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Młody konsument w wirtualnej przestrzeni

Streszczenie

Celem pracy jest identyfikacja zachowań zaliczanych do nowej konsumpcji 
wśród polskiej młodzieży oraz dokonanie segmentacji tego rynku na podstawie po-
ziomu akceptacji nowych trendów konsumenckich. Praca jest wynikiem badań an-
kietowych przeprowadzonych w listopadzie 2013 roku wśród polskiej młodzieży. 
Dane zostały zebrane od 876 uczniów różnych typów szkół w wieku 13-19 lat. 
Za pomocą analizy czynnikowej zidentyfikowano 6 segmentów młodzieży. Młodzi 
polscy konsumenci mają olbrzymi potencjał umożliwiający ujawnienie się zacho-
wań związanych z nową konsumpcją, zwłaszcza tych, które wymagają wykorzysty-
wania nowych technologii. Każdy ze zidentyfikowanych segmentów konsumentów 
przejawia jedno lub kilka zachowań zaliczanych do nowej konsumpcji. Mogą one 
stymulować ujawnianie się nowych trendów w zachowaniach konsumentów. Wy-
korzystywanie Internetu do nawiązywania stałego kontaktu ze znajomymi (zwłasz-
cza przez portale społecznościowe) jest powszechne. Ta predyspozycja do nawiązy-
wania kontaktów jest warunkiem rozprzestrzeniania się nowych trendów. Artykuł 
ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: młodzi konsumenci, segmentacja rynku, nowe trendy.
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Wstęp

Intensywny rozwój technologii informatycznych umożliwia ujawnienie się zachowań 
konsumentów charakterystycznych dla nowej konsumpcji. Nowa konsumpcja oznacza roz-
ległe i głębokie przeobrażenia w konsumpcji i zachowaniach konsumentów obejmujące za-
równo zmiany potrzeb, jak i sposoby ich zaspokojenia. Nowa konsumpcja związana jest 
z ujawnianiem i nasilaniem się takich zjawisk i procesów, jak: ekologizacja, serwicyzacja, 
dematerializacja, indywidualizacja, homogenizacja, wirtualizacja i prosumpcja (Bywalec 
2007). 

Wykorzystanie Internetu i telefonii komórkowej przez Polaków jest zbliżone lub prze-
wyższa średnie wskaźniki dla krajów Unii Europejskiej. Młodzi konsumenci zdecydowa-
nie aktywniej niż dorośli wykorzystują nowe technologie, co powoduje, że w tej grupie 
konsumentów nowe zjawiska (zwłaszcza związane z wykorzystaniem zbiorowej inteligen-
cji i prosumpcji) ujawniają się wcześniej i intensywniej niż wśród dorosłych. Celem pracy 
jest identyfikacja przejawów nowych trendów konsumenckich w zachowaniach młodzieży 
i wskazanie segmentów istniejących na tym rynku. W opracowaniu przyjęto hipotezę, że 
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poziom akceptacji nowych trendów konsumenckich może służyć jako podstawa do opisu 
i segmentacji młodych konsumentów. 

Uwarunkowania technologiczne nowych trendów w zachowaniach 
konsumentów

Rozwój technologii informatycznych jest istotną determinantą ujawniania się nowych 
trendów w zachowaniach konsumentów. Poziom wykorzystania w Polsce technologii ITC 
jest zbliżony do średniej w Unii Europejskiej w Polsce dostęp do Internetu w 2013 roku mia-
ło 72% gospodarstw domowych (Level of… 2014). Społeczeństwo polskie dogania w wy-
korzystaniu technologii ITC pozostałe kraje Unii Europejskiej w 2004 roku zaledwie 26% 
polskich gospodarstw domowych dysponowało dostępem do Internetu (średnia w Unii wy-
nosiła wówczas 45%), w 2013 roku odsetek takich gospodarstw domowych wzrósł do 72% 
(w Unii Europejskiej do 79%). Należy jednak zauważyć, że w krajach o wyższym poziomie 
rozwoju technologicznego podobny poziom wyposażenia gospodarstw domowych w dostęp 
do Internetu osiągnięto znacznie wcześniej − na przykład w Danii, Szwecji i Holandii odse-
tek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu był wyższy niż 72% już w roku 2005. 
Aktualnie Polska wyprzedza w dostępie gospodarstw domowych do Internetu Bułgarię 
(54%), Grecję (56%), Rumunię (58%), a także Portugalię, Chorwację, Cypr, Litwę, Włochy, 
Hiszpanię i Węgry. W tych 10 latach Polska wyprzedziła jednak Włochy i Hiszpanię (Level 
of… 2014). Najintensywniejszy rozwój obserwuje się w Bułgarii i Rumunii, w których od 
2009 do 2013 roku odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu wzrósł o co 
najmniej 20 punktów procentowych. 

Polacy korzystają najczęściej z komputerów stacjonarnych. W 2010 roku zaledwie 20% 
Polaków korzystało z mobilnych połączeń z Internetem. Średnio w Unii Europejskiej odsetek 
ten wynosił 27%, a najwyższy był w Luksemburgu (54%) i Norwegii (53%, w których po-
nad połowa społeczeństwa korzysta z łączności mobilnej. Najniższy odsetek użytkowników 
łączących się za pomocą sieci mobilnych był w Rumunii (5%), Grecji (7%), Bułgarii (8%) 
oraz w Czechach (9%). 

Co trzeci Polak korzystający z Internetu co najmniej raz w ciągu 3 miesięcy korzystał 
z połączeń mobilnych. W Unii Europejskiej odsetek internautów korzystających z połączeń 
mobilnych jest nieco wyższy i wynosi 39%. Ponad połowa internautów korzystała z sie-
ci mobilnych w Luksemburgu (61%), Norwegii (58%) oraz Irlandii (54%). Prawie poło-
wa internautów łączy się z mobilnie z siecią w Austrii, Estonii, Wielkiej Brytanii, Szwecji 
i we Włoszech. Kraje, w których Internauci korzystają najrzadziej z mobilnych połączeń to 
Czechy, Grecja i Rumunia. 

W Polsce obserwuje się także pozytywne zmiany w obszarze telefonii komórkowej − od 
2004 roku do 2009 roku liczba aktywnych abonentów na 100 mieszkańców wzrosła prawie 
o 100% z 60 do 118, znacznie zbliżając nasz kraj do średniej unijnej (wynoszącej 125). 
Warto jednak zauważyć, że w 2004 roku w Luksemburgu zarejestrowano 145 abonentów 
na 100 mieszkańców, a w Czechach – 106. Taki poziom jak w Czechach, Polska osiągnęła 
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dopiero w 2007 roku. W 2004 roku pod względem liczby abonentów telefonii komórko-
wej na 100 mieszkańców Polska wyprzedzała jedynie Rumunię. W roku 2009 wyprzedzała  
14 państw, w tym Austrię, Francję, Belgie, Norwegię i in (Mobile phone… 2014). 

Wysoki, wyższy niż 100%, poziom wyposażenia konsumentów w telefony komórkowe 
daje szansę na intensywne wykorzystywanie ich zaawansowanych funkcji, w tym uzyski-
wanie przez telefon komórkowy dostępu do Internetu. Prowadzone w 2012 roku na zlece-
nie Urzędu Komunikacji Elektronicznej badania wśród młodzieży 15-24-letniej wskazują, 
że prawie połowa (46%) młodych ludzi w tym przedziale wiekowym łączy się za pomocą 
telefonu komórkowego z Internetem (Młodzież… 2012). 

O możliwości wykorzystania technologii ITC w procesach decyzyjnych konsumen-
tów przesądzają umiejętności informatyczne oraz wykorzystanie mobilnego dostępu do 
Internetu. 

Tabela 1
Poziom umiejętności komputerowych wśród mieszkańców Unii Europejskiej    

Liczba 
umiejętności 

Odsetek użytkowników posiadających 
umiejętności komputerowe 2005 2010 2011 2013

1-2 z 6
średnia w Unii Europejskiej 31 31 30 30
w Polsce 22 28 29 23

3-4 z 6
średnia w Unii Europejskiej 17 29 32 35
w Polsce 14 24 25 32

5-6 z 6
średnia w Unii Europejskiej 5 10 11 12
w Polsce 4 9 10 10

Źródło: Individuals’ level of computer skills (2014).

Badania prowadzone wśród mieszkańców Unii Europejskiej wskazują, że umiejętności 
komputerowe Polaków są nieco niższe niż przeciętnie w Unii. W ostatnich 2 latach, między 
rokiem 2011 a 2013, zdecydowanie (o 7 punków procentowych) wzrósł w Polsce odsetek 
osób deklarujących posiadanie 3-4 umiejętności, spadł natomiast odsetek osób o najniższych 
kompetencjach. Odsetek osób o najwyższym poziomie znajomości obsługi komputera jest 
tylko nieco niższy niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Można zatem stwierdzić, 
że zwiększa się odsetek Polaków potrafiących korzystać z komputera, a umiejętności te są 
coraz bardziej zaawansowane (Individuals’… 2013). Ponadto badania wskazują, że kom-
petencje komputerowe w pokoleniu osób do 24. roku życia są znacznie wyższe niż wśród 
starszych Europejczyków (Dane… 2012). 

Dostęp do Internetu i technologii mobilnych stwarza przedsiębiorcom szansę na kształ-
towanie w nowy sposób relacji z klientem. Wśród osób korzystających z Internetu zdecydo-
wana większość korzysta z portali społecznościowych (88% robi to co najmniej kilka razy 
w tygodniu), a po 80% osób korzysta z portali internetowych i poczty e-mail przynajmniej 
kilka razy w tygodniu. Połowa badanych dokonała przynajmniej kilka razy w ciągu półrocza 
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zakupów przez Internet. Taki sposób korzystania z Internetu wskazuje na intensywne i ak-
tywne wykorzystywanie Internetu nie tylko do komunikowania się z innymi osobami, ale 
i firmami. Narzędzia, które daje Internet wykorzystuje do nawiązywania relacji z klientem 
coraz więcej firm: w 2013 roku w Unii Europejskiej 28% przedsiębiorstw wykorzystywało 
w komunikacji portale społecznościowe (Facebook, LinkedIn, Xing i in.) Największy odsetek 
tych przedsiębiorstw był w Islandii (58%), na Malcie (52%) oraz w Irlandii (46%) i Holandii 
(45%). Najmniej takich firm było w Czechach (15%), Polsce (15%), Rumunii i Francji  
(po 17%) (Types… 2014). Z blogów lub mikroblogów korzysta 10% przedsiębiorstw: naj-
więcej w Holandii (27%) i Wielkiej Brytanii (23%), najmniej w Polsce, Czechach i Portugalii 
(po 3%). Treści multimedialne na portalach typu Youtube, Picassa, Slideshare udostępnia 
11% instytucji, najwięcej w Holandii (23%) i na Malcie (20%), a najmniej we Francji i na 
Łotwie (po 5%) oraz Rumunii i w Czechach (po 6%). W Polsce to narzędzie komunikacji 
wykorzystuje 8% przedsiębiorstw (Types… 2014). 

Mimo że działające w Polsce firmy nie wykorzystują zbyt intensywnie sieci do komuni-
kowania się z klientami, polscy konsumenci Internet eksplorują dość prężnie. Porównanie 
usług internetowych, z których korzystają konsumenci w Polsce i pozostałych krajach 
Unii Europejskiej pozwala wnioskować, że wprawdzie mniejszy odsetek Polaków korzy-
sta z Internetu, ale korzystamy z usług internetowych równie intensywnie, jak pozostali 
Europejczycy: rozmowy telefoniczne przez Internet prowadziło w 2008 roku 15% Polaków 
− o 3 punkty procentowe więcej niż wynosi średnia dla Unii Europejskiej. Polacy częściej 
także korzystają z połączeń video. W forach dyskusyjnych, czatach uczestniczyło 16% 
Polaków – tyle samo, ile wynosi średnia dla Europy. Polacy rzadziej natomiast czytają blogi 
(7% vs 15% średniej unijnej) oraz prowadzą blogi (1% vs 4% średniej dla Unii) (Use of… 
2013).

Poważnym użytkownikiem technologii ITC jest w Polsce młodzież. Międzynarodowe 
badania prowadzone w ramach projektu Mediapro dowodzą, że zastosowanie tej techno-
logii przez młodzież w Polsce nie jest mniej intensywne niż w pozostałych krajach Unii 
Europejskiej (Wenglorz… 2006). Wśród osób młodych (od 16. do 24. roku życia) sieć eks-
ploatuje zdecydowana większość (97%), z telefonów komórkowych korzysta ponad 98% 
młodzieży, w tym ze smartfonów 49%. W grupie od 16. do 24. roku życia zaledwie 0,6% nie 
korzysta z nowych technologii, natomiast wśród wszystkich Polaków − 11,6% (Czapiński, 
Panek 2013) 

 W 2012 roku najczęstszym sposobem komunikowania się młodzieży z wykorzystaniem 
telefonu komórkowego było wysyłanie SMS-ów – ponad 90% osób czyniło tak przynaj-
mniej raz dziennie, rozmowy prowadziło codziennie 81% młodzieży, natomiast z Internetu 
w telefonie korzystało codziennie 20% osób. Nigdy z Internetu w telefonie nie korzysta-
ło 54% młodzieży. Z Internetu w telefonie korzystali zdecydowanie częściej użytkowni-
cy smartfonów − 83% (zaledwie 33% użytkowników tradycyjnych telefonów korzystało 
z Internetu). Należy jednak pamiętać, że zaledwie 30% młodych osób w 2012 roku deklaro-
wało, że posiada smartfon (Młodzież… 2012)
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Zaawansowane wykorzystywanie technologii ITC jest jednym z warunków, ale i przeja-
wów nowych trendów w zachowaniach konsumentów. Młodzi polscy konsumenci okazują 
się być bardzo otwarci na wykorzystywanie nowych technologii, co sprzyja ujawnieniu się 
nowych zachowań zaliczanych do nowej konsumpcji. 

Przejawy nowej konsumpcji w zachowaniach młodzieży

Dzisiejsze społeczeństwo stanowi sieć minigrup społecznościowych, których członko-
wie podzielają poglądy, przeżycia, emocje. Często podstawą lub warunkiem przynależności 
do grupy jest użytkowanie jakiegoś produktu. Produkty takie wymagają odmasowienia, by 
podkreślały indywidualizm właściciela, eksponowały jego wolność i autonomię. Ta frag-
mentaryzacja społeczeństwa jest konsekwencją indywidualizmu i jest możliwa dzięki po-
stępowi technologicznemu, pozwalającemu na unikanie bezpośredniego kontaktu z innymi 
ludźmi podczas zaspokajania szeroko pojętych potrzeb życiowych. Taka sytuacja zwiększa 
izolację konsumentów, jednocześnie dając okazję do utrzymywania wirtualnego kontaktu 
z całym światem (Dziewanowska, Skorek 2011).

Wirtualny i realny kontakt jest warunkiem pojawiania się i rozprzestrzeniania nowych 
trendów w konsumpcji. Pozwala na dzielenie się informacjami o produkcie, a częściej 
o przeżyciach, doświadczeniach, emocjach związanych z produktem, udokumentowanie 
faktu przeżywania jakiejś sytuacji. Rozwój technologii umożliwia poinformowanie niemal 
natychmiast grona znajomych o tym, co dzieje się życiu danej osoby. Informacja o pozytyw-
nym doświadczeniu konsumenta, nowym zastosowaniu produktu rozpowszechniona wśród 
znajomych może stać się zaczątkiem nowego trendu, który odpowiednio wykorzystany 
przez producentów, będzie się rozwijał i pogłębiał. 

Rozwój technologii sprzyja ujawnieniu się postaw prosumenckich wśród młodych 
konsumentów i związanych z nimi nowych trendów w ich zachowaniach. Do tych tren-
dów można zaliczyć Collective intelligence, Sellsumeryzm, finansowanie społecznościowe 
(Crowdfunding) oraz Collaborative consumption.

Prosumpcja oznacza współtworzenie produktów, dzielenie się swoimi doświadczeniami 
z producentem oraz innymi użytkownikami. Trend ten opiera się na interakcjach typu konsu-
ment-konsument lub firma-konsument. Tak rozumiana prosumpcja obejmuje zatem wymia-
nę informacji między konsumentami (np. na etapie dokonywania wyboru produktu lub jego 
oceny) oraz dzielenia się wiedzą dotyczącą możliwości usprawnienia produktu, czyli korzy-
stania ze zbiorowej inteligencji (collective intelligence) (Sowa 2013). Collaborative con-
sumption polega na dzieleniu się lub współudziale w konsumpcji i przybiera różne formy: 
wymieniania się dobrami, udostępniania miejsc noclegowych, dzielenie się umiejętnościami 
itp. (Botsman, Rogers 2010). Kolejnym trendem mającym swe korzenie w prosumpcji jest 
sellsumeryzm polegający na sprzedawaniu lub wynajmowaniu posiadanych produktów lub 
sprzedaży wytworów własnej pracy. 

Dominującym trendem, mającym wpływ na pojawianie się wielu kolejnych, jest Screen 
Culture. Jego rola wzrasta wraz z upowszechnianiem się takich cech „ekranów” (zwłaszcza 
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smartfonów), jak: wszechobecność, mobilność, niskie koszty, interaktywność i intuicyjność 
(dzięki wykorzystaniu ekranów dotykowych w tabletach i smartfonach). Przykładem tren-
du wynikającego ze Screen Culture jest Point and Know czyli zdobywanie wiedzy o ota-
czającym świecie z wykorzystaniem ekranów urządzeń mobilnych (Point… 2013). Screen 
Culture modyfikuje proces zakupu produktów. Coraz powszechniejsze jest zjawisko poszu-
kiwania w Internecie informacji na temat produktów, które planuje się zakupić, oglądanie 
ich w sklepie i finalizowanie zakupu w sieci. Zjawisko to, nazywane showroomingiem, za-
stępuje tradycyjne rozmowy ze znajomymi, konsultacje ze sprzedawcą. Klienci korzystając 
z łączności internetowej, oglądają produkty w sklepie i od razu dokonują porównań z oferta-
mi innych sklepów. Wykorzystywanie w tym celu kodów QR oraz porównywarek cenowych 
usprawnia proces wyboru. 

Zaprezentowane trendy w zdecydowanej większości związane są z wykorzystaniem no-
woczesnej technologii. Otwartość na nie może być podstawą dokonania segmentacji rynku. 

Opis metody badawczej

Fakt masowego wykorzystywania przez młodzież Internetu i telefonów komórkowych 
skłania do zastanowienia się, w jakim stopniu młodzież otwarta jest na nowe trendy w za-
chowaniach konsumentów. Aby ocenić zakres podejmowania przez młodzież zachowań 
zaliczanych do nowej konsumpcji, przeprowadzono badania bezpośrednie, których celem 
było zidentyfikowanie takich zachowań prosumenckich, jak: poszukiwania informacji 
w Internecie i wśród znajomych, dzielenie się opiniami o zakupionych produktach, pro-
ponowanie sprzedawcy/producentowi dokonania zmian lub usprawnień), showroomingu, 
wykorzystywania zbiorowej inteligencji, collaborative consumption (w tym: udostępniania 
w Internecie swoich zasobów, korzystania z zasobów udostępnionych przez inne osoby, od-
sprzedaży i kupowania używanych produktów, sellsumeryzmu). 

Efektem prowadzonych badań miało być dokonanie segmentacji rynku na podstawie 
stopnia zaangażowania się w zachowania zaliczane do nowej konsumpcji. 

W badaniu wzięło udział 876 uczniów w wieku od 13 do 19 lat mieszkających w woje-
wództwie śląskim. Wśród badanych było 54,4% dziewcząt i 45,5% chłopców. Badania prze-
prowadzone były metodą ankiety audytoryjnej w listopadzie 2013 roku. W badaniu uczest-
niczyli uczniowie klas 1 i 3 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (liceów oraz szkół 
zawodowych). Badania prowadzone były w 2 gminach o liczbie mieszkańców do 10 tysięcy 
oraz 4 gminach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. mieszkańców 

Segmentacja młodych konsumentów

Respondentów poproszono o określenie częstotliwości wykonywania 27 czynności zwią-
zanych z podejmowaniem decyzji zakupu oraz wykorzystania technologii ITC. Po przepro-
wadzeniu analizy czynnikowej (wyodrębnienia dokonano metodą głównych składowych 
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z rotacją Varimax; całkowita wyjaśniona wariancja=60%) stwierdzono, że można zidentyfi-
kować 6 czynników stanowiących podstawę do wyodrębnienia segmentów. Przynależność 
respondenta do segmentu określono na podstawie oceny czynnikowej. W ten sposób okre-
ślono 6 segmentów: „Ufających Internetowi”, „Zwierzających się Internetowi”, „Kupców”, 
„Ufających znajomym”, „Maniaków telefonicznych” oraz „Kreatywnych”. 

„Ufający Internetowi” to najstarsza grupa badanych: średnia wieku wynosi 16,5 lat. Są 
to częściej chłopcy niż dziewczęta. Stanowią około 20% młodzieży. Poszukują aktywnie 
informacji w Internecie i tym informacjom ufają. Zebrane informacje traktują jako wiary-
godne i na ich podstawie podejmują decyzje zakupu. Czasami udzielają innym rad za po-
średnictwem Internetu. Rzadko łączą się przez telefon z Internetem, a jeśli to robią, to przede 
wszystkim po to, aby korzystać z komunikatorów. Nie chodzą po sklepach, a w sklepach nie 
wykorzystują swoich telefonów do sprawdzania ofert innych placówek. 

Przejawiają silne postawy prosumenckie oraz wykorzystują zbiorową inteligencję. 
W przeciętnym stopniu wykorzystują wiedzę znajomych do poznawania produktów. Są zde-
cydowanie niechętni collaborative consumption – zarówno z wykorzystaniem Internetu, jak 
i realizowanej wśród znajomych. 

„Zwierzający się Internetowi” stanowią prawie 15% badanych. To najmłodsza zidentyfi-
kowana grupa: średnia wieku wynosi 15,59 lat. Charakterystyczne dla tych osób jest umiesz-
czanie w Internecie posiadanych zasobów, wygłaszanie opinii, dzielenie się doświadczenia-
mi i wiedzą. To grupa, która najczęściej spośród wszystkich badanych udostępnia zrobione 
telefonem komórkowym zdjęcia i filmy. „Zwierzający się Internetowi” chętnie dokonują 
zakupów grupowych, ale także sprzedają używane produkty przez portale internetowe. Nie 
wykorzystują doświadczenia znajomych. Wielu spośród nich wykorzystuje collaborative 
consumption realizowaną przez Internet. 

Typ nazywany „Kupcem” to osoby, które realizują zasady collaborative consumption: 
sprzedają, kupują i wymieniają się dobrami zarówno za pośrednictwem Internetu, jak 
i wśród znajomych. W badanej grupie jest 15% „kupców”. Są nimi częściej dziewczęta. 
Telefony komórkowe i Internet w nim wykorzystują bardzo ostrożnie − głównie łączą się 
z portalami społecznościowymi. Poza aktywnym wykorzystywaniem konsumpcji wspólnej, 
nie przejawiają zachowań związanych z nową konsumpcją − nie korzystają ze zbiorowej 
inteligencji, zachowania prosumenckie są im obce. 

„Ufające znajomym” to raczej starsze dziewczęta, uczennice liceów. Są osobami, które 
cenią sobie kontakt z ludźmi. Ufają opiniom innych osób, poszukują wskazówek przed zaku-
pem u znajomych, podejmują decyzje zgodnie z otrzymanymi radami. Lubią także osobisty 
kontakt z produktem przed zakupem – chętnie chodzą do sklepów, by obejrzeć lub wybrać 
produkt. „Ufające znajomym” w niewielkim stopniu wykorzystują swoje telefony komór-
kowe. Najmniej wśród nich, spośród wszystkich badanych, jest osób, które umieszczają 
zdjęcia i filmy w Internecie. Wykorzystują telefon do czytania książek i słowników. Rzadko 
sprawdzają pocztę e-mail w telefonie, nie kontaktują się ze znajomymi za pośrednictwem 
komunikatorów, nie korzystają z kodów QR, nie płacą za pomocą telefonu. „Ufające znajo-
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mym” nie przejawiają żadnych zachowań związanych z nowymi trendami. To grupa trady-
cyjna, ceniąca kontakty z ludźmi ponad technologię. 

„Maniacy telefoniczni” (a właściwie „Maniaczki”, bo przeważają w tym typie dziew-
częta) to najczęściej gimnazjalistki. Ich główną aktywnością jest kontaktowanie się z in-
nymi przez telefon komórkowy: prowadzą rozmowy, wysyłają SMS-y, wykonują zdjęcia, 
słuchają muzyki. Łączą się za pomocą telefonów z portalami społecznościowymi, korzysta-
ją z komunikatorów. Wykorzystują bardziej zaawansowane funkcje telefonów − korzystają 
z kodów QR, sprawdzają rozkład jazdy komunikacji. Zdarza im się częściej niż pozostałym 
typom (poza „Kreatywnymi”) sprawdzać, będąc w sklepie, ofertę innych placówek handlo-
wych, wykorzystując do tego telefon komórkowy. Zdarza im się płacić za pomocą telefonów 
komórkowych. 

Co ciekawe, „Maniaczki telefoniczne” nie realizują aktywnie żadnych zachowań zwią-
zanych z nową konsumpcją: nie są prosumentkami, nie korzystają ze zbiorowej inteligencji, 
nie są zainteresowane collaborative consumption. Ich intensywne wykorzystywanie telefo-
nów komórkowych jest niezależne od zachowań konsumenckich. Mimo że mają możliwości 
i umiejętności, nie podejmują zachowań zaliczanych do nowoczesnych postaw. „Maniaczki 
telefoniczne” stanowią 16% badanych 

„Kreatywni” to chłopcy z liceów i szkół zawodowych. Stanowią 13% respondentów. 
Tworzą sami produkty (w tym oprogramowanie komputerowe, gry itp.), które sprzedają 
znajomym lub za pośrednictwem Internetu. Mają pomysły, jak usprawnić różne produkty 
i przekazują te pomysły producentom lub sprzedawcom. Chętnie udzielają innym rad przez 
Internet. Rozmowami telefonicznymi, kontaktami osobistymi z innymi osobami nie są zbyt 
zainteresowani. To konsumenci realizujący zachowania zaliczane do nowoczesnych, bardzo 
aktywni w dziedzinie collaborative consumption. Nie podejmują działań prosumenckich, 
opartych na relacjach bezpośrednich osobistych. „Kreatywni” bardzo intensywnie wyko-
rzystują swoje telefony komórkowe: najczęściej spośród wszystkich badanych udostępniają 
nagrane filmy i zdjęcia, oznaczają je za pomocą geotagów. Jedynie oni (poza „Maniaczkami 
telefonicznymi”) dokonują płatności wykorzystując telefon, czytają książki i gazety w te-
lefonie, wykorzystują kody QR, a będąc w sklepie porównują ofertę innych placówek za 
pomocą telefonu komórkowego. Korzystają z komunikatorów w telefonie, natomiast bardzo 
rzadko łączą się z portalami społecznościowym. Prawdopodobnie wynika to z niewielkiego 
zainteresowania takimi portalami i tworzeniem społeczności w ogóle. 

Podsumowanie

 Młodzi polscy konsumenci mają olbrzymi potencjał do tego, aby ujawniły się wśród 
nich zachowania związane z nową konsumpcją, zwłaszcza te, które wymagają wykorzy-
stywania nowych technologii: są dobrze wyposażeni w urządzenia, otwarci na korzystanie 
z nowych rozwiązań. Każdy ze zidentyfikowanych typów konsumentów przejawia jedno 
lub kilka zachowań zaliczanych do nowej konsumpcji. Wyjątek stanowią „Maniaczki tele-
foniczne”, które wprawdzie nie reprezentują żadnego ze zidentyfikowanych nowoczesnych 
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zachowań, ale intensywność używania przez nie telefonów oraz różnorodność wykorzysty-
wanych funkcji sama w sobie jest symptomem nowej konsumpcji. Należy ponadto mieć na 
uwadze, że jest bardzo prawdopodobne, że „Maniaczki telefoniczne” realizują inne trendy, 
które nie były przedmiotem prezentowanych badań. 

Analiza zachowań związanych z collaborative consumption sugeruje, że o skłon-
ności do podejmowania takich działań w większym stopniu decydują możliwości, które 
daje Internet niż naturalna predylekcja do podejmowania aktów kupna-sprzedaży, która 
ujawnia się niezależnie od wykorzystania Internetu. Internet sprzyja więc podejmowaniu 
pewnych nowych aktywności, jakimi dla niektórych osób jest sprzedawanie, kupowanie 
i wymiana. Szczególnie tę stymulującą rolę Internetu zaobserwować można w przypadku 
„Kreatywnych” – wydaje się, że Internet jest dla nich miejscem szczególnego zaistnienia, że 
daje im możliwość pokazania (sprzedania) tego, co potrafią. 

Prawie każdy z opisywanych typów konsumentów może stymulować ujawnianie się no-
wych trendów w zachowaniach konsumentów, bowiem większość badanych skłonna jest 
dzielić się wrażeniami, spostrzeżeniem i opiniami z innymi osobami. Część z nich czyni to 
przez Internet, część przez telefon, a część w kontaktach osobistych. Jedynie „Kreatywni” 
nie są skłonni do takich zwierzeń. 

Ta predyspozycja do nawiązywania kontaktów jest warunkiem rozprzestrzeniania się 
nowych trendów. Spełnianie tego warunku prognozuje, że nowe trendy wśród polskiej mło-
dzieży będą się intensywnie rozpowszechniać. 
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Young Consumer in the Virtual Space

Summary

An aim of the study is to identify the behaviours considered as new consump-
tion among Polish juveniles and to carry out the segmentation of this market based 
on the level of acceptance of the new consumer trends. The study is a result of 
surveys carried out in November 2013 among Polish youngsters. The data were 
collected from 876 pupils of various types of schools aged 13-19. By means of the 
factor analysis there were identified 6 segments of youth. Young Polish consumers 
have a huge potential enabling revealing the behaviours related to the new con-
sumption, particularly those which require the use of new technologies. Each of the 
identified segments of consumers displays one or few behaviour types considered 
as belonging to the new consumption. They may stimulate revealing new trends in 
consumer behaviours. The use of the Internet to establish permanent contact with 
acquaintances (especially through social portals) is common. This predisposition 
to establish contacts is a condition for diffusion of new trends. The article is of the 
research nature.

Key words: young consumers, market segmentation, new trends.
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Молодой потребитель в виртуальном пространстве

Резюме

Цель работы – выявить типы поведения, относимые к новому потребле-
нию среди польской молодежи, а также провести сегментацию этого рынка на 
основе уровня одобрения новых потребительских трендов. Работа – результат 
опросов, проведенных в ноябре 2013 г. среди польской молодежи. Данные по-
лучили от 876 учащихся разных типов школ в возрасте 13-19 лет. С помощью 
факторного анализа выявили 6 сегментов молодежи. Молодые польские по-
требители имеют огромный потенциал, который дает возможность выявить 
типы поведения, связанные с новым потреблением, особенно те, которые 
требуют использования новых технологий. Каждый из выявленных сегмен-
тов потребителей проявляет один или несколько типов поведения, которые 
относят к числу нового потребления. Они могут стимулировать выявление но-
вых трендов в поведении потребителей. Использование интернета для уста-
новления постоянного контакта со знакомыми (особенно через социальные 
порталы) – повсеместно. Это предрасположение к установлению контактов 
– условие распространения новых трендов. Статья имеет исследовательский 
характер.

Ключевые слова: молодые потребители, сегментация рынка, новые тренды.
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