości sprzedaży używanych płyt gramofono-
wych nie są niestety dostępne. Rynek używanych płyt gramofonowych obejmuje dwie ka-
tegorie ofert:

Wykres 2
Wartość sprzedaży „winyli” w USA w latach 1986-2015 (w mln USD)

Źródło: Friedlander (2016).
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 - kolekcjonerski rynek „winyli”, na którym poszczególne wydawnictwa mogą osiągać 
ceny nawet kilku tysięcy dolarów, 

 - rynek tanich, używanych płyt oferowanych masowym klientom, którzy mają sentyment 
do „winyli” i chcą okazyjnie kupić ulubione nagrania w postaci płyty gramofonowej 
w zadowalającym stanie technicznym.

Tabela 1
10 największych rynków sprzedaży winyli w latach 2013 i 2014 (w mln USD)

Pozycja Kraj Wartość sprzedaży 
2013

Wartość sprzedaży 
2014 % zmiana

1 USA 118,8 181,6 +52,8
2 Niemcy 25,5 34,0 +33,4
3 Wielka Brytania 19,8 31,7 +60,1
4 Japonia 9,0 16,3 +81,4
5 Holandia 9,4 14,1 +50,2
6 Francja 8,8 12,2 +39,2
7 Kanada 7,0 9,2 +31,6
8 Włochy 3,5 6,2 +76,5
9 Australia 2,7 6,0 +127,0

10 Szwecja 2,3 3,7 +59,9
Świat 224,2 346,8 +54,7

Uwaga: wartości przeliczone na dolary USA po stałych kursach lokalnych walut w 2014 roku.
Źródło: IFPI… (2015); Friedlander (2015).

Determinanty obecnego wzrostu popytu na płyty gramofonowe

Wg komentatorów rynku muzycznego, do niedawna kupowanie płyt gramofonowych 
było głównie domeną osób w wieku powyżej 50. roku życia. Obecne zwiększenie popytu 
na „winyle” jest napędzane przede wszystkim wzrostem zainteresowania młodzieży. Ponad 
połowa obecnie kupujących płyty gramofonowe to ludzie w wieku do 25 roku życia, głów-
nie mężczyźni. „Chociaż nabywcy muzyki w wieku do 35 lat odpowiadają za zakupy 44% 
wartości rynku nagrań, to na nich przypada aż 72% wartości zakupów płyt gramofonowych” 
(Rogers 2015; Ringen 2015; MusicWatch 2015).

M. Gibson (2015) przytacza opinie, że wzrost popytu na nowe płyty gramofonowe wy-
nika z kilku przyczyn:
1. Nagrania odtwarzane z płyt gramofonowych są wyższej jakości niż te same udostępnia-

nie na innych nośnikach (CD) lub jako pliki cyfrowe. Dźwięk z „winyli” jest przyjem-
niejszy w odsłuchu, „bogatszy, cieplejszy i wyraźniejszy w porównaniu do nagrań udo-
stępnianych on-line”. Twierdzą tak nie tylko snobistyczni melomani, ale też większość 
ekspertów z branży muzycznej.
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2. Posiadanie materialnej płyty gramofonowej z okładką (często wzbogaconej o dodatki, 
jak np. książeczki, plakaty itp.) stanowi dla wielu konsumentów niepowtarzalną korzyść 
− możliwość kontaktu fizycznego z produktem. Ta cecha nie występuje w przypadku 
cyfrowych plików z nagraniami. 

3. „Winyle” stanowią dobro kolekcjonerskie. Poszukiwanie, kupowanie, gromadzenie 
i dbanie o zebrany zestaw, kolekcję płyt gramofonowych samo w sobie jest dla wielu 
konsumentów muzyki atrakcyjnym hobby, pasją.

4. Korzyścią dla konsumentów jest też możliwość posiadania produktu fizycznego, ma-
terialnego przedmiotu, który może stać się „wyrazicielem tożsamości jego właściciela 
i elementem pozwalającym na komunikowanie, sygnalizowanie tego publicznie”.

Wzrost popytu na „winyle” wśród młodzieży niewątpliwie wynika z mody. Jest przeja-
wem zjawiska naśladownictwa (efektu „owczego pędu”), polegającego na wzroście zainte-
resowania pewnymi dobrami, o ile tylko są one cenione i częściej nabywane przez innych 
konsumentów (Bywalec 2007). Konsumpcja „winyli” może też wyrażać snobizm konsu-
mentów, którzy na przekór większości nie korzystają z płyt kompaktowych czy nagrań cy-
frowych, lecz do słuchania muzyki wybierają niszowe „winyle” (Zalega 2012). 

Jak już wspomniano, jakość dźwięku odtwarzanego z „winyli” jest dla wielu konsumen-
tów i ekspertów lepsza niż z innych nośników dźwięku. Niska jakość cyfrowych plików 
muzycznych mp3 (i w innych podobnych skompresowanych formatach) odstręcza wielu od 
kupowania nagrań w tej postaci. Wielu słuchaczy zaczyna coraz bardziej poszukiwać plików 
muzycznych o wyższej jakości dźwięku, z dokładniejszym (gęstszym) zapisem informacji 
muzycznej niż rozpowszechniony standard mp3. Część młodszych nabywców nagrań od-
krywa, że wysoką jakość dźwięku można znaleźć (ale niestety nie jest to regułą) w wydaw-
nictwach muzycznych w postaci płyt gramofonowych. 

Ważnymi cechami przyciągającymi uwagę i dającymi korzyści oraz zadowolenie po-
tencjalnym użytkownikom „winyli” są również czynności niezbędne przy odtwarzaniu płyt 
gramofonowych oraz właściwości fizyczne tych produktów. Odtwarzanie muzyki z płyt 
gramofonowych stanowi pewnego rodzaju rytuał, obrzęd. Proces przygotowywania płyty 
gramofonowej do odsłuchu na gramofonie składa się z kilku etapów. Są to czynności, które 
dla ich wykonawców są pewnego rodzaju przeżyciem, doświadczeniem konsumpcyjnym. 
Instalacja i przygotowanie gramofonu, wzmacniacza i głośników do odtwarzania „winyla”; 
wyszukiwanie płyty na półce; wyciągnięcie wewnętrznej koperty z płytą z okładki; wyjęcie 
płyty z koperty; identyfikacja i wybór strony płyty do odtwarzania; położenie „winyla” na 
talerzu gramofonu; uruchomienie talerza gramofonu; wyczyszczenie płyty z kurzu przed jej 
odtwarzaniem za pomocą odpowiedniego akcesorium (np. szczoteczki); położenie ręczne 
(lub automatyczne) igły na powierzchni płyty i rozpoczęcie odtwarzania − aż tyle czynności 
ma do wykonania użytkownik chcący posłuchać nagrań z „winyla”. W połowie odtwarzania 
nagrań z długogrającego winyla, należy podnieść igłę z płyty, przewrócić ją na drugą stronę 
i ponowić czynności niezbędne do odtworzenia tej strony wydawnictwa. Dla wielu konsu-
mentów wykonywanie tych zabiegów samo w sobie stanowi satysfakcjonujące doświadcze-
nie. O ile bardziej jest to frapujące niż banalne wciśnięcie klawisza PLAY w odtwarzaczu 
CD czy plików cyfrowych. 
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W trakcie słuchania muzyki z „winyli” konsument może oglądać okładkę wydawnic-
twa, czytać informacje o nagraniach i wykonawcach. Materialna graficzna okładka stanowi 
specyficzne dopełnienie słuchanej muzyki, jej wyróżnik oraz element marki wzbudzający 
skojarzenia z wykonawcą muzycznym i jego muzyką. W przypadku cyfrowych plików mu-
zycznych okładki (jako element opakowania) nie występują. Są do nich jedynie dołączane 
niewielkie pliki graficzne prezentujące frontową ilustrację, miniaturę zdjęcia okładki wy-
dawnictwa w wersji fizycznej.

Wrażenia wynikające z bodźców wzrokowych i dotykowych wzbudzanych u konsumen-
tów przez wydawnictwa winylowe są dla nich dodatkową korzyścią z produktu,. Dla mło-
dych słuchaczy są nowym doznaniem, czymś atrakcyjnym w stosunku do ich dotychczaso-
wych doświadczeń i przyzwyczajeń związanych z korzystaniem jedynie z niematerialnych 
nagrań w postaci cyfrowych plików. 

M. Maj zwraca uwagę na kolejny czynnik, który może determinować nietypowy wzrost 
zainteresowania nabywców płytami gramofonowymi w ostatnich latach. Na rynkach mu-
zycznych krajów rozwiniętych, jak np. USA, Wielkiej Brytanii czy Niemiec wiele gospo-
darstw domowych wciąż jest w posiadaniu sprawnego gramofonu. W krajach tych są też 
dostępne stosunkowo tanio używane modele gramofonów oraz występuje duża podaż (także 
przystępnych cenowo) archiwalnych wydawnictw muzycznych na „winylach”. Konsumenci 
dysponujący gramofonem mają możliwość „szybko i tanio zebrać kolekcję wybornych na-
grań” na używanych płytach oraz mają pretekst, by podejmować również decyzje o zakupie 
nieco droższych nowych płyt gramofonowych (Maj 2014). 

Wytwarzanie i dystrybucja płyt gramofonowych na świecie

Płyty gramofonowe są sprzedawane zarówno w sklepach internetowych (jak np. Amazon.
com), jak również są istotnym składnikiem oferty niezależnych sklepów sprzedających na-
grania muzyczne. W Stanach Zjednoczonych 45% wartości sprzedaży „winyli” w 2015 roku 
zrealizowano w niezależnych sklepach muzycznych. Kilka dużych sieci handlowych zdecy-
dowało się na powrót do sprzedaży płyt gramofonowych, m.in. w 2015 roku uczyniono to 
w brytyjskich sieciach Tesco i Sainsbury (Brewster 2015). Analityk z pisma «Forbes» uważa 
jednak, że „prawdziwi miłośnicy winyli wciąż po zakup płyt gramofonowych najczęściej 
udają się do niezależnych sklepów muzycznych”, które mają specyficzną atmosferę i dają 
możliwość kontaktu na miejscu z ludźmi o pokrewnych zainteresowaniach i stosunku do 
słuchania muzyki (McIntyre 2016). Od 2007 roku wiele niezależnych sklepów muzycznych 
na całym świecie (także w Polsce) uczestniczy w akcji Record Store Day, uznawanej za 
jedno z cyklicznych wydarzeń promocyjnych, które skutecznie wpłynęło na wzrost zainte-
resowana „winylami”, ich kupowaniem i konsumpcją. Co roku w trzecią sobotę kwietnia 
organizowane są w partycypujących w akcji sklepach wyprzedaże „winyli”, sprzedaż spe-
cjalnych wydawnictw okolicznościowych oferowanych w limitowanych edycjach, koncerty 
z udziałem znanych wykonawców itp. Celem tych imprez jest zwrócenie uwagi na istotność 
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płyty gramofonowej jako dobra kultury i pobudzenie zainteresowania konsumentów „winy-
lami” (RecordStoreDay 2015).

Wraz ze wzrostem sprzedaży „winyli” pojawia się problem ograniczonych możliwości 
wytwarzania tych nośników. Od lat 80. nie wytwarzano żadnych nowych maszyn tłoczących 
„winyle”, a ocalałe dostępne stare maszyny wciąż używane do dzisiaj są wykorzystywane na 
okrągło przez 24 godziny, sześć dni w tygodniu by fabryki mogły sprostać realizacji wciąż 
zwiększających się zleceń na nowe płyty gramofonowe od wydawców nagrań dopingowa-
nych do tego przez rosnący popyt nabywców „winyli”. Maksymalne obciążenie urządzeń do 
produkcji „winyli” bardzo poważnie wpływa na ich ponadnormatywne, szybkie zużywanie 
się. Firmy decydujące się na produkowanie nagrań na płytach gramofonowych muszą po-
ważnie rozważać czy opłacalne będzie podjęcie kosztownych inwestycji w zakup nowych 
maszyn do tłoczenia „winyli”. Cena nowej linii do tłoczenia płyt gramofonowych jest sza-
cowana na 130 tys. dolarów (Nelson 2014).

Problemem jest także ograniczona liczba specjalistów potrafiących bardzo dobrze ob-
sługiwać urządzenia do produkcji „winyli” czy też osób mających wiedzę i doświadczenie 
w realizacji technicznych prac związanych z procesem przygotowywania nagrań i stworze-
nia matryc do tłoczenia płyt gramofonowych na skalę produkcyjną. W ciągu 20 lat od mo-
mentu, w którym „winyle” zaczęły być zastępowane przez wydawnictwa CD, wielu fachow-
ców zmarło, a młodsze pokolenie inżynierów dźwięku nie miało potrzeby zaznajamiać się 
ze schyłkową technologią produkowania płyt.

Trudności w dostępie do fachowców i tłoczni posiadających niezbędne zdolności pro-
dukcyjne wytwarzania płyt gramofonowych pogłębiają się szczególnie dla niezależnych 
wydawców muzyki na „winylach”. O dostęp do tłoczni muszą rywalizować z dużymi wy-
dawcami nagrań, jak Universal Music Group, którzy też „odkryli” możliwość zarabiania na 
sprzedaży płyt gramofonowych. Realizacja zamówień na tłoczenie reedycji setek klasycz-
nych płyt ze strony dużych firm blokuje dostęp mniejszym wydawcom i ogranicza możli-
wość wytwarzania i sprzedaży ich winyli na rynku (Brewster 2015).

Podsumowanie 

Postępujący wzrost zainteresowania nowej generacji konsumentów muzyki wydawałoby 
się archaiczną formą produktu jest interesującym zjawiskiem marketingowym na współ-
czesnym rynku dóbr kultury. Choć udział „winyli” w wartości światowej sprzedaży nagrań 
muzycznych szacunkowo wynosi jedynie 6%, to jednak warto zwrócić uwagę na przyczyny 
pojawienia się takiego fenomenu na rynku. Można zastanawiać się, czy ta tendencja wzro-
stowa utrzyma się w kolejnych latach czy też będzie tylko specyficzną formą dziwactwa 
sezonowego. K. Nelson z portalu Digitaltrends.com nazwał ten trwający nieprzerwanie od 
2011 roku wzrost sprzedaży płyt gramofonowych, na przekór spadkom wielkości sprzedaży 
muzycznych płyt CD oraz plików komputerowych, „wstecznym postępem” (backward pro-
gress) (Nelson 2014).
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The Increase in Sales of Vinyl Records in the Second Decade  
of the 21st Century – Characteristics of the Phenomenon Contradictive 
to the Trends in the Global Phonographic Market

Summary

The aim of the article was to present the circumstances of the occurrence of 
marketing phenomenon: a dynamic growth in sales of phonograph records in the 
world, in the situation when this form of music product has been considered obso-
lete for more than 20 years. The reasons for the growing interest in vinyl and the 
present problems associated with production and distribution of these products are 
indicated. The article if of the review nature.

Key words: music market, marketing of arts and culture, phonograph record sales, 
vinyl, cultural goods.

JEL codes: M30. M31, L82, Z11

Рост продаж грампластинок во второй декаде XXI в. – 
характеристика явления, идущего вразрез с трендами мирового 
фонографического рынка

Резюме

Цель рассуждений – представить обстоятельства выступления интересно-
го с точки зрения маркетинга явления динамичного роста продаж грампла-
стинок в мире в ситуации, когда эта форма музыкального продукта в течение  
20 последних лет считалась пережиточной. Указали причины роста интереса 
к винилам и текущие проблемы, связанные с производством и распределени-
ем этих продуктов. Статья имеет обзорный характер.

Ключевые слова: музыкальный рынок, маркетинг культуры, продажа грам-
пластинок, винилы, товары культуры.
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