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Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji
New consumer trends
and the success of the organization
Streszczenie: W pracy przedstawiono zagadnienia zwi zane z przemianami zachodz cymi
w zachowaniu konsumentów w krajach wysokorozwini!tych. Omówiono wybrane aspekty zwi zane z nowymi trendami konsumenckimi, które rozwijaj si! miedzy innymi na skutek przesytu
nabywców spowodowanego nadmiern konsumpcj oraz potrzeb ochrony konsumentów
przed nast!pstwami dzia"a# przedsi!biorstw, nastawionych na maksymalizacj! zysku. Stwierdzono równie$, i$ jednym ze sposobów na uzyskanie przez firmy dominacji na rynku, mo$e by%
nowe spojrzenie na wspó"czesnego konsumenta i redefinicja takich poj!%, jak np. „potrzeba
klienta”.
S!owa kluczowe: konsument, rynek, homogenizacja, heterogenizacja, globalizacja konsumpcji,
etnocentryzm konsumencki, dekonsumpcja, domocentryzm, ekologizacja #ycia, konsumeryzm
polityczny, bojkoty konsumenckie
Abstract: Issues regarding transformations of the consumer behaviour in highly developed countries were presented in the dissertation. Selected aspects relating to the new consumer
trends growing, inter alia, due to the purchasers surfeit caused by excessive consumption and
the necessity of consumer protection from implications of oriented toward profit maximization
company activities were discussed. It was also reported that a new view of the present consumer and redefinition of terms such as “the consumer needs” could be one of the ways to obtain
domination in the market.
Key words: Consumer, market, homogenization, heterogenization, consumption globalization,
consumer ethnocentrism, deconsumption, domocentrism, ecologization of life, political consumerism, consumer boycott

Wst"p
Od po!owy XX wieku spo!ecze stwa w krajach rozwini$tych przechodz" intensywne przemiany dotycz"ce zachowa konsumenckich. Zmiany te
dokonuj" si$ w obr$bie hierarchii potrzeb, poziomu, %rodków i sposobów ich
zaspokajania oraz kryteriów dokonywania wyborów nabywczych. Przejawem
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tych zmian jest równie# upowszechniane si$ konsumpcji nowych dóbr.
W makroskali oznacza to, m.in. wzrost roli konsumpcji, która sta!a si$ osi"
#ycia spo!ecznego i wi$zi", która integruje jednostki. Konsumpcja nie tylko
dostarcza uczucia przyjemno%ci, ale tak#e umo#liwia zmian$ postrzegania
przez konsumentów otaczaj"cej ich rzeczywisto%ci i w!asnej to#samo%ci1.
Otaczaj"ca rzeczywisto%& jest traktowana jako nietrwa!a, ulegaj"ca
szybkim przeobra#eniom. Niewielk" warto%& dla samookre%lenia jednostki
ma pe!niona przez ni" funkcja, zawód lub jej status materialny, poniewa#
trudno jest mierzy& to#samo%& cechami, które nie s" wzgl$dnie sta!e.
W sferze kontaktów mi$dzyludzkich panuje podobna sytuacja, poniewa#
zawierane zwi"zki charakteryzuje tymczasowo%&. Zmienia si$ tak#e stosunek do takich warto%ci, jak tradycja, rodzina i ojczyzna, poniewa# troska
o nie jest wa#na, o ile dostarczy satysfakcji, a spodziewany brak zadowolenia skutkuje gotowo%ci" do zerwania wi$zi. Opisane postawy s" przenoszone równie# na grunt zachowa nabywczych, w stosunku do produktów i ich
marek2.
W efekcie demokratyzacji edukacji i kultury, przejawiaj"cej si$ ich dost$pno%ci" dla szerokich kr$gów odbiorców nast$puje ich ujednolicenie, które polega na zmniejszeniu ró#nic kulturowych mi$dzy klasami spo!ecznymi.
Zjawisko to b$d"c wynikiem wzrostu poziomu dobrobytu, oddzia!ywania
%rodków masowego przekazu oraz idei równo%ci bywa tak#e 'ród!em dzia!a zmierzaj"cych do ekskluzywizacji kultury i konsumpcji poprzez ograniczanie dost$pu do dóbr, wiedzy i us!ug dla wybranych osób. Brak stylu lub
dominuj"cej ideologii powoduje, #e konsumenci staraj" si$ wykreowa& w!asny zestaw warto%ci i to#samo%ci, w efekcie czego nasila si$ indywidualizm,
mieszanie stylów oraz przybieranie przez konsumentów ró#nych ról, co
skutkuje pojawieniem si$ „konsumenta sytuacyjnego”, który dokonuje wyborów pod wp!ywem bie#"cej sytuacji3.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie przemian zachodz"cych w zachowaniu konsumentów w krajach wysokorozwini$tych oraz
skutków tej transformacji dla firm dzia!aj"cych w realiach konkurencyjnego
rynku.
Nowe trendy konsumenckie
Obecnie mamy do czynienia ze zjawiskiem nadmiernej konsumpcji,
która prowadzi do marnotrawstwa wyprodukowanych dóbr (nadprodukcja),
degradacji %rodowiska naturalnego, zwi$kszania dysproporcji w spo!ecze stwie w wymiarze lokalnym oraz globalnym, sukcesywnego niszczenia nieodnawialnych zasobów naturalnych i innych niekorzystnych zjawisk. Pomimo tego, #e konsumpcja jest atrybutem wspó!czesnej, wysokorozwini$tej
cywilizacji, a nabywca dóbr i us!ug kluczow" postaci" w konkurencyjnej go1

E. Kie#el (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa 2010,
s. 179.
Tam#e, s. 180.
3
Tam#e.
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spodarce, coraz pr$#niej dzia!aj" organizacje i ruchy konsumenckie, które za
cel stawiaj" sobie ograniczenie negatywnych zjawisk, których 'ród!em jest
nadmierna konsumpcja. Dzi$ki tej dzia!alno%ci wy!oni!y si$ nowe tendencje
w zachowaniu nabywców dóbr i us!ug, stanowi"ce przeciwwag$ dla zjawiska
nadkonsumpcji, m.in. takie jak: homogenizacja i heterogenizacja, globalizacja konsumpcji, etnocentryzm konsumencki, dekonsumpcja, domocentryzm,
ekologizacja #ycia oraz konsumeryzm polityczny i bojkoty konsumenckie.
Homogenizacja i heterogenizacja
Wspó!cze%ni konsumenci pragn" by& traktowani indywidualnie oraz
d"#" do wyra#ania siebie, co sprzyja zró#nicowaniu konsumpcji i zachowa
nabywczych. Jednak z drugiej strony globalizacja gospodarki oraz kreowane
przez media wzorce konsumpcji prowadz" do ujednolicania si$ zachowa
nabywców. W efekcie nak!adania si$ na siebie wymienionych przyczyn nast$puje jednoczesne pojawienie si$ zjawiska homogenizacji (ujednolicenia)
i heterogenizacji (ró#nicowania).
G!ównymi czynnikami homogenizacji konsumpcji s": procesy globalizacji gospodarki oraz konsumpcji i tworzenie tzw. globalnej kultury konsumpcyjnej, przesuwanie i zacieranie ró#nic w fazach #ycia ludzkiego oraz
emancypacja ekonomiczna ludzi starszych, upodabnianie si$ stylów #ycia
ró#nych grup wiekowych i spo!ecznych, zjawisko detradycjonalizacji zachowa , wzrost przestrzennej mobilno%ci, procesy urbanizacyjne, rozwój
i upowszechnienie si$ Internetu i telefonii bezprzewodowej4, 5.
Na skutek rozwoju edukacji wyd!u#a si$ czas aktywno%ci zawodowej,
a rozwój medycyny oraz powszechne korzystanie ze %wiadcze medycznych
powoduje, #e osoby w wieku emerytalnym jeszcze przez d!ugi czas pozostaj" sprawne fizycznie i mog" prowadzi& aktywny tryb #ycia. Zacieraj" si$ ró#nice w zachowaniach kobiet i m$#czyzn, co przejawia si$ podobnym sposobem ubierania, podobnymi zaj$ciami, czy pasjami, mieszka ców miast i wsi
oraz przedstawicieli ró#nych klas spo!ecznych6.
Homogenizacji sprzyja dertadycjonalizacja konsumpcji, polegaj"ca na
zmniejszaniu si$ roli lokalnych, rodzinnych, czy zawodowych tradycji. Zjawisko to mo#na zaobserwowa& w odniesieniu do zanikania folkloru oraz urbanizacji konsumpcji tj. upowszechniania si$ na wsi miejskiego stylu #ycia.
Mo#na tak#e zaobserwowa& zacieranie si$ podzia!u ról na kobiece i m$skie,
w!a%ciwe dla starszych i m!odszych osób, odpowiednie dla ludzi z ró#nych
klas7.
Ch$& piel$gnacji swoich tradycji (lub próby tworzenia nowych) mo#e
sta& si$ pocz"tkiem ró#nicowania konsumpcji, czyli heterogenizacji. Sprzyja4

Detradycjonalizacja-destrukcja tradycji, brak zobowi"za wobec rodziny, odchodzenie od lokalnych, zwyczajowych sposobów bytowania na rzecz sposobów upowszechnianych w globalnym obiegu idei i warto%ci .
5
Cz. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002, s. 145.
6
E. Kie#el (red.), Konsument i jego zachowania…, op. cit., s. 181.
7
Tam#e.
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j" temu nast$puj"ce czynniki: rozwój demokracji i poszerzenie zakresu swobód obywatelskich, zanikanie wielkich ideologii, indywidualizacja stylów #ycia i tworzenie si$ subkultur, wzrost mobilno%ci ludzi i %rodków konsumpcji,
wzrost etnocentryzmu, zmiany technologii produkcji i dystrybucji, rozwój
i upowszechnienie Internetu8.
Silne zró#nicowanie oferowanych na rynku produktów wyró#nia w!a%ciciela produktu. Jego osobowo%& maj" podkre%la& nie tylko dekoracje, wystrój wn$trza, strój, lecz tak#e przedmioty codziennego u#ytku, a nawet rzeczy osobiste. Dobra musz" !"czy& w sobie funkcje estetyczne, u#ytkowe
i marketingowe.
Nurtem, który charakteryzuje si$ poszukiwaniem produktów doskonale identyfikuj"cych w!a%ciciela jest prosumeryzm. Prosumentami s" osoby,
które z wyboru produkuj" lub wspó!produkcj" okre%lone dobra i us!ugi. Niektórzy z nich realizuj" w ten sposób w!asne pasje. Inni pragn" w procesie
zaspokajania w!asnych potrzeb uniezale#ni& si$ od masowej produkcji. Istniej" ró#ne czynniki, które prowadz" do zaanga#owania nabywców w prosumpcj$, s" to m.in.: skracanie czasu pracy, niech$& osób wykszta!conych
do przyjmowania nudnej pracy, rosn"ce koszty wykwalifikowanej si!y roboczej, wzrost zainteresowania aktywno%ci" fizyczn", jako metod" psychicznego odpoczynku, ch$& poprawy jako%ci towarów, potrzeba autoekspresji9.
Innym nurtem nastawionym na zaspokajanie zindywidualizowanych
potrzeb jest kastomeryzacja, która polega na oferowaniu przez przedsi$biorstwa dóbr i us!ug specjalnie dostosowanych do potrzeb indywidualnego
klienta. Takie podej%cie wymaga utrzymania wi$zi z klientem oraz cz$%ciowej lub ca!kowitej rezygnacji z produkcji masowej. Pomimo tego, #e strategia
ta zwi$ksza koszty, to nabywcy s" gotowi p!aci& wi$cej za wysok" jako%&
i wysoki komfort10.
Sposobem dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb konsumentów jest tak#e zasada „pay-per-use”, której istot" jest wnoszenie op!at
za rzeczywiste u#ytkowanie produktu, a nie za jego zakup. Zgodnie z now"
ide" rzeczy nie kupuje si$, lecz wypo#ycza, kiedy s" potrzebne. W wielu krajach oferuje si$ mo#liwo%& wypo#yczenia dóbr luksusowych, takich jak:
mieszkania, samochody, jachty, dzie!a sztuki, ale tak#e przedmioty codziennego u#ytku: telefony, komputery, ubrania, czy pralki. Zasad$ „pay-per-use”
ch$tnie wprowadzaj" tak#e firmy oferuj"ce oprogramowanie komputerowe,
us!ugi telekomunikacyjne oraz ubezpieczeniowe. Szybko zmieniaj"ca si$
moda i post$p technologiczny doprowadzi!y do tego, #e koszty „posiadania”
znacznie przewy#szaj" koszty wypo#yczenia, a niektóre przedmioty codziennego u#ytku ju# w momencie zakupu staj" si$ przestarza!e. Wypo#y-

8

Cz. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja…, op. cit., s. 139.
E. Kie#el (red.), Konsument i jego zachowania…, op. cit., s. 182-183.
10
Tam#e.
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czanie daje wi$c mo#liwo%& ci"g!ego bycia „na fali” i przy okazji jest znacznie
ta sze, ni# dokonywanie ci"g!ych zakupów11.
Kolejnym nurtem umo#liwiaj"cym ró#nicowanie konsumpcji jest nowy
sposób traktowania mody, polegaj"cy na jej rozprzestrzenianiu na wszystkie
dobra, które mog" stanowi& obiekt posiadania. Moda jest nie tylko dzia!aniem na rzecz upodobnienia si$, ale jest równie# sposobem na wyra#enie
indywidualno%ci i przynale#no%ci oraz jest elementem, który umo#liwia manifestowanie poszukiwanych lub istniej"cych ró#nic12.
Tendencj" sprzyjaj"c" heterogenizacji konsumpcji jest tak#e przywi"zanie wspó!czesnego konsumenta do estetyki produktów wykorzystywanych
w codziennym #yciu, czego przejawem jest postrzeganie przez konsumentów funkcjonalno%ci i walorów estetycznych produktu, jako jednej cechy.
W zwi"zku tym coraz wi$kszego znaczenia nabiera wzornictwo przemys!owe, które nadaje rys indywidualizmu nawet najprostszym dobrom codziennego u#ytku13.
Globalizacja konsumpcji
Kolejnym po homogenizacji i heterogenizacji nowym trendem w zachowaniu konsumentów jest globalizacja konsumpcji, z któr" zwi"zany jest
d!ugotrwa!y proces upodabniania i przenikania wzorców konsumpcji w skali
mi$dzynarodowej, w wyniku czego tworzy si$ tzw. globalna kultura konsumpcyjna. Konsumenci, którzy nale#" do tej kultury, potrafi" !"czy& oraz
kojarzy& te same poj$cia i warto%ci z pewnymi miejscami, lud'mi i rzeczami,
w podobny sposób postrzegaj" okre%lone symbole, marki, do%wiadczenia
i postawy14. Z opisanym zjawiskiem wi"#e si$ proces tworzenia globalnych
segmentów rynku, globalnych produktów i strategii marketingowych oraz
globalnego wizerunku firmy, co oznacza konieczno%& identyfikacji w poszczególnych krajach grup konsumentów, których !"czy wspólny %wiatopogl"d. Do tej grupy nabywców nale#" mi$dzy innymi: zamo#ni „obywatele
%wiata”, osoby, które cz$sto podró#uj", maj" rozleg!e kontakty biznesowe
oraz korzystaj" z mi$dzynarodowych mediów. Do tego grona nale#" tak#e
osoby m!ode, których styl #ycia kszta!tuj" media, poprzez przekazywanie widzom na ca!ym %wiecie tych samych obrazów15.
Kluczow" rol$ w kreowaniu, uczeniu i ujednolicaniu symboliki konsumenckiej odgrywaj" wspó!czesne media, dzi$ki którym globalne marki uzyskuj" akceptacj$ nabywców na ca!ym %wiecie. Globalne korporacje produkuj" dobra przeznaczone dla bardzo du#ej grupy nabywców o zbli#onych
11

J. Rachocka, Dekonsumpcja, domocentryzm, ekologizacja $ycia – nowe trendy konsumenckie w rozwini!tych gospodarkach rynkowych, Katedra Ekonomiki Konsumpcji Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, s. 187.
http://mikroekonomia.net/system/publication_files/1313/original/15.pdf?1315306918.
12
E. Kie#el (red.), Konsument i jego zachowania…, op. cit., s. 183.
13
Tam#e.
14
J. Wo%, J. Rachocka, M. Kasperek-Hoppe, Zachowania konsumentów-teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna 2004, s. 96.
15
E. Kie#el (red.), Konsument i jego zachowania…, op. cit., s. 184.
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potrzebach i mo#liwo%ciach nabywczych w wielu krajach (elektronika, samochody, moda, wyposa#enie domu, napoje itp.). Z kolei konsumenci marek
globalnych nabywaj"c je podkre%laj" swoj" przynale#no%& do segmentu globalnego, prezentuj" swój image, jako kosmopolityczny, modny i nowoczesny
(dotyczy nastolatków, biznesmenów, elity dyplomatycznej i rz"dowej)16.
Dobra globalne pochodz" z krajów wysokorozwini$tych i cz$sto s"
wynikiem przewagi technologicznej. Fakt ten jest szczególnie istotny dla
konsumentów z krajów s!abiej rozwini$tych gospodarczo, poniewa# jest
przejawem wysokiego standardu #ycia i pozwala zmniejszy& odczuwany dystans cywilizacyjny17. Poza tym produkty globalne przyczyniaj" si$ do skrócenia i uproszczenia procesu decyzyjnego, gdy# s" powszechnie znane
i uznane, w zwi"zku z tym nabywca redukuje ryzyko pope!nienia b!$du przy
zakupie.
Nowym zjawiskiem jest tworzenie si$ swoistych hiperprzestrzenni
i hiperrzeczywisto%ci. Hiperprzestrzenie to miejsca, które niezale#nie od lokalizacji charakteryzuj" si$ takimi samymi parametrami np. lotniska, hotele
oraz centra handlowe, które charakteryzuj" si$ du#ym podobie stwem wyst$puj"cych tam firm i produktów. Nabywcy nie maj" tam #adnych odniesie
kulturowych, s" anonimowi i funkcjonuj" w rzeczywisto%ci kosmopolitycznej.
Dla wielu osób centra handlowe maj" wr$cz magiczny charakter, poniewa#
oprócz mo#liwo%ci nabywania dóbr, umo#liwiaj" konsumentom zaspokojenie
potrzeby kontaktu z innymi, z przyrod", a tak#e potrzeb$ %wi$towania. Warto
w tym miejscu wspomnie& o zjawisku kulturowej deterytorializacji, które polega na wzajemnym przenikaniu kultur wskutek migracji np. w celu poszukiwania pracy.
Z kolei hiperrzeczywisto%& odzwierciedla wyimaginowan" lub wyidealizowan" niby-rzeczywisto%&, w której %wiat jest dobry, wolny od walk,
uprzedze i codziennych problemów trapi"cych ludzi w realnej rzeczywisto%ci. Wymieniony trend ma zwi"zek z rosn"cym zainteresowaniem grami wirtualnymi, wszelkiego rodzaju symulacjami, programami typu „reality show”,
telewizj" interaktywn", parkami rozrywki itp.
Globalizacja poci"ga za sob" zarówno pozytywne, jak i negatywne
skutki. Do pozytywnych mo#na zaliczy&18:
a) ograniczenie nadmiernej konsumpcji w krajach wysoko rozwini$tych,
b) nowe trendy w od#ywianiu, np. dieta zrównowa#ona, wegetarianizm,
c) aktywny styl #ycia, dba!o%& o zdrowie i kondycj$ fizyczn",
d) zwi$kszenie dost$pu do produktów wy#szych technologii,
e) podejmowanie dzia!a na rzecz ochrony konsumentów i %rodowiska.
Negatywne skutki globalizacji to mi$dzy innymi19:
16

J. Wo%, J. Rachocka, M. Kasperek-Hoppe, Zachowania konsumentów..., op. cit., s. 97.
K. Mazurek-(opaci ska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE,
Warszawa 2003, s. 42.
18
J. Wo%, J. Rachocka, M. Kasperek-Hoppe, Zachowania konsumentów..., op. cit., s. 104.
17
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a) zatracenie pewnych narodowych cech charakterystycznych dla poszczególnych regionów,
b) upowszechnienie konsumpcyjnego stylu #ycia,
c) polaryzacja przestrzenna, czyli rosn"cy dysonans pomi$dzy krajami zamo#nymi i s!abo rozwini$tymi, co w konsekwencji mo#e doprowadzi& do odrzucenia i izolacji krajów najubo#szych przez integruj"c" si$ gospodark$ %wiatow".
Etnocentryzm konsumencki
Innym popularnym trendem jest etnocentryzm konsumencki, który
w naukach spo!ecznych jest definiowany jako postawa polegaj"ca na traktowaniu grupy, w której si$ funkcjonuje, jako najlepszej i posiadaj"cej w!a%ciwe standardy zachowa oraz - na ogó! - negatywnym ocenianiu innych
grup w aspekcie podobie stw i ró#nic pomi$dzy nimi, a w!asn" grup" wzorcow". Jest to sposób widzenia %wiata, w którym w!asna grupa jest postrzegana jako centralna20.
Wspó!cze%ni konsumenci na skutek globalizacji mog" kupowa& takie
same produkty, kreowa& podobny styl #ycia oraz pracowa& w tych samych
korporacjach o ponadnarodowym charakterze. )yj" oni w %wiecie o zanikaj"cych granicach, wi$c potrzebuj" korzeni oraz przynale#no%ci do lokalnej
spo!eczno%ci. Wa#na jest dla nich geograficzna, j$zykowa, religijna oraz kulturowa spo!eczno%&, poniewa# dzi$ki temu mog" okre%li& w!asn" to#samo%&. Obawa przed wp!ywami z zewn"trz wzmacniaj" nacjonalizm kulturowy i postawy etnocentryczne, które przejawiaj" si$ w podkre%laniu
i docenianiu w!asnego dorobku kulturowego, który warto kontynuowa&21.
Na gruncie konsumpcji etnocentryzm przejawia si$ sk!onno%ci" nabywców do kupowania artyku!ów pochodzenia krajowego. Jest to pewien
przejaw patriotyzmu w sferze konsumpcji. Nabywca prezentuje postaw$
obywatela okre%lonego kraju i poprzez dokonywane wybory podkre%la swoj"
przynale#no%& do konkretnego obszaru geograficznego. Pod!o#em takich
postaw mo#e by& ch$& wspierania rodzimej produkcji, co mo#e prowadzi&
do wzrostu gospodarczego danego obszaru oraz przekonanie, #e lokalne
produkty s" najlepsze i maj" najwy#sz" jako%&. Opisane podej%cie mo#e
odnosi& si$ zarówno do produktów krajowych, jak równie# regionalnych.
Konsumenci, którzy s" zorientowani etnocentrycznie, kieruj" si$ przy podejmowaniu decyzji nabywczych wzgl$dami moralnymi. Musz" przy tym posiada& minimaln" wiedz$ spo!eczno-ekonomiczn", która umo#liwi im ocen$
sytuacji rynkowej, kszta!towanie w!asnych opinii w tym zakresie oraz %wiadome podejmowanie decyzji. W sytuacji, gdy konsument wi"#e nabywanie
lokalnych produktów z sytuacj" w kraju lub regionie (np. wzrost popytu na
19

Tam#e, s. 99.
K. Karcz, Etnocentryzm polskich konsumentów-bariera czy szansa w procesie integracji gospodarczej?, w: Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Uni Europejsk ,
red. K. Gutowska, I. Ozimek, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999, s. 110-111.
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lokalne produkty mo#e prze!o#y& si$ na wzrost liczby miejsc pracy), mo#e to
wzmacnia& jego postaw$ etnocentryczn".
Wielu konsumentów nie dostrzega jednak takich cech produktu, jak
kraj pochodzenia (wed!ug grupy badawczej IQS, zaledwie 7 procent polskich
konsumentów zwraca uwag$ na to, gdzie, kupowany towar zosta! wyprodukowany, w zwi"zku z tym jedynie 28 procent polskich firm wykorzystuje
w dzia!aniach marketingowych polskie pochodzenie ich produktów22). Ich
zachowanie stanowi przeciwie stwo etnocentryzmu i nazywane jest kosmopolityzmem konsumenckim. Dodatkowo w niektórych krajach powszechne
s" postawy ukierunkowane na preferowanie towarów pochodzenia zagranicznego, co nazywane jest internacjonalizmem konsumenckim. Towary wyprodukowane poza granicami danego pa stwa s" tam uwa#ane za lepsze,
bardziej presti#owe, podnosz"ce status ekonomiczny i spo!eczny ich posiadacza23.
Konsumenci Unii Europejskiej, obok istniej"cego ju# etnocentryzmu
krajowego, czy regionalnego, prezentuj" równie# etnocentryzm europejski.
Pomimo istnienia silnych zwi"zków z w!asn" narodowo%ci" i kultur", Europejczycy my%l" o sobie jako obywatelach Europy i uto#samiaj" si$ ze
wspólnymi warto%ciami, ambicjami i przynale#no%ci" do okre%lonego obszaru geograficznego. Powstanie kategorii eurokonsumenta jest przyk!adem
rozwijaj"cego si$ etnocentryzmu europejskiego, ale równie# post$puj"cej
globalizacji zachowa konsumenckich24.
Dekonsumpcja
Innym zjawiskiem, które od kilku lat mo#na zaobserwowa& w zachowaniu konsumentów, w szczególno%ci w krajach wysoko rozwini$tych, jest
%wiadome ograniczanie konsumpcji. Trend ten nazywany jest dekonsumpcj". Mo#na wymieni& cztery podstawowe czynniki, które determinuj" takie
zachowanie nabywców25: ograniczenie konsumpcji ze wzgl$du na wzrost
niepewno%ci sytuacji wspó!czesnych gospodarstw domowych (konsumpcja
asekuracyjna), ograniczenie ilo%ciowe konsumpcji na rzecz zwi$kszenia
aspiracji jako%ciowych, ograniczenie konsumpcji w sferze materialnej na
rzecz sfery niematerialnej, ograniczenie konsumpcji w celu jej racjonalizacji.
Konsumenci w wielu krajach, w tym rozwini$tych, nastawieni s" pesymistycznie do zakupów ze wzgl$du na obecn" sytuacj$ na %wiecie. Efektem przemian zachodz"cych w wielu gospodarkach jest mi$dzy innymi: recesja, niepewno%& gospodarstw domowych oraz wzrost bezrobocia, które
wi"#e si$ z marginalizacj" jednostki spo!ecznej. Ponadto takie zjawiska, jak
spekulacje gie!dowe, piramidy finansowe i inne oszustwa na du#" skal$ maj" destrukcyjny wp!yw nie tylko na grupy konsumentów, ale na ca!e gospodarki. Przyk!ad-piramida Madoffa - klasyczna piramida finansowa na wielk"
22

Solska J., Swój do swego?, Polityka 02.2013, s. 37.
E. Kie#el (red.), Konsument i jego zachowania…, op. cit., s. 184.
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skal$, która mog!a by& jedn" g!ównych z przyczyn %wiatowego kryzysu finansowego w latach 2007-2009. Jej twórca Bernard Madoff oszuka! swoich
klientów na 65 mld dolarów26. Globalny charakter gospodarki powoduje, #e
nawet najbardziej stabilne i zrównowa#one rynki na %wiecie nie s" bezpieczne i wolne od konsekwencji zjawisk, które maj" miejsce w innej cz$%ci
naszego globu. Dotyczy to nie tylko aspektów gospodarczych, ale tak#e coraz cz$stszych ataków terrorystycznych, konfliktów zbrojnych, napi$& politycznych i spo!ecznych, katastrof ekologicznych, czy naturalnych #ywio!ów
(powodzie, tr"by powietrzne, po#ary lasów) – które na skutek globalnego
ocieplenia pojawiaj" si$ w miejscach, w których do tej pory nie wyst$powa!y.
Wszystkie wymienione czynniki powoduj", #e konsumenci s" bardziej
wstrzemi$'liwi w procesie nabywczym, co przejawia si$ rezygnacj" lub odroczeniem decyzji o zakupie. Konsumenci staj" si$ bardziej sk!onni do
oszcz$dzania, co ma pomóc w ochronie gospodarstw domowych przed
szkodliwymi nast$pstwami wymienionych zjawisk. Takie zachowania nosz"
nazw$ konsumpcji asekuracyjnej (zabezpieczaj"cej)27.
Drugim powodem dekonsumpcji jest tendencja nabywców do rezygnacji z ilo%ciowego podej%cia do konsumpcji na rzecz zwi$kszenia nacisku
na jako%& dóbr. Spo!ecze stwo „ery konsumpcji” jest zm$czone nadkonsumpcj" dóbr i us!ug oraz problemami, które z niej wynikaj". Konsumenci
w krajach wysokorozwini$tych k!ad" wi$kszy nacisk na jako%& produktów
równie# dlatego, #e ilo%ciowe nasycenie potrzeb zosta!o w pe!ni osi"gni$te.
Zmiany jako%ciowe s" widoczne mi$dzy innymi w przypadku dóbr o wysokich w!a%ciwo%ciach u#ytkowych (nowoczesne technologie), estetycznych
(wzornictwo, kolorystyka, kompozycje smakowe i zapachowe), symbolicznych (presti#, styl), itp. Relacj$ ilo%&/cena zast"pi!a relacja jako%&/cena, poniewa# to w!a%nie jako%& staje si$ czynnikiem nadrz$dnym w procesie nabywczym28.
Trzeci" przyczyn" dekonsumpcji jest ograniczenie konsumpcji w sferze materialnej na rzecz sfery niematerialnej, co prowadzi do wzrostu zakupów w sferze dóbr niematerialnych, czyli us!ug (nast$puje tzw. serwicyzacja). W krajach wysokorozwini$tych systematycznie wzrasta udzia!
wydatków na us!ugi w spo#yciu ogó!em. S" one zwi"zane przede wszystkim
z zagospodarowaniem czasu wolnego (wypoczynek, rozrywka i turystyka),
us!ugami telekomunikacyjnymi i pocztowymi, co wi"#e si$ z post$pem cywilizacyjnym, rozwojem !"czno%ci satelitarnej i Internetu, ochron" zdrowia
(us!ugi prozdrowotne i profilaktyka) i edukacj" (ró#nego rodzaju studia, kursy
i szkolenia podnosz"ce kwalifikacje zawodowe i gwarantuj"ce wi$ksz" elastyczno%& na rynku pracy), jako inwestycj" w cz!owieka, zapewnieniem bezpiecze stwa (ochrona i zabezpieczenie osób i mienia), ochron" %rodowiska
26

Baj L., Wyrok w sprawie oszusta wszechczasów, 06.2009.
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(segregacja %mieci i recycling, popieraniem bada nad substancjami biodegradowalnymi), jako inwestycj" na rzecz przysz!ych pokole . Z drugiej jednak strony nast$puje pewna transformacja podej%cia do produktów: od materialnego do emocjonalnego. Konsumenci zaczynaj" preferowa&
ró#norodne doznania i prze#ycia nad posiadanie dóbr materialnych. „Rynek
dozna ” tworzony jest przez produkty „pi$kne, fascynuj"ce, przyjemne, stylowe, interesuj"ce”, a „warto%& uczuciowa” wielu dóbr przewy#sza ich warto%& u#ytkow"29. Ro%nie popularno%& produktów i us!ug, które daj" nowe lub
bardziej intensywne wra#enia, wi$ksz" mo#liwo%& eksperymentowania i ryzyka - z kategorii: #ywno%&, kosmetyki, rekreacja, sporty ekstremalne i rozrywka, np. konfitury z zielonych pomidorów, bary sushi, fondue, czekoladki
z sol", piwa smakowe w odmianach kwiatowych, kawowa Coca-Cola-czyli
tzw. sensualizm.
Czwart" przyczyn" dekonsumpcji jest d"#enie spo!ecze stw do ograniczenia konsumpcji w celu jej racjonalizacji. Jest ono spowodowane mi$dzy
innymi narastaj"cym znu#eniem i rozczarowaniem konsumentów wysokim
poziomem konsumpcji oraz %wiadomo%ci" potrzeby jej racjonalizacji, obni#eniem rangi konsumpcji w systemie warto%ci cz!owieka oraz coraz bardziej
powszechn" trosk$ o %rodowisko naturalne30. Nieuzasadniona wzgl$dami
biologicznymi i spo!eczno-kulturowymi masowa konsumpcja, doprowadzi!a
w krajach wysokorozwini$tych do zjawiska hiperkonsumpcji. Obecnie 30%
#ywno%ci kupowanej w krajach rozwini$tych wyrzuca si$ na %mietnik31. Konsumenci wydaj" si$ by& zm$czeni tak wysokim i sztucznie pobudzanym poziomem konsumpcji i coraz bardziej rozumiej" potrzeb$ jego racjonalizacji.
Zbyt du#a cz$stotliwo%& zmian nabywanych produktów powoduje, #e wielu
konsumentów zaczyna zwraca& uwag$ na produkty proste, funkcjonalne, !atwe w obs!udze, nie psuj"ce si$ i trwa!e. Dzi$ki kampaniom edukacyjnym na
rzecz racjonalnej konsumpcji i zdrowego stylu #ycia narasta krytyka nadkonsumpcji oraz trwa debata, jak równie# próba racjonalizacji niektórych jej
dziedzin. Dotyczy to przede wszystkim sposobu #ywienia, zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, us!ug medycznych, rozrywki i wypoczynku32.
Ponadto mo#na zaobserwowa& nowe, coraz bardziej rozpowszechniaj"ce si$, ciekawe zjawisko, okre%lane jako „pay-per-use” (p!a& za u#ywanie),
o czym wspomniano uprzednio33.
Dekonsumpcja wywo!ana racjonalizacj" dotychczasowych wzorców
konsumpcji mo#e wi$c stanowi& jeden z dominuj"cych trendów konsumenckich w wysokorozwini$tych krajach w XXI wieku34.
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Domocentryzm
Dzi$ki post$powi technologicznemu oraz konwergencji us!ug telekomunikacyjnych konsumenci w dobie powszechnej wirtualizacji maj" mo#liwo%& wykonywania za po%rednictwem Internetu wielu czynno%ci, które do tej
pory wi"za!y si$ z potrzeb" osobistej obecno%ci klienta w konkretnym miejscu i czasie. Ta mo#liwo%& tworzy now" tendencj$ w sferze konsumpcji
zwan" domocentryzmem.
Czynniki, które powoduj" ekspansj$ nowego trendu to35:
a) post$puj"ca indywidualizacja stylów #ycia,
b) post$p technologiczny, a w szczególno%ci powszechny dost$p do
Internetu,
c) poprawa warunków mieszkaniowych i ekonomicznych spo!ecze stwa,
d) post$puj"ca „ucieczka” w prywatno%&, jako reakcja na: zanik prywatno%ci, wzrost zainteresowania czasopismami „plotkarskimi”
oraz programami typu reality show, rozszerzenie si$ zjawiska mody na przedmioty o charakterze osobistym, rozszerzenie si$ sfery
publicznej w #yciu cz!owieka.
Konsumenci wydaj" si$ by& zm$czeni tradycyjnym dokonywaniem zakupów, nie maj" czasu sta& w kolejkach, s" coraz bardziej niecierpliwi
i zm$czeni nat!okiem informacji. Tote# coraz ch$tniej korzystaj" z wszelkich
udogodnie , które oferuje rynek. Dzi$ki temu zmniejszaj" wysi!ek i oszcz$dzaj" czas, który obecnie staje si$ coraz cz$%ciej dobrem deficytowym36.
Konsument „nowego wieku” poszukuje równowagi pomi$dzy #yciem zawodowym i prywatnym. Dzi$ki zdalnemu dost$powi do sieci korporacyjnych
zwi$ksza si$ liczba osób wykonuj"cych teleprac$. Zakupy, czy za!atwianie
spraw prywatnych (np. w sklepach, bankach, czy urz$dach) odbywa si$
w przestrzeni wirtualnej, bez konieczno%ci opuszczania w!asnego mieszkania. Coraz wi$cej osób sp$dza równie# wolny czas w gronie rodziny,
w zwi"zku z tym konsumenci organizuj" w swoich domach centra rozrywki,
które wyposa#aj" w nowoczesny sprz$t audiowizualny (zestawy kina domowego), czy domowe sieci komputerowe37. Dost$p do Internetu u!atwia tak#e
uczestnictwo w kulturze, np. poprzez s!uchanie internetowego radia, czytanie prasy, ogl"danie telewizji, czy zwiedzanie wirtualnych muzeów. Odbiorca
tre%ci mo#e by& jednocze%nie ich nadawc" i mo#e tworzy& zindywidualizowane kana!y tematyczne38. Produkty do tej pory popularne w restauracjach
i kinach pojawiaj" si$ w domach (np. piwo w beczkach typu KEG, czy zestawy do sushi).
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Dom staje si$ wi$c dla cz!owieka XXI wieku pewnego rodzaju centrum
decyzyjnym, z którego sprawnie zarz"dza on sob" w czasie i przestrzeni
zaspokajaj"c wi$kszo%& potrzeb bez fizycznego przemieszczania si$39. Domocentryzm prowadzi do wykszta!cenia konsumenta-przedsi$biorcy (tzw.
prosumenta40), dla którego praca i konsumpcja b$dzie wzajemnym przenikaniem czasów oraz miejsc, które nie s" ju# od siebie hermetycznie oddzielone, a czas wolny nie b$dzie ju# czasem konsumpcji, tylko czasem prosumpcji41.
Ekologizacja ycia
Na skutek wzrostu produkcji i masowej konsumpcji nast$puje zwi$kszenie zapotrzebowania na surowce naturalne oraz wzrasta poziom
odpadów poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych42, czego efektem jest post$puj"ca degradacja %rodowiska naturalnego. Konsumenci w krajach wysokorozwini$tych coraz bardziej dostrzegaj" zale#no%& pomi$dzy tym, co
robi", jako nabywcy dóbr, a eksploatacj" nieodnawialnych surowców naturalnych, zanieczyszczeniem gleb, wód i powietrza, wyniszczaniem lasów
oraz problemami zwi"zanymi z zagospodarowaniem rosn"cej ilo%ci odpadów43. Wzrost tej %wiadomo%ci doprowadzi! do powstania pr$#nie dzia!aj"cych ruchów ekologicznych, które promuj" ekologiczne podej%cie do konsumpcji i nawo!uj" do zmian, które ograniczy!yby jej negatywne efekty44.
Ekologizacja konsumpcji przejawia si$ w45: racjonalnym wykorzystywaniu dóbr, ograniczaniu konsumpcji tych dóbr, w produkcji których s" wykorzystuj" nieodnawialne surowce naturalne i wytwarzane s" odpady gro'ne
dla %rodowiska, konsumowaniu dóbr, których skutkiem ubocznym procesu
produkcji jest niewielka ilo%& odpadów, wzro%cie produkcji i konsumpcji dóbr
ekologicznych, racjonalnej gospodarce zapasami, rezygnacji z dóbr jednorazowego u#ytku, a wykorzystywaniu dóbr wielokrotnego u#ytku, korzystaniu
z produktów u#ywanych i dalszym przekazywaniu ich innym konsumentom
(np. odzie#, meble, ksi"#ki, sprz$t RTV i AGD), zast$powaniu komunikacji
samochodowej jazd" %rodkami komunikacji publicznej lub ekologicznymi
%rodkami transportu (np. jazda na rowerze), segregacji odpadów pokonsumpcyjnych.
Coraz wi$ksz" popularno%ci" w%ród konsumentów ciesz" si$ produkty, których proces wytwarzania odpowiada wymogom ochrony %rodowiska,
a tak#e opakowania, które s" produkowane z naturalnych surowców i nie
zawieraj" szkodliwych zwi"zków chemicznych, ulegaj" biodegradacji, nada39
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j" si$ do bezpiecznej utylizacji lub podlegaj" procesowi recyklingu. S" one
z regu!y odpowiednio oznakowane, co pomaga konsumentom w dokonaniu
%wiadomego wyboru46. Ekokonsumenci nie tylko promuj" przyjazny %rodowisku naturalnemu sposób konsumpcji, ale poprzez swoje decyzje nabywcze wymuszaj" na producentach wdra#anie proekologicznych procesów
produkcyjnych, co oznacza inwestowanie w urz"dzenia ograniczaj"ce zanieczyszczenie %rodowiska oraz stosowanie technologii, które umo#liwiaj"
powtórne wykorzystanie surowców wtórnych czy odpadów poprodukcyjnych47.
Ekologizacja #ycia przejawia si$ równie# poprzez wi$ksz" dba!o%&
o w!asne zdrowie i kondycj$ organizmu. Coraz wi$ksz" wag$ konsumenci
przywi"zuj" do piel$gnacji w!asnego cia!a oraz do prawid!owego funkcjonowania organizmu. Wzrost zainteresowania konsumentów t" kwesti" przejawia si$ g!ównie we wzro%cie wydatków na cele zdrowotne, kontroli od#ywiania (preferencja produktów naturalnych, unikanie takich, które zawieraj"
konserwanty, stosowanie diety o zró#nicowanych warto%ciach od#ywczych),
aktywno%ci fizycznej (sport, aktywny wypoczynek i rekreacja), przestrzeganiu zasad higieny osobistej, zabiegach kosmetycznych i #yciu w zgodzie
z natur"48.
Konsumeryzm polityczny i bojkoty konsumenckie
Coraz bardziej staje si$ zauwa#alny konsumeryzm polityczny, który
jest ruchem spo!ecznym, maj"cym na celu ochron$ konsumentów przed nast$pstwami dzia!a przedsi$biorstw nastawionych na maksymalizacj$ zysku
oraz szeroko poj$t" edukacj$, której zadaniem jest informowanie
o prawach konsumenckich, rzeczywistej warto%ci u#ytkowej towarów i us!ug,
bezpiecze stwie i sposobach produkcji oraz u#ytkowania, poziomie jako%ci,
cenach itp. Jego g!ównym celem jest zachowanie równowagi pomi$dzy producentami, pa stwem i nabywcami dóbr i us!ug49. ("czy w sobie ró#ne nurty
pocz"wszy od pomocy klientom w dokonywaniu racjonalnych transakcji
handlowych i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do ruchów reformatorskich, kwestionuj"cych konsumpcyjny charakter wspó!czesnej cywilizacji,
wzory konsumpcji i styl #ycia oraz wyst$puj"cych z postulatami zwi$kszenia
uczestnictwa obywateli w podejmowaniu decyzji gospodarczych50.
Konsumeryzm polityczny w aspekcie negatywnym odnosi si$ do tych
zachowa , które maj" na celu przeciwdzia!anie praktykom negatywnym ze
spo!ecznego punktu widzenia (protest przeciw polityce danego przedsi$biorstwa lub kraju), takim jak: prowadzenie dzia!a wojennych, handel broni",
46

J. Rachocka, Dekonsumpcja, homocentryzm, ekologizacja $ycia – nowe tendencje konsumenckie w rozwini!tych gospodarkach rynkowych, s. 190.
http://mikroekonomia.net/system/publication_files/1313/original/15.pdf?1315306918
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Tam#e, s. 191.
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A. Lewicka-Strza!ecka (red.), Edukacja konsumenta. Cele, instrumenty, dobre praktyki, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2006, s. 163.
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prowadzenie bada nad broni" nuklearn" i broni" masowego ra#enia,
umacnianie si$ re#imów politycznych, !amanie praw cz!owieka, !amanie praw
pracowniczych, wyzysk ludzi (szczególnie dzieci oraz pracowników z krajów
rozwijaj"cych), wszelkie formy dyskryminacji, sprzeda# podróbek produktów
oraz produktów pochodz"cych z kradzie#y, rozpowszechnianie pornografii,
obraza warto%ci narodowych, czy uczu& religijnych, wykorzystywanie zwierz"t do do%wiadcze naukowych (badania medyczne i testy kosmetyczne),
niehumanitarny chów i ubój zwierz"t, degradacja %rodowiska naturalnego,
szkodliwy wp!yw na zdrowie51.
W pozytywnym aspekcie konsumeryzm polityczny koncentruje si$ na
wspieraniu i propagowaniu dzia!a czy idei, które powoduj" pozytywne skutki spo!eczne (wsparcie polityki danego przedsi$biorstwa lub kraju), takich
jak: sprawiedliwa p!aca i sprawiedliwa cena (propagowanie zasad Fair Trade), spo!ecznie odpowiedzialny biznes, etyczne inwestowanie (zysk nie za
wszelk" cen$, uwzgl$dnienie kryteriów ekologicznych, spo!ecznych
i etycznych), prawa s!abszych grup spo!ecznych (np. prawa kobiet), etnocentryzm konsumencki (zakupy produktów pochodzenia krajowego), produkcja ekologiczna, alternatywne i ekologiczne 'ród!a energii, recykling odpadów. G!ówne formy konsumeryzmu to: antymonopolowe ustawodawstwo,
normy bezpiecze stwa produktów dla u#ytkowników i %rodowiska, testowanie jako%ci towarów, ochrona przed skutkami nieuczciwej reklamy i manipulacji %wiadomo%ci" nabywcy, informacja i poradnictwo52.
W obecnych czasach coraz cz$%ciej podkre%la si$ wspó!istnienie
w sferze ekonomicznej i politycznej dwóch odmiennych ról konsumenta:
konsumenta-nabywcy (purchaser consumer) oraz konsumenta-obywatela
(citizen consumer). Koncepcja ta nie jest nowa, gdy# obydwie kategorie s"
znane i wzajemnie przenikaj" si$ od prze!omu XIX i XX wieku do chwili
obecnej53.
Konsumenci-nabywcy w pe!ni korzystaj" z oferty wolnego rynku, natomiast konsumenci-obywatele podejmuj" dzia!ania na rzecz swojej grupy
(walka o uznanie praw konsumentów i ich ochrona), a tak#e na rzecz szeroko rozumianego dobra ogó!u. W ten sposób konsumenci-obywatele wywieraj" istotny wp!yw na kierunek politycznych reform, np. sprawiedliwy system
podatkowy, ochron$ pracowników i konsumentów przed wyzyskiem, ustawodawstwo antymonopolowe, publiczn" w!asno%& obiektów u#yteczno%ci
publicznej, etyczn" konsumpcj$ czy edukacj$ konsumenck" w szko!ach.
Francuzi wychodz"c poza tradycyjne, bierne rozumienie roli nabywcy, okre%laj" nowego, %wiadomego konsumenta mianem consomm’acteur czyli konsument-dzia!acz54.
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Konsumenci – obywatele odgrywaj" nie tylko du#" rol$ w gospodarce
narodowej, ale przede wszystkim w gospodarce globalnej. Globalizacjadzi$ki wzmocnieniu powi"za i zale#no%ci miedzy lud'mi na ca!ym %wiecieumocni!a tak#e potrzeb$ wspólnych dzia!a o zasi$gu globalnym, które mog" przyczyni& si$ do rozwi"zywania problemów w skali %wiatowej. W tym celu potrzebna jest wspó!praca, solidarno%& i odpowiedzialno%& w odniesieniu
do dzia!a podejmowanych w skali ca!ego globu przez globalne spo!ecze stwo obywatelskie55.
Podkre%la si$, #e g!ówn" przyczyn" rozwoju konsumeryzmu politycznego jest-z jednej strony-brak globalnych instytucji, które zapewni!yby zachowanie równowagi pomi$dzy producentami, pa stwem i nabywcami dóbr
i us!ug, z drugiej strony wzrost znaczenia korporacji transnarodowych, którebez nadzoru globalnych instytucji-mog" podejmowa& dzia!ania dyskryminuj"ce poszczególne kraje, czy grupy konsumentów56.
Od wielu lat nabywcy dóbr i us!ug, %wiadomi swojej si!y, organizuj"
bojkoty konsumenckie, które s" wykorzystywane w kampaniach przeciwko
pa stwom (np. apartheid w Republice Po!udniowej Afryki, czy re#im totalitarny w Birmie), korporacjom (np. przeciwko Coca-Coli, Nike, czy Nestle),
praktykom (np. testowanie na zwierz$tach) czy produktom (np. #ywno%& genetycznie modyfikowana). G!os obywateli-konsumentów s!ycha& dzi% na
walnych zgromadzeniach wielkich korporacji, w salach kinowych i galeriach,
w mediach oraz na ulicy. Dodatkowo popularno%& Internetu i serwisów spo!eczno%ciowych sprawi!a, #e kampanie skierowane przeciwko nieodpowiedzialnym firmom mog" dotrze& do milionów osób na ca!ym %wiecie w przeci"gu kilku dni i wywo!a& okre%lone skutki, jak np. spadek sprzeda#y
produktów bojkotowanej firmy57.
Jednym z przyk!adów bojkotów konsumenckich mo#e by& kampania
belgijskiej organizacji For Mother Earth pod has!em „Boycott Bush – no money for wear” skierowana przeciwko firmom, które wspiera!y kampani$ prezydenck" George’a Busha58.
Podczas, gdy bojkoty konsumenckie, czy nawet tylko ich gro'by, sta!y
si$ prawdziw" „zmor"” firm na ca!ym %wiecie, w Polsce s" one wci"# ma!o
popularnym i stosunkowo rzadko wykorzystywanym narz$dziem nacisku
konsumenckiego. Do najbardziej spektakularnych bojkotów konsumenckich
mo#na zaliczy& internetow" akcj$ przeciwko mBankowi i MultiBankowi, które-pomimo i# w Szwajcarii spad!y stopy procentowe - nie obni#y!y swoim
klientom oprocentowania kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich59. Tak#e spektakularnym przyk!adem by! problem Kompanii Piwowarskiej po tym, jak niedaleko Wawelu umie%ci!a billboard reklamuj"cy „zimnego
55
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Lecha”, który niefortunnie kojarzy! si$ ze %mierci" %.p. Prezydenta Lecha
Kaczy skiego. Kiedy TVP Kraków zaj$!a si$ t" spraw", w Internecie bardzo
szybko pojawi! si$ pomys! bojkotowania piwa tego producenta60.
Zachowania nabywcze, a lojalno#$ konsumentów
Identyfikacja oraz zaspokajanie potrzeb i oczekiwa konsumentów,
jak równie# walka o ich lojalno%& stanowi w obecnych realiach rynkowych
du#e wyzwanie dla firm.
Posiadanie przez firm$ lojalnych klientów przynosi wiele korzy%ci. Kupuj" oni wi$cej i cz$%ciej, zarówno produkty firmy, jak równie# produkty
komplementarne oraz wysokomar#owe dodatki. Koszty obs!ugi i utrzymania
sta!ych klientów s" ta sze, ni# pozyskanie nowych. Lojalni nabywcy bardziej, ni# nowi akceptuj" wy#sz" cen$ za ten sam produkt lub pakiet produktów, s" równie# adwokatami firmy mniej podatnymi na dzia!ania konkurencji.
Konsumenci pozytywnie zaanga#owani w relacje z firm", przekazuj" rady
dla przedsi$biorstwa i akceptuj" drobne problemy pojawiaj"ce si$ ze trony
firmy61.

Rys. 1. Cykle #ycia lojalno%ci
+ród!o: Na podstawie Urban W., Siemieniako D., Lojalno&% klientów. Modele, motywacja
i pomiar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 23.

Nowe trendy w zachowanich konsumenckich oraz fakt, #e firmom coraz trudniej jest zdoby& zaufanie klientów (patrz rys. 1), wymuszaj" na
przedsi$biorcach potrzeb$ nowego spojrzenia na stosowane tej pory narz$dzia marketingowe, które wspieraj" proces budowy postaw i zachowa lojalno%ciowych. Istnieje równie# potrzeba zderzenia zmian zachodz"cych w za60

Reklama „zimnego Lecha” niedaleko Wawelu przyczyn bojkotu konsumenckiego.
http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/440758,reklama_zimnego_lecha_niedaleko_
wawelu_przyczyna_bojkotu_konsumenckiego.html.
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Urban W., Siemieniako D., Lojalno&% klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 12.
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chowaniu nabywców z motywami lojalno%ci, ich nat$#eniem i dynamik" oraz
wspó!zale#no%ciami, jakie zachodz" mi$dzy nimi. Poznawanie przyczyn
prowadz"cych do wierno%ci klientów staje si$ istotnym czynnikiem w procesie budowania lojalno%ci i-w efekcie-sukcesu firmy na rynku.
Niezb$dna wydaje si$ równie# zmiana podej%cia do samej idei lojalno%ci, która oprócz nabywczych zachowa klientów oznacza tak#e ich wewn$trzn" postaw$ wobec dostawców towarów i us!ug. Traktowanie jej wy!"cznie, jako sk!onno%ci do powtarzania zakupów w zamian za nagrody
(kupowanie lojalno%ci), jest dzi% zbyt powierzchowne i nie gwarantuje sukcesu organizacji. Nieodzowne staje si$ wi$c kreowanie przez firmy nowych
strategii i taktyk marketingowych. Niezb$dny jest te# wzrost elastyczno%ci
firm oraz decentralizacja produkcji. Szczególnej troski ze strony firm wymagaj" rynki nasycone, gdzie podstawowe funkcje jednostek handlowych trac"
na znaczeniu, a nabywcy wykazuj" przesadny krytycyzm wobec oferty handlowej i w coraz mniejszym stopniu identyfikuj" si$ z dotychczas preferowanymi markami62, 63.
Miar" skuteczno%ci rynkowej firm mo#e by& wi$c umiej$tno%& nawi"zywania i utrwalania stosunków z uczestnikami rynku, oparta na budowie relacji lojalno%ciowych z klientami oraz aliansów strategicznych z partnerami
biznesowymi, za% miar" atrakcyjno%ci oferty handlowej mo#e by& zdolno%&
dostosowania si$ firm do nieustannie zmieniaj"cych si$ decyzji, zachowa
i oczekiwa konsumentów, którzy w sposób naturalny wymuszaj" zmiany,
staj"c si$ podstawowym czynnikiem procesu adaptacji firmy do wymaga
rynku64, 65.
Podsumowanie
Konsument „nowej ery”, to osoba, która nie chce pozostawa& anonimowa. Pragnie by& kim%, kto jest znany z nazwiska i imienia. Odczuwa potrzeb$ nawi"zania relacji z innymi lud'mi. Pragnie by& serdecznie traktowany, zaakceptowany jako cz!owiek oraz otoczony opiek". Oczekuje, i# b$dzie
identyfikowalny, a wi$c rozpoznawalny jako Klient danej firmy. Chce mie&
wp!yw na kszta!towanie produktów oferowanych przez producentów i dostawców us!ug, oczekuje dialogu i chce, aby jego uwagi, sugestie i do%wiadczenie by!y brane przez firmy pod uwag$66.
Konsument naszych czasów to tak#e osoba wymagaj"ca, o wysokiej
%wiadomo%ci, o krytycznym stosunku do oferty rynkowej, aktywnie poszukuj"ca informacji (st"d maleje liczba zakupów impulsywnych), która d"#y do
ograniczenia konsumpcji do poziomu zgodnego z jej naturalnymi potrzebami
oraz wra#liwa na aspekty zwi"zane z %rodowiskiem naturalnym. Dostrzega
konsekwencje swoich wyborów i ich wp!yw na jej otoczenie. Koncentruje si$
62
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nie tylko na osi"gnieciu w!asnych korzy%ci, takich jak satysfakcja, samorealizacja i wy#sza jako%& #ycia, ale równie# na osi"gni$ciu korzy%ci przez
wspólnot$, któr" reprezentuje67.
Nale#y przy tym podkre%li&, #e zaspokajanie potrzeb konsumentów
w realiach rynkowych, w których nast$puje szybka modyfikacja wzorców zachowa nabywców, to zadanie trudne i ryzykowne. Dalsza popularyzacja,
transformacja oraz radykalizacja nowych trendów konsumenckich zmusza
firmy do nowego spojrzenia i redefinicji takich poj$&, jak „potrzeba”, „lojalno%&”, czy „konsument”, który – jak cz$sto zdarza si$ to obecnie – nie powinien by& jedynie obiektem do generowania zysków firmy, ale powinien by&
traktowany jako partner w interesach. Takie podej%cie jest jednym
z czynników wp!ywaj"cych na sukces danej organizacji.
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