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NOWA FORMA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GOSPODARCE
RYNKOWEJ – PRZEDSIĘBIORSTWO MARKETINGU
WIELOPOZIOMOWEGO
Wprowadzenie
Nowe trendy pojawiają się w każdej dziedzinie życia pod wpływem szybkiego
tempa zmian występującego w gospodarce rynkowej. Odpowiedzią na transformację
społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego jest nie tylko
wzrost znaczenia kapitału ludzkiego, ale również wzrost roli przedsiębiorczości
w gospodarce rynkowej. Twórcze korzystaniez przedsiębiorczości należy do kategorii
pracy, podejmowanej jednak nie trudem rąk, co umysłu1. Wolność gospodarcza
i przedsiębiorczość realizują się jedynie w kontekście wolności człowieka. Stąd
niezbędnym warunkiem przedsiębiorczości są: odpowiednie środowisko kulturowo etyczne, właściwy obszar polityczno - społeczny, który stanowi demokracja, a także
ekonomika wolnego rynku2.
Zjawisko przedsiębiorczości to typ złożoności określanej mianem syndromatyczności3. Syndromatyczność przedsiębiorczości, jako zjawiska gospodarczego i
społecznego wymusza rozpatrywanie go w ujęciu wielowymiarowym i interdyscyplinarnym. Przedsiębiorczość jest pojęciem wieloznacznym. Na potrzeby tego referatu
przedsiębiorczość zawęzimy za J. Schumpeterem – ojcem przedsiębiorczości - do małych i średnich firm4. Rozwój przedsiębiorczości rozumianej, jako działanie podejmowane przez jednostki, zespoły, firmy w celu założenia nowych podmiotów gospodarczych lub rozwinięcia działalności firm już istniejących5, stał się typowym zjawiskiem
dla gospodarek transformujących się i rozwijających się. To właśnie menedżerowie i
właściciele tychże podmiotów, określani często mianem „twórczych destruktorów”6,
1 Jan Paweł II, Laborem exercens,1981, (Wstęp nr 6).
2 Por. A. Warzecha, M. Gola, Wolność gospodarcza a przedsiębiorczość, [w:] Przedsiębiorczość jako
czynnik rozwoju ludzi i organizacji, pod red M. Zielińskiego, A. Warzecha, Prace Naukowe Gliwickiej
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Seria Ekonomia , Tom 1, str. 61 – 76.
3
Syndromatyczność polega na powiązaniu dużej ilości cech i czynników danego zjawiska,
które uniemożliwia abstrahowanie w badaniu od jakiejkolwiek z nich, co wywołuje konieczność
ujmowania ich całościowo [por. S. Stachak Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka
i Wiedza, Warszawa 1997, str. 39].
4 Por . J. Schumpeter Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
5 Def za Globar Enterpreneurship Monitor.
6 Por. J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych – jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 17, za J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego,
op.cit.
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stanowią swego rodzaju elitę kształtującą relacje ekonomiczne i determinującą w dużej mierze kierunki rozwoju gospodarczego.
Współcześnie klasyczne formy zatrudnienia nie gwarantują „stabilizacji
zatrudnienia”, nawet w przypadku zatrudnienia osób w formie umowy o pracę na czas
nieokreślony. Praca w tej formie jest gwarantowana na tak długi okres, jak długo trwa
okres wypowiedzenia ze stosunku pracy. Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony
może być w każdym czasie wypowiedziana przez pracodawcę.
Ponadto w okresie dekoniunktury, wzrasta stopień niepewności zatrudnienia,
a rosnąca konkurencja wymaga od pracowników nieustającego podnoszenia
kwalifikacji zawodowych i dyspozycyjności. Pracujemy w szybkim tempie, ponad siły,
aby przypodobać się szefowi, aby awansować lub dlatego, że boimy się utraty posady.
Polacy pracują bardzo ciężko, większość z nas siedzi w pracy dłużej niż ustawowe
40 godzin tygodniowo. Ponad 11 milionów z 16 milionów pracujących Polaków
spędza w pracy ponad 40 godzin tygodniowo. W dodatku, blisko co dziesiąty z nas
nie zadowala się jednym etatem. I szuka dodatkowych możliwości zarobkowania7.
Poza tym blisko 82% pracujących Polaków zostaje w pracy po godzinach.
W wyniku przedstawionych tendencji rozwojowych w gospodarce,
społeczeństwo poszukuje bardziej pewnych i stabilnych rozwiązań. W okresie
dekoniunktury podejmowane są coraz śmielsze decyzje, których wcześniej nie brano
pod uwagę. Dziś sytuacja jest inna, społeczeństwo zaczyna poszukiwać nowych form
zarobkowania, gwarantujących eksplozję wolności indywidualnej oraz gospodarczej.
Obok tradycyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej pojawiają się nowe
formy przedsiębiorstw.
1.

Istota systemu marketingu wielopoziomowego

W literaturze przedmiotu nie odnajdujemy jednolitej definicji marketingu
wielopoziomowego, czyli multi - level marketingu (MLM). Inne spotykane określenia
to: network marketing (marketing sieciowy), koncepcja osobistego franchisingu, zaś
czasami można spotkać angielskie określenia tej branży, jako: direct affiliate, matrix
marketing. Najprościej marketing wielopoziomowy definiujemy, jako formę sprzedaży
bezpośredniej (direct selling)8 opartym na reklamie, dystrybucji produktów lub usług
ukierunkowany na budowanie struktury pracowników, od których obrotu otrzymuje
się dodatkowe prowizje9.
System MLM stał się sposobem dystrybucji produktów lub usług polegającym
na maksymalnym skróceniu drogi „od producenta do klienta” przy wykorzystaniu
reklamy poprzez sieć dystrybutorów i klientów. Narodziny systemu MLM wynikają
z potrzeb nie tylko producentów, ale przede wszystkim współczesnych - bardzo
wymagających konsumentów.

7 Dane GUS.
8
Z tego względu,że marketing wielopoziomowy jest pewną odmianą sprzedaży bezpośredniej
statystyki rzadko wyodrębniają tę formę w swoich bazach danych. Najczęściej nie wyodrębniają grupy
przedsiębiorstw należących do systemu MLM.
9 Por A. Warzecha, Zastosowanie MLM’, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, luty 2010.
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Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach systemu marketingu
wielopoziomowego stał się nadzieją na eksplozję wolności gospodarczej. Ta forma
biznesu niweluje podstawową barierę uniemożliwiającą wielu jednostką prowadzenie
własnej działalności gospodarczej. Tą barierą jest wysoki kapitał założycielski.
Prowadzenie działalności w ramach systemu MLM nie wymaga wysokich nakładów
finansowych, ale wymaga od jego menedżerów nakładów czasowych i silnej
determinacji, a przede wszystkim samodyscypliny.
Główne cechy MLM’u Edward Ludbrook - autor międzynarodowego
bestsselera „100% Sukcesu. Podstawy”, światowej sławy strateg w marketingu
sieciowym -określił następująco: to, co wyróżnia MLM, jest niski kapitał początkowy
inwestycji, praca w gronie ludzi, którzy się lubią, stosunkowo krótka droga do sukcesu
oraz gwarancja, że korzyści odniesie każdy, kto tego naprawdę chce.
W tabeli przedstawiono podstawowe cechy przedsiębiorstwa działającego
w ramach MLM i porównano je z klasyczną formą prowadzenia działalności
gospodarcze - mikroprzedsiębiorstwem.
Tab. 1 Porównanie cech tradycyjnego małego przedsiębiorstwa oraz
przedsiębiorstwa działającego w ramach MLM.
Tradycyjne małe przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo w ramach MLM’u
Swoboda, niezależność, satysfakcja
Korzyści finansowe uzależnione od bieżących Korzyści finansowe z bieżących obrotów
obrotów przedsiębiorstwa
przedsiębiorstwa oraz z dochodów
pasywnych
Sukces przedsiębiorstwa uzależniony jest od
Sukces zależny jest od stopnia współpracy
sprawnego zarządzania własną firmą oraz od
z współpartnerami oraz od intensywności
warunków rynkowych
zaangażowania
w działalność
Konieczność posiadania często wysokiego
Konieczność posiadania niewielkiego
kapitału początkowego(finansowego,
kapitału finansowego na start (w granicy
rzeczowego, technologicznego, ludzkiego)
0-300zł) oraz kapitału rzeczowego, jakim
jest czas wolny
Wraz ze rozwojem firmy konieczność
Brak konieczności zatrudniania
zatrudniania pracowników, a z tego wynikające pracowników, czyli nie ponoszenie
koszty utrzymania pracowników
kosztów pracowniczych
Wykreowanie wizerunku własnej marki
Korzystanie ze sprawdzonych produktów,
produktu i/lub usługi na rynku
pomysłów (know - how) oraz z wizerunku
sprawdzonej marki
Wysokie koszty reklamy i marketingu
Niskie koszty reklamy i marketingu
Możliwość dziedziczenia biznesu (jednakże
Możliwość przekazania gotowego
często wraz ze zmianą właściciela pozycja
biznesu (zmiana taka w systemie MLM
rynkowa firmy ulega pogorszeniu)
nie pogarsza pozycji rynkowej nowego
menadżera)
Konieczność ponoszenia wysokich kosztów
Duża pomoc z zakresu szkoleń
szkolenia kadry
i doradztwa oferowanego przez firmę
macierzystą
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Rozpoczynanie działalności biznesowej
obarczonej dużym stopniem niepewności
i ryzyka
Budowanie biznesu często na podstawie
wiedzy, umiejętności, doświadczeniu
właściciela-menedżera firmy
Względnie mały udział w rynku (często na
rynku lokalnym i regionalnym)
Konieczność wypłacania zobowiązań bez
względu na sytuację firmy
Awans nie jest automatyczny, często
niejednoznacznie określony, a także zależy od
opinii innych osób w firmie
Źródło: Opracowanie własne za: A.
i Organizacja Przedsiębiorstwa”, luty 2010.

2.

Możliwość szybkiego startu
w działalności biznesowej pod znaną
marką przy niewielkim poziomie ryzyka
Budowanie biznesu na podstawie
wiedzy, umiejętności, doświadczeniu
współpracowników
Nieograniczony udział w rynku
(ograniczoność zależy od wizji
menedżera)
Brak konieczności wypłacania zobowiązań
bez względu na sytuację firmy
Awans jest automatyczny, wyraźnie
określony i jest niezależny od opinii
innych osób w firmie

Warzecha,

Zastosowanie

MLM’,

„Ekonomika

Rozwój MLMu w gospodarce światowej w perspektywie ostatniej dekady

Prowadzenie działalności w ramach network marketingu nie jest pomysłem
nowym w gospodarce rynkowej. Jego początki sięgają końca XIX wieku.
Miejsce narodzin tej formy biznesu są Stany Zjednoczone. Rynek network
marketingu jest jednym z najbardziej niedocenianym sektorem w gospodarce.
Od początku firmy działające w ramach network marketingu spotykały się
z negatywną opinią a nawet z oporem społecznym, z powodu niezrozumienia
ich idei. Z podobnym oporem i protestami społecznymi naradzał się franchising.
W początkowym okresie firmy działające w ramach MLM porównywane były
z amerykańskimi piramidami finansowymi, które w latach 50 i 60 naciągały miliony
osób. Z resztą w świadomości społeczeństwa nie tylko polskiego ciągle istnieje
przekonanie, że firmy działające w ramach MLM to piramidy finansowe a także, że
to: oszuści, naciągacze, sekciarze, pracze mózgowi, manipulanci. Samemu network
marketingowi otworzyły się drzwi na świat dopiero pod koniec lat 70 XX wieku,
kiedy w USA zapadł wyrok sądowy na korzyść firmy Amway10.
Sektor znajduje się w fazie rozwojowej i daje mu to ogromne perspektywy
rozwojowe na przyszłość. Blisko 17 krajów na całym świecie osiąga wielkość
sprzedaży tym sposobem dystrybucji na poziomie ponad 1 mld USA$. Rezultaty
branży są niekwestionowane. Rokrocznie network marketing w Ameryce Północnej
zyskuje nowych przedstawicieli. W Azji ta forma działalności osiąga nieznacznie
mniejsze dochody, ale zyskuje coraz więcej bezpośrednich sprzedawców. W Ameryce
Południowej network marketing kontynuuje swoją początkową fazę rozwojową a w
Europie następuje jego systematyczny rozwój po fazie założycielskiej. Z roku na rok
ta forma prowadzenia biznesu pozyskuje nowe grono swoich zwolenników. Natomiast
spowolnienie gospodarcze sprzyja wzrostowi tej branży nie tylko w Polsce, ale
również na całym świecie. Według najnowszych danych WFDSA (Word Federation
of Direct Selling Association) wielkość obrotów w gospodarce światowej w ramach
10 Por A.Warzecha, Zastosowanie MLM’, op.cit.
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sprzedaży bezpośredniej wynosi 114 mld USA $, w której uczestniczy blisko 66 mln
ludzi. W ostatnich latach wzrost był prawie dwukrotnie wyższy niż wzrost w handlu
tradycyjnym w tym samym okresie.
Wykres 1. Wielkość obrotów przedsiębiorstw sprzedaży bezpośredniej
w gospodarce światowej w latach 1989 - 2009
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Źródło: WFDSA

W 2009 roku wśród 100 największych przedsiębiorstw działających w ramach
marketingu wielopoziomowego w gospodarce światowej blisko 58% powstało
w Stanach Zjednoczonych, 18% w Japonii, a 3% w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
Niemniej jednak firmy te rozszerzają swoje pole działania na coraz większą liczbę
krajów.
Największa firma należąca do sektora sprzedaży bezpośredniej AVON Product
została założona w 1880 roku przez Davida McConnella, który rozpoczął pierwotnie
od sprzedaży książek. Początkowo perfumy były prezentem dla klientów, którzy kupili
książkę. W 1886 roku powstała firma California Perfume Company, która w ciągu 20
lat liczył 10 000 przedstawicieli handlowych i oferowała 117 produktów w 600 stylach.
Od 1939 roku firma nosi nazwę Avon Products. Pomimo, że niektórzy ekonomiście
nazywają firmę Avon – „niemrawym przedsiębiorstwem” obecnie firma generuje blisko
29,6 mld obrotów, a na całym świecie posiada 5,8 miliona swoich przedstawicieli,11
z czego tylko 1/3 funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych. Od 2000 roku firma podwoiła
wielkość przychodów osiągając w 2009 roku wielkość 10,4 mld USA $. W USA firma
kojarzona jest z produktami przeznaczonymi dla klienta masowego, niemniej jednak
w swojej ofercie posiada również produkty bardziej luksusowe12.
11 Jest to wielkość porównywalna z liczbą ludności zamieszkującą w województwie mazowieckim.
12 Por. C. Sweeney, Direct Approach Works for Avon, „ The New York Times, January 13, 2010.

119

Alina Warzecha, Piotr Vogelgesang

Tab. 2. Top 10 - Największe firmy sektora sprzedaży bezpośredniej w gospodarce
światowej w 2009 roku
Lp.

Nazwa firmy

Kraj
pochodzenia

Przychody netto ze
sprzedaży w 2009 roku

1
2
3
4

Avon Products Inc.
Amway
Vorwerk & Co KG
Mary Kay Inc.

USA
USA
Niemcy
USA

$10.3 mld
$8.4 mld
$3.58 mld
$2.5 mld

5

Natura Cosmetics SA

Brazylia

$2.4 mld

6
7

Herbalife Ltd.
Primerica

USA
USA

$2.3 mld
$2.2 mld

8

Tupperware Brands Corp.

USA

$2.1 mld

9

Oriflame Kosmetiek B.V.

Szwecja

$1.8 mld

10

Forever Living Products

USA

$1.7 mld

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.directsellingnews.com

Sektor MLM najbardziej rozwinięty jest w Stanach Zjednoczonych - kolebce
network marketingu. W całym sektorze sprzedaży bezpośredniej działa blisko 16,1
milionów niezależnych sprzedawców. Pomimo, że narodziła się ponad 100 lat temu
rokrocznie powstają nowe firmy dołączające do grona firm działających w ramach
marketingu wielopoziomowego. W samych Stanach Zjednoczonych funkcjonuje
obecnie ponad 1500 firm w ramach MLM, włączając takie firmy globalne jak:
Amway, Mary Kay, Avon, Tupperware. Wiele firm rezygnuje z tradycyjnej formy
dystrybucji i promocji na rzecz marketingu wielopoziomowego, który przynosi
producentom lepsze efekty sprzedażowe. Amerykańskie firmy MLM oferują w
25% produkty AGD oraz chemie gospodarczą, 22,7% produkty wellness, 21,5%
kosmetyki, 16,6% usługi i inne. Ponad 90% dystrybutorów MLM’u pracuje mniej
niż 30 godzin tygodniowo, dla blisko 85% ta forma działalności stanowi dodatkowe
źródło dochodu. Światowy kryzys finansowy nie spowodował zapaści w tym
sektorze. Obroty w samych Stanach Zjednoczonych, gdzie ujemne efekty kryzysu
były najdotkliwsze dla przeciętnego obywatela, nieznacznie spadły, natomiast
o blisko milion wzrosła liczba osób rozpoczynających działalność w ramach systemu
MLM.

120

NOWA FORMA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W GOSPODARCE RYNKOWEJ – PRZEDSIĘBIORSTWO MARKETINGU WIELOPOZIOMOWEGO

Wykres 2. Przedsiębiorstwa MLM w gospodarce światowej – top 100 według
kraju pochodzenia
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Źródlo: Opracowanie własne na podstawie www.directsellingnews.com

W Japonii wielkość obrotu całego sektora wynosi blisko 23 mld USA
$, ta relatywnie mała wyspa jest niemniej jednak ogromnym graczem na rynku
światowym w tym sektorze. Zajmuje drugie miejsce w gospodarce światowej pod
względem sprzedaży produktów i usług tym sposobem. Blisko 18 największych
firm z branży MLM powstało w Japonii i rokrocznie przynoszą ponad 100 milionów
USA $ przychodów. W Japońskim Stowarzyszeniu Sprzedaży Bezpośredniej
(Japanese Direct Selling Association - JDSA) zrzeszonych jest blisko 260 firm,
ponadto w Japonii funkcjonuje ponad 1000 firm niezrzeszonych w stowarzyszeniu13.
Wśród najbardziej znanych obok firm amerykańskich należy wymienić: Miki
Shoji, Nikken Sogyo, Fuyo Company, Nikken Sohonsha, Oppen Cosmetics oraz
Nippon Menard. JDSA zostało założone w 1980 roku pod wpływem inicjatywy
zainteresowanych firm oraz Ministerstwa Gospodarki. Ponadto w Japonii od 1985
roku funkcjonuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Mulit - Level Marketingu
(Mulit - Level Marketing International Association). Celem stowarzyszenia jest
rozwinięcie korzyści dla jego członków a przede wszystkim wzmocnienie branży
w społeczeństwie i podkreślenie urozmaicenia sektora marketingu sieciowego
i pokazanie jego możliwości dla przemysłu. Cały japoński sektor sprzedaży
bezpośredniej oferuje zdecydowanie szerszą gamę produktów czy usług. Oprócz
„klasycznych” produktów dystrybuowanych w ramach sprzedaży bezpośredniej
w Japonii oferowane są takie produkty jak: biżuteria, odzież, części komputerowe,
maszyny do szycia, klimatyzatory, książki i materiały szkoleniowe itp. Szacuje się, że
około 1997 roku japoński rynek sprzedaży bezpośredniej osiągnął poziom dojrzałości.
W kolejnych latach pod wpływem spowolnienia gospodarczego wielkość obrotów
również malała.

13 Por. http://www.jdsa.or.jp/www2/businessprofile.htm
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Wykres 3. Sprzedaż bezpośrednia w USA w latach 2001 - 2009
16,1

2009
2008

30,47

13,6

2004

29,73

13,3

2003

29,55

13

2002

28,69

12,2

2001

26,69

11

2000

25,57

10,3

1999

24,54

9,7

1998

23,17

9,3

1997

22,1

8,5

1996

20,84

7,2

1995

1991

32,18

14,1

2005

1992

30,8

15,2

2006

1993

29,6

15

2007

1994

28,33

15,1

17,94

6,3

16,55

5,7
5,5
5,1

liczba sprzedawców ( milion)

14,98
14,1

wielkość sprzedaży (mld USA $)

12,96

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DSA

Brazylijski rynek sprzedaży bezpośredniej stanowi z ponad 10 mld
przychodami trzeci rynek, co do wielkości w gospodarce światowej. Tempo wzrostu
tego rynku w Brazylii można przypisać tętniącemu życiem społeczeństwu. Brazylia
jest największym krajem Ameryki Południowej i piątym krajem, co do wielkości na
świecie pod względem terytorialnym i co do liczby mieszkańców. W Brazylii mieszka
190 mln obywateli. Pomimo faktu, że Brazylia rozwija się gospodarczo w ostatnich
latach, ciągle nie jest krajem wysoko rozwiniętym gospodarczo (wielkość PKB na
1 mieszkańca w 2009 roku wyniosła 10200 USA $ z 9900 USA $ w 2007 roku). Dla
porównania w Japonii, której PKB na 1 mieszkańca maleje, w 2009 roku wynosił
32600 USA $ z 34700 USA $ w 2008 roku. Brazylijskie Stowarzyszenie Sprzedaży
Bezpośredniej (ABEVD - The Associacao Brasileira de Empresas de Vendas Diretas)
odnotowała w III kwartale 2009 roku imponujący 17,9% wzrost sprzedaży, a liczba
dystrybutorów zwiększyła się o 19,2% w porównaniu do 2008 roku. Zatem sprzedażą
bezpośrednią zajmuje się w Brazylii zaledwie 1% populacji. Możliwości rozwojowe
tego sektora są ogromne. THE ABEVD zrzesza 28 członków. Oferta produktowa nie
jest szeroka, głównie dystrybuowane są przede wszystkim kosmetyki, perfumy oraz
przybory toaletowe, zaś pozostała grupa produktów stanowi margines obrotu (np.
żywność, AGD). Dla Brazylijczyków ta forma działalności staje się bardzo atrakcyjna
z kilku powodów: Po pierwsze możliwości pozyskania dochodów dużo wyższych niż
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minimalne wynagrodzenie w Brazylii staje się podstawowym bodźcem do rozpoczynania
tej formy działalności. Ponadto działalność w ramach MLM staje się dodatkowym
źródłem dochodów. Po drugie, kolejnym atutem jest elastyczność i czas pracy,
a także brak konieczności posiadania wcześniejszego doświadczenia w branży czy
kapitału założycielskiego. Po trzecie mieszkańcy z daleko oddalonych dużych miast
również mogą sięgać po do tej pory nieuchwytne dla nich produkty. Niewątpliwie
determinacja Brazylijczyków doprowadzi do jeszcze szybszego wzrostu całej gałęzi.
W stosunkowo krótkim czasie.
W Europie najbardziej rozwinięty rynek sprzedaży bezpośredniej jest
w Niemczech, gdzie przychody sięgają blisko 9 mld USA $, a liczba sprzedawców
wynosi 778 tysięcy. Trzy największe firmy Network marketingowe osiągają
w Niemczech blisko 100 mln USA przychodów rocznie. W Niemczech dominują na
rynku takie firmy jak: Vorwek, JAFRA Cosmetics, Tupperware, Eismann, Avon, LR
Health and Beauty Systems czy Amway.
Tab. 3. Główne japońskie firmy należące do sektora sprzedaży bezpośredniej
należące do top 100 i ich wielkości przychodów netto w 2009 roku
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Przychody netto ze
sprzedaży w 2009 roku

Nazwa firmy

Kraj pochodzenia

Pola Inc.
Miki Corporation
NOEVIR Co. Ltd.
KK ASSURAN
FORDAYS CO. LTD.
ERINA Co. Inc.
KOYO-SHA
Naturally Plus Co. Ltd.
FOUR LEAF Japonia
Co./Forifu
Diana Co. Ltd.
Charle Corporation Ltd.

Japonia
Japonia
Japonia
Japonia
Japonia
Japonia
Japonia
Japonia

$1.03 mld
$969.2 mln
$613.9 mln
$375 mln
$344 mln*
$300 mln
$291.9 mln
$275.7 mln

Japonia
Japonia
Japonia

$226.3 mln
$214.7 mln
$200.3 mln

Expert Alliance Co. Ltd.
BearCere’ Ju Co. Ltd.
Japonialife Co. Ltd.
Grace Aiko
The Maira Co. Ltd.
ARSOA HONSHA
CORPORATION
Chandeal Co. Ltd.

Japonia
Japonia
Japonia
Japonia
Japonia

$161.7 mln
$156.7 mln
$148.1 mln
$141.6 mln
$140.5 mln

Japonia
Japonia

$130.8 mln
$113.5 mln

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z http://www.directsellingnews.com

W Polsce sektor sprzedaży bezpośredniej również osiąga systematyczny
wzrost. Sprzedaż netto wszystkich przedsiębiorstw branży MLM na polskim
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rynku wzrosła w roku 2008 o 5% do 2 miliardów 190 milionów złotych, zaś
w 2009 roku o 4 % do ok. 2 miliardów 280 milionów złotych, z czego 1 miliard 815
milionów złotych to sprzedaż przedsiębiorstw-członków Polskiego Stowarzyszenia
Sprzedaży Bezpośredniej. Do utworzonego w 1994 roku Polskiego Stowarzyszenia
Sprzedaży Bezpośredniej należy obecnie 17 przedsiębiorstw: ACN, AMC, Amway,
Avon, Betterware, Cristian Lay, DLF, Flavon, Forever Living Products, Herbalife,
Lux, Mary Kay, NL, NSA, Oriflame, PartyLite oraz Vorwerk.
W tym samym czasie znacząco zwiększyła się liczba sprzedawców
– o blisko 9%, do ponad 752 tysięcy osób w 2008 roku, natomiast w 2009 roku
sprzedażą bezpośrednią zajmowało się 869 tysięcy osób - wzrost o blisko 16%.
Jest to liczba osób, które zdecydowały się na zarejestrowanie w formie własnej
działalności gospodarczej. W tym miejscu należy podkreślić, że w rzeczywistości
gospodarczej istnieje większa liczba dystrybutorów, która jeszcze nie podjęła decyzji
o zarejestrowaniu swojej działalności. W praktyce dana osoba decyduje się na
rejestrację firmy wtedy, gdy obroty pozyskiwane ze swojej grupy (swojego rynku) są
znaczące i stabilne pozwalające na pokrycie kosztów administracyjnych prowadzenia
firmy oraz na zysk dla dystrybutora. Blisko 88 % osób zajmujących się sprzedażą
bezpośrednią w Polsce to kobiety, a dla prawie 85 % z nich ta forma działalności
stanowi dodatkowe źródło dochodów.
Należy sobie uświadomić, że z roku na rok będziemy obserwowali zwiększanie
się liczby osób uczestniczących w ramach MLM oraz rozszerzanie się tej formy
sprzedaży na kolejne regiony naszego kraju. W chwili obecnej trudno jednoznacznie
określić zakres przestrzenny funkcjonowania poszczególnych firm wchodzących na
rynek krajowy. Najczęściej są to firmy zagraniczne mające swoje siedziby w kilku
krajach, w których pozyskują swoich dystrybutorów. W Polsce obserwujemy znaczącą
liczbę firm powstających przede wszystkim w województwie śląskim, mazowieckim,
dolnośląskim, wielkopolskim. Legalnie funkcjonujących firm MLM w naszym kraju
jest 95, są to przede wszystkim oddziały firm zagranicznych, których siedziba często
znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Wśród grup produktowych oferujących
przez przedsiębiorstwa MLM należą: kosmetyki, produkty wellness, artykuły AGD,
produkty finansowo - ubezpieczeniowe, a także usługi telekomunikacyjne, kursy
językowe, galanteria skórzana14.
Poniższy wykres przedstawia grupy produktów oferowane na rynku polskim
przez wszystkie firmy należące do sektora sprzedaży bezpośredniej w 2009 roku.
Dominującą grupę stanowią kosmetyki oraz perfumy, na drugim miejscu plasuje się
produkty AGD, a na trzecim suplementy diety, odżywki, produkty wellness. Dobrej
jakości produkty, pełna ochrona konsumencka, indywidualne podejście a także osobisty
kontakt z klientem, komfortowe warunki czy brak pośpiechu przy podejmowaniu
decyzji zakupowej to kluczowe cechy wyróżniające taką formę sprzedaży.

14 Por A. Warzecha, Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w warunkach kryzysu gospodarczego,
referat na konferencję naukową 21 - 23 czerwca 2010 „Uwarunkowania polityki rozwoju regionu
- wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy” Politechnika Opolska Wydział Zarządzania
i Inżynierii Produkcji.
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Wykres 4. Oferta produktowa polskiego rynku sprzedaży bezpośredniej
w 2009 roku
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych PSSB

Średni czas funkcjonowania na rynku legalnych przedsiębiorstw MLM
w Polsce wynosi 5 lat i 1 kwartał. Zatem są to firmy stosunkowo młode, ale dobrze
rozwijające swój zakres działania i pozycjonujące swoje produkty na rynku. Należy
podkreślić, że w tej formie prowadzenia działalności stopień natężenia konkurencji
wśród firm oferujących produkty wellness jest największy. Mimo tego, co roku
powstają nowe. Wydaje się, że większość z wymienionych firm, która działa na
rynku, co najmniej 5 lat swój pierwszy najtrudniejszy okres, zagrożony upadłością
ma już za sobą. Według naukowców z Harvard Business School polskie firmy
powinny znajdować się w fazie trzeciej rozwoju firmy (faza 1: założycielska, faza 2:
koncentracja, faza 3: szczytowanie, faza 4: stabilność)15 Jest to faza, w której firma
macierzysta działająca w ramach systemu MLM osiąga silny etap wzrostowy i wkracza
ze swoimi oddziałami do poszczególnych krajów. W tym okresie wielkość sprzedaży
detalicznej oraz liczba dystrybutorów gwałtownie wzrasta. Jest to okres najszybszego
i najbardziej efektywnego wzrostu firmy, gdzie przychody dla dystrybutorów
lawinowo wzrastają. Co przyciąga rzesze kolejnych uczestników do systemu MLM.
Polski rynek jednak jest ciągle bardzo atrakcyjny dla międzynarodowych firm multi
- level marketingowych, ponieważ kolejne firmy zagraniczne deklaruje się z chęcią
wejścia na nasz rynek krajowy. W samym okresie od stycznia do sierpnia 2010
powstały 4 nowe firmy głównie z kapitałem krajowym, a nie zagranicznym. MLM ma
wielkie szanse, bo, ludzie chcą być niezależni finansowo oraz wolni „od kajdanków
pracodawcy”, bo pragną współpracować z wartościowymi ludźmi, a także rozwijać
siebie i swoją przedsiębiorczość a przede wszystkim dobrze żyć16.
15 Por. http://hbswk.hbs.edu/item/6129.html
16 Por A. Warzecha, Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w warunkach kryzysu gospodarczego,
op.cit.
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Podsumowanie
Misją przedsiębiorczości jest tworzenie bogactwa dzięki przyczynianiu
się do polepszenia społeczeństwa. Istotna jest, jakość konwersacji, która powinna
prowadzić od przedsiębiorczego indywidualizmu do intersubiektywności ujętej w
koncepcyjne ramy17. Uczestnicy przedsiębiorczości porozumiewają się i wyłania
się nowe znaczenie, nowa rzeczywistość oraz nowe, zorganizowane zachowanie. To
właśnie dzięki procesom poznania następuje tworzenie szans i ich wykorzystywanie18.
Przedsiębiorcy działający w ramach systemu marketingu wielopoziomowego generują
nowy obraz przedsiębiorczości we współczesnej gospodarce rynkowej. Rozwój
Network marketingu następuje niezależnie od koniunktury gospodarczej. Ponadto czasy
dekoniunktury sprzyjają uwalnianiu ducha przedsiębiorczości wśród społeczeństwa,
zarówno w tradycyjnej formie prowadzenia biznesu jak i niekonwencjonalnej.
Sukces przedsiębiorstw marketingu wielopoziomowego przynoszą
przeciętnemu obywatelowi nadzieję na lepsze jutro. Wiele przeciętnych osób nie
posiadających wielkich kapitałów na rozpoczęcie własnej działalności w tej formie
prowadzenia biznesu widzi swoją przyszłość. Ten nowatorski, często kontrowersyjny
pomysł, niezrozumiały przez wiele osób, kojarzony jest dość często błędnie
z piramidami finansowymi stał się sposobem na prowadzenie własnej działalności
nie dla jednostek bogatych, majętnych, wybitnych, czy mających wysoka pozycję
społeczną, tylko dla tych przeciętnych obywateli danego kraju. Jest to biznes dla ludzi
zdeterminowanych, sumiennych, systematycznych, niebojących się podejmować
trudnych decyzji, ale przede wszystkim odważnych, bo tylko ludzie odważni są
w stanie sprostać negatywnym opiniom i protestom społecznym, które zawsze
towarzyszą przy naradzaniu się nowych idei.

Bibliografia:
1. Allan Y., Fairlaugh G., Heinzen B., The Power of the Tale. Narratives
for Organizational Success, Wiley, Chichester - New York – Wenheim
- Brisbane – Singapore - Toronto 2002.
2. Berger L. P., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa
1983.
3. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych – jak uruchomić własny biznes,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
4. Jan Paweł II, Laborem exercens,1981, (Wstęp nr 6).
5. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
6. Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza,
Warszawa 1997.
7. Sweeney C., Direct Approach Works for Avon, „ The New York Times”, January
13, 2010.
8. Warzecha A., Gola M., Wolność gospodarcza a przedsiębiorczość, [w:]
17 Por L. P. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa 1983.
18 Por Y. Allan, G. Fairlaugh, B. Heinzen, The Power of the Tale. Narratives for Organizational Success,
Wiley, Chichester - New York - Wenheim – Brisbane – Singapore - Toronto 2002.

126

NOWA FORMA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W GOSPODARCE RYNKOWEJ – PRZEDSIĘBIORSTWO MARKETINGU WIELOPOZIOMOWEGO

Przedsiębiorczość, jako czynnik rozwoju ludzi i organizacji, pod red Zielińskiego
M., Warzecha A., Prace Naukowe Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
Seria Ekonomia, Tom 1
9. Warzecha A., Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w warunkach kryzysu
gospodarczego, referat na konferencję naukową 21 - 23 czerwca 2010
„Uwarunkowania polityki rozwoju regionu-wymiar społeczny, gospodarczy i
środowiskowy” Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji.
10. Warzecha A., Zastosowanie MLM’, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”,
luty 2010.
Źródła internetowa:
1.
2.
3.

http://hbswk.hbs.edu/item/6129.html
http://www.directsellingnews.com
http://www.jdsa.or.jp/www2/businessprofile.htm

NEW FORM OF ENTERPRISE IN MARKET ECONOMY- COMPANY
OF MULTI-LEVEL MARKETING
Sumary
Changes in the market economy support appearing bolder forms of the
entrepreneurship which has not been taken into consideration. The society is starting
seeking new forms of working which guarantee the explosion of the individual and
economic freedom. Besides traditional forms of entrepreneurship we can find new
forms like company of multi-level marketing. This article defines the nature of multi
- level marketing (MLM) system. It has been compared the traditional enterprise
with the MLM enterprise. The development of MLM system has been shown into
the global economy in the perspective of the last decade. This article describes the
development of this form of entrepreneurship on the example of world economy and
economy of the United States, Japan, Brazil , German as well as Poland
Streszczenie
Zmiany pojawiające się w gospodarce rynkowej sprzyjają pojawianiu się
coraz to śmielszych form przedsiębiorczości, których wcześniej nie brano pod uwagę
Społeczeństwo zaczyna poszukiwać nowych form zarobkowania, gwarantujących
eksplozję wolności indywidualnej oraz gospodarczej. Obok tradycyjnych form
prowadzenia działalności gospodarczej pojawiają się nowe formy przedsiębiorstw
- jak przedsiębiorstwa marketingu wielopoziomowego. W artykule zdefiniowano
i określono istotę systemu marketingu wielopoziomowego, a także porównano
cechy tradycyjnego przedsiębiorstwa z przedsiębiorstwem MLM. Ukazano rozwój
systemu MLM w światowej gospodarce rynkowej w perspektywie ostatniej dekady
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oraz przedstawiono rozwój tej formy przedsiębiorczości na przykładzie gospodarki
Stanów Zjednoczonych, Japonii, Brazylii, Niemiec oraz Polski
Key words: enterprise, system of MLM, direct selling, market economy
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, system MLM, sprzedaż bezpośrednia,
gospodarka rynkowa,
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