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Wpływ wybranych determinant na zachowania młodych 
konsumentów w latach 2004-2013 (wyniki badań własnych)

Streszczenie

Celem rozważań jest identyfikacja zmian, które zaszły w zachowaniach mło-
dych polskich konsumentów od 2004 roku. Szczególną uwagę poświęcono roli 
marki, reklamy, opinii rodziców i rówieśników oraz dotychczasowych doświad-
czeń wynikających z użytkowania produktu. W efekcie wskazano na kierunki 
zmian, które zachodzą w postawach wobec tych determinant. 

Praca jest rezultatem badań ankietowych prowadzonych w latach 2004, 2006, 
2010 i 2013 wśród uczniów śląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Badania pozwoliły na wskazanie rosnącej roli czynników społecznych w procesie 
decyzyjnym młodzieży, identyfikacji zmian w hierarchii czynników oddziałują-
cych na zakupy oraz zróżnicowanie zachowań wynikające z płci konsumentów. 

Rezultaty badań mogą służyć opracowaniu strategii działań marketingowych 
na rynku młodego konsumenta oraz przyczyniać się do głębszego rozpoznania tego 
rynku.

Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: młodzi konsumenci, determinanty zachowań, zachowania kon-
sumenckie.

Kody JEL: D12

Wstęp

Zachodzące w ostatnich latach zmiany ekonomiczno-społeczne, demograficzne i kul-
turowe mają wpływ na postawy konsumentów i dokonywane przez nich wybory rynko-
we. Zmiany te obejmują także osoby młode. Ich zachowania są przedmiotem zaintereso-
wania wielu badaczy, co wynika z olbrzymiego potencjału rynku młodych konsumentów. 
Dynamiczne zmiany zachodzące wśród młodych nabywców skłaniają do stałego obserwo-
wania procesów nabywczych zachodzących na tym rynku i monitorowania determinant de-
cyzji. 

Prowadzone od 2004 roku badania własne konsumentów w wieku 14-19 lat umożliwiają 
wskazanie zmieniającej się roli takich determinant decyzji nabywczych, jak dochody, mar-
ka, doświadczenie, rola opinii rówieśników i rodziców oraz reklama. Celem pracy jest iden-
tyfikacja i charakterystyka zachodzących w zachowaniach młodych konsumentów zmian 
oraz określenie roli, jaką w kształtowaniu zachowań pełnią wymienione determinanty. 
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W latach 2004-2012 zaobserwowano spadek udziału wydatków na żywność (o ponad  
3 p.p. z 28,1% w 2005 roku do 25% w 2011 roku), a także wzrost udziału wydatków na użyt-

Sytuacja ekonomiczno-demograficzna polskich gospodarstw domowych 
w latach 2004-2013

Sytuacja polskich gospodarstw domowych w latach 2004-2012 ulegała zmianom wyni-
kającym miedzy innymi z kryzysu ekonomicznego, który dotknął nasz kraj w 2008 roku. 

Dochód rozporządzalny w analizowanym okresie rósł, ale w 2011 roku nastąpił spadek 
dochodów realnych (w 2011 roku o 1,4%, w 2012 o 0,2%) (GUS 2013). W latach 2012 i 2011 
zanotowano (po raz pierwszy po wielu kolejnych latach wzrostu) realny spadek dynamiki 
wydatków, a także niespotykany w latach poprzednich spadek ilości spożywanych artyku-
łów żywnościowych (poza owocami) oraz zmniejszenie wydatków na te dobra. Najbardziej 
spadło spożycie cukru (9,2%), mięsa wołowego (o 9,1%), tłuszczów zwierzęcych, a także 
mąki, kasz, pieczywa (Danielak 2013). 

Taka sytuacja mogłaby świadczyć o pogorszeniu się kondycji gospodarstw domowych, 
jednak jednocześnie następował sukcesywny spadek udziału wydatków w dochodzie rozpo-
rządzalnym – w ciągu ostatnich 8 lat spadł o ponad 12 p.p. z 94,5% do 82,2% w 2012 roku 
(por. wykres 1)

Wykres 1
Poziom przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków na osobę w gospodarstwie 
domowym oraz udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym w latach 2004-2012

Źródło: GUS (2013).
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kowanie mieszkania i nośników energii (z 19,7% do 20,7%) oraz rekreację i kulturę (z 6,8% 
do 8,1%). Takie, zgodne z prawem Engla, postępowanie gospodarstw domowych wskazuje 
na powolną poprawę ich kondycji. Świadczy o niej także deklarowany przez respondentów 
sposób gospodarowania dochodami: w Polsce z roku na rok rósł odsetek rodzin, które de-
klarowały, że stałe dochody pozwalają im zaspokoić bieżące potrzeby, zmniejszył się odse-
tek gospodarstw zadłużonych oraz wzrósł procent posiadających oszczędności (Czapiński, 
Panek 2013, s. 16).

Powoli wzrasta odsetek rodzin, które stwierdzają, ze pieniędzy starcza im na wszystko 
(w 2005 roku było to 10,5% gospodarstw, w 2013 – 17,6%1). Zauważa się jednak, że sytu-
acja pogorszyła się nieco od 2009 roku, kiedy odsetek gospodarstw, których dochody wy-
starczały na wszystko wynosił 19,4%. Wśród wymienionych gospodarstw domowych mniej 
więcej połowa stwierdzała, że po zaspokojeniu wszystkich potrzeb, udaje im się jeszcze za-
oszczędzić. Najwięcej takich rodzin było w 2009 roku (9,5%), najmniej w 2005 roku (4,1%). 
W 2013 roku odsetek tych, którym pozostają nieskonsumowane środki wynosił 9,4%, czyli 
zbliżył się do najlepszego – 2009 roku (Bazy danych… 2014)

Około 40% rodzin stwierdza „żyjemy oszczędnie i dzięki temu starcza na wszystko”. 
O połowę mniej gospodarstw domowych deklaruje „żyjemy bardzo oszczędnie, aby odło-
żyć na poważniejsze zakupy”. W sumie gospodarstw domowych, które żyją oszczędnie 
i zaspokajają wszystkie swoje potrzeby było w 2013 roku 59,8% (nieco mniej niż rok 
wcześniej − 60,3%). W 2005 roku takich rodzin było 55%. Odsetek gospodarstw domo-
wych, którym „starcza na najtańsze jedzenie”, ale nie rezygnują z opłat za mieszkanie, 
z kupna odzieży lub spłaty kredytu wynosił 13,1%. Najwięcej takich rodzin było w 2007 
roku − 15%. 

Do 2012 roku malał odsetek rodzin, które deklarowały, że nie stać ich na zaspokojenie 
wszystkich podstawowych potrzeb: kupowały najtańsze jedzenie, ale nie spłacały kredytu 
lub nie opłacały kosztów utrzymania mieszkania, rezygnowały z zakupu odzieży. Takich 
rodzin w 2005 roku było 17,3%, a w 2012 roku − tylko 7,4%. W kolejnym roku odsetek 
takich gospodarstw wzrósł o 0,1 p.p. Od 2007 roku rósł odsetek gospodarstw, którym nie 
starczało środków nawet na najtańsze jedzenie. To około 1,8% gospodarstw. W sumie 
w 2013 roku rodzin, które nie zaspokajały potrzeb podstawowych (suma rodzin dekla-
rujących, że nie starcza nawet na najtańsze jedzenie i starcza na najtańsze jedzenie, ale 
nie starcza na opłaty za mieszkanie, spłatę kredytu lub odzież) było 9,3% i był to jeden 
z najniższych wyników od 2005 roku. W 2005 roku takich rodzin było ponad dwukrotnie 
więcej (19,8%), w 2007 roku − 13,1%, w 2009 roku − 9,7%, a w 2011 – 9,6%. Odsetek 
rodzin najuboższych wzrósł jednak od 2012 roku o 0,2 p.p. Tak więc w roku 2013 sytuacja 
części rodzin się poprawiła, jednocześnie wzrósł odsetek rodzin będących w najgorszej 
sytuacji ekonomicznej (por. wykres 2).

1  Dane te pochodzą z sumowania gospodarstw domowych deklarujących: „starcza na wszystko bez wyrzeczeń lecz nie 
oszczędzamy” oraz „starcza na wszystko i jeszcze oszczędzamy na przyszłość”.
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Wykres 2
Sposób gospodarowania dochodem przez gospodarstwa domowe w latach 2005-2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bazy danych… (2014); Czapiński, Panek (2013).

Wykres 3
Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu

Źródło: Level of Internet access – households (2013).
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Poprawia się wyposażenie gospodarstw domowych w różnego rodzaju dobra: w ciągu 
ostatnich dwóch lat o 14 punków procentowych wzrósł odsetek gospodarstw domowych 
posiadających telewizor LCD lub plazmowy, a o 9 p.p. komputer przenośny (Czapiński, 
Panek 2013, s. 17). Według Diagnozy Społecznej, w 2013 roku komputerów używało 
prawie 64% Polaków w wieku 16 i więcej lat, a z Internetu korzystało 63%. Ponad 30% 
wszystkich gospodarstw domowych posiadało więcej niż jeden komputer. Badania pro-
wadzone na zlecenie Eurostatu wskazują, że z Internetu korzysta 72% polskiego społe-
czeństwa (Level… 2013). Taki wynik kraje Unii Europejskiej osiągnęły w roku 2011, tak 
więc Polska utrzymuje dystans do pozostałych krajów wspólnoty. Przyrost odsetka gospo-
darstw domowych posiadających dostęp do Internetu w Polsce jest szybszy niż średnio 
w UE (por. wykres 3).

Ostatnie lata przyniosły również zmiany demograficzne, których przejawem jest spa-
dek liczby dzieci i młodzieży. W odniesieniu do osób w wieku 15 do 19 lat obserwuje się 
zmniejszenie udziału tej grupy w społeczeństwie. Zmiany te dotyczą całej Unii Europejskiej, 
w Polsce mają jednak charakter znacznie bardziej dynamiczny: w 2005 roku w Unii 
Europejskiej młodzież w wieku 15-19 lat stanowiła 5,8%, a w 2013 roku − 5,2%, co oznacza 
spadek o 0,6 p.p. (por. tabela 1).

Tabela 1
Udział osób w wieku 15-19 lat w populacji Unii Europejskiej i Polski  
w latach 2005-2013  

Państwo
Młodzież w wieku 15- 19 lat 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Odsetek 
w społeczeństwie 
Unii Europejska 
(27 państw) 5,8 5,8 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2
Odsetek 
w społeczeństwie 
Polski 7,8 7,5 7,3 7,1 6,9 6,6 6,3 6,0 5,8
Liczba 
(w tyś.) w Polsce 2 984,3 2 869,5 2 793,0 2 716,5 2 639,9 2 525,2 2 410,4 2 295,6 2 219,1

Źródło: Ratio of young people in the total population on 1 January by sex and age (2014). 

W Polsce w 2013 roku młodzież stanowiła 5,8% ogółu społeczeństwa, ale odsetek ten 
zmniejszył się od 2005 roku aż o 2.p.p (z 7,8%), co oznacza zmniejszenie populacji w tym 
wieku o ponad 750 tysięcy (Ratio… 2014). 

Zmniejszanie się liczby dzieci i młodzieży w społeczeństwie oznacza mniejszą ich liczbę 
w rodzinach, a to umożliwia przeznaczanie większych środków finansowych na wychowa-
nie dzieci, niezależnie od sytuacji ekonomicznej gospodarstwa domowego. 
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Zastosowana metoda badań bezpośrednich

Zaprezentowane zmiany w sytuacji ekonomicznej i demograficznej mogą stać się przy-
czyną zmian układu czynników, które wpływają na zachowania konsumenckie młodzieży. 
Prowadzone od 2004 roku badania młodych konsumentów umożliwiają identyfikację tych 
zmian. Prezentowane dane pochodzą z badań bezpośrednich prowadzonych metodą ankiety 
audytoryjnej w latach 2004, 2006, 2010 i 2013. W badaniu w latach 2004 i 2006 wzięło 
udział po 1600 osób, w 2010 roku – 567, a w 2013 roku − 876 uczniów 1 i 3 klas gimnazjów 
i szkół średnich w województwie śląskim. Badani byli w wieku 14-19 lat. 

W projekcie próbowano określić postawy młodzieży wobec takich czynników decy-
dujących o zakupie, jak: opinia kolegów, opinia rodziców, dotychczasowe doświadczenie, 
reklama oraz marka produktu. Zastosowano 7-stopniową skalę Likerta, w której podano 
po 4-6 zdań dotyczących każdego z badanych czynników. Z ocen przypisanych każdemu 
czynnikowi wyciągnięto średnią i na jej podstawie dokonano podziału respondentów na  
3 grupy − opornych na oddziaływanie czynnika, powściągliwych wobec czynnika oraz 
wrażliwych na czynnik. Dla każdego czynnika zastosowano takie same przedziały umoż-
liwiające klasyfikację do poszczególnych grup: „oporni” osiągnęli średnią ocen niższą niż 
2,68, „powściągliwi” − od 2,68 do 4,33, a „wrażliwi” − powyżej 4,34. 

Następnie zastosowano test Kruskala-Wallisa w celu weryfikacji hipotez dotyczących 
istnienia różnic pomiędzy postawami wobec badanych czynników a płcią respondentów.

Gospodarowanie środkami pieniężnymi przez młodzież

Od 2004 roku obserwuje się wzrost odsetka dzieci dysponujących własnymi pieniędzmi. 
Wzrasta także wartość tych środków: młodzi ludzie szacowali, że w 2004 r miesięcznie roz-
porządzali sumą około 60 zł, w 2006 roku − 86 zł, w 2010 roku − 93 zł, a w 2013 roku − już 
135 złotych. Występuje duże zróżnicowanie wysokości kwot, którymi dysponuje młodzież, 
w zależności od wieku i rodzaju szkoły, do której uczęszcza. 

Najczęstszym źródłem finansowania wydatków młodzieży są fundusze celowe i prezen-
ty – otrzymuje je prawie 90% młodzieży. Powszechność tych „świadczeń” rośnie bardzo 
dynamicznie. Fundusze celowe znacznie częściej otrzymują dziewczęta niż chłopcy: w 2004 
roku otrzymywało je 78% dziewcząt i 68% chłopców, a w 2013 roku prawie wszystkie 
dziewczęta (98,8%) otrzymywały fundusze na konkretny cel, natomiast tylko 78% chłop-
ców pozyskiwało w ten sposób środki finansowe. Rośnie odsetek młodzieży otrzymującej 
pieniądze w prezencie (z 43,9% w 2006 roku do 89,7% w 2013 roku). Prezenty takie nieco 
częściej dostają dziewczęta niż chłopcy, choć w tym przypadku różnice między reprezentan-
tami poszczególnych płci są znacznie mniejsze: 91,5% respondentek i 87,6% respondentów 
deklaruje, że dostaje pieniądze w prezencie. 

 Dwukrotnie (z 39% do 78,5%) wzrósł odsetek osób, które otrzymują stałe kieszonkowe. 
Wśród młodzieży coraz popularniejsze jest podejmowanie prac zarobkowych poza domem 
– już ponad co czwarty młody człowiek zarabia (por. tabela 2).
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Coraz więcej młodzieży otrzymuje od rodziców pieniądze za dobre wyniki w nauce. 

Tabela 2
Źródła środków pieniężnych pozostających do dyspozycji młodzieży (w %)  

Źródła pozyskiwania środków 

Odsetek młodzieży deklarujące korzystanie ze środków 
pochodzących z wymienionych źródeł w latach

2004 2006 2010 2013

fundusze celowe 73,7 76,7 75,9 89,6
prezenty 58,7 43,9 78,3 89,7
stałe kieszonkowe 39,0 45,2 51,6 78,5
praca poza domem 15,9 27,2 25,4 24,7
praca w domu 21,3 13,5 13,7 15,0
za wyniki w nauce (1) 17,3 18,7 22,5
stypendium 1,2 9,3 1,9 8,4
inne 29,7 4,4 5,4 4,6

(1) ta kategoria nie była badana w 2004 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich.

Najistotniejszym kierunkiem przeznaczania posiadanych pieniędzy jest dokonywa-
nie oszczędności. Odsetek osób, które oszczędzają posiadane środki rośnie – w 2004 roku 
mniej niż co trzecia osoba oszczędzała, w 2013 roku osób takich było dwa razy więcej. 
Zdecydowanie częściej oszczędzają chłopcy niż dziewczęta: w 2004 roku oszczędzało 27% 
dziewcząt i 45% chłopców, w 2013 roku − odpowiednio 54% i 78%. 

Coraz więcej młodzieży przejmuje na siebie wydatki o charakterze podstawowym. 
W stosunku do 2004 roku odsetek osób, które płacą z własnych środków za bilety komuni-
kacji miejskiej wzrósł z 4,6% do 14,0%, a udział osób, które płacą same za dodatkowe po-
siłki wzrósł ponad trzykrotnie z 5,1% do 16,1% w roku 2013. Nasilanie się zjawiska jedze-
nia poza domem, zwykle w towarzystwie rówieśników, idzie w parze ze wzrostem odsetka 
osób, które wydają pieniądze na „życie towarzyskie”. W 2004 roku takie wydatki ponosiło 
30% badanych, w 2013 roku już 56%. W latach poprzednich odsetek wydających pieniądze 
na życie towarzyskie rósł z 30% do 43% w roku 2010. Ten kierunek wydatków stale zyskuje 
na znaczeniu, zajmując coraz wyższą pozycje w hierarchii wydatków młodzieży.

Postawy młodzieży wobec czynników wpływających na decyzje 
nabywcze

Analiza postaw wobec czynników wpływających na decyzje nabywcze młodych osób 
wskazuje na zamiany, które zachodzą w postrzeganiu znaczenia tych czynników
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W 2004 roku hierarchia znaczenia czynników była następująca: doświadczenie z użyt-
kowania produkt, opinia rodziców, marka, opinia kolegów i reklama. Stwierdzono, że marka 
była istotniejsza dla dziewcząt niż dla chłopców. 

W 2006 roku największe znaczenie miała opinia rodziców, dotychczasowe doświadcze-
nie z użytkowania produktu, opinia kolegów, marka i reklama. Analiza danych wskazuje na 
istotne statystycznie zróżnicowanie postaw wobec czynników w zależności od poziomu na-
uczania: im wyższa klasa, tym mniejsze znaczenia miała reklama i opinia rodziców. Opinia 
kolegów miała większe znaczenie dla mieszkańców miast niż wsi, natomiast postawy wobec 
reklamy były przychylniejsze wśród mieszkańców wsi. 

W 2010 roku kolejność czynników była następująca: opinia kolegów, opinia rodziców, 
marka, doświadczenie i reklama. Znaczenie reklamy zmniejsza się istotnie statystycznie 
wraz z wiekiem badanych (i przechodzeniem na wyższe poziomy edukacji). Opinia ko-
legów, znaczenie reklamy oraz opinia rodziców jest ważniejsza dla dziewcząt, natomiast 
doświadczenie oraz marka są czynnikami istotniejszymi dla chłopców

W 2013 roku najistotniejsze znaczenia miały: opinia kolegów, opinia rodziców, marka, 
doświadczenie i reklama. Opinia kolegów jest istotniejsza dla mieszkańców miasta. Dla 
uczniów gimnazjów większe znaczenie niż dla ich kolegów z liceum i szkół zawodowych 
mają opinia rodziców i reklama. Opinia rodziców miała najmniejsze znaczenie dla uczniów 
szkół zawodowych. 

Wybór marki nie jest oparty na lojalności wobec jednej firmy − młodzi ludzie deklarują, 
ze mają kilka ulubionych marek i spośród nich dokonują wyboru. Znaczenie opinii rodzi-
ców zmniejszyło się na rzecz opinii kolegów. Rówieśnicy byli częściej źródłem i informacji 
(wpływ informacyjny) i ocen (wpływ normatywny). Rodzice byli natomiast tylko źródłem 
informacji. Młodzież przyznała, że rodzice dobrze im doradzają, ale decyzję młody czło-
wiek chce podejmować samodzielnie – badani podkreślali, że dokonują zakupów przede 
wszystkim kierując się własną opinią (Sowa 2012). 

Na podstawie postaw respondentów dotyczących poszczególnych czynników dokonano 
klasyfikacji badanych według stopnia ich wrażliwości na oddziaływanie tych czynników. 
W rezultacie zaklasyfikowano badanych do jednej z trzech grup: wrażliwych, opornych oraz 
powściągliwych (por. tabela 3).

Od roku 2004 ponad czterokrotnie wzrósł odsetek osób, dla których opinia kolegów jest 
decydująca przy dokonywaniu wyborów rynkowych (odsetek wrażliwych na opinię kole-
gów wzrósł z 13,5% do 61,7%). Sześciokrotnie wzrósł odsetek osób, dla których istotna jest 
opinia rodziców. Prawie trzykrotnie zwiększył się odsetek osób wrażliwych wobec marki 
– w 2004 roku udział osób o postawach przychylnych marce wynosił 15%, w latach 2006 
i 2010 − 34% i 38%, a w 2013 roku – 42,5. Odsetek osób reprezentujących negatywne po-
stawy wobec marki jest mniej więcej stały i wynosi około 20%. Zwiększa się odsetek osób, 
dla których doświadczenie ma małe znaczenie: w 2004 roku takich osób było 9,6%, w 2013 
roku – 29,5%. Odsetek osób wrażliwych na dotychczasowe doświadczenia z produktem jest 
stały i wynosi około 25-30%
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Tabela 3
Udział poszczególnych grup wyodrębnionych ze względu na stopień wrażliwości  
na oddziaływanie czynników (w %)   

Grupy ze względu na stopień 
wrażliwości na czynnik

Udział grup w poszczególnych latach 

2004 2006 2010 2013

DOŚWIADCZENIE
Oporni 9,6 6,7 27,2 29,5
Powściągliwi 62,3 58,6 49,7 45,1
Wrażliwi 28 34,6 23,1 25,4

OPINIA KOLEGÓW
Oporni 23,7 11,1 8,1 9,4
Powściągliwi 62,8 58,0 27,8 28,8
Wrażliwi 13,5 30,9 64,1 61,7

MARKA
Oporni 22,1 27,4 21,4 19,1
Powściągliwi 62,2 38,3 40 38,3
Wrażliwi 15,7 34,3 38,6 42,5

OPINIA RODZICÓW
Oporni 19,7 24,6 19,8 21,7
Powściągliwi 72,5 34,5 29,8 30,7
Wrażliwi 7,8 40,9 50,4 47,6

REKLAMA
Oporni 42,9 53,1 46,8 55,9
Powściągliwi 40,1 32,7 46,8 32,9
Wrażliwi 17,0 14,2 6,6 11,3

Źródło: jak w tabeli 2.

Przeprowadzony test Kruskala-Wallisa pozwolił na stwierdzenie istnienia związku mię-
dzy płcią badanych a wrażliwością na czynniki decydujące o zakupie. Zauważono, że zwią-
zek ten zmienia się nieznacznie w poszczególnych latach: w 2004 roku istniała statystyczna 
zależność między płcią a znaczeniem marki − dla dziewcząt marka była istotniejsza przy 
dokonywaniu wyborów niż dla chłopców.

W latach 2006 i 2010 płeć różnicowała znaczenie większości czynników. Wyjątek sta-
nowiło dotychczasowe doświadczenie i reklama. Dla dziewcząt opinia rodziców i opinia 
kolegów była istotniejsza niż dla chłopców. Natomiast dla chłopców większe znaczenie 
miała marka kupowanych produktów. Podobnie w roku 2013 − dla dziewcząt istotniejsze 
znacznie miała opinia kolegów i rodziców, natomiast dla chłopców − marka. Znaczenie 
doświadczenia okazało się również różnicowane przez płeć respondentów i było ważniejsze 
dla chłopców niż dla dziewcząt. 
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Obliczone wskaźniki korelacji Pearsona (por. tabela 4) dla średnich ocen przypisanych 
poszczególnym opiniom dotyczącym znaczenia czynników dla respondenta pozwalają 
stwierdzić, że marka produktu wykazuje słaby, ale istotny statystycznie związek z opinią 
kolegów oraz reklamą, czyli większą wrażliwość na markę produktu wykazują osoby, które 
są wrażliwe również na opinię kolegów i dla których istotna jest reklama. Ujemne współ-
czynniki korelacji między marką a opinią rodziców świadczy o pewnej konkurencji między 
tymi czynnikami: im silniejszy jest wpływ rodziców na decyzje młodych osób, tym słabsze 
jest oddziaływanie marki. Podobną zależność obserwuje się między dotychczasowym do-
świadczeniem z użytkowania produktu a reklamą – osoby, dla których większe znaczenie 
ma reklama są mniej wrażliwe na dotychczasowe doświadczenie. 

Tabela 4
Współczynniki korelacji Pearsona między średnimi ocen postaw  
wobec wybranych czynników w latach 2013, 2010 i 2016 

Czynniki Marka Doświadczenie Koledzy Rodzice Reklama

2013
Marka -,114(1) ,225(1) 0 ,161(1)

Doświadczenie -,141 0 -,254(1)

Koledzy ,132 0
Rodzice 0

2010
Marka ,076 ,086(1) -,097(1) ,073
Doświadczenie -,025 ,028 -,055
Koledzy ,071 ,083
Rodzice ,169(1)

2006
Marka ,070(1) ,188(1) -,083(1) ,086(1)

Doświadczenie -,011 -,026 -,153(1)

Koledzy -,105(1) -,016
Rodzice ,036

(1) korelacja jest istotna na poziomie 0,05 (dwustronnie).
Źródło: jak w tabeli 2.

Związki między czynnikami zmieniały się w poszczególnych latach − do roku 2006 więk-
sze znaczenie opinii rodziców szło w parze z większą rolą doświadczenia. Konkurencyjny 
charakter miało znacznie rodziców i kolegów − im mniejsza była rola rodziców, tym więk-
sza kolegów i odwrotnie. W 2010 roku ten związek się zmienił − oddziaływanie opinii ro-
dziców i kolegów wykazywało słaby, ale istotny statystycznie dodatni związek korelacyjny. 
W przypadku roli reklamy i doświadczenia relacja była następująca − osoby, które uważały 
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reklamę za istotną lub bardzo istotną, w mniejszym stopniu kierowały się dotychczasowym 
doświadczeniem i odwrotnie. Znaczenie marki pozostawało w związku z opinią znajomych. 
Ci, którzy szukali akceptacji kolegów, cenili sobie znane marki (Sowa 2012). 

Zaprezentowane dane pozwalają stwierdzić, że młodzież coraz bardziej ceni sobie opinię 
innych osób przy podejmowaniu decyzji zakupu. Szczególną rolę odgrywają zatem czynniki 
o charakterze społecznym. Maleje rola doświadczenia, czyli czynnika o charakterze prag-
matycznym, funkcjonalnym. Zwiększanie się znaczenia czynników społecznych świadczy 
o rosnącej roli relacji międzyludzkich, które w coraz większym stopniu determinują proces 
zakupu. 

Podsumowanie

Zachodzące zmiany w zachowaniach młodzieży są silnie uwarunkowane kulturowo 
i wydaje się, że nie zahamował ich kryzys gospodarczy. Prowadzone badania pozwoliły na 
zidentyfikowanie następujących zjawisk: 
1. Wzrost znaczenia takich zachowań, które gwarantują nawiązywanie i utrzymywanie re-

lacji społecznych: 
 - Wśród wydatków młodych ludzi wzrasta rola wydatków na „prowadzanie życia towa-

rzyskiego”. O ile w latach 2004 i 2006 ten sposób zagospodarowania pieniędzy wska-
zywany był najczęściej przez chłopców z III klas szkół ponadgimnazjalnych (i dotyczył 
głownie wydatków ponoszonych na randkach), o tyle w roku 2010, a zwłaszcza w roku 
2013 równie często wymieniany był przez dziewczęta i gimnazjalistów. 

 - Powszechne wśród młodzieży traktowanie opinii kolegów jako ważnego czynnika wpły-
wającego na podejmowane decyzje. 

 - Kierowanie się opinią rodziców przestało być konkurencyjne wobec kierowania się opi-
nią kolegów. Rola rodziców zyskuje na znaczeniu, nie tylko wśród najmłodszych bada-
nych.

2. Spadek znaczenia czynników o charakterze pragmatycznym: 
 - Spadek znaczenia doświadczenia z użytkowania produktu w procesie wyboru.
 - Zmniejszanie się roli reklamy wraz z wiekiem respondentów.

3. Płeć jako istotna determinanta procesu decyzyjnego: 
 - Chłopcy wydają się być bardziej „praktyczni” – częściej oszczędzają i częściej podejmu-

ją prace zarobkowe. 
 - Chłopcy dokonując zakupu częściej kierują się doświadczeniem z użytkowania produk-

tu i marką. Marka prawdopodobnie jest przez nich traktowana jako gwarancja jakości 
produktu. 

 - Dziewczęta poszukują akceptacji rówieśników i rodziców. Markę traktują bardziej jako 
nośnik wizerunku. 

 - Wpływ płci na proces decyzyjny obserwuje się już na etapie pozyskiwania środków 
pieniężnych: dziewczęta częściej niż chłopcy otrzymują fundusze celowe oraz prezenty 
w formie pieniężnej. 
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4. Dążenie młodzieży do usamodzielnienia się: 
 - Coraz więcej osób otrzymuje pieniądze do swojej dyspozycji.
 - Coraz więcej młodych podejmuje prace zarobkową.
 - Wydatki młodzieży obejmują coraz częściej takie grupy produktów, w które dotychczas 

zaopatrywali ich rodzice: posiłki, bilety komunikacji, odzież. Młodzież ma zatem więcej 
pieniędzy, ale i więcej potrzeb zaspokaja we własnym zakresie. 

 - Młodzież dąży do usamodzielnienia się, a rodzice im tę samodzielność umożliwiają.
5. Miejsce zamieszkania jako determinanta decyzji: 
 - Mieszkańcy wsi są bardziej wrażliwi na reklamę.
 - Mieszkańcy miast w większym stopniu poszukują akceptacji kolegów. 

Wydaje się, że zaobserwowane zmiany, zwłaszcza dotyczące oddziaływania społecznego 
i usamodzielniania się młodzieży będą się pogłębiać. Prawdopodobnie również następować 
będzie dalsze zmniejszanie się roli czynników marketingowych – reklamy i marki. Ich zna-
czenie może rosnąć, jeśli odwoływać się będą do relacji społecznych i wykorzystywać będą 
więzi interpersonalne. 
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Impact of the Selected Determinants on Young Consumers’ Behaviours 
in 2004-2013 (Own Surveys Findings)

Summary

An aim of considerations is to identify the changes that have taken place in 
young consumers’ behaviours since 2004. A particular attention was paid to the role 
of brand, advertising, opinion of parents and peers as well as to the hitherto experi-
ence issuing from the use of the product. In result, there was indicated the direction 
of changes that take place in attitudes towards these determinants. 

The study is a result of surveys carried out in 2004, 2006, 2010 and 2013 among 
pupils of Silesian grammar and secondary schools. The surveys allowed indicating 
the role of social factors in the youths’ decision-making process, identifying the 
changes in the hierarchy of the factors affecting purchases and differentiation of 
behaviours issuing from the consumers’ gender. 

The surveys’ findings may serve for working out a strategy of marketing activi-
ties in the young consumer’s market and contribute to a deeper recognition of this 
market. The article is of the research nature.

Key words: young consumers, determinants of behaviours, consumer behaviours.

JEL codes: D12

Влияние избранных детерминантов на поведение молодых 
потребителей в 2004-2013 гг. (результаты собственных исследований)

Резюме

Цель рассуждений – выявить изменения, произошедшие в поведении мо-
лодых польских потребителей с 2004 г. Особое внимание обратили на роль 
марки, рекламы, мнений родителей и сверстников, а также на прежний опыт, 
вытекающий из пользования продуктом. В результате указали на направление 
изменений, происходящих в отношении к этим детерминантам.

Работа – результат опросов, проводимых в 2004, 2006, 2010 и 2013 гг. 
среди учащихся силезских школ уровня гимназий и сверх гимназий. Иссле-
дования позволили указать растущую роль социальных факторов в процес-
се принятия решений молодежью, выявить изменения в иерархии факторов, 
влияющих на покупки, а также дифференцирование поведения, вытекающее 
из пола потребителей. 

Результаты исследований могут служить для разработки стратегий маркетин-
говых действий на рынке молодого потребителя, а также способствовать углу-
бленному изучению этого рынка. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: молодые потребители, детерминанты поведения, потреби-
тельское поведение.

Коды JEL: D12
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