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Wybrane megatrendy i ich możliwy wpływ na konsumentów 
niepełnosprawnych ruchowo

Streszczenie 

Celem rozważań jest zwrócenie uwagi na pojawienie się dużej grupy konsu-
mentów doświadczających niepełnosprawności narządu ruchu w kontekście moż-
liwego wpływu nowych trendów w konsumpcji na ich zachowania rynkowe. Na 
potrzeby niniejszego opracowania spośród wielu zauważonych w obecnych cza-
sach megatrendów wybrano te, które w sposób bardziej bezpośredni niż pozostałe 
mogą wywrzeć wpływ na funkcjonowanie konsumentów niepełnosprawnych. Są 
to zmiany w podejściu do szeroko pojętego zdrowia oraz technologiczny przełom 
dotyczący różnych dziedzin życia. 

Artykuł, napisany na podstawie aktualnej literatury polskiej i zagranicznej, ma 
charakter teoretyczny. 

Słowa kluczowe: konsument niepełnosprawny, megatrendy, zachowania konsu-
menta.
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Globalizacja a megatrendy

Wszechstronna, wieloaspektowa i dynamiczna globalizacja, ze względu na swoją inter-
dyscyplinarność i szeroki zakres znaczeniowy, nie daje się łatwo zdefiniować (Czarny 2004, 
s. 260). Przejawiając się w trzech podstawowych aspektach − politycznym, ekonomicznym 
i kulturowym, uzupełniana jest jednak o wymiary ekologiczne, społeczne czy naukowe. 
Mimo wielu kontrowersji związanych z negatywnymi przejawami globalizacji, (jak np. po-
głębianie nierówności między państwami i regionami (Pietrzak 2009, s. 17-18) czy migracje 
ludności na skalę światową (Czerny 2005, s. 134-142) nie można pominąć wielu korzyści 
wynikających z omawianego procesu. Niewątpliwą zasługą globalizacji jest pobudzenie 
rozwoju gospodarczego w wielu regionach, rozkwit eksportu powodujący wzrost gospodar-
czy czy wreszcie zmniejszenie poczucia izolacji (Stiglitz 2007, s. 22-23).

Z globalizacją bezsprzecznie związany jest termin „megatrendy”. Ich występowanie spo-
tyka się od lat z niesłabnącym zainteresowaniem i, podobnie jak w przypadku globaliza-
cji, skutkuje mnogością definicji, w których podkreśla się różne aspekty zjawiska. Według  
J. Naisbitta, megatrendy identyfikują wszelkie procesy o charakterze socjoekonomicznym 
lub strukturalnym, które formują się powoli, lecz gdy już zaistnieją, to przez pewien czas 
wywierają wpływ na wszystkie dziedziny życia (Pieriegud 2015, s. 15). Dodatkowo swoim 
zasięgiem mogą wpływać na jednostkę oraz mogą zmieniać i kształtować jej przyszłość 
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w konsekwencji całego świata (Zmyślony, Niezgoda 2003, s. 194). Termin ten można rów-
nież zdefiniować jako pewne niezmienne tendencje ekonomiczne, społeczne, polityczne 
i kulturowe, zjawiska pojawiające się w procesie cywilizacyjnego rozwoju społeczeństwa, 
mające różnorakie uwarunkowania i ogarniające cały ziemski glob oraz warunkujące klu-
czowe cele i kierunki rozwoju ludzkości (Marek, Białasiewicz 2011, s. 389) i odciskające 
swoje piętno na otoczeniu (Borodako 2009, s. 90). Innymi słowy, megatrendy utożsamiają 
zbiory pewnych ekonomicznych, społecznych lub środowiskowych wzorców postępowania, 
które zmieniają sposób życia ludzi oraz produkty, których ludzie potrzebują (Hajkowicz, 
Moody 2010, s. 2). Przywołując natomiast F. de Meyera, megatrendy można sprecyzować 
jako długotrwałe, szybko upowszechniające się trendy, silnie wpływające na społeczeństwo 
w wielu wymiarach i wywołujące przekonanie o swojej nieuchronności.

Tabela 1
Przykładowe megatrendy zidentyfikowane w latach 2014-2015 

Autor 
(rok)

Nazwy megatrendów (bądź ich zakres 
znaczeniowy)

Perspektywa 
czasowa

Ernst & Young 
(2015)

1. Digital future
2. Entrepreneurship rising
3. Global marketplace
4. Urban world
5. Resourceful planet
6. Health reimagined

2030

PricewaterhouseCoopers
(2014)

1. Accelerating Urbanization
2. Climate change and resource scarcity
3. Demographic shifts
4. Shift in global economic power
5. Technological breakthroughs

2030

Institute for Future Insights 
(2014)

1. Demographic
2. Geopolitical
3. Technology
4. Environment and sustainability
5. Consumer&societal
6. Business

5–10–15 lat

Frost & Sullivan 
(2014)

1. Connectivity and Convergence
2. Bricks and Clicks
3. Smart in the New Green
4. Future of Energy
5. Future of Mobility
6. Infrastructure Development
7. Economic Trends
8. Urbanization
9. Social Trends
10. Health, Wellness and Wellbeing
11. Innovating to Zero
12. New Business Models

2025

Źródło: opracowanie na podstawie: Megatrends 2015…(2015); Five Meagtrends… (2014); Pieriegud (2015, s. 
17); Top Global… (2014). 
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Głównymi komponentami powyższych definicji megatrendów są więc (Muszyński 2006, 
s. 89):
 - zjawiska, procesy, wydarzenia obejmujące główne dziedziny życia ludzkiego, czyli sto-

sunki ekonomiczne, społeczne, polityczne, kulturowe oraz ludzką świadomość;
 - fakt, iż w procesie kształtowania i rozwoju cywilizacyjnego zyskały one charakter trwa-

łych trendów oddziałujących w coraz szerszym zakresie i głębszej penetracji na całą 
ludzkość, bez względu na granice czy kontynenty;

 - będąc efektem cywilizacyjnego rozwoju ludzkości i przy udziale różnych uwarunkowań, 
determinant i mechanizmów sprawczych, od drugiej połowy XX wieku zataczały coraz 
szersze kręgi i coraz głębiej przenikały w życie społeczeństw.
Do cech istotnych megatrendów zalicza się więc horyzont czasowy, zasięg wpływu oraz 

jego siłę. 
Liczba zauważonych w ostatnich latach megatrendów różni się zasadniczo ze względu 

na metodologię przyjętą przez poszczególnych autorów czy perspektywę czasową (por. ta-
bela 1). 

We wszystkich przytaczanych raportach można zauważyć podobne kierunki zmian obej-
mujące procesy globalizacyjne, zrównoważony rozwój połączony z dbałością o środowisko 
i zasoby naturalne, nieuniknione zmiany technologiczne, postępującą urbanizację i zaciera-
nie się różnic pomiędzy terenami miejskimi i wiejskimi, zmiany demo-geo-polityczne oraz 
zmiany w podejściu do kwestii zdrowia i jakości życia.

Konsument niepełnosprawny w liczbach

Według danych Eurostatu (Employment… 2015), w Unii Europejskiej w 2012 roku licz-
ba osób niepełnosprawnych w wieku 15+ wyniosła ponad 42 miliony. Na podstawie danych 
GUS (Zdrowie i zachowania… 2015, s. 8) w Polsce prawne orzeczenie o niepełnospraw-
ności lub równoważne pod koniec 2014 roku posiadało ponad 3,8 mln osób. W zależności 
od przyjętego kryterium niepełnosprawności biologicznej populacja osób niepełnospraw-
nych w Polsce może liczyć nawet 4,9 mln osób. Wstępne dane uzyskane w ramach Badania 
Aktywności Ekonomicznej Ludności odnoszące się do sytuacji osób niepełnosprawnych 
w wieku 16 lat i więcej na rynku pracy wskazują na utrzymujący się stabilny poziom zatrud-
nienia tej grupy osób. W latach 2013-2015 wartość wskaźnika zatrudnienia wśród osób nie-
pełnosprawnych kształtuje się na stabilnym poziomie 14-15% (Informacja Rządu… 2015, 
s. 15). Choroba i niepełnosprawność stają się więc decydującymi determinantami bierności 
zawodowej, gdyż w 2015 roku, według wstępnych danych GUS, współczynnik aktywno-
ści zawodowej osób niepełnosprawnych od roku 2011 obniżył się z 17-17,5% do poziomu 
16,5%. Jednocześnie zaznaczyć należy, że obniżyła się stopa bezrobocia w grupie osób nie-
pełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej, osiągając w 2015 roku wielkość 12,3% (Biuro 
Pełnomocnika... 2016). 

Na podstawie dostępnych danych statystycznych można również stwierdzić, iż w przy-
padku osób w wieku produkcyjnym w Polsce najczęstszą przyczyną niepełnosprawności 
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są uszkodzenia i choroby narządu ruchu. W 2009 roku ok. 50% wszystkich osób niepeł-
nosprawnych stanowiły osoby, u których przyczyną niepełnosprawności były schorzenia 
i dysfunkcje narządu ruchu. Warto podkreślić, iż odsetek ten przekłada się na 1636 tys. 
osób niepełnosprawnych, które wymagają szczególnego wsparcia w edukacji, na rynku pra-
cy i w życiu codziennym (Schorzenia przewlekłe… 2015). Oczywiście nie można genera-
lizować, iż sytuacja zawodowa osób niepełnosprawnych ruchowo jest rezultatem jedynie 
doświadczanej niepełnosprawności. Jest to wypadkowa wielu uwarunkowań, między inny-
mi związanych z odpowiednią ergonomią stanowiska pracy, profilaktyką zdrowotną oraz 
rehabilitacją zawodową i fizyczną.

W obecnych czasach obecność osoby niepełnosprawnej w gospodarstwie domowym 
jest jednym z czynników zwiększających zagrożenie ubóstwem. W gospodarstwach do-
mowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną stopa ubóstwa skrajnego osiągnęła 
ok. 11%, a w gospodarstwach z dzieckiem niepełnosprawnym ok. 15%. W gospodarstwach 
bez osób niepełnosprawnych wskaźnik wyniósł 6,5% (Ubóstwo ekonomiczne… 2014, s. 4). 
Przytoczone dane ukazują, że gospodarstwa domowe z osobą niepełnosprawną znacznie 
częściej doświadczają ubóstwa niż pozostała część społeczeństwa. Przeobrażenia zachodzą-
ce zarówno na rynkach globalnych, jak i lokalnych, prowadzą do poprawy jakości życia, 
spadku bezrobocia oraz zwiększenia się zasobów materialnych i niematerialnych w oma-
wianej grupie ludności. Dlatego też jakakolwiek działalność na wysoce konkurencyjnych 
rynkach różnych dóbr i usług winna obejmować swoim zasięgiem również konsumentów 
niepełnosprawnych, gdyż stanowią oni znaczącą grupę społeczną (prawie 10% populacji 
kraju), z rosnącą siłą nabywczą i zwiększającą się świadomością własnych potrzeb.

Wybrane megatrendy i ich wpływ na konsumentów niepełnosprawnych

Na potrzeby niniejszego opracowania spośród wielu zauważonych w obecnych czasach 
megatrendów wybrano jedynie kilka, które w sposób bardziej bezpośredni niż pozostałe 
mogą wywrzeć wpływ na funkcjonowanie konsumentów niepełnosprawnych.

Pierwszy z nich odnosi się do zweryfikowania stanowiska i postaw względem szeroko 
pojętego zdrowia. W raportach przytaczanych w tabeli 1 tendencja ta nosi różne nazwy: 
„Zmiana podejścia do zdrowia” (Ernst & Young) oraz „Zdrowie, Wellness i Dobrostan” 
(Frost & Sullivan), jednak zakres wpływów pozostaje bardzo zbliżony.

Podejście do kwestii związanych ze zdrowiem przechodzi w czasach obecnych trans-
formację. Obserwowana w demografii światowej tendencja starzenia się społeczeństw oraz 
znaczna liczba osób niepełnosprawnych są dużymi wyzwaniami dla gospodarki każdego 
kraju (Majdzińska 2014, s. 48-82). Presja związana z kosztami wymusza więc poszukiwa-
nie zrównoważonego podejścia do zagadnienia zdrowia i opieki zdrowotnej. Nowoczesne 
medykamenty są coraz bardzie skuteczne. Pomocne mogą okazać się również mobilne tech-
nologie prozdrowotne, umożliwiające prowadzenie odpowiednich badań i analiz oraz po-
dejmowanie działań w czasie rzeczywistym. Rozwiązania stosowane w opiece medycznej 
ulegają zmianom wraz z rozwojem technologii informatycznych. Generowane są cyfrowe 
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dokumenty, dostępne są protezy doskonale imitujące uszkodzone organy azabiegi przepro-
wadzane są na odległość (Singh 2012, s. 121). Placówki służby zdrowia stają się pełnopraw-
nymi uczestnikami rynku, podnosząc swoją konkurencyjność i atrakcyjność dla pacjentów. 

Tendencje takie zaczynają więc kreować nowe podejście do zdrowia – służba zdrowia 
nie tylko ma zapewniać opiekę medyczną, a raczej zarządzać zdrowiem. Pacjent staje się 
konsumentem usług medycznych i paramedycznych. Niepełnosprawność stanowi pewnego 
rodzaju siłę przetargową, która niejednokrotnie pomaga placówce pozostać w grze, gdyż po-
pyt na usługi medyczne i paramedyczne wśród konsumentów niepełnosprawnych kształtuje 
się na bardzo wysokim poziomie. 

Osoby niepełnosprawne deklarują coraz częstsze zachowania konsumenckie podążające 
za omawianym megatrendem (Maciaszczyk 2015, s. 119-128). Zachowania z nim związane 
nie ograniczają się jedynie do zagadnień medycznych, ale również wielu innych aktywności, 
mających na celu poprawę subiektywnego dobrostanu, który przez Światową Organizację 
Zdrowia definiowany jest nie tylko na podstawie negatywnych mierników stanu zdrowia, 
ale również subiektywnie postrzeganego przez jednostkę zadowolenia z fizycznego, psy-
chicznego i społecznego stanu własnego życia (WHO… 2015). 

Osoby doświadczające niepełnosprawności z cytowanego badania stwierdziły także, że 
są skłonne do korzystania z porad profesjonalistów w zakresie nawyków żywieniowych 
czy walki ze stresem. Zadeklarowały, iż pogłębiła się ich świadomość dotyczące dbałości 
o środowisko naturalne czy kupowania produktów bezpiecznych. Zwiększyła się również 
dbałość o wygląd zewnętrzny i dobre samopoczucie. Mimo zrozumiałych barier natury fi-
zycznej większego znaczenia nabrała jednocześnie aktywność fizyczna. Blisko 63% bada-
nych konsumentów niepełnosprawnych potwierdziło regularną aktywność fizyczną – bez 
względu na fakt, czy podejmowana aktywność związana była z rehabilitacją narządu ruchu, 
czy miała charakter aktywności indywidualnej, typu ćwiczenia bądź spacer. Prawie ¾ ba-
danej grupy (72%) zadeklarowało stosowanie suplementów diety oraz korzystanie z porad 
dotyczących zdrowia, przy czym porady te nie dotyczyły motoryki. 

Jak wspomniano wcześniej, rynek usług medycznych ulega nieustannym przeobraże-
niom i cyfryzacji. Jest to przejawem kolejnego megatrendu, dotyczącego zarówno zdrowia 
jednostki, jak i wszystkich pozostałych aspektów jej funkcjonowania. Mowa tu o cyfrowej 
przyszłości (Ernst & Young), technologicznym przełomie (Price water house Coopers) czy 
rozwoju technologii (Institute for Future Insights) (por. tabela 1). Każda z nazw oznacza 
właściwie to samo: rozwój technologii mobilnych, chmury danych, big data oraz wzrastają-
cy popyt na dostęp do informacji poza granicami czasowymi i terytorialnymi. Technologia 
informatyczna wywiera wpływ na wszystkie aspekty życia jednostki bez względu na miej-
sce, wiek czy branżę. Pojawiają się nowe możliwości zdobywania danych i informacji, 
wkraczania na nowe rynki, wprowadzania nowych czy zmiany już istniejących produktów, 
dzięki czemu konsumenci niepełnosprawni mają możliwości wyszukania oferty lepiej od-
powiadającej ich potrzebom. 

Ilość i rodzaj danych, które firma może uzyskać na temat konsumentów, są praktycznie 
nieograniczone i w sposób znaczny wpływają na zwiększenie świadomości na temat da-
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nego segmentu. Gwałtowny rozwój technologii pozwala na poznanie potrzeb, preferencji 
i zachowań konsumenta na podstawie jego zachowań zakupowych w sklepach wirtualnych, 
aktywności przejawianych w mediach społecznościowych czy technik geolokalizacyjnych. 
Współczesny konsument chce być zauważony, zwłaszcza w sytuacji, w której ze względu na 
stan zdrowia był marginalizowany. Rynek winien uwzględniać w swoich poczynaniach nie-
pełnosprawnych, gdyż mogą oni stać się wartościowym ambasadorem produktu, testującym 
go i proponującym udoskonalenia pod kątem własnych, specyficznych dla danego segmentu 
oczekiwań. Internet jest narzędziem uniwersalnym, oferuje dla każdego, więc i dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo, wiele miejsc, jak portale firmowe, korporacyjne, tematyczne 
i społecznościowe, blogi oraz fora dyskusyjne (Wolny 2013, s. 155-156), umożliwiających 
nasilenie przejawów prosumeryzmu przez np. zamieszczanie komentarzy i opinii o pro-
duktach, wymianę spostrzeżeń i doświadczeń oraz precyzyjne określanie własnych ocze-
kiwań i potrzeb. Dzięki takim działaniom podejmowanym w mediach społecznościowych 
konsumenci niepełnosprawni mają wpływ na kształtowanie polityki firm, a przez wyraża-
nie swoich opinii na forach mogą współuczestniczyć w tworzeniu i udoskonalaniu oferty 
produktowej. Transgraniczność Internetu powoduje, iż niepełnosprawni konsumenci mogą 
wchodzić w interakcje z pozostałymi podmiotami rynkowymi. W wirtualnej rzeczywistości 
bez znaczenia pozostaje więc stan zdrowia. 

Globalizacja, cyfryzacja i rozwój technologii mobilnych powodują, iż konsumenci z nie-
sprawnym aparatem ruchu nie muszą czuć się ograniczeni jedynie do społeczności lokal-
nych. Dla nich także dostępne są możliwości e-edukacji czy e-pracy. Są oczywiście dzie-
dziny, które nadal zarezerwowane są tylko dla jednostek sprawnych, jednak coraz więcej 
sektorów korzysta z pracowników wirtualnych, łączących się o dowolnej porze, z dowolne-
go miejsca i przez dowolne urządzenie. Technologie mobilne, chmury danych, sieć Wi-Fi 
umożliwiają konsumentom niepełnosprawnym nabywanie doświadczeń i dzielenie się nimi 
w czasie i miejscu dla nich dogodnym. Stopniowo postęp technologiczny przyczynia się 
do wyrównywania szans na podejmowanie aktywności zawodowej czy zakup produktów 
i usług (Untethered employees… 2014).

Do 2020 roku konsumenci z tzw. pokolenia milenium i generacji Z będą stanowili ponad 
połowę osób pracujących. Wychowani w warunkach praktycznie nieograniczonego dostępu 
do technologii internetowych mają do nich duże zaufanie i wykorzystują je w niemal każdej 
dziedzinie życia. Takie doświadczenia wpływają na kształt rynku pracy (Morgan 2013), któ-
ry już uczy się czerpać korzyści z e-pracowników niezależnych, oferujących umiejętności 
i zasoby własne na żądanie (The Future of… 2014). Dlatego też niepełnosprawność ruchowa 
wydaje się być coraz mniejszą przeszkodą w doskonaleniu się, samorealizacji oraz podejmo-
waniu aktywności na różnych rynkach, w tym na rynku pracy.

Podsumowanie

Na podstawie analizy publikacji dotyczących przyszłych megatrendów stwierdzono, iż do-
minujący wpływ na konsumentów niepełnosprawnych mogą mieć przeobrażenia w podejściu 
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do kwestii zdrowia i aktywności fizycznej oraz dalszy rozwój technologii informatycznej. Pod 
ich wpływem będą kształtowały się postawy społeczne zachęcające konsumentów niepełno-
sprawnych do pełniejszego korzystania z osiągnięć cywilizacyjnych. Strategiczne znaczenie 
ma w tym zakresie profilaktyka zdrowotna, która z jednej strony wpływa na wydłużenie ak-
tywności zawodowej osób pracujących, z drugiej zaś jest skutecznym narzędziem poprawy 
efektywności finansowej systemu. Promocja zachowania odpowiedniej sprawności w cyklu 
życia osoby niepełnosprawnej może mieć wpływ na podniesienie poziomu jej efektywności 
zawodowej. Nowe technologie, otwierając dostęp do rynku edukacyjnego, rynku pracy czy 
dóbr i usług, tworzą nowe możliwości i są pomocne w efektywnym poszukiwaniu środków 
niezbędnych do zaspokojenia potrzeb, czyli do podniesienia poziomu stopy życiowej.

Przez utrzymanie zadowalającego poziomu subiektywnego odczuwania dobrostanu 
przez jednostkę, jej zaangażowanie w życie firmy oraz otoczenia wzrasta, co stanowi oczy-
wisty zysk dla wszystkich. Efektem działań na rzecz konsumentów niepełnosprawnych nie 
jest więc tylko dobro jednostki, ale całego społeczeństwa.

Warto zauważyć, że literatura odnosząca się do zachowań konsumenckich osób niepeł-
nosprawnych ruchowo jest bardzo uboga, co zdeterminowało możliwości dyskusji zagad-
nienia przedstawionego w pracy. Przedstawione rozważania mogą jednak stanowić tło do 
szerszych badań zachowań rynkowych osób niepełnosprawnych ruchowo, a w szczególności 
do poznania czynników decyzyjnych przy podejmowaniu wyborów konsumenckich oraz 
analizy przejawów zachowań prosumpcyjnych. Interesująca wydaje się również eksplora-
cja procesu kształtowania się preferencji osób z ograniczeniami w motoryce pod wpływem 
globalnych trentów. 
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The Chosen Megatrends and Their Possible Impact on Mobility-
Disabled Consumers

Summary 

The purpose of the article is to highlight the existence of a big group of mobil-
ity-disabled consumers and to analyse the possible impact of the latest megatrends 
on their market behaviours. For the purposes of this study, out of many megatrends 
noticed in the contemporary times, only a few were chosen, which can exert influ-
ence on functioning of the disabled consumer in the more direct way than the rest. 
Those megatrends pertain to changes in the approach towards the widely compre-
hended health and technological turning point concerning different areas of life. 
The article presents a review of both Polish and world publications on the subject 
and has the conceptual character.

Key words: mobility-disabled consumers, megatrends, consumer behaviour.
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Избранные мегатренды и их возможное влияние на потребителей 
с двигательными расстройствами

Резюме 

Цель рассуждений – обратить внимание на появление большой группы 
потребителей с двигательными нарушениями в контексте возможного влия-
ния новых трендов в потреблении на их рыночное поведение. Для нужд на-
стоящей разработки из числа многих замеченных ныне мегатрендов избрали 
те, которые более непосредственным образом, нежели остальные, могут ока-
зать влияние на функционирование потребителей-инвалидов. Это изменения  
в подходе к здоровью в широком смысле, а также технологический перелом, 
касающийся разных областей жизни. Статья, написанная на основе актуаль-
ной польской и зарубежной литературы, имеет теоретический характер. 

Ключевые слова: потребитель-инвалид, мегатренды, поведение покупателя.
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