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Przemiany zachowań konsumentów w kontekście rozwoju 
technologii komunikacyjno-informacyjnych 

Streszczenie

Współczesne zachowania konsumentów na rynku w dużej mierze są ukształto-
wane pod wpływem procesu globalizacji i integracji, wraz z którym zachodzi proces 
przechodzenia do gospodarki wiedzy i informacji. Znaczące zmiany w informaty-
ce i telekomunikacji, rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych 
umożliwiły i urzeczywistniły istnienie „globalnej wioski”. Współczesny konsument 
korzystający z nowości technologicznych, określany konsumentem nowej ery, trwale 
zmienia swoje zachowania i preferencje, a nawet tożsamość. Celem rozważań jest 
wskazanie nowoczesnych form komunikacji interpersonalnej i wewnątrzgrupowej 
jako wyniku przemian widocznych na rynku internetowym oraz pokazanie ich 
wpływu na zmianę zachowań współczesnych konsumentów. Podstawę rozważań 
podjętych w opracowaniu stanowi przegląd dostępnej literatury oraz własne do-
świadczenia i obserwacje autorki. 

Słowa kluczowe: e-zachowania, e-konsument, technologie informacyjno-komuni-
kacyjne.

Kody JEL: L86, M31, O32, O33

Sposoby wykorzystywania Internetu w komunikacji z konsumentem

Rozwój nowoczesnych technik i technologii, szczególnie Internetu, który dokonuje 
się w systemach globalnej komunikacji, można obecnie nazwać rewolucyjnym. Internet 
stał się dojrzałym, poważnym medium, towarzyszącym internautom w codziennym życiu 
i wpływającym na ich funkcjonowanie poza siecią (Wątroba 2006). Zmiany w sposobie 
komunikacji w Internecie można rozpatrywać zarówno w aspekcie interpersonalnym, jak 
i wewnątrzgrupowym. Komunikowanie, na płaszczyźnie Internetu, przejawia się zatem 
w wymianie informacji między uczestnikami sieci oraz między uczestnikami wirtualnej 
społeczności w social mediach. 

Obszar zastosowań nowoczesnych narzędzi komunikacyjno-informacyjnych na płasz-
czyźnie komunikacji interpersonalnej dotyczy głównie: telefonii komórkowej, komunikato-
rów internetowych, poczty elektronicznej, telefonii internetowej oraz chatbotów. Telefonia 
komórkowa jest jednym z najpopularniejszych narzędzi wymiany informacji głosowej. 
Systemem telefonii komórkowej najbardziej znanym na świecie jest system GSM, w którym 
komunikacja występuje w formie głosowej, tekstowej (SMS), audiowizualnej (MMS) oraz 
internetowej. Poczta elektroniczna służy głównie do wymiany krótkich informacji, plików 
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graficznych i tekstowych między użytkownikami Internetu. Poczta e-mail pozwala na otrzy-
mywanie informacji zwrotnej od konsumenta, dzięki czemu przedsiębiorstwo na bieżąco 
może modyfikować swoje produkty i usługi pod kątem potrzeb konsumentów i dobierać tak 
środki promocji marketingowej, aby budować pożądany wizerunek marki. Głównym zada-
niem komunikatorów internetowych jest zaś wymiana informacji w czasie rzeczywistym. 
Dają one konsumentom możliwość przekazywania wiadomości tekstowych oraz głoso-
wych. W drugim przypadku komunikacja odbywa się na płaszczyźnie komputer - komputer  
(np. Skype) oraz komputer - telefon. Najbardziej zaawansowaną formą komunikacji inter-
personalnej są czatboty (http://www.czatbot.pl/aout/), które służą głównie jako komunika-
tory pomocne podczas dokonywania zakupów internetowych oraz jako doradcy na stro-
nach www. Czatboty używane są jako interaktywne, wirtualne postacie zastępujące żywych 
konsultantów odpowiadające na pytania z zakresu produktu, usług i działalności firmy. 
Wirtualny asystent nie tylko udziela odpowiedzi na pytania internautów, ale sam stara się 
prowadzić rozmowę, dzięki czemu może nią kierować (dialog liniowy) na tematy związane 
z działalnością firmy lub przedstawioną ofertą. 

Komunikacja między uczestnikami świata wirtualnego odbywa się przez social media. 
Są one definiowane jako kanały komunikacyjne umożliwiające interakcję między inter-
nautami za pomocą technologii informacyjnych i informatycznych. Są to media i serwisy  
on-line, w których osoby prywatne, firmy, organizacje umieszczają informacje o swych dzia-
łaniach, oferowanych produktach i usługach, czego celem jest doprowadzenie do integracji 
internautów przez indywidualne zaangażowanie (Treadaway 2010). Znaczący w zachowa-
niach konsumenckich jest rozwój takich social mediów, jak: portale społecznościowe, blogi, 
fora dyskusyjne i rekomendacyjne. Duża liczba użytkowników jednocześnie korzystają-
cych z tych narzędzi stworzyła nowy potencjał, również dla działalności gospodarczej, na 
światową skalę. Bodźcem dla dynamicznego rozwoju Internetu było pojawienie się filozofii 
Web 2.0, w myśl której użytkownicy www wchodzą z sobą w coraz bardziej zaawanso-
wane relacje. Ekspansja technologii Web 2.0 stymuluje społeczną aktywność internautów, 
umożliwia samodzielne tworzenie treści, interakcje z innymi użytkownikami sieci oraz wy-
mianę informacji i opinii. Najbardziej angażujące użytkowników Internetu są serwisy spo-
łecznościowe (najpopularniejsze, to: Facebook, Twitter, Youtube, Wikipedia, nasza-klasa). 
Serwisy te umożliwiają użytkownikom rozwój relacji społecznych, pozyskiwanie nowych 
znajomości, dzielenie się doświadczeniami, grupowe zakupy. Konsumenci, poza odwiedze-
niem stron www, zyskali narzędzia wspierające procesy decyzyjne związane z wyborem 
towarów. Pojawiły się narzędzia rekomendacyjne (np. „lubię to”), opiniowania, dzielenia 
się doświadczeniami z konsumpcji, komunikowania się bezpośrednio z marką. Serwisy 
społecznościowe dają także możliwość aktywności dla organizacji. Firmy mogą zakładać 
własne profile i wchodzić w bezpośrednie relacje z użytkownikami. Szacuje się, że oko-
ło 1,5 mln przedsiębiorstw na świecie ma swoją stronę internetową na Facebooku. Strony 
te odwiedzane są codziennie przez 5,3 miliarda użytkowników, a każdego dnia przybywa 
20 mln nowych odwiedzających. Sieci społecznościowe nie tylko zmieniły zasady marke-
tingu i public relations, ale dzięki nim proces owych zmian jest ciągły i ma znaczący wpływ 
na życie gospodarcze świata. 
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Blog jest rodzajem strony internetowej, na której firma lub osoba prywatna umieszcza 
datowane wpisy tekstowe lub obrazowe, które są wyświetlane na stronie www. Blogi po-
siadają system archiwizacji wpisów, możliwość ich komentowania przez czytelników oraz 
zestaw linków do blogów i stron www polecanych przez autora (Gustowski 2008). 

Fora dyskusyjne oraz serwisy rekomendacyjne pozwalają na komunikację między 
klientami, jak i między klientami a firmami. Determinantą takiej komunikacji może być: 
pozyskiwanie informacji na temat produktów, które klient zamierza nabyć; dzielenie się in-
formacją na temat konkretnego produktu lub usługi w celu budowania własnego wizerunku 
w Internecie i wskazywanie na swój status społeczny w wirtualnej społeczności; budowanie 
doświadczeń z innymi, tworzenie wspólnoty (Dejnaka 2012). 

Ciekawym narzędziem bazującym na konsumenckich rekomendacjach i wykorzystują-
cym komunikację między internautami jest social shopping. Serwisy social shopping są 
formą społeczności internetowej, w której tworzą się określone relacje i grupy, a rekomen-
dacje i opinie pochodzą od znanych i zaufanych osób. Decyduje to o ich przewadze, gdyż 
potencjalni konsumenci za bardziej wiarygodne postrzegają wypowiedzi i rekomendacje 
znanych osób, niż zamieszczone w sieci anonimowe opinie. Internautom zależy na tym, 
aby rekomendacje i wiedza na temat poszukiwanych produktów były wiarygodne i pocho-
dziły z zaufanych źródeł. Idea social shopping wykorzystująca zaufanie i społeczne relacje 
między internautami pozwala na zmniejszenie ryzyka związanego z zakupem produktów 
i wpływa na racjonalizację podejmowanych decyzji (Radziszewska 2012). 

Internet oferuje zatem wiele możliwości promowania poszczególnych podmiotów rynku. 
Wiele podmiotów wykorzystujących sieć do działań marketingowych uważa, że użytkowa-
nie Internetu może być kluczem do rozwoju biznesu w przyszłości. Skutecznie prowadzo-
na komunikacja w social mediach przynosi korzystną ocenę wybranej marki czy produktu 
przez konsumenta oraz pozytywne opinie publikowane w sieci, istotne dla budowania świa-
domości i zachęcania innych użytkowników do zakupów.

E-zachowania konsumentów 

Formy aktywności konsumentów w sieci

Konsument korzystający z Internetu w celu ułatwienia procesu zakupu i konsumpcji, np. 
w celu identyfikacji potrzeb, wyszukiwania rozwiązań, zakupu dóbr i usług, rozwiązywania 
problemów, nazywany jest e-konsumentem (Janoś-Kresło, Mróz 2006). Określenie kategorii 
e-konsumenta pozwala na próbę zdefiniowania e-zachowań. Wszelkie dające się zaobser-
wować w Internecie reakcje osób na bodźce z otoczenia (świata realnego, a także rzeczy-
wistości wirtualnej) można uznać za e-zachowania (Jaciow, Wolny 2011). W wyniku upo-
wszechniania się dostępu społeczeństwa do Internetu w obszarze zachowań konsumenckich 
zachodzą istotne zmiany. Przejawami zmian w zachowaniach konsumentów wywołanych 
rozwojem technologii komunikacyjno-informacyjnej są m.in.: wzrost liczby internautów, 
któremu towarzyszy zwiększający się wymiar czasu i częstość korzystania z Internetu; ro-
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snąca liczba konsumentów, którzy dokonują zakupów w Internecie; wzrost obrotów polskie-
go e-commerce (Mazurek-Łopacińska 2012). Zachowania konsumentów w sieci powiązane 
z wykorzystaniem Internetu można skategoryzować w ramach jednej z trzech aktywności: 
przeglądania, poszukiwania oraz współtworzenia (Budzianowska-Drzewiecka, Lipińska 
2012). 

Internet w subiektywnej ocenie jego użytkowników oceniany jest jako bardzo ważne 
źródło informacji (Krejtz 2009), a wymagający klient korzysta dziś głównie z mediów 
elektronicznych do pozyskiwania różnego rodzaju interesujących go informacji (Zontek, 
Lipianin–Ziontek 2011). Do pozyskiwania informacji najczęściej konsumenci wykorzystują 
fora internetowe, portale społecznościowe, strony internetowe firm, sklepy internetowe, blo-
gi tematyczne, porównywarki cenowe, reklamy internetowe. Konsumenci poszukują głów-
nie informacji na temat dostępności produktów w Internecie, czasu realizacji zamówienia, 
informacji o firmie, jej wiarygodności i renomie.

Rosnące umiejętności współczesnych konsumentów w korzystaniu z nowoczesnych 
technologii komunikacyjno-informacyjnych sprzyjają także przekazywaniu zdobytych in-
formacji oraz kształtują opinię publiczną. Internet stanowi źródło nie tylko informacji celo-
wo umieszczanych przez organizacje, ale informacji tworzonych przez innych użytkowni-
ków. Współtworzenie treści w Internecie wiąże się z różnymi formami aktywności. Z punktu 
widzenia tematu opracowania szczególnie istotne są tworzone przez nich treści rynkowe. 
Internauci korzystają z porad innych użytkowników, poszukują informacji o produktach 
oraz rekomendacji, opierają się na doświadczeniach zakupowych innych użytkowników sie-
ci. Aby wyrazić swoje zdanie i podzielić się z innymi wiedzą konsumencką, a także poznać 
opinie i rekomendacje innych użytkowników sieci mają do dyspozycji wiele narzędzi, które 
umożliwiają rozwój i funkcjonowanie internetowej komunikacji. Są to przede wszystkim 
strony z opiniami konsumenckimi, porównywarki cenowe, listy dyskusyjne, fora interne-
towe, blogi, komunikatory, serwisy społecznościowe. Każdy internauta ma możliwość ko-
mentowania, wyrażania opinii, rekomendowania produktu. Komunikacja tego typu z powo-
dzeniem może być wykorzystywana w działaniach marketingowych prowadzonych w sieci. 
To konsumenci stają się najlepszym źródłem informacji o produkcie. Ich rekomendacje są 
bardziej wiarygodne niż tradycyjna reklama. Istotą marketingu szeptanego jest uwzględ-
nienie tego faktu w całym procesie komunikacji z rynkiem i dostarczenie konsumentom 
wystarczających powodów, by polecili daną markę czy produkt (Gotkowski 2009).

Analizując zatem e-zachowania konsumentów, należy rozróżnić te związane z zaspo-
kajaniem potrzeb informacyjnych, np. poszukiwanie informacji o produkcie czy usłudze, 
sprawdzanie ich dostępności, zadawanie pytań, np. na forach, od tych zachowań, które 
dotyczą zaspokajania potrzeb nabywczych. Jednak oba przypadki odnoszą się do reakcji 
konsumentów na skutek działania bodźców zewnętrznych, np. znajdujących się w sieci, 
jak i wewnętrznych, np. potrzeb konsumentów, które odnoszą się do tychże czynników lub 
wpływają na nie w wirtualnym świecie (Jaciow, Wolny 2011). 

Jednym z następstw globalizacji i integracji oraz ich wpływu na zachowania konsu-
mentów w wyniku postępu technologicznego jest sprzedaż on-line, która jest przykładem 
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elastycznie realizowanej przez sprzedawców orientacji marketingowej i służy zaspokajaniu 
potrzeb nabywczych konsumentów. Oferuje ona konsumentowi duże zróżnicowanie oferty, 
możliwość realizacji transakcji zagranicznych oraz wygodę i szybkość zakupów. W sieci 
można kupić wszystko, w każdej chwili i z każdego miejsca na ziemi. W większości kra-
jów Unii Europejskiej najczęstszym przedmiotem zakupów internetowych są wycieczki, 
rezerwacja zakwaterowania, książki i odzież (Adamczyk 2012). Ponadto Internet umożli-
wia komunikowanie się z odbiorcami oraz między nimi. Skutecznymi narzędziami wie-
lokierunkowej komunikacji marketingowej stają się: pozycjonowanie w wyszukiwarkach 
internetowych, obecność w porównywarkach cen, mailing, kontakt z konsultantami firmy 
za pomocą komunikatorów, promocja sprzedaży za pomocą portali społecznościowych. 
Przejawem wirtualizacji zachowań konsumenckich jest wzrost zainteresowania zakupami 
grupowymi. Zakupy grupowe to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się form 
sprzedaży on-line. Duża liczba portali oferujących tę formę zakupów i zróżnicowane oferty 
pozwalają klientom na dostęp do szeregu produktów i usług dotychczas nieznanych lub zbyt 
ekskluzywnych. Wśród istniejących na polskim rynku serwisów zakupowych największą 
popularnością cieszą się Groupon.pl, Mydeal.pl, Cuppon.pl, Fastdeal.pl, Gruper.pl. i inne. 
Biorąc pod uwagę fakt, że zakupy grupowe powstały bezpośrednio po rozpoczęciu kryzy-
su gospodarczego, można stwierdzić, że są odpowiedzią na potrzeby klientów, zwłaszcza 
w kontekście umożliwienia im oszczędzania. Konsumenci zainteresowani są korzyściami 
związanymi z niższymi kosztami dokonywania zakupów, minimalizowaniem ryzyka zaku-
powego oraz uzyskiwaniem widocznych korzyści zakupowych. 

Proces podejmowania decyzji e-konsumentów

W procesie podejmowania decyzji e-konsument ma dostęp do ogromnej ilości informa-
cji. Dzięki Internetowi zwiększa się elastyczność w zachowaniach konsumentów, a także 
w obsłudze klientów. Ich wymagania wzrastają, klienci indywidualni coraz lepiej znają się 
na tym, co kupują, oczekują produktów o wysokiej jakości i obsługi na wysokim poziomie. 

Analizując proces podejmowania decyzji nabywczych w sieci oraz czynniki, które go deter-
minują dostrzec można pewne różnice w porównaniu z procesem tradycyjnego podejmowania 
decyzji. Internet wpływa nie tylko na poszczególne etapy podejmowania decyzji, ale i przyczy-
nia się do uświadamiania potrzeb. Umożliwia konsumentom poszukiwanie informacji dotyczą-
cych różnych ofert, ich porównanie, dokonanie wyboru, zrealizowanie transakcji, dokonywanie 
ocen zakupionych produktów. W świecie realnym pierwszą fazą podejmowania decyzji nabyw-
czych są rozważania o zakupie, w których konsument dokonuje stopniowej selekcji dużej liczby 
potencjalnych marek aż do dokonania zakupu (Łuczak, Złotkowska 2011). Fazę tą poprzedza 
uświadomienie sobie przez konsumenta potrzeby nabycia określonego dobra lub usługi. W przy-
padku e-konsumenta ujawnić się ona może np. przez kontakt z reklamą internetową czy znalezie-
niem określonego dobra na stronie internetowej. Konsument korzystający z nowych technologii 
komunikacyjno-informacyjnych podejmuje decyzje zakupowe bardzo szybko i na podstawie 
opinii innych użytkowników. W fazie oceny alternatyw wyboru sieć staje się nieocenionym 
źródłem informacji. Daje możliwość zapoznania się z cechami użytkowymi danego produktu, 

handel_wew_6-2015.indd   188 2016-02-03   10:33:46



JOLANTA TARAPATA 189

z jego atrybutami, miejscem zakupu, ceną, formą płatności itp. Faza rozważania i zakupu jest 
dużo krótsza, natomiast faza oceny i rekomendacji znacznie wydłużona. Konsument sugeruje 
się opiniami innych użytkowników sieci społecznościowych, a informacji o produkcie zaczy-
na szukać po dokonaniu zakupu, jakby dla potwierdzenia swojej decyzji. Konsument w swoich  
e-zachowaniach jest wymagający, nie chce być przedmiotem działań marketingowych i bizneso-
wych. Pragnie decydować i opiniować (Leonhard 2012). Sam ustala prawa i reguły, jest chwilo-
wym użytkownikiem wszystkich zasobów, które można znaleźć w Internecie. Dobrze wie, czego 
chce, szuka takich produktów, które w rankingach innych użytkowników wypadły najlepiej.

Wraz z procesem globalizacji i integracji oraz rozwojem technologicznym związanych 
jest wiele szans dla współczesnego konsumenta, ale i zagrożeń. Szans można upatrywać 
w swobodnym dostępie do nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz zwią-
zaną z tym dostępnością do światowej oferty produktów, informacji, rosnącą świadomo-
ścią pozytywnej konsumpcji chroniącej zdrowie konsumenta oraz środowisko naturalne. 
Konsument korzystający z Internetu zmienia się z roli odbiorcy, z pasywnego słuchacza 
w aktywnego nadawcę (Wosińska 2008). Zagrożeniem zaś może być to, że konsumenci 
obcujący z Internetem często korzystają z przypadkowych witryn, ściągają i otwierają pliki 
z mało wiarygodnych źródeł czy nawiązują nieodpowiednie znajomości. Mogą zatem stać 
się ofiarą oszustwa, a przez spędzanie przy komputerze zbyt wiele czasu narażają swoje 
zdrowie fizyczne i psychiczne. 

Determinanty e-zachowań konsumentów

Mimo powszechnej rewolucji komunikacyjno-informacyjnej wykorzystanie globalnej 
sieci Internet w e-zachowaniach konsumentów jest zdeterminowane wieloma czynnikami 
o charakterze gospodarczym, ekonomicznym, społeczno-kulturowym czy demograficznym, 
które wpływają na tzw. wykluczenie cyfrowe (Olszak, Ziemba 2010). Istnieje bowiem znacz-
na luka między tą częścią społeczeństwa, która posiada nieograniczony dostęp do Internetu, 
technologii cyfrowych i innych narzędzi komunikacji, a tą częścią społeczeństwa, która takiej 
możliwości nie posiada, bądź ma ograniczone umiejętności posługiwania się nowoczesnymi 
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. E-zachowania konsumentów w dużym stop-
niu determinuje zatem infrastruktura techniczna gospodarstw domowych. Dotyczy to przede 
wszystkim wyposażenia ich w komputery stacjonarne bądź przenośne, dostęp do Internetu, 
który umożliwia konsumentowi komfortowe korzystanie z niego (Kucia 2012). 

Ludzie, komunikując się ze sobą w wirtualnym środowisku, zaspokajają swoje potrzeby 
społeczne. Nawiązując relacje w sieci szukają wsparcia i zaspokojenia potrzeby afiliacji – 
przynależności do określonej grupy. Ważną potrzebą jest też chęć osobistego uczestnictwa 
w tworzeniu ocen oraz wizerunku firm czy produktów. Korzystanie z Internetu pozwala 
użytkownikom sieci na dzielenie się swoimi doświadczeniami i wiedzą konsumencką z in-
nymi internautami oraz spełnianie się w roli ekspertów w określonej dziedzinie, związa-
nej ze specjalizacją zawodową internauty, a także w innych obszarach dobrze mu znanych 
z racji realizowanych zainteresowań, czy uprawianego hobby. E-zachowania konsumentów 
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determinują ponadto motywy informacyjne związane, przede wszystkim, z poszukiwaniem 
informacji o produktach oraz chęcią poznania opinii innych konsumentów. Dostęp do in-
formacji o produktach, wymiana poglądów i poznanie rekomendacji pozwala zredukować 
poczucie niepewności i zmniejszyć ryzyko podejmowania błędnych decyzji. 

Istotną determinantą e-zachowań konsumentów, w szczególności związanych z realizacją 
zakupów w Internecie jest utrzymanie wysokiego zaufania społecznego do tej formy handlu. 
Na zaufanie e-konsumenta do zakupów w Internecie składa się: poczucie bezpieczeństwa (pry-
watności) e-konsumenta; pewność pozyskiwanej informacji; odporność na błędy, dostępność 
pomocy, anulowania i cofnięcia operacji; zaufanie do sklepu internetowego, serwisu aukcyj-
nego oraz sprzedawcy w serwisie internetowym umotywowane możliwością prawnego wyeg-
zekwowania odpowiedzialności za ewentualne szkody (Dąbrowska i in. 2009). 

Bardzo ważną rolę w procesie zakupów w sieci odgrywają czynniki, zarówno obiektyw-
ne, tj. dobra cena, dochód, rodzina, grupy odniesienia, jak i subiektywne, tj. odczucia kon-
sumentów, postawy, motywy, potrzeby i oczekiwania. Wzrastającej popularności tej formy 
dokonywania zakupów sprzyja coraz większa dostępność Internetu i związane z tym coraz 
większe umiejętności użytkowników dotyczące obsługi platformy elektronicznej, a także 
wzrost świadomości konsumentów dotyczący zalet w postaci oszczędności czasu, wygody, 
konkurencyjnych cen oraz różnorodności oferty.

Podsumowanie

Nowoczesne technologie komunikacyjno-informacyjne, szczególnie Internet, stwarza-
ją nieograniczone możliwości zdobywania informacji przez współczesnych konsumentów 
i kształtują niemal wszystkie aspekty ich funkcjonowania. Rozwój nowych technologii ko-
munikacyjno-informacyjnych zmienia oblicza współczesnych przedsiębiorstw, ułatwia im 
komunikowanie się z różnymi grupami odbiorców, z obecnymi i potencjalnymi klientami 
oraz w znacznym stopniu wpływa na zmiany w zachowaniach konsumenckich.

W artykule przedstawiono wybrane aspekty e-zachowań konsumentów, które są wyni-
kiem globalizacji, integracji i postępu technologicznego. Współczesny konsument korzysta-
jący ze zdobyczy techniki usprawnia i urozmaica swój proces komunikacji i konsumpcji. 
Internet posiada coraz większe znaczenie dla współczesnych konsumentów, a jego wyko-
rzystywanie w procesie podejmowania decyzji zakupu wiąże się z przemianami preferencji 
dotyczących form i sposobów zaspokajania potrzeb.
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Transformations in Consumers’ Behaviours in the Context  
of ICT Development 

Summary

Contemporary behaviours of consumers in the market are to a large extent 
shaped under the influence of the process of globalisation and integration, with 
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which there takes place the process of shift to the knowledge- and information-
based economy. Significant changes in information technology and telecommu-
nication, development of new information and communication technologies have 
enabled and realised the existence of ‘global village’. The contemporary consum-
ers making use of technological innovations, described as the new era consumer, 
permanently change their behaviours and preferences and even identity. An aim of 
considerations is to indicate up-to-date forms of interpersonal and intragroup com-
munication as a result of the transformations observed in the Internet market and to 
show their influence on the change of contemporary consumers’ behaviours. The 
grounds for considerations made in the article are a review of the available literature 
as well as author’s own experience and observations. 

Key words: e-behaviours, e-consumer, information and communication technolo-
gies.

JEL codes: L86, M31, O32, O33

Преобразования в поведении потребителей в контексте развития 
коммуникационно-информационных технологий 

Резюме

Современное поведение потребителей на рынке в большой мере сфор-
мировалось под влиянием процесса глобализации и интеграции, наряду с 
которым происходит процесс перехода к экономике, основанной на знаниях  
и инфориации. Значительные изменения в информатике и телекоммуникации, 
развитие новых коммуникационно-информационных технологий дали воз-
можность и осуществили существование «глобальной деревни». Современ-
ный потребитель, пользующийся техническими новинками, определяемый 
потребителем новой эры, прочно изменяет свои поведение и предпочтения,  
а даже тождество. Цель рассуждений – указать современные формы интерпер-
сональной и внутригрупповой коммуникации как результат преобразований, 
заметных на интернет-рынке, а также показать их влияние на изменение по-
ведения современных потребителей. Основу для рассуждений в разработке 
представляет собой обзор доступной литературы и собственный опыт и на-
блюдения автора. 

Ключевые слова: э-поведение, э-потребитель, информационно-коммуника-
ционные технологии.
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