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Wprowadzenie

Jednym z głównych czynników zmian w zachowaniach konsumentów są 
nowoczesne technologie (high-tech), rozumiane jako zaawansowane rozwiąza-
nia technologiczne i zastosowania najnowszych odkryć naukowo-badawczych 
w praktyce1. Nowoczesne technologie występują w całym procesie gospodaro-
wania. W niniejszych rozważaniach uwagę koncentrujemy na ostatnim ogniwie 
tego procesu – konsumpcji, a ściślej na zachowaniach konsumentów związanych 
z nabywaniem i konsumpcją/użytkowaniem produktów high-tech oraz usług 
świadczonych przy wykorzystaniu high-tech lub na ich podstawie.

Nowoczesne technologie współkształtują zachowania konsumentów zarów-
no te zakupowe (nabywanie produktów i usług), jak i konsumpcyjne (spożycie/
użytkowanie produktów, korzystanie z usług). Efekty tego działania są dla konsu-
mentów z reguły korzystne, ale też wyrażają się w następstwach szkodliwych dla 
szeroko pojętego zdrowia jednostek i społeczeństwa. Obrazuje to poniższa ana-
liza, przeprowadzona na przykładzie zachowań konsumentów w wieku od 18 do 
34 lat – młodych, dynamicznych i jednocześnie bardziej niż inne grupy konsu-
mentów otwartych na wszelkie nowości, w tym technologiczne.

1 http://www.google.com/search?ie=UFT-8&oe=UFT-8&sourceid
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1. Wpływ nowoczesnych technologii na zakupowe zachowania konsumentów

Oddziaływanie nowych rozwiązań technologicznych na zakupowe zacho-
wania konsumentów odnosi się do wszystkich etapów procesu zakupu, poczy-
nając od sytuacji związanych z uświadamianiem potrzeby poprzez identyfi kację 
sposobów zaspokojenia potrzeby, ocenę alternatyw wyboru, a na zakupie i jego 
ocenie kończąc. Nowoczesne technologie informacyjne, zwłaszcza komputer, In-
ternet, telefon komórkowy, stanowią jedno ze źródeł uświadomienia potrzeby 
dzięki temu, że pozwalają na uzyskanie informacji o nowym produkcie, sprzyja-
ją ujawnieniu się nowych potrzeb (poprzez dostrzeżenie nowego produktu w In-
ternecie), wpływają na zmianę oczekiwań w stosunku do produktu (jako wynik 
oddziaływania reklamy oraz dostępnych w nowoczesnych mediach informacji 
o zmianach społecznych, odpowiadających wartościom i postawom tychże kon-
sumentów). Sprawiają, że dostęp konsumentów do informacji ważnych w tym 
pierwszym etapie procesu zakupowego jest szeroki, zaś samo uzyskanie informa-
cji jest możliwe na odległość i w jednym miejscu.

Odnosząc to do produktów żywnościowych, można w ten sposób sprzy-
jać ujawnieniu nowych potrzeb, zmianie oczekiwań w stosunku do niektórych 
produktów, uświadomieniu braku określonych produktów. Najczęściej wiąże się 
to z uświadomieniem i przybliżeniem konsumentom wyglądu produktów, zapre-
zentowaniem ich wartości zdrowotnych i odżywczych, łatwości przyrządzania, 
zawartości bądź braku konserwantów i innych dodatków chemicznych, wielko-
ści opakowań jednostkowych, kraju pochodzenia produktów i ich ekologiczne-
go charakteru. Natomiast w stosunku do produktów nieżywnościowych uświa-
domienie nowej potrzeby następuje w wyniku zgłębienia wiedzy o cenach, mar-
kach, modzie, parametrach technicznych, bezpieczeństwie, nowoczesności, wy-
godzie użytkowania produktów dostępnych, nowych2.

Internet, relatywnie najnowsze narzędzie w komunikacji, jest wykorzysty-
wany w tym pierwszym etapie procesu postępowania konsumentów do uświa-
damiania określonych potrzeb i ujawniania nowych przez 53% ludzi w wieku od 
18 do 34 lat, którzy ponadto korzystają z informacji na billboardach – 20% tej 
grupy konsumentów – i z reklam telewizyjnych – 68% grupy. Klasyczne środ-
ki informacji jako środki uświadamiania potrzeb schodzą na drugi plan. Po ulot-
ki, foldery sięga ok. 31% tej populacji konsumentów. Z katalogów korzysta 30% 
z nich, a reklama w prasie i radiowa stanowi źródło uświadomienia potrzeb dla 

2 Uwarunkowania rozwoju aktywności społeczno-zawodowej ludzi młodych, A. Olejniczuk-
-Merta (red.), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 2008, s. 173–178.
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19% tych konsumentów. Jedynie rówieśnicy pozostają niezmiennie wysoko no-
towanym źródłem uświadomienia potrzeb, z którego korzysta prawie 49% popu-
lacji młodych.

Na etapie identyfi kacji sposobów zaspokajania potrzeb high-tech pozwala-
ją na przybliżenie doświadczeń innych osób i na wykorzystywanie tych doświad-
czeń we własnym procesie zakupowym. Umożliwiają też porównanie własnych 
doświadczeń w tym zakresie z doświadczeniami wielu innych osób, dzięki łatwe-
mu gromadzeniu informacji. Nowoczesne technologie są łatwo dostępnym, szyb-
kim i jednocześnie bogatym w treści źródłem informacji na temat możliwych spo-
sobów zaspokojenia uświadomionej potrzeby, pozwalającym na wybór sposobu 
odpowiedniego do własnych preferencji. Są wykorzystywane do poszukiwania 
sposobów zaspokajania potrzeb, zwłaszcza wtedy, gdy satysfakcja z dotychcza-
sowych zakupów jest niedostatecznie wysoka, gdy ostatni zakup produktu poszu-
kiwanego miał miejsce relatywnie dawno oraz w sytuacji, gdy następuje zmiana 
w ofercie rynkowej (nowe produkty, ceny, miejsce oferty)3. Na obecnym, nasyco-
nym i mocno konkurencyjnym rynku takie sytuacje są częste. Wykorzystywanie 
nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie identy-
fi kacji sposobów zaspokajania potrzeb jest dosyć intensywne. Równocześnie ro-
śnie znaczenie i udział analizowanych nośników informacji w identyfi kacji spo-
sobów zaspokajania potrzeb konsumentów. W zależności od grupy produktów ich 
udział sięga od kilkunastu (15–17%) w zakresie podstawowych produktów żyw-
nościowych i większości pozażywnościowych oraz produktów codziennego użyt-
ku do ponad 80% w odniesieniu do produktów podlegających częstym zmianom 
mody, będących pełną innowacją na rynku4. Analizowani konsumenci chętnie ko-
rzystają z coraz to nowszych, oferowanych im środków informowania, jak infor-
macje dołączane do e-maili lub/i SMS-ów wysyłanych z komputera, gry reklamo-
we (advergeming), interstitials, czyli okienka, które pojawiają się na określony 
czas w trakcie czytania, wyświetlania tekstu w Internecie z informacją i linkiem 
prowadzącym do dalszych informacji o produkcie, marce, usłudze. Młodzi korzy-
stają w tym zakresie również z informacji w formie reklamy fabularnej, bazują-
cej na ciekawości młodych internautów. W interesujące użytkowników Internetu 
treści wplatane są reklamy. Ważnym źródłem informacji są tu również blogi. In-
ternet ma relatywnie dużą skuteczność w docieraniu do konsumentów na tym eta-

3 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej fi rmy, PWE, 
Warszawa 2000, s. 147.

4 Tamże.
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pie procesu zakupowego i wpływaniu na ich zachowania. Komunikaty marketin-
gowe, reklamy w Internecie są coraz powszechniej efektem aktywnej współpra-
cy z młodymi konsumentami. Ci młodzi ludzie, uczestnicząc w werbringach, qu-
izach, ankietach, tworząc blogi, rozpowszechniając e-maile i strony internetowe, 
przesyłają treści, w których mieści się specjalnie opracowany przekaz, przybli-
żający m.in. nowe, różnorakie sposoby zaspokajania określonych potrzeb. Doda-
jąc do tego swoje komentarze, oceny, doświadczenie, zdobyte w pozawirtualnych 
formach komunikowania się, stają się współtwórcami interaktywnych przekazów, 
które są skuteczniejsze, bo nienarzucone, a wspólnie opracowane. W ten sposób 
nowoczesne technologie wpływają na kształtowanie rosnącej aktywności i pro-
innowacyjności postaw i zachowań na rynku analizowanej grupy konsumentów.

Ocena alternatyw wyboru jest procesem trzyetapowym, na który składają 
się: wyrabianie sobie opinii na temat możliwych sposobów zaspokajania potrzeb, 
kształtowanie postaw wobec nich i powstanie zamiaru zakupu. W tym fragmen-
cie procesu zakupowego wykorzystywane są informacje, doświadczenia wcze-
śniej zgromadzone. Bieżące pozyskiwanie informacji w tym miejscu procesu za-
kupowego jest ograniczone. W ostatnim, czwartym etapie procesu zakupowe-
go rola i udział czynnika technologicznego wzrasta w porównaniu do trzeciego 
etapu głównie ze względu na wpływ sytuacji, w jakiej znajduje się konsument. 
Wśród kilku czynników składających się na tę sytuację szczególnie istotne są wa-
runki społeczne, w tym presja grupy, wzory zachowań rówieśników, niecierpli-
wość – cechy typowe dla tej grupy konsumentów. Wskazane warunki sprawia-
ją, że dokonywanie zakupów przez konsumentów coraz szerzej wiąże się z no-
woczesnymi zakupami występującymi w postaci zamówień przez telefon czy 
przez Internet. Zakupy przez Internet stanowią często wykorzystywany sposób 
nabywania produktów dla ponad 40% młodych konsumentów. Struktura zaku-
pów internetowych przedstawia się następująco: rezerwacje biletów na imprezy 
– 14,4%, kasety – 13,1%, książki – 12,4%, płyty, sprzęt elektroniczny – 11,4%, 
ubrania – 8,8%, komputery i akcesoria – 8,5%, sprzęt sportowy – 6%, usługi ban-
kowe – 6%, kosmetyki – 3%, usługi turystyczne – 2,3%, Młodzi klienci korzy-
stają z zakupów telefonicznych w 14%, przesłanych SMS-em – 4%, telezakupów 
– 3,3%. Te zmiany, wywołane postępem technologicznym, są przez nich szcze-
gólnie wysoko oceniane. Wpływ otoczenia rówieśników sprawia, że badani kon-
sumenci tak samo szeroko i powszechnie jak z nowoczesnych technologii w pro-
cesie zakupowym nabywają również produkty z grupy high-tech (dla siebie i dla 
rodziny). Ilustrują to poniższe wyniki badań5:

5 Tamże.
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Tabela 1

Zakupy sprzętu najnowszej generacji (według oceny sytuacji fi nansowej rodziny, w %)

Ocena sytuacji fi nansowej

Stosunek do sprzętu najnowszej generacji bardzo 
dobra dobra średnia 

i zła

Zawsze kupuję sprzęt najnowszej technologii 62,5 53,1 22,2

Nie kupuję, bo jest za drogi 6,3 12,0 27,8

Nie jest to dla mnie ważne przy wyborze sprzętu 31,2 34,9 50,0

Źródło: badania własne IRWiK z 2006 roku.

Rezultatem m.in. takich zachowań konsumentów na rynku jest wyposaże-
nie ich i ich rodzin w sprzęty elektroniki rozrywkowej i komunikacyjnej (tab. 2).

Tabela 2

Wyposażenie gospodarstw z młodymi konsumentami w sprzęt elektroniczny

Rodzaj sprzętu Procent mających 
dane sprzęty

Telefon komórkowy 91,5

Odtwarzacz DVD 71,2

Nagrywarka (CD-RW, DVD) 65,0

Discman 54,2

Odtwarzacz MP3 36,6

iPod 5,6

Cyfrowy aparat fotografi czny 37,9

Monitor komputerowy LCD 33,7

Konsola (PS2, PSX, Xbox) 19,3

Nie posiadam żadnego z tych sprzętów 0,7

Źródło: badania własne IRWiK z 2006 roku.

Tak szeroki zakres posiadania przez młodych konsumentów sprzętów elek-
tronicznych najnowszej generacji wpływa na ich zachowania, a ściślej na zmianę 
ich zachowania nie tylko na rynku, lecz także w domu, wśród rówieśników. Ak-
tywizuje ich w środowisku realnym i wirtualnym. Sprzyja bezpośrednim kontak-
tom z fi rmami i z innymi nabywcami, kolegami w celu zebrania informacji, wy-
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miany opinii i ocen. Zachęca do intensyfi kacji spotkań towarzyskich i wspólnego 
spędzania czasu. Wpływa na wzrost ich samodzielności na rynku i poza nim, co 
jest istotną korzyścią dla ich pełnego, dalszego rozwoju.

Duża skala wyposażenia tej grupy konsumentów w sprzęty i urządzenia 
high -tech powoduje jednocześnie, że zaczynają oni omijać tradycyjne środki/no-
śniki technologii, dla nich coraz mniej atrakcyjne. Wybierają kolejne modyfi ka-
cje postępowania na rynku, istotnie ich aktywizujące i angażujące, oparte na fi -
lozofi i samodzielnego tworzenia i rozpowszechniania nowych możliwości i form 
komunikowania różnych opinii, a także formowania się postaw, głównie wśród 
rówieśników. Powstają więc w Internecie komunikaty marketingowe opracowy-
wane z udziałem młodych ludzi, wyrażające ich aktywną współpracę z fi rmami 
w zakresie tworzenia informacji i idei nowych produktów. Prowadzi to do rozwo-
ju prosumenckich zachowań wśród tej grupy konsumenów.

2. Wpływ nowoczesnych technologii na zachowania konsumentów 
w procesie konsumpcji

Również w procesie konsumpcji nowoczesne technologie wpływają na 
powstawanie wielu nowych zachowań konsumentów. Jednym z nich jest dba-
łość o wygodę. Wynika to m.in. z rosnącej presji czasu. Coraz silniejsze jest od-
czucie braku czasu dla domu i na prace domowe, na odpoczynek, życie rodzin-
ne i towarzyskie. Potrzeba wygody wiąże się przede wszystkim z tymi aspek-
tami życia, w których ludzie są zmuszeni do poszukiwania oszczędności czasu 
przez stosowanie wygodniejszych produktów, pozwalających na uzyskanie wię-
cej czasu wolnego. Dotyczy to wielu różnorodnych obszarów funkcjonowania 
tych konsumentów i wiąże się z pojawianiem się i utrwalaniem zmian w ich za-
chowaniach, np. upraszczanie przygotowywania posiłków (przy wykorzystaniu 
nowoczesnych sprzętów i urządzeń do gotowania i przygotowywania półproduk-
tów, drobnych przekąsek). W grupie nowych zachowań związanych z dbałością 
o wygodę występują także wykonywanie wielu czynności na raz, szybkie zaku-
py, upraszczanie codziennego życia. Te zachowania są możliwe dzięki stosowa-
niu nowoczesnych, inteligentnych sprzętów. Ponadto, jak wyżej wskazano, coraz 
więcej kupuje się za pomocą Internetu, przez co proces kupowania ulega pew-
nej automatyzacji.

Współcześni młodzi konsumenci mają ułatwione dostosowywanie się do 
określonych warunków, z jakich mogą korzystać lub w których mają funkcjo-
nować. Chodzi tu głównie o gospodarstwa jednoosobowe młodych ludzi i chęć 
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nabywania przez nich małych opakowań żywności oraz poszukiwanie sposo-
bów na przechowywanie małej ilości różnych dóbr, w małych mieszkaniach. 
Dla tych konsumentów ważne staje się korzystanie z zaawansowanych techno-
logii ułatwiających wykonywanie codziennych obowiązków domowych, zama-
wianie jedzenia i innych wybranych produktów, korzystanie z usług poza do-
mem. W domu zaś używają wielu nowoczesnych urządzeń ułatwiających pracę, 
pozwalających na oszczędność czasu i usprawniających komunikację z otocze-
niem. Ubocznym efektem takiego postępowania jest automatyzacja funkcjono-
wania w wielu obszarach życia.

Nowoczesne technologie pozwalają coraz częściej postawić znak równo-
ści pomiędzy wykorzystywaniem ich a komfortowym samopoczuciem konsu-
mentów, pojmowanym jako bezpieczeństwo, spokój, prostotę i zaufanie, stano-
wiące współcześnie ważne wartości. Dążenie do komfortu konsumenci realizu-
ją przez domatorstwo (szukanie komfortu psychicznego, schronienia i rozrywki 
w domu i tworzenie w ten sposób popytu na różne produkty i usługi, zapewniają-
ce tzw. rozpieszczanie się także luksusowymi i nowoczesnymi dobrami i usługa-
mi). Ten obszar potrzeb i adekwatnych do nich zachowań konsumentów starają 
się również zagospodarować fi rmy typu spa, nowoczesne fi rmy rekreacyjne i tu-
rystyczne, których oferty produktowo-usługowe są także w dużym stopniu oparte 
na nowoczesnych technologiach. Możliwość zapewnienia sobie komfortu moty-
wuje konsumentów do wysiłku, do dalszego inwestowania w siebie, wyzwalania 
przedsiębiorczości. Trzeba zauważyć, że w ten sposób nowe technologie sprzyja-
ją również kształtowaniu się postaw konsumpcjonistycznych, mających dwa ob-
licza – pozytywne i negatywne – szeroko przedstawione już w literaturze6.

Nowe technologie wraz z ekonomicznymi i społecznymi przeobrażeniami 
sprawiają, że konsumenci coraz bardziej odczuwają potrzebę kontaktów z in-
nymi, czynienia czegoś dobrego dla społeczności. W związku z tym występują 
zmiany ich zachowań, np. używanie nowych technologii ułatwiających i syste-
matyzujących ich kontakty i związki z rodziną oraz przyjaciółmi. Sprzyjają temu 
m.in. technologiczne ułatwienia kontaktów (społeczeństwo sieciowe, blogi). Ma 
również miejsce postępowanie zmierzające w kierunku społecznej odpowiedzial-
ności konsumentów dzięki wzrostowi świadomości w tym zakresie, podyktowa-
nemu treściami informacji medialnych.

6 B. Barber, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywa-
teli, Muza, Warszawa 2008; Oblicza konsumpcjonizmu, B. Mróz (red.), Ofi cyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2009.



144 Anna Olejniczuk-Merta

Nowe technologie nie tylko kształtują i utrwalają zachowania konsumen-
tów, wychowujących się od początku w nowych warunkach społeczno-gospodar-
czych, lecz także wpływają na aspiracje, uznawane przez nich wartości. Wpły-
wają na ich styl życia i często też dużą gotowość inwestowania w swój rozwój. 
Wszystko to razem wzięte pozwala zauważyć, że zachowania rynkowe i kon-
sumpcyjne tej grupy polskich konsumentów charakteryzują się (w różnym stop-
niu) cechami typowymi dla globalnych trendów zachowań ludzi młodych, a więc:

 – pasją do nowych technologii,
 – samokierowaniem,
 – licznymi doznaniami i edukacją rynkową w duchu hedonistycznym,
 –  odkrywaniem, znajomością globalnych marek i szacunkiem dla globalnych 
symboli,

 – zakupami, wskazującymi na rozwój konsumpcjonizmu7.
Warto dodać, że spośród dwudziestu czołowych, najlepiej znanych młodzie-

ży światowych marek wszystkie są obecne i znane w Polsce8.
Uważna analiza wieloletnich już zachowań zakupowych i konsumpcyjnych 

młodych ludzi, związanych z dostępem do i korzystaniem z nowoczesnych tech-
nologii, pozwala dostrzec szerszy i zarazem głęboki, utrwalony wpływ high-tech 
na zachowania konsumentów. Pokazuje bowiem, że trendy zachowań młodych 
polskich konsumentów mieszczą się w globalnych trendach postępowania konsu-
mentów, które wyrażają się w rosnącej serwicyzacji i dematerializacji konsump-
cji, jej domocentryzacji i prywatyzacji, homogenizacji i jednocześnie heteroge-
nizacji, dekonsumpcji i presumpcji oraz jej wirtualizacji9. Te problemy pozostają 
jednak poza podjętymi tutaj rozważaniami.

Podsumowanie

Podsumowując rozważania dotyczące wpływu nowoczesnych technologii 
na zakupowe i konsumpcyjne zachowania konsumentów, należy podkreślić duże 
jego rozmiary, nowy jakościowo charakter zmian w zachowaniach konsumen-
tów oraz różnorodne tego efekty. Można powiedzieć, że młodzi konsumenci sta-
nowią szczególnie podatną grupę na takie zmiany i dzięki temu są nie tylko pod-

7 Porównaj: E. Moses, The $100 Billion Allowance – Accesing the Global Teen Market, John 
Wiley & Sons, New York 2002, s. 102.

8 Są to: Coca-Cola, Sony, Adidas, Nike, Kodak, Colgate, Fanta, Disney, Reebok, Philips, 
McDonald’s, Johnson&Johnson, IBM, Visa, Pizza-Hut, BMW, Nintendo, CNN, Lee, MasterCard.

9 Szeroko są opisane w: Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 137–165.
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miotem podlegającym zmianom, lecz także nośnikiem tych zmian, upowszech-
niającym ich wdrażanie wśród innych grup społecznych, zwłaszcza wśród rodzi-
ców i przyjaciół. Jednocześnie należy pamiętać, że oprócz pozytywnych efek-
tów wpływu nowych technologii na zachowania młodych konsumentów wystę-
pują także niekorzystne rezultaty tego zjawiska w konsumpcji, jej przełożeniu 
na zdrowie i szeroko pojęty poprawny psychospołeczny rozwój młodych konsu-
mentów. Dlatego mając świadomość korzyści, jakie niosą za sobą nowoczesne 
technologie i wspierając ich rozwój, warto pamiętać o edukacji rynkowej konsu-
mentów występujących w roli nabywców i użytkowników dóbr i usług. Oczeki-
wania w tym zakresie wiążą się z poznaniem drogi i sposobu godzenia osiągania 
korzyści z racji wykorzystywania high-tech w sferze konsumpcji z minimaliza-
cją warunków i zjawisk szkodliwych dla konsumentów, ich zdrowia i rozwoju, 
zwłaszcza w perspektywie rozwoju konsumpcji obejmującej nie tylko współcze-
sne, lecz także przyszłe pokolenia.

THE IMPACT OF HIGH-TECH ON CONSUMER BEHAVIOURS

Summary

The report focuses on the impact of modern technology (high tech) on consumer 
behavior. It shows the changes in consumer shopping process and consumer behavior as 
the effects of the use of high-tech in the process of purchasing and consumption. Report 
indicates the similarity of strengthened changes in the behavior of Polish consumers to 
the global trends of consumer behavior. Report also includes evaluation of these changes 
in terms of the emergence of the benefi ts and effects harmful to consumers. The analysis 
was conducted on the example of consumers aged 18-34 years.

Translated by Anna Olejniczuk-Merta


