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SpecyÞka prosumpcji jako zmiany w
zachowaniach rynkowych nabywców Þnalnych
ze wzglĊdu na miejsce ich zamieszkania*
WstĊp
PrzeobraĪenia w zachowaniach polskich nabywców dóbr Þnalnych postĊpują
obecnie w bardzo szybkim tempie. Na podstawie badaĔ europejskich stwierdzono, Īe wspóáczesny nabywca czuje siĊ juĪ zadbany na podstawowym poziomie
i posiada wystarczające poczucie kontroli nad swoim Īyciem, co powoduje, Īe
wartoĞci związane z bezpieczeĔstwem, zdrowiem, wypoczynkiem czy dbaniem
o siebie nie są juĪ trendotwórcze [Szepieniec-Puchalska 2012, s. 99]. Zdecydowanie istotniejsze stają siĊ obszary takie jak odpowiedzialnoĞü, autentycznoĞü
czy tolerancja. W obecnych uwarunkowaniach rynkowych nastĊpuje szybka
modyÞkacja wzorców zachowaĔ, wymagająca podejmowania przez oferentów
trudnych i niekiedy ryzykownych dziaáaĔ związanych przede wszystkim z redeÞnicją wielu dotychczas funkcjonujących pojĊü związanych z nabywcą [Baruk
i in. 2017].
WĞród nowych trendów w zachowaniach konsumenckich, które prowadzą
do przemian w stylach Īycia we wspóáczesnym Ğwiecie, znajduje siĊ aktywnoĞü
prosumencka, czyli dąĪenie do aktywnego udziaáu w ksztaátowaniu rzeczywistoĞci [Mazurek-àopaciĔska 2015, s. 29]. Na podstawie wyników badaĔ Instytutu BadaĔ Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) [Szczepieniec-Puchalska
2012, s. 85–100] stwierdzono natomiast, iĪ pomimo Īe zachowania konsumpcyjne Polaków są charakterystyczne dla wielu globalnych trendów, ich popularnoĞü
w naszym kraju ĞciĞle związana jest z cechami spoáeczno-demograÞcznymi takimi jak sytuacja dochodowa, wyksztaácenie czy miejsce zamieszkania.
*

Artykuá przygotowany w ramach projektu badawczego 2013/11/B/HS4/00430 finansowanego
przez NCN.
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UwzglĊdniając ostatnią z wymienionych cech, celem niniejszego opracowania byáo dokonanie identyÞkacji róĪnic dwóch segmentów respondentów wyodrĊbnionych na podstawie kryterium miejsca zamieszkania, pod kątem podejmowanych przez nich form aktywnoĞci prosumpcyjnej. Analizie poddano ankietowanych zamieszkujących tereny miejskie i wiejskie. WeryÞkacji poddano takĪe
hipotezĊ badawczą, iĪ miejsce zamieszkania nabywców róĪnicuje ich aktywnoĞü
prosumpcyjną.

Charakterystyka zachowaĔ rynkowych wspóáczesnych
nabywców Þnalnych
Rozwój cywilizacyjny i zwiĊkszająca siĊ rola nauki oraz edukacji wpáywają na zmianĊ zachowaĔ rynkowych wspóáczesnych nabywców Þnalnych,
w przypadku których modyÞkacji ulegają jednoczeĞnie przypisywane im funkcje
w relacjach z przedsiĊbiorstwami. Nowe spojrzenie na nabywcĊ wymaga jednak
uwzglĊdnienia zmian, jakie zachodzą w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych skutkujących powstaniem nowych modeli biznesu oraz stylów
Īycia nabywców i sposobów zaspokajania ich potrzeb [Mazurek-àopaciĔska
i SobociĔska 2014, s. 189]. MoĪna zatem obecnie mówiü o wielowymiarowoĞci roli rynkowej wspóáczesnego nabywcy [Baruk 2014, s. 26], który staje siĊ
kluczowym partnerem marketingowym aktywnie wspóápracującym z oferentami
w celu kreowania ich oferty.
W literaturze podejmowana jest problematyka wpáywu przemian w przestrzeni europejskiej oraz w skali globalnej na wiele aspektów Īycia codziennego wspóáczesnych nabywców, w tym na wspóákreowanie oferty przedsiĊbiorstw
w ramach prosumpcji. Nabywca jako partner Þrmy speánia zatem funkcjĊ waĪnego akcelatora wzrostu jej wartoĞci rynkowej [Andruszkiewicz 2015, s. 243–251].
Przed nabywcami otworzyáy siĊ wiĊc nowe moĪliwoĞci wpáywania na warunki,
w których funkcjonują [Markiewicz 2014, s. 158]. WyodrĊbniáa siĊ nawet kategoria tzw. konsumenta ponowoczesnego jako konsekwencja obecnie uksztaátowanego otoczenia spoáeczno-kulturowego. Konsument ponowoczesny to osoba,
dla której kupowane produkty nie pozwalają jedynie na zaspokojenie potrzeb, ale
przede wszystkim są demonstracją postaw, przekonaĔ i stylu Īycia. Konsument
ponowoczesny decyzjĊ o zakupie podejmuje Ğwiadomie, dysponując znacznym
zasobem wiedzy na temat oferty, popiera dziaáania na rzecz ochrony Ğrodowiska,
dąĪąc do nabywania produktów ekologicznych, przy czym odczuwa jednoczeĞnie potrzebĊ wiĊzi spoáecznej nawiązywanej przede wszystkim w Ğwiecie wirtualnym [Kacprzak-ChoiĔska 2007, s. 15, 18].
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Analizując specyÞkĊ zachowaĔ rynkowych wspóáczesnych nabywców Þnalnych, warto nawiązaü do kategorii indywidualizacji konsumpcji traktowanej
jako gáówna tendencja zmian spoáecznych w dobie postmodernizmu. WspóáczeĞni nabywcy pragną mieü udziaá w kreowaniu oferty, ceniąc produkty oryginalne
i zindywidualizowane, pozwalające na wyróĪnienie siĊ spoĞród innych. Chcą byü
modni, wyraĪając wáasne ja poprzez samodzielne próby áączenia róĪnych stylów
i gatunków. Pomimo dobrego poziomu wyedukowania wspóáczeĞni nabywcy zaczynają jednak wykazywaü objawy „przeciąĪenia poznawczego” wynikającego
przede wszystkim z nadmiaru dostĊpnych wariantów produktów i codziennego
napáywu mnóstwa informacji [Maciejewski 2015, s. 133]. Kategorie prosumenta, konsumenta ponowoczesnego czy konsumenta postmodernistycznego mogą
stanowiü podstawĊ koncepcji konsumenta 3.0 [Wilczak 2015, s. 61–73].
Pojawia siĊ jednak zastrzeĪenie, iĪ coraz powszechniejsze akcentowanie koniecznoĞci podmiotowego, zindywidualizowanego i partnerskiego traktowania
nabywców wynika niestety z coraz czĊstszego postĊpowania oferentów wbrew
tym zasadom. KrótkowzrocznoĞü niektórych oferentów wynika czĊsto z niezrozumienia lub niedocenienia roli partnera odgrywanej przez nabywców [Baruk
2014, s. 27].

SpecyÞka prosumpcji
Ritzer i Jurgensson [2010, s. 13–36; 2015, s. 413–445] wskazali na istnienie nowej formy ustroju gospodarczego, jakim jest kapitalizm prosumpcyjny (ang. prosument capitalism), jako trzeci rodzaj kapitalizmu po klasycznym
i konsumpcyjnym. Siuda [2012, s. 111] stwierdziá, Īe kapitalista jest nastawiony
na „miĊkkie” kierowanie nabywcą, wykorzystanie jego potencjaáu spoáecznego i kompetencji oraz uwolnienie kryjących siĊ w nim moĪliwoĞci związanych
z afektywnym podejĞciem do kupowania. W przypadku kapitalizmu prosumpcyjnego oferenci powinni oddaü ster w rĊce nabywców, dostarczając jednoczeĞnie technologicznych zasobów stymulujących powstanie opáacalnych form
partycypacji konsumenckiej.
Prosumpcja jest formą aktywnego uczestnictwa nabywców w procesie
ksztaátowania oferty przedsiĊbiorstwa, obejmującego kaĪdą ich aktywnoĞü podejmowaną w celu wspóákreowania z oferentem nowych bądĨ modyÞkacji istniejących instrumentów marketingowych. Uczestnictwo nabywców w procesie
ksztaátowania oferty przedsiĊbiorstwa moĪe przebiegaü w sposób bezpoĞrednio
bazujący na relacji uĪytkownik/uĪytkownicy – oferent, bądĨ dotyczyü relacji
pomiĊdzy uĪytkownikami, obejmując wyraĪanie w róĪnorodny sposób swoich opinii, spostrzeĪeĔ i uwag na temat oferty, czy zapoznawanie siĊ z opinia-

110
mi innych nabywców. W przypadku tej ostatniej warunkiem koniecznym jest,
aby wyniki relacji zostaáy wykorzystane przez oferenta w procesie kreowania
oferty. Wówczas tylko tego typu zachowania uznaü moĪna za prosumpcyjne.
Prosumpcja bazująca na relacji uĪytkownik – uĪytkownik wymaga zatem od
oferentów staáego monitorowania dziaáaĔ nabywców, podejmowanych nie tylko
w Ğwiecie wirtualnym, ale takĪe realnym [Baruk i Iwanicka 2015, s. 42; Iwanicka i Baruk 2016, s. 180–181].
Ritzer [2010, s. 414] okreĞliá prosumpcjĊ jako hybrydĊ stanowiącą poáączenie produkcji i konsumpcji, w której trudnym, a wrĊcz niemoĪliwym staje
siĊ jasne i jednoznaczne odróĪnienie od siebie tych dwóch kategorii. Wedáug
Szul [2013, s. 356] prosumpcja to redeÞniowanie roli konsumenta. Dla Sowy
[2015, s. 120–121] prosumpcja oznacza aktywnoĞü nabywców Ğwiadomie skierowaną na zwiĊkszanie wartoĞci związanej z zakupem i uĪytkowaniem produktu,
której pojawienie siĊ i rozwój uwarunkowane byáy przede wszystkim zmianą
postaw i zachowaĔ nabywców, rozwojem wiedzy, infrastruktury i technologii,
rozwojem badaĔ marketingowych, czynnikami o charakterze ekonomicznym
i spoáecznym oraz wspieraniem przez przedsiĊbiorstwa aktywnoĞci prosumenckich. Wedáug Flisa [2015, s. 92] prosumpcja jest kolejnym, po personalizacji
i rekomendacji, wymiarem dopeániającym dialog organizacji i konsumenta.
W rozumieniu Hajduka i Zalegi prosumpcja oznacza z kolei „inicjatywĊ, nieszablonowe myĞlenie, a takĪe otwartoĞü na nowe rozwiązania i wspóápracĊ” [Hajduk i Zalega 2013, s. 51].
Dla Gacha [2010, s. 95] prosumpcja okreĞla zarówno dziaáalnoĞü pozarynkową związaną z wytwarzaniem przez nabywców produktów na wáasne potrzeby, jak i rynkową, w przypadku której dochodzi do róĪnych form wspóápracy
oferenta z nabywcami. Taki podziaá znajduje odzwierciedlenie w prezentowanych przez MitrĊgĊ [2015, s. 172–181] dwóch typach prosumpcji: ekshibicjonistycznej polegającej na dzieleniu siĊ wiedzą i doĞwiadczeniami z producentami
w celu uzyskania maksymalnie zindywidualizowanych produktów oraz racjonalizatorskiej polegającej na zastĊpowaniu producenta w wybranych czynnoĞciach
w celu obniĪenia kosztów nabycia i uĪytkowania produktu.
Wedáug Pietruszewskiego [2014, s. 74–82] istnieją natomiast trzy czasowe
wymiary prosumpcji, czyli przeszáoĞü, teraĨniejszoĞü i przyszáoĞü. W tym kontekĞcie NowodziĔski [2016, s. 150–151, 153–154] rozróĪniá dwie odrĊbne kategorie: prosumpcji i nastĊpującej po niej presumpcji. Prosument w przypadku
tej pierwszej ma rozlegáą wiedzĊ o produktach, którą chĊtnie przekazuje innym,
gáównie za pomocą Internetu, stając siĊ niejednokrotnie dobrym ambasado-
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rem danej marki. Presument z kolei jest prosumentem, który chce mieü udziaá
w aktywnym tworzeniu produktów, zanim znajdą siĊ one na rynku, uczestnicząc
w fazie koncepcyjnej.
Siuda [2012, s. 111] sáusznie wskazaá, iĪ podstawą dla powstania kapitalizmu prosumpcyjnego staá siĊ Internet, którego istotą jest niespotykana do tej
pory skala dzielenia siĊ przez internautów informacjami oraz tak zwany user-generated content, czyli zawartoĞü tworzona przez uĪytkowników. Podobnie wypowiedziaáa siĊ BadziĔska [2015, s. 36], twierdząc, Īe nadeszáa era marketingu
zintegrowanego multimedialnie i zintegrowanego w urządzeniu (smartfonie),
co powoduje, iĪ wykorzystanie doĞwiadczenia nabywców w procesie tworzenia
nowych bądĨ modyÞkacji istniejących produktów jest moĪliwe wáaĞnie dziĊki ogromnym moĪliwoĞciom w zakresie kontaktu z klientami za pomocą sieci
i nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Gach [2010, s. 97]
stwierdziá nawet, Īe to prosumpcja wywoáuje zmiany w ogólnoĞwiatowej sieci
komputerowej. Dla Kopeü [2014, s. 161] prosumentem moĪe byü jedynie aktywny uĪytkownik Internetu. Wedáug Jelonek [2014, s. 276] Internet umoĪliwia
natomiast zaawansowany dialog pomiĊdzy przedsiĊbiorstwem a nabywcą, który w konsekwencji pozwala budowaü kapitaá relacyjny. Z kolei Baran [2013,
s. 75] podkreĞla, iĪ w polskiej literaturze z zakresu marketingu termin prosumpcja pojawia siĊ w szczególnoĞci w odniesieniu do wspóátworzenia produktów
internetowych przez spoáecznoĞci wirtualne.

SpecyÞka aktywnoĞci prosumpcyjnej mieszkaĔców
miast i wsi – wyniki badaĔ empirycznych
DąĪąc do zrealizowania celu badawczego i zweryÞkowania hipotezy, przeprowadzono badania empiryczne z wykorzystaniem socjopsychologicznej metody badawczej w postaci badania ankietowego przeprowadzonego w sposób bezpoĞredni polegający na osobistym kontakcie badacza z badanymi podmiotami.
Na podstawie badaĔ pilotaĪowych (na grupie 431 respondentów) zidentyÞkowano 15 potencjalnych przejawów aktywnoĞci prosumpcyjnej, które zróĪnicowane
byáy pod wzglĊdem trzech kryteriów, po pierwsze podmiotu biorącego udziaá
we wspóákreowaniu oferty przedsiĊbiorstwa (uĪytkownik/oferent), po drugie inicjatora podjĊtej wspóápracy (inicjatywa uĪytkownika/oferenta), po trzecie zaĞ
wykorzystywania Internetu jako Ğrodowiska wspóápracy (dziaáania z zastosowaniem Internetu/bez uĪycia Internetu).
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WáaĞciwe badania ankietowe przeprowadzono w trzecim kwartale 2015 roku wĞród 1200 osób reprezentujących polskich nabywców Þnalnych. Do analizy zakwaliÞkowano 1012 poprawnie wypeánionych kwestionariuszy ankiet. Do
opracowania danych pierwotnych wykorzystano eksploracyjną analizĊ czynnikową1 oraz test Kruskala-Wallisa. W opracowaniu ocenie poddano formy aktywnoĞci prosumpcyjnej w odniesieniu do dwóch grup ankietowanych, pochodzących
z miasta i ze wsi. Badania przeprowadzono, stosując nielosowy dobór próby.
Na terenach miejskich zamieszkiwaáo 68% ankietowanych, a 32% na terenach
wiejskich. WĞród ankietowanych 61% stanowiáy kobiety. Respondenci reprezentowali cztery stosunkowo równe pod wzglĊdem liczebnoĞci grupy wiekowe,
tj. osoby w wieku 18–30 lat (24,6%), 31–43 lat (26,2%), 44–56 lat (24,8%) oraz
powyĪej 56 lat (24,7%).
Ankietowanym zaprezentowano listĊ form aktywnoĞci prosumpcyjnej
i poproszono o ich ocenĊ w skali 1–5, gdzie 1 oznaczaáo zdecydowanie nie,
2 – raczej nie, 3 – ani tak, ani nie, 4 – raczej tak, 5 – zdecydowanie tak. Na podstawie wyników analizy czynnikowej zidentyÞkowano w przypadku respondentów
mieszkających w mieĞcie cztery skáadowe gáówne wyjaĞniające 73% zmiennoĞci
ogólnej badanego zjawiska (tab. 1), a w przypadku ankietowanych pochodzących z terenów wiejskich liczba skáadowych gáównych wynosiáa trzy, wyjaĞniając jednoczeĞnie 69,7% zmiennoĞci ogólnej badanego zjawiska (tab. 2).
Dokonując analizy porównawczej wyodrĊbnionych pod wzglĊdem miejsca zamieszkania segmentów respondentów, zidentyÞkowano liczne róĪnice
oraz podobieĔstwa dotyczące podejmowanych przez nich form aktywnoĞci prosumpcyjnej. NaleĪy jednak wyraĨnie zaznaczyü, Īe wyniki analizy czynnikowej
umoĪliwiáy wskazanie grup respondentów, którzy w podobnym stopniu podejmowali bądĨ teĪ nie aktywnoĞü prosumpcyjną. Poszczególne skáadowe gáówne
zawierają bowiem zmienne reprezentowane przez formy aktywnoĞci prosumpcyjnej, wskazujące na wysokie korelacje.
Pierwsza skáadowa gáówna, zarówno w przypadku respondentów pochodzących z miasta, jak i ze wsi, wyjaĞnia bardzo duĪy poziom zmiennoĞci ogólnej
badanego zjawiska (44,4% w przypadku ankietowanych mieszkających w mieĞcie i 47,8% w przypadku ankietowanych mieszkających na wsi), co oznacza,
Īe formy aktywnoĞci prosumpcyjnej z nią skorelowane w duĪej mierze wyjaĞniają specyÞkĊ zachowaĔ prosumpcyjnych obu grup ankietowanych. Podstawowa róĪnica w obrĊbie pierwszej skáadowej gáównej w przypadku dwóch
1

AnalizĊ tą zastosowano w celu redukcji liczby zmiennych wpáywających na badaną kategoriĊ
oraz w celu wykrycia wewnĊtrznych wspóázaleĪnoĞci w związkach pomiĊdzy tymi zmiennymi.
Do wyodrĊbnienia czynników zastosowano metodĊ gáównych skáadowych. Do okreĞlenia liczby
czynników wspólnych zastosowano technikĊ kryterium Kaisera. RotacjĊ czynników wykonano
metodą znormalizowanej varimax.
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Tabela 1
Wyniki analizy czynnikowej form aktywnoĞci prosumpcyjnej respondentów mieszkających
w mieĞcie
Skáadowe
gáówne

1

Formy aktywnoĞci prosumpcyjnej

WartoĞü
áadunków

2

3

• UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych przez firmy przez Internet, dziĊki
którym jestem wspóátwórcą produktu, np.
opakowania, marki itp. (j)
• UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych przez firmy w inny sposób niĪ przez
Internet, dziĊki którym jestem wspóátwórcą
produktu, np. opakowanie, marki itp. (k)
• UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych przez firmy przez Internet, dziĊki
którym jestem wspóátwórcą dziaáaĔ promocyjnych, np. hasáa/sloganu reklamowego (l)
• UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych przez firmy w inny sposób niĪ przez
Internet, dziĊki którym jestem wspóátwórcą
dziaáaĔ promocyjnych, np. hasáa/sloganu reklamowego, kampanii reklamowej itp. (á)
• UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych przez firmy w róĪny sposób, dziĊki którym jestem wspóátwórcą jakichkolwiek
innych dziaáaĔ/elementów firmy, poza produktem i promocją (m)

0,775

UĪytkownik • WyraĪam swoje opinie i uwagi na temat
– UĪytkownik
produktów, z których korzystam bez uĪycia
(U–U)
Internetu (np. znajomym/rodzinie, czy bezpoĞrednio w sklepie itp.), ale nie kontaktujĊ
Inicjatywa
siĊ bezpoĞrednio z ich producentem (b)
uĪytkownika • ZapoznajĊ siĊ z opiniami innych konsumentów niezamieszczonymi w Internecie na
Internet/bez
temat produktów, z których korzystam lub
uĪycia
zamierzam korzystaü (np. od znajomych/roInternetu
dziny, sprzedawcy itp.) (e)

0,794

UĪytkownik
– Oferent
(U–O)
Inicjatywa
oferenta
Internet/
/bez uĪycia
Internetu

Brak relacji

• Samodzielnie wytwarzam, ze wzglĊdów
oszczĊdnoĞciowych czy praktycznych, produkty, z których korzystam (w ogóle nie kontaktując siĊ z producentem) (n)

WartoĞü
Skum.
% ogóáu
wáasna
%
wartoĞci
skáawartoĞci
wáadowej
wáasnych
gáównej
snych
4

5

6

6,667

44,444

44,444

0,812

1,877

12,513

56,957

–0,809

1,240

8,269

65,226

0,840

0,870

0,879

0,844
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Tabela 1 cd.
1

UĪytkownik
– Oferent
(U–O)
Inicjatywa
uĪytkownika

Internet/
/bez uĪycia
Internetu

2
• Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ
z producentami za pomocą Internetu wyraĪając opiniĊ/dając wskazówki na temat
produktów, z których korz. lub zamierzam
korz. (f)
• Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ
z producentami bez uĪycia Internetu, wyraĪając opiniĊ/dając wskazówki na temat produktów, z których korz./zamierzam korz. (g)
• Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ w róĪny
sposób z producentami za pomocą Internetu, zadając pytania na temat produktów,
z których korz./zamierzam korz. (h)
• Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ
w róĪny sposób z producentami bez uĪycia
Internetu, zadając pytania na temat produktów, z których korz./zamierzam korzystaü (i)

3

4

5

6

1,174

7,824

73,050

0,769

0,798

0,706

0,640

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie wyników przeprowadzonych badaĔ.

Tabela 2
Wyniki analizy czynnikowej form aktywnoĞci prosumpcyjnej respondentów mieszkających na wsi

Skáadowe
gáówne

Formy aktywnoĞci prosumpcyjnej

WartoĞü
Skum.
% ogóáu
wáasna
%
WartoĞü
wartoĞci
skáawartoĞci
áadunków
wáadowej
wáasnych
gáównej
snych

1

2

3
0,713

UĪytkownikOferent
(U–O)
– Inicjatywa
oferenta/
/Inicjatywa
uĪytkownika
– Internet/
/bez uĪycia
Internetu

• Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ z producentami za pomocą Internetu, wyraĪając
opiniĊ/dając wskazówki na temat produktów, z których korz. lub zamierzam korz. (f)
• Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ z producentami bez uĪycia Internetu, wyraĪając
opiniĊ/dając wskazówki na temat produktów, z których korz./zamierzam korz. (g)
• Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ w róĪny
sposób z producentami za pomocą Internetu, zadając pytania na temat produktów,
z których korz./zamierzam korz. (h)
• Z wáasnej inicjatywy kontaktujĊ siĊ w róĪny
sposób z producentami bez uĪycia Internetu, zadając pytania na temat produktów,
z których korz./zamierzam korz. (i)
• UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych przez firmy przez Internet, dziĊki
którym jestem wspóátwórcą produktu np.
opakowania, marki itp. (j)

4

5

6

7,176

7,176

47,837

0,763

0,774

0,782

0,818
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Tabela 2 cd.
1

2

• UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych przez firmy w inny sposób niĪ
przez Internet, dziĊki którym jestem wspóátwórcą produktu, np. opakowania, marki itp.
(k)
• UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych przez firmy przez Internet, dziĊki
którym jestem wspóátwórcą dziaáaĔ promocyjnych, np. hasáa/sloganu reklamowego (l)
• UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych przez firmy w inny sposób niĪ
przez Internet, dziĊki którym jestem wspóátwórcą dziaáaĔ promocyjnych, np. hasáa/sloganu reklamowego, kampanii reklamowej
itp. (á)
• UczestniczĊ w dziaáaniach/akcjach organizowanych przez firmy w róĪny sposób,
dziĊki którym jestem wspóátwórcą jakichkolwiek innych dziaáaĔ/elementów firmy, poza
produktem i promocją (m)
• WyraĪam swoje opinie i uwagi na temat
produktów, z których korzystam bez uĪycia
UĪytkownik
Internetu (np. znajomym/rodzinie, czy bez– UĪytkownik
poĞrednio w sklepie itp.), ale nie kontaktujĊ
(U–U)
siĊ bezpoĞrednio z ich producentem (b)
– Inicjatywa
• ZapoznajĊ siĊ z opiniami innych konsumenuĪytkownika
tów, niezamieszczonymi w Internecie, na
– bez uĪycia
temat produktów, z których korzystam lub
Internetu
zamierzam korzystaü (np. od znajomych/rodziny, sprzedawcy itp.) (e)
• WyraĪam swoje opinie i uwagi na temat
produktów, z których korzystam za pomocą
Internetu (np. na forum internetowym, na
UĪytkownik
stronie sklepu), ale nie kontaktujĊ siĊ bez– UĪytkownik
poĞrednio z ich producentem (a)
(U–U)
• DodajĊ komentarze do istniejących w InterInicjatywa
necie opinii innych konsumentów na temat
uĪytkownika
produktów, z których korzystam (c)
Internet
• ZapoznajĊ siĊ z opiniami innych konsumentów, zamieszczonymi w Internecie na temat
produktów, z których korzystam lub zamierzam korzystaü (d)

3

4

5

6

1,719

8,894

59,294

1,557

10,451

69,672

0,867

0,819

0,855

0,820

0,776

0,799

0,723

0,646

0,803

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie wyników przeprowadzonych badaĔ.
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analizowanych segmentów respondentów dotyczy liczby form aktywnoĞci prosumpcyjnej z nią skorelowanych. Zarówno respondenci z miasta, jak i ze wsi
wyraĪali podobny stosunek w odniesieniu do form aktywnoĞci prosumpcyjnej, w
przypadku których wspóákreowanie oferty przedsiĊbiorstwa odnosi siĊ do relacji
pomiĊdzy uĪytkownikiem a oferentem, a inicjatorem podejmowanej wspóápracy
jest oferent. AktywnoĞci te dotyczyáy ponadto dziaáaĔ podejmowanych zarówno
z zastosowaniem Internetu, jak i bez jego uĪycia (formy j–m).
Dla uczestników badania zamieszkujących tereny wiejskie zdecydowanie
bardziej istotne okazaáy siĊ te formy aktywnoĞci prosumpcjnej, które bazowaáy na relacji pomiĊdzy uĪytkownikiem a oferentem, ale byáy inicjowane przez
uĪytkowników (formy f–i). W przypadku osób zamieszkujących tereny wiejskie
formy te wchodzą w skáad pierwszej skáadowej gáównej, z kolei biorąc pod uwagĊ ankietowanych mieszkających w mieĞcie, formy te skorelowane byáy dopiero
z czwartą skáadową gáówną wyjaĞniającą zaledwie 7,8% zmiennoĞci ogólnej badanego zjawiska.
Na podstawie analizy drugiej skáadowej gáównej zaobserwowano, Īe zarówno ankietowani z miasta, jak i wsi wyraĪali bardzo podobny stosunek odnoĞnie do dwóch podejmowanych form aktywnoĞci prosumpcyjnej bazujących na
relacji pomiĊdzy uĪytkownikami, inicjowanej przez nich samych (formy b, e).
Formy te dotyczyáy wyraĪania wáasnych opinii i uwag na temat produktów oraz
zapoznawania siĊ z opiniami innych nabywców bez wykorzystania w tym celu
Internetu. Formy te bazowaáy zatem na bezpoĞrednich kontaktach respondentów
z rodziną, znajomymi czy pracownikami sklepu.
Dla obu grup ankietowanych forma aktywnoĞci prosumpcyjnej (forma n)
dotycząca samodzielnego wytwarzania ze wzglĊdów oszczĊdnoĞciowych czy
praktycznych produktów, z których korzystali nabywcy, ma áadunek ujemny,
przy czym dla respondentów z miasta jest on na tyle wysoki, Īe stanowi samodzielną, trzecią skáadową gáówną, wyjaĞniając 8,3% zmiennoĞci ogólnej badanego zjawiska. Oznacza to, Īe ankietowani z miasta nie byli w ogóle chĊtni do
samodzielnego wytwarzania z jakichkolwiek wzglĊdów produktów na wáasne
potrzeby.
Na podstawie trzeciej skáadowej gáównej zaobserwowano, Īe dla respondentów zamieszkujących tereny wiejskie duĪo istotniejsze w porównaniu z ankietowanymi z miasta okazaáy siĊ trzy formy aktywnoĞci prosumpcyjnej bazujące
na relacji pomiĊdzy uĪytkownikami inicjowane przez nich samych (formy a, c,
d). Formy te nie byáy skorelowane bowiem z Īadną skáadową gáówną dotyczącą
uczestników badania mieszkających w mieĞcie.
Zastosowanie analizy czynnikowej umoĪliwiáo identyÞkacjĊ grup respondentów z miasta i ze wsi, którzy w obrĊbie danej grupy (skáadowej gáównej)
mieli podobny stosunek w odniesieniu do podejmowanych form aktywnoĞci
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prosumpcyjnej. Analiza czynnikowa nie stwarza z kolei moĪliwoĞci odpowiedzi
na pytanie, czy zróĪnicowanie respondentów pod kątem miejsca ich zamieszkania jest na tyle statystycznie istotne, aby stwierdziü, Īe deklarowane przez nich
odpowiedzi na temat aktywnoĞci prosumpcyjnej znacząco róĪniáy siĊ od siebie.
Z tego wzglĊdu wykorzystano test Kruskala-Wallisa (tab. 3).
Tabela 3
Analiza istotnoĞci róĪnic miĊdzy odpowiedziami respondentów ze wzglĊdu na miejsce zamieszkania
Forma aktywnoĞci
prosumpcyjnej*
a

WartoĞü testu
Kruskala-Wallisa
0,8121

b

1,5762

Poziom istotnoĞci (p)
0,3675
0,2093

c

1,1531

0,2829

d

13,1197

0,0003

e

2,3544

0,1249

f

0,3972

0,5285

g

5,7498

0,0165

h

2,1492

0,1426

i

4,7844

0,0287

j

2,6053

0,1065

k

0,1523

0,6964

l

0,0073

0,9317

á

0,9542

0,3287

m

1,4919

02219

n

1,3204

0,2505

*Nazwy zmiennych okreĞlających formy aktywnoĞci prosumpcyjnej zaprezentowane są w tabelach 2 i 3.
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie wyników przeprowadzonych badaĔ.

Miejsce zamieszkania okazaáo siĊ cechą, która w zasadzie nie róĪnicowaáa
respondentów pod wzglĊdem podejmowanych przez nich form aktywnoĞci prosumpcyjnej. Jedynie w przypadku form d, g oraz i graniczny poziom istotnoĞci
wskazuje na statystycznie istotne zróĪnicowanie. Dodatkowo oceniając wartoĞü
statystyki testu Kruskala-Wallisa, nie jest ono duĪe wobec innych, wczeĞniej
analizowanych cech metryczkowych, takich jak chociaĪby wiek, wyksztaácenie
czy páeü respondentów. Analizując wskazania respondentów co do formy aktywnoĞci prosumpcyjnej (formy d), odnoszącej siĊ do relacji pomiĊdzy uĪyt2

Formy g oraz i ocenione zostaáy na niskim poziomie przez ankietowanych (poniĪej 3).
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kownikami, podejmowanej z ich inicjatywy2, moĪna wprawdzie powiedzieü, Īe
czĊĞciej dotyczyáa ona osób mieszkających w miastach. Jednak na podstawie
wczeĞniej przeprowadzonych analiz [Iwanicka 2016, s. 56–68] poprzez wykorzystanie dyferencjaáu semantycznego, stwierdzono, Īe wszyscy ankietowani
niezaleĪnie od zróĪnicowania pod wzglĊdem cech metryczkowych raczej w niewielkim zakresie byli skáonni do wystĊpowania w roli aktywnych wspóátwórców
ofert producentów. WiĊkszoĞü prezentowanych respondentom form aktywnoĞci
prosumpcyjnej oceniona zostaáa negatywnie bądĨ neutralnie, a najmniejszą aktywnoĞü prosumpcyjną ankietowanych zaobserwowano w przypadku form dotyczących relacji pomiĊdzy uĪytkownikami a oferentami, które z punktu widzenia
oferentów są przecieĪ najbardziej istotne.

Podsumowanie
Podejmowanie róĪnorodnych form aktywnoĞci prosumpcyjnej z pewnoĞcią
uznaü moĪna za specyÞczne zachowania rynkowe wspóáczesnych nabywców Þnalnych. W literaturze ukazuje siĊ wieloaspektową rolĊ, jaką odgrywa obecnie
wspóáczesny nabywca Þnalny, stając siĊ niejednokrotnie partnerem rynkowym
z punktu widzenia oferenta noszącym miano prosumenta. Jednak biorąc pod
uwagĊ wyniki badaĔ wáasnych oraz prezentowane w literaturze wyniki badaĔ
innych autorów, aktywnoĞü prosumpcyjna dotyczy w zasadzie relacji pomiĊdzy
uĪytkownikami podejmowanej z ich inicjatywy. W bardzo ograniczonym zakresie bazuje ona na relacji pomiĊdzy uĪytkownikiem a oferentem, a tym bardziej
podejmowanej z inicjatywy tego pierwszego.
Zastosowanie analizy czynnikowej umoĪliwiáo wprawdzie dokonanie analizy porównawczej pomiĊdzy respondentami zamieszkującymi wieĞ i miasto, ale
odnosiáo siĊ jedynie do identyÞkacji segmentów respondentów z obu grup, mających podobny stosunek w odniesieniu do podejmowanych form aktywnoĞci
prosumpcyjnej. DziĊki wykonaniu dodatkowych analiz nie potwierdzono postawionej w niniejszym opracowaniu hipotezy badawczej. Miejsce zamieszkania
nie róĪnicowaáo zatem w sposób znaczący respondentów pod wzglĊdem podejmowanej przez nich aktywnoĞci prosumpcyjnej.
Po raz kolejny naleĪy zatem zaznaczyü, iĪ niezaleĪnie od zastosowanego
kryterium podziaáu respondentów, wciąĪ nie podejmują oni wystarczającej aktywnoĞci prosumpcyjnej, przy czym przyczyn takiej sytuacji naleĪy upatrywaü
nie tylko po ich stronie. SpoĞród z kolei dotychczas analizowanych kryteriów
podziaáu ankietowanych, takich jak wiek, wyksztaácenie, páeü czy miejsce zamieszkania, to ostatnie jako jedyne okazaáo siĊ cechą nieróĪnicującą uczestników badania pod wzglĊdem podejmowanej aktywnoĞci prosumpcyjnej [Baruk
i Iwanicka 2015, s. 39–51, 2016a, s. 37–49, 2016b; Iwanicka 2016, s. 56–68].
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The speciÞcity of prosumption as a trend in market
behaviour of contemporary Þnal purchasers
Abstrakt
Artykuá ten jest opracowaniem teoretyczno-empirycznym. W czĊĞci teoretycznej przedstawiono specyÞkĊ zachowaĔ rynkowych wspóáczesnych nabywców Þnalnych. Celem badawczym opracowania byáo dokonanie analizy
porównawczej dwóch segmentów respondentów wyodrĊbnionych na podstawie
kryterium miejsca zamieszkania pod kątem podejmowanych przez nich form
aktywnoĞci prosumpcyjnej. Nie potwierdzono hipotezy badawczej, iĪ miejsce
zamieszkania nabywców róĪnicuje ich aktywnoĞü prosumpcyjną.
Sáowa kluczowe: prosumpcja, zachowania rynkowe, nabywca Þnalny, miejsce
zamieszkania

Abstract
The article is theoretical and empirical in nature. The theoretical part presents
the speciÞcity of market behaviours of contemporary Þnal purchasers. The
research aim was a comparative analysis of the two segments representing respondents identiÞed on the basis of their place of residence. Prosumptive activity
of the respondents was analysed. The research hypothesis that respondents’ place
of residence diversiÞes their prosumptive activity was not conÞrmed.
Key words: prosumption, market behaviours, Þnal purchaser, place of residence

