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Tworzenie wartości w przedsiębiorstwach produkcyjnych 
a zjawisko planowego postarzania produktu

Streszczenie

Celem artykułu jest identyfikacja przejawów planowego postarzania produktu 
oraz dyskusja nad wpływem tego zjawiska na percepcję wartości produktu przez 
konsumentów. Problemem badawczym jest rozpoznanie, czy klienci są świadomi, 
że planowe postarzanie obniża poziom użyteczności produktu i skraca okres jego 
użytkowania oraz czy świadomość tego zjawiska traktowana jest przez konsumen-
tów jako zmniejszenie wartości tworzonej przez przedsiębiorstwa produkcyjne. 
Wyniki przeprowadzonych wywiadów pogłębionych wskazują na znajomość zja-
wiska oraz jego przejawów wśród użytkowników. Paradoksalnie, świadomość pla-
nowego postarzania wpływa na wzrost zaufania do produktów droższych i wyższą 
ocenę wartości produktów, uważanych przez konsumentów za lepsze jakościowo.

Słowa kluczowe: planowe postarzanie produktu, wartość.

Kody JEL: M31, O33

Wstęp

Zjawisko planowego postarzania produktów do niedawna uważane było za jedną z teorii spi-
skowych i zaliczane do tematów nieobecnych w dyskursie naukowym (Packard 2011). Można 
jednak znaleźć coraz więcej dowodów celowych praktyk, zmierzających do skracania cykli ży-
cia produktów. W sytuacji nasycających się rynków, jednym ze sposobów nakłonienia konsu-
mentów do częstszej wymiany towarów, są działania producentów, które ograniczają żywotność 
produktów. W miejsce doskonalenia technicznej jakości produktu, oferuje się klientom poprawę 
jakości obsługi, zarządzanie sferą doświadczeń konsumenta i angażowanie emocji (Skowronek 
2012). Tu pojawiają się pytania: czy konsument jest świadomy stopnia doskonałości oferty pro-
ducenta (w aspekcie jakości)?, czy oceniając wartość produktu jest świadomy planowego posta-
rzania?, czy działania zmierzające do ograniczenia czasu użytecznego życia produktu i planowe-
go obniżenia jego całkowitej użyteczności, przy równoczesnej poprawie walorów estetycznych 
i usprawnieniu obsługi nie stanowią zagrożenia dla partnerskich relacji, których utrzymywanie 
powinno być priorytetem w działaniach marketingowych przedsiębiorstw? Wyniki badań, zrefe-
rowanych w dalszej części artykułu, w pewnej mierze są odpowiedzią na te pytania.

Istota planowanego postarzania produktów

Starzenie i zużywanie się produktów jest nieuniknione; może być co najwyżej maskowa-
ne i mniej widoczne. Największym problemem w identyfikacji planowego postarzania jest 
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ustalenie, kiedy dany produkt powinien być zastąpiony nowym oraz czy wynika to z natu-
ralnego zużycia produktu, czy świadomego skrócenia jego żywotności przez producenta. 

Obserwacja praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych pozwala zidentyfi-
kować kilka form planowego postarzania produktów (Ryś 2015):
1. zastosowanie komponentów o mniejszej trwałości lub szybciej zużywających się, co 

skutkuje krótszą żywotnością produktu; przykładem może być tu zastąpienie metalu 
tworzywem sztucznym w amortyzatorach do bębna pralki automatycznej, co sprawia, 
że mechanizm zużywa się szybciej i musi być wymieniony na nowy,

2. świadome wbudowanie mechanizmów ograniczających żywotność produktu; sztandaro-
wym przykładem jest tu konstrukcja współczesnych drukarek atramentowych (np. Epson), 
które po wydrukowaniu ustalonej przez producenta liczby kopii same blokują się, unie-
możliwiając użytkownikowi dalsze korzystanie z produktu,

3. nie wytwarzanie części zamiennych lub zaprzestanie wsparcia technicznego; takie po-
dejście wykazują firmy branży IT (np. Apple), które nie produkują części zamiennych 
do modeli swoich produktów – oferują jedynie wymianę sprzętu na nowy w przypadku 
zepsucia się produktu podczas okresu gwarancji. Odmianą planowego postarzania jest 
nie oferowanie aktualizacji oprogramowania ani wsparcia technicznego dla starszych 
wersji programów komputerowych czy systemów operacyjnych (np. Microsoft);

4. utrudnianie napraw przez stosowanie konstrukcji lub elementów montażowych unie-
możliwiających klientowi samodzielną naprawę sprzętu (np. HTC); zaliczyć można tu-
taj również brak upubliczniania specyfikacji technicznej (takiej jak instrukcje, schematy 
elektroniczne);

5. planowe ograniczanie użyteczności tańszych wersji produktu przez stosowanie uproszczo-
nej wersji oprogramowania (np. nawigacje GPS) lub blokowanie wybranych funkcji, które 
zostaną uruchomione przy wykupie dodatkowych „pakietów” wyposażenia (np. w samo-
chodach). Nie jest to planowane postarzanie w ścisłym sensie, ale prowadzi do celowego 
ograniczenia możliwości produktu i jego funkcjonalności; 

6. planowane postarzanie polegające na tworzeniu jednorazowych produktów; pozytyw-
nym aspektem takiego podejścia jest udoskonalenie materiałów i obniżenie kosztów 
wytwarzania produktów, co umożliwiło spadek ich cen do takiego poziomu, że ich jed-
norazowe użycie jest opłacalne (np. do zastosowań medycznych – strzykawki, czepki, 
prześcieradła). Do tej kategorii można jednak zaliczyć również przykłady produktów, 
których jednorazowe zastosowanie nie jest konieczne (np. jednorazowy aparat fotogra-
ficzny przyczynia się do zwiększenia ilości odpadów elektronicznych, trudnych do re-
cyklingu); 

7. planowane postarzanie produktu polegające na kreacji pragnień w społeczeństwie kon-
sumpcyjnym, związane z wprowadzaniem na rynek nowych modeli produktów, o no-
wych rozwiązaniach funkcjonalnych i estetycznych; klienci zachęcani są do wyrzucenia 
lub oddania starych produktów, których fizyczna śmierć jeszcze nie nastąpiła i które 
z powodzeniem mogłyby być jeszcze użytkowane i zastąpienia ich nowymi, modnymi 
modelami (np. odzież czy telefony komórkowe).
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Z przedstawionej klasyfikacji wynika, że planowe postarzanie produktu nie jest zjawi-
skiem jednoznacznym, a motywy podejmowania tego typu praktyk są zróżnicowane. Wiele 
przypadków planowanego postarzania było i jest uwarunkowane prawodawstwem Unii 
Europejskiej, np. nakazem wycofania ze sprzedaży tradycyjnych żarówek żarnikowych (Ryś 
2015). Coraz częściej obserwować można praktyki skracania cyklu życia produktu, aby za-
pewnić przedsiębiorstwu zwiększenie wolumenu sprzedaży na nasyconym rynku. Ogólnie 
rzecz ujmując, planowane postarzanie produktu to strategia producenta, mająca na celu takie 
projektowanie towarów, aby miały one ograniczony czas użytecznego życia, a po upłynięciu 
tego okresu stawały się niesprawne, a często nieopłacalne w naprawie (www1). Powstaje 
zatem pytanie, czy planowe postarzanie, które wpływa na skrócenie okresu użytkowania 
produktu i obniżenie jakości – w kontekście niezawodności i stopnia użyteczności – oddzia-
łuje też na percepcję wartości oferty przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Jakość produktu a wartość oferty przedsiębiorstwa produkcyjnego

Należy mieć świadomość, że tworzenie wartości przez przedsiębiorstwa produkcyjne nie 
ogranicza się jedynie do zabiegania o jakościową doskonałość produktu. W rzeczywistości 
kreowanie wartości odbywa się poprzez dodawanie elementów składowych (suma wartości) 
do produktu materialnego, a percepcja wartości oferty przez klienta wynika z oceny różni-
cy między przewidywanymi korzyściami z użytkowania produktu i kosztami związanymi 
z uzyskaniem tych korzyści (Kall, Sojkin 2006, s. 49,106).

Korzyści oczekiwane przez klientów są wielorakie Szumilak (2007, s. 63) cytuje ba-
dania, w których wyodrębniono ok. 100 atrybutów determinujących wartości postrzegane 
przez klientów w aspektach użytkowych funkcji produktu, jego wzornictwa, opakowania, 
innych elementów wyposażenia produktu, usług towarzyszących i wspomagających (m.in. 
projektowania, doradztwa, dostawy, obsługi przed- i posprzedażnej, usług finansowych) re-
lacji osobowych związanych z nabywaniem i korzystaniem z produktu, oraz wynikających 
z tego kosztów eksploatacji produktu oraz niefinansowych kosztów towarzyszących użytko-
waniu i zakończeniu użytkowania produktu.

Jednak w kontekście badania zjawiska planowego postarzania produktów, w sposób 
szczególny należy skoncentrować się na jakościowym aspekcie tworzenia wartości przez 
przedsiębiorstwo, bowiem postarzanie produktów właśnie z oddziaływaniem na jakość pro-
duktu powiązane jest najsilniej. 

Jakość dotyczy właściwości, gatunku, rodzaju, określonej cechy lub zespołu cech i war-
tości, które odróżniają dany przedmiot od innych. Cechy te są istotne z uwagi na relacje, 
oddziaływanie lub związek określonego zjawiska z jego otoczeniem, a także z uwagi na 
jego charakterystyczną strukturę wewnętrzną (Frąś, Gołębiowski, Bielawa 2006, s. 12). 
Interesujące jest, że większość definicji podkreśla związek jakości ze stopniem sprostania 
oczekiwaniom klienta i zaspokajania potrzeb (Lock 2001, s. 19); jest ona uznawana za za-
sadniczą wartość organizacji (Bugdol 2011, s. 10). Pojawianie się nowych potrzeb, rozwój 
technologii wytwarzania, a także przechodzenie na wyższy poziom efektywności i skutecz-
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ności działania skutkują coraz doskonalszymi efektami pracy, zapewniając odpowiedni po-
stęp cywilizacyjny, w tym również wzrost poziomu życia człowieka i całych społeczeństw 
(Hamrol, Mantura 2011, s. 9).

Wynikałoby z tego, że konsekwencją wzrostu oczekiwań klientów, nowych uregulowań 
prawnych oraz nasilającej się konkurencji między podmiotami rynku powinno być dążenie do 
podwyższania standardów jakościowych. Postulowane cele projakościowe, związane z two-
rzeniem wartości powinny obejmować m.in.: wzrost stopnia bezpieczeństwa, wzrost nieza-
wodności, łatwość konserwacji i napraw, zwiększenie stopnia akceptacji produktów na ryn-
ku, wytwarzania zgodnego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony środowiska, 
przyjmowania odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów i usług (Hernas, Gajda 2004,  
s. 140). Są to w pewnym sensie założenia idealistyczne. Wydaje się, że wystarczające – w za-
kresie tworzenia wartości dla klientów – jest osiąganie równowagi między jakością norma-
tywną (systemem wytwarzania) a jakością postrzeganą przez nabywców (Szczepańska 2010, 
s. 21), z zachowaniem konkretnych wymogów prawnych i uzyskiwaniu pożądanych wyni-
ków finansowych, udziału w rynku itp. Tworzenie wartości dla klientów, w kontekście dosko-
nalenia jakości oferty uwzględniać powinno potrzeby funkcjonalne, a więc cechy związane 
z dyspozycyjnością oraz bezpośrednim użytkowaniem danego produktu, jego przydatnością, 
niezawodnością i trwałością, oraz potrzeby niefunkcjonalne, takie jak wizerunek i wrażenia 
estetyczne. Dotyczyć ono powinno większości cech związanych z zakupem, takich jak cena, 
dostępność, łatwość obsługi, a także działania posprzedażowe (Stoma 2012, s. 22).

Wymaga to integrowania działań w zakresie zarządzania jakością oraz marketingu relacji 
(Szczepańska 2010, s. 276). Działania zmierzające do realizacji zamierzeń projakościowych 
w kontekście kreowania wartości powinny być ukierunkowane na budowanie organizacyj-
nej zdolności przyswajania wiedzy, a następnie wykorzystanie tej zdolności do tworzenia 
mechanizmów pozwalających na zaspokajanie potrzeb i oczekiwań nabywców. W kontek-
ście planowego postarzania produktów – abstrahując od etycznej oceny tego typu prak-
tyk – producent powinien ocenić, czy skracanie cyklu życia produktu obniża jego wartość 
w percepcji nabywców. Być może doskonalenie jakości obsługi i inne działania prorelacyjne 
rekompensują nabywcom ograniczenie żywotności produktu.

Planowe postarzanie produktów a postrzegana wartość oferty

Postęp technologiczny w założeniu działa na korzyść nowych produktów, które są jesz-
cze doskonalsze, bardziej energooszczędne, lekkie, wytrzymałe, ergonomiczne i przyjazne 
dla użytkownika. Wraz z poprawą jakości i trwałości produktów rosną koszty produkcji. 
Konsument otrzymuje produkt o większej wartości, przy znacznie wyższych kosztach wy-
tworzenia tych wartości. Jednak wiele zabiegów, którym poddawane są produkty, powoduje 
skrócenie ich cyklu życia, mimo że nie wpływają w żaden sposób na oszczędności. Z drugiej 
strony, większa staranność przy montażu, unikanie widocznych wad konstrukcyjnych, kon-
trola jakości wykonania – mogłyby znacznie wydłużyć żywotność produktów, często bez 
ponoszenia dodatkowych nakładów. Paradoksalnie – nowy produkt, wprowadzany na rynek 
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z wysoką ceną może oferować klientowi niższy poziom użyteczności, niż oferty dotychczas 
dostępne na rynku, jeśli pominie się poprawione walory estetyczne i zgodność z aktualny-
mi trendami konsumenckimi. Powstaje pytanie, czy świadomość takich praktyk wpływa na 
percepcję wartości oferty?

Metodyka badania

Badania, których przedmiotem była percepcja zjawiska planowego postarzania pro-
duktów miały charakter eksploracyjny. Ich głównym celem było ustalenie, jakie przejawy 
planowego postarzania produktów dostrzegają respondenci i czy dostrzegają konsekwencje 
tego typu praktyk dla procesu decyzyjnego konsumentów.

Metodą pomiaru pierwotnego były pogłębione wywiady indywidualne. Respondentami 
byli pracownicy firm – sprzedawcy i serwisanci. Doboru respondentów dokonano w bran-
żach najczęściej wymienianych w literaturze, w kontekście zjawiska planowanego postarza-
nia produktu. Przy doborze respondentów starano się, aby posiadali oni co najmniej 5-letnie 
doświadczenie w pracy w danej branży. Priorytetem było, aby osoby te miały bezpośredni 
kontakt z klientem. Miało to uzasadnienie w ocenie postrzegania przez klientów zjawiska 
planowego postarzania produktów. Ze względu na przygotowanie merytoryczne responden-
tów, można te badania określić mianem wywiadów eksperckich. Badania przeprowadzone 
zostały w latach 2014-2017. Prezentowane wnioski z wywiadów pogłębionych mają jedy-
nie charakter poglądowy i – jak każde badania jakościowe – nie predestynują do wyciąga-
nia wniosków natury ogólnej. Strukturę respondentów z uwzględnieniem prezentowanych 
branż zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1
Respondenci biorący udział w badaniu   

Branża/ charakter produktów Liczba respondentów Liczba sprzedawców w grupie

Motoryzacja 6 1
Mechanika precyzyjna 2 -
Sprzęt gospodarstwa domowego 7 4
Sprzęt RTV 7 5
Sprzęt sportowy 5 3

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki przeprowadzonych badań

Na pytanie, czy zetknęli się ze zjawiskiem planowego postarzania produktów, wszyscy 
respondenci odpowiedzieli twierdząco. W tabeli 2 wskazano, z jakimi przejawami plano-
wego postarzania produktów zetknęli się respondenci (kafeteria przygotowana została na 
podstawie klasyfikacji zaprezentowanej na początku niniejszego artykułu).
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Tabela 2
Kategorie planowego postarzania produktów dostrzegane przez respondentów 
w wybranych branżach

Branża
Formy  
planowego postarzania

Motory-
zacja

Mecha-
nika pre-
cyzyjna

AGD RTV Sprzęt 
sportowy

komponenty o mniejszej trwałości x x x x x
wbudowane mechanizmy ograniczające żywotność x - x x -
brak części zamiennych i wsparcia technicznego - x x x -
utrudnianie napraw x - x x x
ograniczenie użyteczności tańszych wersji x - x x -
tworzenie produktów jednorazowych - x x x -
kreowanie pragnień (postarzanie psychologiczne) x x x x x

Legenda: x – oznacza występowanie zjawiska planowanego postarzania produktów w danej branży.
Źródło: jak w tabeli 1.

Zdaniem respondentów, najwięcej przykładów planowanego postarzania produktów 
występuje wśród artykułów gospodarstwa domowego oraz sprzętu radiowo-telewizyjnego. 
Stosunkowo najmniej przykładów podawali eksperci z branży sportowej; może to jednak 
mieć związek z charakterem napraw serwisowych tego rodzaju produktów, które w mniej-
szym zakresie dotyczą produktów o niższych cenach (np. piłki, rękawice itp. akcesoria).

Respondenci zostali zapytani, czy ich zdaniem zjawisko planowego postarzania produktów 
występuje obecnie częściej niż 5 lat temu. Ponad połowa respondentów zgodziła się z tym 
stwierdzeniem, 6 osób nie potrafiło ocenić, czy taki wzrost rzeczywiście jest widoczny.

W trakcie wywiadu starano się ustalić, czy klienci są świadomi istnienia zjawiska pla-
nowego postarzania produktów i czy świadomość ta wpływa na wybór określonej marki 
produktu.

Było to kluczowe pytanie dla rozeznania, czy postrzeganie wartości produktu, związane 
z percepcją marki, jest uzależnione od wiedzy konsumentów na temat praktyk producentów 
związanych z postarzaniem produktów.

Zdaniem respondentów, konsumenci są świadomi istnienia zjawiska skracania cykli życia 
produktów. Dotyczy to klientów różnych branż, choć najwyraźniej zaznacza się wśród klien-
tów warsztatów samochodowych oraz użytkowników artykułów gospodarstwa domowego.

Wiedza na temat planowego postarzania bazuje na pogłoskach, plotkach, własnym do-
świadczeniu – ograniczonym posiadaniem niewielkiej ilości sprzętu z danej kategorii. Co 
ciekawe, klienci, którzy wspominali o sposobach postarzania produktów byli bardziej skłon-
ni do wyboru przy zakupie marek droższych, utożsamianych z wyższą wartością. Wybór 
droższego produktu, marki do której konsument ma zaufanie był podyktowany chęcią unik-
nięcia szybszego zużycia/zepsucia się produktu i konieczności wymiany na nowy. Efekt ten 
dostrzegali serwisanci branży motoryzacyjnej, AGD i RTV. 
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Również w sytuacji, gdy konsument decydował o wyborze produktu z branży sportowej 
– brak wiedzy na temat jakości produktu i nieznajomość marki rekompensowała zazwyczaj 
informacja zawarta w cenie; zasada „wyższa cena – większa trwałość” znów znajdowała tu 
zastosowanie. Postrzegana wartość oferty była tu wynikiem porównania korzyści prezentowa-
nych przez sprzedawcę z ceną, której poziom wskazywał trwałość i niezawodność produktu.

Przy standardowym, jednolitym okresie gwarancji dla porównywanych produktów, kon-
sument miał ograniczoną możliwość wnioskowania o tym, jak długo produkt może być użyt-
kowany już po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Sprzedawca zazwyczaj nie czuł potrze-
by edukowania potencjalnych klientów na temat praktyk planowego postarzania produktów. 
Tym samym głównie cena i ewentualne usługi dodatkowe były dla nabywcy miernikiem 
wartości, mimo że w rzeczywistości wyższa cena nie stanowi wystarczającej przesłanki do 
oceny poziomu jakości produktu, co wykazano w uprzednim rozdziale.

Podsumowanie

Z przeprowadzonych badań wynika, że osoby, które z racji wykonywanego zawodu sty-
kają się ze skutkami planowego postarzania produktów, mogą ocenić różnice w wartości 
oferty przedsiębiorstw produkcyjnych, kierując się w ocenie głównie aspektami jakościo-
wymi. Rezultaty wskazują, że serwisanci i sprzedawcy są świadomi wykorzystywania przez 
producentów praktyk planowego postarzania produktów i umieją ocenić ich konsekwen-
cje dla oferowanych wyrobów. Z perspektywy serwisantów wartość produktów wybranych 
branż obniżyła się, w porównaniu z ofertą dostępną na rynku kilka lat temu – w zakresie 
trwałości produktów, ich niezawodności i możliwości samodzielnego dokonywania napraw.

W ocenie serwisantów/sprzedawców, konsumenci są świadomi istnienia planowego posta-
rzania produktów. Niektórzy traktują to zjawisko jako ciekawostkę, inni jako zagrożenie dla 
swobody wyboru. Jednak paradoksalnie – wiedza na temat istnienia planowego postarzania 
jest raczej przesłanką do wyboru droższej oferty, postrzeganej jako oferta o większej wartości. 
Tak jakby skracanie cykli życia nie dotyczyło droższych produktów o znanej marce.

Charakter metody badawczej nie pozwala na wnioskowanie dotyczące całego rynku, ani 
na generalizację wniosków. może być jednak przesłanką do przeprowadzenia badań ilościo-
wych, które mogłyby udzielić odpowiedzi na pytanie, jak powszechna jest wśród konsumen-
tów świadomość zjawiska planowego postarzania produktów i w jakim stopniu wiedza ta 
wpływa na proces decyzyjny konsumentów, w tym – na ocenę wartości oferty.
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Creating Value in Manufacturing Industry vs. Planned Product 
Obsolescence

Summary 

The purpose of this article is to identify the symptoms of planned product obso-
lescence and to discuss the impact of this phenomenon on the consumers’ perception 
of product value. The research problem is to identify whether customers are aware 
that the planned obsolescence reduces the level of utility of the product and shortens 
its life cycle, and whether consumers are aware of this phenomenon as a reduction 
of value created in manufacturing industry. The results of in-depth interviews indi-
cate awareness of the phenomenon and its examples among the users. Paradoxically, 
awareness of the planned obsolescence has increased confidence in more expensive 
products and a higher value of products that consumers perceive as of better quality.

Key words: planned product obsolescence, value.

JEL codes: M31, O33

Формирование стоимости на производственных предприятиях  
и явление планируемого устаревания продукта

Резюме

Цель статьи – выявить проявления планируемого устаревания продукта, 
а также обсудить влияние этого явления на восприятие стоимости продукта 
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потребителями. Исследовательская проблема заключается в выявлении, осоз-
нают ли клиенты, что планируемое устаревание продукта сокращает период 
его использования, а также считается ли сознание этого явления ими как сни-
жение ценности, создаваемой производственными предприятиями. Резуль-
таты проведенных углубленных интервью указывают знание этого явления  
и его проявлений среди пользователей. Парадоксально сознание планируемо-
го устаревания влияет на рост доверия к более дорогим продуктам и более 
высокую оценку стоимости продуктов, считаемых потребителями качествен-
но лучшими.

Ключевые слова: планируемое устаревание продукта, стоимость.

Коды JEL: M31, O33
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