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WSPÓŁCZESNE TRENDY 

W ZACHOWANIACH MŁODYCH NABYWCÓW MEBLI 
 

 

Wprowadzenie 

Transformacja systemowa w Polsce i procesy globalizacji zmieniające warunki 

funkcjonowania rynku kształtują zachowania konsumentów, w tym również nabywców mebli. 

W ostatnich latach w zachowaniach nabywczych konsumentów można wyróżnić pewne 

tendencje, które w relatywnie dużym stopniu odnoszą się do rynku mebli. Do ciekawszych 

poznawczo można zaliczyć: procesy globalizacyjne oraz związany z tym postęp w rozwoju 

różnych form komunikacji, szybki przepływ informacji z wykorzystaniem współczesnych 

mass mediów (niemalże nieograniczony dostęp do Internetu, globalne kampanie reklamowe), 

wzrost przestrzennej mobilności (możliwość przemieszczania się dzięki tanim liniom 

lotniczym), otwarcie granic itp. Aspekty te wzmagają postępującą homogenizację potrzeb 

i wzorów zachowań oraz powodują, iż w wyniku efektu naśladownictwa
1
 wzorców 

zachodnioeuropejskich (głównie niemieckich, ale również angielskich i francuskich), które to 

z kolei kształtowane są przez standardy konsumpcyjne występujące na rynku amerykańskim, 

zmienia się styl życia konsumentów, systemy wartości, gusty i ich wzorce estetyki. Tendencje 

do przejmowania zagranicznych wzorców zachowań nabywców mebli, w tym młodych 

konsumentów, są obserwowane również w Polsce
2
. 

Celem opracowania jest analiza wybranych współczesnych trendów w zachowaniach 

młodych nabywców mebli
3
. 

                                                 
1
 W najszerszym ujęciu naśladowanie to świadome lub nieświadome zachowanie polegające na kopiowaniu 

innych (decyzji, postaw, zachowań, preferencji). Natomiast naśladownictwo w konsumpcji określane jest jako 

powielanie poziomu i struktury spożycia, a jednocześnie pewnych aspektów lub nawet całych wzorów 

konsumpcji charakterystycznych dla innych nabywców i ich grup. Zob.: A. Burgiel, Przejmowanie wzorów 

konsumpcyjnych w kontekście stratyfikacji społecznej [w:] Z. Kędzior, M. Jaciow (red.), Konsument. 

Gospodarstwo domowe. Rynek. Polska – Europa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 

Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2009, s. 65. 
2
 Na przykład w preferencjach zakupowych hiszpańskich nabywców mebli obserwuje się mniejsze 

zainteresowaniu meblami drogimi, zdobionymi i wytwarzanymi tradycyjnie na rzecz wyrobów o prostej 

konstrukcji, lekkich, bardziej funkcjonalnych i zdecydowanie tańszych. Por.: J. Brzozowski, Meble sprzedane za 

5 mld, „Dziennik – Gazeta Prawna” 27 stycznia 2011, nr 18. Można zatem przypuszczać, że tendencja ta 

również będzie występowała w przypadku polskich nabywców mebli, którzy wzorują się na postępowaniu 

konsumentów Europy Zachodniej. 
3
 W niniejszym opracowaniu za młodych nabywców uznaje się osoby w wieku 19-34 lata. Ponadto pojęcia 

„młody nabywca” oraz „młody konsument” uważane są za synonimy. 



 

 

1. Nowe tendencje w zachowaniach nabywców mebli 

Badając dostępne źródła wtórne opisujące zachowania konsumentów należy zwrócić 

uwagę, iż coraz częściej poruszana jest w nich tematyka dotycząca nowych zjawisk 

związanych z konsumpcją, które zachodzą w polskim społeczeństwie
4
. Pomimo, iż opisują 

one ogólne tendencje w postępowaniu współczesnych nabywców, to w większości można je 

również odnieść do zachowań konsumentów na rynku mebli, w tym młodych konsumentów. 

W zachowaniach nabywców można zaobserwować pozorne sprzeczności – z jednej 

strony kreowane (zwłaszcza przez współczesne środki masowego przekazu) wzorce 

postępowań konsumentów sprzyjają ujednoliceniu się konsumpcji (homogenizacja); z drugiej 

wyraźnie wykształca się dążenie do wyrażania siebie, co sprzyja silnemu różnicowaniu się 

trendów w konsumpcji (heterogenizacja)
5
 – rysunek 1. 

 

Rysunek 1. Współczesne trendy w zachowaniach konsumentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: C. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 206-213; E. Kieżel (red.), Konsument i jego zachowania na rynku 

europejskim, PWE, Warszawa 2010, s. 181-182; J. Woś, J. Rachocka, M. Kasperek-Hoppe, Zachowania 

konsumentów – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, 

s. 133-165. 

 

                                                 
4
 Więcej na temat globalnych trendów w zachowaniach konsumentów w: F. Popcorn, L. Marigold, Clicking: 17 

Trends That Drive Your Business And Your Life, Harper Paperbacks, New York 1998; C. Bywalec, Konsumpcja 

w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 137-164; C. Bywalec, 

Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 194-238; J. Woś, 

J. Rachocka, M. Kasperek-Hoppe, Zachowania konsumentów – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 138. 
5
 Obserwacje oraz badania wskazują, że wraz z homogenizacją konsumpcji pojawia się i narasta zjawisko 

heterogenizacji. Zob.: E. Kieżel (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa 

2010, s. 180-182; C. Bywalec, Konsumpcja a rozwój…, op. cit., s. 209-210. Znamienne, że obie te tendencje 

z natury przeciwstawne na swój sposób się uzupełniają. Relacje między tymi zjawiskami mogą mieć, 

w zależności od okoliczności, charakter komplementarny lub substytucyjny, a w ich ewaluacji nietrudno 

doszukać się również współdziałania. 

Trendy w zachowaniach konsumentów 

homogenizacja heterogenizacja 

detradycjonalizacja 

urbanizacja 

globalizacja domocentryzm prosumeryzm 

kastomeryzacja 



Homogenizacji konsumpcji towarzyszy zjawisko detradycjonalizacji zachowań 

konsumentów polegające na zmniejszaniu się roli lokalnych tradycji i zanikaniu folkloru oraz 

obrzędowości. Można domniemywać, iż tendencja ta będzie również przejawiała się 

w decyzjach zakupowych nabywców mebli, którzy pod wpływem wzorców 

ogólnoświatowych będą preferowali nowoczesne meble, rezygnując z zakupu mebli 

regionalnych. Zjawisku detradycjonalizacji sprzyja upowszechnianie się miejskiego stylu 

życia na wsi, zwane urbanizacją konsumpcji. W efekcie zacierają się też różnice 

w zachowaniach nie tylko mieszkańców wsi i miast, ale też kobiet i mężczyzn (podobny 

sposób ubierania się, te same pasje, formy spędzania czasu wolnego). Jak zauważa się, 

detradycjonalizacja w kulturach, które pielęgnują jeszcze swoje lokalne zwyczaje i tradycje, 

może stać się bodźcem do różnicowania konsumpcji, czyli jej heterogenizacji. Przewiduje się, 

że tendencje te będą się w najbliższym czasie nasilać, wpływając na preferencje i proces 

decyzyjny nabywców mebli
6
. 

Dążenie do wyrażenia siebie i ujawnienie się trendu do jak największej indywidualizacji 

kupowanych produktów (np. służących dekoracji i wyposażenia wnętrz) jest silnie związane 

z tendencją do łączenia funkcji estetycznych i użytkowych, gdyż cechy te postrzegane są jako 

silnie za sobą związane
7
. W postępowaniu nabywców zauważalny jest wzrost znaczenia 

estetyki w ich bezpośrednim i dalszym otoczeniu oraz przemiany w kanonach estetycznych 

(wyraźne zmiany w projektowaniu i urządzaniu domów oraz terenów przyległych również 

w otoczeniu nowobudowanych osiedli mieszkaniowych, a także modernizacji obszarów 

istniejących, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich)
8
. 

Coraz częściej też współcześni konsumenci chcą być nie tylko nabywcami, ale też 

współtwórcami użytkowanego dobra. Popularyzacja takiej kooperacji producentów 

z konsumentami oznacza duże, niemal rewolucyjne zmiany w technologii oraz organizacji 

procesów produkcji i dystrybucji towarów
9
. Zainteresowanie produktami identyfikującymi ich 

właściciela prowadzi do upowszechnienia się zjawiska nazwanego prosumeryzmem lub 

prosumpcją
10

. Prosumeryzm to nowa, proaktywna postawa konsumentów cechująca się 

                                                 
6
 Na podstawie: E. Ratajczak, Społeczne czynniki popytotwórcze oraz zachowania nabywcze na rynku mebli 

i wyrobów drzewnych, „Przemysł Drzewny” 2008, nr 7-8, s. 46-48. 
7
 Za: E. Kieżel (red.), Konsument…, op. cit., s. 182. 

8
 Zob.: E. Ratajczak, Społeczne…, op. cit., s. 46-48. 

9
 Por.: C. Bywalec, Konsumpcja a rozwój…, op. cit., s. 212. 

10
 Stąd konsumenci będący po części wytwórcami i projektantami produktów i usług dla nich przeznaczonych 

noszą miano prosumentów. Źródłosłów tego terminu przedstawia się jako: proaktywny + konsument, producent 

+ konsument lub: profesjonalista + konsument. Niezależnie od tego, które wyjaśnienie się rozważa, wszystkie 

zakładają aktywność samego konsumenta. Zob.: N. Hatalska, Nie tylko wielka piątka, czyli ambient media 

i marketing szeptany jako alternatywne formy komunikacji [w:] H. Mruk (red.), Reklama i PR na rozdrożu?, 

Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2008, s. 51-61. Szerzej na temat prosumpcji w: A. Toffler, Trzecia fala, 



większą skłonnością do przejmowania części pracy dotychczas wykonywanej przez 

producenta po to, aby płacić mniej lub uzyskać produkt bardziej dostosowany do 

indywidualnych potrzeb
11

. Takie współuczestnictwo konsumentów w wytwarzaniu 

produktów ma też miejsce na rynku mebli, gdy nabywcy kupują w sklepie meble, a sami je 

w domu składają, lub gdy biorą czynny udział w ich projektowaniu (meble na zamówienie). 

Zapotrzebowanie na zindywidualizowane produkty kreuje też inną tendencję w zachowaniach 

konsumentów, a mianowicie kastomeryzację (customization). Związana jest ona 

z proponowaniem przez producentów i sprzedawców ofert specjalnie dostosowanych do 

gustów i preferencji indywidualnego nabywcy, tym samym polega na utrzymywaniu relacji 

z konsumentami oraz na przynajmniej częściowej rezygnacji z produkcji masowej. Taka 

strategia zwiększa koszty produkcji, ale jak stwierdza się w literaturze przedmiotu, nabywcy 

są gotowi płacić więcej za otrzymywany w ten sposób komfort, gdyż konsumenci wybierają 

produkty albo o najniższych cenach, albo dobra, których ceny są bardzo wysokie. 

W konsekwencji, artykuły będące w średnim przedziale cenowym nie są postrzegane jako 

godne uwagi
12

. 

Warto zauważyć, iż ważnym czynnikiem transformacji w zachowaniach konsumentów 

są modyfikacje wytwarzanych produktów, również mebli, oraz sposoby ich dystrybucji 

i użytkowania. W ostatnich dekadach występuje nieustanna modernizacja produktów, zmiana 

ich parametrów funkcjonalnych, która ma istotny wpływ na popyt oraz sposoby zaspokajania 

potrzeb. W zachowaniach konsumentów można zauważyć preferencje produktów 

wielofunkcyjnych, stylizowanych, indywidualnych itp., które mają spełniać funkcje 

wynikające nie tylko z ich techniczno-użytkowych parametrów, ale też powinny posiadać 

tzw. wartości identyfikacyjne, czyli dowartościowywać, czy nawet wyrażać osobowość ich 

użytkownika
13

. Zatem należy domniemywać, że współcześni konsumenci przywiązują wielką 

wagę do zewnętrznych, wizualnych cech produktu, także mebli. W związku z tym uważa się, 

że wzornictwo przemysłowe, które podnosi estetykę produktu, wzrosło do rangi sztuki. 

Domy, mieszkania i wiele produktów codziennego użytku (w tym meble) stało się niemal 

swoistymi dziełami sztuki i są one wytworem profesjonalnych artystów
14

. 

                                                                                                                                                         
Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań 2006; C. Bywalec, Konsumpcja w teorii…, op. cit., s. 153; E. Kieżel (red.), 

Konsument…, op. cit., s. 182; C. Bywalec, Konsumpcja a rozwój…, op. cit., s. 220-222; J. Woś, J. Rachocka, M. 

Kasperek-Hoppe, Zachowania…, op. cit., s. 161. 
11

 Zob.: http://www.crnavigator.com/art6/prosument_producent_profesjonalista.html (na dzień 1 czerwca 2012 roku). 
12

 Według: A. Cybulska, Nic między premium a economy?, „Marketing w Praktyce” 2008, nr 5; E. Kieżel (red.), 

Konsument…, op. cit., s. 183. 
13

 Por.: C. Bywalec, Konsumpcja a rozwój…, op. cit., s. 212-213. 
14

 Jak wynika z analizy literatury przedmiotu, „we współczesnym wzornictwie przemysłowym doszło do 

połączenia ‘wielkiej sztuki’ i ‘małej sztuki’, czyli użytkowej. (…) Początków tej syntezy ‘wielkiej’ i ‘małej’ 



Wraz z rozwojem rynku, a także wzrostem ilości przedsiębiorstw oferujących meble, 

nabywcy stają się coraz bardziej wymagający nie tylko w stosunku do cech kupowanych 

mebli i placówek handlowych, ale też oczekują kompleksowej i fachowej obsługi, zarówno 

w czasie zakupu, jak i w fazie pozakupowej. Zjawisko to nosi miano szeroko rozumianej 

wygody (convenience) i polega na kompleksowej obsłudze związanej z zakupem mebli – od 

doradztwa i zaprojektowania wnętrza mieszkania/domu wraz z wszelkimi jego elementami, 

natychmiastową dostawę i montaż, a także możliwość ewentualnego uzupełniającego zakupu, 

nawet po upływie dłuższego czasu
15

. 

Kolejnym trendem obserwowanym współcześnie w zachowaniach konsumentów jest 

domocentryzm przejawiający się w wykonywaniu różnych czynności w mieszkaniu/domu, 

które tradycyjnie podejmowane są poza miejscem zamieszkania. Domocentryzm (inaczej 

domocentryzacja) polega na koncentracji na własnym domu i najbliższej rodzinie, na chęci 

zaspokajania swoich potrzeb np. kulturalnych i rekreacyjnych bez wychodzenia z mieszkania. 

Z uwagi na szybki rozwój techniki możliwe jest obecnie dokonywanie zakupów czy 

wykonywanie pracy bez konieczności opuszczania własnego mieszkania. Konsekwencją 

takiego zachowania konsumentów jest konieczność wyposażenia domu w różnego rodzaju 

produkty
16

. Zjawisko to może przejawiać się w zachowaniach nabywców mebli, gdyż 

decydując się spędzać więcej czasu w domu, mogą oni potrzebować różnego rodzaju mebli. 

Niekiedy domocentryzm określany jest jako zjawisko „kokonizacji” (cocooning) 

przejawiające się w priorytecie dla prywatności. Zmęczenie nabywców ciągłą pogonią za 

postępem w każdej dziedzinie życia, a także pośpiech w życiu codziennym przyczyniają się 

do swoistej ucieczki ludności od spraw natury ogólnej i spraw publicznych w krąg 

prywatności. Stąd ucieczka z miasta na wieś; dom, jego standard i wyposażenie zyskują na 

znaczeniu wśród preferowanych wartości i często stają się wyznacznikiem sukcesu. We 

wzorcu konsumpcji ranga domu i jego umeblowania odzwierciedla się między innymi we 

wzroście wydatków na ten cel
17

. 

                                                                                                                                                         
sztuki należy szukać w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku w USA i Wielkiej Brytanii, gdzie miedzy innymi 

pod wpływem dynamicznego wzrostu konsumpcji i rozwoju marketingu narodził się w plastyce nowy nurt 

zwany pop-artem (od angielskiego terminu popular art – sztuka popularna), który wkrótce rozszerzył się na całą 

sferę kultury i przybrał nazwę popkultury, czyli kultury popularnej, masowej”. Za: C. Bywalec, Konsumpcja 

a rozwój…, op. cit., s. 213. 
15

 Zob.: E. Ratajczak, Ważniejsze tendencje w europejskim meblarstwie, „Świat Mebli” 1999, nr 2, s. 17. 
16

 Na podstawie: J. Berbeka, Nowe tendencje w zachowaniach konsumentów, „Marketing i Rynek” 1999, nr 1, 

s. 17; C. Bywalec, Konsumpcja w teorii…, op. cit., s. 142-143; C. Bywalec, Konsumpcja a rozwój…, op. cit., 

s. 202-205; E. Kieżel (red.), Konsument…, op. cit., s. 187; J. Woś, J. Rachocka, M. Kasperek-Hoppe, 

Zachowania…, op. cit., s. 160-162. 
17

 Por.: E. Ratajczak, Ważniejsze…, op. cit.; E. Ratajczak, Rynek drzewny. Analiza struktur przedmiotowych, 

Instytut Technologii Drewna, Poznań 2001, s. 47. 



Ze zjawiskiem domocentryzmu czy kokonizacji życia związany jest czas wolny 

konsumentów. Na podstawie analizy literatury przedmiotu można skonstatować, że 

w ostatnich latach istotnie zmieniają się nawyki konsumentów wiążące się ze sposobami 

wykorzystania czasu wolnego. Ulubioną formą spędzania czasu przez Polaków w 2008 roku 

były wizyty w centrach handlowych na zakupach, a także oglądanie telewizji (jedna trzecia 

Polaków deklarowała, że codziennie spędza prawie trzy godziny przez telewizorem)
18

. Taki 

model spędzania wolnego czasu powoduje, iż nabywcy mają okazję do zapoznania się 

z ofertą asortymentową placówek handlowych, w tym sklepów z meblami. Ponadto, 

wprowadzenie na rynek polski nowoczesnych miejsc sprzedaży (takich jak galerie, centra 

handlowe itp.) spowodowało nie tylko zmiany w formach spędzania czasu wolnego, ale też 

w sposobach dokonywania zakupów przez konsumentów. Zakupy stały się czymś 

przyjemnym, a nie tylko koniecznością. W literaturze przedmiotu mówi się o „zakupach 

rekreacyjnych” (recreational shopping), które w ostatnich latach stały się rzeczywistym 

wyznacznikiem zachowań polskich nabywców
19

. 

Współcześni konsumenci podczas spędzania swojego czasu wolnego, w dużej mierze 

korzystają z Internetu, co też ma wpływ na podejmowane przez nich decyzje nabywcze. Wraz 

z rozwojem technologii (w tym Internetu jako narzędzia wykorzystywanego w życiu 

codziennym) i globalizacją rynku, zmianie uległ cały proces zakupu. Konsumenci coraz 

częściej za pośrednictwem Internetu kontaktują się ze sprzedawcą lub producentem, 

przeglądają ich katalogi i oferty, zamawiają produkty, realizują zapłaty, dokonują ich 

reklamacji itp. Zakupy przez Internet stały się powszechną formą nabywania dóbr, natomiast 

wyjście do sklepu bądź galerii handlowej coraz częściej traktowane jest, jak już wcześniej 

wspomniano, jako przyjemność i forma spędzania czasu wolnego. 

                                                 
18

 Dane przechodzą z informacji prasowych podanych przez TNS OBOP prezentujących wyniki badań 

przeprowadzonych w 2008 roku (z panelu dyskusyjnego: „Konsument przyszłości”, zob.: 

http://www.obop.pl/centrum/2008/2008-09/2008-09/wid/6286 (na dzień 10 maja 2012 roku)) i w 2009 roku 

(z elektronicznego pomiaru widowni telewizyjnej na próbie 3003 osób powyżej 4 roku życia, zob.: 

http://www.obop.pl/centrum/archiwum_raportow/2009/wrzesie/wid/6413 (na dzień 10 maja 2012 roku)). Tendencje 

te potwierdzają wyniki badania Shopper Trends (zob.: http://www.marketingnews.pl/theme.php?art=393 (na 

dzień 1 czerwca 2012 roku)) przeprowadzonego przez agencję badań marketingowych AC Nielsen w 2006 roku 

i wskazują, iż dla 60% polskich konsumentów robienie zakupów to przyjemność, a dla części z nich „window 

shopping” (jedynie oglądanie wystaw) jest ulubionym sposobem spędzania czasu wolnego. Shopper Trends to 

cykliczne badanie AC Nielsen przeprowadzane raz do roku w 50 krajach świata, w tym w większości krajów 

europejskich. Respondentami badania Shopper Trends było 1000 osób w wieku 18-65 lat odpowiedzialnych za 

zakupy produktów spożywczych i higieny osobistej dla gospodarstwa domowego mieszkające w 15 miastach, 

powyżej 100 000 mieszkańców. 
19

 Zob.: B. Mróz, Sarmata czy obywatel świata? Polski konsument w globalnej wiosce [w:] Z. Kędzior, 

M. Jaciow (red.), Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek. Polska – Europa, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2009, s. 23. 



Należy dodać, że duży wpływ na zachowania nabywców mebli, w tym na proces 

podejmowania decyzji o ich zakupie, ma także silny rozwój rynku takich dóbr i usług 

konkurencyjnych w stosunku do niektórych rodzajów mebli (zwłaszcza tych luksusowych), 

jak: samochody, sprzęt RTV i AGD, wycieczki zagraniczne, gdyż konsumenci decydują się 

na rezygnację z zakupu poszczególnych mebli na korzyść innych produktów
20

. 

W decyzjach zakupowych współczesnych nabywców mebli zauważyć można, iż 

pomimo zatracania się pewnych narodowych cech charakterystycznych dla poszczególnych 

krajów, preferują oni produkty krajowe. Trend ten opisywany jest w literaturze przedmiotu 

jako etnocentryzm konsumencki i polega na przekonaniu konsumentów o powinności 

i moralności kupowania artykułów pochodzenia krajowego, którzy przez dokonywane 

wybory podkreślają swoją przynależność do pewnego obszaru geograficznego (np. kraju, 

regionu)
21

. Podłożem takich postaw nabywców może być chęć wspierania rodzimej 

produkcji, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu gospodarczego kraju lub przeświadczenie 

konsumentów, że produkty krajowe mają najwyższą jakość
22

. Tendencję tą przejawiają 

nabywcy mebli, wśród których w 2005 roku 48% określiło, że preferuje meble polskiej 

produkcji, a tylko 2% badanych wybrało meble produkcji zagranicznej (dla 50% 

respondentów pochodzenie producenta mebli nie ma znaczenia)
23

. Zatem można 

przypuszczać, że polscy nabywcy mebli uważają, że krajowe meble charakteryzują się dobrą 

relacją między jakością i ceną; trudno jest natomiast ocenić, na ile pragną oni świadomie 

wspierać rodzimą produkcję. 

W ostatnich latach wśród preferencji nabywców Europy Zachodniej znaczenia nabiera 

aspekt ekologii i ochrony środowiska (ekologizacja konsumpcji) jako kryterium wyboru tych 

produktów
24

. Mieści się w tym również kwestia zdrowotności mebli, rozumianej jako 

                                                 
20

 Według: E. Ratajczak, Społeczne…, op. cit., s. 46-48. 
21

 Więcej na temat etnocentryzmu konsumenckiego w: A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki, PWE, Warszawa  

2004; A. Szromnik, Etnocentryzm konsumencki – istota i uwarunkowania rozwoju, „Marketing i Rynek” 1998, 

nr 11, s. 9; C. Bywalec, Konsumpcja w teorii…, op. cit., s. 148; E. Kieżel (red.), Konsument…, op. cit., s. 184; 

C. Bywalec, Konsumpcja a rozwój…, op. cit., s. 211; J. Woś, J. Rachocka, M. Kasperek-Hoppe, Zachowania…, 

op. cit., s. 147; L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012, s. 94. 
22

 Z przeprowadzonych badań CBOS w lutym 2002 roku dotyczących opinii Polaków na temat preferencji 

zakupów wynika, że 57% Polaków wybiera produkty krajowe, a tylko 28% – zagraniczne; z kolei 49% 

respondentów przyznało, że zakupy polskich produktów są spowodowane względami patriotycznymi. Z kolei 

wyniki badań Ośrodka Badań Rynku i Opinii Publicznej Mareco wskazują, że 62,5% Polaków podczas zakupów 

zwraca uwagę, czy towar jest opatrzony godłem „Teraz Polska”. Na podstawie: L. Rudnicki, Zachowania…, op. 

cit., s. 95. 
23

 Za: A. Wiśniewska, A. Paginowska, J. Michałowska, T. Dziedzic, Badania rynku meblarskiego w Polsce. 

Badania na próbie celowej klientów indywidualnych, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, 

Sopot 2005, październik [maszynopis], s. 68. 
24

 Zauważa się, że w ostatnich latach istotnie wzrosła świadomość ekologiczna Polaków, którzy zaczęli doceniać 

znaczenie środowiska naturalnego w kształtowaniu jakości życia. Coraz częściej polscy konsumenci interesują 

się ofertą produktów ekologicznych, choć głównym motywem ich nabywania jest dbałość o własne zdrowie 



nieszkodliwość dla ludzkiego organizmu i środowiska, która jest istotna głównie dla 

nabywców bardzo zamożnych lub wykazujących silne poparcie dla nurtu życia zgodnie 

z naturą
25

. Problematyka ta wynika ze stopniowego upowszechniania się idei zrównoważonej 

konsumpcji rozumianej jako „rozważne korzystanie z dóbr konsumpcyjnych i próba 

zachowania równowagi globalnego ekosystemu w imię odpowiedzialności za przyszłe 

pokolenia i los naszej planety. Wdrożenie zasad zrównoważonej produkcji i konsumpcji stało 

się jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej, jak również rządów wielu krajów 

i gremiów międzynarodowych”
26

. Jednak badania przeprowadzone na próbie 200 

mieszkańców Warszawy w 2008 roku
27

 dotyczące stosowania zasad zrównoważonej 

konsumpcji w codziennych zachowaniach konsumpcyjnych Polaków wykazały, iż polscy 

konsumenci jeszcze nie postępują zgodnie z postulatami i zaleceniami zrównoważonej 

konsumpcji i że ich zachowania odbiegają od społecznie pożądanych wzorców 

zrównoważonej konsumpcji, będąc raczej przejawem zafascynowania filozofią hedonizmu 

konsumpcyjnego
28

. Można sformułować przypuszczenie, że podobne postawy ciągle jeszcze 

charakteryzują również nabywców mebli. 

Analizując literaturę dotyczącą tendencji w zachowaniach współczesnych nabywców 

należy zgodzić się z poglądem, że polskie społeczeństwo staje się w szybkim tempie 

nowoczesnym społeczeństwem konsumpcyjnym ze wszystkimi wadami i zaletami 

związanymi z procesami globalizacji konsumpcji, oznaczającymi z jednej strony dostęp do 

globalnej oferty asortymentowej, możliwość odrobienia dystansu cywilizacyjnego, wzrost 

poziomu życia, a z drugiej – kult posiadania, zagrożenia dla środowiska naturalnego, 

komercjalizację więzi społecznych
29

. 

 

                                                                                                                                                         
i rodziny, a dopiero w dalszej kolejności podkreślana jest troska o aspekt zrównoważonego rozwoju i stan 

środowiska naturalnego. Por.: K. Mazurek-Łopacińska, Przemiana kulturowa Polaków w warunkach 

transformacji systemowej [w:] Z. Kędzior, M. Jaciow (red.), Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek. Polska 

– Europa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2009, 

s. 46. 
25

 Ocenia się, że w krajach zachodnioeuropejskich ponad 80% konsumentów preferuje zakup „zielonych” 

wyrobów. Za: E. Ratajczak, Ważniejsze…, op. cit.; E. Ratajczak, Rynek…, op. cit., s. 51. 
26

 Za: B. Mróz, Sarmata…, op. cit., s. 24. 
27

 Zob.: B. Mróz, Wzorce zrównoważonej konsumpcji a zachowania polskich konsumentów, Raport z badania 

statutowego nr 04/S/0016/08, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008; B. Mróz, Sarmata…, op. cit., s. 25-28; 

B. Mróz (red.), Oblicza konsumpcjonizmu, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009. 
28

 Na podstawie omawianego badania można stwierdzić, że 70% nabywców w ogóle nie myśli o tym (lub czyni 

to rzadko), kto wyprodukował dany produkt, a kto na nim zarabia, tylko 1/3 respondentów zastanawia się nad 

tym, czy zamiast zakupu nowego produktu można było kupić lub wypożyczyć wyrób używany, 61% badanych 

nigdy nie zastanawia się (lub czyni to rzadko), czy w procesie produkcji przestrzegano zasad poszanowania 

środowiska naturalnego. Zob.: B. Mróz, Wzorce…, op. cit.; B. Mróz, Sarmata…, op. cit., s. 25-28; B. Mróz 

(red.), Oblicza…, op. cit. 
29

 Tak uważa: B. Mróz, Sarmata…, op. cit., s. 28. 



 

2. Tendencje w postępowaniu współczesnych młodych nabywców mebli 

W celu analizy współczesnych tendencji w zachowaniach młodych nabywców mebli, 

w miesiącach luty-marzec 2012 roku przeprowadzono badanie ankietowe na grupie 500 osób 

w wieku 19-34 lata, którzy zadeklarowali, że dokonali zakupu mebli podczas ostatnich 3 lat. 

Dobór jednostek do badania miał charakter doboru celowego proporcjonalnego (kwotowego). 

Kwoty dla grupy badawczej zostały ustalone na podstawie kryterium płci i miejsca 

zamieszkania (podział na miasto i wieś). Zakres przestrzenny badania ankietowego objął 

obszar Małopolski. Kwestionariusz ankiety składał się z 21 pytań zamkniętych (głównie 

w postaci kafeterii lub skali). Ze względu na ograniczoną objętość niniejszego opracowania, 

przedstawiono w nim jedynie wybrane wyniki przeprowadzonego badania. 

Analizując tendencje w postępowaniu młodych nabywców mebli warto zwrócić uwagę 

na preferencje konsumentów dotyczące cech kupowanych mebli. Przeprowadzone badanie 

ankietowe udowodniło dużą istotność czynnika estetyki i wzornictwa, rozumianego w tym 

opracowaniu jako styl mebla, jego wygląd zewnętrzny i kolor (90,2% wskazań), w decyzjach 

zakupu podejmowanych przez młodych nabywców mebli (rysunek 2). 

 

Rysunek 2. Wybrane cechy mebla jako uwarunkowania jego zakupu przez młodych nabywców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: własne badania ankietowe. 
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Relatywnie nowym zjawiskiem występującym wśród polskich konsumentów jest 

świadomość ekologiczna powszechnie rozumiana jako poczucie postępowania w taki sposób, 

aby swoim zachowaniem, a więc wyborem produktów na rynku oraz sposobem zaspokojenia 

potrzeb, nie pogarszać stanu środowiska naturalnego, w tym zdrowia własnego i innych 

członków gospodarstwa domowego. Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego 

można stwierdzić, że nie potwierdziło się powszechne przekonanie o proekologicznym 

nastawieniu młodych nabywców mebli. Badani młodzi nabywcy mebli małą uwagę zwracają 

na „ekologiczność” tych dóbr, gdyż tylko 29,6% z nich przyznało, że „ekologiczność” mebla 

ma wpływ na jego zakup. Tylko co czwarty młody nabywca przyznaje, że kraj pochodzenia mebla 

jest uwarunkowaniem determinującym jego zakup. Jest też poznawczo interesujące, że dla 

młodych nabywców nie jest istotne, aby kupowany przez nich mebel był nowością na rynku 

(czynnik istotny dla 19% respondentów). 

Współcześni nabywcy mebli zwracają uwagę na cechy placówki handlowej sprzedającej 

meble. W świetle badań empirycznych można stwierdzić, że młodzi konsumenci preferują punkty 

sprzedaży z szeroką ofertą mebli – trzech na czterech ankietowanych decyduje się na zakup mebla 

w punkcie sprzedaży, który oferuje duży wybór tych dóbr trwałego użytku (rysunek 3). 

 

Rysunek 3. Cechy placówki handlowej wpływające na podjęcie decyzji o zakupie mebla przez młodych 

konsumentów 
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Dla ponad połowy badanych młodych konsumentów duży wpływ na podjęcie decyzji 

o zakupie mebli ma lokalizacja placówki handlowej (61,6%), godziny jej otwarcia (55%), fachowa 

obsługa i doradztwo w punkcie sprzedaży (61,2%), a także dostępność i funkcjonalność parkingu 

przy placówce handlowej sprzedającej te produkty (56,4%). 

Współczesną tendencją w postępowaniu młodych nabywców mebli jest ich czynny 

udział w projektowaniu tych dóbr. Tezę tą potwierdzają wyniki przeprowadzonego badania, 

z których wynika, iż zdecydowana większość młodych konsumentów (70,3%) kupuje meble 

na zamówienie, co świadczyć może o chęci posiadania produktów bardziej dostosowanych do 

ich potrzeb, preferencji i gustów (rysunek 4) 

 

Rysunek 4. Rodzaj kupowanych mebli przez młodych konsumentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: własne badania ankietowe. 

 

Istotny wpływ na postępowanie młodych konsumentów i ich decyzje nabywcze, także 

na rynku mebli, ma sposób spędzania przez nich czasu wolnego. Młodzi nabywcy mebli 

najchętniej spędzają swój czas wolny robiąc zakupy w centrum handlowym (20,2%), a także 

w domu: oglądając TV i słuchając muzyki (18,9%) oraz przed komputerem (18.6%) – 

rysunek 5. Jak już wcześniej wspomniano, taki sposób spędzania wolnego czasu powoduje, iż 

konsumenci mają okazję do zapoznania się z ofertą asortymentową punktów sprzedaży, 

w tym sklepów z meblami, a także mogą zwrócić uwagę na reklamy i inne informacje 

handlowe producentów i sprzedawców tych dóbr. 
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Rysunek 5. Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodych nabywców mebli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: własne badania ankietowe. 

 

Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego nie tylko potwierdziły powszechną 

opinię, że współcześni konsumenci podczas spędzania swojego czasu wolnego, w dużej 

mierze korzystają z Internetu, ale także wykazały, że wykorzystują oni Internet jako narzędzie 

służące do realizacji zakupu mebli. Zdecydowana większość młodych nabywców mebli 

(63,2%) przyznaje, że przegląda strony internetowe, katalogi i broszury producentów oraz 

sprzedawców mebli (rysunek 6). 

 

Rysunek 6. Wykorzystanie Internetu w procesie zakupu mebla przez młodych konsumentów 
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Co trzeci młody konsument określa, że za pośrednictwem Internetu kontaktował się 

z producentem lub sprzedawcą mebli. Można stwierdzić, że młodzi konsumenci stosunkowo 

rzadko zamawiają i kupują meble oraz dokonują za nie zapłaty przez Internet. 

Reasumując rozważania na temat współczesnych trendów w zachowaniach młodych 

nabywców mebli należy zauważyć, że dla tej grupy konsumentów szczególnie istotnym 

czynnikiem wpływającym na zakup tych dóbr jest ich estetyka i wzornictwo (czyli styl mebla, 

jego wygląd zewnętrzny i kolor). Ponadto młodzi konsumenci duże znaczenie przywiązują do cech 

placówki handlowej sprzedającej meble – cenią sobie szeroki asortyment w punkcie sprzedaży, 

lokalizację i godziny otwarcia placówki handlowej, fachową obsługę i doradztwo w punkcie 

sprzedaży oraz dostępność i funkcjonalność parkingu przy miejscu sprzedaży mebli. Młodzi 

nabywcy preferują zakup mebli na zamówienie od mebli gotowych, a ich ulubioną formą 

spędzania czasu wolnego jest robienie zakupów w centrach handlowych. Warto dodać, że 

w relatywnie dużym stopniu korzystają oni z Internetu, a w procesie zakupu mebli 

stosunkowo często przeglądają zawarte tam strony internetowe, katalogi i broszury 

producentów oraz sprzedawców mebli, a także chętnie kontaktują się 

z producentem/sprzedawcą tych dóbr za pośrednictwem tego środka telekomunikacyjnego. 

 

 

Podsumowanie 

W czasach przemian gospodarczych, wzrostu przestrzennej mobilności, rozwoju 

nowoczesnych środków komunikacji, a także wielu innych procesów globalizacyjnych, 

powstają nowe trendy w postępowaniach konsumentów. Współcześni nabywcy wykazują 

pewne tendencje w swych zachowaniach, które charakterystyczne są dla wzorców konsumpcji 

w skali ponadnarodowej. Dokonujące się obecnie zmiany w konsumpcji społeczeństw 

rozwiniętych nie mają jednolitego kierunku; czasami wykazują kierunki przeciwstawne, 

a innym razem synergiczne. W dobie przekształceń systemowych dokonujących się w Polsce, 

globalizacji rynków, a także szybkiego tempa wprowadzania nowych produktów na rynek, 

poznanie współczesnych tendencji w postępowaniu konsumentów, w tym młodych 

nabywców mebli, nabiera szczególnego znaczenia. 
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Streszczenie 

W epoce globalizacji rynku, charakteryzującej się między innymi szczególnym 

natężeniem walki konkurencyjnej między przedsiębiorstwami, istotnego znaczenia nabiera 

szeroko rozumiana wiedza o konsumentach, ich potrzebach, oczekiwaniach, 

przyzwyczajeniach, aspiracjach, a przede wszystkim o prawidłowościach w ich 

postępowaniu. Szczególnie ważne staje się poznanie współczesnych tendencji 

w zachowaniach nabywców, w tym młodych konsumentów, zwłaszcza na rynku tak ważnych 

dóbr trwałego użytku, jakimi są meble, które w większości rozwiniętych społeczeństw 

uznawane są za dobra pierwszej potrzeby. 

W opracowaniu dokonano analizy współczesnych tendencji z zachowaniach młodych 

konsumentów na rynku mebli – zarówno w świetle źródeł wtórnych, jak i własnych badań 

empirycznych. Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego opisano wybrane nowe 

trendy w zachowaniach tej grupy nabywców. Zaznaczono, że współcześni młodzi 

konsumenci zwracają uwagę na estetykę i wzornictwo mebli, a także na cechy placówki 

handlowej sprzedającej meble (szeroki asortyment, jej lokalizację i godziny otwarcia, fachową 

obsługę i doradztwo oraz dostępność i funkcjonalność parkingu). Ponadto stwierdzono, że 

młodzi nabywcy chętnie kupują meble „na wymiar” oraz spędzają swój czasu wolny na 

robieniu zakupów w centrach handlowych. Zwrócono uwagę, że ta grupa konsumentów 

wykorzystuje Internet podczas procesu podejmowania decyzji o zakupie mebli. 

 

 

Summary 

In the era of market globalization, characterized by the specific intensity of competitive 

rivalry between companies, the knowledge about consumers (their needs, expectations, habits, 

aspirations, all the regularities in their behaviour) becomes very important. The modern trends 

in the behaviour of buyers, including young consumers in the furniture market are especially 

relevant to learn. The paper analyzes the current trends of the behaviour of young consumers 

in the furniture market – both in the light of secondary sources, as well as empirical marketing 

research. Some of the new trends in the behavior of this group of buyers are described on the 

basis of a questionnaire study. 

 


