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W 2010 r. rynek wydawniczy wzbogacił się o interesującą pozycję Anny Dąbrowskiej 
(IBRKK, SGH) oraz Mirosławy Janos�Kresło (SGH) na temat rynku e�usług, opublikowanej 
nakładem wydawnictwa Difin. Autorki od wielu lat są znanymi i cenionymi specjalistkami 
w dziedzinie usług społecznych, konsumpcji, marketingu, ochrony i edukacji konsumenta. 
W książce autorki przedstawiły analizę zachowań konsumentów na rynku e�usług w wybra-
nych krajach Europy Środkowo�Wschodniej, tj. w Estonii, na Litwie, w Polsce i na Ukrainie. 
Książka składa się z sześciu rozdziałów. 

W rozdziale pierwszym podkreślono znaczenie informacji we współczesnym świecie, 
dlatego idea rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest coraz szerzej popularyzowana. 
Znawcy i analitycy tego problemu wskazują na fakt, że cywilizacja informatyczna zaczyna 
się dopiero kształtować, czego wyrazem są coraz bardziej udoskonalone mechanizmy i pro-
cesy komputerowe, sieci komunikacyjne, automatyzacja i komputeryzacja produkcji i usług.

W rozdziale drugim przedstawiono konsumenta jako użytkownika sieci. Autorki zauwa-
żają, że „e�konsument, chcąc zaspokoić potrzeby w trybie on-line, potrzebuje e�biznesu,  
a sam staje się członkiem e�społeczeństwa, którego rozwój determinują wiedza i możliwo-
ści”. Internet, podobnie jak inne media, wpływa na decyzje nabywcze konsumentów trady-
cyjnych, którzy poszukują w nim informacji, ale kupują w realnym świecie, oraz e�konsu-
mentów, którzy wykorzystują Internet na wszystkich etapach procesu podejmowania decyzji 
zakupu. Konsument przyszłości to e-konsumenti e-wikinomicus. Wzrost świadomości kon-
sumentów sprawia, że konsumenci stają się coraz bardziej e�prosumentami.

W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę roli e�usług publicznych (e�administracji, 
e�zdrowia i e�edukacji), które odgrywają szczególną rolę w funkcjonowaniu każdego spo-
łeczeństwa. Informatyzacja administracji publicznej zwiększa dostęp obywateli do admini-
stracji rządowej i samorządowej oraz jest postrzegana jako wyznacznik demokracji i więk-
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szego udziału obywateli w życiu społecznym i gospodarczym. W zakresie ochrony zdrowia 
technologie informatyczne powinny — zdaniem autorek — stwarzać duże możliwości po-
prawy jakości, bezpieczeństwa i efektywności opieki zdrowotnej. Edukacja zyskuje coraz 
bardziej na znaczeniu w dobie kształtowania społeczeństwa opartego na wiedzy. W książce 
wskazano bardzo zróżnicowaną dostępność i korzystanie z e�uslug publicznych w badanych 
27 krajach UE.

E�handel, e�turystyka i e�kultura to grupa usług omawiana w rozdziale czwartym. Dla 
współczesnego człowieka usługi te nabierają coraz większego znaczenia, gdyż konsument 
tych usług coraz częściej ceni atrakcyjne, zgodne z jego preferencjami zagospodarowanie 
czasu wolnego. Nie bez znaczenia jest fakt, że nowe technologie informacyjno�komunika-
cyjne, stosowane w tych dziedzinach, tworzą relacje między ludźmi i pozwalają na czynne 
uczestnictwo w życiu społecznym i kulturowym. E�usługi związane z finansami gospo-
darstw domowych (e�bankowość i e�ubezpieczenia) to następny obszar, który jest przed-
miotem dociekań Autorek. Wskazują one zmiany, jakie zachodzą na rynku usług bankowych 
i ubezpieczeniowych, omawiają zalety i zakres korzystania z tych usług.

W rozdziale szóstym wskazano na problemy ochrony i edukacji konsumentów. 
Szczególnym rozważaniom poddano prawa dotyczące korzystania z e�usług, znaczenie edu-
kacji konsumenckiej dla wzmocnienia pozycji konsumentów na rynku oraz znaczenie usług 
prokonsumenckich, które powinny być elementem budowania zaufania konsumentów do 
e�biznesu.

Biorąc pod uwagę szerokie zainteresowanie e�usługami, książka jest adresowana do 
bardzo szerokiego grona czytelników, ale przede wszystkim do decydentów kształtujących 
politykę społeczno�gospodarczą, praktyków gospodarczych, studentów uczelni ekonomicz-
nych i wszystkich tych, którzy interesują się nowoczesnymi formami komunikacji. 

Ze względu na aktualność i wagę problemów poruszanych w książce oraz bogatą prezen-
tację wyników szeroko zakrojonych badań międzynarodowych, publikacja stanowi cenne 
źródło informacji na temat rozwoju e�usług, a także miejsca i roli konsumenta na tym rynku. 
W sposób przekonujący uświadamia również zależność tego rozwoju od dostępu i jakości 
infrastruktury informatycznej oraz umiejętności osób świadczących i korzystających z no-
woczesnych technologii komunikacyjno�informacyjnych.
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Reklama w procesach konkurencji, red. Robert Nowacki  
i Marian Strużycki, Difin, Warszawa 2011

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się książka pt. Reklama w procesach konkurencji, 
pod redakcją naukową R. Nowackiego i M. Strużyckiego. Publikacja ta stanowi interesujące 
i aktualne kompendium wiedzy uwzględniające najnowsze badania z zakresu zarządzania 
reklamą i jego wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstwa. 

Należy się zgodzić z recenzentką, prof. dr hab. H. Szulce z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, iż jest to opracowanie oryginalne, w którym przedstawiono obszerne wyniki 
badań przeprowadzonych na próbie zarówno 600 konsumentów, jak i 608 przedsiębiorstw 


