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Synopsis.  M³odzi konsumenci stanowi¹ istotn¹, ale wra¿liw¹ grupê nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych. Od
najm³odszych lat uczestnicz¹ w procesach zakupowych, pe³ni¹c ró¿ne role. Im s¹ starsi, tym wywieraj¹ wiêkszy wp³yw
na decyzje nabywcze podejmowane przez rodziców. Zachowania dzieci i m³odzie¿y podlegaj¹ takim samym prawid³o-
wo�ciom jak osób starszych, jednak nosz¹ te¿ cechy charakterystyczne tylko dla omawianej grupy konsumentów. Ze
wzglêdu na rosnac¹ aktywno�æ m³odych osób na rynku, mo¿na zaobserwowaæ wzrost badañ na temat ich uczestnictwa
w decyzjach zakupowych. Problematyka ta jest zagadnieniem interesuj¹cym dla producentów i handlowców, którzy
poznaj¹c prawid³owo�ci postêpowania m³odych decydentów, mog¹ zdobyt¹ wiedzê wykorzystaæ do zaspokojenia ich
potrzeb. Równie¿ ekonomi�ci twierdz¹, ¿e warto inwestowaæ w ten rozwijajacy siê segment rynkowy.

Wstêp
Rynek m³odych konsumentów (od 0 do 19 lat), wskazuje na rosn¹c¹ aktywno�æ dzieci i m³odzie¿y

w procesach rynkowych. Przejawem tego jest m.in. wzrost wydatków oraz rosn¹ce uczestnictwo w
decyzjach zakupowych. M³odzi ludzie od najm³odszych lat poznaj¹ praktycznie prawa ekonomii,
towarzysz¹c rodzicom w zakupach [Olejniczuk-Merta 2001]. Stanowi¹ te¿ wra¿liw¹ grupê konsumen-
tów, ³atwo ulegaj¹ wp³ywom zewnêtrznym, s¹ podatni na dzia³ania marketingowe, a tak¿e daj¹ siê
wprowadzaæ w b³¹d [Antonides, Raaij 2003].

Najm³odsze dzieci, poni¿ej 7 roku ¿ycia, s¹ niesamodzielnymi uczestnikami procesów rynko-
wych. Jest to dla nich pierwszy kontakt z rynkiem przez uczestnictwo w zakupach doros³ych.
Najm³odsi dostrzegaj¹ swoje pierwsze potrzeby, czasami maj¹ ma³e oszczêdno�ci.

W okresie od 7 do 11 roku ¿ycia, dzieci zdobywaj¹ pierwsze do�wiadczenia nabywcze. Zaczy-
naj¹ �wiadomie wyra¿aæ swoje zainteresowania, jednak nadal ich wybory rynkowe s¹ realizowane
dziêki akceptacji rodziców. W tym wieku m³odzi ludzie, rozumiej¹ czym jest bud¿et i co mo¿na kupiæ
za oszczêdno�ci. Czêsto wyra¿aj¹ w³asn¹ opiniê i chêtnie doradzaj¹ rodzicom. Najbardziej zaintere-
sowani s¹ s³odyczami i zabawkami [Olejniczuk-Merta 2001].

M³ode osoby, �wiadomie dokonuj¹ zakupów w celu zaspokojenia w³asnych potrzeb dopiero
powy¿ej 12 roku ¿ycia. Jest to czas, kiedy bardzo istotny wp³yw na ich decyzje ma grupa rówie�ni-
cza i liderzy opinii. Czêsto zdarza siê, ¿e w tym wieku dzieci dokonuj¹ drobnych zakupów do domu,
przede wszystkim artyku³ów spo¿ywczych w sklepach osiedlowych. M³odzie¿ powy¿ej 15 roku
¿ycia ma ju¿ w³asne �rodki finansowe, które najczê�ciej otrzymuje od rodziców w postaci kieszon-
kowego lub nieregularnie otrzymywanej kwoty pieniêdzy na �ci�le okre�lony cel. Nastoletnie
osoby s¹ ju¿ sta³ymi uczestnikami procesów rynkowych. Nie tylko kupuj¹ towary bezpo�rednio
dla siebie czy rodziny, ale tak¿e inicjuj¹ potrzebê zakupu oraz pomagaj¹ swoim najbli¿szym i znajo-
mym dokonywaæ w³a�ciwych wyborów [Olejniczuk-Merta 2001].

Obecnie dzieci i m³odzie¿ traktuje siê jak powa¿nych uczestników rynku, którzy do dyspozy-
cji maj¹ szeroki wybór produktów przeznaczonych dla m³odych konsumentów, które mog¹ na-
byæ w specjalnych sklepach, stworzonych z my�l¹ o tej grupie wiekowej. Chocia¿ w Polsce
spada przyrost naturalny, to odsetek dzieci w wieku od 0-19 lat jest nadal znacz¹cy i wynosi
22,4% populacji [Ma³y rocznik� 2009]. Z tego powodu wielu ekonomistów uwa¿a, ¿e warto
inwestowaæ w ten rozwijaj¹cy siê segment rynkowy.
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Celem opracowania jest przedstawienie zachowañ dzieci i m³odzie¿y na rynku dóbr konsumpcyj-
nych oraz zbadanie uczestnictwa m³odych konsumentów w procesach dokonywania zakupów. Udzie-
lono odpowiedzi na pytanie, jak¹ rolê pe³ni¹ oni w trakcie podejmowania decyzji w wyborze produk-
tów na wybranych rynkach. Celem badañ jest te¿ okre�lenie wieku, w którym m³ode osoby staj¹ siê
klientami oraz jaki wp³yw maj¹ osoby towarzysz¹ce na ostateczne decyzje dzieci.

Materia³ i metodyka badañ
Zakres podmiotowy pracy obejmuje rynek m³odych konsumentów, a w szczególno�ci dzieci i

m³odzie¿ w wieku 12-19 lat. Przedmiotem badañ s¹ zachowania m³odych uczestników na rynku oraz
czynniki wp³ywaj¹ce na proces podejmowania decyzji przez dzieci i m³odzie¿ na wybranych ryn-
kach produktów.

W celu wyja�nienia specyfiki uczestnictwa dzieci i m³odzie¿y w procesach rynkowych, w I
kwartale 2008 roku w Poznaniu przeprowadzono badania ankietowe. Próbê do badañ ustalono przy
wykorzystaniu metody doboru celowego. Z listy wszystkich szkó³ gimnazjalnych oraz liceów,
znajduj¹cych siê na terenie miasta Poznania, wybrano dwie: gimnazjum oraz liceum ogólnokszta³-
c¹ce1. Do badañ zosta³y w³¹czone po dwie klasy uczniów z ka¿dego rocznika.

W ankiecie audytoryjnej2 wziê³o udzia³ 130 gimnazjalistów oraz 166 licealistów. £¹czna wiel-
ko�æ próby wynios³a 296 osób i stanowi³a 96% ca³ej zbiorowo�ci w³¹czonej do badañ. Liczba ta
odpowiada typowym wielko�ciom stosowanym w praktykach badawczych [Prymon 2001].

Zachowania nabywcze konsumentów ze szczególnym uwzglêdnieniem
dzieci i m³odzie¿y

Problematyka zachowañ konsumenckich w ostatnich latach ma coraz wiêksze znaczenie w
badaniach rynkowych. Interesuje siê ni¹ wiele dyscyplin: ekonomia, psychologia, antropologia
kulturowa. Wed³ug Dietla [1985] w krajach wysoko rozwiniêtych ok. 70% studiów z zakresu marke-
tingu po�wiêconych jest temu zagadnieniu. W miarê wzrostu dobrobytu spo³eczeñstwa, ro�nie
tak¿e jego aktywno�æ rynkowa. W krajach o niskim poziomie dochodu narodowego zachowanie
konsumenta jest stosunkowo ma³o elastyczne [Gajewski 1997]. Im wiêkszy dochód ma decydent,
tym wiêksze s¹ jego wymagania i potrzeby.

M³odzi konsumenci podlegaj¹ takim samym prawid³owo�ciom na rynku dóbr jak doro�li na-
bywcy, maj¹ jednak cechy charakterystyczne tylko dla nich. Dziecko w ograniczonym stopniu
mo¿e dokonywaæ czynno�ci prawnych, takich jak np. umowa kupna-sprzeda¿y. Do 13. roku ¿ycia
nie ma ono zdolno�ci do czynno�ci prawnych. Ograniczon¹ zdolno�æ ma tak¿e miêdzy 13. a 18.
rokiem ¿ycia. Dopiero osi¹gaj¹c pe³noletnio�æ, staje siê pe³noprawnym podmiotem rynku. Wynika
z tego, ¿e dziecko m³odsze ni¿ 13-letnie mo¿e samodzielnie zawieraæ umowy jedynie powszechnie
zawierane w drobnych, bie¿¹cych sprawach ¿ycia codziennego [Sowa 2002].

Kie¿el [2004] definiuje zachowania nabywcze dzieci i m³odzie¿y, jako zespó³ dzia³añ i czynno�ci
maj¹cych na celu zaspokojenie potrzeb w³asnych m³odego cz³owieka i zaakceptowanych potrzeb jego
najbli¿szych. Proces ten przebiega przez kupowanie dóbr wed³ug osobistych preferencji, zgodnie z
mo¿liwo�ciami oraz okre�lonymi warunkami: spo³ecznymi, prawnymi, ekonomicznymi i kulturowymi.

Nabywanie dóbr jest kilkuetapowym procesem. Obejmuje m.in.: rozpoznanie problemu (odczucie
potrzeby), ustalenie alternatywnych rozwi¹zañ (poszukiwanie informacji), ocena alternatywnych roz-
wi¹zañ, decyzja zakupu (wybór produktu), odczucia po dokonaniu zakupu [Gajewski 1997]. W proce-
sie podejmowania decyzji zakupowych mo¿e braæ udzia³ wiele osób, pe³ni¹c ró¿ne zadania. Kotler
[2005] wyró¿nia piêæ ról, w które wstêpuj¹ uczestnicy procesów rynkowych:
� inicjator: osoba, która poddaje my�l o zakupie produktu lub us³ugi,
� doradca: osoba, której opinia lub rada maj¹ wp³yw na decyzjê o zakupie,
� decydent: osoba, która wp³ywa na wszelkie decyzje o zakupie: czy zostanie dokonany, co

zostanie kupione, jak i gdzie to nast¹pi,
1 Badanie ankietowe przeprowadzono z udzia³em gimnazjalistów z Gimnazjum nr 43 im. Henryka Sienkiewicza

w Poznaniu w wieku 12-16 lat oraz licealistów z Liceum Ogólnokszta³c¹cego nr V im. Klaudyny Potockiej w
Poznaniu w wieku 15-19 lat, za zgod¹ dyrekcji placówek.

2 Ankieta audytoryjna � to dogodna forma pomiaru na konferencjach, zjazdach i innych zgromadzeniach,
polegaj¹ca na rozdaniu kwestionariuszy respondentom, a nastêpnie po pisemnym ich wype³nieniu, zebranie
ich przez ankietera. Jej zalet¹ jest mo¿liwo�æ kontroli pomiaru, dziêki czemu zapewnia siê bardzo du¿y
procent odpowiedzi przy jednoczesnym zachowaniu anonimowo�ci [Kaczmarczyk 1999].
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� nabywca: osoba, która w praktyce dokonuje zakupu,
� u¿ytkownik: osoba, która jest konsumentem lub u¿ytkownikiem produktu lub us³ugi.

Znaczenie poszczególnych uczestników ró¿ni siê w zale¿no�ci od rodzaju decyzji i charakteru
dobra lub us³ugi. Nie zawsze wszystkie piêæ ról wystêpuje w jednym procesie zakupu. Przyk³ado-
wo, gdy konsumenci nabywaj¹ produkty podstawowe, dokonuj¹ wyboru bez udzia³u inicjatora i
doradcy. Dzieje siê tak, tak¿e w przypadku podejmowania decyzji impulsowych. Natomiast, zna-
cz¹c¹ rolê odgrywa inicjator i doradca w procesie nabywania dóbr i us³ug nieznanych wcze�niej
lub skomplikowanych technicznie albo technologicznie.

Zakup produktu nie zawsze jest te¿ rozstrzygany przez jedyn¹ osobê. Bardzo czêsto dokony-
wanie wyboru nastêpuje w grupie czego przyk³adem jest rodzina. Wed³ug Garbarskiego, Rutkow-
skiego, Wrzoska [2001] �Proces podejmowania decyzji przez rodzinê jest procesem wzajemnego
oddzia³ywania osób j¹ tworz¹cych�.

Wed³ug Olejniczuk-Merty [2001] m³odzie¿ w procesie podejmowania decyzji na rynku pe³ni
nastêpuj¹ce cztery role: kupuj¹cego bezpo�rednio dla siebie, kupuj¹cego dla rodziny, projekto-
dawcy zakupów, zw³aszcza artyku³ów dla niej przeznaczonych, doradcy oraz informatora w stosun-
ku do artyku³ów, które jej nie dotycz¹.

Uczestnictwo m³odych konsumentów w procesach rynkowych w �wietle
proponowanych badañ

M³odzie¿ pe³ni bardzo wa¿n¹ rolê w procesie podejmowania decyzji nabywczych. Nie tylko podlega
wp³ywowi cz³onków rodziny, ale tak¿e oddzia³uje na wybory pozosta³ych osób w trakcie planowania oraz
dokonywania zakupu. Im starsze dziecko, tym jego rola w rodzinnych wyborach rynkowych jest wiêksza.

M³odzi ludzie zaopatruj¹ dom w produkty dla w³asnych potrzeb, a tak¿e wyrêczaj¹ rodziców w tym
obowi¹zku. Ankietowani uczniowie odpowiedzieli, ¿e 99% z nich uczestniczy w procesie nabywania
artyku³ów dla siebie, a 90% równie¿ dla swojej rodziny. Dzieci i m³odzie¿ w³¹czaj¹ siê przede wszystkim w
dokonywanie zakupu licznych drobnych produktów s³u¿¹cych lub konsumowanych przez rodzinê. Przy-
k³adem mo¿e byæ tu ¿ywno�æ, która jest kupowana czêsto, nawet codziennie [Olejniczuk-Merta 2001].

Wiêkszo�æ nieletnich konsumentów (71% ankietowanych) zaczyna swoj¹ przygodê z rynkiem w
wieku 6-10 lat. Jest to najbardziej popularny okres w³¹czania potomstwa w domowe obowi¹zki i dokony-
wania zakupów przez nastoletnie osoby. Przejawia siê to najczê�ciej nabywaniem s³odyczy w sklepiku
szkolnym lub sklepie osiedlowym. W ten sposób m³odzie¿ uczy siê zachowañ konsumenckich. Znacz-
nie mniej dzieci wchodzi w etap aktywno�ci rynkowej przed 5. rokiem ¿ycia � 15% respondentów, jak
równie¿ po 11. roku ¿ycia � 14%.

Rodzina kszta³tuje zachowania m³odych ludzi na rynku. Nic wiêc dziwnego, ¿e w³a�nie rodzice
stanowi¹ najwiêksz¹ w dokonywaniu zakupów � odpowiedzia³o tak 38% ankietowanych. Pomocy
w wyborze udziela równie¿ rodzeñstwo, najczê�ciej starsze, 10% respondentów chodzi³o na zaku-
py z siostr¹ lub bratem. Jednak na drugim miejscu
ankietowana m³odzie¿ 36% wskaza³a kole¿anki i
kolegów, czyli grupê rówie�nicz¹ jako osoby, któ-
re czêsto uczestnicz¹ z nimi w sprawunkach i po-
magaj¹ w podjêciu wyboru. 9% m³odych ludzi sa-
modzielnie wybiera i dokonuje zakupów w
sklepach, niewspierane ¿adn¹ rad¹ i decyzj¹.

M³odzie¿, jak wynika z przeprowadzonych ba-
dañ, bardzo czêsto samodzielnie podejmuje decy-
zje � odpowiedzi takiej udzieli³o 53% ankietowanych
uczniów, a 40% � czêsto (rys. 1). Co trzecie dziecko
uwa¿a, ¿e czêsty wp³yw na jego decyzje nabywcze
maj¹ koledzy i kole¿anki, a blisko po³owa twierdzi, ¿e
korzysta z rad rówie�ników, ale robi to rzadko. W
przypadku sprzedawcy, a¿ 52% m³odych ludzi przy-
znaje, ¿e nie ma on ¿adnego wp³ywu na ich wybory.
Równie¿ 42% respondentów nie liczy siê ze zda-
niem rodzeñstwa.

Rysunek 1. Wp³yw innych osób na decyzje
respondentów na proces dokonywania za-
kupów
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Rola m³odych ludzi w kszta³towaniu decyzji rodziny jest bardzo istotna i wyra�nie ro�nie wraz
z wiekiem. Najczê�ciej ankietowani dokonuj¹ samodzielnie zakupów czasopism, p³yt, kaset i ksi¹-
¿ek (36% respondentów) oraz artyku³ów odzie¿owych (30%) � rysunek 2. W przypadku artyku³ów
sportowych dzieci w 22% podejmuj¹ decyzje o zakupie, w 19% doradzaj¹ w podjêciu decyzji, a w
17% wysuwaj¹ pomys³ zakupów. Jednak w znikomym procencie (8% respondentów) decyduj¹ o
zakupie tych w³a�nie produktów, poniewa¿ s¹ to dobra stosunkowo drogie. Najmniej m³odych kon-
sumentów bierze udzia³ w dokonywaniu zakupu �rodków higienicznych i kosmetyków (24% ankieto-
wanej m³odzie¿y w ogóle nie anga¿uje siê). Najczê�ciej gimnazjali�ci i liceali�ci doradzaj¹ rodzicom w
kwestiach nabywania sprzêtu elektronicznego, akcesoriów  komputerowych i komórkowych � 21%.
W wielu przypadkach s¹ bardziej zorientowani w nowo�ciach i funkcjach obecnie stosowanych
technologii. W przypadku artyku³ów spo¿ywczych m³odzi ludzie bardzo czêsto proponuj¹ (27%
respondentów) lub doradzaj¹ (20%) zakup ¿ywno�ci.

Podsumowanie
Dzieci i m³odzie¿ rozpoczynaj¹ uczestniczyæ w procesach rynkowych ju¿ w wieku szko³y pod-

stawowej. Pocz¹tkowo ich edukacja konsumencka przebiega przede wszystkim poprzez obserwa-
cjê rodziców, udzia³ w zakupach oraz dysponowanie w³asnymi �rodkami pieniê¿nymi.

M³odzi ludzie pe³ni¹ ró¿ne role w procesach nabywczych, coraz czê�ciej nie tylko inicjuj¹
zakupy, ale tak¿e wp³ywaj¹ na decyzje podejmowane przez rodziców. Im s¹ starsze, tym wa¿niejsza
jest ich rola w ostatecznym wyborze produktów konsumowanych przez rodzinê. Dzieci i m³odzie¿
najczê�ciej dokonuj¹ samodzielnych wyborów towarów, jednak z powodu ma³ego do�wiadczenia
rynkowego, chêtnie siêgaj¹ po informacje i rady innych, najczê�ciej rodziców lub kole¿anek i
kolegów. W Polsce wystêpuje wysoki odsetek m³odych konsumentów w strukturze populacji.
Nale¿y siê wiêc zgodziæ z opiniami tych ekonomistów, którzy wskazuj¹, i¿ warto inwestowaæ w ten
intensywnie rozwijaj¹cy siê segment rynkowy.

M³odzi konsumenci podejmuj¹c decyzje zakupowe maj¹ na celu przede wszystkim zaspokoje-
nie w³asnych potrzeb zgodnie z systemem indywidualnych preferencji. Dokonywanie wyborów
jest dla nich trudniejsze ni¿ dla doros³ych, ale czêsto w sposób przemy�lany i odpowiedzialy
próbuj¹ sprostaæ temu wezwaniu.
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Rysunek 2. Pe³nione role przez m³odych ludzi w procesie dokonywania zakupów
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Summary
Children and youth are a very important group of buyers which is relevant to the development of the market

of consumer goods. From an early age they actively participate in the process of making purchases. Older
children have a greater impact in family on the final decision on the selection of products. Young people make
purchase for themselves and another members of family. They often take independent decisions, however, they
willingly make the purchase with parents or colleagues because of lack of experience. Children and youth are a
group of consumers which is very susceptible to suggestions and can be easily mislead.
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