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Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce, 
red. Alicja Kusińska, PWE, Warszawa 2011

Nakładem wydawnictwa PWE ukazała się monografia pod redakcją naukową prof. Alicji 
Kusińskiej, zatytułowana Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce, 
przygotowana przez pracowników Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur jako 
opracowanie kończące realizację własnego projektu badawczego, finansowanego ze środ-
ków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Zespół autorski podejmuje w niej niezwykle interesującą i aktualną tematykę znaczenia 
konsumpcji we współczesnym świecie, patrząc na nią nie tylko od strony procesu zaspoka-
jania potrzeb jednostki czy gospodarstwa domowego, lecz przede wszystkim przez pryzmat 
jej wpływu na rozwój całej gospodarki, współokreślający alokację kapitału i rozwój po-
szczególnych sektorów gospodarki oraz regionów kraju. Przesłanką podjęcia zamierzenia 
badawczego stanowiącego podstawę monografii była chęć wypełnienia luki wynikającej  
z braku kompleksowego i pogłębionego spojrzenia na tak określony kontekst zjawiska kon-
sumpcji w warunkach istniejących dysproporcji rozwoju regionalnego. Kanwą przedstawio-
nych rozważań są szeroko zakrojone badania empiryczne przeprowadzone w 2010 r. wśród 
1320 gospodarstw domowych zamieszkujących sześć województw o zróżnicowanym pozio-
mie rozwoju społeczno-gospodarczego (mazowieckie, pomorskie, wielkopolskie, śląskie, 
warmińsko-mazurskie i podkarpackie) oraz dane pochodzące z badań budżetów domowych 
prowadzonych przez GUS. W ramach badań empirycznych poruszono szeroki zakres zagad-
nień związanych z konsumpcją i zachowaniami konsumentów oraz ich uwarunkowaniami 
demograficznymi i ekonomicznymi, w tym m.in. problematykę hierarchii uznawanych war-
tości i aspiracji oraz wizerunek regionów ze względu na możliwość zaspokojenia aspiracji 
osobistych i zawodowych. Przyjęto przy tym tezę, że konsumpcja, postawy konsumentów  
i subiektywne oceny możliwości, jakie istnieją w regionie, oddziałują na wyzwalanie aktyw-
nych postaw wpływających na rozwój regionu.

Przegląd wydawnictw 
i recenzje
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Całość rozważań zamyka się we Wprowadzeniu, sześciu rozdziałach merytorycznych 
oraz Zakończeniu zawierającym kluczowe wnioski.

Rozdział pierwszy poświęcono konsumpcji we współczesnej gospodarce. Zawarto w nim 
analizę ewolucji poglądów na temat konsumpcji i jej znaczenia w rozwoju regionów. Autorka 
tego rozdziału, A. Olejniczuk-Merta, zwraca uwagę na fakt szybkich zmian zachodzących  
w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu, będących efektem dostosowywania się polskiej go-
spodarki do reguł funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej. Analizuje funkcje konsump-
cji, wychodząc od jej kluczowej roli w procesie stymulowania wzrostu gospodarczego aż 
do wywoływania różnokierunkowych (pozytywnych i negatywnych) zmian w sferze spo-
łeczno-kulturowej, w tym również w sferze polityki. Wiele miejsca poświęca również iden-
tyfikacji głównych stymulatorów rozwoju, wskazując zmiany, jakie zaszły w tym zakresie  
w latach 1990–2009. Na tej podstawie Autorka zaprezentowała również koncepcję rosnące-
go znaczenia konsumpcji jako czynnika rozwoju gospodarczego w przyszłości.

Rozdział drugi, autorstwa K. Kuśmierczyk i D. Szepieniec-Puchalskiej, podejmuje wą-
tek ekonomicznych i demograficznych uwarunkowań konsumpcji w regionach. Podstawą 
analiz są dane wtórne podstawowych wskaźników demograficznych, społeczno-gospodar-
czych i ekonomicznych, zaczerpnięte z oficjalnych statystyk GUS, w tym z badań budżetów 
gospodarstw domowych, badań pierwotnych oraz opracowania Diagnoza Społeczna 2009. 
Warunki i jakość życia Polaków. Wśród czynników demograficznych Autorki analizują dane 
dotyczące zaludnienia, wskaźnika urbanizacji, przyrostu naturalnego, migracji wewnętrz-
nych i zagranicznych oraz wieku mieszkańców. W kontekście społeczno-gospodarczych 
uwarunkowań konsumpcji za godne uwagi uznano regionalne zróżnicowanie potencjału 
gospodarczego, mierzone: wskaźnikiem produktu krajowego brutto per capita w cenach 
bieżących, strukturą tworzenia wartości dodanej brutto z uwzględnieniem trzech sektorów 
(I, obejmującego rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo oraz rybactwo, II, grupującego przemysł 
i budownictwo, oraz III, skupiającego podmioty prowadzące działalność w zakresie usług 
rynkowych i nierynkowych), nakładami inwestycyjnymi brutto per capita, rozwojem przed-
siębiorczości wyrażonym liczbą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców. Kolejnym uwarunkowaniem omówionym w tym 
rozdziale było zagadnienie związane z kapitałem ludzkim i rynkiem pracy, w którego ra-
mach dokonano porównań współczynnika aktywności zawodowej, wskaźnika zatrudnie-
nia, stopy rejestrowanego bezrobocia oraz współczynnika scholaryzacji netto w szkołach 
ponadgimnazjalnych. Jako ostatnie uwarunkowanie konsumpcji Autorki analizują czynniki 
ekonomiczne w ujęciu nominalnych i realnych dochodów brutto gospodarstw domowych, 
dochodów rozporządzalnych na jedną osobę w gospodarstwie domowym, wskaźnika za-
grożenia ubóstwem i działań podejmowanych w celu poprawy sytuacji finansowej oraz 
źródeł finansowania konsumpcji (oszczędności a kredyty). Podsumowaniem jest prezen-
tacja danych dotyczących własnej, subiektywnej oceny sytuacji materialnej gospodarstw 
domowych. Posiłkując się przedstawionymi danymi za lata 2000 i 2008 lub 2009 (w zależ-
ności od dostępności materiału statystycznego), analizowanymi w układzie ogólnopolskim  
i w przekroju województw, Autorki podkreślają znaczenie demograficznych i ekonomicz-
nych uwarunkowań konsumpcji jako źródeł nierówności w rozwoju społeczno-gospodar-
czym regionów, zwracając jednocześnie uwagę na poprawę sytuacji gospodarstw domowych 
w ostatnim dziesięcioleciu, co jednak nie zmniejsza istniejących dysproporcji międzyregio-
nalnych. 
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W rozdziale trzecim, autorstwa L. Piskiewicz, przedstawiono poziom i strukturę kon-
sumpcji gospodarstw domowych w regionach. Punktem wyjścia rozważań była analiza 
terytorialnego zróżnicowania poziomu i struktury wydatków konsumpcyjnych gospo-
darstw domowych i ich dynamiki w pierwszej dekadzie XXI w. Na tej podstawie dokona-
no metodą analizy taksonomicznej skupień podziału badanych województw, tworząc trzy 
ich grupy o największych podobieństwach struktury konsumpcji, wykorzystane przy pro-
jektowaniu badań empirycznych. Pierwszą tworzą woj. pomorskie i mazowieckie, drugą 
— woj. wielkopolskie i  śląskie, a trzecią — woj. podkarpackie i warmińsko-mazurskie. 
W dalszej części rozdziału Autorka przeanalizowała wyposażenie gospodarstw domo-
wych w dobra trwałego użytku, analizując zmiany konsumpcji w tym zakresie w latach 
2000 i 2009 i identyfikując tym samym występujące tendencje. W końcowej części roz-
działu przedstawiła ocenę ważności wybranych grup potrzeb konsumpcyjnych i stop-
nia ich zaspokojenia oraz postawy wobec posiadania określonych dóbr trwałego użytku.  
W kontekście przedstawionych rozważań najlepiej są zaspokojone potrzeby mieszkańców 
badanych województw tworzących grupę drugą (Wielkopolska i Śląsk), a najmniej — po-
trzeby mieszkańców badanych województw z grupy trzeciej (woj. warmińsko-mazurskie  
i podkarpackie). 

W rozdziale czwartym A. Kusińska porusza problem pozaekonomicznych uwarunko-
wań konsumpcji w regionach. Za kluczowe wśród tych czynników zostały uznane systemy 
uznawanych wartości oraz aspiracje i poglądy na najważniejsze wyróżniki sukcesu życio-
wego. Autorka przyjmuje tezę, że wywierają one wpływ na zachowania w sferze gospodar-
czej i stanowią element kształtowania aktywności przyczyniającej się do rozwoju regionów. 
Przedstawia zróżnicowanie hierarchii uznawanych wartości wśród przedstawicieli trzech 
wyodrębnionych wcześniej grup województw, sytuując na jej szczycie dobre zdrowie wła-
sne i rodziny, rodzinę i dobre relacje z jej członkami oraz miłość i przyjaźń. Wskazuje też 
najczęściej wymieniane wyróżniki sukcesu życiowego, wśród których na pierwszy plan wy-
suwa się szczęśliwe życie rodzinne. Istotna część rozważań w tym rozdziale jest poświęcona 
problematyce oceny zadowolenia z regionu jako miejsca zamieszkania, rozwoju zawodowe-
go, rozwoju osobistego i aktywnej rekreacji. Autorka zwraca też uwagę na opinie dotyczące 
największych szans i barier rozwoju regionów, którymi wg badanych są nowe inwestycje  
i rozwój sieci handlowo-usługowej oraz wysokie bezrobocie. Interesującym zagadnieniem 
jest zaprezentowana na podstawie analizy skupień typologia konsumentów wyróżniająca 
cztery ich podstawowe typy. Autorka na podstawie przeprowadzonych badań ustaliła czę-
stość ich występowania w poszczególnych grupach województw oraz dokonała ich charak-
terystyki z punktu widzenia wartości, aspiracji i postaw.

Rozdział piąty dotyczy zachowań rynkowych konsumentów w regionach. J. Odorzyńska- 
-Kondek i A. Szymańska dokonują w nim analizy różnic sposobów dokonywania zaku-
pów przez konsumentów reprezentujących wyodrębnione grupy województw. Identyfikują 
przejawy zachowań w największym stopniu różnicujące konsumentów. Na tej podstawie 
wskazują na najwyższy poziom świadomości konsumenckiej przedstawicieli woj. mazo-
wieckiego i pomorskiego (grupa pierwsza), skutkujący wysokim racjonalizmem działań 
związanych z ochroną praw i interesów konsumenckich. Podkreślają jednocześnie najwięk-
szą podatność tego segmentu na oddziaływanie marketingowych narzędzi kształtujących 
zachowania zakupowe (np. opakowanie). Na drugim biegunie sytuują konsumentów z woj. 
warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego (grupa trzecia) jako najmniej świadomych, a jed-
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nocześnie mało podatnych na działania marketingowe. W dalszej części rozdziału Autorki 
poruszają problematykę reakcji konsumentów na nowe produkty, wskazując, że najbardziej 
innowacyjni są konsumenci w odniesieniu do produktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, 
najmniej natomiast wobec środków chemii gospodarczej. Istotna część rozważań została 
również poświęcona zagadnieniom związanym ze sposobem dokonywania zakupów, w tym 
identyfikacją miejsc ich dokonywania (w kontekście form handlu detalicznego oraz zaku-
pów internetowych), określeniem preferowanych form płatności za zakupione produkty oraz 
podatności na stosowane przez sklepy formy promocji sprzedaży. 

Ostatni rozdział monografii jest poświęcony identyfikacji trendów konsumpcji i zacho-
wań polskich konsumentów. A. Dąbrowska przedstawia w nim kierunki rozwoju współ-
czesnej konsumpcji. Analizując dwudziestoletni horyzont czasowy, zwraca uwagę na przej-
ście od modelu żywnościowego konsumpcji do modelu przemysłowego, nastawionego  
w znacznie większym stopniu na zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu. Podkreśla przy tym 
rolę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zorientowanego na wirtualizację zachowań 
konsumpcyjnych, i powszechne korzystanie z e-usług. Odnosząc się również do przemian 
społecznych, wskazuje na negatywne aspekty rozszerzającego się konsumpcjonizmu, będą-
cego efektem nie tyle konieczności zaspakajania potrzeb, ile przejawem kultu posiadania. 
Akcentując kształtowanie się zjawiska nowej kultury konsumpcyjnej, przywołuje przykład 
postępującej serwicyzacji konsumpcji oraz analizuje ważność czynników wpływających 
na decyzje zakupu różnych grup produktów, oceniając w ten sposób również racjonalizm  
i irracjonalizm zachowań. Rozważania te odnosi do wskazywanych już grup województw, 
wskazując na istnienie między nimi określonych dysproporcji. Kończąc rozdział, przedsta-
wia konkluzje odnoszące się do wizji konsumpcji w perspektywie 2050 r., przedstawiając 
prawdopodobny rozwój jej trendów uwarunkowanych m.in. postępującymi procesami glo-
balizacyjnymi. 

Monografia stanowi interesujące źródło wiedzy dla przedstawicieli środowiska nauko-
wego zajmującego się problematyką konsumpcji i zachowań konsumentów oraz wypływają-
cych z tego implikacji dla marketingu. Można ją również polecić studentom zdobywającym 
wiedzę na kierunkach ekonomicznych. Jej użyteczność powinni docenić przedstawiciele 
praktyki gospodarczej, zainteresowani lepszym rozpoznaniem zjawisk zachodzących wśród 
konsumentów i dostosowaniem do nich swojej polityki marketingowej.


