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Wprowadzenie

Zapoczątkowane w 1989 roku reformy gospodarcze i ustrojowe w Polsce 
oraz wynikające z nich zmiany stylu życia i sytuacji materialnej gospodarstw do-
mowych wpłynęły na zmiany zachowań konsumpcyjnych Polaków, których isto-
tą jest nie tylko ich uzależnienie od wielu, często trudnych do uchwycenia, czyn-
ników ekonomicznych i pozaekonomicznych, obiektywnych i subiektywnych, 
zewnętrznych i wewnętrznych. Przyspieszenie procesów rozwoju społecznego 
oraz dynamika zjawisk stwarza ludzkiej aktywności nowe warunki, nowe wyma-
gania i powoduje, że udziałem człowieka są ciągle nowe sytuacje1. W miarę roz-
woju cywilizacyjnego i kulturowego potrzeby i preferencje konsumentów ule-
gają wzbogaceniu i zróżnicowaniu. Stąd też istnieje konieczność szybkiej i traf-
nej reakcji podmiotów rynkowych na zachodzące w otoczeniu zjawiska i pro-
cesy demografi czne, społeczno-kulturowe i ekonomiczne. Zmiany w zachowa-
niach konsumenckich wyznaczają bowiem przewidywane kierunki działań mar-
ketingowych fi rmy, wpływają na wybór strategii działania i kształtowanie instru-
mentów marketingowych. Zachowania te powinny być rozpoznane przez fi rmy, 
co wymusza na przedsiębiorstwach konieczność prowadzenia badań i właściwe-
go ich dostosowania do nowych wymogów rynku.

1 A. Giddens, Modernist and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age, Polity 
Press, Cambridge 1991, s. 32.
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1. Badanie zachowań konsumentów

Zachowania konsumentów w obecnych warunkach rynkowych stały się jed-
nym z bardziej interesujących zagadnień o charakterze zarówno teoretycznym, 
jak i praktycznym. Znaczenie tej problematyki warunkowane jest rozwojem go-
spodarczym, wzrostem produkcji, rozszerzaniem oferty rynkowej kierowanej 
do konsumentów oraz zmianami cywilizacyjno-kulturowymi. Wszystko to spra-
wia, że postępowanie konsumentów na rynku i podejmowane przez nich decy-
zje związane z wyborem środków i sposobów konsumpcji ulegają w dość istot-
ny sposób modyfi kacji. Toteż w miarę podnoszenia się poziomu życia i wzrostu 
stopnia aktywności rynkowej i społecznej konsumentów ich rola na rynku rośnie.

Według klasycznej już defi nicji, zachowania konsumenta to działania zwią-
zane z poszukiwaniem, zakupem, użytkowaniem i oceną dóbr i usług, które mają 
zdolność do zaspokojenia potrzeb2. Zachowanie konsumenta wypływa z wrodzo-
nych i nabytych (wciąż modyfi kowanych) potrzeb, których zaspokojenie jest po-
łączeniem procesów świadomych i nieświadomych oraz czynników emocjonal-
nych. A zatem zachowania konsumentów są efektem reakcji na uwarunkowa-
nia psychologiczne, społeczne i ekonomiczne i mogą być badane przez obser-
wację faktycznie zrealizowanych wyborów (wskaźniki ekonomiczne, ilościowe) 
oraz deklaracje dotyczące sposobu zachowania, aspiracje, oceny, opinie, moty-
wy (wskaźniki subiektywne, jakościowe)3. Rozwój teorii zachowań konsumen-
tów doprowadził do stanu, że podstawowe założenia poszczególnych koncepcji 
są coraz bardziej adekwatne do obecnej sytuacji rynkowej, w której znajduje się 
konsument. Stąd współczesne badania nad zachowaniami konsumentów w du-
żym stopniu są inspirowane marketingowym podejściem do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej przedsiębiorstw, zgodnie z którym sukces fi rmy zależy od 
umiejętności dostosowania oferty rynkowej do oczekiwań konsumentów. Ponie-
waż klient staje się coraz bardziej krytyczny, nielojalny, zmieniający wymagania 
– trudno go scharakteryzować, zlokalizować i zadowolić, wobec tego potrzeb-
nych jest wiele metod pozwalających na redefi nicję typów mentalności i przybli-
żających oczekiwania i potrzeby klientów. Badania postępowania konsumentów 
na rynku obejmują zatem:

 –  badania preferencji nabywców – pozwalają one określić, dlaczego konsument 
przedkłada jedne produkty nad drugie;

2 L.G. Schiffman, L.L. Kanuk, Consumer Behavior, Prentice Hall, NJ 1994, s. 6.
3 Z. Kędzior, K. Karcz, Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 

2000–2010), Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice 1998, s. 12.
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 –  badania opinii i postaw konsumentów – są to badania emocjonalnych odczuć 
nabywców, ich sądów, opinii i wiedzy, jaką mają w stosunku do fi rm, produk-
tów, rynku, reklam itp., oraz skłonności do zakupu produktów, poszukiwania 
informacji i wymiany opinii;

 –  bezpośrednią rejestrację zachowań konsumentów – czyli wielkość, częstotli-
wość i miejsce zakupów, zwyczaje zakupu, warunki zakupu i płatności, sposo-
by użytkowania produktu;

 –  badania motywów postępowania – pozwalają one na uzyskanie odpowiedzi 
na pytanie, dlaczego konsument zachowuje się tak, a nie inaczej, czyli jakie są 
przyczyny określonych zachowań;

 –  badania planów i zamiarów zakupu oraz warunkujących je czynników, takich 
jak np. zmiany sytuacji dochodowej bądź rodzinnej konsumenta4.

Jak wynika z zakresu powyższych potrzeb badawczych, metody ilościo-
we, mimo wsparcia licznymi bazami danych i programami komputerowymi, wy-
magają uzupełnienia badaniami jakościowymi, które pozwalają na rozpoznanie 
i zrozumienie prawdziwych przyczyn i motywacji postępowania konsumentów. 
Badania jakościowe dzięki uruchomieniu mechanizmu projekcji ujawniają cechy 
psychiczne jednostek, ich potrzeby i oczekiwania. W badaniach jakościowych 
analizę danych przeprowadza się za pomocą jakościowych technik analizy, któ-
rych sens wyraża się w rozumieniu i interpretacji.

Wśród badań jakościowych najbardziej popularną techniką gromadzenia in-
formacji, szczególnie przydatną dla badania bardzo licznych zbiorowości, jest 
ankieta. Zastosowanie kwestionariusza z zestawem wcześniej przemyślanych 
i ustalonych pytań (zweryfi kowanych w badaniach pilotażowych) umożliwia po-
znanie m.in. potrzeb i preferencji konsumentów, planów i zamiarów zakupu, opi-
nii, poziomu i struktury dochodów i wydatków, stanowiących istotne składniki 
zachowań konsumenckich.

Inną formą zdobywania informacji jest wywiad. Jest szczególnie przydatny 
do badania opinii, motywów postępowania konsumentów oraz ich zachowań wo-
bec produktu, fi rmy lub zdarzenia. W zależności od charakteru wywiadu (głębino-
wy bądź zogniskowany) mogą one być prowadzone indywidualnie lub grupowo.

Kolejną metodą poznawczą, która znalazła zastosowanie we wszystkich na-
ukach przyrodniczych i społecznych, jest obserwacja. Badacz, będąc niezauwa-
żonym, stara się, by w naturalnych warunkach otoczenia zaobserwować zacho-

4 A. Burlita, Podstawy marketingu, J. Karwowski (red.), Wydawnictwo Zachodniopomorskiej 
Szkoły Biznesu, Szczecin 2002.
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wania badanych jednostek i uzyskać odpowiedź na pytanie: jak postępuje konsu-
ment5. Natomiast w „badaniu zjawisk wywołanych przez badającego w kontrolo-
wanych przez niego warunkach”6 stosuje się najczęściej eksperyment polegający 
na testowaniu np. produktu.

Metodami sięgającymi do psychiki i podświadomości konsumenta, i z tego 
względu często wymagającymi współpracy z psychologiem, są testy. Pozwala-
ją one na uzyskanie informacji jakościowych dotyczących głównie reakcji kon-
sumentów na określony produkt czy zdarzenie oraz potrzeb, preferencji i moty-
wów postępowania7.

Informacje jakościowe można również pozyskiwać za pomocą metod heu-
rystycznych, tj. twórczego myślenia. W metodach tych celowo dobrani uczest-
nicy badań, będący ekspertami w danej dziedzinie, udzielają wypowiedzi po-
zwalających na zbudowanie subiektywnych prognoz co do rozwoju danego zja-
wiska8.

2. Problematyczność wiedzy/informacji o zachowaniach nabywców 
pozyskiwanych od klientów tradycyjnymi metodami

Dyscyplina naukowa badająca zachowania konsumenckie kształtuje się 
na podstawie gromadzonych doświadczeń badaczy rynku. Jednakże według 
niektórych badaczy zachowań konsumentów w ostatnich kilkudziesięciu la-
tach zmienił się gruntownie świat, technologie, produkty, zarządzanie9. Za tymi 
zmianami nie nadąża marketing, gdyż jego założenia i metody zmieniają się 
zbyt wolno, a zatem nie w pełni pasują do nowej rzeczywistości. Gerald Zalt-
man uważa, że marketing popadł w rutynę, jest pozbawiony kreatywności. We-
dług niego, ok. 95% procesów myślowych człowieka ma charakter nieświado-
my. Każdy z nas wykonuje jakieś czynności bez udziału świadomości – zamy-
ka mieszkanie, samochód, kupuje pod wpływem emocji. Co więcej – dość czę-
sto zdarza się nam, że podświadomie dokonujemy wyboru, a następnie pyta-

5 S. Mynarski, Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Ofi cyna Wydawnicza Fogra, Kra-
ków 1995, s. 10.

6 Tamże, s. 13–14.
7 Metody testowania opinii konsumentów o produktach, J. Szymczak, S. Sudoł (red.), War-

szawa 1994, s. 88–89.
8 Z. Kędzior, K. Karcz, Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 1996, s. 94–95.
9 G. Zaltman, Jak myślą klienci, czyli podróż w głąb umysłu rynku, Wydawnictwo FORUM, 

Warszawa 2004.
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ni o jego przyczynę wymyślamy jakiś w miarę racjonalny powód. Oznacza to, 
że wspomnienia pewnych przeżyć, które w rzeczywistości nie miały miejsca, 
można w sposób sztuczny wywołać u badanych. Jeżeli tak funkcjonuje nasz 
umysł, to czy jest sens zadawać konsumentom pytania o ich świadome, racjo-
nalne wybory? Jeżeli przyjąć takie założenie, że zdecydowana większość my-
śli człowieka nie dociera do jego świadomości, to najczęściej stosowane meto-
dy badań rynkowych i społecznych, zarówno sondaże z użyciem kwestionariu-
szy lub ankiet, jak i zogniskowane wywiady grupowe, tzw. fokusy, nie pozwa-
lają wystarczająco poznać ludzkich myśli10. Ponadto należy dodać, iż zgodnie 
z tezą głoszoną przez Zaltmana, ilość zebranych danych nie musi wcale prze-
kładać się na jakość analiz i wniosków11.

Problem z analizą zachowań rynkowych polega nie tylko na tym, że posta-
wy deklarowane w badaniach często różnią się od rzeczywistych, choćby wsku-
tek chęci odgrywania przez respondenta kogoś lepszego. Wśród trudności wy-
mienia się także:

1.  Brak umiejętności werbalizacji postaw i zachowań rynkowych. Więk-
szość kupujących po prostu kupuje, a ich namysł nad tą czynnością jest 
z reguły ograniczony do łatwo uchwytnych cech produktu, zwłaszcza 
ceny. Problem pogłębia dodatkowo postawa małego zaangażowania 
w zakup, a więc zredukowania informacji do absolutnego minimum.

2.  Brak wiedzy klienta na temat wielu swoich procesów psychicznych, 
zwłaszcza dotyczących motywacji. Klient nie potrafi  więc wyjaśnić, dla-
czego wybrał określoną markę i jak zachowa się w przyszłości przy skle-
powej półce.

10 W miejsce tradycyjnie stosowanych metod autor proponuje własną metodę, którą nazywa 
techniką wydobywania metafor. Proponowaną metodę badania umysłów ludzkich autor zareje-
strował w USA jako swój patent pod nazwą ZMET (the Zaltman Metaphor Elicitation Techni-
que). Metoda ta łączy w sobie elementy neurobiologii, semiotyki i psychologii Karla Gustawa 
Junga. Dzięki tej metodzie można tworzyć tzw. mapy consensusu, czyli modele mentalne pokazu-
jące wspólne dla wielu konsumentów elementy myślenia. Procedura wydobywania metafor polega 
na zadawaniu serii sondujących pytań towarzyszących bodźcowi, którym często jest fotografi a. 
ZMET jest połączeniem technik projekcyjnych i indywidualnego wywiadu pogłębionego. Metodę 
wydobywania metafor autor stosuje od 10 lat. Wykorzystał ją w blisko 200 projektach badawczych. 
Do jego klientów należą m.in. takie czołowe koncerny, jak Coca-Cola, DuPont, General Motors, 
Reebok, AT&T, Nestle.

11 Dowodem na to jest chociażby słynna praca W.I. Thomasa i F. Znanieckiego z lat 1918–
1920 Chłop polski w Europie i Ameryce pokazująca organizowanie się polskiej społeczności 
w USA, powstała na podstawie analizy listów, jakie wysyłało do siebie kilkanaście polskich rodzin 
chłopskich.
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3.  Brak odnotowywania w pamięci informacji z dokonywanych wcześniej 
zakupów czy sposobów konsumpcji, zwłaszcza produktów codzienne-
go użytku12.

Ankieta, jako najpopularniejsza metoda stosowana w badaniach opinii pu-
blicznej i badaniach marketingowych, pozwala na gromadzenie wielu różnorod-
nych informacji na temat konsumenta: jego postaw, zainteresowań, opinii, za-
chowań, sposobów podejmowania decyzji; uzupełnionych tzw. czynnikami so-
cjodemografi cznymi, jak wiek, zawód, płeć, wykształcenie, dochód itp. Często-
ści jej wykorzystania sprzyjają jej zalety, takie jak względna łatwość stosowa-
nia czy dość duża ilość pozyskiwanych informacji. Jednakże przy podejmowaniu 
tego typu badań nazbyt często zapomina się o tym, że opinie i preferencje bada-
nych – zarówno w kwestiach politycznych, jak i ekonomiczno-społecznych – są 
niestabilne i wrażliwe na wiele przypadkowych okoliczności oraz uzależnione od 
poczucia obowiązku udzielenia odpowiedzi mimo braku wiedzy na dany temat, 
czego potwierdzeniem są badania wskazujące na taki efekt13. W odpowiedziach 
badanych może również występować niezgodność opinii ogólnych i szczegóło-
wych14. Odpowiedzi respondentów mogą być również dostosowane do przewi-
dywanej aprobaty społecznej i chęci wywarcia dobrego wrażenia na ankieterze15. 
Istotne znaczenie w oddziaływaniu na rodzaj uzyskanych odpowiedzi ma rów-
nież kolejność zadawania pytań16. Egzemplifi kację błędów z tego zakresu zawie-
ra wiele, również polskich, publikacji dotyczących badań marketingowych17. Po-
twierdza je Adam Sagan, wskazując na trzy podstawowe źródła nietrafności od-
powiedzi respondentów18:

12 B. Kwarciak, Wygodna klatka dla klienta, „Modern Marketing” 1999, nr 5.
13 S. Plous, The Psychology of Judgment and Decision Making, McGraw-Hill, Inc., New York 

1993.
14 T. Tyszka, J. Sokołowska, Struktura poznawcza i struktura preferencji Polaków w sferze spo-

łeczno-ekonomicznej, „Studia Socjologiczne” 1991, nr 3–4.
15 S. Plous, The Psychology…
16 R. Tourangeau, Context Effects on Responses to Attitude Questions: Attitudes as Memory 

Structures, w: N. Schwartz, S. Sudman (red.), Context Effects in Social and Psychological Rese-
arch, Springer-Verlag, New York 1992.

17 Zob. S. Kaczmarek, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 1995; 
A. Sagan, Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 
1998; Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk 
i S-ka, Poznań 2001.

18 A. Sagan, Badania marketingowe…, s. 39–40.
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1.  Błędne założenie znawstwa, podczas gdy respondent może nie mieć po-
trzebnej wiedzy do udzielenia odpowiedzi na dane pytanie lub nie wy-
rażać żadnej opinii na dany temat. Potwierdzeniem tego może być duża 
liczba odpowiedzi „nie dotyczy”, „nie wiem”, „nie mam zdania” lub od-
powiedzi fałszywe i zmyślenia19.

2.  W pytaniach wymagających od respondenta przypomnienia sobie cze-
goś z przeszłości ważną rolę odgrywa czynnik czasu, gdyż badani mogą 
nie tylko zapomnieć o faktach, które rzeczywiście miały miejsce, lecz 
także często „pamiętają” te, które nigdy się nie zdarzyły. Innym zjawi-
skiem jest skłonność do skracania okresu, który minął od danego zda-
rzenia (np. zdarzenie sprzed miesiąca będą pamiętać jako zaistniałe ty-
dzień temu). Tak więc w pytaniach o fakty z przeszłości występować 
mogą trzy rodzaje błędów:
a)  błąd teleskopii, który polega na skracaniu czasu z przeszłości – np. fakt 

sprzed dwóch miesięcy jest pamiętany jako fakt sprzed miesiąca;
b)  błąd zapomnienia – czyli zapominanie przez respondenta o zaistnia-

łych faktach, szczególnie w dłuższych okresach;
c)  błąd tworzenia faktów – jak wynika z badań produktów-fantomów, 

konsumenci często wyrażają opinie o nieistniejących w ogóle pro-
duktach, fi rmach, zjawiskach itp.

3.  Bardzo trudne dla respondenta są odpowiedzi na pytania, szczególnie te 
związane z motywacjami zakupu czy zwyczajowymi zachowaniami. Pyta-
nia te dążą do ujawnienia wiedzy respondenta o badanych zjawiskach lub 
cechach, gdy tymczasem respondent albo nie odpowiada na nie, albo po-
daje banalną odpowiedź. Uzyskanie odpowiedzi na tego typu pytania wy-
maga najczęściej stosowania technik projekcyjnych lub symulacyjnych.

3. Nowe technologie w badaniu zachowań nabywców 

Rozpowszechnienie się w drugiej połowie XX wieku technologii kompu-
terowej dało nowy wymiar technikom symulacyjnym. Komputer może być nie 
tylko odtwórcą świata, lecz także rejestratorem wszystkich działań uczestników 
symulacji. Zatem kluczem do pozyskania wiarygodnych i pewnych danych do-
tyczących zachowań konsumenta, w tym również tych wywołanych jego nie-
uświadomionymi pobudkami, może być przeprowadzenie miarodajnej symula-

19 D. Tuli, D. Hawkins, Marketing Research. Measurement and Method, MacMillan 1985, 
s. 246.
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cji. Symulacje komputerowe umożliwiają zarejestrowanie i późniejsze dokład-
ne odtworzenie i umiejscowienie każdego najmniejszego ruchu człowieka. Czas, 
jaki poświęcił na obejrzenie danej reklamy czy produktu, ścieżka, po której po-
ruszał się po sklepie itd. Dane takie mogą być także podstawą do weryfi kacji in-
formacji z badań ankietowych oraz dostarczać zupełnie nowych informacji, nie-
dostępnych lub trudno pozyskiwanych w inny sposób. W metodzie symulowania 
zachowań nabywczych w wirtualnym świecie można koncentrować się wyłącz-
nie na zachowaniach konsumentów, a nie na ich opiniach i intencjach.

Symulator pozwala w realny sposób określić odsetek klientów, którzy zwra-
cają uwagę na cenę, a także oszacować możliwości wykrycia pomyłek (oszustw) 
sprzedawców. Dodatkowo można przeprowadzić analizy innych cech konsumen-
ta, mających wpływ na przebieg zakupów. Tego typu analiz nie da się przepro-
wadzić standardowymi metodami ankietowymi, można natomiast je wykonywać 
przez odpowiednio skonstruowany symulator.

Badanie takie będące symulacją sytuacji zakupów w wirtualnej rzeczywi-
stości pozwala na stworzenie (zgodnie z założeniami badawczymi) dowolnej sy-
tuacji sprzedaży. W badaniu możliwe jest monitorowanie zachowań konsumen-
tów w wirtualnych punktach sprzedaży. Można więc dowolnie zmieniać bodź-
ce marketingowe – cenę, rodzaje promocji, opakowania – nawet w trakcie bada-
nia, gdy respondent robi zakupy na monitorze komputerowym. Stąd wynika wie-
le możliwości testowania zachowań nabywczych klientów:

 –  symulator pozwala testować różne scenariusze cenowe oraz mierzyć efek-
tywność kilku strategii cenowych przed zastosowaniem ich w rzeczywistości. 
W trakcie badania można symulować zmiany cen w taki sam sposób, w jaki 
ceny są zmieniane w sklepach;

 –  symulator może dostarczyć informacji na temat wpływu promocji na sprzedaż 
poprzez badanie efektywności poszczególnych rodzajów promocji (opakowań 
promocyjnych, kuponów rabatowych, tymczasowych obniżek cen na półkach 
sklepowych). Informacje te można uzyskać znacznie szybciej niż poprzez tra-
dycyjne metody badawcze;

 –  symulator daje możliwość testowania zarówno nowych, jak i zmienionych 
opakowań. Poprzez obserwację zachowań konsumentów w symulatorze moż-
na stwierdzić, które opakowania są bardziej rozpoznawalne lub które z nich 
bardziej motywują konsumentów do zakupu;

 –  za pomocą symulatora mogą być realizowane działania optymalizujące usta-
wienie towarów na półce sklepowej (dobór asortymentu, substytucyjność pro-
duktów, nowe produkty).
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Jak wynika z powyższego, symulator pozwala nie tylko na mierzenie zaku-
powych zachowań klientów w reakcji na modyfi kowane warunki marketingowe. 
Testowane rzeczywiste zachowania zakupowe, a nie postawy, opinie czy inten-
cje respondentów, pozwalają na optymalizowanie podejmowanych działań mar-
ketingowych i lepsze dostosowanie do potrzeb nabywcy. W celu poszerzenia ba-
dania dodatkowo możliwe jest przeprowadzenie wywiadu zbierającego opinie 
konsumentów.

Zatem metoda ta może stanowić doskonałą pomoc w zarządzeniu marka-
mi i kategoriami produktów, polityce cenowej czy polityce promocji. Dzięki za-
stosowaniu badań symulacyjnych można relatywnie łatwo i szybko kształtować 
jak najkorzystniejszą sytuację sprzedaży, gdyż zmiany wprowadzane na podsta-
wie wyników badania, odpowiednio zaimplementowane w rzeczywistości, będą 
przynosiły na prawdziwym rynku przewidywane skutki. Dotyczy to szczególnie 
szybko zbywalnych kategorii produktów (typu FMCG), takich jak np. żywność, 
środki higieny, kosmetyki, detergenty, leki OTC.

Przykłady wykorzystania badań symulacyjnych wskazują na duże możli-
wości tej metody, gdyż badania symulacyjne pozwalają na skupienie się wyłącz-
nie na zachowaniach konsumentów, a nie na ich deklaracjach. Z punktu widze-
nia konsumenta badanie jest wciągające, nie powoduje znudzenia. Dodać też na-
leży, że kolejną zaletą jest fakt, że w przypadku dóbr wirtualnych nie występuje 
chęć stosowania nadmiernej oszczędności lub zachłanności zakupu, które mogą 
występować w tradycyjnych eksperymentach przy półce. Badanie symulacyj-
ne realizowane jest szybciej i taniej niż tradycyjnymi technikami badań w skle-
pach i pozwala zrozumieć zachowania zakupowe w realistycznym kontekście, 
gdzie badany, kupując dobra wirtualne, odtwarza swoje zwyczaje zakupowe. 
Wyeliminowany jest tu więc również mimowolny wpływ ankietera na odpowie-
dzi respondenta, który niejednokrotnie, dążąc do poprawy swojego wizerunku 
w oczach badacza, udziela odpowiedzi nie w pełni prawdziwych. Wśród zalet ba-
dań symulacyjnych z punktu widzenia placówek handlowych należy wskazać na 
możliwość szybkiego i łatwego wprowadzania zmian dostosowawczych w skle-
pie. Odnosząc się do badań stosowanych w praktyce, należy zwrócić uwagę na 
wnioski, jakie wypływały z badań porównawczych metody ankietowej i symula-
cyjnej. W praktyce może wystąpić sytuacja, kiedy stopień przygotowania symu-
latora do badań jest o tyle niewystarczający, że nie uwzględnia nawyków nabyw-
czych wykształconych przez niektórych respondentów w Internecie. Stąd uzy-
skane wyniki z symulatora mogą być po części odwzorowaniem zachowań na-
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bywczych w wirtualnej sieci. Zdaniem autorki, nie umniejsza to walorów podję-
tego kierunku badawczego, a jedynie wskazuje na konieczność kontynuowania 
badań i wyeliminowania zdiagnozowanych pojawiających się pewnych odchyleń 
w prowadzonych badaniach.

Dodatkowo należy podkreślić, że w ostatnich latach analiza zachowań kon-
sumentów wykorzystuje coraz częściej nowe technologie informatyczne nie-
zbędne w metodologii zgłębiania dużych baz danych dotyczących rzeczywi-
stych wyborów konsumentów (behawioralnych danych pochodzących ze skane-
rów sklepowych, czytników kart, odwiedzin stron internetowych, symulacji za-
chowań w trakcie gier decyzyjnych itp.). Wypracowane w ramach tej metodolo-
gii metody analizy sieci neuronowych, modeli predykcyjnych i klasyfi kacyjnych, 
analizy rynkowych koszyków zakupów stanowią ważny kierunek w rozwoju mo-
delowania zachowań konsumentów, wykorzystujący w szerokim zakresie tech-
nologie informatyczne. Wykorzystanie technologii informatycznej do modelo-
wania dużych baz danych dotyczących rzeczywistych wyborów konsumentów 
wymaga stosowania odpowiednich technologii projektowania oprogramowania 
analizującego i przeszukującego te bazy. Ze względu na szybki rozwój metodyk 
analiz naukowych technologia taka musi zapewniać mechanizmy umożliwiają-
ce łatwy rozwój oprogramowania bazującego na tych metodykach. Połączenie 
komputerowych gier symulacyjnych z elementami rzeczywistości wirtualnej jest 
szczególnie widoczne w dziedzinach, w których generowane są wysokie zyski. 
Ze względu na niezwykłą wagę danych zebranych dzięki symulacji badania takie 
mogą być utajnione z powodów strategicznych.

Oddziaływanie społeczne poprzez marketing dużych sieci handlowych jest  – 
jak wiadomo – znaczące, gdyż przez jeden supermarket przewijać się może tysią-
ce klientów dziennie. Sieć supermarketów może mieć od kilku do kilkudziesięciu 
sklepów w skali jednego kraju, stąd takie oddziaływania mogą mieć wielką wagę. 
Właściciele dużych sieci supermarketów, dysponując odpowiednią bazą danych, 
mogą podejmować kroki w celu eksperymentalnego ustalenia najlepszej strategii 
marketingowej. Ciągłe zmiany ustawień półek z towarami teoretycznie mają wy-
dłużyć czas przebywania klienta w sklepie. Praktycznie mogą oznaczać również 
próby eksperymentalnego dobrania najlepszego ich ustawienia tak, aby sprzedaż 
była jak największa. Kamery umieszczone w sklepie służą do monitorowania po-
tencjalnych złodziei. Mogą też służyć do badania reakcji klienta na pewne for-
my marketingu. Współczesna technologia umożliwia automatyczne zbieranie tego 
typu informacji, nawet bez wiedzy ludzi obsługujących system komputerowy.
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Zakończenie 

Na zakończenie należy podkreślić, że coraz większa ranga przypisywana ko-
nieczności rozpoznawania zachowań nabywczych wynika z szybkiego rozwoju 
oferty rynkowej oraz ograniczania ekonomicznych barier dostępu do niej, powsta-
wania nowej struktury społeczeństwa o większych możliwościach awansu spo-
łecznego, rozwoju nowoczesnych środków komunikacji ułatwiających dostęp do 
wszelkich informacji, m.in. na temat konsumpcji i zachowań innych konsumen-
tów, jednoczesnego wzrostu poziomu zamożności gospodarstw domowych i ro-
snącego zróżnicowania dochodów poszczególnych grup ludności20. Jednakże zja-
wiska te nie dotyczą w równym stopniu wszystkich konsumentów, czego dowo-
dem są liczne typologie opracowywane przez instytucje badawcze21. Z tego wzglę-
du w ostatnich latach analiza zachowań konsumentów wykorzystuje coraz czę-
ściej metodologię zgłębiania dużych baz danych dotyczących rzeczywistych wy-
borów konsumentów (behawioralnych danych pochodzących ze skanerów sklepo-
wych, czytników kart, odwiedzin stron internetowych, symulacji zachowań w trak-
cie gier decyzyjnych itp.) i stanowi ważny kierunek w rozwoju modelowania za-
chowań konsumentów, wykorzystujący w szerszym zakresie technologie informa-
tyczne pozwalające na większe urealnienie wiedzy o zachowaniach klientów.

NEW TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF BUYERS’ BEHAVIOR – 
THE REQUIREMENT OF THE PRESENT

Summary

The paper presents the advantages and disadvantages of traditional methods of re-
searching consumer behaviours and the possibilities of using simulation techniques that 
enrich the existing knowledge of running such researches in the traditional way. Tradi-
tional survey research methods, which are used by companies when collecting customer 
information, provide very limited information. Computer simulations can assist the com-
pany by eliminating some or most of the wrong marketing decisions.

Translated by Jolanta Witek

20 A. Burgiel, Nowe uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i ich wpływ na zmiany we wzo-
rach konsumpcji polskich gospodarstw domowych, w: Współczesny marketing. Trendy. Działania, 
G. Sobczyk (red.), PWE, Warszawa 2008, s. 131.

21 M.in. typologia psychografi czna Polaków wg Pentora http://www.pentor.pl/pp_typy_psy-
chografi czne.xml.


