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Uwarunkowania zachowaĝ nabywczych
e-konsumentów w Europie

Zachowania nabywcze e-konsumentów, jakkolwiek determinowane i zaleĝne gïównie od czynników wewnÚtrznych, nie pozostajÈ bez wpïywu uwarunkowañ zewnÚtrznych. Wybory i decyzje
e-konsumentów przebiegajÈ w okreĂlonych warunkach, które tworzÈ otoczenie e-konsumenta.
E-konsumenci mogÈ doĂwiadczaÊ zmian w otoczeniu w róĝnym stopniu i zakresie (miÚdzy
innymi poprzez uczestnictwo w procesie produkcji, wymiany i konsumpcji1). Podstawy dla
funkcjonowania e-konsumentów w najszerszym wymiarze tworzy zespóï warunków i czynników
skïadajÈcych siÚ na tzw. makrootoczenie, do którego naleĝÈ uwarunkowania demograficzne,
spoïeczne, kulturowe, ekonomiczne, prawne i technologiczne. Makrootoczenie e-konsumentów
powiÈzane jest z tzw. mikrootoczeniem, w którym istotny jest stan infrastruktury handlowej
(w tym przypadku na infrastrukturÚ skïadajÈ siÚ sklepy internetowe, portale prowadzÈce aukcje
internetowe oraz producenci prowadzÈcy sprzedaĝ poprzez wïasne strony internetowe) oraz
oferta podaĝowa. Mikrootoczenie e-konsumentów tworzy takĝe ich tzw. domowa infrastruktura
konsumpcyjna (w tym przypadku mieszkanie i jego wyposaĝenie w urzÈdzenia umoĝliwiajÈce
korzystanie z Internetu — komputer, tablet, telefon komórkowy itp).
Podobieñstwa i róĝnice miÚdzy konsumentami i e-konsumentami w Europie sÈ przedmiotem dyskusji prowadzonych w wielu Ărodowiskach naukowo-badawczych2. InspiracjÈ w poszukiwaniach sÈ zmiany, jakie zachodzÈ w otoczeniu (globalizacja, integracja gospodarcza, trendy
1

Otoczenie w kaĝdej skali (mikro i makro) tworzy ograniczenia dla dziaïañ podejmowanych przez
e-konsumentów w sferze rynku i konsumpcji, a ich kontakty z otoczeniem majÈ wymiar zarówno realny,
jak i informacyjny. Szerzej na ten temat: Z. KÚdzior, Konsument wobec zmian w otoczeniu rynkowym,
„¥wiat Marketingu”, listopad 2001.

2

Przykïadem moĝe byÊ konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w 2009 roku pt.: Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek. POLSKA — EUROPA, której efektem
byï zbiór materiaïów pod red. Z. KÚdzior, M. Jaciow o tym samym tytule oraz Konsument w Unii Europejskiej — podobieñstwa i róĝnice, pod red. Z. KÚdzior, R. Wolny, Katowice 2010. Inne publikacje to m.in.
Kultura polska a Unia Europejska. Problemy, wyzwania, nadzieje, pod red. K. Mazurek-opaciñskiej,
Wyd. UE we Wrocïawiu, Warszawa-Wrocïaw 1998.
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demograficzne, gospodarcze i spoïeczne), wpïywajÈce na zachowania nabywcze i mogÈce prowadziÊ do ich istotnych zmian. Zmiany w otoczeniu mogÈ z jednej strony sprzyjaÊ ujednolicaniu
siÚ postÚpowania konsumentów z róĝnych krajów, a z drugiej — stymulowaÊ odmienne zachowania i postawy. Na podstawie wtórnych ěródeï informacji (w tym statystyk masowe) w rozdziale
scharakteryzowano uwarunkowania demograficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne i technologiczne zachowañ e-konsumentów z wybranych krajów Europy.

Demograficzne uwarunkowania zachowaĝ e-konsumentów
Do najistotniejszych czynników demograficznych wpïywajÈcych na zachowania nabywcze
konsumentów naleĝÈ wiek i pïeÊ3.
W Europie jest 46 pañstw (ïÈcznie z pañstwami tylko czÚĂciowo leĝÈcymi w Europie), bez
terytoriów zaleĝnych i separatystycznych. NajwiÚksze z nich to Rosja, o powierzchni 4,9 mln km²
(z czÚĂciÈ azjatyckÈ o wielkoĂci 17 075 200 km²), a najmniejsze — Watykan o powierzchni
0,44 km². NajwiÚcej ludzi mieszka w Rosji — 126,4 mln (z czÚĂciÈ azjatyckÈ — 143,4 mln),
a najmniej w Watykanie (932 osoby). 27 krajów Europy jest stowarzyszonych w Unii Europejskiej (jeden kraj czïonkowski, Cypr, w caïoĂci naleĝy do Azji)4.
W roku 2011 w Europie ĝyïo 735 mln ludzi, w tym w Unii Europejskiej ponad 502 mln
(zob. tabela 2.1). Na przestrzeni lat 2007 – 2011 zaobserwowano wzrost liczby ludnoĂci w UE
o 1,4%. Krajem o najwiÚkszej liczbie ludnoĂci spoĂród wybranych do analizy5 jest Francja.
We Francji mieszkaïo ponad 65 mln osób. W stosunku do roku 2007 w 2011 liczba mieszkañców Francji wzrosïa o 2,2%. Krajem nieco mniejszym pod wzglÚdem liczby ludnoĂci sÈ Wïochy
(ponad 60 mln osób w 2011 roku). Równieĝ we Wïoszech nastÈpiï ponad 2-procentowy przyrost
liczby ludnoĂci (w 2011 roku w stosunku do 2007 roku). W Polsce oraz na Sïowacji zmiany
w liczbie mieszkañców na przestrzeni analizowanych lat byïy niemal niezauwaĝalne, z kolei w Portugalii i Rumunii nastÈpiï spadek liczby ludnoĂci o ok. 0,5%.
3

Zróĝnicowanie zachowañ e-konsumentów w zaleĝnoĂci od wieku uzasadnia wyodrÚbnianie ich róĝnych
segmentów. Wraz z wiekiem zmieniajÈ siÚ gusta i potrzeby e-konsumentów w praktycznie wszystkich
dziedzinach ĝycia. Istotnym czynnikiem determinujÈcym zachowania jest takĝe pïeÊ e-konsumentów.
ZnaczÈce róĝnice w zachowaniach obserwuje siÚ w przypadku kobiet i mÚĝczyzn (i nie chodzi tylko
o zakupy produktów przeznaczonych wyïÈcznie dla kobiet lub mÚĝczyzn). Liczba osób w gospodarstwie domowym determinuje zarówno zapotrzebowanie na poszczególne dobra i usïugi (wielkoĂÊ
zakupów), jak i podziaï dochodu i Ărodków zaspokojenia potrzeb pomiÚdzy wszystkich jego czïonków
(M. Jaciow, R. Wolny, Polski e-konsument…, op. cit., s. 19).

4

http://pl.wikipedia.org/wiki/LudnoĂÊ_Ăwiata (dostÚp z dnia: 21.02.2013).

5

Zakres przestrzenny analizy danych wtórnych to 6 krajów.
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Tabela 2.1. LudnoĂÊ w wybranych krajach europejskich w latach 2007 – 2011 (w tys.)
Wyszczególnienie

2007

2008

2009

2010

2011

UE (27 krajów)

495 291,93

497 686,13

499 686,58

501 120,16

502 406,86

Francja

63 645,07

64 007,19

64 350,23

64 694,50

65 048,41

Polska

38 125,48

38 115,64

38 135,88

38 167,33

38 529,87

Portugalia

10 599,10

10 617,58

10 627,25

10 637,71

10 572,16

Rumunia

21 565,12

21 528,63

21 498,62

21 462,19

21 413,82

Sãowacja

5393,64

5401,00

5412,25

5424,93

5392,45

Wãochy

59 131,29

59 619,29

60 045,07

60 340,33

60 626,44

½ródïo: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (dostÚp z dnia: 21.02.2013)

Miejsce zamieszkania ma istotny wpïyw na zachowania nabywcze. W zaleĝnoĂci od niego inne
jest zapotrzebowanie zwiÈzane z wyĝywieniem, komunikacjÈ czy rozrywkÈ (na przykïad w inny
sposób spÚdzajÈ wolny czas mieszkañcy duĝych miast i mieszkañcy wsi).
W ostatnim dziesiÚcioleciu obserwuje siÚ zmiany w strukturze zamieszkania (miasto —
wieĂ) we wszystkich analizowanych krajach poza PolskÈ i SïowacjÈ (w których struktura ludnoĂci
w miastach i na wsi nie ulegïa zmianie). W latach 2000 – 2010 wzrósï odsetek ludnoĂci mieszkajÈcej w miastach, najbardziej we Francji. Jest to kraj, w którym ponad 85% ludnoĂci mieszka
w miastach. Z kolei najwyĝszy odsetek ludnoĂci zamieszkaïej na wsi w 2010 roku byï na Sïowacji.
We Wïoszech, w Polsce i Portugalii okoïo 2/3 mieszkañców mieszka w miastach, w Rumunii i na
Sïowacji jedynie poïowa (zob. tabela 2.2).
Tabela 2.2. Struktura ludnoĂci w miastach i na wsi w wybranych krajach europejskich w 2000, 2005 i 2010 roku (w %)
Wyszczególnienie

2000

2005

2010

miasto

wieħ

miasto

wieħ

miasto

wieħ

Francja

76,9

23,1

81,6

18,4

85,3

14,7

Polska

61,9

38,1

61,5

38,5

61,0

39,0

Portugalia

54,4

45,6

57,6

42,4

60,7

39,3

Rumunia

53,0

47,0

54,6

45,4

57,5

42,5

Sãowacja

56,2

43,8

55,6

44,4

55,0

45,0

Wãochy

67,2

32,8

67,6

32,4

68,4

31,6

½ródïo: Rocznik Statystyki MiÚdzynarodowej 2012, GUS, Warszawa 2012, s. 78

Innym istotnym uwarunkowaniem zachowañ nabywczych jest wiek konsumentów. Wraz z nim
zmienia siÚ struktura konsumpcji. ¥redni wiek mieszkañców UE w 2010 roku wynosiï niemal
41 lat. ¥rednio nieco starsi byli mieszkañcy Wïoch (Ărednia wieku w 2010 roku to 43 lata),
a najmïodsi — mieszkañcy Sïowacji (Ărednia wieku w 2010 roku wynosiïa prawie 37 lat) —
zob. tabela 2.3.
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Tabela 2.3. LudnoĞü w wybranych krajach europejskich wedáug wieku w 1990 i 2010 roku (w %)
Wyszczególnienie

Ħredni wiek
(w latach)
w 2010

0 – 14 lat
1990

15 – 64 lat
2010

Powyĳej 65 lat

1990

2010

1990

2010

w % populacji

UE (27 krajów)

40,9

19,5

15,6

66,7

67,0

13,7

17,4

Francja

39,8

20,1

18,5

65,9

64,8

13,9

16,6

Polska

37,7

25,3

15,2

64,8

71,3

10,0

13,5

Portugalia

40,7

20,8

15,2

66,0

66,9

13,2

17,9

Rumunia

38,3

23,7

15,2

66,0

69,9

10,3

14,9

Sãowacja

36,9

25,5

15,3

64,3

72,4

10,3

12,3

Wãochy

43,1

16,8

14,1

68,5

65,7

14,7

20,2

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Europe In figures. Eurostat yearbook 2012, s. 114 – 115

Na przestrzeni 20 lat (1990 – 2010) obserwuje siÚ zdecydowany spadek udziaïu ludnoĂci w wieku
do 14 lat w ogólnej liczbie ludnoĂci we wszystkich krajach Europy. NajwiÚkszy spadek nastÈpiï
w Polsce i na Sïowacji (z ok. 25% w 1990 roku do ok. 15% w 2010). Wzrasta natomiast odsetek
osób w wieku 65 lat i wiÚcej. Starzenie siÚ ludnoĂci, tj. wzrost udziaïu osób starszych, jest
przede wszystkim wynikiem znacznego postÚpu gospodarczego, spoïecznego i medycznego.
PrzejĂcie od wysokiego wskaěnika urodzin i zgonów do sytuacji, w której niskiemu poziomowi
urodzeñ towarzyszy niski poziom ĂmiertelnoĂci, jest bardzo niepokojÈcym trendem dla wielu
spoïeczeñstw6.
Starzenie siÚ spoïeczeñstwa dotyczy wszystkich krajów europejskich. Odsetek osób w wieku
65 lat i wiÚcej w 2010 roku wynosiï Ărednio 17,4% (zob. tabela 2.3). Spoïeczeñstwo wkracza
w fazÚ tzw. staroĂci demograficznej, w której odsetek ludzi w wieku 60 lat i wiÚcej przekracza
odsetek 12% ogóïu spoïeczeñstwa. Powszechnymi przyczynami starzenia siÚ ludnoĂci jest
spadek dzietnoĂci oraz wydïuĝony okres trwania ĝycia. Dla spoïeczeñstw konsekwencje tego
procesu dotyczÈ zmian modelu produkcji, konsumpcji, oszczÚdzania i inwestycji, jak równieĝ
kondycji rynku pracy, wydajnoĂci, poszukiwanych rodzajów usïug i modelu wydatków.

6

Gïównym efektem tej przemiany jest rosnÈca liczba osób starszych i ich znaczny udziaï w spoïeczeñstwie. Tak szybki, masowy wzrost liczby osób powyĝej 65. roku ĝycia nie wystÚpowaï do tej pory nigdy
w historii. W 1950 roku na Ăwiecie ĝyïo okoïo 200 mln ludzi w wieku 60 lat i wiÚcej. Na poczÈtku XXI
wieku ta grupa Ăwiatowej populacji liczyïa juĝ 500 mln osób. Szacuje siÚ, ĝe okoïo 2020 roku liczba osób
starszych na Ăwiecie siÚgnie 1 mld, a do 2025 roku wzroĂnie do 1,2 mld. Jeszcze bardziej gwaïtowny
wzrost spodziewany jest w grupie osób w wieku 80 lat i wiÚcej. Wedïug prognoz w okresie od 1950 do
2025 roku liczba takich osób wzroĂnie od 8 do 10 razy (Trendy demograficzne dotyczÈce wieku w UE,
wersja pdf, www.mazowieckie.pl, Materiaïy Dziaïu Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego (dostÚp z dnia 27.05.2013).
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Zdecydowana wiÚkszoĂÊ e-konsumentów to osoby w wieku 15 – 64 lat. Ta grupa wiekowa
stanowi teĝ najwiÚkszy odsetek populacji we wszystkich krajach. Skïada siÚ ona z blisko 51%
kobiet i 49% mÚĝczyzn (zob. tabela 2.4).
Tabela 2.4. LudnoĂÊ w wieku 15 – 64 lat w wybranych krajach europejskich w 2011 roku
Wyszczególnienie
Francja

Ogóãem

Mēĳczyıni

w tys.

w tys.

w%

Kobiety
w tys.

w%

42 122

20 823

49,4

21 299

50,6

Polska

27 257

13 532

49,6

13 725

50,4

Portugalia

7098

3518

49,6

3580

50,4

Rumunia

15 004

7484

49,9

7520

50,1

Sãowacja

3932

1965

50,0

1967

50,0

Wãochy

39 812

19 845

49,8

19 967

50,2

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Rocznik Statystyki MiÚdzynarodowej 2012, GUS, s. 93 – 94

Przedstawione dane, stanowiÈce jedynie wycinek uwarunkowañ demograficznych, tworzÈ odmienne warunki dla funkcjonowania podmiotów rynkowych na wybranych rynkach zagranicznych. ½ródïem odmiennoĂci analizowanych rynków sÈ — poza demografiÈ — kultura i wartoĂci przyjmowane przez czïonków spoïeczeñstwa.

Kulturowe uwarunkowania zachowaĝ e-konsumentów
Na uwarunkowania kulturowe skïadajÈ siÚ: szeroko rozumiana kultura (w tym jÚzyk oficjalny,
nieformalny, religie, symbole narodowe, wartoĂci wyróĝniajÈce dany naród spoĂród innych),
tradycje narodowe oraz styl ĝycia spoïeczeñstwa.
KulturÚ moĝna okreĂliÊ jako ogóï wytworów dziaïalnoĂci ludzkiej, materialnych i niematerialnych wartoĂci i uznawanych sposobów postÚpowania, zobiektywizowanych i przyjÚtych w dowolnych zbiorowoĂciach, przekazywanych innym zbiorowoĂciom i nastÚpnym pokoleniom7. WartoĂci
kulturalne odgrywajÈ istotnÈ rolÚ w kreowaniu zachowañ nabywczych. Kultura okreĂla stosunek
do dóbr i usïug oraz wzory konsumpcji, a takĝe oddziaïuje bezpoĂrednio na motywy, kryteria wyboru, postawy i zamiary e-konsumenta. Wpïyw, jaki kultura wywiera na zachowania nabywcze
e-konsumentów, przejawia siÚ najpeïniej miÚdzy innymi w preferencjach dotyczÈcych konsumpcji (uĝytkowania) poszczególnych dóbr i usïug oraz odrÚbnoĂci zwyczajów nabywczych.
7

J. Szczepañski, Elementarne pojÚcia socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1967, s. 47;
P. Boski, Kulturowe ramy zachowañ spoïecznych. PodrÚcznik psychologii miÚdzykulturowej, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 91 – 124.
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Kultura ma swój wymiar niematerialny (idee, wartoĂci, religie, mity, symbole, jÚzyk, rytuaïy,
orientacje itp.) oraz materialny (wytwory sztuki, rzemiosïa itp.), a takĝe organizacyjny (system
rodzinny, instytucje spoïeczne, klasy spoïeczne itp.). Wymiary te sÈ zintegrowane i spójne w obrÚbie poszczególnych systemów kulturowych. Kultura, choÊ moĝe byÊ postrzegana jako system
stosunkowo trwaïy, przekazywany z pokolenia na pokolenie, podlega jednak stopniowym
i trwaïym zmianom.
Kultura nie moĝe istnieÊ bez zbiorowoĂci spoïecznej, jakÈ jest naród. Opisywany jest on
nastÚpujÈcymi cechami8:
 jest to wielka zbiorowoĂÊ;
 posiada swoje terytorium narodowe, na którym ĝyje jego zasadnicza czÚĂÊ;
 charakteryzuje go pewien okreĂlony typ gospodarki narodowej;
 jest to wspólnota kulturowa, w której wystÚpuje skupienie postaw i dÈĝeñ zwróconych
ku narodowym wartoĂciom;
 ma swój jÚzyk, który jest noĂnikiem narodowej kultury, dajÈcym poczucie toĝsamoĂci;
 jest to zbiorowoĂÊ zïÈczona historycznie uksztaïtowanÈ wspólnotÈ losów;
 czïonkowie narodu pielÚgnujÈ pewne cechy osobowoĂciowe, które okreĂla siÚ jako
charakter narodowy;
 cechuje go solidarnoĂÊ, zwïaszcza postawa ïÈczenia siÚ i obrony w obliczu zagroĝenia
i agresji.
JÚzyk jest podstawowym narzÚdziem komunikacji z konsumentami. Wiedza o tym, jakimi
jÚzykami (i iloma) posïugujÈ siÚ e-konsumenci, jest niezbÚdna w procesie budowania strategii
komunikacji na poszczególnych rynkach zagranicznych. Poza jÚzykiem urzÚdowym, oficjalnie
obowiÈzujÈcym, istnieje wiele róĝnych dialektów, najwiÚcej we Francji (zob. tabela 2.5).
Tabela 2.5. JÚzyki i dialekty w wybranych krajach europejskich
Wyszczególnienie

Jēzyk urzēdowy

Dialekty

Francja

francuski

prowansalski, bretoĝski, alzacki, baskijski, kataloĝski, arabski,
flamandzki, korsykaĝski, lotaryĝski

Polska

polski

wielkopolski, maãopolski, ħlĎski, mazowiecki, kaszubski

Portugalia

portugalski

mirandyjski

Rumunia

rumuĝski

wēgierski, niemiecki, rosyjski, moãdawski

Sãowacja

sãowacki

wschodniosãowacki (majĎcy wiele cech wspólnych z jēzykiem polskim),
zachodniosãowacki (bliĳszy jēzykowi czeskiemu), ħrodkowosãowacki

Wãochy

wãoski

sardyĝski, friulski, niemiecki, oksytoĝski czy cygaĝski
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie kwerendy literatury

8

P. Rybicki, Struktura spoïecznego Ăwiata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979, s. 23.
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Oficjalnym jÚzykiem urzÚdowym Francji jest jÚzyk francuski. Posïuguje siÚ nim okoïo 80 mln
ludzi, traktujÈc go jako jÚzyk ojczysty, w tym okoïo 65 mln Francuzów, ponad 4 mln Belgów,
okoïo 1 mln Szwajcarów, a takĝe 8 mln mieszkañców kanadyjskiej prowincji Quebeck, gdzie
jÚzyk francuski jest jÚzykiem urzÚdowym. Na caïym Ăwiecie jÚzykiem francuskim jako jÚzykiem
gïównym posïuguje siÚ ponad 200 mln ludzi, a okoïo 72 mln uĝywa francuskiego jako drugiego
jÚzyka codziennego (gïównie kraje Afryki Póïnocnej). We Francji nieformalnie wystÚpuje
ponad 70 dialektów regionalnych, jak np.: baskijski (którym posïuguje siÚ kilkadziesiÈt tysiÚcy
Basków zamieszkujÈcych prowincjÚ Bearn), bretoñski (tego dialektu uĝywa 1/3 ludnoĂci zamieszkujÈcej póïwysep Bretoñski), kataloñski (uĝywany przez kilkadziesiÈt tysiÚcy Kataloñczyków zamieszkujÈcych prowincjÚ Roussillon w poïudniowej Francji, przy granicy z HiszpaniÈ),
prowansalski (którym mówi 2 mln ludzi w poïudniowej Francji w rejonach Prowansji, Delfinat, Langwedocji), alzacki (którym posïugujÈ siÚ mieszkañcy Alzacji we wschodniej Francji),
flamandzki, korsykañski, lotaryñski (posïuguje siÚ nim ludnoĂÊ germañska zamieszkujÈca LotaryngiÚ przy granicy z Niemcami). Francuzi posïugujÈ siÚ takĝe slangiem, który jak w kaĝdym
jÚzyku peïen jest wulgaryzmów i wyrazów potocznych. Gïównym jÚzykiem emigrantów jest
arabski, którym posïuguje siÚ okoïo 3 mln osób, zamieszkujÈcych gïównie wiÚksze miasta i wybrzeĝe Francji.
JÚzyk polski to jÚzyk naturalny, naleĝÈcy do grupy jÚzyków zachodniosïowiañskich (do których naleĝÈ równieĝ czeski, sïowacki, kaszubski, dolnoïuĝycki, górnoïuĝycki i wymarïy poïabski).
JÚzyk polski jest jÚzykiem ojczystym okoïo 44 mln ludzi na Ăwiecie — mieszkañców Polski
oraz tzw. Polonii, czyli Polaków zamieszkaïych za granicÈ, m.in. w Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie, Australii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, a takĝe na Biaïorusi, w Kazachstanie, na Litwie i Ukrainie. Mieszkañcy Polski posïugujÈ siÚ piÚcioma gïównymi dialektami
jÚzyka polskiego: wielkopolskim, maïopolskim, ĂlÈskim, mazowieckim i kaszubskim.
Portugalia jest krajem wyjÈtkowo jednolitym pod wzglÚdem jÚzyka. JÚzykiem oficjalnym
jest portugalski, którym posïugujÈ siÚ niemal wszyscy mieszkañcy kraju. Uĝywa go okoïo 170
– 210 mln ludzi na caïym Ăwiecie (poza EuropÈ — gïównie mieszkañcy byïych kolonii portugalskich w Ameryce Poïudniowej i Afryce). Jest on, poza PortugaliÈ, jÚzykiem urzÚdowym szeĂciu
innych krajów: Angoli, Brazylii, Republiki Zielonego PrzylÈdka, Guinea-Bissau, Mozambiku,
Wyspy ¥wiÚtego Tomasza i Wyspy KsiÈĝÚcej. Znajduje siÚ na ósmej pozycji poĂród najbardziej rozpowszechnionych jÚzyków europejskich na Ăwiecie i znany jest w dwóch wariantach:
europejskim i brazylijskim. W Portugalii moĝna takĝe siÚ porozumieÊ w jÚzyku angielskim,
hiszpañskim czy francuskim. W kraju tym znany jest równieĝ dialekt uĝywany oficjalnie i nauczany w szkoïach w póïnocno-wschodniej czÚĂci kraju. Jest to tzw. jÚzyk mirandyjski, którym
posïuguje siÚ okoïo 15 000 osób.
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