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Charakterystyka i motywy zakupowe polskich konsumentów  
na rynku m-commerce

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie profilu demograficznego i psychograficz-
nego konsumentów kupujących za pośrednictwem urządzeń mobilnych w Polsce. 
Dodatkowo przeanalizowano także podstawowe motywy tego typu zachowań. Jako 
metodę badawczą wykorzystano sondażowe badania ilościowe (CAWI) na repre-
zentatywnej próbie 1003 polskich internautów. Przeciętny polski m-konsument 
okazał się być częściej mężczyzną, osobą w wieku do 35 lat, mieszkańcem dużego 
miasta, o wyższych niż średnia dochodach. Cechuje go również skłonność do po-
szukiwania unikalności, łapania okazji oraz zaufanie do innych. Znaleziono rów-
nież korelację między częstotliwością dokonywania zakupów za pośrednictwem 
telefonu komórkowego a motywami hedonistycznymi, takimi jak poszukiwanie 
emocji podczas zakupów, nakierowanie na wartość poznawczą oraz chęć ucieczki 
od rzeczywistości. Oznacza to konieczność odmiennego podejścia do projektowa-
nia mobilnych wersji stron e-sklepów, które powinny dostarczać również rozrywki, 
a nie jedynie wartości czysto utylitarnych. 

Słowa kluczowe: handel mobilny, m-konsument, motywy hedonistyczne, motywy 
utylitarne.

Kody JEL: M15, M39

Wstęp 

Termin „m-commerce” (handel mobilny) można zdefiniować jako użycie technologii 
bezprzewodowych, w szczególności urządzeń mobilnych i mobilnego Internetu, w celu 
ułatwiania transakcji i poszukiwania informacji oraz komunikacji zarówno B2C jak B2B 
(Kim i in. 2015). Z kolei Gao i in. (2015) definiują handel mobilny jako każdą transakcję 
z wartością monetarną, która jest przeprowadzona przez bezprzewodową sieć telekomunika-
cyjną. Aktywności związane z mobilnym dokonywaniem zakupów zawierają w sobie takie 
czynności, jak: przeglądanie Internetu w celu zaplanowania czynności przedzakupowych 
(np. znalezienie adresu i godzin otwarcia sklepu), składanie i modyfikowanie zamówień on-
-line oraz przeprowadzanie transakcji przy użyciu urządzań mobilnych (Ström i in. 2014). 
Dokonywanie zakupów za pomocą urządzeń mobilnych (np. smartfonów, tabletów) z jed-
nej strony stanowi przedłużenie zachowań konsumenta związanych z kupowaniem przez 
Internet za pośrednictwem komputerów stacjonarnych, a z drugiej − nowe i odmienne pole 
do analiz, z uwagi na unikalne cechy urządzeń mobilnych, takie jak na przykład wbudowana 
kamera, skanery czy GPS (Ström i in. 2014; Sznajder 2014).
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W 2015 roku 1,8 mld ludzi na świecie było posiadaczami smartfonów, a do 2018 roku 
liczba ta ma wynosić 2,5 miliarda, co stanowić będzie 1/3 populacji świata (Emarketer 2016). 
Deloitte Consulting (2016) prognozuje, że przychody ze sprzedaży detalicznej za pośred-
nictwem urządzeń mobilnych przekroczą wkrótce kwotę 30 miliardów dolarów. W Polsce 
smartfon do celów zakupowych wykorzystuje 25% konsumentów, a z tabletu w tym celu 
korzysta 12% (Ipsos 2015). W 2015 roku wartość handlu mobilnego w Polsce przekroczyła 
2,5 mld złotych, zaś dynamika wzrostu rynku handlu mobilnego jest znacznie większa niż 
handlu on-line (Ipsos 2015). Przytoczone wyżej dane pokazują, że dokonywanie zakupów 
przy użyciu urządzeń mobilnych staje się coraz ważniejszym obszarem badawczym zarów-
no z punktu widzenia praktyki, jak i teorii zachowań konsumenckich.

Między dokonywaniem zakupów przez Internet za pośrednictwem komputerów stacjo-
narnych (e-zakupy) a przy użyciu urządzeń mobilnych (m-zakupy) można zaobserwować 
istotne różnice. Po pierwsze, m-zakupy uwalniają konsumenta od konieczności bycia przy-
wiązanym do konkretnego miejsca. Wykorzystanie urządzeń mobilnych umożliwia również 
lepszą kastomizację oferty przez wykorzystanie geolokalizacji, a więc na przykład wysyła-
nie określonych ofert tylko konsumentom znajdującym się fizycznie na określonym terenie. 
Niestety, ten typ zakupów ma też pewne wady w porównaniu z e-zakupami. Zalicza się do 
nich mniejsze bezpieczeństwo transakcji oraz cechy budowy urządzeń mobilnych utrudnia-
jące proces zakupowy (mniejszy ekran, niewygodne klawisze, mniejsze moce obliczeniowe, 
rodzaj połączenia z Internetem) (Gao i in. 2015; Saylor 2012; Chmielarz 2016).

Z uwagi na dynamiczny rozwój rynku m-commerce kwestią wymagającą ciągłych analiz 
jest z jednej strony pytanie, jaki typ konsumentów – pod względem cech demograficznych 
i psychograficznych − używa technologii mobilnych w celach zakupowych, a z drugiej, ja-
kie są główne motywy dla ich wykorzystywania. 

Przegląd literatury i hipotezy badawcze

Charakterystyka m-konsumenta

Na adaptowanie przez konsumentów technologii mobilnych mają wpływ ich cechy demo-
graficzne, takie jak płeć, wiek, dochód czy miejsce zamieszkania (Ferreira i in. 2014). Płeć 
jest jedną z najczęściej badanych zmiennych w kontekście handlu elektronicznego. Wyniki 
badań pokazują, że mężczyźni mają bardziej pozytywny stosunek do zakupów za pośred-
nictwem urządzeń mobilnych (Laukkanen 2016). W przypadku wieku należy zauważyć, że 
starsi konsumenci mają mniejszą skłonność do adaptowania nowych technologii niż młodzi 
(Gilly, Zeithaml 1985; Klincewicz 2011). Badania prowadzone w Skandynawii pokazały, że 
osoby starsze rzadziej używają bankowości mobilnej (Laukkanen i in. 2008) oraz płatności 
za pośrednictwem telefonów komórkowych (Liébana-Cabanillas i in. 2015). Z kolei niższy 
dochód konsumenta negatywnie koreluje z postrzeganą użytecznością nowych technologii 
takich jak Internet (Mann, Sahni 2012). Badania w Indiach pokazały, że najlepiej sytuowani 
konsumenci są trzy razy bardziej skłonni do dokonywania zakupów przy użyciu technologii 
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mobilnych niż przedstawiciele klasy średniej (Deloitte Digital, 2016). Jeśli chodzi o miejsce 
zamieszkania konsumenta, to najbardziej skłonni do korzystania z zakupowych aplikacji 
mobilnych są mieszkańcy największych miast (Deloitte Digital 2016). Również prowadzone 
w Polsce badania wykazały, że segment kupujących przez Internet z wykorzystaniem urzą-
dzeń mobilnych ocenia sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego jako ponad-
przeciętną (Gemius 2016, s. 169). W związku z tym, można oczekiwać, że występuje istotny 
statystycznie związek między zmiennymi demograficznymi a częstotliwością dokonywania 
m-zakupów (H1), a w szczególności:
H1a: Częstotliwość m-zakupów jest zależna od płci, w taki sposób, że mężczyźni częściej 

dokonują zakupów mobilnych niż kobiety.
H1b: Częstotliwość m-zakupów jest zależna od wieku, w taki sposób, że młodsi konsumenci 

częściej dokonują zakupów mobilnych niż starsi. 
H1c: Częstotliwość m-zakupów jest zależna od dochodów konsumenta w taki sposób, że 

konsumenci zamożniejsi częściej dokonują zakupów mobilnych niż ubożsi. 
H1d: Częstotliwość m-zakupów jest zależna od wielkości miejscowości zamieszkania, 

w taki sposób, że mieszkańcy dużych miast częściej dokonują zakupów mobilnych niż 
pochodzący z mniejszych miejscowości.
Oprócz zmiennych demograficznych na częstotliwości korzystania z technologii mobil-

nych podczas dokonywania zakupów wpływają też cechy psychograficzne konsumenta. 
Pierwszą zmienną psychograficzną jaką poddano analizie w niniejszym badaniu jest systema-
tyczny styl myślenia. Osoby przejawiający wysoki poziom tej cechy charakteryzują się prze-
twarzaniem informacji w sposób racjonalny, logiczny, analityczny i wolny od emocji (Sagiv 
i in. 2010; Epstein 1991). Badania dotyczące podejmowania decyzji przez konsumentów wy-
kazują, że integracja technologii z procesem podejmowania decyzji promuje opieranie ich na 
rozumie, a nie na emocjach (Huang i in. 2012). Druga analizowana zmienna psychograficzna 
to stosunek do pieniądza przejawiający się skłonnością do poszukiwania okazji. Wcześniejsze 
badania pokazują, że kupujący mobilnie często poszukują okazji, zniżek i promocji (Ono i in. 
2012), a więc osoby o wysokim poziomie tej cechy powinny być bardziej skłonne do zaku-
pów przy użyciu urządzeń mobilnych. Kolejną zmienną psychograficzną, która może mieć 
związek z mobilnym dokonywaniem zakupów jest poszukiwanie unikalności. Z uwagi na to, 
że mobilne zakupy są nowością, można założyć, że bardziej angażować się będą w nie osoby 
o wysokim poziomie tej cechy (Keng i in. 2014). Ostatnią analizowaną cechą jest poziom 
ogólnego zaufania do innych ludzi. Jak pokazują wyniki wcześniejszych badań, zaufanie po-
woduje wzrost satysfakcji konsument i chęć kontynuowania zakupów w danym m-sklepie 
(San-Martín i in. 2015; Gao i in. 2015). W związku z tym hipotezy związane z cechami psy-
chograficznymi konsumenta przedstawiają się następująco:
H2: Częstotliwość m-zakupów jest skorelowana dodatnio z kognitywno-racjonalnym stylem 

myślenia.
H3: Częstotliwość m-zakupów jest skorelowana dodatnio ze skłonnością do poszukiwania 

okazji.
H4: Częstotliwość m-zakupów jest skorelowana dodatnio z poszukiwaniem unikalności.
H5: Częstotliwość m-zakupów jest skorelowana dodatnio z poziomem zaufania do ludzi.
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Motywy zakupowe m-konsumentów

Za podstawę rozróżnienia motywów konsumentów kupujących za pośrednictwem 
urządzeń mobilnych wykorzystany został podział na motywy utylitarne i hedonistyczne 
(Hirschman, Holbrook 1982). Pierwszy typ czynników wiąże się z zadaniowym podejściem 
do zakupów, zorientowanym na cele i opartym na racjonalnym przetwarzaniu informacji, 
natomiast motywacja hedonistyczna polega na poszukiwaniu podczas zakupów przyjem-
ności, fantazji, emocji i rozrywki. Obecnie uważa się, że oba typy motywów przeplatają się 
i łącznie wpływają na postawę konsumenta wobec nabywanych produktów, czy ich marek 
(Trojanowski 2013). Jeden z tych dwóch typów motywów może jednak przeważać w zależ-
ności od rodzaju nabywanych dóbr, kanału sprzedaży, czy cech indywidualnych konsumenta 
(Sarkar 2011).

Poszukiwanie wartości hedonistycznych podczas zakupów ma silny wpływ na budo-
wanie pozytywnego wizerunku technologii mobilnych (Groß 2015). Motywy emocjonalne 
okazały się istotne podczas kupowania ubrań i zakwaterowania przez urządzenia mobilne 
(Assarut, Eiamkanchanalai 2015). Z kolei motyw poznawczy oraz chęć przeżycia przygody 
kierują osobami przeglądającymi mobilne strony e-sklepów (Ono i in. 2012). Inne badania 
pokazały, że dostarczany przez aplikacje do m-zakupów poziom rozrywki jest istotny dla jej 
oceny przez konsumenta (Young Dong 2015). Tak więc można postawić kolejną hipotezę 
badawczą (H6) która głosi, że hedonistyczne motywacje zakupowe są dodatnio skorelowane 
z częstotliwością m-zakupów, a w szczególności:
H6a: Emocjonalne podejście do zakupów jest dodatnio skorelowane z częstotliwością m-za-

kupów.
H6b: Poznawcze podejście do zakupów jest dodatnio skorelowane z częstotliwością m-za-

kupów.
H6c: Eskapistyczne podejście do zakupów jest dodatnio skorelowane z częstotliwością  

m-zakupów.
Jeśli chodzi o motywy utylitarne, to takie czynniki, jak wygoda i bezpieczeństwo wpły-

wają w znaczący sposób na skłonność do kupowania przez urządzenia mobilne (Young 
Dong 2015, Assarut, Eiamkanchanalai 2015). Istotna jest również motywacja poszukiwania 
oszczędności, przejawiająca się w polowaniu na obniżki cen i inne formy promocji sprzeda-
ży, którą deklarują osoby często przeglądające mobilne strony e-sklepów (Ono i in. 2012). 
W związku z tym można założyć, że utylitarne motywacje zakupowe są dodatnio skorelo-
wane z częstotliwością m-zakupów (H7), a w szczególności:
H7a: Podejście do zakupów nastawione na wygodę jest dodatnio skorelowane z częstotli-

wością m-zakupów.
H7b: Podejście do zakupów nastawione na oszczędność pieniędzy jest dodatnio skorelowa-

ne z częstotliwością m-zakupów.
H7c: Podejście do zakupów nastawione na oszczędność czasu jest dodatnio skorelowane 

z częstotliwością m-zakupów.
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Metodyka badania

Zastosowaną metodą badawczą było ilościowe badanie sondażowe przy wykorzystaniu 
techniki CAWI (Computer − Assisted Web Interviews) przeprowadzone na reprezentatywnej 
próbie 1003 internautów za pośrednictwem firmy badawczej ARC Rynek i Opinia w 2016 
roku. Próba badawcza została dobrana podczas losowania warstwowego spośród ponad  
50 000 uczestników e-panelu agencji tak, aby zapewnić reprezentatywność pod kątem płci, 
wieku, miejsca zamieszania i dochodów. Kwestionariusz ankiety zawierał zmodyfikowane 
dla potrzeb badania skale do pomiaru preferowanych modułów doświadczeń konsumenta 
(Kacprzak i in. 2015), jak również cztery skale do pomiaru zmiennych psychograficznych: 
skalę systematycznego stylu myślenia (Sagiv i in. 2010), skalę poszukiwania unikalno-
ści (Lynn, Harris 1997), podskalę skróconej skali postaw wobec pieniądza: łapanie okazji 
(Gąsiorowska 2013) oraz skalę ogólnego zaufania do innych (Yamagishi, Yamagishi 1994). 
Analizę rzetelności wykorzystanych narzędzi badawczych przedstawiono w tabeli 1. Jak 
widać, wszystkie skale osiągnęły wartości wskaźnika alfa Cronabacha powyżej zalecanego 
poziomu 0,7 (Churchill, Peter 1984). 

Tabela 1
Wskaźniki Alfa Cronbacha dla wykorzystanych narzędzi badawczych    

Skala Wskaźnik  
Alfa Cronbacha

Moduł emocjonalny 0,917
Moduł poznawczy 0,922
Moduł eskapistyczny 0,882
Moduł poszukiwania wygody 0,847
Moduł poszukiwania oszczędności pieniędzy 0,883
Moduł poszukiwania oszczędności czasu 0,772
Skala systematycznego stylu myślenia 0,930
Skala poszukiwania unikalności 0,906
Skala postaw wobec pieniądza– podskala „Łapanie okazji” 0,786
Skala ogólnego zaufania do innych 0,918

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badania

Spośród badanych internautów zaledwie 40% (por. wykres 1) zadeklarowało dokonywa-
nie zakupów za pośrednictwem telefonu komórkowego. Wynik ten pokazuje, że dokonywa-
nie w ten sposób zakupów jest swego rodzaju nowością dla polskich konsumentów. Tylko 
2% respondentów kupuje w ten sposób co najmniej raz w tygodniu
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Wykres 1
Jak często robisz zakupy za pomocą telefonu komórkowego? (N=1003, w %)

Źródło: opracowanie własne.

Jak widać w tabeli 2, zależność między wszystkimi analizowanymi cechami demogra-
ficznymi a częstotliwością dokonywania zakupów przy użyciu telefonu komórkowego oka-
zała się istotna statystycznie, co pozytywnie weryfikuje pierwszą hipotezę badawczą (H1). 
Mężczyźni, osoby młodsze (najwięcej w grupie wiekowej 25-34 lata), mieszkańcy dużych 
miast oraz konsumenci o wyższych dochodach deklarowali częstsze wykorzystanie urzą-
dzeń mobilnych w swojej aktywności zakupowej. 

Jeśli chodzi o profil psychograficzny konsumenta kupującego mobilnie (por. tabela 3), 
to istotny statystycznie okazał się związek z trzema z czterech analizowanych zmiennych: 
poszukiwaniem unikalności, zaufaniem do innych oraz skłonnością do łapania okazji, co 
pozytywnie weryfikuje hipotezy trzecią (H3), czwartą (H4) i piątą (H5). Nieistotna okazała 
się relacja z systematycznym stylem myślenia (H2).

W przypadku czynników, jakie motywują konsumenta do dokonywania tego typu zaku-
pów, to istotna zależność została wykazana dla motywów hedonistycznych (H6), a nieistot-
na dla utylitarnych (H7). Oznacza to, że klienci, dla których ważne jest wiązanie zakupów 
z pozytywnymi emocjami, dowiadywanie się podczas nich nowych rzeczy oraz skłonni do 
uciekania w ten sposób od rzeczywistości, częściej kupują za pośrednictwem telefonów ko-
mórkowych (por. tabela 4). 

Przeprowadzone badania wykazały, że konsumenci dokonujący zakupów za pośrednic-
twem telefonów komórkowych stanowią w Polsce mniejszość. Skłonność do kupowania 
w ten sposób jest również powiązana z określonymi cechami demograficznymi i psychogra-
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ficznymi. Ponadto, wykazano korelację częstotliwości tego typu zachowań z preferowaniem 
hedonistycznych motywów zakupowych. 

Tabela 2
Zmienne demograficzne a częstotliwość kupowania za pośrednictwem telefonów 
komórkowych (N=1003, p≤0,05)   

Zmienna Wartość zmiennej

Kupowanie przez 
telefon komórkowy χ2 df p

TAK NIE

Płeć
kobieta 33% 67%

18,853 4 0,001
mężczyzna 46% 54%

Wiek

15-24 lata 39% 61%

59,010 16 0,0001
25-34 lata 52% 48%
35-44 lata 44% 56%
45-59 lata 28% 72%
60 lat i więcej 14% 86%

Miejsce 
zamieszkania

wieś 28% 72%

59,592 20 0,0001

miasto do 20000 mieszkańców 44% 56%
miasto 20001-100000 mieszkańców 47% 53%
miasto 100001-200000 mieszkańców 50% 50%
miasto 200001-500000 mieszkańców 40% 60%
miasto pow. 500000 mieszkańców 45% 55%

Dochód

do 1000 zł 20% 80%

77,188 16 0,0001
1001-2000 zł 31% 69%
2001-5000 zł 39% 61%
5001-10000 zł 48% 52%
ponad 10000 zł 60% 40%

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 3
Zmienne psychograficzne a częstotliwość kupowania za pośrednictwem telefonów 
komórkowych (N=1003)  

Wyszczególnienie Rho Spearmana

Systematyczny styl myślenia 0,020
Stosunek do pieniądza: łapanie okazji 0,115**
Poszukiwanie unikalności 0,213**
Zaufanie do innych 0,074*

* Korelacja istotna na poziomie p<0,05.
**Korelacja istotna na poziomie p<0,01.
Źródło: jak w tabeli 1.
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Tabela 4
Rodzaj motywów konsumenta a częstotliwość kupowania za pośrednictwem telefonów 
komórkowych (N=1003)  

Rho Spearmana

Motywy hedonistyczne
Moduł emocjonalny 0,159**
Moduł poznawczy 0,119**
Moduł eskapistyczny 0,122**
Motywy utylitarne
Moduł poszukiwania wygody 0,028
Moduł poszukiwania oszczędności pieniędzy -0,056
Moduł poszukiwania oszczędności czasu -0,035

**Korelacja istotna na poziomie p<0,01.
Źródło: jak w tabeli 1.

Podsumowanie 

Jak wynika z powyższych analiz, polski m-konsument to najczęściej mężczyzna, w wieku 
do 35 lat, pochodzący z dużej miejscowości i cechujący się ponadprzeciętnymi dochodami. 
Świadczy to, że m-commerce jest w Polsce ciągle traktowany jako innowacja, a profil osób 
korzystających z tej formy zakupów odpowiada opisowi wczesnych naśladowców, przedsta-
wianemu w opracowaniach dotyczących dyfuzji innowacji (Klincewicz 2011; Rogers 1962). 
Częstotliwość korzystania z urządzeń mobilnych do dokonywania zakupów jest także skore-
lowana z ogólnym poziomem zaufania do ludzi. Wynikać to może z faktu, że ryzyko zwią-
zane z takimi transakcjami jest ciągle postrzegane jako wysokie i osoby o niskim poziomie 
zaufania do innych nie chcą w nich uczestniczyć. Z kolei związek ze skłonnością do poszu-
kiwania unikalności oraz łapania okazji pokazuje, że zakupy mobilne stanowią raczej swo-
jego rodzaju rozrywkę niż sposób na dokonywanie codziennych zakupów. Potwierdzeniem 
dla tej tezy są także badania motywów m-konsumentów. Analiza ich wyników pokazała, że 
są oni bardziej nakierowani na hedonistyczny niż utylitarny aspekt zakupów. Wynik ten jest 
o tyle interesujący, że dla osób kupujących przez Internet w sposób stacjonarny motywy uty-
litarne są ważniejsze od hedonistycznych (Forsythe i in. 2006; Sarkar 2011). Cecha urządzeń 
mobilnych, jaką jest możliwość korzystania z nich w dowolnym miejscu i czasie sprawia, że 
zakupy za ich pośrednictwem traktowane są jako sposób na nudę i rozrywka. Stąd pojawia 
się motyw poszukiwania emocji (przyjemności, relaksu, ekscytacji), chęć bycia na bieżąco 
i dowiadywania się nowych rzeczy (motyw poznawczy), czy też ucieczki od rzeczywistości 
(motyw eskapistyczny). Podobne wyniki osiągnęła Yang (2012), która wykazała, że postrze-
gana radość z procesu zakupowego ma silniejszy wpływ na postawy konsumentów wobec 
kupowania przy pomocy urządzeń mobilnych niż ich postrzegana użyteczność. 

handel_wew_4-1-2017.indd   105 2017-10-23   13:53:13



106 CHARAKTERYSTYKA I MOTYWY ZAKUPOWE POLSKICH KONSUMENTÓW...

Implikacją praktyczną z przeprowadzonego badania jest zatem wniosek, że prezentowa-
nie tych samych treści w kanale e-commerce, co w kanale mobilnym nie jest dobrym roz-
wiązaniem. W przypadku m-handlu kluczem do sukcesu może okazać się podniesienie po-
ziomu rozrywki dostarczanej przez stronę sprzedawcy, a nie jedynie nakierowanie na aspekt 
utylitarny zakupów (niskie ceny, wygoda, bezpieczeństwo). Warto dołączyć treści związane 
z grywalizacją (np. gry reklamowe) oraz ograniczone w czasie rabaty, wywołujące skłon-
ność do konsumpcji impulsywnej u poszukiwaczy najlepszych okazji. Prawdopodobnie 
wraz z upowszechnianiem się innowacji, jaką jest dokonywanie zakupów przy wykorzy-
staniu urządzeń mobilnych, zmieniać się będzie również profil typowego konsumenta oraz 
motywy, z jakich wykorzystywany jest ten kanał zakupowy. Konieczne zatem są dalsze 
badania zarówno nad charakterystyką demograficzną i psychograficzną, jak i przyczynami 
dla których konsumenci angażują się w m-commerce. 
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Characteristics and Shopping Motivation of Polish Consumers  
in the M-Commerce Market

Summary 

The purpose of this paper is to present the demographic and psychographic 
profile of consumers purchasing via mobile devices in Poland. In addition, basic 
motivations for this type of behaviour were also analysed. The quantitative survey 
(CAWI) on a representative sample of 1003 Polish Internet users was used as a re-
search method. The average Polish m-consumer turned out to more likely be a man, 
up to 35 years of age, a resident of a large city with an income higher than average. 
They also have a desire to look for unique products, inclination towards snatching 
the opportunities and high level of general trust. Moreover, correlations between 
the frequency of mobile shopping and hedonic motivations such as shopping for 
excitement, looking for cognitive value, and escapism were found. This implies that 
mobile versions of e-commerce sites should also provide entertainment rather than 
purely utilitarian value.

Key words: m-commerce, m-consumer, hedonic motivation, utilitarian motivation.

JEL codes: M15, M39

Характеристика и мотивы покупок польских потребителей  
на рынке м-коммерции

Резюме

Цель статьи – представить демографический и психографический про-
филь покупателей, покупающих через мобильные устройства в Польше. До-
полнительно провели анализ также основных мотивов такого поведения. В ка-
честве исследовательского метода использовали зондажные количественные 
обследования (CAWI) на представительной выборке в 1003 польских интер-
навтов. Средний польский м-потребитель оказался чаще мужчиной, лицом  
в возрасте до 35 лет, жителем крупного города, с более высокими нежели 
средние доходами. Ему свойственны также склонность к поиску своеобразия, 
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использования выгодных покупок и доверие к другим лицам. Выявили тоже 
корреляцию между частотностью совершения покупок через сотовый телефон 
и гедонистическими мотивами, такими как поиск эмоций во время покупок, 
установка на познавательную ценность и желание уйти от действительности. 
Это обозначает необходимость иного подхода к проектированию мобильных 
версий вебсайтов э-магазинов, которые должны также давать развлечение,  
а не только чисто утилитарные ценности. 

Ключевые слова: мобильная торговля, м-потребитель, гедонистические мо-
тивы, утилитарные мотивы.

Коды JEL: M15, M39
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