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Alternatywne trendy konsumenckie
wbmiejskich gospodarstwach domowych wbPolsce
wbokresie kryzysu
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Artykuï jest poĂwiÚcony nowym trendom wb zachowaniach polskich gospodarstw domowych wbokresie wspóïczesnego kryzysu. Po omówieniu metodologii badania oraz cech próby
badawczej ib jej charakterystyki, scharakteryzowano najwaĝniejsze nowe trendy wb zakresie
konsumpcji, dostrzeĝone wĂród respondentów, które nabieraïy na sile wbokresie kryzysu, takie
jak: Ăwiadoma konsumpcja, sprytne zakupy, konsumpcja kolaboratywna, freeganizm, social
media, wirtualna konsumpcja oraz domocentryzacja. Podsumowanie rozwaĝañ ibwaĝniejsze
wnioski koñczÈ niniejszy artykuï.
Sïowa kluczowe: nowe trendy, styl ĝycia, konsumpcja, gospodarstwa domowe, zachowania
konsumpcyjne, kryzys.
Nadesïany: 10.06.2013 | Zaakceptowany do druku: 25.10.2013

Alternative consumption trends in Polish urban households
in the period of crisis
The article analyses new trends in the behaviour of Polish households during the present crisis.
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Wprowadzenie
Kryzysy gospodarcze sÈ od dawna jednym zb kluczowych zjawisk pojawiajÈcych
siÚ wb ramach powtarzajÈcych siÚ cyklicznie tendencji rozwojowych. W literaturze
przedmiotu zagadnienie kryzysu moĝe byÊ
rozpatrywane na wielu pïaszczyznach: ekonomicznej, socjologicznej, psychologicznej
czy filozoficznej. Z tego teĝ wzglÚdu trudno
jest ob zobiektywizowanie poglÈdów, analiz ibprognoz wbtym zakresie. Wspóïczesny
kryzys ma niewÈtpliwie charakter systemowy. Zdaniem wielu ekonomistów jest
to kryzys neoliberalnego modelu kapitalizmu. W swojej poczÈtkowej fazie obecny
kryzys nie wywoïaï odczuwalnych skutków
wbPolsce, jednakĝe wbmiarÚ pogïÚbiania siÚ
tendencji recesyjnych wb gospodarce Ăwiatowej, wb swojej drugiej fazie, zaczÈï równieĝ negatywnie wpïywaÊ ib na gospodarkÚ
polskÈ. PoczÈtkowo turbulencje na Ăwiatowych rynkach finansowych ograniczaïy
siÚ wb Polsce wyïÈcznie do rynków kapitaïowych, wbpóěniejszym zaĂ okresie znalazïy
swoje odzwierciedlenie takĝe na rynkach
pracy oraz dóbr konsumpcyjnych ib usïug
(Zalega, 2012a, s. 23). Zmiany te nie pozostaïy bez wpïywu na sytuacjÚ finansowÈ
polskich przedsiÚbiorstw ib gospodarstw
domowych. PogarszajÈca siÚ permanentnie
sytuacja na rynku pracy wpïynÚïa bezpoĂrednio na sytuacjÚ materialnÈ wielu polskich gospodarstw domowych, co zb kolei
znalazïo swoje odbicie wbzmianie poziomu
ib struktury konsumpcji oraz modyfikacji
ich zachowañ konsumpcyjnych na rynku
(czyli nowych trendów). AnalizujÈc ěródïa
kryzysu gospodarczego, naleĝy braÊ pod
uwagÚ oddziaïywanie determinant ob charakterze spoïecznym, polityczno-gospodarczym, technologicznym, strukturalnym
ib miÚdzynarodowym. Ponadto wĂród kluczowych przyczyn kryzysu, naleĝy wskazaÊ
takĝe na uboczne konsekwencje nadmiernej koncentracji na kreowaniu potrzeb,
majÈcych wyïÈcznie pozorne znaczenie dla
konsumentów. Sprzyja to rozwojowi konsumpcjonizmu sakralizujÈcego dostatek
ibspoĝywanie, dokonujÈcemu siÚ wbwarunkach silnej ekspansji marketingowej przedsiÚbiorstw1 oraz podmiotów rynku finansowego, oferujÈcych szerokie moĝliwoĂci
nabywania produktów ib usïug na kredyt.
Pobudza to konsumentów do nadmiernego
zadïuĝania siÚ wb instytucjach bankowych
ib parabankowych, nieracjonalnego korzy-
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stania zbkart kredytowych, tworzÈc zagroĝenia zwiÈzane zbbrakiem zabezpieczenia ich
spïaty (Zalega, 2012b, s. 23). Naleĝy wbtym
miejscu nadmieniÊ, ĝe posiadanie zwïaszcza kart kredytowych przez konsumentów,
prowadzi wb coraz wiÚkszym zakresie nie
tylko do wzrostu wydatków ibnadmiernego
zadïuĝania siÚ, lecz takĝe do uzaleĝnieñ
nazywanych „oniomaniÈ2”, bÚdÈcÈ najbardziej widocznym przejawem cywilizacyjnej
tendencji, która leĝy u podstaw spoïeczeñstwa konsumpcyjnego. Natomiast wbokresie
kryzysu moĝna zaobserwowaÊ wĂród wielu
czïonków gospodarstw domowych wb Polsce tendencjÚ do pewnej racjonalizacji
zachowañ nabywczych na rynku. Ponadto
wb odniesieniu do wielu konsumentów,
kryzys zwiÚksza motywacjÚ do racjonalizowania struktur konsumpcji, ale równieĝ
wyzwala ich dÈĝenie do prostoty ibnabywania produktów naturalnych, przyjaznych
Ărodowisku ibzdrowych. Analiza kierunków
zmian wbstrukturze konsumpcji ibzachowaniach nabywczych miejskich gospodarstw
domowych wbPolsce rzuca nowe Ăwiatïo na
ksztaïtowanie siÚ alternatywnych trendów
konsumenckich obserwowanych wb otoczeniu rynkowym.
Celem artykuïu jest uchwycenie nowych
trendów wbzachowaniach miejskich gospodarstw domowych wbPolsce, które nabierajÈ
na sile wbokresie kryzysu gospodarczego. Po
zaprezentowaniu metodologii badañ oraz
krótkiego opisu próby badawczej, wb dalszej czÚĂci artykuïu wb sposób syntetyczny
przeanalizowano konsekwencje kryzysu
gospodarczego odczuwane przez miejskie
gospodarstwa domowe. Kolejnymi zagadnieniami poruszanymi wb tekĂcie sÈ analiza alternatywnych trendów wb zachowaniach nabywczych gospodarstw domowych
wb dziedzinie podejmowania decyzji konsumpcyjnych (Ăwiadoma konsumpcja, konsumpcja wspóïpracujÈca, freeganizm, smart
shopping, social media, wirtualna konsumpcja ib domocentryzm) oraz strategie marketingowe podejmowane przez duĝe sieci
handlowe ibmaïe sklepy osiedlowe (gïównie
wb kontekĂcie smart shoppingu) wb okresie
kryzysu. Podsumowanie rozwaĝañ ib waĝniejsze wnioski koñczÈ niniejszy tekst.

1. Metodologia badania
ZaleĝnoĂci miÚdzy kryzysem ab ksztaïtowaniem siÚ nowych trendów wb zachowaniach polskich gospodarstw domowych
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stanowiÈ istotny problem natury mikroib makroekonomicznej. Fragmentaryczne
badania wb tym zakresie prowadzone byïy
przez róĝnego rodzaju instytucje iboĂrodki
naukowe. WymieniÊ wĂród nich naleĝy
m.in. Instytut Badañ Rynku, Konsumpcji
ib Koniunktur wb Warszawie oraz KatedrÚ
Badañ Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego wbKatowicach.
Naleĝy wyraěnie podkreĂliÊ, ĝe kryzys gospodarczy wywarï istotny wpïyw nie
tylko na poziom ib strukturÚ konsumpcji,
lecz takĝe na zachowania konsumpcyjne
polskich gospodarstw domowych. NiewÈtpliwie obserwowane wbPolsce od 2008 roku
spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego
rzutuje na pogorszenie siÚ sytuacji na rynku
pracy. To zbkolei wpïywa na sytuacjÚ dochodowÈ konsumentów ib efekcie prowadzi do
obniĝenia poziomu konsumpcji wb niektórych gospodarstwach domowych oraz do
jej pogorszenia. OczywiĂcie, wb przypadku
gospodarstw domowych, które pod wpïywem kryzysu gospodarczego obniĝajÈ konsumpcjÚ poniĝej poziomu pozwalajÈcego
na zaspokojenie podstawowych potrzeb,
poprawa koniunktury gospodarczej jest
swoistym wyzwoleniem, poniewaĝ stwarza
szanse powrotu do poziomu ĝycia realizowanego przed pojawieniem siÚ kryzysu. Nieco
inaczej wyglÈda sytuacja wĂród konsumentów, których kryzys gospodarczy skïoniï do
racjonalizacji wydatków ibograniczenia nadmiernej konsumpcji. Zdaniem K. Mazurekopaciñskiej (2010, s. 278), C.bShirky (2010,
s. 114) ibT. Zalegi (2012b, s.b222), takie reakcje gospodarstw domowych wbobliczu krytyki
konsumpcjonizmu mogÈ niewÈtpliwie sprzyjaÊ weryfikacji zachowañ takĝe po zakoñczeniu kryzysu, który tym samym staje siÚ
waĝnym determinantem pobudzajÈcym do
zmiany realizowanego modelu konsumpcji.
Podstawowym celem zaprojektowanych
ib przeprowadzonych badañ empirycznych
byïo uchwycenie struktury konsumpcji oraz
specyfiki zachowañ nabywczych miejskich
gospodarstw domowych wb Polsce wb okresie kryzysu gospodarczego, ze szczególnym uwzglÚdnieniem tzw. alternatywnych
(nowych) trendów konsumenckich nabierajÈcych na sile wb okresie kryzysu gospodarczego.
W badaniach szeroko pojmowanej konsumpcji wykorzystuje siÚ wiedzÚ ib dotychczasowe osiÈgniÚcia teoretyczne ib empiryczne, które sÈ bardzo przydatne przy
formuïowaniu celów ibhipotez badawczych,
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ab takĝe uïatwiajÈ wyznaczanie zakresu
przedmiotowego ibprzestrzennego potrzeb
informacyjnych badañ oraz zdefiniowanie
podmiotów badania (Sojkin, Maïecka,
Olejniczak ib Bakalarska, 2009; Zalega,
2012b). Z tego teĝ wzglÚdu sformuïowanie
szczegóïowego zakresu przedmiotowego
ib przestrzennego badañ zostaïo poprzedzone studiami literaturowymi wb zakresie
kryzysu gospodarczego, specyfiki zachowañ
konsumentów ib nowych trendów konsumenckich wb okresie spowolnienia tempa
wzrostu gospodarczego oraz moĝliwoĂci
pomiaru ibidentyfikacji konsumpcji gospodarstw domowych.
Dla celów badawczych sformuïowano
14 hipotez ob charakterze ogólnym, które
zostaïy zweryfikowane wbnastÚpstwie przeprowadzonych badañ. BiorÈc pod uwagÚ
temat niniejszego artykuïu, sformuïowano
szeĂÊ hipotez badawczych:
1. Kryzys gospodarczy wpïynÈï na racjonalizacjÚ dziaïañ konsumentów oraz lepsze
wykorzystanie posiadanych przez nich
informacji na temat produktów dostÚpnych na rynku.
2. NajpopularniejszÈ strategiÈ przystosowawczÈ do zmian wywoïanych kryzysem
wĂród miejskich gospodarstw domowych
jest racjonalizacja procesu decyzyjnego.
3. W okresie kryzysu nastÚpuje wzmocnienie postaw ĂwiadomoĂci konsumenckiej
oraz nasilenie tzw. konsumpcji kolaboratywnej.
4. Trendami nabierajÈcymi na sile wĂród
miejskich gospodarstw domowych
wb Polsce wb okresie kryzysu gospodarczego sÈ: freeganizm, smart shopping,
social media, wirtualna konsumpcja oraz
domocentryzm.
5. Alternatywnym trendom konsumenckim
ulegajÈ przewaĝnie ludzie mïodzi, legitymujÈcy siÚ wyksztaïceniem Ărednim lub
wyĝszym ib zamieszkujÈcy gïównie duĝe
miasta Polski.
6. Do zmiany zachowañ konsumentów
wb postaci smart shoppingu, maïe sklepy
osiedlowe starajÈ siÚ wykorzystywaÊ
marketing relacyjny ib marketing baz
danych, ab takĝe podejmujÈ starania
bardziej ergonomicznej aranĝacji przestrzeni sklepowej, natomiast sklepy wielkopowierzchniowe starajÈ siÚ reagowaÊ
na dostrzeĝone zmiany wbzachowaniach
nabywczych klientów poprzez wprowadzanie marek wïasnych wbzakresie artykuïów ĝywnoĂciowych ib nieĝywnoĂcio-
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wych, dbajÈc przy tym ob jakoĂÊ ib coraz
wiÚkszÈ róĝnorodnoĂÊ asortymentu.
W celu zebrania peïnych ib aktualnych
informacji na temat alternatywnych trendów wbzachowaniach nabywczych polskich
gospodarstw domowych wb okresie kryzysu gospodarczego ĝyjÈcych wb miastach,
wb badaniu bezpoĂrednim zastosowano
metodÚ wywiadu kwestionariuszowego.
Metoda ta okazaïa siÚ pomocna zarówno
wbopisie wystÚpujÈcych zjawisk, jak ibsprawdzeniu wystÚpowania okreĂlonych relacji
miÚdzy nimi ab ĂwiadomoĂciÈ badanych.
Proces badania nowych trendów wb gospodarstwach domowych wb Polsce wb okresie
kryzysu podzielono na dwa zasadnicze
obszary. I tak, wbpierwszym obszarze skoncentrowano siÚ gïównie na rozpoznaniu
nowych trendów, wb drugim zaĂ – przede
wszystkim na ocenie zachowañ konsumenckich gospodarstw domowych wbokresie kryzysu gospodarczego.
Przed przystÈpieniem do badañ zasadniczych przeprowadzono badania próbne
na zbiorowoĂci 20 gospodarstw domowych
mieszkajÈcych wbWarszawie. Ten pilotaĝowy
wywiad kwestionariuszowy miaï na celu
sprawdzenie doboru ib komunikatywnoĂci
pytañ zamieszczonych wb kwestionariuszu
ankietowym oraz prawidïowoĂci ukïadu
ankiety. W efekcie tych badañ dokonano
poprawek wb ukïadzie kwestionariusza –
zbniektórych pytañ zrezygnowano ibwprowadzono wb ich miejsce nowe, inne natomiast
zmodyfikowano. Naleĝy równieĝ wspomnieÊ
ib ob tym, ĝe przy konstrukcji kwestionariusza wywiadu wykorzystano wypróbowane
techniki stosowane powszechnie wb badaniach rynkowych ib marketingowych. Kwestionariusz wywiadu skïadaï siÚ zb 35 pytañ
zasadniczych, gïównie zamkniÚtych, wbtym 7
obcharakterze metryczkowym. Poszczególne
grupy pytañ zawarte wbkwestionariuszu byïy
ĂciĂle skorelowane zbkolejnymi etapami procesu decyzyjnego gospodarstw domowych
wbokresie kryzysu gospodarczego.
Struktura próby zostaïa tak dobrana, aby
byïa identyczna ze strukturÈ badanej zbiorowoĂci wbwybranych oĂrodkach miejskich.
W ten sposób wyeliminowano tzw.b bïÈd
pokrycia, który powstaje wówczas, gdy
zb winy przeprowadzajÈcego ankietÚ niektóre grupy badanej populacji nie mogÈ
dostosowaÊ siÚ do próby ze wzglÚdu na ěle
dobrane przez ankietera miejsce przeprowadzenia badania. MajÈc to na uwadze,
autor przeprowadziï badania wb duĝych

Wydziaï ZarzÈdzania UW

dzielnicach mieszkaniowych oddalonych od
Ăcisïego centrum miasta, zgodnie zbmapkÈ
zbwyznaczonym dla siebie obszarem badañ.
Materiaï empiryczny zawarty wb pracy
pochodzi zb badañ bezpoĂrednich przeprowadzonych wb formie kwestionariusza
ankietowego na próbie 1135 gospodarstw
domowych wbokresie od czerwca do sierpnia 2012 r. wboĂmiu miastach Polski obzróĝnicowanej liczbie ludnoĂci oraz wielkoĂci.
Zgodnie zb przyjÚtymi zaïoĝeniami badawczymi, wbpróbie znalazïy siÚ osoby powyĝej
18. roku ĝycia, które posiadaïy samodzielnoĂÊ finansowÈ ib podejmowaïy suwerenne
decyzje nabywcze na rynku. W doborze
próby zastosowano procedurÚ doboru
celowo-kwotowego. PrzyjÚtymi wb badaniu cechami (kwotami) byïy: pïeÊ ib wiek.
Badania zostaïy przeprowadzone wbramach
badañ statutowych ibwbcaïoĂci sfinansowane
przez Wydziaï ZarzÈdzania Uniwersytetu
Warszawskiego.
Uzupeïnieniem cech ib wïaĂciwoĂci
charakteryzujÈcych badanÈ próbÚ byïy
tzw. badania eksplanacyjne, które zostaïy
potraktowane przez autora badania jako
dodatkowe uzupeïnienie informacji uzyskanych wb wyniku wywiadu kwestionariuszowego. W tym celu wbpierwszej poïowie
wrzeĂnia 2012 r. przeprowadzono spersonalizowane wywiady pogïÚbione zb23 osobami
wybranymi wb sposób celowy, biorÈc pod
uwagÚ kluczowe cechy demograficzno-spoïeczne, takie jak: pïeÊ, wiek, wyksztaïcenie ib miejsce zamieszkania. Wspomniane
wywiady autor badañ przeprowadziï zbosobami zamieszkaïymi wb Warszawie, Toruniu ib Kostrzynie. Kaĝdy z wywiadów trwaï
ok. 60 minut. NastÚpnie przeprowadzone
wywiady pogïÚbione transkrybowano ibpoddano analizie, zgodnie zbmetodykÈ prowadzenia badañ jakoĂciowych.
Zebrany wbtrakcie badañ bezpoĂrednich
materiaï uporzÈdkowano, tzn. poddano
grupowaniu ib zliczeniu oraz wstÚpnej ocenie pod wzglÚdem kompletnoĂci informacji.
Przeprowadzona weryfikacja ibocena zebranego materiaïu badawczego pozwoliïa na
wyeliminowanie bïÚdów wypeïnienia, niedokïadnoĂci zapisów, bïÚdów logicznych
ibsystematycznych. Z wyjĂciowej liczby kwestionariuszy wywiadów wynoszÈcej 1214,
zakwalifikowano 1135 kwestionariuszy, co
stanowi 93,5% caïoĂci próby. W dalszym
postÚpowaniu zostaïy one poddane procesowi kodowania, natomiast utworzony na
ich bazie zbiór danych przetworzono pakie-
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tem statystycznym. Zastosowanie pakietu
analizy statystycznej programu SPSS 14.0
PL umoĝliwiïo dokonanie analizy informacji uzyskanych wb wyniku przeprowadzenia
badañ metodÈ wywiadu standaryzowanego. NastÚpnie po zgrupowaniu, zliczeniu
ibwstÚpnym opisie zebranych danych, dokonano ich analizy jakoĂciowej ib iloĂciowej.
W tym celu wykorzystano wspóïczynniki
korelacji, gïównie Pearsona, rang Spearmana, wspóïczynnik zbieĝnoĂci V-Cramera
oraz wspóïczynnik korelacji tau-b Kendalla.
Naleĝy wb tym miejscu zaznaczyÊ, ĝe kluczowÈ metodÈ analizy statystycznej byïy
tablice krzyĝowe.
Otrzymane wb wyniku wspomnianych
analiz informacje umoĝliwiïy dokonanie
oceny zachowañ nabywczych konsumentów oraz alternatywnych trendów konsumenckich wb miejskich gospodarstwach
domowych wb Polsce wb okresie kryzysu
gospodarczego. Naleĝy jednak zaznaczyÊ,
ĝe uzyskany materiaï badawczy ib zaprezentowane wb artykule wyniki przeprowadzonego badania, mimo stosunkowo duĝej
próby, nie sÈ na tyle dokïadne, aby upowaĝniaïy do ich uogólnienia na populacjÚ
generalnÈ.

2. Dobór próby badawczej ibjej
charakterystyka
W badaniu uczestniczyïo 52,9% kobiet
ib 47,1% mÚĝczyzn. Rozkïad badanych
wedïug pïci ibwieku zgodny byï zbrozkïadem
populacji generalnej, dlatego teĝ wbpróbie
wystÈpiïa niewielka przewaga kobiet nad
mÚĝczyznami, najliczniejszÈ zaĂ grupÚ
wiekowÈ stanowiïy osoby zb przedziaïu
26–44 lata. WaĝnÈ zmiennÈ przy badaniu
konsumpcji jest miejsce zamieszkania.
W próbie respondentów, zgodnie zb przyjÚtymi zaïoĝeniami badawczymi, znalazïy
siÚ osoby zamieszkujÈce miasta ob róĝnej
liczbie mieszkañców ib wielkoĂci samego
miasta, ab mianowicie: WarszawÚ (powyĝej
1 mln mieszkañców), Wrocïaw (powyĝej
500 tys. mieszkañców), Gdañsk (powyĝej
200 tys. mieszkañców), Toruñ (powyĝej
100b tys. mieszkañców), Suwaïki (powyĝej
50 tys. mieszkañców), owicz (powyĝej
20btys. mieszkañców), Brzesko wbwojewództwie maïopolskim (powyĝej 10 tys. mieszkañców) ib Kostrzyn wb woj. wielkopolskim
(do 10 tys. mieszkañców)3. Kaĝde miasto
reprezentowaïo 139–150 osób, stanowiÈc
ok. 12–13% badanej próby (tab. 1).
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Tabela 1. Struktura respondentów ibich rodzin

Cechy respondentów

Liczba
Udziaï
responprocendentów
towy
(N=1135)

PïeÊ:
kobieta
mÚĝczyzna

601
534

52,9
47,1

Wiek:
18–25 lat
26–44 lata
45–64 lata
65 lat ibwiÚcej

121
426
364
224

10,7
37,5
32,1
19,7

154
242
455
284

13,6
21,3
40,1
25,0

Liczba osób wbgospodarstwie domowym:
1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby ibwiÚcej

159
452
320
204

14,0
39,8
28,2
18,0

AktywnoĂÊ zawodowa:
pracujÈcy
niepracujÈcy

918
217

80,9
15,1

Dochód na 1 osobÚ
wbgospodarstwie domowym:
do 1000,00 zï
1001,00–2000,00 zï
2001,00–3000,00 zï
3001,00–4000,00 zï
4001,00–5000,00 zï
powyĝej 5000,00 zï

192
449
339
91
39
25

16,9
39,6
29,9
8,0
3,4
2,2

Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Wrocïaw
Gdañsk
Toruñ
Suwaïki
owicz
Brzesko (maïopolskie)
Kostrzyn (wielkopolskie)

150
144
142
140
139
140
140
140

13,3
12,7
12,6
12,3
12,2
12,3
12,3
12,3

Wyksztaïcenie:
podstawowe
zasadnicze zawodowe
Ărednie ogólnoksztaïcÈce
wyĝsze

½ródïo: badania wïasne.
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W badaniu zadano respondentom pytanie ob poziom wyksztaïcenia. W kwestionariuszu wywiadu przedstawiono cztery
kategorie wyksztaïcenia: podstawowe,
zasadnicze zawodowe, Ărednie ib wyĝsze.
Najsilniej reprezentowane byïy osoby
zb wyksztaïceniem Ărednim. Aĝ 2/5 ankietowanych legitymowaïo siÚ tym poziomem
wyksztaïcenia. Co czwarty ankietowany
uzyskaï wyksztaïcenie wyĝsze, natomiast
co piÈty respondent posiadaï wyksztaïcenie zasadnicze zawodowe. W badanej
próbie najmniejszÈ grupÚ stanowiïy osoby
zbwyksztaïceniem podstawowym (13,6%).
Warto takĝe zwróciÊ uwagÚ, ĝe ponad
4/5 respondentów byïo aktywnych zawodowo, nie pracowaïo natomiast szesnastu
na stu badanych. Proporcja aktywnych
ib biernych zawodowo wb badanej populacji
jest zbliĝona do tej, która odnosi siÚ do
krajowego rynku pracy.
Blisko 2/5 badanych stanowiïy osoby
bÚdÈce reprezentantami dwuosobowych
gospodarstw domowych, natomiast co trzeci
ankietowany reprezentowaï gospodarstwo
trzyosobowe. Z kolei co piÈty respondent
pochodziï zb czteroosobowego gospodarstwa domowego, abjedynie jeden na siedmiu
ankietowanych byï przedstawicielem jednoosobowych gospodarstw domowych.
WĂród badanych 39,1% nie miaïo na
utrzymaniu dzieci, natomiast 32,6% miaïo
jedno dziecko, 23,5% ankietowanych zaĂ
– dwoje dzieci. Zaledwie co dwudziesty
respondent reprezentowaï gospodarstwa
domowe wielodzietne.
Prawie poïowa respondentów okreĂliïa
swojÈ sytuacjÚ ekonomicznÈ jako zïÈ, abco
trzeci ankietowany jako dobrÈ. Prawie co
dziesiÈty respondent okreĂliï swój status
ekonomiczny jako bardzo zïy, natomiast
zaledwie co dwudziesty ankietowany oceniï swojÈ obecnÈ sytuacjÚ materialnÈ jako
bardzo dobrÈ.
NajwiÚkszÈ grupÚ wĂród respondentów stanowiïy osoby, których miesiÚczne
dochody per capita mieĂciïy siÚ wbprzedziale
2001,00–3000,00 zï. Prawie dla co trzeciego
ankietowanego miesiÚczny dochód na
1b osobÚ wb gospodarstwie nie przekraczaï
3000,00 zï. Dla co szóstego ankietowanego
dochód nie przekraczaï 1000,00 zï miesiÚcznie na 1 osobÚ wbgospodarstwie domowym.
NajmniejszÈ grupÚ wĂród respondentów
stanowiïy gospodarstwa, wbktórych dochód
per capita wyniósï powyĝej 5000,00 zï miesiÚcznie.
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3. Konsekwencje kryzysu
gospodarczego odczuwane przez
miejskie gospodarstwa domowe
Kryzys gospodarczy bezpoĂrednio
wpïywa na pogorszenie siÚ nastrojów konsumenckich, co zbkolei ma swoje przeïoĝenie na zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. Jak dowodzÈ wb swoich
pracach R.B. McKenzie (2010), E. Schargrodsky, R.b Di Tella ib S. Galiani (2010),
M.R. Solomon, G. Bamossy, S. Askegaard
ibM.K. Hogg (2010) oraz T. Zalega (2012a),
wbokresie kryzysu nastÚpujÈ zmiany modelu
gospodarowania Ărodkami pieniÚĝnymi ze
wzglÚdu na ich kurczenie siÚ, wb efekcie
czego zmniejsza siÚ wielkoĂÊ ibwartoĂÊ dokonywanych zakupów. Z kryzysem gospodarczym wiÈĝÈ siÚ przewaĝnie utrudnienia lub
niemoĝnoĂÊ realizacji celów, duĝa niepewnoĂÊ zachowañ konsumentów, problemy
rzetelnej oceny przez nich sytuacji ibpotencjalnego ryzyka, równieĝ sytuacje konfliktowe ibemocjonalne. Konsumenci wbróĝnym
stopniu podejmujÈ dziaïania pozwalajÈce
na zmniejszenie niepewnoĂci ibzïagodzenie
skutków ekonomicznych kryzysu. Zdaniem
R. Inklaar ib J.b Yang (2012, s. 478), zbyt
póěne dostrzeĝenie oznak kryzysu lub udawanie, ĝe ich nie ma, moĝe utrudniaÊ racjonalne wybory ibpogïÚbiaÊ niepewnoĂÊ utrzymania dotychczasowego poziomu ĝycia.
Wedïug J.b Grahama (2010, s. 204–205),
postawy konsumenckie gospodarstw
domowych wb dobie kryzysu zmieniajÈ siÚ
zb egocentrycznych na bardziej nastawione
na rodzinÚ lub spoïecznoĂÊ lokalnÈ, poniewaĝ wzrasta udziaï decyzji podejmowanych wspólnie przez wszystkich czïonków
gospodarstwa. Postrzeganie kryzysu przez
konsumentów ibjego ocena sÈ ĂciĂle skorelowane zbwczeĂniejszymi doĂwiadczeniami,
poziomem ĝycia ib poczuciem bezpieczeñstwa ekonomicznego jednostek. Kaĝdy kryzys, bez wzglÚdu na jego rozmiary ibgïÚbiÚ,
nie tylko rzutuje na gospodarkÚ, lecz takĝe
przyczynia siÚ do zmian zachowañ konsumenckich. Zmianie ulegajÈ zarówno pewne
zwyczaje (np. pïacenie gotówkÈ czy wolumen kupowanych dóbr), jak ib nastawienia
konsumentów (np. do konsumpcji zrównowaĝonej, ekologicznej, przemyĂlanej).
Podstawowym miernikiem reakcji konsumentów na kryzys gospodarczy jest spadek
zaufania konsumpcyjnego. Z badañ przeprowadzonych przez spóïkÚ Nielsen (2009)
wb 50 krajach Ăwiata wynika, ĝe ewidentnÈ
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konsekwencjÈ kaĝdego kryzysu sÈ dwa
rodzaje zachowañ konsumentów na rynku:
kryzysowe ibpostkryzysowe. Pierwsze zbnich
sÈ bezpoĂredniÈ reakcjÈ konsumentów na
kryzys ib polegajÈ gïównie na redukcji bieĝÈcych wydatków konsumpcyjnych ib ograniczeniu zaspokojenia potrzeb wyĝszego
rzÚdu czïonków gospodarstwa domowego
(Bohlen, Carlotti ib Mihas, 2010, s. 18).
Podobnego zdania sÈ G. Desvaux, B. Regaout, B. Labaye, F. Yu ibL. Mednonca (2009,
s.b9–10), którzy dowodzÈ ĝe wbdobie kryzysu
zachowania nabywcze wielu konsumentów
sÈ nakierowane na ograniczenie wielkoĂci
dokonywanych zakupów (kontrola wydatków, spÚdzanie czasu wolnego wb domu)
lub na ich eliminacjÚ oraz na obniĝenie
kosztów zakupu (poszukiwanie tañszych
substytutów, zakupu online, korzystanie
zb porównywarek cen wb Internecie). Równieĝ Ph.bKotler ibJ.A. Caslione sÈ zdania, ĝe
wbokresie kryzysu gospodarczego zachowania konsumenckie gospodarstw domowych
przybierajÈ formy, takie jak: zwracanie siÚ
ku tañszym produktom ib markom (czÚsto
markom wïasnym super- ib hipermarketów), odwoïywanie lub odkïadanie zakupów dóbr luksusowych ib drogich wakacji,
ograniczenie wyjazdów ib kupowanie gïównie wbsklepach wbokolicy domu lub pracy,
czy teĝ poĂwiÚcenie wiÚkszej iloĂci czasu na
przygotowanie ibjedzenie posiïków wbdomu
oraz korzystanie zb domowych rozrywek,
telewizji ib Internetu (Kotler ib Caslione,
2009, s. 151). Zbkolei zachowania postkryzysowe ujawniajÈ siÚ jako kontynuowanie
„nawyków kryzysowych” bÈdě polegajÈ na
zmianie stylu ĝycia konsumentów wb okresie po zakoñczeniu recesji (Hermann, 2009,
s.b177). Jednakĝe, aby ten obraz zachowañ
konsumenckich na dobre siÚ utrwaliï ibnie
byï postrzegany wyïÈcznie jako zachowania adaptacyjne konsumentów, zmiany te
muszÈ zaistnieÊ wb dïuĝszym odcinku czasowym.
Z badañ przeprowadzonych przez spóïkÚ
Nielsena (2009) wynika, ĝe wb okresie kryzysu gospodarczego moĝna zaobserwowaÊ
ogólne tendencje wb zakresie zachowañ
konsumenckich gospodarstw domowych,
takie jak (www.trendwatching.com,http://
pl.nielsen.com/trends/documents/GlobalConsumerConfidenceConcernsandSpendingMay2009.pdfNielse):
1) zwiÚkszenie udziaïu zakupów wbsklepach
dyskontowych – konsumenci chÚtniej siÚgajÈ po marki wïasne sieci handlowych,
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których produkty sÈ duĝo tañsze od tych
markowych;
2) staranniejsze przygotowanie siÚ do zakupów – konsumenci, oprócz tradycyjnie
sporzÈdzanych list zakupów, uĝywajÈ list
zakupowych wspomaganych nowoczesnymi technologiami (np. Kraft – aplikacja dla iPhona zawiera przepisy na
niedrogie dania ib umoĝliwia tworzenie
wbtelefonie listy zakupów);
3) korzystanie zbobniĝek ibwyprzedaĝy – konsumenci starajÈ siÚ nie wydawaÊ jednorazowo zbyt duĝych kwot pieniÚĝnych;
wb tym celu chÚtniej kupujÈ doraěnie,
rozkïadajÈc zakupy na róĝne dni tygodnia, poszukujÈc oszczÚdnoĂci wb wiÚkszej liczbie placówek ibdoceniajÈc mniejsze sklepy ibbazarki osiedlowe;
4) szukanie wb Internecie informacji oraz
miejsc tañszych zakupów – konsumenci,
wykorzystujÈc blogi ib portale internetowe (np. Zaradni.pl), szukajÈ oszczÚdnoĂci wbdomowych budĝetach;
5) moda na gotowanie „od podstaw” – konsumenci nie tylko realizujÈ tañszy wymiar
konsumpcji, przy którym nie szacujÈ wartoĂci wïasnego czasu poĂwiÚconego na
przygotowanie potraw, lecz takĝe wprowadzajÈ nowe trendy odĝywiania – kuchnie lokalne, jedzenie dietetyczne ibekologiczne.
Z przeprowadzonych badañ wynika, ĝe
prawie 3/5 ankietowanych twierdziïa, ĝe
ich gospodarstwo domowe realnie odczuïo
skutki kryzysu gospodarczego. Prawie 2/3
respondentów stwierdziïo, ĝe wb wyniku
kryzysu pogorszyïa siÚ sytuacja materialna
wbich rodzinie. Okoïo 20% ankietowanych
miaïo problem zbokreĂleniem oceny wpïywu
kryzysu na wïasne gospodarstwo domowe.
NiewÈtpliwie najwaĝniejszym skutkiem kryzysu gospodarczego wydaje siÚ byÊ zwiÚkszenie poczucia niepewnoĂci wĂród respondentów. Ponad 2/5 badanych byïo zdania,
ĝe obecnie ma wiÚksze niĝ przed kryzysem
obawy dotyczÈce sytuacji materialnej swojej rodziny, prawie 1/3 respondentów obawia siÚ utraty pracy przez wspóïmaïĝonka,
ab 32% ankietowanych podkreĂlaïo, ĝe nie
jest wb stanie niczego zaplanowaÊ. Naleĝy
wb tym miejscu zwróciÊ uwagÚ na istotnÈ
statystycznie korelacjÚ, jaka zachodzi
pomiÚdzy wysokoĂciÈ miesiÚcznych dochodów ankietowanych abpostrzeganiem oceny
wpïywu kryzysu na ich rodziny oraz gospodarstwa domowe ich znajomych. Im wyĝszym rozporzÈdzalnym dochodem dyspono-
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wali respondenci, tym czÚĂciej dostrzegali
przejawy kryzysu wbswoich rodzinach oraz
gospodarstwach domowych krewnych ibznajomych (wspóïczynnik korelacji tau-b Kendalla = 0,624, p ) 0,01).
Respondenci, którzy sygnalizowali
odczuwanie negatywnych konsekwencji
kryzysu gospodarczego wb swoich gospodarstwach domowych czÚsto twierdzili, ĝe
kondycja finansowa ich rodzin pogorszyïa
siÚ na tyle, ĝe zmuszone zostaïy podjÈÊ
róĝne Ărodki zaradcze odnoĂnie do stanu
ib struktury konsumpcji. Z przeprowadzonych badañ wynika, ĝe ponad 2/3 zb tych,
których sytuacja finansowa pogorszyïa siÚ
wb porównaniu zb okresem sprzed kryzysu,
zaczÚïa racjonalizowaÊ zakupy. Owa racjonalizacja zakupów podjÚta przez respondentów, przejawiaïa siÚ wb poszukiwaniu
tañszych produktów kosztem ich droĝszych odpowiedników (44,2% wskazañ),
rezygnacji zb pewnych zakupów ib usïug
(42,8% wskazañ) bÈdě korzystaniu zb róĝnego rodzaju promocji organizowanych
przez sieci dyskontowe oraz super- ibhipermarkety (39,8% wskazañ). Jak potwierdzajÈ przeprowadzone badania wb zakresie zachowañ gospodarstw domowych na
rynku, wbpierwszej kolejnoĂci ograniczeniu
podlegajÈ gïównie produkty zaspokajajÈce
potrzeby mniej pilne, których konsumpcja
moĝe zostaÊ odïoĝona wb czasie (52,1%
wskazañ). Najlepszym tego przykïadem sÈ
potrzeby wbzakresie kultury ibwypoczynku,
które nie naleĝÈ do najpilniejszych, dlatego teĝ wb sytuacji ograniczonych moĝliwoĂci finansowych gospodarstwa domowego, wb pierwszej kolejnoĂci nastÚpuje
ich redukcja (60,1% wskazañ). Zaprezentowane zachowania konsumpcyjne moĝna

tïumaczyÊ wzrostem niepewnoĂci wynikajÈcej ze zwiÚkszajÈcego siÚ bezrobocia koniunkturalnego (cyklicznego), bÚdÈcego
nastÚpstwem spadajÈcego popytu na pracÚ
ze strony pracodawców.
OkreĂlenie konsekwencji kryzysu gospodarczego uzaleĝnione jest wb duĝej mierze
od sytuacji materialnej badanych. Nasilenie przejawów kryzysu czÚĂciej odnosiïo
siÚ do tych gospodarstw domowych, wbktórych respondent dysponowaï miesiÚcznym
dochodem per capita do 1000,00 zï (83,9%
wskazañ). Wraz ze wzrostem zamoĝnoĂci
ankietowanych odsetek ten malaï (wspóïczynnik korelacji tau-b Kendalla = 0,614,
(p ) 0,01) (tab. 2).
W Ăwietle przeprowadzonych analiz statystycznych okazaïo siÚ, ĝe konsekwencje
kryzysu gospodarczego sÈ czÚĂciej dostrzegane przez kobiety niĝ mÚĝczyzn. Ocena
skutków przejawu kryzysu byïa prawie
2-krotnie wyĝsza wĂród kobiet niĝ wĂród
mÚĝczyzn. Respondenci, realnie dostrzegajÈcy konsekwencje kryzysu wb swoich
rodzinach, najczÚĂciej wymieniali spadek
dochodów – co drugi badany wskazywaï tÚ
odpowiedě. Co piÈty ankietowany staraï siÚ
utrzymaÊ konsumpcjÚ wb swoich gospodarstwie na dotychczasowym poziomie, korzystajÈc gïównie zbnagromadzonych wczeĂniej
oszczÚdnoĂci. W odniesieniu do tej grupy
ankietowanych moĝna zatem dostrzec
wystÚpowanie wb praktyce dziaïania efektu
rygla (zapadki), zrÚcznie opisanego wbliteraturze ekonomicznej przez J.S.b Duesenberry’ego (1952, s. 194). Co dziesiÈtyb badany na skutek spowolnienia tempa
wzrostu gospodarczego utraciï pracÚ, co
trzeci zaĂ zmuszony zostaï do zrezygnowania zb wziÚcia kredytu bankowego zb obawy

Tabela 2. Skutki kryzysu odczuwane przez ankietowane gospodarstwa domowe (w %)

Opinie respondentów obskutkach kryzysu gospodarczego

Liczba
Udziaï
respondentów
procentowy
N=1135

Spadek dochodów

581

51,2

Utrzymanie konsumpcji na dotychczasowym poziomie

236

20,8

59

5,2

Utrata pracy

117

10,3

Rezygnacja zbwziÚcia kredytu bankowego zbobawy obniemoĝliwoĂÊ
jego spïaty

339

29,9

Wycofanie pieniÚdzy zbbanku

346

30,5

Brak odczuwania skutków kryzysu

½ródïo: badania wïasne.

Wydziaï ZarzÈdzania UW

DOI 10.7172/1733-9758.2013.16.4

63

przed problemami zbjego spïatÈ. Tyle samo
respondentów wycofaïo swoje oszczÚdnoĂci zbbanku, obawiajÈc siÚ niewypïacalnoĂci
sektora bankowego wb okresie turbulencji finansowych. W zwiÈzku zb tym kryzys
pobudzaï ankietowanych do oszczÚdzania,
które, wedïug ich deklaracji, bÚdzie kontynuowane (w róĝnym zakresie) takĝe po
wystÈpieniu poprawy sytuacji gospodarczej.
Ankietowane gospodarstwa domowe
ob najniĝszych miesiÚcznych dochodach per
capita nieprzekraczajÈcych 1000,00 zï, których sytuacja materialna wbokresie kryzysu
ulegïa ewidentnemu pogorszeniu, wb najwiÚkszym stopniu zaczÚïy podejmowaÊ
kroki zaradcze ib asekuracyjne. Podejmowane przez konsumentów dziaïania ograniczaïy siÚ zbjednej strony do zmniejszenia
swoich wydatków, zb drugiej zaĂ – polegaïy
na odkïadaniu wbczasie wiÚkszych zakupów
dóbr, których niedobór nie rzutuje wbistotny
sposób na bieĝÈcy poziom satysfakcji zbkonsumpcji. Takie postÚpowanie respondentów
znalazïo swoje odbicie wbokreĂlonych postawach wobec kryzysu gospodarczego. Z przeprowadzonych badañ ewidentnie wynika, ĝe
ankietowani, których miesiÚczny dochód na
1 osobÚ wb gospodarstwie nie przekraczaï
1000,00 zï, najczÚĂciej utoĝsamiali siÚ zbróĝnymi sytuacjami wynikajÈcymi zbwystÈpienia
kryzysu, m.in. ograniczali wydatki konsumpcyjne, poszukiwali tañszych substytutów,
deklarowali racjonalniejsze zuĝywanie
wody, gazu ib energii elektrycznej, deklarowali bardziej oszczÚdne eksploatowanie
samochodu, mniejsze wydatki na usïugi
finansowe, ograniczali bÈdě caïkowicie
rezygnowali zb wypoczynku, szukali okazji
ibprzecen itd. Ponadto co trzeci respondent
zb najniĝszej grupy dochodowej wykazywaï
zdolnoĂci adaptacyjne do nowych realiów
spowodowanych kryzysem gospodarczym
przez podejmowanie pracy wbszarej strefie,
pozwalajÈcej uzyskaÊ dodatkowe dochody
ib wb ten sposób podreperowaÊ nadszarpniÚte kryzysem budĝety gospodarstw domowych. Moĝna zatem powiedzieÊ, ĝe kryzys
gospodarczy wpïynÈï na pewnÈ racjonalizacjÚ dziaïañ konsumentów. WiÚcej zb nich
zaczÚïo planowaÊ decyzje zwiÈzane zbzakupem produktów, wiÚkszy byï teĝ stopieñ
wykorzystania informacji. Respondenci,
którzy poszukiwali tañszych ofert, „ïapiÈc
okazje” zmuszeni byli do zbierania informacji wbcelu ich porównania, aby przekonaÊ
siÚ czy wyprzedaĝ byïa faktycznie atrakcyjnÈ
okazjÈ.
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4. Nowe trendy wbzachowaniach
konsumenckich gospodarstw
domowych wbokresie kryzysu –
wprowadzenie
Przez pojecie „trend” rozumie siÚ istniejÈcy wbdanym momencie kierunek rozwoju
wb jakiejĂ dziedzinie bÈdě bardziej ogólnie – monotoniczny skïadnik zaleĝnoĂci
badanej cechy od czasu. Znawca tematu
H. Vejlgaard (2008, s. 9) definiuje trend
jako proces zmiany, który jest ujmowany
zb perspektywy psychologicznej, ekonomicznej lub socjologicznej, mogÈcy mieÊ
charakter krótko- lub dïugookresowy oraz
zasiÚg regionalny lub globalny. Z tego
punktu widzenia trend wb zachowaniach
konsumenckich jest najczÚĂciej pojmowany
wb literaturze przedmiotu jako okreĂlony
kierunek zmiany wbstylu ĝycia modelowego
konsumenta, który dziaïa wbsposób obiektywny, czyli niezaleĝnie od woli ibĂwiadomoĂci. W szerszym ujÚciu moĝna powiedzieÊ,
ĝe trendy wbsferze konsumpcji powstajÈ na
skutek oddziaïywania otoczenia wb wymiarze: spoïecznym, ekonomicznym, prawnym,
politycznym, demograficznym ib technologicznym na zachowania nabywcze konsumentów ibwbefekcie rzutujÈ na zmiany wzorców konsumpcji. Zdaniem F. Shawa (2009),
pojawiajÈce siÚ trendy konsumenckie wpïywajÈ na sposób funkcjonowania przedsiÚbiorstw, tworzÈc tym samym nowe reguïy
funkcjonowania wspóïczesnych organizacji.
Natomiast podstawowymi cechami trendów
sÈ ich zmiennoĂÊ, wzajemne nakïadanie
siÚ (wspóïwystÚpowanie) oraz jednoczesne pojawianie siÚ kontrtrendów (dywergencja). Z kolei przez „nowe” lub „alternatywne” trendy konsumenckie moĝna
rozumieÊ obiektywne ib dïugoterminowe
kierunki ogólnych wyborów, zachowañ
ib preferencji konsumentów bÚdÈce konsekwencjÈ przemian spoïeczno-politycznych,
prawnych, kulturowych, demograficznych
ibtechnologicznych, permanentnie dokonujÈcych siÚ wb otoczeniu rynkowym. Naleĝy
równieĝ pamiÚtaÊ ibobtym, ĝe zarówno badanie, jak ib analiza trendów sprowadzajÈ siÚ
wbduĝym stopniu do wnioskowania dedukcyjnego, bazujÈcego na szerokim spektrum
trudnych do uogólnienia obserwacji.
Wedïug P. Flatters ibM. Willmott (2009,b
s.b 109–112), wb okresie kryzysu gospodarczego znacznej modyfikacji ulegajÈ trendy
obserwowane wb otoczeniu rynkowym. Jak
dowodzÈ autorzy, wbwarunkach pogorszenia
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sytuacji gospodarczej niektóre trendy sïabnÈ
(serwicyzacja ibkonsumeryzm ekologiczny),
wyhamowujÈ (konsumpcjonizm ib konsumpcja ostentacyjna), dominujÈ (samozaopatrzenie ib wzrost krytycyzmu) bÈdě
przybierajÈ na sile (Ăwiadoma konsumpcja,
konsumpcja wspóïpracujÈca, freeganizm,
social media, wirtualizacja konsumpcji,
smart shopping oraz domocentryzm).

5. ¥wiadoma konsumpcja
ibkonsumpcja wspóïpracujÈca
W okresie kryzysu gospodarczego
nastÚpuje wzmocnienie postaw Ăwiadomej konsumpcji, zwanej takĝe, szczególnie wb krajach anglosaskich, „etycznÈ konsumpcjÈ”, „odpowiedzialnÈ konsumpcjÈ”
lub konsumpcjÈ zrównowaĝonego rozwoju.
¥wiadoma konsumpcja jest pochodnÈ ekokonsumpcji, konsumeryzmu ibdekonsumpcji. Jest ona rozumiana jako podejmowanie wyborów konsumenckich wb oparciu
ob wiedzÚ na temat ich spoïecznych, ekologicznych ib politycznych konsekwencji4.
Wbpraktyce Ăwiadoma konsumpcja oznacza
zdobywanie informacji na temat produktów
ib usïug – praktyk stojÈcych za nimi firm,
procesu produkcji, moĝliwoĂci utylizacji –
ib na ich podstawie dokonywanie moĝliwie
spoïecznie ib ekologicznie odpowiedzialnych wyborów (www.fed.home.pl/teg/images/m1_swiadoma_konsumpcja_fin.pdf).
Jednakĝe ze ĂwiadomÈ konsumpcjÈ mamy
do czynienia zarówno wtedy, kiedy kupujemy produkty ibusïugi przyjazne dla ludzi
ib Ărodowiska, jak ib gdy zostawiamy portfel
wbkieszeni ibszukamy lepszych rozwiÈzañ5.
¥wiadczy to obtym, ĝe my jako konsumenci
powoli zmieniamy siÚ wb spoïeczeñstwo
konsumpcyjne, gdzie „mieÊ” coraz czÚĂciej
staje siÚ „byÊ”. Naleĝy wszakĝe pamiÚtaÊ, ĝe Ăwiadoma konsumpcja eksploruje
takie rozwiÈzania, jak redukcja uĝycia,
wspóïdzielenie ib uĝywanie ponowne produktów. Ponadto wb etycznej (Ăwiadomej)
konsumpcji waĝne jest takĝe branie pod
uwagÚ caïego ĝycia produktu, nie tylko
tego jak powstaï, lecz takĝe co siÚ zb nim
stanie, kiedy przestanie byÊ potrzebny. Produktami zwiÈzanymi ze wspomnianym trendem sÈ wyroby rÚkodzielnicze ib ob niskim
stopniu przetworzenia, caïa grupa produktów okreĂlanych mianem slow food6,
czyli: slow life, slow travel, slow parenting
ibslow city. W okresie kryzysu wymienialnie
ubrañ ibup-cycling (przetwarzanie odpadów
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wbcoĂ objeszcze wiÚkszej wartoĂci) ponownie staïy siÚ modne (Zalega, 2012b, s. 225).
Ponadto Ăwiadoma konsumpcja wiÈĝe
siÚ zb oszczÚdnym spoĝyciem wody ib energii, ograniczeniem wykorzystania chemii,
recyklingiem produktów ib energii oraz
rozwojem budownictwa pasywnego. Takie
racjonalne patrzenie na kwestie konsumpcji
wbokresie kryzysu gospodarczego ibszukanie
alternatyw dla zakupu nowych produktów
potwierdziïo zaledwie 19% ankietowanych.
NajwiÚcej gospodarstw domowych podejmujÈcych decyzje konsumpcyjne wb oparciu ob ĂwiadomÈ konsumpcjÚ pochodziïo
zbWarszawy (31,3%) ibWrocïawia (22,9%),
ab najmniej zb Brzeska (3,7%) ib Kostrzyna
(2,7%). Zaledwie 31,6% respondentów
byïo zdania, ĝe dokonaïa wyboru konsumenckiego wb oparciu ob spoïecznÈ reputacjÚ firmy, abniespeïna 21% deklarowaïa, ĝe
zrezygnowaïa zbjakiegoĂ zakupu ze wzglÚdu
na aspekty spoïeczne lub ekologiczne. TakÈ
odpowiedě wskazywali gïównie mieszkañcy
duĝych miast: Warszawy (51,6%), Wrocïawia (47,6%) ib Gdañska (41,1%). Naleĝy
równieĝ zaznaczyÊ, ĝe ponad 2/5 respondentów regularnie kupuje wb osiedlowych
sklepach ibod lokalnych dostawców. Odnosi
siÚ to gïównie do mieszkañców mniejszych
miast, takich jak Suwaïki (52,6%), owicz
(51,3%) ib Brzesko (47,6%). Z przeprowadzonych badañ wynika ponadto, ĝe odsetek deklarujÈcych kontakt ze ĂwiadomÈ
konsumpcjÈ byï wiÚkszy wĂród kobiet niĝ
mÚĝczyzn. Prawie 43% respondentów
twierdziïo, ĝe przynajmniej raz wb ĝyciu
zdarzyïo im siÚ uczestniczyÊ wb wydarzeniu zwiÈzanym zbpromocjÈ idei Ăwiadomej
konsumpcji bÈdě sprawiedliwego handlu
(Fair Trade). Byïy to przewaĝnie kobiety,
zb grupy wiekowej 26–44 lat, legitymujÈce
siÚ wyksztaïceniem Ărednim ib wyĝszym,
dysponujÈce miesiÚcznym dochodem na
1 osobÚ powyĝej 3000,00 zï, zamieszkujÈce WarszawÚ, Wrocïaw ibGdañsk. Naleĝy
wb tym miejscu zaznaczyÊ, ĝe ruch Ăwiadomej konsumpcji rozwija siÚ dynamicznie
wb Polsce, szczególnie wb duĝych miastach.
Natomiast wb maïych miastach, do 50 tys.
mieszkañców (owicz, Brzesko ibKostrzyn),
trend ten ma charakter Ăladowy.
W okresie kryzysu gospodarczego dynamicznie rozwijajÈcym siÚ podejĂciem do
Ăwiadomej konsumpcji jest tzw. konsumpcja wspóïpracujÈca, zwana równieĝ sharing’iem, mesh’em, „konsumpcjÈ kolaboratywnÈ” lub „ekonomiÈ dzielonÈ”. Jest ona

DOI 10.7172/1733-9758.2013.16.4

65

jednym zbwielu nowych trendów wystÚpujÈcych wbzachowaniach wspóïczesnych gospodarstw domowych ibprzybraïa na sile wbokresie kryzysu gospodarczego wbwielu krajach
na Ăwiecie. Sharing zdaniem R.b Botsman
ib R. Rogers (2012, s.b 15–16) oraz L. Gansky (2010, s. 56) jest modelem konsumpcji,
który polega m.in. na poĝyczaniu, wymianie,
umowach barterowych lub pïatnym dostÚpie
do dóbr, stojÈcym wbopozycji do wïasnoĂci7.
Prawie co dziesiÈty respondent informowaï,
ĝe wb celu ograniczenia wydatków zwiÈzanych zbzakupem odzieĝy, ksiÈĝek ibszeroko
rozumianych akcesoriów dzieciÚcych dokonaï bezgotówkowej wymiany niepotrzebnych ubrañ, niechcianych prezentów oraz
dzieciÚcych ubranek, obuwia lub zabawek.
Takie postÚpowanie konsumentów jest
okreĂlane wbliteraturze przedmiotu jako clothswap8 lub toyswap. Tego typu zachowania
asekuracyjne podejmowane przez gospodarstwa domowe wbokresie kryzysu gospodarczego wskazywali najczÚĂciej mieszkañcy
Torunia (18,3%) ibWarszawy (16,9%). Byïy
to przewaĝnie kobiety legitymujÈce siÚ
wyksztaïceniem zasadniczym zawodowym
ib Ărednim ogólnoksztaïcÈcym, dysponujÈce
miesiÚcznym dochodem rozporzÈdzalnym
per capita nieprzekraczajÈcym 2000,00 zï.
Z kolei co piÚtnasty badany twierdziï, ĝe
wb celu pozyskania dodatkowych Ărodków
pieniÚĝnych wbokresie kryzysu, wykorzystujÈc serwis internetowy, odpïatnie udostÚpniï na krótki okres jeden zb wolnych pokoi
wb swoim mieszkaniu/domu wb wybranym
przez siebie okresie. Takie postÚpowanie konsumentów jest okreĂlane mianem
roomsharingu. Odpowiedě tÚ wskazywali
gïównie respondenci pochodzÈcy zb Gdañska (11,2%) ibTorunia (7,9%). Byïy to przewaĝnie osoby zbgrupy wiekowej 26–44 lata,
legitymujÈce siÚ wyksztaïceniem Ărednim
ogólnoksztaïcÈcym lub wyĝszym oraz osiÈgajÈce miesiÚczne dochody na 1 osobÚ poniĝej 3000,00 zï.

6. Freeganizm – alternatywny
styl ĝycia ibposzukiwanie
oryginalnoĂci
Dynamicznie rozwijajÈcym siÚ zachowaniem konsumentów wb okresie kryzysu
gospodarczego, dostrzeĝonym takĝe wĂród
ankietowanych, jest trend do oszczÚdzania ib dokonywania racjonalnych zakupów
oraz minimalizowania konsumpcji. Trend
ten jest jednym ze ěródeï rozwoju tzw. fre66

eganizmu, czyli ruchu zorientowanego na
racjonalizacjÚ gospodarowania zasobami
ib zmniejszenie marnotrawstwa produktów (zarówno ĝywnoĂciowych ib nieĝywnoĂciowych) wb handlu ib gospodarstwach
domowych. Ten antykonsumpcyjny styl
ĝycia powstaï wb Stanach Zjednoczonych
Ameryki wb drugiej poïowie lat 90. XX w.
Sïowo „freeganzim” pochodzi zb poïÈczenia dwóch angielskich sïów: free – wolny,
darmowy ibveganism – weganizm, czyli styl
ĝycia, który polega na unikaniu produktów pochodzenia zwierzÚcego. Jednakĝe
sam termin moĝe byÊ mylÈcy, freeganem
moĝe bowiem zostaÊ nawet ortodoksyjny
miÚsoĝerca. Freeganami sÈ czÚsto LOHAS
(Lifestyles of Health and Sustainability),
czyli konsumenci, którzy sÈ zainteresowani
zdrowiem, Ărodowiskiem naturalnym, sprawiedliwoĂciÈ spoïecznÈ, zrównowaĝonym
stylem ĝycia ib rozwojem osobistym9. Ruch
freeganizmu bardzo szybko rozprzestrzeniï siÚ wbwielu krajach Europy Zachodniej,
zwïaszcza wb Niemczech, Hiszpanii ib Portugalii, gdzie zyskaï masowy charakter.
Wbniektórych miastach Europy, takich jak:
Barcelona, Berlin czy Madryt, powstaïy
nawet specjalne przewodniki dla freegan,
wbktórych opisano nie tylko miejsca, gdzie
moĝna za darmo otrzymaÊ jedzenie bÈdě
wymieniÊ rzeczy, lecz takĝe godziny, wbktórych najlepiej siÚ tam pojawiÊ. Przewaĝnie sÈ to kontenery znajdujÈce siÚ przy
hotelach, restauracjach, barach szybkiej
obsïugi, cukierniach ib piekarniach. Natomiast wb Polsce informacje ob freeganizmie
moĝna znaleěÊ jedynie wbInternecie. Mimo
to jest wb naszym kraju wielu ludzi, którzy
poprzez swoje dziaïania wpisujÈ siÚ wb ten
ruch spoïeczny.
Freegañska filozofia „etycznego jedzenia” gïosi, ĝe kapitalizm ibmasowa produkcja opierajÈ siÚ na wyzysku pracowników,
zwierzÈt ibĂrodowiska naturalnego. Z tego
teĝ wzglÚdu freeganizm jest postrzegany
jako antykonsumpcyjny styl ĝycia, sprowadzajÈcy siÚ do ograniczenia udziaïu wbekonomii ib obejmuje zarówno poszukiwanie
ĝywnoĂci wb Ămietnikach, jak ib proszenie
ob nadmiarowe ib niepotrzebne produkty,
zanim zostanÈ wyrzucone przez sprzedawców zb targowisk osiedlowych, restauracji
czy duĝych sieci handlowych. StÈd skïonnoĂÊ konsumentów do korzystania zb produktów uĝywanych oraz produktów wycofanych zbsieci. Chodzi tu przede wszystkim
obdarmowe nabywanie produktów nieeste-
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tycznych, uszkodzonych lub lekko przeterminowanych, zanim zostanÈ one wyrzucone
przez handlowców. Freeganie nie ograniczajÈ siÚ wyïÈcznie do poszukiwania ĝywnoĂci, ale poszukujÈ takĝe wyrzuconych
ubrañ ib butów, sprzÚtu elektronicznego,
abnawet nadajÈcych siÚ do zaakceptowania,
opuszczonych przestrzeni miejskich (www.
elejdis.pl/692,Freeganizm). Freeganizm to
takĝe naprawianie popsutych przedmiotów
zamiast ich wyrzucania, DIY (do it yourself, czyli zrób to sam), dzielenie siÚ tym co
siÚ ma, wymienianie siÚ rzeczami zbinnymi
luděmi ib zadawanie sobie zawsze pytania zanim siÚ coĂ kupi „Czy rzeczywiĂcie
potrzebujÚ danego produktu?” (www.m.onet.pl/biznes,cbjb). Moĝna zatem powiedzieÊ, ĝe zwolennicy freeganizmu kontestujÈ galopujÈcy konsumpcjonizm, gonienie
za komercyjnymi nowoĂciami, ostro sprzeciwiajÈ siÚ szaleñstwu konsumpcji ib przy
okazji dobrze siÚ bawiÈ. Freegan, wbodróĝnieniu od osób, których na ulicÚ wypÚdza
bieda, staÊ na wysoki standard ĝycia, natomiast wbsposób Ăwiadomy rezygnujÈ zbnadmiernego konsumpcjonizmu, traktujÈc freeganizm jako okreĂlony styl ĝycia. Naleĝy
wbtym miejscu zaznaczyÊ, ĝe ich dziaïalnoĂÊ
ma takĝe wymiar ekologiczny, poniewaĝ
zgodnie zb zasadÈ: reduce, resuse ib recycle
sprawiajÈ, ĝe wiele produktów dziÚki nim
zostaje ponownie wykorzystana ibnie trafia
na wysypiska Ămieci (www.biznesodpowiedzialnie.blog.pl/tag/kontenerowcy).
Freeganizm jest niewÈtpliwie modÈ
na oszczÚdny styl ĝycia, natomiast osoby
uwaĝajÈce siÚ za freegan sÈ na ogóï dobrze
wyksztaïcone, mieszkajÈ wb dobrych dzielnicach duĝych miast ibwielu zbnich do pracy
jeědzi dobrej klasy samochodem. Moĝna
wymieniÊ piÚÊ kluczowych zasad, którymi
kierujÈ siÚ freeganie: odzyskiwanie odpadów (w tym ĝywnoĂci), minimalizacjÚ iloĂci produkowanych odpadów, ekologiczny
transport (poczÈwszy od jeĝdĝenia komunikacja publicznÈ, poprzez uĝywanie ekologicznych paliw, aĝ po autostop), squatting
oznaczajÈcy uspoïecznienie niewykorzystanych mieszkañ, samowystarczalnoĂÊ
(wyszukiwanie jedzenia wb Ămietnikach
ibuprawa warzyw ibowoców na wïasny uĝytek
oraz tworzenie przedmiotów codziennego
uĝytku) oraz ograniczenie pracy, wb celu
poĂwiÚcenia wiÚkszej iloĂci czasu rodzinie
ibspoïecznoĂci lokalnej.
W Polsce freeganizm dopiero raczkuje,
jednakĝe wbokresie kryzysu nabiera na sile
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ib zdobywa wielu zwolenników. Polscy zwolennicy freeganizmu okreĂlani sÈ mianem
„kontenerowców” bÈdě „Ămieciowych nurków”. Wielu polskich konsumentów jeszcze
nie nasyciïo siÚ mnogoĂciÈ produktów znajdujÈcych siÚ wb supermarketach ib galeriach
handlowych, co po czÚĂci moĝna tïumaczyÊ
okresem komunizmu, który cechowaï siÚ
permanentnym niedoborem rynkowym.
Jednakĝe perspektywy rozwoju freeganizmu wbPolsce sÈ duĝe, zwïaszcza wbduĝych
miastach ib wĂród studentów oraz mïodych
ludzi, którym znudziïo siÚ ĝycie wb korporacyjnych szklanych gmachach ib jedzenie
lunchy wb drogich restauracjach. W Polsce,
ze wzglÚdu na obowiÈzujÈce prawo, zarzÈdzajÈcy super- ibhipermarketami majÈ obowiÈzek przeterminowanÈ bÈdě uszkodzonÈ
ĝywnoĂÊ zniszczyÊ lub wyrzuciÊ na Ămietnik
zamykany na ïañcuchy ib kïódki (wb wielu
krajach Europy Zachodniej niektóre sieci
hipermarketów zabezpieczajÈ odpady przed
bakteriami zbmyĂlÈ obfreeganach, wbefekcie
czego kontenerowcy otrzymujÈ ĝywnoĂÊ zaĂ
sklepy wielkopowierzchniowe sÈ ïaskawiej
traktowane przez alterglobalistów). Jednakĝe coraz wiÚcej hoteli ibwïaĂcicieli restauracji, zwïaszcza wbduĝych miastach wbPolsce,
wystawia na zapleczu swoich lokali niesprzedane wbdanym dniu potrawy. Ponadto
wielu sprzedawców sklepów osiedlowych
iblokalnych targowisk odkïada wbokreĂlone
dni tygodnia, do specjalnie oznaczonych
kartonów, warzywa ib owoce oraz nabiaï.
Tego typu praktyki stosowane przez restauratorów ib sprzedawców na osiedlowych
targowiskach potwierdziïo ponad 4/5 ankietowanych przyznajÈcych siÚ do uprawiania
freeganizmu, zamieszkaïych wb Warszawie,
Wrocïawiu, Gdañsku ibToruniu.
Z przeprowadzonych badañ wynika, ĝe
wĂród badanych jedynie co dwudziesty piÈty
ankietowany przyznaï siÚ do nabywania
produktów ĝywnoĂciowych zb przysïowiowego Ămietnika. Byli to przewaĝnie respondenci mïodzi do 25. roku ĝycia oraz osoby
zb grupy wiekowej 26–44 lata, przewaĝnie
mÚĝczyěni, legitymujÈcy siÚ wyksztaïceniem
Ărednim ogólnoksztaïcÈcym lub wyĝszym,
posiadajÈcy miesiÚczne dochody per capita
nieprzekraczajÈce 4000,00 zï ibmieszkajÈcy
najczÚĂciej wbWarszawie (5,4%), Wrocïawiu
(3,9%), Gdañsku (3,8%) ibToruniu (2,7%).
Ankietowani, których moĝna uznaÊ za freegan, najczÚĂciej pozyskiwali nieodpïatnie
warzywa ib owoce, pieczywo oraz nabiaï
(gïównie sery twarde, jogurty, twaroĝki
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ib serki homogenizowane). Wspomniane
produkty byïy pozyskiwane przewaĝnie na
osiedlowych targowiskach oraz na zapleczu dyskontów (gïównie Lidla ibBiedronki),
mniejszych sklepów osiedlowych ib delikatesów.
KonstatujÈc zjawisko freeganizmu
wb Polsce, moĝna stwierdziÊ, ĝe ten trend
konsumencki utoĝsamiany zbnurkowaniem
ludzi wb Ămieciach ib zbieraniem ĝywnoĂci,
którÈ wyrzucamy do kosza, jest, ibwszystko
na to wskazuje, ĝe pozostanie, alternatywnym ib niszowym stylem ĝycia, poniewaĝ
zbjednej strony – polskie spoïeczeñstwo jest
konserwatywno-hierarchiczne, zbdrugiej zaĂ
– dla wiÚkszoĂci Polaków bycie kontenerowcem nie mieĂci siÚ wbich mentalnoĂci.

7. Smart shopping – podstawa
pragmatycznego ibkalkulujÈcego
konsumenta
Smart shopping jest trendem konsumenckim nabierajÈcym na sile wbokresie kryzysu
gospodarczego. W dosïownym tïumaczeniu
zbjÚzyka angielskiego smart shopping oznacza „sprytne zakupy”. SÈ one rozumiane
jako inwestowanie wïasnego czasu wbposzukiwanie informacji obpromocjach, porównywanie cen róĝnych produktów (m.in.bdziÚki
korzystaniu zbprzeglÈdarek internetowych),
ïapanie okazji, „nieprzepïacanie” ibniekierowanie siÚ emocjami podsycanymi przez
reklamy oraz oszczÚdzanie pieniÚdzy.
Innymi sïowy, idea smart shoppingu propaguje racjonalne planowanie budĝetu
domowego poprzez kupowanie rzeczy niezbÚdnych wb niskiej cenie oraz tych, które
rzeczywiĂcie zamierzaliĂmy kupiÊ. Podwalin
sprytnych zakupów moĝna doszukiwaÊ siÚ
wb skutkach Ăwiatowego kryzysu gospodarczego zb2008 r. Z tego teĝ wzglÚdu moĝna
Ămiaïo powiedzieÊ, ĝe ojcem sprytnych
zakupów jest Internet, natomiast matkÈ –
zïa koniunktura gospodarcza. Przez wielu
ekonomistów smart shopping jest traktowany jako typowy trend postrecesyjny
ib to ob znaczeniu globalnym. Jeszcze inni
traktujÈ go jako element alternatywnego
stylu ĝycia ib poszukiwania oryginalnoĂci.
Dla uprawiajÈcych smart shopping istotne
znaczenie ma stosunek jakoĂci produktu
do jego ceny, ab takĝe skïad, funkcjonalnoĂÊ ib niezbÚdnoĂÊ jego posiadania. StÈd
teĝ ten trend jest najbardziej popularny
wĂród osób lepiej wyksztaïconych, którzy wb peïni Ăwiadomie podejmujÈ decyzje
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ob zakupie produktów lub usïug. Osoby
sïabiej wyksztaïcone majÈ zbreguïy wiÚkszy
problem zbprawidïowÈ analizÈ ibocenÈ ofert,
które przez producentów sÈ celowo konstruowane wbzawiïy ibmaïo czytelny sposób.
W konsekwencji osoby te wybierajÈ produkty tañsze, ale niĝszej jakoĂci lub wbogóle
rezygnujÈ zb zakupów. Naleĝy jednak
pamiÚtaÊ, ĝe kupujÈc niedrogo produkty
nietrwaïe, konsumenci muszÈ wymieniaÊ
je czÚĂciej, wiÚc oszczÚdnoĂci sÈ pozorne.
WĂród respondentów legitymujÈcych siÚ
wyksztaïceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym aĝ 71,6% stwierdziïa,
ĝe robiÈc zakupy szuka promocji ibprzecen,
zaĂ 51,5% byïa zdania, ĝe robiÈc zakupy
zawsze szuka najniĝszych cen. Natomiast
wĂród ankietowanych zb wyksztaïceniem
wyĝszym ponad poïowa stwierdziïa, ĝe
podejmujÈc decyzjÚ obzakupie dóbr ibusïug
dokonuje analizy iboceny oferty, biorÈc pod
uwagÚ nie tylko cenÚ samego produktu lecz
takĝe jego jakoĂÊ, skïad ib funkcjonalnoĂÊ.
Potwierdza to dobitnie stwierdzenie, ĝe
smart shopping jest najbardziej popularny
wĂród zamoĝniejszych ib lepiej wyksztaïconych konsumentów.
Z przeprowadzonych badañ wynika jednoznacznie, ĝe najwiÚcej tzw. smart shopperów jest wĂród kobiet, zbgrupy wiekowej
45–64 lata, legitymujÈcych siÚ wyksztaïceniem wyĝszym ib zamieszkujÈcych gïównie
wiÚksze miasta, takie jak Warszawa, Wrocïaw ib Gdañsk. Z badania wynika takĝe,
ĝe respondenci posiadajÈcy miesiÚczny
dochód per capita powyĝej 4000,00 zï
byli bardziej nastawieni na poszukiwanie
oszczÚdnoĂci przy zakupach zarówno produktów ĝywnoĂciowych, jak ibnieĝywnoĂciowych, gïównie odzieĝy ib obuwia. SpoĂród
ankietowanych obnajwyĝszych miesiÚcznych
dochodach na 1 osobÚ wb rodzinie ib wyĝszym poziomie wyksztaïcenia aĝ 76,4% byïa
zdania, ĝe wbprzypadku ubrañ ibproduktów
ĝywnoĂciowych wb miarÚ ïatwo jest zdecydowaÊ obtakich kwestiach, jak to czy jakoĂÊ
produktu jest odpowiednia do ceny, jaki
majÈ one skïad ib czy sÈ wb ogóle funkcjonalne. Prawie 23% respondentów (gïównie
zbWarszawy, Wrocïawia ibGdañska) odwiedzaïa tzw. centra outletowe, które sÈ esencjÈ smart shoppingu, poniewaĝ udostÚpniajÈ
dobrej jakoĂci asortyment po cenach niĝszych ob30–70% od tych samych produktów
wbinnych sklepach.
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8. Smart shopping abmiejsce robienia
zakupów ibstrategie marketingowe
handlowców
Trend, jakim jest smart shopping, ïÈczy
siÚ zb korzystaniem zb ofert róĝnych typów
handlu. Oferta sprzedaĝy dóbr jest bardzo
zróĝnicowana, absklepy coraz silniej konkurujÈ ze sobÈ. Dla wspóïczesnych konsumentów istotne znaczenie ma moĝliwoĂÊ kupienia wszystkich zaplanowanych produktów
wbjednym miejscu. W zwiÈzku zbtym waĝne
jest, aby sklep byï dobrze zaopatrzony ibnie
miaï braków na póïkach. Konsumenci uwaĝajÈcy siÚ za tzw. smart shopperów chcÈ
ïatwo ib wb miarÚ szybko znaleěÊ wszystko
czego potrzebujÈ, dlatego teĝ bardzo waĝna
jest organizacja sklepu ibodpowiedni sposób
ekspozycji produktów. Kaĝdy konsument
oczekuje, ĝe sklep zaoferuje mu dobrÈ relacjÚ jakoĂci do ceny. Coraz waĝniejsza staje
siÚ takĝe atmosfera robienia zakupów. To
czynnik, który ma coraz wiÚkszÈ siïÚ wbróĝnicowaniu sklepów. Ponadto tzw. smart
shopperzy nauczyli siÚ juĝ, ĝe wiÚcej zyskajÈ,
odwiedzajÈc róĝnego rodzaju sklepy (dyskontowe, osiedlowe), super- ibhipermarkety,
ale równieĝ ibtargowiska osiedlowe.
W okresie kryzysu gospodarczego
zakupy na targowiskach ib maïych sklepach osiedlowych ponownie wróciïy do
ïask. Zb przeprowadzonych badañ wynika,
ĝe kryzys okazaï siÚ sprzymierzeñcem tak
sklepów osiedlowych, jak ibbazarów, które
utrzymujÈc minimalny asortyment, broniÈ
siÚ swojÈ bliskoĂciÈ wobec konsumenta
ib defensywnym sposobem inwestowania.
Ponad 31% ankietowanych, uwaĝajÈcych
siÚ za tzw. smart shopperów, stwierdziïa,
ĝe kryzys gospodarczy ewidentnie przyczyniï siÚ do czÚstszego robienia przez
nich zakupów na targowiskach ibwbmaïych
sklepach osiedlowych. NajczÚĂciej zakupy
wb maïych sklepach osiedlowych robili
mieszkañcy Warszawy (32,6% wskazañ)
ib Wrocïawia (30,5% wskazañ), najrzadziej
zaĂ respondenci mieszkajÈcy wbSuwaïkach
(23,1% wskazañ) ibKostrzynie (22,6% wskazañ). Byïy to przewaĝnie kobiety zb grupy
wiekowej 45–64 lata oraz 65 ib wiÚcej lat,
legitymujÈce siÚ wyksztaïceniem Ărednim
zawodowym ib wyĝszym, dysponujÈce miesiÚcznym dochodem na 1 osobÚ powyĝej
1000,00 zï. Respondenci robiÈcy zakupy
wbmaïych sklepach ibna osiedlowych bazarach najczÚĂciej kupowali warzywa ibowoce
(89,2% wskazañ), wÚdliny (59,3% wska-
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zañ), miÚso (54,6% wskazañ), drób (37,9%
wskazañ) ibnabiaï (29,1% wskazañ). Natomiast wĂród artykuïów nieĝywnoĂciowych
najwiÚkszÈ popularnoĂciÈ wĂród kupujÈcych cieszyïa siÚ odzieĝ (57,7% wskazañ),
obuwie (41,4% wskazañ) oraz kosmetyki
(36,2% wskazañ).
Wedïug ankietowanych dokonujÈcych
systematycznie zakupów wbmaïych sklepach
osiedlowych ib na targowiskach, robienie
zakupów wb tych sklepach ma wiele pozytywnych cech. NaleĝÈ do nich: ĂwieĝoĂÊ
kupowanej ĝywnoĂci (76,2% wskazañ), bliskoĂÊ miejsca zamieszkania (65,1% wskazañ), moĝliwoĂÊ zamówienia konkretnego
towaru, którego nie ma na ogóï wb asortymencie (57,2% wskazañ), ab takĝe miïa
obsïuga ib zaufanie do sprzedawcy (56,6%
wskazañ).
Aby zachÚciÊ konsumentów do czÚstszego robienia zakupów, wïaĂciciele maïych
sklepów osiedlowych coraz czÚĂciej wykorzystujÈ marketing relacyjny, który bazuje
na budowaniu pewnej wiÚzi sprzedawcy
zb konsumentami, wb efekcie czego wzrasta
ich przywiÈzanie do firmy. Coraz wiÚksze
znaczenie wb budowaniu wiÚzi zb konsumentami ma takĝe marketing baz danych.
Pozwala on na Ăledzenie nawyków zakupowych konsumentów oraz opracowywanie
produktów ib przesïañ odpowiednio dopasowanych do potrzeb ib pragnieñ ludzi na
podstawie uzyskanych informacji, wbwyniku
czego wrasta teĝ jakoĂÊ obsïugi klientów.
Wb praktyce przejawia siÚ to wb tym, ĝe
sprzedawca, znajÈc upodobania konsumentów, sprowadza najbardziej preferowane
przez nich (pod wzglÚdem ceny, jakoĂci,
opakowania, marki itd.) produkty. Ponadto
wïaĂciciele sklepów osiedlowych, aby konkurowaÊ zb duĝymi sieciami handlowymi,
starajÈ siÚ komfortowo zaaranĝowaÊ przestrzeñ sklepowÈ (wygodne rozïoĝenie póïek
sklepowych, intuicyjny rozkïad produktów),
co pozwala konsumentom zaoszczÚdziÊ
czas przeznaczony na robienie zakupów.
Sprzedaĝ detaliczna jest systemem,
wb którym istotnÈ rolÚ odgrywa cena produktu. Dlatego teĝ maïe sklepy osiedlowe
majÈ maïe szanse, aby konkurowaÊ na tym
polu zbduĝymi sieciami handlowymi. Naleĝy
równieĝ wspomnieÊ ibobtym, ĝe sklepy osiedlowe ib te zlokalizowane na osiedlowych
bazarach, majÈ droĝszÈ ofertÚ niĝ dynamicznie rozwijajÈce siÚ sklepy internetowe,
które oferujÈ klientom zakupy bez wychodzenia zb domu. Z powyĝszych przyczyn,
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maïe sklepy systematycznie znikajÈ zbrynku
(zwïaszcza wbcentrach duĝych miast) ibcoraz
czÚĂciej wchodzÈ wbskïad wiÚkszych organizacji ibsieci franczyzowych.
Hipermarkety, podobnie jak sklepy
dyskontowe, zapewniajÈ szeroki, chociaĝ
pïytki wybór asortymentu oraz atrakcyjnÈ
dla konsumentów cenÚ towarów. Ponadto
przyjÚcie przez sklepy dyskontowe, takie
jak: Biedronka ib Lidl oraz hipermarkety:
Tesco ibAuchan nowej strategii: Kupuj tanio
bez kompromisu dla jakoĂci produktu jest
dla maïych sklepów osiedlowych ogromnym
wyzwaniem ibzagroĝeniem, powinno jednak
skïaniaÊ ich wïaĂcicieli do wiÚkszej dbaïoĂci ob jakoĂÊ ib róĝnorodnoĂÊ towaru oraz
budowania relacji partnerskich zb klientem
ib zaskakiwaniem go nowymi pomysïami
ib dodatkowymi usïugami. Poniewaĝ cena
produktu jest dla wielu konsumentów waĝnym determinantem decydujÈcym ob zakupie produktów, nie ma siÚ co dziwiÊ, ĝe
wielkopowierzchniowe sklepy handlowe
oraz sklepy dyskontowe sÈ miejscem robienia zakupów najczÚĂciej wybieranym przez
konsumentów ob przeciÚtnym lub niskim
dochodzie wraĝliwych na promocje ibkomplementarnoĂÊ oferty, ab takĝe zasobniejszych konsumentów szukajÈcych róĝnych
okazji cenowych.
Z badania cen koszyka 20 produktów,
przeprowadzonego wb 2011 r. przez firmÚ
Nielsen dla „Rzeczpospolitej”, wynika, ĝe
wb maïych sklepach osiedlowych zakupy sÈ
wciÈĝ najdroĝsze. Za te same produkty konsument zapïaci wbnich Ărednio ob27% wiÚcej niĝ wbsieci dyskontów: Biedronka, Lidl,
Netto czy Aldi (www.rp.pl/artykul/590077_
Kleska-malychsklepow-na-rynku-coraz-gorzej.html).
W strategiÚ smart shoppingu wpisuje siÚ
kupowanie przez konsumentów produktów
wïasnych marek. Tendencja ta nie dotyczy
jednak wszystkich kategorii produktowych
wb równym stopniu. Wybór tañszego produktu musi odwoïywaÊ siÚ do zaufania.
Zauwaĝalne sÈ dwa poziomy zaufania do
marek wïasnych, ab mianowicie: oparte na
zaufaniu do producenta (np. Biedronka)
bÈdě na zaufaniu do sieci (np. Lidl). Naleĝy
pamiÚtaÊ ob tym, ĝe kaĝdy wybór moĝe byÊ
postracjonalizowany zb perspektywy konsumenta, co wb efekcie ma przeïoĝenie na
duĝe prawdopodobieñstwo ponownego
zakupu. W okresie kryzysu gospodarczego
wiele gospodarstw domowych dysponuje
mniejszymi miesiÚcznymi rozporzÈdzal-
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nymi dochodami. SytuacjÚ tÚ wykorzystujÈ zb powodzeniem duĝe sieci handlowe,
np.bTesco, Carrefour, Auchan, Lidl czy Biedronka, które wypuszczajÈ na rynek wïasne
produkty, czÚsto gorszej jakoĂci. Jednakĝe
podstawowÈ ich zaletÈ jest stosunkowo
niska cena wzglÚdem produktów markowych, które sÈ rozpoznawalne na rynku
ib dobrze znane konsumentom. Wprowadzenie marek wïasnych pozwala na zmniejszenie kosztów przeznaczanych na reklamÚ
ib promocjÚ, poniewaĝ koszty te rozkïadajÈ
siÚ na budĝety promocji samej sieci handlowej ib producenta. Owa strategia wïasnych, tañszych produktów odnosi siÚ nie
tylko do ĝywnoĂci (np. herbata, mroĝonki,
twarogi ibsery), lecz takĝe coraz czÚĂciej do
artykuïów nieĝywnoĂciowych (np. proszków
do prania, baterii elektrycznych, odzieĝy,
obuwia, rowerów). Produkty te sÈ adresowane gïównie do ludzi mniej zamoĝnych,
którzy przy robieniu zakupów najwiÚkszÈ
wagÚ przywiÈzujÈ do ceny produktów. Natomiast takie czynniki, jak: jakoĂÊ, marka czy
efektowne opakowanie majÈ duĝo mniejszy wpïyw na ostatecznÈ decyzjÚ zakupu
(Zalega, 2008, s. 47). Od pewnego czasu
pod markÈ wïasnÈ sprzedawane sÈ jednak
równieĝ produkty zbwyĝszej póïki (np.bwino,
kosmetyki), abtakĝe produkty specjalistyczne
(np. ubezpieczenia Tesco). Pozyskanie klientów kupujÈcych takie produkty moĝe byÊ
korzystne nie tylko dla samej sieci handlowej, lecz takĝe dla konsumentów. Zb przeprowadzonych badañ wynika, ĝe 43,6%
respondentów potwierdziïo kupowanie produktów marek wïasnych oferowanych przez
sieci handlowe (gïównie BiedronkÚ, Lidl
ib Tesco). WĂród ankietowanych nabywajÈcych produkty marek wïasnych, co trzeci
zakupuje takie produkty czÚsto, prawie co
piÈty badany nabywa je regularnie, niespeïna 10% respondentów – sporadycznie,
natomiast 2/5 badanych nie kupuje ibwbogóle
nie jest zainteresowana ich nabywaniem.
Takie zachowania konsumentów wpisujÈ siÚ
wb strategiÚ smart shoppingu ib sÈ dla wielu
ankietowanych powodem do dumy, poniewaĝ „kupujÈc marki wïasne”, „Ăwiadomie
dokonujÈ wyboru produktów” ib„sÈ sprytni,
bo nie przepïacajÈ”. Naleĝy wbtym miejscu
zaznaczyÊ, ĝe marki wïasne, poczÈtkowo
traktowane czysto produktowo ibkupowane
ze wzglÚdu na niskÈ cenÚ, stajÈ siÚ coraz
czÚĂciej noĂnikiem jakoĂci ibwizerunku.
Na podstawie wyników badania moĝna
stwierdziÊ, ĝe prawie 2/5 respondentów
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regularnie dokonuje zakupów wb sklepach
dyskontowych (gïównie wbBiedronce, Lidlu
ibAldi), co trzeci badany preferuje zaĂ robienie zakupów wbhipermarketach (najczÚĂciej
wbTesco, Carrefour ibAuchan). Najbardziej
przywiÈzani do robienia zakupów wb sklepach dyskontowych sÈ ankietowani zbgrupy
wiekowej 45–64 lata, posiadajÈcy wyksztaïcenie podstawowe ibzasadnicze zawodowe,
obmiesiÚcznym dochodzie rozporzÈdzalnym
na 1 osobÚ nieprzekraczajÈcym 2000,00 zï,
zamieszkujÈcy Toruñ (48,7%), Suwaïki
(45,3%), owicz (44,2%) ib Kostrzyn
(43,6%). Z kolei dokonywanie zakupów
wb hipermarketach preferowali gïównie
mïodzi ankietowani do 25. roku ĝycia oraz
respondenci zb grupy wiekowej 26–44 lata,
legitymujÈcy siÚ wyksztaïceniem Ărednim
ogólnoksztaïcÈcym ibwyĝszym, dysponujÈcy
miesiÚcznym dochodem per capita powyĝej
3000,00 zï oraz zamieszkujÈcy wiÚksze miasta: WarszawÚ (51,3%), Gdañsk (46,2%)
ibWrocïaw (43,9%).
KonstatujÈc, moĝna powiedzieÊ, ĝe
trend, jakim sÈ „sprytne zakupy”, niewÈtpliwie przyczyniï siÚ wb Polsce wb okresie
kryzysu gospodarczego do zmian wb strukturze sprzedaĝy poprzez dynamiczny rozwój centrów outletowych, wzrostu udziaïu
sieci dyskontowych ibmarek wïasnych oraz
e-handlu.

9 Social media – cybernetyczny
konsumpcjonizm
W ksztaïtowaniu reakcji konsumentów na kryzys gospodarczy warto zwróciÊ
uwagÚ na rolÚ, jakÈ odgrywajÈ internetowe
kontakty zb innymi konsumentami, które
pozwalajÈ na dzielenie siÚ opiniami dotyczÈcymi produktów, marek ib organizacji
rynkowych. Trend ten okreĂla siÚ wb literaturze przedmiotu mianem social media,
czyli wb dosïownym tïumaczeniu zb jÚzyka
angielskiego „mediami spoïecznoĂciowymi”. Termin ten zostaï po raz pierwszy
zastosowany przez H. Rheingolda wb1993br.
Wedïug A.M.bKaplana ibM. Haenlein (2010,
s.b61–62; 2012, s. 101–102), media spoïecznoĂciowe stanowiÈ grupÚ aplikacji, które
opierajÈ siÚ na rozwiÈzaniach internetowych, bazujÈ na technologicznych ibideologicznych podstawach Web 2.0 oraz umoĝliwiajÈ uĝytkownikom tworzenie ibwymianÚ
wygenerowanych przez nich treĂci. NajczÚĂciej wystÚpujÈ one pod postaciÈ m.in.:
blogów ib mikroblogów (np. Blip, Twitter),

Wydziaï ZarzÈdzania UW

spoïecznoĂci kontaktowych (np. YouTube,
Vimeo, Wikipedia), serwisów spoïecznoĂciowych (np. Facebook, Nk.pl), wirtualnych Ăwiatów gier (np. Word of Warcraft)
ib wirtualnych Ăwiatów spoïecznoĂciowych
(np. Second Life). PopularnoĂÊ mediów
spoïecznoĂciowych we wspóïczesnym zglobalizowanym Ăwiecie sprawia, ĝe trend ten
trzeba rozpatrywaÊ jako niezwykle istotny
czynnik wpïywajÈcy na styl ib tryb ĝycia
wspóïczesnych gospodarstw domowych oraz
na podejmowane przez nie decyzje konsumpcyjne. Nowoczesne technologie informacyjne, zwïaszcza komputery, Internet,
multiroomy, smartfony, tablety ib telefony
komórkowe, stanowiÈ jedno zbwaĝniejszych
ěródeï uĂwiadomienia potrzeb konsumentom dziÚki temu, ĝe pozwalajÈ na uzyskanie
informacji obróĝnych produktach, sprzyjajÈ
ujawnianiu siÚ nowych potrzeb (poprzez
dostrzeĝenie nowych produktów wbInternecie), abtakĝe wpïywajÈ na zmianÚ oczekiwañ
wbstosunku do produktu. Wszystko to sprawia, ĝe dostÚp wspóïczesnych gospodarstw
domowych do informacji ob produktach
jest szeroki, samo zaĂ uzyskanie informacji jest moĝliwe na odlegïoĂÊ ib wb jednym
miejscu.
Mobilny dostÚp do Internetu sprawia,
ĝe coraz wiÚcej osób moĝe angaĝowaÊ siÚ
wb dziaïania wb mediach spoïecznoĂciowych
bez wzglÚdu na czas ib lokalizacjÚ. Uczestnicy serwisów spoïecznoĂciowych nawiÈzujÈ
lub odnawiajÈ kontakty, prezentujÈ wïasnÈ
twórczoĂÊ, komentujÈ wydarzenia, wymieniajÈ informacje ibprowadzÈ ĝycie towarzyskie. Dla wielu osób przeĝywanie Ăwiata
wb ĝyciu wirtualnym jest ciekawsze niĝ
wbrealnym. CzÚĂciowo dzieje siÚ tak, poniewaĝ spoïecznoĂci wirtualne oferujÈ dostÚp
do osób ib form aktywnoĂci nieosiÈgalnych
wb inny sposób. Ponad 65% internautów
deklaruje, ĝe tworzy wïasne treĂci, które
póěniej publikuje m.in. wb social media.
Serwisy internetowe sieci spoïecznoĂciowych ibblogów sÈ odwiedzane przez 4 na 5
aktywnych uĝytkowników Internetu, wbtych
serwisach spÚdza siÚ 25% czasu korzystania zbsieci, ab40% ich uĝytkowników oglÈda
zawartoĂÊ mediów spoïecznoĂciowych
zb urzÈdzenia przenoĂnego (NMb Incite,
AbNielsen/McKinsey Company, www.nmincite.com State of the Media: Social Media
Report Q3). Wedïug firmy badawczej
comScore, korzystanie zb mediów spoïecznoĂciowych to obecnie najpopularniejsza
forma aktywnoĂci osób zb grupy wiekowej
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18–24 lata wbInternecie. Na kaĝde 5 minut
surfowania prawie minutÚ pochïania kontaktowanie siÚ ze znajomymi za pomocÈ
Facebooka, Êwierkanie na Twisterze czy teĝ
„check-inowanie” na Foursquare. Zb niemal 1,5 miliardowej rzeszy uĝytkowników
sieci aĝ 1,2 mld (82%) korzysta zb serwisów spoïecznoĂciowych czy mikrologów.
Taki odsetek utrzymuje siÚ juĝ od 2007 r.
Wówczas social media pochïaniaïy zaledwie 6% czasu spÚdzanego online. W 2011br.
liczba ta oscylowaïa wokóï 20% (http://
www.socialpress.pl/2011/12/ponad-miliardinternautow-korzysta-z-social-media?#).
Naleĝy równieĝ pamiÚtaÊ ib ob tym, ĝe
uczestnicy portali spoïecznoĂciowych, jako
najbardziej aktywni internauci, ksztaïtujÈ
rzeczywistoĂÊ, wpïywajÈc wb ten sposób na
wizerunek marek oraz podmiotów rynkowych. Wedïug badañ spóïki Nielsena
przeprowadzonych wb czwartym kwartale
2012 r. dla pasaĝu Empik.com wynika, ĝe
mÚĝczyěni czÚĂciej niĝ kobiety korzystajÈ
zb zakupów internetowych. Zakupy wb sieci
robi 56% mÚĝczyzn ibzaledwie 44% kobiet.
Jednakĝe to kobiety czÚĂciej niĝ mÚĝczyěni
wykorzystujÈ Internet do szukania informacji ob produktach przed dokonaniem
zakupów (www.interaktywnie.com/biznes/
newsy/biznes/tak-wyglda-konsumpcja-internetu-wsrod.mezczyzn-i-kobiet-245942).
Z przeprowadzonych badañ wynika,
ĝe ponad 91% respondentów korzystajÈcych zb Internetu, czyli prawie 3/5 badanej próby, przynajmniej raz wb tygodniu
sprawdza pocztÚ elektronicznÈ, ok. 2/3
badanych – przeglÈda strony www, 34,5%
ankietowanych – aktywnie korzysta zb portali spoïecznoĂciowych, natomiast co trzeci
respondent rozmawia przez komunikator
internetowy (np. Skype czy GG). Naleĝy
wb tym miejscu nadmieniÊ, ĝe obecnoĂÊ na
portalach spoïecznoĂciowych jest dla wielu
osób istotnÈ formÈ komunikacji zb innymi
luděmi. ZasiÚg serwisów spoïecznoĂciowych
wbPolsce wynosi 90,6%, co gwarantuje nam
drugie miejsce wb Europie po Turcji pod
wzglÚdem korzystania zb tzw. social media
(http://www.technologie.gazetapl/internet/1,104530,9166120,Wyszukiwanie_i_
Nasza_Klasa). NajczÚĂciej odwiedzanymi
przez respondentów portalami spoïeczoĂciowymi sÈ: Facebook.com (69,6% wskazañ), Nk.pl (43,2% wskazañ), Goldenline.pl
(3,1%), Fotka.pl (2,87%) ibTwitter (2,61%).
Na portalach spoïecznoĂciowych ankietowani przeglÈdajÈ najczÚĂciej profile znajo-
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mych (58,8% wskazañ), rozmawiajÈ zbprzyjacióïmi ib znajomymi (50,3% wskazañ),
takĝe szukajÈ informacji, opinii ibwiedzy na
temat interesujÈcych ich produktów (45,8%
wskazañ). UwzglÚdniajÈc zbkolei aktywnoĂÊ
respondentów na portalach spoïecznoĂciowych, co drugi badany twierdzi, ĝe robi to
codziennie, prawie co czwarty ankietowany
– od dwóch do trzech razy wbtygodniu, co
piÈty badany – raz wb tygodniu, natomiast
niecaïe 5% badanych respondentów przyznaje, ĝe odwiedza portale spoïecznoĂciowe
rzadziej niĝ raz wbtygodniu.
Prawie 44% ankietowanych korzysta zb Internetu wb celu robienia zakupów,
zb czego ok. 4/5 spotkaïo siÚ wb sieci zb opiniami innych osób ib firm ob ofercie rynkowej. Prawie 1/5 badanych twierdzi, ĝe czÚsto
traktuje sklepy stacjonarne wyïÈcznie jako
ekspozycje, na których moĝna zapoznaÊ
siÚ szczegóïowo zbkonkretnym produktem,
ab nastÚpnie wraca do domu ib kupuje go
taniej wb Internecie. Ponad 2/3 respondentów korzystajÈcych zbInternetu twierdzi, ĝe
przy robieniu zakupów online bierze pod
uwagÚ rekomendacje uzyskiwane od przyjacióï ib znajomych. W przypadku ěródeï
internetowych dla ponad 57% badanych,
robiÈcych zakupy online, najbardziej wiarygodne sÈ informacje podawane przez
porównywarki cen, dla 49,3% – informacje
ib komentarze zamieszczane na forach dyskusyjnych, natomiast dla 42,7% – zalecenia
ekspertów zamieszczane przez nich na blogach ibwbserwisach spoïecznoĂciowych. Jedynie co dziesiÈty badany twierdzi, ĝe przy
podejmowaniu decyzji zakupowych online
bierze pod uwagÚ reklamy zamieszczane
wb mediach spoïecznoĂciowych. Respondenci najczÚĂciej nabywajÈ przez Internet: ubrania – 19,4%, sprzÚt elektroniczny
– 17,9%, komputery ib akcesoria – 9,3%,
kosmetyki – 8,5%, ksiÈĝki, wb tym ksiÈĝki
elektroniczne ibaudiobooki – 4,9% ibusïugi
bankowe – 4,8%. WĂród innych rzeczy
ankietowani wymieniajÈ takĝe suplementy
diety, bilety na pociÈg/autobus/samolot,
artykuïy budowlane, meble oraz inne elementy wyposaĝenia mieszkania. Z zakupów
online najczÚĂciej korzystajÈ osoby mïode
do 25. roku ĝycia oraz zb grupy wiekowej
26–44 lata, zb wyksztaïceniem wyĝszym lub
Ărednim ogólnoksztaïcÈcym, obmiesiÚcznych
dochodach per capita powyĝej 3000,00 zï,
mieszkajÈce wbWarszawie, Toruniu, Suwaïkach ib Brzesku. RobiÈc zakupy online,
ankietowani korzystajÈ gïównie zboferty ser-
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wisów ogïoszeniowych (takich jak: Gratka.
pl, Tablica.pl oraz Gumtree.pl), porównywarek cen (takich jak: Ceneo.pl, Skapiec.pl
oraz Nokaut.pl) oraz wbmniejszym stopniu
zbpasaĝy handlowych ibkatalogów, wykorzystujÈ do zakupów urzÈdzenia mobilne, abza
produkty pïacÈ za pomocÈ systemów pïatnoĂci internetowej. Do najczÚĂciej wymienianych zalet robienia zakupów wb sieci,
respondenci korzystajÈcy zbzakupów online
wskazujÈ: oszczÚdnoĂÊ pieniÚdzy (32,9%
wskazañ), lepsze promocje (23,4% wskazañ), oszczÚdnoĂÊ czasu (17,7% wskazañ)
oraz wiÚkszy wybór asortymentu (14,2%
wskazañ).

10. Wirtualizacja konsumpcji
– wyznacznik nowego
sposobu komunikowania siÚ
ibkonsumowania
Wirtualizacja konsumpcji jest alternatywnym trendem konsumenckim, który
przybiera na sile wb ciÈgu ostatnich kilku
lat ib jest zwiÈzany zb rozwojem spoïeczeñstwa sieci oraz zmianami technologicznymi (gïównie technologii informacyjnych
ib telekomunikacyjnych, zb których Internet
wywiera najwiÚkszy wpïyw na zachowania
nabywcze konsumentów)10. Wirtualizacja
oznacza coraz wiÚkszy udziaï elektronicznych Ărodków przekazu, takich jak: telewizja, radio czy Internet wb zaspokajaniu
potrzeb ludzkich. Uïatwia organizacjÚ ĝycia
codziennego, natomiast poprzez redukcjÚ
ograniczeñ zwiÈzanych zb mobilnoĂciÈ konsumentów ib informacji oraz umoĝliwienie
bezpoĂredniego dostÚpu do produktów
ib usïug, wirtualizacja przyczynia siÚ do
kreowania konsumpcji domocentrycznej.
Wspomniane media zrewolucjonizowaïy
zachowania konsumpcyjne wiÚkszoĂci ludzi,
zmieniajÈc ich aspiracje, gïównie wb odniesieniu do dóbr zaspokajajÈcych potrzeby
wyĝszego rzÚdu, abzatem potrzeby wbzakresie edukacji, kultury ibszeroko pojmowanej
rozrywki. Jak twierdzi Cz. Bywalec (2010,
s.b223), wirtualizacja przejawia siÚ wbolbrzymiej swobodzie uĝytkowników przy wyborze
treĂci konsumowanych. W dzisiejszych czasach kultura znaku zastÚpowana jest kulturÈ
obrazu ib děwiÚku, tj. wizualizacjÈ ib fonizacjÈ kultury. Proces wirtualizacji konsumpcji jest niezwykle dynamiczny ib napÚdzany
przez intensywny rozwój nowych, innowacyjnych technologii informatycznych. Wraz
zbpopularyzacjÈbInternetu pojawiï siÚ nowy
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rodzaj komunikowania siÚ ludzi ze Ăwiatem,
nazywany wb literaturze przedmiotu samokomunikacjÈ. Blogi, mikroblogi czy portale
spoïecznoĂciowe staïy siÚ naturalnÈ czÚĂciÈ
codziennego ĝycia olbrzymiej liczby ludzi
na caïym Ăwiecie, same zaĂ wb sobie staïy
siÚ przedmiotem nie tylko konsumpcji, lecz
takĝe prokonsumpcji.
Innowacje technologiczne, wb tym rozwój nowych mediów przekazu, nieustannie
dynamizujÈ procesy wirtualizacji zachowañ
konsumentów. W rezultacie moĝna zaobserwowaÊ zmiany wbpoziomie ibstrukturze konsumpcji, chociaĝby wbzakresie uczestnictwa
kulturalnego konsumentów. Moĝna powiedzieÊ, ĝe wirtualizacja konsumpcji przejawia
siÚ wb sposobie konsumowania najbardziej
popularnych dóbr kulturowych ibrozrywkowych, abponadto koncentruje siÚ na potrzebach jednostek. CechÈ charakterystycznÈ
wirtualizacji konsumpcji jest równieĝ moĝliwoĂÊ przenoszenia potrzeb sfery publicznej do prywatnej. Obejrzenie nowego
filmu, przedstawienia teatralnego, koncertu
czy zrobienie prostych zakupów moĝe siÚ
odbyÊ bez wychodzenia zbdomu. Wszystkie
te potrzeby konsumenci mogÈ zaspokoiÊ,
korzystajÈc zbodpowiednich zasobów Internetu (Latusek ibZalega, 2012, s.b161).
CechÈ wirtualizacji zachowañ konsumentów jest swoiste kurczenie siÚ czasu ibprzestrzeni wb komunikacji miÚdzyludzkiej za
sprawÈ Internetu ibtelefonu komórkowego.
Nowe technologie zmieniïy sposób postrzegania czasu przez ludzi, ab takĝe wpïynÚïy
na transformacjÚ moĝliwoĂci ib ograniczeñ
mobilnoĂci ludzi ibinformacji. Zmiany technologiczne iborganizacyjne zaistniaïe dziÚki
dynamicznemu rozpowszechnieniu Internetu spowodowaïy, ĝe wbobecnie coraz czÚĂciej dokonuje siÚ rozróĝnienia miÚdzy czasem wirtualnym ab momentalnym. GïównÈ
cechÈ czasu momentalnego jest zniesienie
podziaïu na dzieñ ibnoc, dni robocze ibweekendy, dom ibmiejsce pracy czy wypoczynek
ibpracÚ (Urry, 2009, s. 179–180). W rezultacie komputeryzacja spoïeczeñstwa ibrozwój Internetu staïy siÚ jednym zb bardziej
widocznych boděców zmieniajÈcych zachowania konsumentów, poniewaĝ te nie pozostaïy bez wpïywu na: przyjmowane formy
komunikacji wb ĝyciu ib biznesie, definicjÚ
odlegïoĂci wbczasie ibprzestrzeni, powstanie
nowych produktów cyfrowych czy zwiÚkszenie dostÚpnoĂci konsumpcji dóbr ib usïug.
Tym samym czynniki te zmieniïy niejako
aspiracje polskich konsumentów.
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Z przeprowadzonych badañ wynika, ĝe
prawie poïowa ankietowanych korzysta
zb moĝliwoĂci oglÈdania telewizji oraz klipów wideo wbInternecie, co trzeci respondent odwiedza portale internetowe (gïównie: Facebook.com ib Nk.pl), co czwarty
korzysta zbróĝnego typu gier internetowych,
ab niespeïna 1/5 ankietowanych regularnie
czyta gazety online. Zjawisko wirtualizacji
zachowañ konsumentów jest najbardziej
rozpowszechnione wĂród ludzi mïodych,
gïównie mÚĝczyzn, wb wieku do 25. roku
ĝycia (87,3% wskazañ) oraz zbgrupy wiekowej 26–44 lata (68,7%), zb wyksztaïceniem
wyĝszym lub Ărednim ogólnoksztaïcÈcym,
ob miesiÚcznych dochodach per capita nieprzekraczajÈcych 3000,00 zï, mieszkajÈcych
wbWarszawie (63,7%), Wrocïawiu (61,3%),
Gdañsku (59,9%) ibKostrzynie (57,8%).

11. Domocentryzm – powrót
dobogniska domowego
Domocentryzacja (domocentryzm,b kokonizacja) konsumpcji jest kolejnym alternatywnym trendem konsumenckim nabierajÈcym na sile wbokresie kryzysu gospodarczego. Trend ten polega na przenoszeniu
konsumpcji zb instytucji publicznych do
domu, który jednoczeĂnie staje siÚ miejscem
zaspokajania potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych wbzakresie ochrony
zdrowia itp., realizowanych wczeĂniej poza
jego obrÚbem (np. wbkinach, kawiarniach,
centrach handlowych). Domocentryzm
jest wb duĝym stopniu konsekwencjÈ: lepszego wyposaĝenia gospodarstw domowych
wb sprzÚt informacyjno-rozrywkowy wysokiej klasy (telewizory LCD ib plazmowe,
kino domowe, Video-on-Demand, Payper-View itp.), rozwoju atypowych form
zatrudnienia (zwïaszcza telepracy ib pracy
wb niepeïnym wymiarze godzin), permanentnie postÚpujÈcego procesu globalizacji, indywidualizacji stylów ĝycia ibucieczki
wb prywatnoĂÊ, starzenia siÚ spoïeczeñstw,
upowszechnienia Internetu ibtelefonii bezprzewodowej, ab takĝe poprawy wyposaĝenia gospodarstw domowych wbĂrodki transportu oraz nowoczesne noĂniki informacji
ibprzekazu kulturowego (tablety ibe-czytniki
zmieniajÈ sposób korzystania zb dóbr kultury). Domocentryzacja konsumpcji przyczynia siÚ do koncentracji konsumentów na
wïasnym domu ib najbliĝszej rodzinie i, jak
to okreĂliï A. Hines (2008, s. 19), na zaszyciu siÚ konsumentów wbdomu ibna swoistym
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celebrowaniu domatorstwa. Moĝna zatem
postawiÊ tezÚ, ĝe powrót do ogniska domowego wynika prawdopodobnie zb odrzucenia koncepcji hiperindywidualizmu, co
wb naturalny sposób prowadzi do rehabilitacji rodziny ib przywrócenia jej wartoĂci
nadrzÚdnej. Wspomniana ucieczka wb prywatnoĂÊ jest rozpowszechniona zwïaszcza
wĂród tych osób, które majÈ moĝliwoĂÊ
wykonywania pracy zawodowej wb domu
(np. telepraca). Naleĝy równieĝ wspomnieÊ,
ĝe technologie wykorzystywane wb domocentryzmie, ze wzgledu na ciÈgïy kontakt
zbcaïym Ăwiatem, przyczyniïy siÚ do rozwoju
trendu „non-stop”. Polega on na eliminowaniu zb ĝycia przerw ib przestojów traktowanych jako nieproduktywne, wypeïnianiu
czasu „wb drodze” poprzez Internet bezprzewodowy, jedzenie wbdrodze (produkty
on-the-go) oraz logistycznej optymalizacji
funkcjonowania gospodarstw domowych
(np. zamawianiu usïug za pomocÈ SMS,
wykorzystaniu technologii GPS).
W okresie kryzysu gospodarczego domocentryzacja okazuje siÚ bardzo korzystna
dla wielu konsumentów, poniewaĝ uïatwia
organizacjÚ ĝycia codziennego, sprzyja
zaspokajaniu odczuwanych potrzeb, abprzy
okazji generuje oszczÚdnoĂci wb gospodarstwach domowych.
Z przeprowadzonych badañ wynika, ĝe
prawie poïowa respondentów informowaïa
ob koniecznoĂci asygnowania coraz mniejszych kwot na cele edukacyjne, zwiÈzane
zb ksztaïceniem dzieci. NajczÚĂciej ankietowane gospodarstwa domowe byïy zmuszone, ze wzglÚdów finansowych, do rezygnacji zb dodatkowych zajÚÊ ib korepetycji
dla dziecka. Co czwarty badany posiadajÈcy
dziecko/dzieci zbprzyczyn finansowych zmuszony zostaï do ograniczenia dodatkowych
pïatnych zajÚÊ dla dziecka/dzieci, natomiast
prawie co piÈty ankietowany ze wzglÚdów
finansowych musiaï zrezygnowaÊ zbkorepetycji dla dziecka/dzieci. Jedynie 18,8% badanych byïo zdania, ĝe kryzys gospodarczy
wbĝaden sposób nie wpïynÈï na opïaty zwiÈzane zb dodatkowymi pïatnymi zajÚciami,
na które uczÚszcza/jÈ dziecko/dzieci. Ponad
37% respondentów przyznaïo, ĝe wb ogóle
nie stwarza swoim dzieciom takiej moĝliwoĂci. Czynnikiem decydujÈcym obrezygnacji zb zajÚÊ dodatkowych ib korepetycji dla
dziecka/dzieci jest niewÈtpliwie zamoĝnoĂÊ
gospodarstw domowych. Najrzadziej ograniczenia zwiÈzane zb ksztaïceniem dzieci
wykazywaïy gospodarstwa domowe dyspo-

Studia i Materiaïy 2013 (16)

nujÈce miesiÚcznym dochodem per capia
powyĝej 3000,00 zï, zamieszkujÈce gïównie
WarszawÚ, Wrocïaw ibGdañsk. NajczÚĂciej
rezygnowaïy zb tych usïug gospodarstwa
dysponujÈce miesiÚcznym dochodem na
1b osobÚ nieprzekraczajÈcym 1000,00 zï,
czyli te, których sytuacja dochodowa jest
najtrudniejsza, mieszczÈce siÚ gïównie
wbowiczu, Brzesku ibKostrzynie.
W ankietowanych gospodarstwach domowych zaobserwowano ograniczenie wydatków na sport, turystykÚ ib wypoczynek.
Z przeprowadzonych badañ wynika, ĝe
najwiÚksze ograniczenia wb tym zakresie
poczyniïy gospodarstwa domowe zb Brzeska (23,2%), Torunia (21,8%), Warszawy
(18,7%) ib owicza (17,9%). Natomiast
ograniczenie wydatków na kulturÚ sygnalizowaïo prawie 2/5 ankietowanych, najczÚĂciej mieszkajÈcych wb Toruniu (41,8%),
Brzesku (40,3%) ib Kostrzynie (39,7%).
Prawie poïowa respondentów twierdziïa,
ĝe zrezygnowaïa bÈdě powaĝnie ograniczyïa wyjĂcia do kina ib teatru. Co piÈty
ankietowany przyznaï siÚ do samodzielnego
organizowania wypoczynku dla rodziny, co
trzeci zaĂ – wybieraï tañsze oferty agencji
turystycznych.
Z kolei wydatki na usïugi gastronomiczne ulegïy stosunkowo niewielkiemu
zmniejszeniu. Naleĝy zaznaczyÊ, ĝe mimo
kryzysu gospodarczego stoïowanie siÚ poza
domem cieszy siÚ wĂród polskich konsumentów duĝÈ popularnoĂciÈ. Jedynie 14%
ankietowanych stwierdziïo, ĝe caïkowicie
rezygnuje ze spoĝywania posiïków poza
domem, 23% byïo zaĂ zdania, ĝe ogranicza
wyjĂcia do lokali gastronomicznych wbciÈgu
miesiÈca. Byli to przewaĝnie respondenci
zb mniejszych miejscowoĂci, takich jak
Suwaïki (23,7%), owicz (20,7%) ib Brzesko (19,7%). Z przeprowadzonych badañ
wynika ponadto, ĝe kryzys gospodarczy spowodowaï wĂród ankietowanych konsumentów wiÚksze zainteresowanie lokalami fast
food, pubami, pizzeriami, ab takĝe barami
mlecznymi. UwzglÚdniajÈc cechy socjodemograficzne ankietowanych, fast foody,
puby ibpizzerie odwiedzali najczÚĂciej ludzie
mïodzi do 25. roku ĝycia oraz ankietowani
zb grupy wiekowej 26–44 lata, podatni na
róĝne przejawy globalizacji, najczÚĂciej
mÚĝczyěni, legitymujÈcy siÚ wyksztaïceniem
Ărednim ogólnoksztaïcÈcym ib wyĝszym,
mieszkajÈcy gïównie wbWarszawie (31,8%),
Wrocïawiu (30,2%), Gdañsku (29,7%)
ib Toruniu (28,6%). Z oferty barów mlecz-
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nych korzystaïy najczÚĂciej osoby wb wieku
65 lat ib wiÚcej, ob podstawowym ib zasadniczym zawodowym poziomie wyksztaïcenia,
mieszkajÈcy wbWarszawie (19,3%), Toruniu
(17,7%) ibSuwaïkach (16,4%). Moĝna zatem
pokusiÊ siÚ obstwierdzenie, ĝe konsumenci
ob bardziej utrwalonych przyzwyczajeniach
sÈ skïonni wybraÊ tañszÈ ofertÚ, niĝ caïkowicie zrezygnowaÊ ze stoïowania siÚ poza
domem.
Prawie co czwarty ankietowany byï zdania, ĝe na skutek pogorszenia siÚ sytuacji
materialnej rodziny spowodowanej kryzysem wytwarza produkty ib usïugi we wïasnym zakresie. Chodzi tu przede wszystkim
ob uprawianie warzyw ib owoców (21,7%),
majsterkowanie ib samodzielne wykonywanie remontów mieszkania (20,3%) oraz szeregu drobnych prac zwiÈzanych zbnaprawÈ
sprzÚtu domowego (18,6%). NajczÚĂciej
korzystanie zbwymienionych form samozaopatrzenia, czyli tzw. konsumpcji wïasnej
(wpisujÈcych siÚ po czÚĂci wbdomocentryzm
ib freeganizm) wskazywali respondenci
zb Kostrzyna (26,1%), owicza (24,7%),
Suwaïk (23,4%) ibBrzeska (21,6%).

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonego badania moĝna konstatowaÊ, ĝe:
1. Kryzys gospodarczy, zmuszajÈc miejskie gospodarstwa domowe wbPolsce do
ograniczenia wydatków, niewÈtpliwie
prowadzi do okreĂlonych przeksztaïceñ
wbzachowaniach nabywczych konsumentów oraz wbrealizowanych wzorach spoĝycia.
2. WiÚkszoĂÊ zbankietowanych gospodarstw
domowych, których sytuacja finansowa
ulegïa pogorszeniu wbporównaniu zbokresem sprzed kryzysu, podjÚïa próbÚ racjonalizowania zakupów. Owa racjonalizacja przejawiaïa siÚ czÚsto wbposzukiwaniu
tañszych produktów kosztem ich droĝszych odpowiedników, rezygnacji zbpewnych zakupów ib usïug bÈdě korzystaniu
zbróĝnego rodzaju promocji organizowanych przez sieci dyskontowe oraz superibhipermarkety.
3. Trendami nabierajÈcymi na sile wbokresie kryzysu gospodarczego wĂród miejskich gospodarstw domowych wb Polsce
sÈ: konsumpcja kolaboratywna, Ăwiadoma konsumpcja, sprytne zakupy,
freeganizm, social media, wirtualizacja
konsumpcji oraz domocentryzm.
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4. Siïa zmian wbzachowaniach nabywczych
miejskich konsumentów wywoïana kryzysem gospodarczym jest uzaleĝniona
wb najwiÚkszym stopniu od wysokoĂci
ib stabilnoĂci dochodów ankietowanych
gospodarstw domowych.
5. W warunkach kryzysu sïabnie trend do
serwicyzacji, który przejawia siÚ wbograniczeniu wydatków na usïugi. Wzrasta
natomiast znaczenie domocentryzacji
konsumpcji, która sprzyja zaspakajaniu odczuwanych potrzeb oraz uïatwia
organizacjÚ ĝycia codziennego wb wielu
gospodarstwach domowych.
6. Kupowanie najtañszych produktów oraz
wybieranie marek wïasnych sklepów
jest zachowaniem charakterystycznym
dla ankietowanych legitymujÈcych siÚ
wyksztaïceniem podstawowym ib zasadniczym zawodowym, natomiast wĂród
respondentów posiadajÈcych wyksztaïcenie wyĝsze, waĝnÈ rolÚ odgrywa konsumpcja oparta na Ăwiadomej ibprzemyĂlanej konsumpcji.
7. Konsumenci wbdobie kryzysu przywiÈzujÈ
wiÚkszÈ wagÚ do promocji cenowych oraz
preferujÈ komunikacjÚ nastawionÈ na
racjonalne argumenty, abnie na emocje.
8. W warunkach kryzysu gospodarczego
ankietowane gospodarstwa domowe
wykazujÈ wiÚkszÈ skïonnoĂÊ do korzystania zbróĝnych form samozaopatrzenia,
dotyczÈcego wytwarzania produktów
ibusïug we wïasnym zakresie.
9. Nowe trendy wb zachowaniach nabywczych gospodarstw domowych wbokresie
kryzysu sÈ bardziej dostrzegalne wĂród
mieszkañców duĝych aniĝeli maïych
miast.
Przypisy
1

76

Jak dowodzÈ badania przeprowadzone przez
D. Ariely’ego (2008, s. 84–119), wzrost wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych
jest wb duĝym stopniu konsekwencjÈ promocji
sklepowych, które wywoïujÈ tzw. efekt pieniÚdzy kasyna. Z badañ tych wynika dobitnie, ĝe
konsumenci wb swoich decyzjach zakupowych
kierujÈ siÚ gïównie celami krótkookresowymi.
WydajÈc posiadane Ărodki pieniÚĝne na bieĝÈcÈ
konsumpcjÚ, praktycznie tracÈ zboczu perspektywÚ dïugofalowÈ, zwiÈzanÈ ze swoim zdrowiem,
sylwetkÈ sprawnoĂciÈ itd. Wspomniane badania
Ariely’ego, ab takĝe seria badañ przeprowadzonych przez D. Khanemana ib A. Tversky’ego
(1979, s. 263–291) oraz A.R. Damasio (1994,
s. 87–137), wb sposób stanowczy doprowadziïy

2

3

4

do zakwestionowania paradygmatu ekonomicznego, zakïadajÈcego racjonalnoĂÊ zachowañ
konsumentów wbprocesie podejmowania decyzji
konsumpcyjnych na rynku. Zgodnie zb nowym
paradygmatem, na którym opiera siÚ ekonomia
behawioralna, zachowania nabywcze konsumentów majÈ charakter gïównie emocjonalny.
Wynika zb niego, ĝe gospodarstwa domowe
podejmujÈ decyzje konsumpcyjne pod wpïywem oddziaïywania caïego wachlarza róĝnorodnych boděców, abnie rachunku ekonomicznego.
Okazuje siÚ, ĝe strona emocjonalna zachowañ
konsumentów jest znacznie silniejsza niĝ sfera
racjonalna.
Wyraz oniomania (z gr. ȦȞȓȠȢ – sprzedawany)
zostaï wprowadzony przez niemieckiego lekarza
Emila Kraepelina na okreĂlenie chorobliwego
uzaleĝnienia od chÚci nabywania dóbr ib usïug,
spÚdzania wolnego czasu na zakupach. Jego
potocznym synonimem jest shopoholizm (z ang.
to shop – nabywaÊ, chodziÊ po zakupy).
Na terenie poszczególnych miast badania ankietowe zostaïy przeprowadzone na osiedlach:
Warszawa: Boernerowo, Grochów-Poïudnie,
Imielin, Jelonki, Kabaty, NadwiĂle, Nowodwory,
Pelcowizna, Piaski, Pyry, RadoĂÊ, Sadyba,
Salomea, SzczÚĂliwice, Tarchomin, Utrata,
Wrzeciono, Zacisze ibZawody.
Wrocïaw: Gaj, Grabiszyn, Klecina, Kowale,
LeĂnica, Nowy Dwór, Oporów, Pilczyce, Ratyñ,
Tarnogaj ibZakrzów.
Gdañsk: Anioïki, Brzeěno, Nowy Port, Osowa,
Przymorze Wielkie, Siedlce, Stogi, Strzyĝa,
Zaspa-Mïyniec ib¿abianka.
Toruñ: Bielawy, GrÚbocin nad StrugÈ, Na
Skarpie, Rubinkowo ibWrzosy.
Suwaïki: Daszyñskiego, Hañcza, Kamena,
Póïnoc II ibZielony ZakÈtek.
owicz: Bratkowice, Czajki, DÈbrówka, Kostka
ibLotników.
Brzesko: GrÈdy, KoïïÈtaja, Ogrodowa, Solskiego
ibWïadysïawa Jagieïïy.
Kostrzyn: Guïtowy, Piasta, Póïwiejska, Rycerza
Kostro ibWiktorowo.
¥wiadoma konsumpcja zwiÈzana jest zb zasadÈ
3R, której nazwa jest skrótem pochodzÈcym od
trzech angielskich czasowników: reduce, reuse
ibrecycle. Pierwszy czasownik oznacza wbjÚzyku
polskim tyle co ogranicz ib zachÚca do zmniejszenia konsumpcji ib rezygnacji zb kupowania
nowych ibczÚsto niepotrzebnych rzeczy. Z kolei
czasownik reuse oznacza wbjÚzyku polskim uĝyj
ponownie ibskïania, obile to moĝliwe, do wielokrotnego uĝywania produktów bÈdě produktów
wielokrotnego uĝytku, co wb efekcie przyczyni
siÚ do ograniczenia produkcji Ămieci. Natomiast
czasownik recycle oznacza recykluj, czyli przetwórz ib zachÚca do sortowania odpadów, co
umoĝliwia ich ponowne wykorzystanie ib wb ten
sposób chroni Ărodowisko przed nadmiernÈ
eksploatacjÈ ibzaĂmieceniem. MajÈc to wszystko
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na uwadze moĝna powiedzieÊ, ĝe Ăwiadoma
(etyczna) konsumpcja jest czÚsto okreĂlana jako
pewnego rodzaju pomysï na naprawÚ wspóïczesnego Ăwiata za pomocÈ „wïasnego portfela”.
Specyficznym rodzajem Ăwiadomej konsumpcji jest ekobuddyzm, który polega na zakupie
ĝywnoĂci ekologicznej oraz produktów sprawiedliwego handlu bÚdÈcego wyrazem poparcia dla przestrzegania praw czïowieka. Innymi
sïowy, zb buddyzmem ekologicznym mamy do
czynienia wówczas, gdy: ograniczamy konsumpcjÚ ib nabywamy wybrane kategorie produktów
(np.b energooszczÚdne ĝarówki), robimy zakupy
blisko swego miejsca zamieszkania, oszczÚdzamy
ib inwestujemy swoje pieniÈdze wb sposób odpowiedzialny, unikamy kupowania danych kategorii
produktów, do których mamy krytyczny stosunek (np. jajek zbchowu klatkowego, samochodów
spalajÈcych duĝe iloĂci paliwa) oraz nabywamy
produkty uĝywane oraz zbrecyclingu.
Slow food przeciwstawia siÚ szybkiemu, wygodnemu, ale jednoczeĂnie niezdrowemu ib nieracjonalnemu ĝyciu. Innymi sïowy slow food, propagujÈc powolny styl ĝycia, którego symbolem jest
Ălimak, propaguje prawo do smaku, który zgubiliĂmy wbcywilizacji konsumpcji, odnosi siÚ do decyzji
konsumentów, które sÈ cechujÈ siÚ racjonalnoĂciÈ.
Konsumpcja kolaboratywna opiera siÚ na idei
wspóïdzielenia ib tzw. produkt sernice approach,
czyli skupieniu siÚ na funkcji produktu bez
koniecznoĂci posiadania go na wïasnoĂÊ. Innymi
sïowy, nie potrzebujemy pïyty DVD, tylko
filmu, który moĝemy zb niej obejrzeÊ; po przeczytaniu ksiÈĝki moĝemy wymieniÊ jÈ na innÈ.
RozwiÈzania zbnurtu konsumpcji wspóïpracujÈcej siÚgajÈ od zwykïej sÈsiedzkiej wymiany przysïug, przez róĝnego typu biblioteki, po coraz
bardziej rozpowszechnione wb Europie rowery
miejskie (system, który pozwala mieszkañcom
krótkoterminowo korzystaÊ zbrowerów ustawionych na specjalnych stanowiskach wbwybranych
punktach miasta) czy systemy wspóïdzielenia
samochodów (np. ZipCar). Wedïug R. Botsman
coraz wiÚcej wspóïczesnych konsumentów
zamiast skupiaÊ siÚ na posiadaniu, wiÚkszÈ
wagÚ zaczyna przywiÈzywaÊ do funkcji, przeĝyÊ lub doĂwiadczeñ zwiÈzanych zb konkretnym
produktem, ab nastÚpnie przekazuje go dalej.
Konsumpcja kolaboratywna nie tylko pozwala
ograniczyÊ konsumpcjÚ indywidualnÈ ib niepotrzebne zakupy, lecz takĝe wzmacnia integracjÚ
ib wiÚzi spoïeczne. Szerzej na temat konsumpcji kolaboratywnej w: Gansky (2010); Shirky
(2010); Botsman ibRogers (2012).
Zwolennicy wymiany swoich ubrañ, ksiÈĝek,
biĝuterii lub niechcianych prezentów na inne,
dokonywane bezgotówkowo, czyli zbrÚki do rÚki,
to moda na oszczÚdzanie ibekologicznoĂÊ wbniebanalnym stylu zwana popularnie swappingiem.
Tego typu moda odbywa siÚ na tzw. swap parties
organizowanych regularnie (za poĂrednictwem
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portali internetowych) wb niektórych duĝych
miastach Polski (m.in. wb Warszawie, odzi,
Krakowie, Wrocïawiu, Poznaniu ib Szczecinie).
EntuzjaĂci swappingu ustalili nawet 10 paědziernika Ogólnopolskim Dniem Bezgotówkowej
Wymiany Ciuchów.
LOHAS to termin uĝyty po raz pierwszy przez
amerykañskich socjologów na przeïomie XIX
ibXX wieku. Konsumenci zaliczani do tej grupy,
wybierajÈc produkty zawsze kierujÈ siÚ wartoĂciami spoïecznymi ib Ărodowiskowymi. Oprócz
redukowania wïasnego negatywnego wpïywu na
Ărodowisko, niezwykle istotny jest dla Lohasów
rozwój osobisty ibpeïne wykorzystanie wïasnego
potencjaïu, oraz dÈĝenie do osiÈgniÚcia równowagi miedzy tym co otrzymujÈ iboddajÈ Ărodowisku, abtakĝe miÚdzy ciaïem ibduchem. Lohasami
sÈ gïównie ludzie mïodzi, dobrze wyksztaïceni
ib duĝo zarabiajÈcy oraz mieszkajÈcy wb duĝych
miastach bÈdě metropoliach.
Wirtualizacja oraz fonizacja konsumpcji spowodowaïy rozwój nowego trendu nazywanego
multitaskingiem, który jest umiejÚtnoĂciÈ wykonywania wielu czynnoĂci ib zadañ jednoczeĂnie.
Trend ten moĝna zaobserwowaÊ praktycznie
wbĝyciu codziennym konsumentów, przy sïuchaniu muzyki ibrównoczesnym czytaniu gazety czy
przeglÈdaniu stron internetowych ib równoczesnym korzystaniu zbkomunikatorów. WiÚkszoĂÊ
nowych urzÈdzeñ przenoĂnych, np. tabletów,
daje moĝliwoĂÊ jednoczesnego korzystania przez
uĝytkowników zb wielu aplikacji. Prawie kaĝde
nowe urzÈdzenie typu telefon komórkowy czy
e-czytnik, oprócz swoich podstawowych funkcji,
umoĝliwia równoczesne odtwarzanie plików tekstowych, graficznych ibděwiÚkowych.
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