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Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynkach 
finansowych w zintegrowanej przestrzeni europejskiej

Streszczenie 

Celem rozważań jest identyfikacja nowych kierunków zmian w zachowaniach 
polskich konsumentów na rynkach finansowych, które pojawiają się w coraz bar-
dziej zintegrowanej przestrzeni europejskiej. Podstawą źródłową opracowania były 
wyniki badań o charakterze jakościowym przeprowadzonych metodą wywiadu 
bezpośredniego, wśród menadżerów instytucji finansowych działających w Polsce 
we wrześniu 2013 roku. Badania wskazują na następujące zmiany w zachowaniach 
konsumentów w świetle pogłębiającej się integracji rynków finansowych w Euro-
pie: globalizacja i ekologizacja zachowań, dekonsumpcja, konsumpcjonizm. Po-
nadto, eksperci przewidują wzrost znaczenia wirtualizacji i domocentryzmu wśród 
konsumentów, zmniejszenie stopnia wykluczenia finansowego konsumentów i jed-
nocześnie zwiększenie homogenizacji konsumpcji na rynkach finansowych. Wska-
zują także na wzrost tendencji prosumenckich oraz znaczenia segmentu kobiet, lu-
dzi starszych i dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Przeprowadzone badania mogą 
być wykorzystane do budowy strategii marketingowych instytucji finansowych. 
Ponadto, mogą służyć do aktywnego kształtowania zachowań konsumentów i ich 
edukacji rynkowej. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: zachowania konsumentów, rynki finansowe, integracja europej-
ska. 

Kody JEL: D12

Wstęp

Nowe uwarunkowania zachowań konsumentów na rynkach finansowych wynikające 
z integrującej się w coraz większym stopniu Unii Europejskiej, wiążą się z utworzeniem 
nowego otoczenia dla konsumentów, w obrębie którego można wyróżnić: elementy budu-
jące poczucie bezpieczeństwa i ufności konsumenckiej (np.: związane z tempem wzrostu 
PKB itp.), elementy wpływające na kondycję ekonomiczną konsumentów i ich gospodarstw 
domowych (np. związane z infrastrukturą i instytucjami oferującymi usługi kredytowe, lo-
katy itp.), elementy określające kondycję społeczną i kulturową konsumentów, elementy 
posiadające wpływ na poziom i strukturę konsumpcji (np. sieć oddziałów poszczególnych 
instytucji finansowych, szerokość oferty tych instytucji, nowoczesność oferty itp.), elemen-
ty wpływające na poziom zadowolenia i satysfakcji konsumentów (np. dostęp do informacji 
prasowej, radiowej, telewizyjnej, Internetu czy też instytucji chroniących interesów konsu-
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menta na rynku usług finansowych) (Chardraba, Springer 2008, s. 189-196; Blythe 2008, 
s. 414-418). 

Wymienione elementy otoczenia konsumentów są ze sobą silnie powiązane i działają 
na zasadzie wielostronnych interakcji. Wszystkie te nowe uwarunkowania kształtują i będą 
w przyszłości kształtować zachowania konsumentów na rynkach finansowych, gdyż proce-
sy integracji Unii Europejskiej, jak i budowanie wspólnego europejskiego rynku finansowe-
go jeszcze się nie zakończyły. 

Konieczne staje się zatem wskazanie kierunków zmian w zachowaniach polskich konsu-
mentów na rynkach finansowych, które pojawiają się w coraz bardziej zintegrowanej prze-
strzeni europejskiej. W tym celu przeprowadzono badania o charakterze jakościowym, me-
todą wywiadu bezpośredniego, wśród menadżerów 60 instytucji finansowych działających 
w Polsce (Smyczek 2013).Według wskazań menadżerów, kierunki zmian w zachowaniach 
konsumentów na rynkach finansowych w aspekcie integracji europejskiej można pogrupo-
wać w cztery obszary. 

Zmiany kulturowe 

Coraz ściślejsza integracja europejska wpływa bardzo istotnie na przeobrażenia kulturo-
we Do najistotniejszych zmian w uwarunkowaniach kulturowych zachowań konsumentów 
można zaliczyć: nowe wartości w konsumpcji usług finansowych, nowe cele konsumpcyjne, 
wzrost wymagań wobec instytucji finansowych, zmiana układu preferencji konsumentów, 
etyka i indywidualizm w konsumpcji, zmiana mentalności i świadomości konsumenckiej, 
wzrost znaczenia jakościowych aspektów spożycia, a także wzrost znaczenia czasu wolne-
go. 

Istotnym trendem, który zdaniem przedstawicieli instytucji finansowych będzie się po-
głębiał na rynkach finansowych w Polsce w wyniku coraz ściślejszej integracji europejskiej, 
jest globalizacja zachowań konsumenckich, przy czym znaczenie kraju pochodzenia instytu-
cji finansowej będzie traciło całkowicie na znaczeniu dla konsumenta. Za to takie elementy, 
jak jakość, wygoda, komfort nabywania i użytkowania oraz profesjonalizm personelu będą 
odgrywały istotną rolę w decyzjach konsumenckich. Menadżerowie obawiają się jednak, że 
wzrośnie liczba osób, w szczególności najbardziej zamożnych i bardzo dobrze wyedukowa-
nych rynkowo, które będą korzystać z usług finansowych za granicą. Nie dotyczy to usług 
standardowych, takich jak bieżące operacje bankowe, lecz przede wszystkim lokowania czy 
też inwestowania znacznych środków finansowych, a także korzystania z oferty towarzystw 
ubezpieczeniowych. 

Zdaniem ekspertów, zagrożeniem dla rynków finansowych może być wśród niektórych 
grup konsumentów, szczególnie wrażliwych na występowanie międzynarodowego efektu 
demonstracji (Kieżel 2010, s. 160), konsumpcjonizm. Jest to zjawisko, które można inter-
pretować jako konsumpcję nieusprawiedliwioną rzeczywistymi potrzebami ludzkimi i nie 
liczącą się z kosztami ekologicznymi, społecznymi i indywidualnymi (Szamański 2008, 
s. 106). W trakcie zwiększania poziomu konsumpcji pojawia się wiele nowych potrzeb 
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(często kreuje je także sam marketing i działalność współczesnych przedsiębiorstw), któ-
re mimowolnie przesuwają się do sfery potrzeb podstawowych. Do pojawienia się postaw 
„nienasyconego konsumenta” przyczynia się także działanie efektu pokazowego i chęć do-
równania innym członkom społeczeństwa, innym narodom, co prowadzi z kolei do stwarza-
nia złudzenia osiągnięcia większej satysfakcji z życia w procesie wzrastającej konsumpcji 
materialnej. Zwiększenie poziomu konsumpcji silnie związane jest ze zwiększeniem aktyw-
ności konsumenta na rynkach finansowych, w tym nabywaniem wielu kart płatniczych czy 
też permanentnym zadłużaniem się w bankach. 

Sposobów rozwiązania tych problemów menadżerowie upatrują w intensywnych działa-
niach ruchów konsumenckich na rynkach finansowych. Wiele organizacji rządowych, a tak-
że pozarządowych (np. Federacja Konsumencka czy lokalne kluby konsumenckie) starają 
się implementować na polski rynek sprawdzone w Europie Zachodnie programy kształtują-
ce świadomego konsumenta, który będzie podejmował racjonalne i odpowiedzialne decyzje 
finansowe. 

Nową tendencją w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych, na którą mena-
dżerowie zwrócili uwagę może być celowe zmniejszanie zakresu korzystania z usług finan-
sowych, czyli zjawisko dekonsumpcji. Dekonsumpcja polega na świadomym ograniczeniu 
dotychczasowego spożycia (Bywalec 2007, s. 150). Jako przyczyny tego zjawiska eksperci 
wskazują:
 - wzrost niepewności w zakresie sytuacji ekonomicznej konsumenta wynikającej z global-

nego kryzysu gospodarczego, 
 - spadek zaufania do instytucji finansowych, które konsumenci obwiniają o wywołanie 

kryzysu na świecie,
 - znaczny wzrost aktywność instytucji funkcjonujących na tzw. „alternatywnym” rynku 

usług finansowych,
 - wzrost racjonalizacji zachowań rynkowych konsumentów i samoograniczanie (np. do po-

siadania tylko jednej karty kredytowej czy zaciąganie kolejnego kredytu dopiero po spła-
ceniu poprzedniego). 
Jednak z drugiej strony, menadżerowie podkreślają, że w wyniku kryzysu gospodarcze-

go i w konsekwencji pojawiających się na rynkach finansowych trudności w najbliższych 
latach może wzrosnąć liczba zachowań patologicznych wśród konsumentów. Do zachowań 
tych zaliczają m.in. wyłudzanie kredytów czy odszkodowań z polis ubezpieczeniowych, 
nadmierne zadłużanie się prowadzące do bankructwa. Większa swoboda na zintegrowanych 
rynkach finansowych w Europie daje też przestrzeń do rozwoju zjawiska „prania brudnych 
pieniędzy”. Przedstawiciele instytucji finansowych wskazują także na zagrożenia dla ich 
działalności ze strony różnego rodzaju ruchów konsumenckich. Obawiają się bowiem m.in. 
tzw. bojkotów konsumenckich. 

Warto w tym miejscu dodać, że zdaniem przedstawicieli instytucji finansowych, w ciągu 
najbliższych latach także na rynku usług finansowych zauważalny będzie trend ekologiczny 
w zachowaniach konsumenckich. Wprawdzie nieliczni konsumenci zwracają się obecnie do 
„swoich” banków czy innych instytucji finansowych, by np. złożyć rezygnację z otrzymy-

handel_wew_3-2015.indd   264 2015-07-27   17:02:31



SŁAWOMIR SMYCZEK 265

wania wyciągów papierowych na rzecz elektronicznych ze względów ekologicznych, ale 
wzrost świadomość ekologicznej wśród konsumentów zaczyna być zauważalny. W przy-
szłości może przejawiać się to wyborem konsumentów tych instytucji finansowych, które 
dbają o stan otoczenia naturalnego, wspierają akcje proekologiczne i mają rozwinięte dzia-
łania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Zjawisko to często bywa także na-
zywane „zielonym konsumeryzmem” (lub nowym konsumeryzmem) (Kieżel 2011, s. 188). 
Konsumenci przejawiający takie postawy podejmują na rynku rozważne, racjonalne decy-
zje, łącząc troskę o własne interesy ekonomiczne z troską o środowisko naturalne. 

Zmiany w aktywności konsumenckiej 

Kolejny obszar zmian, na który wskazywali menadżerowie instytucji finansowych, 
będący efektem integracji europejskiej, to zmiany w uwarunkowaniach ekonomiczno-
-społecznych zachowań konsumentów. Wśród nich wyróżnić można wzrost konkuren-
cji, zmianę tempa wzrostu gospodarczego, zmianę siły nabywczej ludności, polaryzację 
dochodów, rozwój własności prywatnej czy też wzrost świadomości konsumenckiej. 
I właśnie we wzroście świadomości konsumentów na rynkach finansowych menadże-
rowie upatrują wzrostu liczby osób korzystających z usług finansowych, a tym samym 
zmniejszenia problemu analfabetyzmu i wykluczenia finansowego w Polsce. Wskazują 
oni na zacieranie się różnic w zachowaniach ludzi młodszych i starszych, mieszkańców 
miast i wsi czy przedstawicieli różnych klas społecznych. Jednocześnie w tym ostatnim 
przypadku zauważają, że rozbieżności będą dotyczyły raczej ilości i miejsca korzystania 
z poszczególnych usług finansowych niż samego faktu korzystania z nich. Oznacza to, że 
w przyszłości na rynkach finansowych będą się ścierać i wzajemnie przenikać dwa trendy, 
tj. homogenizacja i heterogenizacja konsumpcji. 

Menadżerowie wskazywali także na nasilające się na rynkach finansowych w pewnych 
segmentach zjawisko prosumeryzmu. Termin ten powstał z połączenia słów: „produkcja” 
(pro-) oraz „konsumpcja” (-sumpcja). Oznacza on proces splatania się konsumpcji i produk-
cji aż do zatarcia różnic między nimi. Może ono być efektem dwóch tendencji: jednej – gdy 
konsumpcja „wchodzi” do procesu produkcji i producent staje się również konsumentem, 
drugiej, odwrotnej – gdy produkcja „włącza się” do konsumpcji i konsument staje się rów-
nież producentem (Bywalec 2007, s. 153). Przedstawiciele instytucji finansowych zwracają 
szczególną uwagę na możliwość wykorzystania wiedzy konsumenta w procesie udoskona-
lania poszczególnych usług czy też kreowania zupełnie nowych. Prosumentami na rynkach 
finansowych są w szczególności osoby młode z bardzo dobrym wykształceniem. To dla 
nich tworzy się specjalne kanały komunikacyjne do przekazywania sugestii dotyczących 
procesu świadczenia usługi i samej oferty rynkowej. By pozyskać nowe pomysły i infor-
macje o możliwych do wprowadzenia zmianach, służby marketingowe same tworzą także 
specjalne fora internetowe czy blogi. 

Menadżerowie zwracają także uwagę na rosnące zapotrzebowanie na zindywidualizo-
waną, kompleksową ofertę instytucji finansowych dla poszczególnych klientów. Winna ona 
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obejmować zarówno ofertę banków, jak też towarzystw ubezpieczeniowych, emerytalnych 
czy możliwości inwestycyjnych. Można zatem stwierdzić, że kolejnym trendem na rynku 
usług finansowych będzie kastumeryzacja. Polega ona na proponowaniu przez instytucję 
finansową ofert specjalnie dostosowanych do potrzeb określonego klienta (Kieżel 2010, 
s. 184). Wymaga to utrzymywania więzi z klientami oraz rezygnacji (przynajmniej w czę-
ści) z masowego świadczenia usług. Taka strategia z pewnością zwiększa koszty, ale klienci 
gotowi są płacić więcej za uzyskiwany w ten sposób komfort. Klienci ci należą zazwyczaj 
do tzw. elit ekonomicznym, który to segment rynku staje się coraz większy w Polsce. 

Nowa technologia a zachowania konsumentów 

Trzeci obszar wskazywany przez ekspertów związany jest ze zmianami w uwarunko-
waniach technologicznych zachodzących na rynku. Wśród nich wyróżnić można w szcze-
gólności: rozwój różnych form komunikacji, a zwłaszcza interaktywnej oraz nowe formy 
sprzedaży usług finansowych. W efekcie działania tych uwarunkowań krystalizuje się nowy 
trend w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych określany wirtualizacją. 
Przez wirtualizację zachowań konsumenckich należy rozumieć zaspokajanie potrzeb kon-
sumpcyjnych za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu, czyli głównie Internetu 
(Bywalec 2007, s. 155).

Przedstawiciele instytucji finansowych wprawdzie przyznają, że obecny poziom wir-
tualizacji zachowań konsumentów na rynkach finansowych jest stosunkowo niski (co po-
twierdzają także badania przeprowadzone wśród konsumentów), to jednak prognozują, że 
to zjawisko będzie się intensyfikować w kolejnych latach w wyniku wchodzenia na rynek 
coraz młodszego pokolenia, dla którego środowisko wirtualne nie jest obce. Także zwięk-
szone tempo życia oraz częste migracje ludności będą sprzyjać wirtualizacji zachowań kon-
sumenckich na tym rynku. Eksperci podkreślają nie tylko znaczenie Internetu, ale także 
innych mediów (takich jak telefon komórkowy czy nawet telewizja) w kontaktach z klienta-
mi. Korzystanie z wielu mediów jednocześnie, fonizacja i wizualizacja prowadzą z kolei do 
rozwoju zjawiska zwanego multitaskingiem. Multitasking, będąc nieodłącznym elementem 
globalizacji, polega na symultanicznym wykonywaniu kilku różnych czynności w tym sa-
mym czasie (Pietra 2009).Często dotyczy to konsumowania dwóch lub więcej mediów jed-
nocześnie, np. oglądanie telewizji, słuchanie muzyki, a przy okazji dokonywanie przelewów 
bankowych przez telefon komórkowy i jednocześnie sprawdzanie notowań giełdowych na 
stronach internetowych.

Z wirtualizacją zachowań konsumentów ma także ścisły związek domocentryzm. Polega 
on na przenoszeniu aktywności tradycyjnie podejmowanych poza miejscem zamieszkania 
do domu (Smyczek 20112, s. 161). Na rynku usług finansowych zjawisko to dotyczy re-
alizacji usług ubezpieczeniowych, bankowych, czy maklerskich w domu. Przedstawiciele 
instytucji finansowych upatrują w domocentryźmie szansę dla rozwoju usług z zakresu do-
radztwa finansowego. 
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Nowe segmenty na rynkach finansowych

Ostatni obszar zmian wskazywany przez menadżerów wynika z przeobrażeń demogra-
ficznych zachodzących na rynku, które są charakterystyczne dla krajów wysoko rozwinię-
tych w Unii Europejskiej. Wśród nich wyróżnić można w szczególności spadek przyrostu 
naturalnego, migracje, starzenie się społeczeństwa, wydłużenie życia ludności, przeobraże-
nia w funkcjonowaniu rodziny, rozpad jej tradycyjnej struktury, wzrost aktywności zawodo-
wej kobiet, rola dzieci w podejmowaniu decyzji zakupu itp.

Menadżerowie wskazują przede wszystkim na zdecydowany wzrost aktywności kobiet 
w najbliższych latach na rynkach finansowych. Ich zdaniem, zmiany społeczno-gospodarcze 
sprawiły, że kobiety stają się bardziej niezależne finansowo i tym samym stają się aktyw-
nymi uczestnikami gry rynkowej. Można zaobserwować, że konsumentki częściej niż męż-
czyźni odrzucają cywilizację konsumpcyjną, opartą na ilościowym wzroście spożycia i dążą 
do wyższej jakości konsumpcji oraz wyższej jakości życia (Arnould, Price, Zinkhan 2004, 
s. 439). Zmienia się także pozycja społeczna kobiet. Dążą one do samorealizacji bardziej 
w pracy zawodowej i w innych formach aktywności niż we wspólnocie rodzinnej. W miarę 
podnoszenia się stopy życiowej kobiet zaczęły się zmieniać także ich aspiracje ekonomicz-
ne, a także postawy wobec pieniądza i wzorce gospodarowania posiadanym budżetem.

Kolejnym ważnym segmentem rynku, który będzie się uaktywniał na rynkach finanso-
wych, zdaniem ekspertów, w najbliższych latach to segment seniorów. Ludzie starsi stano-
wią coraz bardziej liczącą się grupę konsumentów na rynku. W Polsce na początku lat 90. 
XX wieku osób starszych (60 lat i więcej) żyło około 6 mln, a na początku XXI wieku już 
ponad 7 mln (Świtała 2011, s. 9). Co więcej, prognozy demograficzne wskazują na dalsze 
starzenie się ludności naszego kraju. Jeżeli przewidywania te okażą się prawdziwe, to w per-
spektywie 2020 roku populacja seniorów zbliży się do 10 mln osób (GUS 2009). Ze względu 
na znaczną emancypację ekonomiczną, stabilność dochodową oraz zwiększone możliwości 
konsumpcyjne, osoby starsze będą uaktywniać się na rynkach finansowych, w szczególno-
ści w zakresie finansowania zakupów, ale także w zakresie lokowania wolnych środków 
finansowych. Menadżerowie wskazują także na wyzwania związane z obsługą tego segmen-
tu rynku. Biorą bowiem pod uwagę fakt, że ludzie starsi to grupa niejednorodna. Z jednej 
strony, reprezentują specyficzny zbiór potrzeb i tym samym zapotrzebowanie na dopaso-
wane do tego zbioru usługi finansowe, z drugiej strony, dysponują określonym życiowym 
doświadczeniem, które często skutkuje w utartych, trudnych do zmodyfikowania wzorcach 
zachowań nabywczych na tym rynku. 

Eksperci pracujący w instytucjach finansowych, mimo spadku przyrostu naturalnego, 
dostrzegają w przyszłości także duży potencjał w segmencie ludzi młodych, a nawet dzieci, 
jak to ma miejsce w tzw. starych krajach Unii Europejskiej. Rola dzieci w decyzjach zakupu 
zwiększa się bowiem w miarę dorastania. We wcześniejszych latach wpływ dzieci koncen-
truje się na zakupach słodyczy czy ulubionej żywności, zabawek, ale ich rola perswazyjna 
w gospodarstwie domowym jest bardzo znacząca. Jeśli natomiast chodzi o sprzedaż usług 
finansowych, to działania skoncentrowane będą przede wszystkim na nastolatkach, którzy 
posiadają już częściową zdolność do czynności prawnych. Wprawdzie, jak pokazują dotych-
czasowe wyniki badań, kupują oni głównie odzież i żywność, ale w dużej mierze są inicjato-
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rami zakupu usług związanych ze spędzaniem czasu wolnego, a także dóbr trwałego użytku 
(Uściski 1996). Wyniki badań przeprowadzonych zarówno w Polsce, jak i innych krajach 
UE precyzują także, że dzieci zaczynają dysponować coraz większym dochodem, często 
przekraczającym bieżącą konsumpcję (Belch, Ceresino 1985; Foxman, Tansuhaj 1988). 
Wzrasta (przynajmniej w określonych segmentach rynku) także świadomość ekonomiczna 
rodziców i ich skłonność do edukacji finansowej dzieci (Filiatrault, Brent 1980), przy czym, 
jak wskazują menadżerowie, rodzice są głównie zainteresowani ofertą depozytową dla swo-
ich dzieci oraz różnymi formami kart płatniczych przedpłaconych. 

Ostatnim segmentem rynku, na który wskazywali eksperci, a który z pewnością uaktywni 
się na rynkach finansowych w najbliższych latach będzie segment osób niepełnosprawnych. 
W Polsce żyje bowiem prawie 6 mln osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Osoby te 
coraz częściej zaczynają być aktywne zawodowo, a więc zaczynają dysponować większym 
dochodem, a przez to stają się atrakcyjniejsze dla instytucji finansowych. Menadżerowie wska-
zali, że mimo dużej presji ze strony Komisji Europejskiej nadal jednakosoby niepełnosprawne 
spotykają się z wieloma problemami na rynkach finansowych w Polsce. Wskazują oni między 
innymi na bariery architektoniczne (np. brak podjazdów przy wejściu do placówek, zbyt wyso-
kie blaty przy okienkach bankowych itp.), które odstręczają osoby z niepełnosprawnością ru-
chową do wizyt w bankach lub placówkach innych instytucji finansowych. Rozwiązaniem jest 
w tym przypadku zwiększenie dostępności poszczególnych usług finansowych w Internecie, 
choć okazuje się, że korzystanie z tych usług w środowisku wirtualnym może również nastrę-
czać osobom niepełnosprawnym trudności, jeśli dokonywane tam operacje wymagają szybko-
ści i sprawności. Inne problemy na rynku usług finansowych mają z kolei osoby niewidome. 
Mają kłopoty z korzystaniem z niedostosowanych do ich potrzeb bankomatów oraz usług fi-
nansowych prowadzonych elektronicznie przez – również niedostosowane - strony interneto-
we. Bardzo duży problem wynika też z konieczności zapoznania się z dokumentacją (umowy 
czy regulaminy) przez osobę niewidomą. Z kolei konsumenci z uszkodzonym słuchem mają 
dwa główne problemy w korzystaniu z usług finansowych − w komunikowaniu się i w dostę-
pie do informacji. Jak podkreślają menadżerowie, w większości instytucji finansowych wpro-
wadza się obecnie specjalne programy dla osób niepełnosprawnych, w których uwzględnia 
się m.in. takie elementy, jak dostosowania architektoniczne placówek i elektroniczne stron 
internetowych, pierwszeństwo obsługi i bankomaty dla osób niewidomych i słabowidzących, 
a także specjalne szkolenia dla pracowników uświadamiające problem niepełnosprawności 
i sposoby obsługi tego segmentu rynku. Część menadżerów wskazywała także na przygo-
towywane akcje promocyjne poszczególnych instytucji finansowych, które będą skierowane 
właśnie do osób niepełnosprawnych, by zaktywizować ich na rynku usług finansowych. 

Szanse i zagrożenia dla konsumentów na rynkach finansowych

Coraz ściślejsza integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej kreuje nowe wy-
zwania, szanse, jak też zagrożenia dla konsumenta. Zdaniem przedstawicieli instytucji 
finansowych, w najbliższych latach największą szansą dla konsumentów będzie większa 
konkurencja na rynkach finansowych, a w efekcie walka cenowa i podnoszenie jakości ofe-
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rowanych usług. Większa konkurencja prowadzić będzie także do poszerzania zakresu usług 
oferowanych przez wspólne kanały dystrybucji. Jako istotną szansę dla konsumentów mena-
dżerowie wskazywali na wzrost dostępności do nowych technologii i dzięki temu zwiększe-
nie dostępu do usług finansowych oraz przyśpieszenie przepływu informacji między klien-
tem a instytucjami finansowymi i odwrotnie. Trzecią szansą wskazaną przez ekspertów było 
zwiększenie dostępu do oferty innych europejskich rynków finansowych. Nie bez znaczenia 
będzie także rozszerzenie asortymentu na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych i związane 
z tym możliwości finansowania zakupu tych produktów, dzięki operowaniu kartami kredy-
towymi, kredytem ratalnym, a także ubezpieczeniom posiadanych dóbr trwałego użytku. 
Część ekspertów wskazywała także na zwiększenie ochronny prawnej i instytucjonalnej in-
teresów konsumentów przez państwo na rynkach finansowych. 

Oprócz szans, przedstawiciele instytucji finansowych wymienili potencjalne zagrożenia 
dla konsumentów na coraz bardziej zintegrowanych rynkach finansowych w Europie. Ich zda-
niem, główne zagrożenia można określić mianem zagrożeń marketingowych. Manipulowanie 
konsumentem, ograniczenie swobodnego wyboru konsumenta, skracanie cyklu życia poszcze-
gólnych usług finansowych, wprowadzanie usług „pozornie” nowych, a także przesyt informa-
cjami, który prowadzi do tzw. szumu informacyjnego, to zdaniem praktyków istotne pułapki 
czekające na konsumenta w kolejnym dziesięcioleciu na rynkach finansowych. Należy także 
pamiętać ciągle o zagrożeniach o charakterze ekonomicznym, takich jak zagrożenie utratą pra-
cy i tym samym dochodu. To z kolei wiąże się ze zmniejszeniem oszczędności, problemami ze 
spłatą kredytów, zrywaniem umów ubezpieczeniowych itp. 

Mając na uwadze powyższe przedstawiciele instytucji finansowych wskazali na cechy 
konsumenta przyszłości na zintegrowanych rynkach finansowych w Europie. Według eks-
pertów, konsument przyszłości będzie coraz bardziej niezależny, zaangażowany i aktywnie 
będzie poszukiwał informacji rynkowych o usługach i instytucjach finansowych nie tylko 
w kraju, ale w całej Unii Europejskiej. Konsument przyszłości będzie oczekiwał indywi-
dualizacji w ofercie, obsłudze i komunikacji rynkowej. Będzie coraz bardziej świadomy 
swoich praw, a jednocześnie mniej ufny wobec instytucji finansowych i tym samym stanie 
się bardziej wymagającym konsumentem. Konsument przyszłości to konsument nie znający 
granic czasu i miejsca. Z usług finansowych będzie chciał korzystać wszędzie i o każdej 
porze dnia. A z drugiej strony, będzie „zagubiony” na rynku, często bezkrytyczne naśladując 
innych, przesycony informacjami i kierujący się impulsem, a nie zasadami racjonalnego 
wyboru na rynkach finansowych. 

Podsumowanie

Podsumowując należy stwierdzić, że wyjaśnienie i przewidywanie zachowań konsumen-
tów jest zadaniem niezwykle trudnym. W pierwszej kolejności zachowania te kształtowane 
są pod wpływem czynników ekonomicznych tworzących dla nich pewne obiektywne ramy. 
Zgodnie z tym, wyraźne trendy w zachowaniach obserwuje się badając wpływ uwarunko-
wań ekonomicznych na decyzje konsumenckie. Jednak pełniejsze zrozumienie zmian w za-
chowaniach konsumentów na rynku usług finansowych możliwe jest dopiero przy uwzględ-
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nieniu trendów kształtujących się pod wpływem czynników kulturowych, społecznych czy 
też psychicznych. Niejednokrotnie zachowania konsumenta, które z ekonomicznego punktu 
widzenia wydają się nieracjonalne lub wręcz paradoksalne można wyjaśnić analizując jego 
wymiar psychiczny i społeczny. 
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Changes in Consumer Behaviours in the Financial Markets  
in the Integrated European Space

Summary 

An aim of considerations is to identify new directions of changes in Polish con-
sumer behaviours in the financial markets, which appear in the more and more inte-
grated European space. The source base for the article was findings of surveys of the 
qualitative nature carried out by the method of face-to-face interview among manag-
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ers of the financial institutions operating in Poland in September 2013. The surveys 
indicate the following changes in consumer behaviours in the light of deepening inte-
gration of the financial markets in Europe: globalisation and ecologisation of behav-
iours, deconsumption, and consumerism. Moreover, experts anticipate the growth of 
importance of virtualisation and domocentrism among consumers, reduction of the 
degree of consumers’ financial exclusion and, at the same time, increase of homog-
enisation of consumption in the financial markets. They also indicate the growth of 
prosumer tendencies and importance of the segment of women, elder people, children 
and disabled people. The carried out surveys may be used to build marketing strat-
egies of the financial institutions. Moreover, they can serve to active formation of 
consumer behaviours and their market education. The article is of the research nature.

Key words: consumer behaviours, financial markets, European integration. 
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Изменения в поведении потребителей на финансовых рынках  
в интегрированном европейском пространстве

Резюме 

Цель рассуждений – выявить новые направления изменений в поведении 
польских потребителей на финансовых рынках, которые появляются во все 
более интегрированном европейском пространстве. Основными источниками 
разработки были результаты обследований качественного характера, прове-
денных по методу непосредственного интервью среди менеджеров финансо-
вых учреждений, действующих в Польше, в сентябре 2013 г. Обследования 
указывают следующие изменения в поведении потребителей в свете углубля-
ющейся интеграции финансовых рынков в Европе: глобализация и экологиза-
ция поведения, уменьшение объема потребления, консьюмеризм. Кроме того, 
эксперты прогнозируют рост значения виртуализации и домоцентризма сре-
ди потребителей, снижение степени финансового отчуждения потребителей  
и, одновременно, повышение гомогенизации потребления на финансовых 
рынках. Они тоже указывают рост просьюмерских тенденций и значения сег-
мента женщин, пожилых людей и детей, а также инвалидов. Проведенные об-
следования могут использоваться для построения маркетинговых стратегий 
финансовых учреждений. Кроме того, они могут служить активному форми-
рованию поведения потребителей и их рыночному обучению. Статья имеет 
исследовательский характер.

Ключевые слова: поведение потребителей, финансовые рынки, европейская 
интеграция. 
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