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Konsument wobec wyzwań współczesnych megatrendów

Streszczenie

Celem rozważań jest przedstawienie współczesnych megatrendów ekonomicz-
nych, społeczno-kulturowych oraz technologicznych w perspektywie zmian,które 
wywołują w konsumpcji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na proces serwicy-
zacji konsumpcji, home banking, globalizację, rewolucję informacyjną i wirtuali-
zację konsumpcji oraz zmiany w systemie wartości postmodernistycznych wywie-
rające wpływ na zachowania w obszarze konsumpcji. Egzemplifikację rozważań 
stanowić będą badania pod kierunkiem autorki opracowania dotyczące zachowań 
konsumentów pod wpływem współczesnych megatrendów zrealizowane metodą 
sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety wśród stu-
dentów Wrocławia dobranych kwotowo z Uniwersytetu Wrocławskiego, Politech-
niki Wrocławskiej, Akademii Wychowania Fizycznego w 2013 roku oraz wśród 
konsumentów z Dolnego Śląska w 2014 roku w różnych przedziałach wiekowych. 
Badania miały na celu określenie wpływu zjawisk występujących przy określonych 
megatrendach na zachowania konsumenckie, a także określenie stosunku konsu-
mentów do współczesnych megatrendów jako determinant przemian społecznych. 
Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: serwicyzacja konsumpcji, homebanking, rewolucja informacyj-
na, ekologia konsumpcji, wirtualizacja konsumpcji, wartości postmodernistyczne.
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Globalizacja w kontekście współczesnych megatrendów rozwojowych 

Megatrendy rozwojowe pojawiły się w latach 80. XX wieku w społeczeństwie amery-
kańskim. Współcześnie pojęcie to odnosi się do zjawisk o charakterze globalnym i związa-
ne jest z rewolucją informatyczną i tworzeniem społeczeństw informacyjnych, wzrostem 
znaczenia międzynarodowych korporacji w procesie globalizacji, rozszerzaniem wpływu 
gospodarek rynkowych i znaczenia w nich sektora usług, a także pogłębiających się tenden-
cji ekorozwojowych.

W ostatnich kilku latach procesem, którego znaczenie odbiło się w największym stop-
niu na funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw i gospodarek był proces globalizacji. 
Globalizacja pojawia się w kontekście wielu analiz podejmowanych przez współczesną na-
ukę. Najwcześniejsze sposoby kategoryzacji globalizacji pochodzą z nauk ekonomicznych. 
Zatem trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek rozważania czy analizy bez odwołania się do 
tego procesu. Wywołuje on liczne kontrowersje i polemiki, ale z pewnością jest nieuchronny 
i prowadzi do coraz głębszych powiązań między różnymi systemami społeczno-gospodar-
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czymi. Interdyscyplinarne ujęcia globalizacji ujawniają różne wymiary interpretacyjne tego 
procesu. 

Globalizacja daje możliwość osiągania pewnych korzyści wynikających z uczestnictwa 
w rynku światowym przez zwiększanie możliwości dostępności do dóbr i usług w skali glo-
balnej. Przeciwnicy globalizacji upatrują w jej wpływie niebezpieczeństwo zaniku trady-
cyjnych wartości i wzorów kulturowych opartych na przestrzeganiu lokalnego porządku 
społecznego, ograniczenia aktywności obywateli w lokalnych organizacjach, pogłębianie 
się nierówności społecznych, spadek liczby miejsc pracy i marginalizację opieki społecznej 
przez wzrost znaczenia zachowań rynkowych, w których nie przywiązuje się większej wagi 
do problemów społecznych (Liberska 2002). 

Globalizacja powoduje rosnącą współzależność między gospodarkami na świecie, co 
ujawnił ostatni światowy kryzys gospodarczy i w konsekwencji prowadzi do znacznych 
dysproporcji między nimi. W Polsce przed przystąpieniem do Unii Europejskiej bezrobo-
cie wśród ludzi młodych wynosiło 43%. (Kołodko 2010). Bezrobocie nadal dotyka przede 
wszystkim ludzi młodych. W końcu I kwartału 2014 roku najliczniejszą grupę bezrobotnych 
stanowiły osoby w wieku 25-34 lata, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 
28,8%. Osoby w wieku do 24 lat stanowiły 17,5% bezrobotnych (GUS 2014). 

Międzynarodowa działalność podmiotów na różnych poziomach makroekonomicznych 
− gospodarek i sektorów oraz mikroekonomicznych − przedsiębiorstw, konsumentów i ryn-
ków, prowadzi do integracji w skali globalnej, ale wywołuje też współzależność międzyna-
rodową będącą efektem różnic w poziomie rozwoju i konkurencyjności światowej podmio-
tów rynkowych (Patrzałek 2010a).

Tendencje globalizacyjne wpływają też na zmiany dokonujące się w obrębie nowych cech 
kultury i wartości konsumpcyjnych. Ograniczenia ilościowe konsumpcji na rzecz wzrostu 
jej jakości oznaczają rezygnację z zakupu większej ilości tanich produktów na rzecz wyboru 
oferty o wyższych parametrach jakościowych i użytkowych. Konsumpcja demonstracyjna 
zaczyna ustępować miejsca zakupowi produktów funkcjonalnych wkorzystnej cenie. Wśród 
młodych konsumentów wzrasta ilość zakupów przez Internet ze względu nie tylko na niższą 
cenę zakupu, ale także lepszy dostęp do informacji o ofercie produktowej bądź usługowej 
i nowe możliwości podejmowania decyzji w domu stąd rosnące znaczenie domocentryzmu 
w konsumpcji (Patrzałek 2013a). Konsumenci oszczędzają czas przenosząc zachowania 
konsumenckie do sieci, a z tym zjawiskiem łączą się kolejne nowe trendy w konsumpcji, 
takie jak: serwicyzacja konsumpcji, home banking czy związana z domocentryzmem wirtu-
alizacja konsumpcji. 

Serwicyzacja konsumpcji

Zjawisko serwicyzacji konsumpcji dotyczy wzrostu udziału usług w strukturze konsump-
cji gospodarstwa domowego. Przyczyn rozwoju tego zjawiska należy poszukiwać w omó-
wionym wcześniej procesie globalizacji i wzroście znaczenia gospodarek rynkowychw skali 
międzynarodowej, a w nich przewagi sektora usług w strukturze tworzenia PKB. W kra-
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jach o rozwiniętych systemach rynkowych ponad połowę wydatków gospodarstw domo-
wych stanowią usługi. Rozwój produktów globalnych stwarza potrzebę korzystania z usług 
komplementarnych zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie produktów wykorzy-
stujących nowe technologie stosowane w telefonii komórkowej, komputerach czy sprzęcie 
RTV i AGD. Ponadto, substytucyjność w konsumpcji produktów zastępowanych usługami 
gastronomicznymi, transportowymi, hotelowymi, kosmetycznymi, medycznymi, odnowy 
biologicznej itp., nie tylko pozwala na oszczędność czasu, ale ze względu na wysoką profe-
sjonalność tych usług podnosi znacząco komfort życia. 

Współcześnie konsumpcja wkroczyła w czwartą fazę rozwojową związaną ze wzrostem 
znaczenia usług będących synonimem rozwoju cywilizacyjnego dającego możliwości za-
spokajania nie tylko potrzeb w zakresie użyteczności oferty, ale także w obszarze samoreali-
zacji, potrzeb poznawczych czy emocjonalnych związanych z rozwojem sektora edukacji, 
turystyki czy kultury.

Proces serwicyzacji konsumpcji uwarunkowany jest czynnikami natury socjopsycholo-
gicznej zależnymi od poziomu rozwoju kulturalnego, wykształcenia, obyczajów, struktury 
demograficznej, położenia społecznego czy skłonności do konformizmu (Bywalec 2007). 

Ze zjawiskiem serwicyzacji związany jest wzrost wykształcenia społeczeństw i pogłę-
biająca się specjalizacja zawodowa powodująca zapotrzebowanie na usługodawców w wą-
skich dziedzinach, a także zmieniające się relacje cenowe między dobrami materialnymi 
i niematerialnymi usługami powodujące coraz wyższy wskaźnik substytucyjności produk-
towej i usługowej.

Do podstawowych przyczyn serwicyzacji konsumpcji należą:
 - rozwój usług komplementarnych dla posiadanych dóbr,
 - substytucyjny charakter dóbr i usług – zastępowanie produktów usługami,
 - rozwój cywilizacyjny zwiększający popyt na usługi edukacyjne, informacyjne, tury-

styczne, kulturalne, ochraniarskie, ubezpieczeniowe etc.
Wzrost znaczenia usług niematerialnych w konsumpcji spowodował zjawisko zwane de-

materializacją konsumpcji (Patrzałek 2004). Konsumpcja wkracza w fazę postmaterialną 
związaną z wykorzystaniem specjalistycznych usług urządzania i wyposażania mieszkań, 
domów, ogrodów, ale także tworzeniem i stylizacją własnego wizerunku, modelowaniem 
ciała poprzez odpowiednie usługi stylistyczne, dietetyczne czy fitnessowe. 

Megatrendy technologiczne i wirtualizacja konsumpcji

Zmiany dotyczące tworzenia społeczeństwa informacyjnego związane są z megatrenda-
mi technologicznymi i wzrostem znaczenia transmisji informacji za pośrednictwem elektro-
nicznych mediów. Największe możliwości technologiczne w zakresie przekazywania infor-
macji i interaktywnej komunikacji daje Internet. 

M. Castells, hiszpański socjolog i wykładowca Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, 
uważa przeobrażenia technologiczno-komunikacyjne XX wieku (zwłaszcza lata70.) za 
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punkt zwrotny, w wyniku którego dokonuje się za sprawą technologii informacyjnej głęboka 
transformacja społeczna i kulturowa. Elementy te bowiem wpisały się w ciąg zdarzeń, któ-
re doprowadziły do powstania nowego paradygmatu społeczno-technologicznego (Castells 
2008a). Zinformatyzowana gospodarka globalna jest zorganizowana wokół centrów decy-
zyjnych i kontrolnych będących w stanie wprowadzać innowacje i zarządzać działaniami 
sieci firm za pośrednictwem zaawansowanych usług finansowych, ubezpieczeniowych, 
konsultingowych, marketingowych przezgromadzenie informacji i zarządzanie systemami 
informatycznymi bez względu na rodzaj sektora gospodarki. Wszystkie działania można 
zredukować do wytwarzania wiedzy i zarządzania informacją (Castells 2011b).

Sieci stają się strukturami otwartymi, zdolnymi do rozwijania bez ograniczeń, komu-
nikowania wewnątrz sieci wśród jednostek preferujących podobne kody komunikacyjne 
i wartości. Społeczna struktura oparta na sieci jest wysoce dynamicznym systemem podat-
nym na innowacje (Chyrowicz 2003).

Nowy system informowania przez dostarczanie klientom danych niezbędnych do podej-
mowania decyzji rynkowych, a także komunikacja marketingowa mają zapewnić skutecz-
ność oddziaływania na określone wybory. Konsument, dzięki informacjom zamieszczonym 
w Internecie, ma możliwość z jednej strony dotarcia do określonej oferty produktowej czy 
usługowej, porównania cen, zapoznania się z opiniami innych użytkowników, z drugiej zaś, 
przez zamieszczanie swoich komentarzy, staje się prosumentem kształtującym nowe inno-
wacje ofertowe. 

Dostęp do wiarygodnej informacji staje się podstawą podejmowania właściwych decyzji 
przez podmioty rynkowe zarówno konsumentów, jak i producentów. Różnorodność infor-
macji powoduje konieczność ich właściwej selekcji. Powstaje problem umiejętnego prze-
tworzenia informacji przez konsumenta oraz wyeliminowania niewiarygodnych źródeł. 

Postęp techniczny wytwarza, zwłaszcza u młodych konsumentów, postawy technocen-
tryczne, które polegają na pozytywnej ocenie wszystkiego, co jest rezultatem najnowszej 
technologii. Rozwój technologii powoduje wzmożoną aktywność także po stronie przedsię-
biorstw, które często zamiast lokalu kupują domeny internetowe (Bylok 2004).

Dzięki technologiom internetowym rozwija się wirtualizacja konsumpcji. Megatrendy 
technologiczne w pewien sposób przywiązały klientów korzystających z konsumpcji inter-
netowej do producentów przez stałą sieć łączność z konsumentami w systemie interaktyw-
nej komunikacji i nadały im możliwości w zakresie dopasowania ich oczekiwań do zmody-
fikowanej oferty.

W sieci można znaleźć informacje przybierające formy: serwisów internetowych czaso-
pism, witryn wwwprzedsiębiorstw, raportów spółek badawczych, informacji o działalności-
różnych instytucji, prospektów emisyjnych spółek giełdowych, które przez połączenie obra-
zu, tekstu i dźwięku dostarczają klientom szczegółowych informacji o cechach produktów 
(Mazurek-Łopacińska 2003). 

Rozwój technologii informatycznych daje konsumentowi możliwość dostępu do infor-
macji na temat określonego produktu czy usługi, a także szybkość w załatwianiu transak-
cji zakupu w sklepach internetowych. Konsument dokonujący zakupu za pośrednictwem 
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Internetu ma łatwy dostęp do innowacji produktowych, a także sam, przez zamieszczanie 
opinii o określonej ofercie, może te innowacje generować. Ponadto, zamieszczając komen-
tarze, zdjęcia na portalach społecznościowych tworzy często nowe style i wzorce w dziedzi-
nie konsumpcji. Rozwój nowych technologii stworzył wirtualne sposoby zarówno dokony-
wania zakupów, jak i transakcji płatniczych. Jedną z rozpowszechnionych form na polskim 
rynku jest możliwość zapłaty kartą kredytową. W warunkach kształtujących się tendencji 
recesyjnych w gospodarce światowej stanowi to zagrożenie wzrostu zadłużenia podmiotów 
w skali globalnej związane z możliwościami realizacji transakcji poprzez międzynarodowy 
zasięg kart kredytowych i swobody przemieszczania się w globalnym świecie. 

Home banking

Rozwój form zakupów za pośrednictwem Internetu oraz nowych technologii informa-
tycznych w dziedzinie korzystania z usług wygenerowały innowacyjne sposoby korzystania 
z produktów bankowych, do których należy home banking. Dostęp do internetowych kont 
bankowych umożliwia zarządzanie własnymi środkami płatniczymi z nieograniczonym 
dostępem czasowym. Za pośrednictwem tej formy kontaktu można regulować wszystkie 
swoje zobowiązania bez konieczności wychodzenia z domu zarówno w dziedzinie stałych 
i bieżącychpłatności (które można również zlecić bankowi do realizacji), a także dokonywać 
zakupów czy skorzystać z innych ofert produktowych banku, takich jak lokata czy kredyt. 

W Polsce rynek elektronicznej bankowości istnieje od roku 1993. Po raz pierwszy tę for-
mę kontaktu z klientem wprowadził Bank Rozwoju Eksportu. Obecnie ten rodzaj transakcji 
proponuje 26 z 73 banków działających na rynku, a kilkanaście innych przygotowuje się do 
jej wdrożenia. Klienci w Polsce coraz częściej korzystają z usług home banking załatwiając 
w nich ponad 88% transakcji przez telefon, co stanowi aż 98% wszystkich zleceń. Jednym 
z powodów niedostatecznej popularności wśród banków systemów home bankingu jest tro-
ska o bezpieczeństwo wykonywania operacji liniami telekomunikacyjnymi. Dostępne na 
rynku systemy różnią się zakresem oferowanych zabezpieczeń. Połączenia klienta z ban-
kiem mogą się odbywać nie tylko nie za pomocą publicznej telefonii, ale także poprzez sieć 
pakietową opartą na łączach kablowych, radiowych i satelitarnych (Computerworld 2014). 

Ekologizacja konsumpcji

Współcześnie ekologia powiązana jest z wieloma dyscyplinami nauki: biologią, medy-
cyną, chemią, fizyką, geologią, antropologią, ekonomią, matematyką czy cybernetyką.Wiele 
dziedzin nauk ekonomicznych, społecznych, politycznych, filozoficznych czy medycznych 
analizuje różne jej aspekty. Ekologia stanowi ważny przedmiot rozważań nauk ekonomicz-
nych bezpośrednio związany z zaspokajaniem potrzeb człowieka. Do obszaru zainteresowań 
nauk ekonomicznych należą kwestie ekologiczne związane z użytkowaniem dóbr, gospoda-
rowaniem środowiskiem przyrodniczym i zasobami nieodnawialnymi, ochroną środowiska 
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w procesie produkcji, podziału i konsumpcji, a także zależności między polityką gospodar-
czą i instrumentami realizacji polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej.

Rozważania nad ekologizacją konsumpcji wynikają z przyjęcia właściwej perspektywy 
teoretycznej związanej z konkurującymi ze sobą poglądami w dziedzinie rozwoju ekono-
micznego − ekonomizmu i ekologizmu. Pierwszy z nich zakłada, że najważniejszy jest roz-
wój ekonomiczny mierzony ilością produkcji i konsumpcji. Do cech ekonomizmu należą: 
apologia konkurencji, niewielka troska o życie przyszłych pokoleń, sztuczne kreowanie po-
trzeb. Z kolei ekologizm zakłada, że ekonomia powinna służyć wartościom kulturowym 
przy konieczności zachowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego zgodnego z wy-
mogami ekologicznymi i społecznymi, bazującego na trosce o jakość życia przyszłych po-
koleń. Zatem wyznaczniki tego nurtu sprowadzają się do prymatu kooperacji nad konku-
rencją, samorealizacji nad wydajnością pracy, przyjęcia mierników rozwoju jakościowego, 
a nie ilościowego dotyczące zdrowia, czystego środowiska, atmosfery zgody społecznej, 
oszczędności środków. Zamiast założeń sekularyzmu odnoszonego do ziemskiego wymiaru 
życia opartego na wartościach dostarczania przyjemności, posiadania władzy i pozycji spo-
łecznej,następuje przyjęcie zasad ekofilozofii wynikających z paradygmatu transcendencji 
i wartości mistycznych postulujących powściągliwość w zakresie pragnień konsumpcyjnych 
(Waloszczyk 1997).

Ekologizacja konsumpcji staje się współcześnie ważną częścią zachowańdekonsump-
cyjnych będących reakcją na zagrożenia dla człowieka i środowiska spowodowane nad-
mierną i marnotrawną konsumpcją. Odpady pokonsumpcyjne stają się równie niebezpieczne 
jak odpady poprodukcyjne. W rozwiniętych gospodarkach konsumenci nie tylko wybierają 
ekologiczne produkty, ale swoimi zachowaniami wymuszają na producentach zachowania 
proekologiczne. Zmiany w sferze konsumpcji dotyczą postaw nastawionych na konsumpcję 
zrównoważoną preferującą jakość nad ilością spożywanych produktów, opartą na dbałości 
o zdrowie. Wzrastająca świadomość konsumencka i propagowanie zdrowego stylu życia 
przez organizacje i ruchy ekologiczne odwracają niekorzystne trendy na rzecz świadomej 
konsumpcji, opartej na racjonalnych wyborach konsumenckich, rezygnacji z żywności wy-
sokokalorycznej i przetworzonej oraz stosowaniu diet zbilansowanych dostosowanych do 
wieku, trybu życia i aktywności zawodowej (Patrzałek 2013a). 

Megatrendy społeczno-kulturowe i wartości postmodernistyczne

Społeczeństwa globalne podlegają nowym megatrendom społeczno-kulturowym opar-
tym na dominacji wartości kultury postmodernistycznej. Preferowanymi wartościami stają 
się: pluralizm, zróżnicowanie, wielokulturowość, brak hierarchii i tolerancji czy deprecjacja 
autorytetów. Wielokulturowość prowadzi do różnorodności postaw i stylów życia. Wartością 
dla konsumentów staje się możliwość wyrażania własnej indywidualności przez nabywanie, 
posiadanie i użytkowanie dóbr i usług,przez co wyrażają swoją tożsamość. Tożsamość za-
wodowa, jako ważna wartość epoki modernizmu, zaczyna ustępować miejsca tożsamości 
produktowej. Kryzys takich tradycyjnych wartości, jak: szczęście, rodzina, godność jako 
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wynik przemian transformacyjnych w Polsce spowodował pojawianie się wartości społe-
czeństwa konsumpcyjnego, do których należą: sukces, posiadanie, dóbr, lęk przed utratą 
pozycji, wykluczeniem (Patrzałek 2013b).

Wizerunek marki produktu jest ważnym i często jedynym motywatorem dokonywanych 
zakupów konsumpcyjnych. Autoprezentacja staje się jednym z najważniejszych elementów 
komunikacji z otoczeniem zwłaszcza wśród ludzi młodych wykorzystujących do tego celu 
social media. Wartością dla konsumentów jest wyrażanie swojej indywidualności przez na-
bywanie i użytkowanie produktów oraz usług.

Wzrost znaczenia orientacji konsumpcyjnej w społeczeństwie polskim nastąpił w wyni-
ku transmisji wzorów globalnej kultury konsumenckiej. W naszej rzeczywistości ścierają się 
dwie orientacje kulturowe: siermiężny liberalizm rodzinnego kapitalizmu z finezyjnym kon-
sumpcjonizmem bogatego świata. Trzecia najmłodsza generacja Polaków pokolenia urodzo-
nego w latach 80., tzw. dzieci wolnego rynku, dojrzewała w czasach, kiedy jej orientacje 
życiowe kształtowały się pod wpływem ideologii sukcesu i konsumpcjonizmu globalnej 
kultury (Szafraniec 2002).

Z badań prowadzonych pod kierunkiem autorki dotyczących strategii życiowych poko-
lenia postransformacyjnego wynika, iż w zachowaniach osób prezentujących postawę pro-
konsumpcyjną wstępuje skłonność do zakupów, mimo deklarowanego negatywnego doń 
nastawienia. W postawach tego pokolenia widoczne są tendencje do zachowań dekonsump-
cyjnych związanych z przestrzeganiem diet. Większość uważa je za wymóg zdrowia, egza-
min silnej woli, a także przedłużenie życia i młodości choć stosowanie diet z powyższych 
powodów znacznie się obniża (Patrzałek 2010b).

Megatrendy w zachowaniach konsumenckich studentów wrocławskich 
uczelni

W celu oceny wpływu współczesnych megatrendów na zachowanie studentów w roku 
2013 wykonano badania wśród 200 studentów wrocławskich uczelni dobranych kwoto-
wo z Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej i Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki an-
kiety standaryzowanej.

Wśród badanych współczesnych megatrendów dostrzeganych wśród wrocławskich kon-
sumentów była serwicyzacja konsumpcji. Stosunek studentów do posiłków jadanych poza 
domem badano w zależności od dochodów gospodarstwa domowego studenta(por. tabela 1).

Serwicyzacja konsumpcji staje się coraz popularniejszym zjawiskiem ze względu na 
możliwość oszczędności czasu. Najczęściej studenci spożywają posiłki kilka razy w mie-
siącu z dominującym przedziałem dochodowym 500-1000 zł na 1 osobę w gospodarstwie 
domowym respondenta (40% respondentów) oraz kilka razy w tygodniu z dochodami do 
500zł na 1 osobę w gospodarstwie domowym (28% badanych). W badaniach wrocławskich 
studentów najczęściej wskazywano na brak czasu związanego z koniecznością sporządzenia 
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obiadu w domu (48% ogółu badanych), ponadto na możliwość spotkania ze znajomymi 
(37,8% badanych), a także na spożywanie potraw, których nie przygotowują w domu (13,5% 
ogółu). 

Tabela 1
Częstotliwość spożywania posiłków poza domem, a dochody miesięczne na 1 osobę 
w gospodarstwach domowych respondentów 

Wyszczególnienie
Dochody miesięczne gospodarstw domowych badanych

Ogółem
do 500 zł 500- 

1000 zł
1001- 

1500 zł
1501- 

2000 zł
Powyżej 
2000 zł

Codziennie 
Liczebność
%

0
0,0%

4
2,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

4
2,0%

Kilka razy w tygodniu
Liczebność
%

28
14,0%

16
8,0%

8
4,0%

4
2,0%

0
0,0%

56
28,0%

1-2 razy w tygodniu
Liczebność
%

8
4,0%

12
6,0%

16
8,0%

0
0,0%

0
0,0%

36
18,0%

Kilka razy w miesiącu
Liczebność
%

20
10,0%

40
20,0%

16
8,0% 

0
0,0%

4
2,0%

80
40,0%

1-2 razy w miesiącu
Liczebność
%

4
2,0%

8
4,0%

8
4,0%

0
0,0%

0
0,0%

20
10,0%

Rzadziej
Liczebność
%

0
0,0%

4
2,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

4
2,0%

Ogółem
Liczebność
%

60
30,0%

84
42,0%

48
24,0%

4
2,0%

4
2,0%

200
100,0%

Źródło: badania pod kierunkiem autorki w 2013 roku.

W dalszej części badań określono stosunek studentów do home banking w zależności od 
podejmowania pracy przez studenta (por. tabela 2).

Z home banking częściej korzystają studenci, którzy pracują obecnie bądź pracowali 
w ostatnim półroczu (56% ogółu). Jedynie 12% badanych nie korzystało w ogóle z ban-
kowości elektronicznej, a wśród nich najczęściej nie pracujący w ostatnim półroczu.
Niezależnie od wysokości dochodów na 1 osobę w gospodarstwie domowym respondenta, 
najpopularniejszą formą były przelewy internetowe wśród 93,5% ogółu badanych oraz ko-
rzystanie z płatniczych kart kredytowych przez 91,3% respondentów, następnie płacenie za 
zakupy internetowe (69,6% wskazań) oraz doładowania telefonów prepaid wśród 45,7% 
respondentów.
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Tabela 2
Korzystanie z home bankingu a podejmowanie pracy przez studenta 

Wyszczególnienie

Praca

Ogółem
Praca obecna

Praca 
w ostatnim 
półroczu

Brak pracy 
w ostatnim 
półroczu

Korzystanie z bankowości elektronicznej 
Liczebność
%

52
26,0% 

60 
30,0%

64
32,0%

176
88,0%

Nie korzystanie z bankowości elektronicznej
Liczebność
%

4
2,0%

4
2,0%

16
8,0%

24
12,0%

Ogółem
Liczebność
%

56
28,0%

64
32,0%

80
40,0%

200
100,0%

Źródło: jak w tabeli 1.

Na tle współczesnych megatrendów związanych z rewolucją informacyjną silny wpływ 
na zachowanie młodych konsumentów wywiera wirtualizacja konsumpcji i związane z nią 
poszukiwanie informacji na temat produktów i usług przez Internet oraz nabywanie za jego 
pośrednictwem dóbr. Na Internet, jako źródło informacji o produktach, wskazało 78% ba-
danych, najczęściej z Uniwersytetu Wrocławskiego (34% ogółu badanych studentów) oraz 
z Politechniki Wrocławskiej (28% ogółu). Podobny odsetek studentów (78% ogółu) doko-
nywało zakupów przez Internet najczęściej za pośrednictwem serwisów aukcyjnych, np. 
Allegro, eBay (55,0% badanych studentów) oraz sklepów internetowych 45,0% ogółu ba-
danych. 

W zakresie uznawanych wartości postmodernistycznych 86% studentów wskazało, iż 
konsumpcja służy zaspakajaniu potrzeb i czerpaniu przyjemności z życia. Wśród preferowa-
nych wartości 79,6% badanych uznało maksymalne korzystnie z życia. Zdaniem badanych 
konsumuje się nie tylko produkty, ale i czas wolny. Duże znaczenie przywiązują do zajęć 
sportowych 48% badanych kobiet i 26% badanych mężczyzn. Kariera w opinii 55,1% bada-
nych służy możliwości samorealizacji. 

Stosunek konsumentów do współczesnych megatrendów

W celu poznania stosunku konsumentów do współczesnych megatrendów dokonano 
badań na terenie Dolnego Śląska w 2014 roku obejmujących próbę 200 respondentów do-
branych z zachowaniem równoliczności kwot w poszczególnych przedziałach wieku, płci, 
wykształcenia respondenta i rodziców, zawodu, miejsca zamieszkania, osiąganego dochodu 
brutto dokonano metodą sondażu z zastosowaniem kwestionariusza ankiety. 
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Ważnym aspektem badań było określenie przez badanych respondentów proce-
sów należących do współczesnych megatrendów. Większość respondentów (67% ba-
danych) spotkało się z pojęciem megatrendów najczęściej w ujęciu przemian spo-
łecznych. Wśród wskazanych procesów należących do współczesnych megatrendów 
respondenci wskazywali na technologię 63% ogółu, powstanie społeczeństwa infor-
macyjnego 53%, ruchliwość społeczną 43%, globalizm 42% oraz konsumpcjonizm 
39% (por. wykres 1).

Wykres 1 
Procesy należące do współczesnych megatrendów w opinii respondentów (w %)

Źródło: badania pod kierunkiem autorki w 2014 roku.

Procesy technologiczne w opinii badanych wywarły ogromny wpływ na powstanie spo-
łeczeństwa informacyjnego. Z badań wynika, iż 76% respondentów zetknęło się z pojęciem 
społeczeństwa informacyjnego. Najważniejszą cechą społeczeństwa informacyjnego w opi-
nii 44% badanych jest wirtualizacja w dalszej kolejności standaryzacja i innowacyjność (por. 
wykres 2).

Wśród procesów silnie oddziałujących w ramach współczesnych megatrendów respon-
denci wymieniali globalizm. Postrzeganie procesu globalizacji w aspekcie wpływu na spo-
łeczeństwo przedstawiono na wykresie 3.

Większość badanych prezentuje pozytywne postawy wobec globalizmu. Za zjawisko 
raczej pozytywne i zdecydowanie pozytywne globalizację uznało 77% badanych respon-
dentów. Wśród cech przypisywanych globalizacji najczęściej pojawiały się jednolitość 
przypisywana przez 76% badanych oraz działania o zasięgu ogólnoświatowym wśród 66% 
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Wykres 2
Cechy społeczeństwa informacyjnego w opinii badanych

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 3
Wpływ globalizacji na społeczeństwo w opinii badanych

Źródło: jak w wykresie 1.
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respondentów, a także terminem tym określano globalną wioskę oraz swobodny przepływ 
ludzi i towarów. 

Podsumowanie

Wśród analizowanych współczesnych megatrendów rozwojowych najsilniejszy wpływ 
na zmianę zachowań konsumenckich wywarła rewolucja technologiczna. Przyczyniła się 
ona nie tylko do powstania społeczeństwa informacyjnego, ale wygenerowała także nowe 
trendy w konsumpcji. Z badań prowadzonych pod kierunkiem autorki w 2014 roku wynika, 
iż właśnie procesy technologiczne i powstanie społeczeństwa informacyjnego są najczęściej 
wskazywane przez respondentów jako zjawiska towarzyszące współczesnym megatrendom. 
Do cech społeczeństwa informacyjnego badani zaliczali wirtualizację, standaryzację i inno-
wacyjność.

Z rozwojem technologicznym związany jest wzrost zjawisk o charakterze globalnym, 
te z kolei wywołują zmiany w obrębie nowych cech kultury i wartości konsumpcyjnych. 
Konsumenci przenoszą swoje zachowania do sieci i kształtują wzory w dziedzinie wirtuali-
zacji konsumpcji, do których należą nie tylko zakupy przez Internet, ale także innowacyjne 
sposoby korzystania z usług bankowych, edukacyjnych, zdrowotnych czy turystycznych 
oraz wchodzą w nowe role prosumentów.

Globalizacji w opinii badanych towarzyszą zazwyczaj postawy umiarkowanie pozytyw-
ne bowiem obok cech związanych ze swobodnym przepływem towarów i ludzi powodują 
one międzynarodową współzależność.Na tle zagrożeń wywołanych współczesnymi proble-
mami recesyjnymi pojawiły się nowe sposoby zachowań dekonsumpcyjnych związane nie 
tylko z konsumpcją asekuracyjną i zagrożeniem bezrobociem, ale także konsumpcją proja-
kościową oraz wymogami ekologii konsumpcji.

W obrębie współczesnych megatrendów społeczno-kulturowych nastąpiły zmiany 
w systemie aksjonormatywnym związane z zanikiem tradycyjnych wartości i pojawie-
niem się wartości postmodernistycznych, takich jak: pluralizm, wielokulturowość pro-
wadzące do powstania tożsamości produktowej będącej nową formą komunikowania 
społecznego.
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Consumer in the Face of Challenges of the Contemporary Megatrends

Summary

An aim of considerations is to present the contemporary economic, socio-cul-
tural and technological megatrends in the perspective of changes which they cause 
in consumption. A particular attention is paid to the process of consumption servi-
cisation, homebanking, globalisation, information revolution and virtualisation of 
consumption as well as the changes in the system of postmodernist values affecting 
behaviours in the area of consumption. Exemplification of the considerations will 
be surveys carried out under direction of the author concerning consumers’ behav-
iours influenced by the contemporary megatrends, implemented by the method of 
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diagnostic survey with the use of a questionnaire among students of Wroclaw taken 
by quotas from the University of Wroclaw, the Wroclaw University of Technology 
and the University of Physical Education in 2013 as well as among consumers from 
the Lower Silesia in 2014 in various age intervals. The surveys were aimed at de-
scription of the impact of phenomena taking place with the definite megatrends on 
consumers’ behaviours as well as description of the consumers’ attitude towards the 
contemporary megatrends as the determinants of social transformations. The article 
is of the research nature.

Key words: consumption servicisation, homebanking, information revolution, 
ecology of consumption, consumption virtualisation, postmodernist values.

JEL codes: D11

Потребитель перед лицом вызовов современных мегатрендов

Резюме

Цель рассуждений – представить современные экономические, социаль-
но-культурные и технологические мегатренды в перспективе изменений, 
которые они вызывают в потреблении. Особое внимание обратили на про-
цесс сервизации потребления, homebanking, глобализацию, информационную 
революцию и виртуализацию потребления, а также на изменения в системе 
постмодернистских ценностей, оказывающие влияние на поведение в сфере 
потребления. Экземплификацию рассуждений представляют исследования 
под руководством автора разработки, касающиеся поведения потребителей 
под влиянием современных мегатрендов, проведенные по методу диагно-
стического зондажа с использованием вопросника анкеты среди студентов 
г. Вроцлава, подобранных сэмплированием по квотам из Вроцлавского уни-
верситета, Вроцлавского политехнического университета, Академии физи-
ческой культуры в 2013 г., а также среди потребителей из Нижней Силезии  
в 2014 г. в разных возрастных группах. Исследования преследовали собой цель 
определить влияние явлений, выступающих при определенных мегатрендах, 
на потребительское поведение, а также определить отношение потребителей  
к современным мегатрендам как детерминанты социальных изменений. Ста-
тья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: сервизация потребления, homebanking, информационная 
революция, экология потребления, виртуализация потребления, постмодер-
нистские ценности.
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