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Prosumpcja racjonalizatorska użytkowników tzw. nowych 
mediów w kontekście ogólnoeuropejskiego kryzysu gospodarczego

Streszczenie

Cel artykułu: konceptualizacja oraz pomiar tzw. prosumpcji racjonalizator-
skiej jako specyficznego przejawu prosumpcji związanego z kryzysem gospodar-
czym, a także określenie zależności korelacyjnych pomiędzy prosumpcją racjonali-
zatorską a wybranymi cechami konsumentów.

Podejście badawcze: artykuł opiera się na podejściu dedukcyjnym ‒ na pod-
stawie studiów literaturowych zdefiniowano prosumpcję racjonalizatorską, opraco-
wano model pomiarowy i dokonano testu empirycznego na próbie użytkowników 
mediów społecznościowych (n= 309).

Główne wyniki badań: prosumpcja racjonalizatorska jest stosunkowo szeroko 
upowszechniona w Polsce, na jej poziom ujemnie wpływają dochody konsumen-
tów, z kolei wysoka skłonność do prosumpcji racjonalizatorskiej oddziałuje pozy-
tywnie na oszczędności konsumentów.

Implikacje praktyczne: zjawisko prosumpcji racjonalizatorskiej może być wy-
korzystywane przez różne przedsiębiorstwa w dobie kryzysu wzorem takich firm 
jak, np. IKEA (np. samodzielne składania mebli) czy Tesco (samoobsługa kasowa). 

Implikacje społeczne: upowszechnianie się prosumpcji racjonalizatorskiej 
może być traktowane jako globalny czynnik antykryzysowy i stabilizujący budżety 
gospodarstw domowych. 

Kategoria artykułu: badawczy.

Słowa kluczowe: prosumpcja, zrównoważona konsumpcja, marketing, oszczędno-
ści.

Kody JEL: E21, M31

Wstęp

Współczesny świat jest bardzo zróżnicowany. Jest to szczególnie widoczne w okresie 
kryzysu gospodarczego (od roku 2008 i nadal). Skalę zróżnicowania ilustruje światowa 
mapa dynamiki wzrostu PKB w roku 2012 (WorldBank 2014). Z jednej strony, duże kraje 
o bardzo szybkim wzroście; Chiny (7,8%) oraz Indonezja (6,2%), z drugiej: wiele wyso-
ko rozwiniętych dużych krajów w fazie regresu: Włochy (- 2,53%), Hiszpania (-1,64%) 
i Grecja (-6,38%). W Stanach Zjednoczonych, w których rozpoczął się kryzys można mówić 
już o wyraźnym ożywieniu gospodarczym ‒ wzrost PKB wyniósł tam w roku 2012 prawie 
3%. Charakterystyczne, że kryzys jest szczególnie długotrwały w krajach Unii Europejskiej: 
w roku 2012 średnia zmiana PKB wyniosła dla wszystkich krajów UE: -0,37%, a dla krajów 
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strefy euro: -0,64%. Sytuację pogarsza fakt, że w krajach UE regres gospodarczy zachodzi 
jednocześnie wraz z wysokim poziomem długu publicznego oraz deficytem budżetowym, 
np. w Grecji wskaźniki te wyniosły odpowiednio 177% i 6,8%, we Włoszech 127% i 2,9% 
a w Wielkiej Brytanii 89% i 6,2%. Należy przy tym wyraźnie wskazać, że choć Polska pre-
zentuje się dość dobrze na tle innych krajów UE (w roku 2012: wzrost PKB 1,8%, deficyt 
budżetowy 3,9% PKB oraz dług publiczny 52,7% PKB), to dynamika rozwoju gospodar-
czego kształtuje się w Polsce gorzej niż średnia światowa (2,3%). Oznacza to, że Polska nie 
tylko „nie goni” w ostatnim okresie krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo, ale pogarsza 
swoją relatywną pozycję w skali światowej. Nie ulega zatem wątpliwości, że Polska, po-
dobnie jak i polskie gospodarstwa domowe, znajduje się w kryzysie, co jest niepokojące, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę stosunkowo silne uzależnienie polskiego eksportu od sytuacji 
w „kryzysowej UE”. Ta trudna sytuacja makroekonomiczna stanowi kontekst zachowań 
konsumenckich.

Współczesny świat jest nie tylko zróżnicowany, ale również bardzo złożony i turbulentny, 
co wyraża się we współwystępowaniu zjawisk konsumenckich o przeciwstawnym charak-
terze. Z jednej strony, konsumpcjonizm oraz indywidualizm związane z dążnością do kon-
sumpcji „ponad miarę” oraz wyrażaniem „własnego ja” przez nabywane produkty, z drugiej 
‒ konsumpcja zrównoważona (Kramer 2011; Mazurek-Łopacińska 2011). Przejawem kon-
sumpcji zrównoważonej jest m.in. ograniczanie wydatków konsumpcyjnych gospodarstw 
domowych poprzez wielokrotne użytkowanie produktu, poszukiwanie nowych zastosowań 
zakupionych produktów oraz ograniczenie zakupu produktów markowych. Badania, które 
prowadzono w ostatnich latach w Polsce pozwalają przypuszczać, że w dobie kryzysu eko-
nomicznego konsument staje się bardziej oszczędny, rozważny i mniej spontaniczny: ogra-
nicza zachcianki, sprawdza ceny, poszukuje tańszych produktów (dóbr i usług) oraz okazji 
(Dwornik 2012). Jak zauważa Rachocka (2003): „współcześni konsumenci są pełni obaw, 
dążą do osiągnięcia stanu spokoju w coraz mniej przewidywalnym świecie. Konsumpcja 
zindywidualizowana, przyjemnościowa ustępuje miejsca konsumpcji asekuracyjnej, która 
jest charakterystyczna dla obecnych czasów ogólnego niepokoju”. Zjawiskiem bardzo do-
brze wpisującym się w obecne tendencje i jednocześnie stosunkowo słabo opisanym zarów-
no pod względem koncepcyjnym, jak i empirycznym jest prosumpcja.

Definicja prosumpcja racjonalizatorskiej i cele artykułu

Prosumpcja stanowi zjawisko społeczno-gospodarcze, które polega na podejmowaniu 
przez konsumentów aktywności nakierowanych na podniesieniu postrzeganej wartości na-
bywanych produktów materialnych i usług. Termin prosumption został wprowadzony do 
literatury naukowej ponad 40 lat temu (Tofler 1980), jednak dopiero w ostatniej dekadzie 
znacznie rozszerzył się sposób pojmowania prosumpcji w naukach ekonomicznych, w tym 
w marketingu (Baruk 2008; Xie, Bagozzi i in. 2008; Gajewski 2009). Mitręga (2013) przed-
stawił empiryczne podstawy przemawiające za tezą, że zjawisko to jest wielowymiarowe. 
Po pierwsze, można wyróżnić tzw. prosumpję ekshibicjonistyczną, związaną z wyrażaniem 
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„własnego ja” poprzez aktywne uczestnictwo w procesach kustomizacji produktów. Po dru-
gie, można wyróżnić tzw. prosumpcję racjonalizatorską, związaną z obniżaniem kosztów 
zakupu i użytkowania produktów poprzez realizację pewnych czynności wykonywanych 
tradycyjnie przez przedsiębiorstwa - sprzedawców (np. samodzielne porcjowanie, pakowa-
nie, transport, kasowanie towaru) oraz specyficznych zdolności w zakresie poszukiwania 
nowych zastosowań dla istniejących produktów czy ich samodzielnego modyfikowania 
(np. wykorzystanie tańszych mebli łazienkowych czy salonowych w zabudowie kuchennej, 
zastępowanie określonych markowych składników potraw ich tańszymi odpowiednikami). 
Ponieważ można zakładać, że właśnie ten drugi rodzaj prosumpcji jest efektem kryzysu 
gospodarczego obserwowanego w Europie, niniejszy artykuł poświęcony jest prosumpcji 
racjonalizatorskiej, co oczywiście nie jest jednoznaczne z twierdzeniem, że prosumpcja eks-
hibicjonistyczna przestaje odgrywać istotną rolę. Oprócz tego, że prosumpcja racjonaliza-
torska dobrze wpisuje się w obecną, trudną sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych, 
uzasadnieniem dla prowadzenia badań w jej zakresie jest fakt, że ten aspekt prosumpcji jest 
pomijany w większości współczesnych koncepcji zarządzania i marketingu, np. marketin-
gu zdominowanym usługowo (service dominant logic of marketing) (Vargo, Lusch 2004). 
Powoduje to, że racjonalizatorski wymiar prosumpcji jest słabo zbadany i niewiele wiemy 
na temat skali, uwarunkowań i konsekwencji tego zjawiska. 

Celem badań przedstawionych w niniejszym artykule było przeprowadzenie pomiaru 
wybranych przejawów prosumpcji racjonalizatorskiej, ze wskazaniem skali występowania 
tego zjawiska wśród konsumentów w Polsce. Ponadto, badanie zmierzało do określenia 
zależności zachodzących między intensywnością przejawów prosumpcji racjonalizator-
skiej a indywidualnymi cechami konsumentów, takimi jak: wiek, płeć oraz dochód, a także 
określenia wpływu prosumpcji racjonalizatorskiej na poziom oszczędności gromadzonych 
przez komsumentów. W dalszej części artykułu zaprezentowane zostaną wyniki badań, a na-
stępnie sformułowane zostaną wnioski i ewentualne kierunki dalszych badań naukowych 
w omawianym obszarze. 

Badania wśród użytkowników tzw. nowych mediów

Dane empiryczne zgromadzone zostały metodą ankiety on-line. Wykorzystano nieloso-
wy dobór próby. Konsumenci dobierani byli techniką kuli śniegowej, czego wyrazem było 
umieszczenie linków zapraszających do ankiety na profilach społecznościowych członków 
zespołu badawczego (przede wszystkim nasza.klasa i Facebook) wraz z zachętą do rozprze-
strzeniania linków wśród znajomych osób. W ankiecie mogły brać udział wyłącznie osoby 
pełnoletnie. W ciągu mniej więcej dwóch tygodni od rozpoczęcia badania w bazie znalazło 
się ponad 400 kwestionariuszy od rożnych konsumentów, co uznano za wynik wystarczają-
cy. Następnie w toku analizy kwestionariuszy część respondentów została wyeliminowana, 
bądź to ze względu na brak odpowiedzi na niektóre kluczowe pytania, bądź ze względu 
na deklarację, że część pytań była dla respondentów niezrozumiała. W rezultacie do dal-
szych analiz zakwalifikowano nieco ponad 300 kwestionariuszy ankiety (n=309). W próbie 
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przeważały kobiety (60%). Większość stanowiły osoby młode: między 18 a 25 lat (46,6%), 
osoby w wieku 26-40 lat stanowiły 29,4% próby, a osoby powyżej 40. roku życia stanowiły 
24% próby. Biorąc pod uwagę kryterium wieku i płci, struktura próby odpowiada mniej 
więcej strukturze użytkowników portali społecznościowych w Polsce, aczkolwiek należy 
również podkreślić, że uzyskany rozkład próby nie odpowiada rozkładowi populacji gene-
ralnej konsumentów w Polsce. 

Skale służące do pomiaru przejawów prosumpcji racjonalizatorskiej zaczerpnięto z wcze-
śniejszych badań w omawianym obszarze, gdzie uzyskały dobre wyniki pod względem rzetelno-
ści i trafności pomiaru (Mitręga 2013). Wykorzystano trzy skale likerta (PROSUM_SAFE1; 
PROSUM_SAFE3; PROSUM_SAFE4), które powiązane były z jednym czynnikiem latent-
nym, w stosunku do innych konstruktów (Mitręga 2013). Treść tych skal zaprezentowano na 
wykresie 1 i w tabeli 1.

Wykres 1
Popularność wybranych aspektów prosumpcji racjonalizatorskiej w Polsce

Źródło: badania własne.

Analiza odpowiedzi uzyskanych za pomocą ankiety nie daje jasnego obrazu skali popu-
larności zjawiska prosumpcji w Polsce. Relatywnie największy odsetek wskazań odnosił 
się do respondentów „niezdecydowanych”, którym trudno było ocenić swoją pozycję na 
skali intensywności prosumpcji. Może wiązać się to z faktem, że zjawisko jest postrzegane 
jako stosunkowo nowe przez konsumentów, a także z tym, że pytanie mogło wydawać się 
trochę abstrakcyjne, mimo że w kwestionariuszu pojawiły się konkretne przykłady przeja-
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wów prosumpcji (np. samodzielne pakowanie, transport produktu, kasowanie). Z drugiej 
jednak strony, uzyskane odpowiedzi wskazują na wyraźną przewagę ocen pozytywnych 
nad negatywnymi. Przykładowo, respondenci prawie dwukrotnie częściej byli skłonni 
„raczej zgodzić się” z tym, że wprowadzają różne modyfikacje/ulepszenia do zakupio-
nych produktów, niż „raczej nie zgodzić się” z tym stwierdzeniem (PROSUM_SAFE4). 
Podobną przewagę wskazań twierdzących uzyskano w odniesieniu do „wyręczania sprze-
dawcy w niektórych działaniach” (PROSUM_SAFE1) oraz w odniesieniu do „wprowa-
dzania nowych zastosowań wobec zakupionych produktów” (PROSUM_SAFE3). Można 
zatem mówić o umiarkowanie dużej popularności prosumpcji racjonalizatorskiej wśród 
polskich konsumentów, pamiętając jednocześnie o ograniczeniach związanych z dobo-
rem próby, a także przyjętym, dość ogólnym, sposobem pomiaru zjawiska prosumpcji. 
Jednocześnie warto porównać uzyskane wyniki z wynikami badań prowadzonych w Polsce 
w odniesieniu do prosumpcji ekshibicjonistycznej (Baruk 2008; 2011), które dotyczyły 
zachowań konsumentów na rynku produktów szybkozbywalnych. Badania te sugerowały, 
że większość konsumentów w Polsce nie podejmuje działań typowych dla prosumpcji eks-
hibicjonistycznej, czyli nie uczestniczy w projektowaniu nowych produktów, nie korzysta 
z infolinii i formularzy on-line producenta przeznaczonej na zgłaszania uwag i opinii itp. 
Warto przy tym podkreślić, że wyniki badań Baruk oraz wyniki badań prezentowane w ni-
niejszym artykule dotyczą dwóch odrębnych aspektów tego samego zjawiska, w związku 
z czym są wobec siebie uzupełniające. Zaobserwowane różnice wydają się również uza-
sadnione, jeśli weźmiemy pod uwagę specyfikę sektorową badań Baruk (częste zakupy 
impulsywne, w miejscu sprzedaży, na rynku FMCG), a także to, że niniejsze badania są 
prowadzone kilka lat później, gdy polskie gospodarstwa domowe odczuwają w większym 
stopniu skutki kryzysu gospodarczego. 

Tabela 1
Korelacje pomiędzy przejawami prosumpcji a cechami konsumentów

Wyszczególnienie (1) (2) (3) (4) (5) (6)

PROSUM_SAFE1. (1) 1 ,379** ,321** -,074 -,149** ,012
PROSUM_SAFE3. (2) ,379** 1 ,620** -,028 -,103 ,072
PROSUM_SAFE4. (3) ,321** ,620** 1 ,015 -,018 -,033
Wiek. (4) -,074 -,028 ,015 1 ,420** ,055
Dochody (5) -,149** -,103 -,018 ,420** 1 -,274**

Płeć (6) ,012 ,072 -,033 ,055 -,274** 1

**. Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie).
PROSUM_SAFE1. ‒ „Aby obniżyć ceny produktów był/a/bym skłonny/a wyręczyć sprzedawcę w niektórych 
działaniach”
PROSUM_SAFE3. ‒ „Aby zwiększyć trwałość produktów, często staram się znajdować dla nich nowe zasto-
sowania”
PROSUM_SAFE4. ‒ „Wprowadzam różne ulepszenia/modyfikacje w produktach, które kupuje, że rozszerzyć 
ich przydatność”
Źródło: badania własne.
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Aby określić ewentualne zależności pomiędzy przejawami prosumpcji a cechami indywi-
dualnymi konsumentów, testowaniu poddano współczynniki korelacji pomiędzy odpowied-
nimi zmiennymi (por. tabela 1). Wyniki tej analizy pozwalają przypuszczać, że zmienne te 
pozostają w stosunkowo słabych bądź w ogóle nieistotnych zależnościach. Po pierwsze, nie 
stwierdzono żadnych istotnych statystycznie korelacji między zmiennymi demograficznymi 
(płeć, wiek) a przejawami prosumpcji. Po drugie, wyniki analizy wskazują na istotną staty-
stycznie, ale słabą zależność między poziomem dochodów (netto) konsumentów a jednym 
z przejawów prosumpcji racjonalizatorskiej odnoszącym się do wyręczania sprzedawców 
w pewnych działaniach nakierowanych na obniżenie cen produktów (PROSUM_SAFE1). 
Zgodnie z oczekiwaniami zależność ta ma charakter negatywny, tzn. im większy poziom 
dochodów konsumentów, tym niższa skłonność konsumentów do angażowania się w racjo-
nalizatorskie działanie. 

Po testowaniu korelacji dotyczących ewentualnych stymulatorów zjawiska prosumpcji 
racjonalizatorskiej, podjęto próbę zidentyfikowania wpływu prosumpcji racjonalizator-
skiej (PROSUM_SAFE1) na poziom indywidualnych oszczędności deklarowany przez 
konsumentów. Dodatkowo, w celach kontrolnych, w analizie tej uwzględniono również 
inne zmienne, jak: deklarowany poziom dochodów (netto), wiek, a także dwie zmien-
ne psychograficzne: ACHIEVE1 („Jestem efektywną osobą”) oraz SOCIAL_NORM_3 
(„Moi znajomi mają negatywną opinię o oszczędzaniu pieniędzy”). Wyniki analizy re-
gresji dla tych zmiennych zostały zestawione w tabeli 2. Uzyskane wskaźniki regresji 
wskazują wyraźnie, że mimo zastosowania zmiennych kontrolnych prosumpcja racjonali-
zatorska jako cecha behawioralna konsumenta zachowała istotny statystycznie wpływ na 
osobisty poziom oszczędności konsumenta. Wyniki wskazują też, że spośród pozostałych 
zmiennych jedynie ACHIEVE1 (jako rys osobowościowy konsumenta) istotnie wpływa 
na poziom oszczędności. 

Tabela 2
Współczynniki regresji dla poziomu oszczędności jako zmiennej zależnej 

Model

Współczynniki 
niestandaryzowane

Współcz. 
standaryzowane

Istotność
B Błąd 

standardowy Beta

(Stała) 1,927 ,354 ,000

Dochody ,011 ,021 ,033 ,589

Wiek ,014 ,027 ,030 ,619

SOCIAL_NORM_3 -,045 ,065 -,038 ,492

PROSUM_SAFE1 ,181 ,053 ,188 ,001

ACHIEVE1 ,281 ,066 ,236 ,000

Źródło: jak w tabeli 1.
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Podsumowanie 

W nawiązaniu do wcześniejszych badań (Mitręga 2013) w niniejszym artykule skon-
centrowano się na jednym z wymiarów prosumpcji czyli na prosumpcji racjonalizatorskiej. 
Teoretycznie rzecz ujmując, prosumpcja racjonalizatorska jest traktowana jako naturalna 
konsekwencja obserwowanych zmian społeczno-gospodarczych: zarówno pogorszenia kon-
dycji finansowej konsumentów w dobie kryzysu ekonomicznego, jak i ewolucji światopo-
glądowej związanej z tzw. zrównoważoną konsumpcją. Trudno nie zauważyć, że zjawisko 
prosumpcji odnosi się również do wartości etycznych, obecnych w świecie chrześcijańskim, 
a zwłaszcza protestanckim, takich jak gospodarność, pracowitość czy umiarkowanie w kon-
sumpcji. 

W nawiązaniu do Żabińskiego (2011), a także wyników niniejszych badań można sfor-
mułować tezę, że upowszechnienie się zjawiska prosumpcji w racjonalizatorskiej formie sta-
nowiłoby istotny czynnik antykryzysowy dla gospodarki światowej. Ponieważ prosumpcja 
jest pozytywnie powiązana z poziomem oszczędności, można zakładać, że jej upowszech-
nienie działałoby stabilizująco na gospodarkę światową, ograniczając nadmierne wydatki 
oraz skłonność do zadłużania się gospodarstw domowych. Ponieważ poziom dochodów 
konsumentów jest ujemnie skorelowany z poziomem prosumpcji, uzasadnione wydaje się 
twierdzenie, że prosumpcja upowszechniać się będzie selektywnie w społeczeństwie, szyb-
ciej i w większym zakresie wśród osób uboższych, a także w większym zakresie w krajach 
o niższym poziomie dochodów per capita. 

Polska stanowi raczej dobry grunt dla upowszechnienia zjawiska prosumpcji. Niniejsze 
badania wskazują, że pewne przejawy prosumpcji racjonalizatorskiej są dość powszechne 
w polskim społeczeństwie. Ponadto, pogłębiające się rozwarstwienie dochodowe Polaków 
oraz zmniejszający się poziom tzw. usług publicznych będą skłaniać do różnych działań ra-
cjonalizatorskich w sferze konsumpcji. Oczywiście, prosumpcja będzie się tutaj upowszech-
niać wraz z innymi zjawiskami, jak np. dekonsumpcja (Rachocka 2003). W tym względzie 
interesującym kierunkiem dalszych badań byłoby porównanie poziomu prosumpcji racjona-
lizatorskiej wśród mieszkańców dużych miast i wsi. Przypuszczalnie, mieszkańcy wsi wy-
kazują się dużo większą skłonnością do prosumpcji racjonalizatorskiej, z kolei mieszkańcy 
dużych miast znacznie większą skłonnością do prosumpcji ekshibicjonistycznej. 

Kierunki dalszych badań na temat prosumpcji racjonalizatorskiej wiążą się również 
z ograniczeniami metodologicznymi niniejszego badania. Badania empiryczne zaprezen-
towane w niniejszym artykule oparte zostały na stosunkowo mało licznej (jak na badania 
konsumenckie) próbie badawczej, w dodatku nielosowej i ograniczonej do aktywnych użyt-
kowników portali społecznościowych. Przyszłe badania oparte na większej, reprezentatyw-
nej próbie powinny pokonać te ograniczenia. Dodatkowo, mimo że badania Mitręgi (2013) 
dostarczyły podstaw do stosowania pewnych skal do pomiaru prosumpcji o dobrych właści-
wościach psychometycznych, uzasadnione wydaje się doskonalenie modelu pomiarowego. 
Przyszłe prace mogłyby dążyć np. do opracowania modelu pomiarowego dostosowanego do 
konkretnego typu produktów (np. produktów spożywczych służących do przygotowywania 
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posiłków w domu), dzięki czemu skale straciłoby swój ogólny, a przez to również nieco 
abstrakcyjny charakter. 
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Streamlining Prosumption of Users of the So-Called New Media  
in the Context of General European Economic Crisis

Summary

Article aim: conceptualisation and measurement of the so-called streamlin-
ing prosumption as a specific manifestation of prosumption connected with the 
economic crisis as well as determination of the correlative dependencies between 
streamlining prosumption and the selected traits of consumers.

Research approach: the article is based on the deductive approach ‒ based on 
the literature studies, there is defined streamlining prosumption, developed the 
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measuring model and carried out an empirical test on the sample of users of social 
media (n= 309).

Main research findings: streamlining prosumption is relatively widespread in 
Poland; its level is negatively affected by consumers’ incomes; in turn, the high 
propensity to streamlining prosumption positively affects consumers’ savings.

Practical implications: the phenomenon of streamlining prosumption can be 
used by different enterprises on the days of the crisis, on the model of such compa-
nies as, for instance, IKEA (e.g. furniture assembly on one’s own) or Tesco (cash-
desk self-handling). 

Social implications: popularisation of streamlining prosumption may be treated 
as the global anti-crisis factor and the one stabilising household budgets. 

Article category: research.

Key words: prosumption, sustainable consumption, marketing, savings.

JEL codes: E21, M31

Рационализаторская просумпция пользователей так называемых 
новых медиа в контексте общеевропейского экономического 
кризиса

Резюме

Цель статьи: концептуализация и измерение так называемой рационали-
заторской просумпции как специфического проявления просумпции, связан-
ного с экономическим кризисом, а также определение корреляционных за-
висимостей между рационализаторской просумпцией и избранными чертами 
потребителей.

Исследовательский подход: статья основана на дедуктивном подходе ‒ на 
основе изучения литературы определили рационализаторскую просумпцию, 
разработали модель измерения и провели эмпирический тест на выборке 
участников социальных медиа (n= 309).

Основные результаты исследований: рационализаторская просумпция от-
носительно широко распространена в Польше, на ее уровень отрицательно 
влияют доходы потребителей; в свою очередь, высокая склонность к рациона-
лизаторской просумпции положительно влияет на сбережения потребителей.

Практические импликации: явление рационализаторской просумпции мо-
жет использоваться разными предприятиями во время кризиса по образцу та-
ких фирм, как, например, IKEA (напр. самостоятельный монтаж мебели) или 
Tesco (кассовое самообслуживание). 

Социальные импликации: распространение рационализаторской просумп-
ции может считаться глобальным антикризисным фактором и фактором, ста-
билизирующим бюджеты домохозяйств. 

Категория статьи: исследовательская.
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