
189HANDEL WEWNĘTRZNY 2014;4(351):189-201

Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Nowe spojrzenie na konsumenta jako uczestnika życia 
gospodarczego

Streszczenie 

Konsument jest jednym z najistotniejszych uczestników procesów gospodar-
czych. Rozwój cywilizacyjny sprawia, że zmieniają się preferencje i oczekiwania, 
postawy i zachowania konsumentów oraz przypisywane im funkcje w relacjach 
z przedsiębiorstwami. W dyskursie dotyczącym roli konsumenta w gospodarce co-
raz częściej przedstawia się go jako aktywny podmiot, będący partnerem dla firmy 
i kreatorem wartości oraz źródłem innowacji. Celem rozważań jest ukazanie zmie-
niającej się roli konsumenta na rynku, której towarzyszy ewolucja ram konceptual-
nych marketingu. Rozważania prowadzone są także w kontekście wybranych teorii 
konsumpcji. Artykuł został oparty na studiach literaturowych oraz analizie wyni-
ków badania zrealizowanego w ramach projektu pt. Internet w marketingu oraz 
zastosowanie nowych technologii w prowadzeniu współpracy firmy z klientami. 
Badanie zostało przeprowadzone na próbie 152 przedsiębiorstw. Wiedza o zmie-
niającej się roli konsumenta może znaleźć zastosowanie w rozwijaniu przez firmy 
innowacyjnych działań marketingowych. Artykuł jest przeglądem literatury i pre-
zentacją wyników.
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Wstęp 

Współcześnie konsument jest postrzegany coraz częściej jako jeden z najistotniejszych 
uczestników procesów gospodarczych. Konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego i zwiększa-
jącej się roli nauki oraz edukacji są zmieniające się preferencje i oczekiwania, postawy, 
a także zachowania konsumentów oraz przypisywane im funkcje w relacjach z przedsiębior-
stwami. Wyrazem zachodzących zmian jest rozwój dyskursu dotyczącego roli konsumenta 
na współczesnym rynku, w którym coraz częściej ukazuje się go jako aktywny podmiot, 
będący partnerem dla firmy i współtwórcą wartości. Celem rozważań jest przedstawienie 
zmieniającej się roli konsumenta na rynku, a punktem wyjścia analiza rozwoju mikroekono-
micznych i makroekonomicznych teorii konsumpcji, a także ewolucji ram konceptualnych 
marketingu. 

Ukazywanie nowego spojrzenia na konsumenta wymaga uwzględnienia zmian wynika-
jących z rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, a w szczególności 
Internetu, które wyrażają się zarówno powstawaniem nowych modeli biznesu, jak i sty-
lów życia konsumentów i sposobów zaspokajania przez konsumentów potrzeb. W artykule 
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zostały także zaprezentowane wybrane wyniki badania przeprowadzonego na próbie 152 
przedsiębiorstw, którego celem było rozpoznanie podejścia firm do współpracy z klientami 
w Internecie.

Konsument w perspektywie mikroekonomicznych 
i makroekonomicznych teorii konsumpcji 

Zmianę roli przypisywanej konsumentowi na rynku ukazuje ewolucja mikroekonomicz-
nych i makroekonomicznych teorii konsumpcji, których główne założenia zostały zaprezen-
towane w tabeli 1. 

W wielu teoriach mikroekonomicznych, a w tym w teorii użyteczności kardynalnej 
i ordynalnej oraz teorii ujawnionych preferencji zakłada się, iż konsument jest racjonalny 
i jako homo oeconomicus kieruje się w swoim postępowaniu przesłankami ekonomicznymi. 
Inne spojrzenie na konsumpcję i na uwarunkowania zachowań konsumentów prezentuje 
T.B. Veblen, który twierdzi, że procesy konsumpcji zachodzą w określonym środowisku 
kształtowanym przez tradycję oraz reguły i zasady postępowania unormowane prawnie lub 
przez określone zwyczaje. Jednocześnie należy zauważyć, że chociaż zmienia się współcze-
śnie podejście do luksusu, który z jednej strony podlega demokratyzacji, a z drugiej wiąże 
się z odchodzeniem od konsumpcji na pokaz do konsumpcji dyskretnej, subtelnej, to jednak 
opisany przez Veblena mechanizm nie zmienia się. Wynika to z faktu, że współczesny kon-
sument dążąc do wyróżnienia się w ramach dekonsumpcji rezygnuje z nabywania określo-
nych dóbr i usług. Mikroekonomiczne teorie konsumpcji dotyczą w szczególności jednostki 
i nie uwzględniają kwestii agregacji oraz związków konsumpcji ze wzrostem gospodarczym. 
Kategorie te znajdują się natomiast w centrum zainteresowania makroekonomicznych teorii 
konsumpcji. Jednocześnie należy zauważyć, że chociaż zarysowane w tabeli 1 założenia 
związane z hipotezą cyklu życia i hipotezą dochodu permanentnego posiadają duże walory 
praktyczne i pozwalają na uwzględnienie w badaniach większej liczby zmiennych niż ceny 
i dochody, to jednak z uwagi na rozwój rynku bankowego i produktów bankowych, który-
mi są kredyty, współcześnie poziom konsumpcji nie jest wyłącznie odbiciem dochodów. 
Należy również podkreślić, że rozwój teorii konsumpcji wyrażającej się m.in. powstaniem 
behawioralnej hipotezy cyklu życia, cieszącej się aktualnie dość dużą popularnością wiąże 
się z odejściem od założeń o pełnej racjonalności konsumenta. W konsekwencji pozwala to 
na zwiększenie predykcyjnych możliwości modelu. Ponadto należy dodać, że konwencjo-
nalne teorie konsumpcji o charakterze ekonomicznym nie uwzględniają zmian zachodzą-
cych w zakresie potrzeb, postaw, aspiracji konsumentów czy też wprowadzania na rynek no-
wych produktów. Sprawia to, że podejmowane są próby modyfikacji znanych teorii w celu 
rozwijania ich zastosowań w praktyce gospodarczej. Rozwój teorii konsumpcji związany 
jest z przywiązywaniem większego znaczenia do uwzględniania osiągnięć współczesnej 
psychologii w wyjaśnianiu zachowań konsumentów i stopniowym odchodzeniem od zało-
żenia, że głównymi czynnikami determinującymi popyt są ceny dóbr i dochody gospodarstw 
domowych (Zalega 2012, s. 140-224). 
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Ponadto, wyrazem zmian w myśleniu o konsumencie i uwarunkowaniach jego zachowań 
jest również konstatacja, że ekonomicznym ograniczeniem wzrostu gospodarczego coraz 
częściej nie jest rzadkość dóbr materialnych, lecz niedostatek czasu ludzkiego przeznacza-
nego na ich konsumpcję (Schulz 2014, s. 310), a także traktowanie, że przechodzenie na 
wyższe etapy rozwoju konsumpcji wiąże się z jej ekologizacją czy też humanizacją. 

Tabela 1
Obraz konsumenta w wybranych teoriach konsumpcji 

Nazwa teorii 
konsumpcji i jej 

autorzy
Założenia i istota teorii oraz koncepcji 

Mikroekonomiczne teorie konsumpcji
Teoria użyteczno-
ści kardynalnej; 
autorzy:  
W.S. Jevons,  
K. Menger,  
L. Walras

Założeniem wyjściowym teorii jest to, że konsument postępuje racjonalnie, świado-
mie i posiada w okresie objętym analizą niezmienne preferencje. W teorii tej kon-
sument kieruje się w swoich decyzjach zasadą maksymalizacji użyteczności, czyli 
zadowoleniem i satysfakcją związaną z konsumpcją nabywanych dóbr. Podejście 
prezentowane w tej teorii jest zgodne z prawem nasyconości potrzeb H. Gossena, 
traktującym o tym, że zadowolenie konsumenta z konsumpcji danego dobra zmniej-
sza się w miarę zwiększania się ilości konsumowania tego dobra.

Teoria użytecz-
ności ordynarnej 
określana także 
jako teoria prefe-
rencji i wyboru; 
autorzy: I. Fisher, 
V.F.D. Pareto 

W teorii tej podkreśla się, że użyteczność danego dobra dla konsumenta zależy od 
ilości wszystkich nabywanych przez niego dóbr. Teoria ta opiera się na założeniu, że 
konsument postępuje racjonalnie i posiada niezmienne preferencje w okresie obję-
tym analizą oraz nie przypisuje alternatywnym wyborom konsumpcyjnym wartości 
liczbowych, lecz porządkuje je względem siebie. W teorii tej, w przeciwieństwie 
do teorii kardynalnej, zakłada się, że użyteczność nie jest mierzalna. Ponadto, jed-
nym z istotniejszych założeń tej teorii jest to, iż użyteczność posiada subiektywny 
charakter. Zgodnie z tą teorią, konsument, dokonując wyborów wielu dóbr, dąży do 
osiągnięcia takiej kombinacji konsumowanych dóbr, które w największym stopniu 
spełnią jego preferencje. Należy podkreślić, że podstawę wyboru konsumenta sta-
nowi uporządkowany system jego preferencji. Prezentowana teoria nie uwzględnia 
czynników pozaekonomicznych kształtujących zachowania konsumenta i dotyczy 
etapu ostatecznego wyboru, pomijając jego uwarunkowania. 

Koncepcja nad-
wyżki konsumenta 
A. Marshalla  
i J. Dupuita 

Zgodnie z tą koncepcją, nadwyżka konsumenta określana jest jako różnica między 
użytecznością całkowitą, którą uzyskuje konsument nabywając określone dobro, 
a wydatkiem poniesionym na zakup tego dobra. Według twórców tej teorii konsu-
ment nabywając określone dobro osiąga z niego użyteczność większą, niż tą, uzy-
skaną z dóbr, które nabyłby rezygnując z zakupu tego dobra. Nadwyżka konsumenta 
jest pieniężną miarą satysfakcji z konsumpcji i opiera się na zasadzie malejącej uży-
teczności marginalnej zwanej pierwszym prawem Gossena.

Teoria ujawnio-
nych preferencji 
P.A. Samuelsona 

W tej teorii zakłada się, że na podstawie obserwacji decyzji podejmowanych przez 
konsumentów można określić strukturę ich preferencji. Teoria ta opiera się na zało-
żeniach, że w okresie objętym analizą nie zmieniają się gusta konsumentów, a konsu-
ment, dokonując wyboru nabywanego koszyka dóbr, kieruje się głównie czynnikami 
ekonomicznymi, a w tym wysokością swojego dochodu i poziomem cen dóbr wystę-
pujących na rynku. Ponadto, zgodnie z tą teorią, postępowanie konsumenta można 
ujmować w kontekście zasad racjonalnego gospodarowania, a wybory konsumenta 
spełniają warunek przechodniości. W teorii tej podkreśla się także, że odpowiednio 
niska cena zawsze może skłonić konsumenta do zakupu określonego dobra. 
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Nazwa teorii 
konsumpcji i jej 

autorzy
Założenia i istota teorii oraz koncepcji 

Teoria konsumpcji 
T.B. Veblena

Teoria ta zakłada, że konsument nie kieruje się zasadami racjonalności i rachunkiem 
użyteczności, lecz determinantą jego decyzji są takie czynniki, jak tradycja i zwycza-
je. Zgodnie z tą teorią, konsument nabywa przede wszystkim te dobra, do których jest 
przyzwyczajony. Podstawą tej teorii jest założenie, iż zachowań konsumpcyjnych nie 
należy indywidualizować, ponieważ występują pewne prawidłowości, jak np. naśla-
downictwo. Veblen wprowadził do teorii konsumpcji kategorię prestiżu, splendoru 
oraz statusu społecznego i ostentacyjnej konsumpcji. Zdaniem T.B. Veblena w spo-
łeczeństwie klasowym motywem działania jednostki jest rywalizacja, a kryterium 
oceny człowieka poziom jego życia. 

Koncepcja homo 
satisfaciendus 
H.A. Simona

U podstaw tej koncepcji leży założenie, że konsument nabywając dobra postępuje 
według zasady zadowalającego minimum. Jego decyzje są rozłożone w czasie i przy-
bierają formę procesu obejmującego sześć etapów, a w tym: ustalenie wszystkich ce-
lów związanych z danym problemem, ograniczenie ich do kombinacji zawierających 
możliwości uważane za realne do osiągnięcia, dokonanie ich analizy, ustalenie pod-
zbioru celów możliwych do osiągnięcia oraz określenie zbioru celów satysfakcjo-
nujących, a następnie utworzenie z podzbioru celów osiągalnych oraz zbioru celów 
satysfakcjonujących podzbioru celów możliwych do realizacji. 

Koncepcja racjo-
nalności selek-
tywnej H. Leiben-
steina 

Koncepcja ta zakłada, że zachowanie konsumenta na rynku uzależnione jest od wielu 
czynników, a w tym zdolności zachowań w grupie, umiejętności uczenia się na błę-
dach, systemu wartości. Zachowanie jednostki wynika z wyboru odpowiedniej kom-
binacji między stopniem świadomości ograniczeń a poziomem presji wewnętrznej 
lub zewnętrznej, wymuszającej określony poziom kalkulatywności w podejmowaniu 
działań. 

Makroekonomiczne teorie konsumpcji
Hipoteza docho-
du absolutnego 
J.M. Keynesa

Istotę tej koncepcji stanowi założenie, że globalna konsumpcja jest funkcją docho-
du, a konsumenci są skłonni do zwiększania swojej konsumpcji wraz ze wzrostem 
dochodu, ale nie o tyle, o ile wzrasta ich dochód. Zgodnie z tym podejściem, zacho-
wania gospodarstw domowych są wynikiem oddziaływania wielu czynników o cha-
rakterze psychospołecznym, a decydujący wpływ na skłonność do konsumpcji ma 
rozporządzalny dochód. Zgodnie z hipotezą dochodu absolutnego, konsumpcja jest 
rosnącą funkcją dochodu, jednak wraz ze wzrostem dochodu obniża się zarówno 
przeciętna, jak i krańcowa skłonność do konsumpcji.

Teoria dochodu 
względnego J.S. 
Duesenberry’ego

W teorii tej zakłada się, że wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych zależą 
nie tylko od poziomu dochodu absolutnego gospodarstw domowych, ale również od 
dochodów innych gospodarstw domowych. Takie założenie skutkuje tym, że wydatki 
konsumpcyjne gospodarstw domowych zależą przede wszystkim od wyniku porów-
nania wielkości dochodów danego gospodarstwa z dochodami innych gospodarstw 
domowych. Poziom konsumpcji jest zatem efektem świadomego lub podświado-
mego naśladownictwa grupy społecznej, której dochody są najbardziej zbliżone do 
dochodów danego gospodarstwa domowego. W teorii tej podkreśla się także, że 
w społeczeństwie występuje zjawisko rywalizacji mającej na celu osiągnięcie wyż-
szego standardu życiowego lub utrzymanie najwyższego standardu z przeszłości. 
W sytuacji, w której dochód danego gospodarstwa domowego wzrasta w stosunku 
do przeciętnego dochodu w jego środowisku, zgodnie z teorią J.S. Duesenberry’ego, 
gospodarstwo domowe większą część swojego dochodu oszczędza, a nie przeznacza 
na konsumpcję. 
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Nazwa teorii 
konsumpcji i jej 

autorzy
Założenia i istota teorii oraz koncepcji 

Hipoteza dochodu 
permanentnego 
M. Friedmana

Konsumpcja w hipotezie dochodu permanentnego jest ujmowana nie tylko przez 
pryzmat wydatków, ale także w kontekście stopnia zaspokojenia szeroko rozumia-
nych potrzeb i związanych z nimi korzyści, które osiągają gospodarstwa domowe 
nabywając określone dobra. Istotą tego podejścia jest założenie, że na wielkość wy-
datków konsumpcyjnych wpływają dochody bieżące, ale również posiadane przez 
gospodarstwo domowe zasoby. Na dochód bieżący składa się dochód permanent-
ny, określany jako stały, czy też oczekiwany oraz czasowy. W hipotezie tej zakłada 
się, że konsumenci dążą do utrzymania konsumpcji na względnie stałym poziomie. 
W konsekwencji oznacza to, że konsumpcja charakteryzuje się mniejszą zmienno-
ścią w czasie niż dochód. Poziom konsumpcji wyznaczany jest przede wszystkim 
przez dochód permanentny, a nie przejściowy. 

Hipoteza cyklu 
życia F. Modiglia-
niego i A.K. Ando

Wyróżnikiem tej hipotezy jest założenie, zgodnie z którym konsumenci określają 
swoje plany na cały okres życia na podstawie własnych prognoz dotyczących wiel-
kości dochodów. W tej hipotezie zakłada się, że oszczędności z okresu aktywności 
zawodowej konsumenta stanowią zabezpieczenie konsumpcji w późniejszych latach 
życia. Kluczowe staje się dla tej hipotezy założenie, że poziom i struktura konsump-
cji są zależne od przeciętnego poziomu dochodów w długim okresie życia jednostki, 
w tym szacowanych przyszłych dochodów. Zgodnie z hipotezą cyklu życia, następu-
je łagodne wyrównanie poziomu konsumpcji z oszczędności pozyskanych w okresie 
otrzymywania przez konsumenta wysokich dochodów. 

Behawioralna hi-
poteza cyklu życia 
H.M. Shefrina 
i R.H. Thalera

Zgodnie z behawioralną hipotezą cyklu życia, analizie poddawane są rzeczywiste za-
chowania konsumentów, a nie tylko te o charakterze racjonalnym. Istotą tego podejścia 
jest oparcie na teorii samokontroli, systemie kont mentalnych oraz założeniu, że spo-
sób prezentacji alternatywy ma wpływ na podejmowaną przez konsumenta decyzję. 
Z punktu widzenia praktycznych implikacji wynikających z tej hipotezy istotne jest to, 
że uwzględnia ona, zgodnie z teorią samokontroli, współistnienie w psyche części he-
donistycznej, egoistycznej oraz racjonalnej, długookresowej. Konstrukcja ta ukazuje, 
że konsument jest wewnętrznie rozdarty, podlega wewnętrznym zmaganiom wynikają-
cym z tego, że jego preferencje są niespójne w czasie. Niespójnością preferencji w dłu-
gim czasie oraz brakiem pełnej samokontroli można wyjaśnić niski poziom oszczęd-
ności na późniejszy okres życia człowieka występujący u niektórych konsumentów. 
Natomiast będący drugim filarem tej hipotezy system kont mentalnych zakłada, że 
gospodarstwa domowe oceniają swoją sytuację w kontekście bieżącego dochodu, bie-
żącego majątku oraz przyszłych dochodów. Zgodnie z behawioralną hipotezą cyklu 
życia zakłada się, że krańcowa skłonność do konsumpcji jest różna dla każdego z tych 
kont, a najbardziej zagrożone pomniejszeniem są dochody bieżące. 

Źródło: opracowano na podstawie: Zalega (2012, s. 140-219).

W postrzeganiu konsumenta uwidacznia się konieczność uwzględniania modeli men-
talnych, wyrażających obraz konsumenta z uwzględnieniem charakterystyk psychicznych 
warunkujących preferencje, postawy i podejmowane wybory oraz całokształt zachowań. 
Dążenie do odwzorowania wewnętrznie ukrytych mentalności i sposobów rozumowania 
konsumentów wyznacza poważne wyzwania w procesie badawczym. Oprócz metod z za-
kresu socjologii i psychologii niezwykle ważne stają się podejścia oferowane przez specjali-
stów z zakresu marketingu, którzy współpracując z twórcami oprogramowań mogą kreować 
podstawy wykorzystania modeli mentalnych w oddziaływaniu na rynek.
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Rola konsumenta na rynku a ewolucja ram konceptualnych marketingu

Ukazanie roli konsumenta jako aktywnego uczestnika życia gospodarczego wymaga nie 
tylko odniesienia się do zmian związanych z powstawaniem nowych nurtów badawczych 
w ekonomii, które wiążą się z odchodzeniem od dominującego przez długi okres paradyg-
matu homo oeconomicus, ale także stwarza potrzebę prowadzenia rozważań w kontekście 
rozwoju koncepcji marketingowych. 

Rozwojowi dyskursu marketingowego, który łączy się z powstawaniem nowych kon-
cepcji marketingu, a w tym klasycznej koncepcji marketingu, koncepcji marketingu strate-
gicznego, koncepcji marketingu relacji, koncepcji marketingu wartości, towarzyszy zmiana 
postrzegania roli klienta w procesach wymiany. W pierwotnej koncepcji marketingu jego 
celem jako funkcji było zaspokajanie potrzeb nabywców i budowanie z zastosowaniem kla-
sycznych instrumentów marketingowych satysfakcji klienta, a w konsekwencji realizowanie 
przez firmę głównego celu jakim jest osiąganie zysków. Natomiast w przypadku marke-
tingu strategicznego akcenty zostały przeniesione na segmentację rynku, wybór rynku do-
celowego, zapewniającego firmie przewagę konkurencyjną. Z kolei dla marketingu relacji 
znamienne jest budowanie więzi z klientami i kształtowanie ich lojalności oraz tworzenie 
długotrwałych relacji zapewniających firmie osiąganie zysków. Ewolucja ram konceptual-
nych marketingu wyrażająca się powstaniem marketingu wartości wiąże się z poszerzaniem 
zakresu instrumentów marketingowych oraz wprowadzeniem do dyskursu takich kategorii, 
jak: wartość dla nabywcy, wartość klienta, wartość firmy, aktywa marketingowe, a w tym 
aktywa relacyjne oparte na rynku oraz aktywa intelektualne. 

Wyrazem rosnącej roli konsumentów w życiu gospodarczym jest nie tylko sposób my-
ślenia przedsiębiorstw o klientach, ale także rozwój podejść związanych z prowadzeniem 
badań marketingowych nad ich zachowaniami. Obecnie zwiększa się znaczenie informacji 
oraz wiedzy o konsumencie. Wiąże się to z przechodzeniem od postrzegania konsumenta 
w kategoriach marginalizowanego podmiotu, czy też konsumenta masowego, opisywane-
go prostymi zmiennymi demograficznymi do traktowania konsumenta jako podmiotu coraz 
bardziej wyedukowanego o wyrafinowanych gustach i preferencjach, które należy identyfi-
kować z zastosowaniem triangulacji teorii, podejść i metod. 

Zmiana roli konsumenta na rynku wynikająca z wirtualizacji życia 
społeczno-gospodarczego i rozwoju modeli biznesu opartych  
na współkreacji oferty przez klientów

Zmiana spojrzenia na konsumenta wywołana jest w dużym stopniu rozwojem interak-
tywnych technologii i zwiększającym się zakresem ich zastosowań w życiu społeczno-go-
spodarczym. Sprawia to, że następuje przekształcanie modelu gospodarki „push” opartego 
na dostosowywaniu oferty do rozpoznanego popytu w model „pull” zakładający pobudzanie 
aktywności klientów w inicjowaniu nowych funkcji i cech produktów oraz nowych roz-
wiązań w sferze dystrybucji i komunikacji. Powstaje gospodarka konsumentów, gdyż to 
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oni właśnie odgrywają w niej kluczową rolę, akceptując ofertę oraz proponując określone 
zmiany (Mazurek- Łopacińska 2012, s. 43-58; Seybold 2002). 

Na zmianę relacji zachodzących między firmami i klientami wpływa rozwój Internetu, 
który sprawia, że medium to pełni obecnie nie tylko funkcję informacyjną, komunikacyjną, 
czy dystrybucyjną, ale również społecznościową. Konsekwencją tych procesów jest zanika-
nie tradycyjnego podziału podmiotów rynku na przedsiębiorstwa odpowiedzialne za proce-
sy kreacji wartości oraz klientów występujących tylko w roli pasywnych odbiorców działań 
marketingowych (Vescovi, Gazzola, Checchinato 2010, s. 41-57).

Zdecydowany zwrot w procesie kreowania innowacji w kierunku klientów wynika z do-
świadczeń wielu firm, które dostrzegły zbyt dużą koncentrację menadżerów na problemach 
produkcyjnych i technicznych aspektach produktu, kosztem potrzeb klientów i ich emo-
cjonalnego przywiązania do produktów. Jednak przedstawiając rolę klientów w kreowaniu 
innowacji trzeba mieć świadomość, iż ujawnia się ona raczej w procesie tworzenia innowa-
cji ewolucyjnych niż radykalnych. Włączanie klientów w kreowanie oferty, a także prowa-
dzenie badań etnograficznych i obserwacji zachowań użytkowników czy poznawanie ich 
opinii jest niejednokrotnie bardziej użyteczne w doskonaleniu projektów niż w odkrywaniu 
całkiem nowych rozwiązań. 

Przyczyn zainteresowania konsumentów współkreowaniem wartości należy upatry-
wać w megatrendach, a w tym w indywidualizacji zachowań konsumentów, rozwoju po-
trzeb nowych form integracji społecznej i bycia innowacyjnym w różnych sferach życia. 
Zaspokajanie tych potrzeb w przestrzeni wirtualnej stwarza nie tylko możliwość pełniejszej 
samorealizacji konsumentów, ale przede wszystkim zwiększa ich pozycję w stosunku do 
przedsiębiorstw i innych podmiotów rynku. Zakres aktywności klientów w procesach kre-
owania wartości zależy od poziomu ich zaangażowania, na który ma wpływ stopień zrozu-
mienia zadań, zdolności oraz motywacja do ich wykonania (Roberts, Alpert 2010, s. 198-209). 

Wśród barier rozwoju podejścia polegającego na włączeniu konsumentów w proces kre-
acji oferty należy wymienić czynniki związane z samymi konsumentami, czyli niekiedy 
małą użyteczność zgłaszanych przez nich pomysłów wynikającą z niedostatecznej wiedzy 
na temat technologii produkcji, konstrukcji produktu czy też mechanizmów biznesowych 
(Mazurek-Łopacińska 2013, s. 242-253).

Duże możliwości udziału klienta w kreowaniu wartości stwarza masowa indywidualizacja 
o charakterze adaptacyjnym lub kooperatywnym (Peelen 2005, s. 146; Mazurek-Łopacińska, 
Sobocińska 2008, s. 394-402). W przypadku masowej indywidualizacji adaptacyjnej firma 
oferuje standardowy produkt, który jest tak zaprojektowany, aby użytkownicy mogli go sa-
modzielnie dopasować do swoich indywidualnych potrzeb. Natomiast w drugim przypadku 
przybiera to postać współpracy z klientami w formułowaniu ich potrzeb i tworzeniu wartości. 
Wiąże się to z wyposażeniem klientów w łatwe i przyjazne narzędzia określane jako tool 
kit for customer innovation, dzięki którym mogą oni sami tworzyć i rozwijać własne pro-
dukty. Narzędzia te bazują na symulacjach komputerowych i szybkiej produkcji prototypów 
(Thomke, von Hippel 2004, s. 88).
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Wykorzystywanie modelu innowacji bazującego na relacjach firmy z klientami wymaga 
dzielenia się wiedzą opierając się na nowej jakości kontaktów. Oprócz prowadzenia dialo-
gu z klientem istotne jest ocenianie ryzyka i stwarzanie odbiorcy możliwości dostępu do 
produktu już w fazie jego projektowania, a nie tylko na etapie sprzedaży. Jak podkreślają 
C.K. Prahalad i V. Ramaswamy, kolejnym czynnikiem warunkującym współtworzenie przez 
klientów wartości jest budowanie zaufania przez transparentne przekazywanie informacji 
(Prahalad, Ramaswamy 2004). Początkowo idea otwartych innowacji znalazła zastosowa-
nie w firmach branży informatycznej. Obecnie jednak jest wykorzystywana także przez fir-
my działające na innych rynkach branżowych. Wśród firm, które w procesach konkurowa-
nia odwołując się do kompetencji i wiedzy klientów przez ich udział w procesie rozwoju 
produktu, można wymienić m.in. Adidas, BMW, 3M. W tym celu tworzone są platformy 
internetowe, które integrują klientów w skupione wokół określonych marek społeczności 
internetowe i umożliwiają dzielenie się opiniami na temat pożądanych kierunków rozwoju 
innowacji (Taranko 2013, s. 2-5). Jednocześnie należy zauważyć, że na zakres wirtualizacji 
działań marketingowych przedsiębiorstw wpływać będzie także stopień ich akceptowalno-
ści przez konsumentów (Sobocińska 2013, s. 180-192). Jest to szczególnie istotne w kontek-
ście rosnącej świadomości i oczekiwań internautów dotyczących podwyższenia standardów 
ochrony danych osobowych oraz prywatności konsumentów.

Pozycja konsumenta w relacjach z firmami w Internecie w świetle 
wybranych wyników badania ilościowego 

Z punktu widzenia podjętej w artykule problematyki kluczowa staje się odpowiedź na 
pytanie, w jakim zakresie firmy działające na polskim rynku uwzględniają w zarządzaniu 
podejście polegające na angażowaniu konsumentów w procesy kreowania wartości, będą-
ce wyrazem nowego spojrzenia na pełnione przez nich funkcje. W tym celu zrealizowano 
badanie ilościowe w ramach projektu pt. Internet w marketingu oraz zastosowanie nowych 
technologii w prowadzeniu współpracy firmy z klientami (kierownik projektu: prof. zw. 
dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, główny wykonawca: dr Magdalena Sobocińska). 
Badanie kwestionariuszowe po pilotażu zostało przeprowadzone w 2013 roku na ogólnopol-
skiej próbie 152 przedsiębiorstw, w tym wśród 51 firm zatrudniających do 49 pracowników, 
51 firm posiadających od 50 do 200 pracowników oraz wśród 50 firm mających powyżej 
200 zatrudnionych. Badaniem zostali objęci menadżerowie odpowiedzialni za wykorzysta-
nie Internetu w marketingu lub za utrzymywanie kontaktów firmy z klientami przy wyko-
rzystywaniu nowych technologii. Podczas badania szczególną uwagę zwrócono na proces 
rekrutacji respondentów. Przykładając dużą wagę do profesjonalizacji badanie z użyciem 
zestandaryzowanego kwestionariusza zostało zrealizowane we współpracy z agencją ba-
dawczą posiadającą specjalistyczne oprogramowanie. Wywiady zostały zrealizowane w stu-
diu CATI instytutu badawczego ARC Rynek i Opinia w Warszawie. Numery telefonów do 
respondentów zostały wybrane losowo z bazy przedsiębiorstw. 
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Zważywszy na to, że podstawą współpracy firm z konsumentami jest komunikacja na-
leży zauważyć, że wśród przedsiębiorstw, w których przeprowadzono badanie, najczęściej 
wykorzystywaną formą w kontaktach z internautami są e-mail (98,0%) oraz własna stro-
na internetowa (94,7%). W co trzecim z badanych przedsiębiorstw (30,9%) wykorzystuje 
się w procesie komunikacji z konsumentami portale społecznościowe. Znacznie mniejszy 
odsetek menadżerów (13,8%) wskazuje na wykorzystywanie forów internetowych oraz 
blogów (5,3%). Odpowiedzi respondentów świadczą o tym, że potencjał Internetu nie jest 
w pełni wykorzystywany przez badane przedsiębiorstwa w procesach budowania ich relacji 
z odbiorcami, gdyż najczęściej wykorzystywane formy komunikacji marketingowej służą 
w mniejszym stopniu sieciowemu kreowaniu wartości niż media społecznościowe. 

Wyniki prezentowanego badania ilościowego wskazują również na to, że posiadające 
duże znaczenie w sieciowym kreowaniu wartości media społecznościowe są używane przez 
badane przedsiębiorstwa w większym stopniu w celu budowania wizerunku firmy (średnia 
ocen – 4,36 w pięciostopniowej skali ocen, gdzie 1 to małe znaczenie, a 5 − duże znaczenie) 
czy zwiększania świadomości marki (średnia ocen – 4,24), niż do gromadzenia uwag i opi-
nii użytkowników, które mogłyby przyczynić się do wprowadzania innowacyjnych zmian 
w ofercie (średnia ocen – 3,78). W hierarchii celów prowadzenia działań marketingowych 
z wykorzystaniem portali społecznościowych relatywnie niskie miejsce zajmuje również 
zwiększanie lojalności klientów (średnia ocen – 3,42).

Jak już podkreślono, immanentnie związane z nowym sposobem myślenia o konsumen-
cie jest włączanie go w proces kreowania oferty. W tym kontekście należy podkreślić, że opi-
nie i uwagi klientów przede wszystkim są postrzegane jako źródło informacji o odczuciach 
odbiorców i ich reakcjach na prowadzone działania marketingowe. Tak ocenia użyteczność 
opinii i sugestii wyrażanych przez klientów 37,5% badanych menadżerów. Z punktu widze-
nia procesów współkreacji istotne jest, że prawie co drugi badany menadżer (44,1%) uważa, 
że zgłaszane przez klientów uwagi i sugestie zawierają pomysły i wskazówki dotyczące 
zmian w ofercie. Przy czym 29,6% respondentów twierdzi, iż sugestie te służą polepszeniu 
cech oferty, a 14,5% menadżerów ocenia je jako ciekawe i użyteczne propozycje dotyczące 
zmian zasadniczych cech oferty. Relatywnie nieduży odsetek badanych (3,3%) biorących 
udział w badaniu decydentów uważa, że opinie i uwagi klientów są wyrazem ich niezado-
wolenia i stanowią podstawę do reklamacji. Natomiast 15,1% badanych uważa, że opinie 
i uwagi klientów nie miały dotychczas istotnego znaczenia w kształtowaniu oferty. Takie de-
klaracje respondentów świadczą o niedostrzeganiu przez nich możliwości tkwiących w po-
pytowych modelach innowacji. 

W zrealizowanym badaniu empirycznym ocenie menadżerów poddano instrumenty mar-
ketingowe, w stosunku do których klienci zgłaszają najwięcej pomysłów zmian. Na produkt 
jako jeden z dwóch instrumentów, w obrębie których klienci formułują najwięcej pomysłów 
zmian wskazało 62,1% menadżerów badanych firm. Na drugim miejscu pod tym względem 
znajduje się promocja, na którą wskazało 31,0% decydentów w przedsiębiorstwach, których 
odbiorcy zgłaszają pomysły na zmiany w ofercie. Konsumenci badanych przedsiębiorstw 
rzadziej zgłaszają pomysły dotyczące zmian w organizacji i formach dystrybucji (25,9%) 
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oraz designu (22,4%). Co ósmy badany wśród dwóch instrumentów, w zakresie których 
najczęściej klienci zgłaszają pomysły na zmiany wskazał na opakowanie.

Uwzględniając, że przejawem zaawansowanego podejścia do wdrażania koncepcji wir-
tualizacji marketingu jest wykorzystywanie na szeroką skalę zindywidualizowanych form 
kontaktów z klientem, należy zauważyć, że tylko 46,1% badanych przedsiębiorstw indy-
widualizuje komunikaty wysyłane przez Internet do odbiorców. Oznacza to, że w 53,9% 
badanych przedsiębiorstw nie jest stosowana masowa indywidualizacja w obszarze komu-
nikacji marketingowej w Internecie. W tym kontekście należy dodać, że tylko 12,5% bada-
nych menadżerów deklaruje, że w reprezentowanych przez nich przedsiębiorstwach umoż-
liwia się odbiorcom skonfigurowanie produktów w Internecie. Zatem w bardzo niewielkiej 
liczbie badanych przedsiębiorstw działających na polskim rynku wdrażana jest koncepcja 
masowej indywidualizacji w zakresie produktu. Również relatywnie nieduży odsetek bada-
nych przedsiębiorstw (29,0%) angażuje klientów w działania promocyjne i rekomendacyj-
ne w Internecie, a tylko 17,8% w działania sprzedażowe w Internecie. W przeciwieństwie 
do tego duży odsetek badanych przedsiębiorstw prowadzi klasyczne działania reklamowe 
w Internecie (79,6%).

Wyłaniający się na podstawie zrealizowanego badania obraz ukazujący rolę przypisy-
waną konsumentowi w relacjach z przedsiębiorstwem pozwala stwierdzić, że na obecnym 
etapie badane przedsiębiorstwa działające na polskim rynku częściej prowadzą standardo-
we działania marketingowe, których nabywca jest tylko ich adresatem, niż wykorzystują 
Internet do angażowania odbiorców w sieciowe kreowanie wartości. 

Podsumowanie 

Wiedza o konsumencie ma charakter kumulatywny, a jej pogłębianie wymaga uwzględ-
niania różnych perspektyw, w tym w szczególności ekonomicznej, socjologicznej, psycho-
logicznej i demograficznej. 

Konsumenci są dzisiaj nie tylko biernymi odbiorcami przekazów, lecz stają się w coraz 
większym stopniu prosumentami. Dzięki gotowości do dzielenia się informacjami i wyraża-
nia swych opinii mogą aktywnie uczestniczyć w kreowaniu nowych produktów (Kleemann, 
Voss, Rieder 2008, s. 5-26). Znajduje to wyraz w popytowych modelach innowacji (Wojnicka 
2011). Rosnące znaczenie prosumenta w procesie rozwoju innowacji wynika z faktu, iż 
właśnie ci najbardziej aktywni konsumenci posiadają wiele informacji istotnych dla firmy, 
zwłaszcza że niekiedy sami spontanicznie dokonują pewnych zmian w produkcie podczas 
jego użytkowania.

Współczesny konsument jako uczestnik rynku przechodzi zatem swoistą przemianę – 
od konsumenta tradycyjnego do e-konsumenta, który staje się coraz bardziej otwarty na 
innowacje oraz wyedukowany i znający swoją wartość, a także funkcję we współczesnej 
gospodarce. Należy jednak podkreślić, iż nie zawsze oznacza to, że jest świadomym kon-
sumentem, posiadającym wiedzę o przysługujących mu prawach oraz zakresie działalno-
ści instytucji i organizacji zajmujących się ochroną praw konsumentów (Dąbrowska 2013,  
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s. 155-160). Różnice w tym zakresie uwidaczniają się m.in. w przekroju międzynarodowym 
i ukazują występujący dystans dzielący polskich konsumentów od konsumentów niemiec-
kich czy skandynawskich. 

Wyrazem rosnącej roli konsumentów na współczesnym rynku jest to, że stają się oni 
coraz częściej partnerami dla przedsiębiorstw, które wdrażając koncepcję marketingu starają 
się zaspokajać ich potrzeby oraz identyfikować zmieniające się trendy konsumenckie wska-
zujące na kierunki rozwoju oferty rynkowej przedsiębiorstw. Jednocześnie należy wziąć pod 
uwagę fakt, iż będące wyrazem nowego spojrzenia na konsumenta wdrażanie koncepcji 
współtworzenia wartości przez konsumentów powinno być efektem przemyślanych strategii 
przedsiębiorstw, które stwarzają konsumentom możliwość współuczestnictwa. Może być 
to jednak iluzoryczne i w większym stopniu służyć kreowaniu wizerunku, niż autentycz-
nemu angażowaniu odbiorców w realną zmianę oferty. Należy podkreślić, że wśród celów 
angażowania konsumentów w procesy kreacji nie można pomijać także chęci pozyskiwa-
nia niskim kosztem przez firmę ciekawych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań (Mróz 
2013, s. 278). Niezależnie od tego, jakie przesłanki sprawiają, że przedsiębiorstwa w coraz 
większym stopniu dążą do włączania odbiorców w prowadzone działania marketingowe, 
to jednak wskazują one na to, że konsument staje się coraz bardziej istotnym uczestnikiem 
zachodzących na rynku procesów wymiany. 
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New Look at the Consumer as a Participant of the Economic Life

Summary 

The consumer is one of the most important participants of economic processes. 
The civilizational development causes that there are changing consumers’ prefer-
ences and expectations, attitudes and behaviours as well as the attributed to them 
functions in relationships with enterprises. In the dispute on the consumer’s role 
in the economy, they are more and more often presented as an active subject being 
a partner for the company and creator of values as well as a source of innovation. An 
aim of considerations is to show the consumer’s changing role in the market, which 
is accompanied by evolution of the marketing’s conceptual frames. The considera-
tions are also carried out in the context of the selected theories of consumption. The 
article is based on literature studies and on an analysis of findings of the research 
survey carried out within the framework of the project Internet in marketing and 
application of new technologies in carrying out firm’s cooperation with customers. 
The survey was carried out on the sample of 152 enterprises. The knowledge of the 
changing role of the consumer may find its application in developing by companies 
innovative marketing activities. The article is a review of the literature and presen-
tation of its results.

Key words: consumption, consumer, market, marketing, Internet. 

JEL codes: D1, E2, M3

Новый взгляд на потребителя как участника экономической жизни

Резюме 

Потребитель – один из самых важных участников экономических про-
цессов. Цивилизационное развитие приводит к тому, что изменяются пред-
почтения и ожидания, отношения и поведение потребителей, а также при-
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писываемые им функции в отношениях с предприятиями. В диспуте о роли 
потребителя в экономике все чаще его представляют как активного субъекта, 
являющегося партнером для фирмы и созидателем ценностей, а также как 
источник инноваций. Цель рассуждений – указать изменяющуюся роль по-
требителя на рынке, которая сопутствуется эволюцией концептуальных рамок 
маркетинга. Рассуждения проводятся также в контексте избранных теорий по-
требления. Статья основана на обзоре литературы и на анализе результатов 
исследования, осуществленого в рамках проекта «Интернет в маркетинге 
и применение новых технологий в осуществлении сотрудничества фирмы  
с клиентами». Исследование провели на выборке 152 предприятий. Знания 
об изменяющейся роли потребителя могут найти применение в развитии фир-
мами инновационных маркетинговых действий. Статья – обзор литературы  
и представление результатов.

Ключевые слова: потребление, потребитель, рынок, маркетинг, интернет. 
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