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RYNEK REKLAMOWY W POLSCE W 1997 ROKU 

Rynek reklamy w Polsce - zagadnienia ogólne 

Rynek reklamy można zdefiniować jako obszar funkcjonowania podmiotów 
poszukujących usług reklamowych - klientów, którzy są tu stroną popytową, oraz 
podmiotów oferujących czas antenowy czy też powierzchnie reklamowe, które 
są tu stroną podażową. 

Klientami na rynku reklamy są więc wszystkie przedsiębiorstwa, pragnące -
w bardzo zróżnicowany sposób - promować swój produkt. 

Stroną podażową na rynku reklamy są przede wszystkim telewizja, radio, prasa, 
bilboardy, kino - czyli media, w których klient może się prezentować. Na ryijku 
reklamy funkcjonują również firmy usługowe, takie jak agencje reklamowe czy 
domy mediowe. Trudno jednoznacznie zakwalifikować je do jednej ze stron, gdyż 
w zależności od tego, w imieniu której ze stron działają, reprezentują podaż -
gdy oferują klientowi swe usługi, jak też popyt - gdy w imieniu klienta zakupują 
czas reklamowy, prowadzą negocjacje. 

Wydatki na reklamę z roku na rok ulegają zwiększeniu. Według danych Amer 
Nielsen Research wzrosły one w 1993 r. o 143% w stosunku do 1992; rok później 
o 69%, zaś w 1995 r. o 33%. Trend ten utrzymał się w roku 1996, w którym wydano 
o 38% więcej niż w 1995, jednak w ubiegłym roku uległ znacznemu zahamowa-
niu i wydatki na reklamę w stosunku do roku 1996 wzrosły o 23%. Tak duża dy-
namika wzrostu wydatków w latach 1993-1996 wynikała z faktu, że wielkie 
koncerny produkcyjne, które wchodziły wtedy na nasz rynek, wydawały niepro-
porcjonalnie dużo na reklamę, traktując te wydatki jako swoistą inwestycję 
w przyszłość.1 Dla przykładu w latach 1993-1995 koncern Procter & Gamble wydał 
na reklamę 120 milionów USD. W roku 1993 udział koncernów międzynarodo-
wych w ogólnych wydatkach na reklamę sięgał40%, podczas gdy w 1995 wynosił 
już tylko około 26%. Tendencja ta utrzymuje się również w ostatnich latach. Rośnie 
więc udział mniejszych reklamodawców, w tym również polskich. 

Mniej dynamicznemu, ale nadal wzrostowi popytu towarzyszył również wzrost 
podaży. Na rynku mediów telewizyjnych pojawiła się nowa stacja TVN, zaczęła 
działać Nasza TV. Powstały również nowe kanały telewizji kablowej i satelitarnej 
(np. Polsat 2). Na rynek prasowy weszło ok. 1000 nowych tytułów, podobna liczba 
zniknęła z naszego rynku prasowego. Wzrosła też o około 40% liczba bilboardów. 



Wydatki na reklamę w polskich mediach w roku 1997 wyniosły 3 mld 137,98 
mlnPLN , nie licząc rekam w TVN. Największy udział w tym rynku miała telewiz-
ja -49,3%, dalej prasa - 34,2%, radio - 9%, outdoor - 7,4% oraz kino - 0,1%. 

outdoor prasa 

49,3% 

Rys. 1. Struktura wydatków na polskim rynku reklamy w 1997 r. 
Źródło: J. Bierzyński, Czy zbliża się kryzys?, „Media Polska" maj 1998, nr 5. 

W ubiegłym roku o klienta walczyło ponad sto agencji reklamowych (na liście 
Businessman Magazine znalazło się ich 115), kilkanaście domów mediowych, 
studiów produkcyjnych, butików kreatywnych, studiów graficznych oraz wiele 
firm wyspecjalizowanych w konkretnych usługach: grafice, reklamie zewnętrznej, 
public relations, marketingu bezpośrednim. 

Telewizja 

Jeśli chodzi o reklamę telewizyjną, to w ubiegłym roku wpływy z tej formy 
reklamy wyniosły 2 mld 163 min zł, wg AGB Polska (1 mld 900 min wg szacunków 
ANR). Na rynku telewizji ogólnopolskich pojawiła się nowa stacja - TVN, która 
powoli zyskuje zwolenników i klientów reklamowych. Ciekawym medium telewi-
zyjnym wydaje się być również RTL 7, którego oglądalność jest dość wysoka, 
szczególnie w grupie młodych mieszkańców dużych miast. W ubiegłym roku, co 
ciekawe, wpływy z reklamy w Polsacie przewyższyły wpływy dotychczasowego 
potentata tego rynku, TVP 1. Telewizja Solorza ma najniższy koszt dotarcia rek-
lamy do odbiorców w wieku 16 - 54.2 Z badań firmy AGB wynika również, że 
widownia Polsatu jest zdecydowanie młodsza niż TVP 1. Z kolei zaletą Programu 1. 
jest jego duży zasięg, co umożliwia dotarcie w stosunkowo krótkim czasie do dużej 
widowni. Za to w Polsacie częstotliwość reklam jest większa. Duże jest również 
prawdopodobieństwo, że poziom oglądalności reklam będzie zbliżony do pozio-
mu oglądalności programu, który jest nimi przerywany, z kolei, jak wynika z badań 
telemetrycznych, blok reklamowy po filmie w tzw. prime time w TVP 1 ma dużo 
niższą oglądalność niż film. 
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Reklama zewnętrzna jest jednak ciągle dość mało popularnym nośnikiem 
(może z wyjątkiem klientów reklamujących alkohol i papierosy) z kilku względów. 
Po pierwsze ciągle dość trudno jest zmierzyć jej skuteczność, i choć podejmow-
ane są próby tworzenia takich badań, to jak do tej pory na rynku polskim nie są 
one popularne. System monitorowania wydatków na reklamę zewnętrzną sta-
ra się upowszechniać Media Watch. Z kolei firma Demoskop podejmuje próby 
badania ruchliwości (w ich wyniku można oszacować statystyczną skuteczność 
planowanych kampanii). Również firma SMG/KRC deklaruje chęć podjęcia ta-
kich badań. Kolejny problem, który stanowi o relatywnie mniejszej popularności 
tego medium w Polsce, to fakt, że jesteśmy jednym z niewielu krajów, w których 
powierzchnie na bilbordach sprzedaje się w miesięcznych okresach. Skrócenie 
tego czasu do np. dwóch tygodni wpłynęłoby (wg J. Bierzyńskiego, dyrektora 
generalnego Optimum Media) na wzrost popularności tego medium.3 Jednak 
podstawową wadą outdooru dla potencjalnych reklamodawców pozostaje przede 
wszystkim jego wysoka cena, szczególnie jeśli zestawimy ją z ofertą cenową 
telewizji. Nie wynika to bynajmniej z wysoldej ceny tego nośnika, ani też z pot-
rzeby wykupiena dużej liczby nośników przed ogólnopolską kampanią.4 Przy-
czyną tego jest po prostu niska cena reklamy telewizyjnej w Polsce, w porówna-
niu z ceną w Zachodniej Europie. W rezultacie ogólnopolska kampania bilboard-
owa w Polsce kosztuje mniej więcej tyle samo co w Zachodniej Europie, zaś 
porównywalna pod względem dotarcia do klienta kampania telewizyjna zna-
cznie mniej. Poniższa tabela prezentuje relacje cen zorganizowania kampanii rek-
lamowej o porównywalnym poziomie dotarcia do klienta w dwóch mediach -
telewizji i reklamy zewnętrznej w różnych krajach Europy. 

Tabela 1. Relacje cenowe telewizji i reklamy zewnętrznej (dane w USD) 

Kraj Cena kampanii telewizyjnej Cena kampanii outdoor Relacje cen 

Czechy 46 000 125 000 2,70 

Słowacja 25 000 33 000 1,30 

Polska 230 000 230 000 1,00 

Austria 220 000 220 000 1,00 

Szwajcaria 320 000 • 270 000 0,80 

Francja 1 600 000 1 120 000 0,70 

Portugalia 240 000 130 000 0,50 

Belgia 500 000 77 000 0,20 

Niemcy 4000 000 620 000 0,16 

Dania 350 000 44 000 0,10 

Hiszpania 3000 000 310 000 0,10 

Źródło: J. Bierzyński, Na razie jest dobrze, „Media Polska" kwiecień 1998, nr 4. 
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Największe firmy reklamy zewnętrznej działające w Polsce to: ĄMS; MERCU-
RIUS INTERNATIONAL; OUTDOOR PROMOCJA PLAKATU; EUROPLAKAT 
POLSKA; PLAKANDA. Udział tych firm w ogólnym rynku reklamy zewnętrznej 
wynosi ok. 60%. Według badań AGORY ogółem wydatki na outdoor wyniosły 
295 min PLN (szacunki ANR wskazują na 302,7 min PLN). 

Kino 

Kino jest medium o wciąż niskim udziale w ogólnych wydatkach na reklamę, 
lak mały procentowy udział - w Polsce zaledwie 0,1%, nie odbiega poziomem 
od wydatków w innych krajach europejskich, d̂ a przykładu we Włoszech 
wyniósł on w 1997 r, 0,3%, w Holandii 0,5%. Choć istnieją kraje, gdzie ten poziom 
jest wyższy - dla przykładu Belgia - 1,3%, Czechy aż 2,1%. 

Tymczasem wg firmy Graffiti Info5, zbierającej dane o frekwencji w kinach, 
liczba osób odwiedzających kina w przeciągu ostatnich 5 lat wzrosła o około 250%. 
Mimo to kino nie jest popularnym medium, a przyczyn jest kilka. Po pierwsze ma 
ono jednak ograniczony zasięg, zwłaszcza jeśli chodzi o widownię, którą w więk-
szości stanowią dzieci, młodzież i młodzi dorośli. Często nie są to po prostu seg-
menty docelowe dla reklamodawców. Co więcej reklama jest emitowana przed 
każdym seansem, zarówno porankiem, jak też filmem dla dorosłych, a koszty ta-
kich emisji wcale nie są małe. A więc do ograniczonej w sumie widowni dochodzi 
druga przyczyna - relatywnie wysoka cena, szczególnie w porównaniu z telewizją. 
Trzeci problem to koszt produkcji filmu reklamowego. Oprócz reklamodawców 
z branży piwnej, którzy nie mając wyboru, jeśli chodzi o telewizję, produkują 
takie filmy, większość klientów dostosowuje filmy reklamowe telewizyjne do 
potrzeb kina, a to przesądza o traktowaniu tego medium wyłącznie jako wspoma-
gania telewizji. 
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Rys. 3. Najwięksi reklamodawcy kina w 1997 r. 
Źródło: J. Bierzyński, Reklama na wielkim ekranie, „Media Polska" marzec 1998, nr 3 



Firmy oferujące usługi na polskim rynku reklamowym 

Agencje reklamowe typu FuJl Service. Agencje typu full service zapewniają pełną 
obsługę reklamową klienta. Prowizja pobierana przez agencje full service wynosi 
od 10 do 15% wartości zawieranego kontraktu. Dla działań typu BTL (ang. below-
łhe-line) wynosi ok. 20%, ale dochodzić może do 35%. Jeśli chodzi o zakup mediów, 
procent ten oscyluje od 2 do 7% wartości zawieranej umowy. Z reguły agencje 
reklamowe mają cztery działy: 

• Dział kreatywny - w którym tworzone są reklamy, slogany reklamowe itp. 
• Dział mediów - którego rola polega na wyborze odpowiednich mediów 

i wyborze czasu i powierzchni reklamowej. 
• Dział obsługi klienta - który utrzymuje bezpośrednie kontakty ze zlece-

niodawcą i jego rola sprowadza się do koordynacji i kontroli realizacji kam-
panii reklamowej. 

• Dział produkcji - dział agencji, w którym powstają reklamy - telewizyjne, 
radiowe, prasowe, oraz wszelkie materiały reklamowe. 

Coraz częściej w agencjach reklamowych pojawia się piąty dział - dział badań. 
Początkiem współpracy klienta z agencją reklamową jest przygotowanie przez 

klienta tzw. briefu, czyli pełnej informacji - naszkicowania ogólnej sytuacji produk-
tu na rynku (background); celów marketingowych (marketing objectives); pozycjono-
wania marki (brand positioning) oraz przesłania rynkowego marki (brand's core val-
ues); osobowości marki (brand personality). Brief musi również zawierać informacje 
o konkurencji rynkowej (main competitors); segmencie docelowym (target audience) 
oraz konkurencyjnych markach (competitive brands); oczekiwanemu przesłaniu 
reklamy (key message); wsparciu (support) kampanii, tzn. innym zmianom bądź 
cechom, które towarzyszą produktowi - np. nowe opakowanie (zaliczane do grupy 
tzw. rational support), lub tego, z czym dany produkt jest zwykle kojarzony (emo-
tional support). Ważne jest również określenie tonu, w jakim chcemy, żeby rekla-
ma była przygotowana (tonality), czy ma być agresywna i głośna, czy na przykład 
ciepła, wyciszona, może śmieszna. W briefie muszą być też zawarte oczekiwani 
klienta co do reakcji widowni na daną reklamę (key consumer response) - czy spo-
dziewany jest wzrost znajomości marki, czy też próba zmiany jego wizerunku 
w świadomości klienta itp. Ostatnie elementy briefu to tzw. executional require-
ments, czyli wymagania, jakie stawia klient wobec agencji realizującej film rek-
lamowy; określenie mediów, które klient spodziewa się wykorzystać (media); 
planowany budżet (budget) oraz oczekiwany czas realizacji przedsięwzięcia (tim-
ing). 

Brief, który przychodzi do agencji reklamowej, trafia do działu obsługi klienta. 
Pracownik działu, który będzie potem odpowiedzialny za współpracę z tym 
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klientem, przygotowuje z kolei brief dla działu kreacji (creative brief) oraz plan 
realizacji zlecenia, który zostaje przesłany klientowi. Creative brief zawiera takie 
informacje, jak podstawowe informacje o kliencie i produkcie - firma, promowa-
na marka, opis projektu, przeznaczony na ten cel budżet, istotne informacje 
o produkcie, konkurentach oraz segmencie docelowym, konkurencyjnych 
markach oraz zastosowaniu produktu. Creative brief zawiera również pytania 
(na które trzeba znaleźć odpowiedzi) dotyczące tego, co reklama powinna przeka-
zać odbiorcy, jaki powinna mieć charakter (ton), czy są jakieś ścisłe wytyczne 
dotyczące tej reklamy; jakie są oczekiwania co do odbiorcy reklamy, jakie powin-
ny być jego reakcje. Dział kreacji przystępuje do działania i przygotowuje dla 
klienta pomysły, które potem są prezentowane na spotkaniu, w którym uczest-
niczy klient, dyrektor działu obsługi klienta oraz dyrektor działu kreacji. Jeśli 
wszystkie szczegóły zostaną omówione i pomysły przyjęte, przygotowuje się kolej-
ny brief dla działu mediów (media brief). Media brief zawiera takie informacje jak: 
oznaczenie klienta, marki, opis aktualnej sytuacji rynkowej (Key Market Observa-
tion), cel realizowanego filmu reklamowego (Communication Objectives), opis grupy 
celowej (Target Group), wymogi czasowe (Timing Reąuirements), Source of 
Business oraz budżet kampanii. Media brief stanie się podstawą do opracowania 
szczegółowego planu umieszczenia w mediach reklam, które są opracowywane 
przez dział kreacji. W tym samym również czasie do działania przystępuje dział 
produkcji. W dziale produkcji, który współpracuje już z domem produkcyjnym, 
powstaje kosztorys produkcji. Jeśli klient go zaakceptował, opracowywany jest 
szczegółowy scenariusz filmu, scenografii itp. Szczegóły dotyczące realizacji 
filmu reklamowego opracowuje dział produkcji, z reguły we współpracy z domem 
produkcyjnym przystępuje do realizacji filmu. Jeszcze tylko casting, na którym 
wybierani są bohaterowie, ustalenie szczegółów dotyczących kostiumów, charak-
teryzacji, wybór reżysera, autora zdjęć, wybór plenerów czy też studia i machina 
produkcyjna rusza. 

Aby współpraca z klientem dobrze się układała, agencja reklamowa przygo-
towuje po każdym spotkaniu raport ze spotkania oraz raport z postępu prac, które 
to dokumenty są dostarczane klientowi. Raport z postępu prac przygotowywany 
jest raz w tygodniu i podsumowuje wszystko to, co wydarzyło się w związku 
z realizacją filmu czy też innych działań przygotowywanych na zlecenie klienta. 

Poniżej (w tab. 2) przedstawiono ranking agencji reklamowych fuli service 
działających na rynku polskim wg prowizji i honorariów. 
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Tabela 2. Największe agencje reklamowe full service działające na rynku polskim 
w 1997 r. według prowizji i honorariów (w tys. FLN) 

Źródło: Rynek reklamy w Polsce, cz.2, „Businessman Magazine", czerwiec 1998 

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, organizowane są festiwale reklamy. 
Do najbardziej znanych na polskim rynku należy, odbywający się od trzech lat, 
Konkurs Reklamy „Kreatura". Ubiegłoroczne Grand Prix Kreatura '97 zdobyła 
agencja reklamowa Young & Rubicam za film „Pogawędka" zrealizowany dla Sta-
toil. Najwięcej nagród zdobyły agencje Grey i Publicis (por, tab. 3). 

Tabela 3. Zdobywcy nagród w trzeciej edycji Kreatury '97. 

Lp. Agencja Liczba nagród 

1 Grey Warszawa 4 
2 Publicis Group Poland 4 

3 Young & Rubicam 3 

4 Ad Fabrica 2 
5 Leo Burnett 2 
6 Corporate Profiles / DDB 2 

Źródło: K. Hałacińska, Dobre bo polskie, „Media Pblska", luty 1998, nr 2. 

L.p. Nazwa agencji 

1 IT1 McCann - Ericson 
2 Ammirati Puris Lintas 
3 Saachi & Saachi 
4 J. Walter Thompson / Parintex 
5 Grey Warszawa 
6 BBDO Warszawa 
7 DArcy Masius Benton & Bowles 
8 Leo Burnett 
9 Publicis 

10 Corporate Profiles/ DDB 
11 Agencja Reklamowa AIDA 
12 Young & Rubicam 
13 Ogilvy & Mather Pbland 
14 LOWE —GGK 
15 Just Pblska 

Prowizje i honoraria 

29 000 
26 579 
24 622 
22 440 
22 000 
20 228 
19 918 
19 400 
18 115 
15 894 
13 500 
11 000 
10 000 
7 800 
7500 
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Domy mediowe. Na rynku polskim już od dłuższego czasu działają domy me-
diowe, które zajmują się planowaniem kampanii reklamowej w mediach oraz 
zakupem czasu i powierzchni reklamowej. Często jest tak, że domy mediowe 
powstają w wyniku wyodrębnienia się działów mediów ze struktur agencji rek-
lamowych. W roku 1997 ze struktur agencji reklamowych wyodrębniły się kole-
jne domy mediowe, ale w większości nie mają one osobowości prawnej. W Polsce, 
zresztą zgodnie 
z tendencją na całym świecie, obserwowane jest łączenie się domów mediowych. 
Wynika to z faktu, że sfera mediów staje się coraz bardziej skomplikowana, klien-
ci oczekują usług na najwyższym poziomie, potrzebne jest prowadzenie badań 
dotyczących skuteczności poszczególnych mediów. Jeszcze jeden czynnik sprzy-
ja takiej tendencji - inaczej niż wśród agencji reklamowych, domy mediowe mogą 
pracować dla konkurujących ze sobą firm, oczywiście pod warunkiem że zain-
teresowani wyrażą na to zgodę. 

Poniżej (w tab. 4) przedstawiono ranking 10 największych polskich domów 
mediowych. W rankingu nie znalazła się firma MEDIAPOLIS, która nadal działa 
w strukturach agencji reklamowej; ze swoim obrotem sięgającym 190 min PLN 
zajęłaby w rankingu pierwsze miejsce. 

Tabela 4. Największe domy mediowe działające na polskim rynku w 1997 r. 

Lp. Dom mediowy Przychody w 1997 r. (w tys. PLN) 

1 Optimum Media 164 167 
2 Optimedia Poland 127 850 
3 Mediacom Warszawa 119 352 
4 Media Direction 87 950 
5 HMS Carat 73 000 
6 Media Group 50 000 
7 MQI Media Service 30 000 
8 MediaGruppa 24 000 
9 CR Media 23 480 

10 Milo Media 15 000 

Źródło: Jak w tab. 2. 

Studia produkcyjne. Tak jak dział mediów agencji full service współpracuje 
z domem mediowym, tak dział produkcji współpracuje ze studiami filmowymi, 
w których powstają filmy reklamowe. Na spotkaniu przedprodukcyjnym, które 
poprzedza rozpoczęcie realizacji filmu reklamowego, spotykają się zazwyczaj rek-
lamodawca, przedstawiciel obsługującej go agencji reklamowej, przedstawiciel 
studia filmowego oraz realizatorzy filmu. Wtedy to zatwierdzana jest ostateczna 
wersja scenariusza. 
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Wi Polsce działa kilkanaście studiów filmowych, które skupione są głównie w 
Warszawie i Łodzi Jednak na rynku liczą się trzy największe studia, które w 1997 r, 
zagarnęły 2/3 całego rynku produkcji filmów reklamowych. W tab. 5 pokazano 
ranking studiów produkcyjnych, w którym nie uwzględniono studia CENTRAL 
Warszawa, mającego, wg ocen specjalistów, duży udział w rynku. 
Tabela 5. Największe studia produkcyjne działające na polskim rynku w 1997 r. 

Lp. Studio produkcyjne Przychody w 1997 r. w tys.zł. 

1 ITI Film Studio 23 200 
2 OTO Studio Filmowe 17 500 
3 Opus Film 14 000 
4 Studio 0'Kay 9 400 
5 Odeon Rybarczyk 8 377 
6 ASJ Graffiti Film 6 149 
7 Tango 4800 
8 Da Vinci 1 045 

Źródło: Jak w tab. 2. 

Najwięksi klienci usług reklamowych w Polsce 

Liderem, jeśli chodzi o wydatki na reklamę telewizyjną, był w roku 1997 między-
narodowy koncern Procter & Gamble. Jego wydatki na reklamy telewizyjne 
wyniosły 240,4 min zł. Reklamodawcy, których budżety telewizyjne należały 
w 1997 r. do największych, są w przeważającej części producentami domowych 
środków czystości. 

Tabela 6. Najwięksi reklamodawcy telewizyjni w 1997 r. 

Lp. Producent Wydatki w min zł % udziału w rynku reklamy TV 

1 Procter & Gamble 240,4 11,1 
2 Unilever 215,0 9,9 
3 Master Foods 84,0 3,9 
4 Benciser 53,2 2,5 
5 Pepsico 47,8 2,2 
6 Henkel Racibórz 47,0 2,2 
7 Danone 44,7 2,1 
8 Colgate Palmolive 43,1 2,0 
9 S.C. Johnson 34,1 1,6 
10 TVP S.A. 33,4 1,5 

Razem 842,7 39,0 

Źródło: Jak w tab. 2. 
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W przypadku reklamy prasowej aż sześć firm w pierwszej dziesiątce reklamo-
dawców to producenci aut. Więcej inwestowali w dziennila ogólnopolskie niż 
w czasopisma kolorowe. Odwrotnie niż producent papierosów Philip Morris, który 
zajął pierwsze miejsce wśród reklamodawców czasopism kolorowych, z budżetem 
sięgającym 7,1 min zł. 

Tabela 7. Trzech największych reklamodawców w prasie ogólnopolskiej w 1997 r. 

Lp. Reklamodawca Wydatki w min zł 

1 General Motors 11,6 
2 Daewoo 11,5 
3 Philip Morris 9,4 

Źródło: Jak wyżej 

Tabela 8. Trzech największych reklamodawców w czasopismach kolorowych w 1997 r. 

Lp. Reklamodawca Wydatki w min zł 

1 Philip Morris 7,1 
2 WPI Promocja 6,3 
3 Gruner + Jahr 5,1 

Źródło: Jak wyżej 

Jak się tego można było spodziewać, do największych reklamodawców w rek-
lamie zewnętrznej należały koncerny tytoniowe oraz browary, choć pojawiła się 
wśród nich firma spoza branży używek - Polkomtel S.A. 

Tabela 9. Trzech największych reklamodawców reklamy zewnętrznej 

Lp. Reklamodawca Wydatki w min zł 

1 ZPT Kraków 24,9 

2 WWT S.A. 21,3 

3 BAT Poland 16,7 

Źródło: Jak wyżej 

Jak wynika z powyższej analizy, rynek reklamowy w Polsce powiększa się, 
zarówno pod względem wydatków, jakie ponoszone są przez klientów różnych 
podmiotów świadczących usługi reklamowe, jak i pod względem liczby podmio-
tów na tym rynku występujących. Jak zmieni się ten rynek, czy taka tendencja 
utrzyma się, czy może odwróci, o tym już wkrótce w raporcie za rok 1998. 
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