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Streszczenie

Celem rozważań jest analiza stosunku młodych polskich konsumentów do zja-
wiska luksusu i produktu luksusowego. Dla pełnego poznania wyżej wskazanego 
problemu przeprowadzono krytyczną analizę literatury z tego zakresu. W opraco-
waniu dokonano przeglądu dotychczas realizowanych badań w zakresie stosunku 
konsumentów do produktów luksusowych. Na potrzeby artykułu przeprowadzono 
również badanie sondażowe, na próbie 171 młodych respondentów. 

Zgodnie z wynikami badania, respondenci prezentują wysoki poziom wiedzy 
na temat produktów luksusowych, wykazują duże zainteresowanie tym obszarem. 
Postrzegają luksus w kategoriach przyjemności, świata marzeń. Jednocześnie wy-
rażają niejednoznaczne opinie w kwestii manifestowania swojego wizerunku po-
przez konsumpcję dóbr luksusowych.

Dogłębne poznanie stosunku polskich konsumentów do produktów luksuso-
wych wymaga uwzględnienia szerszego zakresu cech konsumenta. Dotychczas 
zgromadzone wyniki badań mogą jednak stanowić podstawę dla dalszych rozwa-
żań badawczych w tym zakresie.

Słowa kluczowe: luksus, produkt luksusowy, konsument dóbr luksusowych, sto-
sunek do luksusu.

Kody JEL: M31

Wstęp

Mimo znacznego poszerzenia wiedzy na temat luksusu w ostatniej dekadzie, stosunek kon-
sumentów do dóbr luksusowych wciąż stanowi obszar zbadany i poznany w niewystarczają-
cym stopniu. Jest to sytuacja paradoksalna, biorąc pod uwagę fakt, że poprawna segmentacja 
konsumentów stanowi warunek konieczny dla stworzenia oferty idealnie odpowiadającej po-
trzebom i oczekiwaniom docelowej grupy nabywców. Celem rozważań jest analiza stosunku 
młodych polskich konsumentów do zjawiska luksusu i produktu luksusowego.

Postawy konsumentów na rynku dóbr luksusowych nie są niezmienne. Mogą być kreowa-
ne i modyfikowane przez odpowiednie strategie marketingowe stosowane przez wytwórców 
dóbr luksusowych. Postawy konsumentów odgrywają istotną rolę w procesie kształtowania 
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ich zachowań nabywczych. Dlatego poznanie stosunku konsumentów do dóbr luksusowych 
jest istotne z punktu widzenia skuteczności działań marek luksusowych podejmowanych na 
rynku (Keller 1993).

Istota luksusu

Słowo „luksus” budzi często skrajne emocje. Interpretowane jest na wiele różnych 
sposobów, pobudza dyskusję zarówno w kręgach teoretyków, jak i praktyków tej dziedziny, 
a także co najważniejsze wśród konsumentów. Luksus odnosi się do każdej kategorii pro-
duktowej - wbrew pozorom stanowi więc bardzo istotny segment rynku. Mimo to wiedza na 
temat tego obszaru wymaga zarówno rozszerzenia, jak i pogłębienia. 

W literaturze odnaleźć można szerokie podejście do zjawiska luksusu i produktu luksuso-
wego, uwzględniające jego perspektywę historyczną (Berry 1994; Jevons 2007; Stern 2006), 
ekonomiczną (Bagwel, Bernheim 1996; Coelho, McClure 1993), psychologiczną (Braun, 
Wicklund 1989; Leibenstein 1950; Mason 1981; Veblen 1899), socjologiczną (Bourdieu 
1984) oraz marketingową (Dubois, Laurent 1993; Kivetz, Simons 2002; Sikora 2014).

Wśród obszarów marketingu dóbr luksusowych badaniom poddano dotychczas aspekt 
zarządzania marką (Andrus i in. 1986; Dubois, Duquesne 1993), zachowań konsumentów 
(Dubois, Duquesne 1993; Dubois, Laurent 1996; Hirschman 1988; Kemp 1998; Mason 
1992; Sikora 2014; Stanley 1988; Veblen 1899), kulturowych uwarunkowań percepcji luk-
susu (Dubois, Laurent 1996; Dubois, Paternault 1997), motywów zakupowych cechujących 
azjatyckie i zachodnie społeczeństwa (Wang, Waller 2006; Wong, Ahuvia 1998).

W literaturze z zakresu zarządzania sposób definiowania produktów luksusowych opiera 
się na wskazaniu różnic pomiędzy produktem masowym i luksusowym na podstawie takich 
cech, jak: cena, jakość, estetyka, rzadkość, wyjątkowość/oryginalność, stosunek funkcjonal-
ności do ceny (Heine 2011). Mimo że różnice te są łatwe do uchwycenia, wskazanie jedno-
znacznej granicy między produktem masowym/powszechnym i luksusowym stanowi duże 
wyzwanie. Produkty luksusowe i masowe stanowią bowiem krańcowe punkty kontinuum 
produktu. Wskazanie punktu, w którym dobro masowe staje się luksusowym nie jest jedno-
znaczne i akceptowalne dla wszystkich konsumentów (Tynan i in. 2010). Wynika to z faktu 
względności pojęcia luksusu, a w konsekwencji produktu luksusowego. Ponadto, znaczne 
utrudnienie dla konceptualizacji istoty produktu luksusowego stanowią dynamiczne zmiany 
zachodzące na rynku dóbr luksusowych. 

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych analiz literatury oraz badań z tego obszaru, 
na użytek rozważań stworzono definicję dóbr luksusowych, zgodnie z którą produkty luk-
susowe należy określić jako wysokiej jakości, drogie dobra, które są rzadkie, ekskluzywne, 
oryginalne i prestiżowe (Tynan i in. 2010), na które popyt rośnie wraz ze wzrostem ich cen 
oraz stopniem pożądania przez innych konsumentów (Leibenstein 1950), nabywane w celu 
osiągnięcia wysokiego statusu społecznego (Bagwell, Bernheim 1996) nie pod wpływem 
potrzeb, lecz pragnień (Berry 1994), nie po to, by zlikwidować dyskomfort, lecz w celu 
dostarczenia przyjemności (Kemp 1998). Definicja ta traktowana będzie jako obwiązująca 
w dalszej części rozważań podejmowanych w artykule.
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Stosunek konsumentów do luksusu w świetle wyników 
dotychczasowych badań 

Stosunek konsumentów do luksusu w kontekście produktu, stanowi przedmiot licznych 
badań, podejmowanych na całym świecie. Ich wyniki nie są jednak jednoznaczne, a podej-
ście do problemu percepcji i stosunku do luksusu ulega ciągłym zmianom. Badaniom podda-
wani są zarówno nabywcy dóbr luksusowych, jak i osoby spoza tego kręgu. Zgodnie z wy-
nikami badań prowadzonych wśród nabywców dóbr luksusowych, konsumenci z różnych 
krajów prezentują odmienny stosunek do luksusu (Hofstede, Hofstede 2004; Hult i in. 2000; 
Tynan i in. 2010). Oczywiście o różnicach w percepcji luksusu decydują kryteria doboru 
konkretnych krajów/narodowości. Najczęściej tego typu badania realizowane są w krajach 
rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, Japonia, Wielka Brytania oraz rozwijających 
się, m.in. w Chinach, Brazylii, Indiach, Rosji (Dubois i in. 2005; Shukla 2010; Wiedmann 
i in. 2009).

W Polsce badania dotyczące nabywców dóbr luksusowych prowadzone są m. in. w kon-
tekście klasy wyższej i zgłębiają aspekt socjologiczny zachowań konsumenckich jednostek 
należących do tej grupy. Ekonomiczny wymiar determinant zachowań nabywczych wyższej 
klasy średniej został zbadany przez M. Bombol. Jednak Autorka wyraźnie podkreśla duże 
trudności związane z tego typu badaniami, m.in. w związku z uwarunkowaniami historycz-
nymi funkcjonowania polskiej klasy wyższej. Jednocześnie, zauważa duże znaczenie tego 
typu badań dla skuteczności działań podejmowanych przez wytwórców dóbr przeznaczo-
nych właśnie dla odbiorców należących do klasy wyższej (Bombol 2013).

Kryterium ekonomiczne wyznaczania granic klasy wyższej również oceniane jest w pol-
skich badaniach jako niewystarczające. Kryterium poziomu dochodów nie jest rozstrzygają-
ce dla stworzenia jednoznacznej klasyfikacji polskiego społeczeństwa. Pomija ono bowiem 
istotne źródło majątku, jakim jest chociażby dziedziczenie. Co istotne, autorzy polskich ba-
dań w tym zakresie podkreślają bardzo ważną cechę polskiej klasy wyższej − „bogactwo 
w Polsce powstaje inną drogą niż w krajach zachodnich“ (Jasiecki, Pietrzak 2011; Pietrzak 
2012). Zgodnie z propozycją M. Bombol, jednoznaczne wskazanie granic klasy wyższej 
w Polsce wymaga uwzględnienia następujących kryteriów: dochodowo-zawodowego, gro-
madzonego majątku/bogactwa, prestiżu. Poznanie stosunku polskich przedstawicieli klasy 
wyższej do produktów luksusowych czy też zjawiska luksusu, wymaga uwzględnienia wy-
żej wskazanych kryteriów. 

W literaturze zagranicznej odnaleźć można wyniki badań porównawczych, dotyczących 
stosunku konsumentów do luksusu. Wśród nich dominują rozważania koncentrujące się na 
krajach azjatyckich i zachodnich (Wang, Waller 2006; Wong, Ahuvia 1998). Analizy prowa-
dzone w tym obszarze opierają się w głównej mierze na różnicach kulturowych występu-
jących między społecznościami Zachodu i Azji. Według Wong i Ahuvia (1998), na podej-
ście rynku azjatyckiego do luksusu wpływa przede wszystkim konfucjański kolektywizm, 
wyższość potrzeb grupowych nad indywidualnymi oraz wrodzona skromność i oszczęd-
ność. Konsumenci azjatyccy przypisują większe znaczenie wartościom symbolicznym dóbr 
luksusowych niż hedonistycznym aspektom ostentacyjnej konsumpcji. Przykładowo, kon-
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sumenci pochodzący z Chin, zwracają dużą uwagę na markę oraz kraj jej pochodzenia, pre-
ferują dobrze znane marki zagraniczne (Wong, Ahuvia 1998).

Coraz częściej w literaturze odnaleźć można podejście wskazujące na rosnące znaczenie 
kultury, w kontekście stosunku konsumenta do dóbr luksusowych. Kulturowe zróżnicowanie 
stosunku do luksusu, zostało wykazane między innymi w badaniach zrealizowanych przez 
Djursaa i Kragh (1998), Grunert, Grunert, Sorensen (1995), Hofstede, Steenkamp, Wedel 
(1999), Kahle, Rose, Shoham (1999), Lindridge, Dibb (2003), Dubois (1994), Tidwell, 
Dubois (1996), Tidwell, Dubois (1996). 

„Globalizacja rynku spowodowała globalizację potrzeb i upodobań nabywców pocho-
dzących z różnych krajów. Pod wieloma względami pomiędzy wartościami konsumentów 
pochodzących z różnych krajów występuje większe podobieństwo niż między wartościa-
mi konsumentów pochodzących z jednego kraju” (Anderson, He 1998, za: Hennigs i in. 
2012). Zgodnie z wynikami badań realizowanych m.in. przez S.S. Hassan i L.P. Katsanis,  
S.S. Hassan i E. Kaynak oraz B.D. Keillor, M. D’Amico, i V. Horton, „zachowania konsu-
mentów nie zmieniają się gwałtownie, wraz z przekraczaniem międzynarodowych granic” 
(Farley, Lehmann 1994). „Segmenty konsumentów występujących w różnych krajach będą 
bardziej jednorodne, niż funkcjonujące w granicach określonych państw” (Hassan, Katsanis, 
Hassan, Kaynak 1994; Keillor, D’Amico, Horton 2001).

Z tego powodu bardziej uzasadnione wydaje się stosowanie grup konsumentów, repre-
zentujących odmienne kultury, niż krajów, jako podstawy do segmentacji konsumentów 
dóbr luksusowych w kontekście stosunku nabywców do luksusu. 

W związku z powyższym, coraz częściej w literaturze oraz realizowanych badaniach, 
rozważania dotyczą nie poszczególnych krajów, a określonych kultur. Wyniki badań w tym 
zakresie wskazują na istotne różnice występujące między kulturą wschodnią i zachodnią  
(Li, Su 2007; Podoshen, Li, Zang 2011; Shukla 2010; Tsa 2005). 

Wybrane badania dotyczące stosunku konsumentów do luksusu przedstawiono w tabeli 1.
Badanie uwzględniające aspekt kulturowy, kraj pochodzenia respondenta oraz cechy ryn-

ku przeprowadzono w Indiach (rozwijający się rynek wschodni, kolektywistyczny, szybko 
rosnący rynek dóbr luksusowych) oraz Wielkiej Brytanii (rynek rozwinięty, zachodni, indy-
widualistyczny, dojrzały rynek dóbr luksusowych). W badaniu uwzględniono czteroaspek-
towy model określający stosunek do luksusu: finansowy, indywidualistyczny, socjologicz-
ny oraz funkcjonalny. Wyniki badania wykazały zarówno wiele podobieństw, jak i różnic 
w stosunku reprezentantów Indii i Wielkiej Brytanii do produktów luksusowych. W obydwu 
krajach dobra luksusowe nabywa się w celu demonstrowania swojego wysokiego statusu 
społecznego (wymiar socjologiczny). Z kolei potrzeba przynależności do grona osób wyjąt-
kowych oraz akceptacji społecznej jest zdecydowanie wyższa wśród Hindusów niż wśród 
Brytyjczyków (Shukla 2011). Jednocześnie konsumenci z Wielkiej Brytanii okazali się być 
silnymi indywidualistami. Dlatego też opinie innych na temat produktu luksusowego są 
dla nich mniej istotne niż przykładowo pochodzenie marki (wymiar indywidualistyczny). 
Reasumując, konsumenci z krajów rozwiniętych przykładają większą wagę do pochodzenia 
produktu niż ci z krajów rozwijających się.
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Tabela 1
Przegląd chronologiczny badań z zakresu stosunku konsumentów do luksusu  
Realizatorzy 

badania
Metoda i próba 

badawcza Determinanta Zmienna zależna Główne wnioski

Dubois, 
Laurent 
(1993)

Badanie europejskie; 
N, F, WB, W, H

Narodowość 
(zmienne socjo-
ekonomiczne, 
geograficzne)

Percepcja 30 marek 
luksusowych

Zmienne socjoekonomiczne wykazują sil-
niejszy wpływ na sposób percepcji luksusu 
niż zmienne geograficzne. Mimo istnienia 
pewnych różnic w percepcji między bada-
nym krajami, przyjęto funkcjonowanie euro-
konsumenta w kontekście percepcji luksusu

Tidwell, 
Dubois 
(1996)

167 respondentów; 
Australia, Francja

Narodowość Stosunek konsu-
menta do luksusu
(skala Dubois, 
Laurent)

Konsumenci z Australii wykazują bardziej 
negatywny stosunek do luksusu niż Fran-
cuzi; Francja – wykazano silny związek 
między samoświadomością konsumentów 
i koncepcją luksus w powiązaniu z teorią 
konsumpcji na pokaz

Vigneron 
(2000)

500 członków klubu 
miłośników klasycz-
nych aut; Australia, 
Nowa Zelandia

Narodowość Skala Brand Luxury 
Index – Vigneron, 
Johnson (2004)

Skala została zweryfikowana pozytywnie. 
W NZ. dominujący jest wymiar jakości; 
w Australii wymiar hedonistyczny i ostenta-
cyjnej konsumpcji 

Dubois, 
Laurent, 
Czellar 
(2001)

1848 studentów z 20 
krajów

Jakość, hedo-
nizm, rzadkość, 
wysoka cena, 
czas

Stosunek do luk-
susu

Zidentyfikowano trzy rodzaje stosunku do 
luksusu: elitaryzm, demokratyzacja, wyróż-
nianie się

Tsai (2005) 945 konsumentów 
dóbr luksusowych; 
HK, S, J, EZ (N, F, 
WB), APn (SZ, K) 

Personalne deter-
minanty zachowań 
nabywczych na 
rynku dóbr luks.

Wykazano wpływ czynników personalnych 
na zachowania nabywcze konsumentów 
dóbr luksusowych 

de Barnier, 
Valete- 
Florence 
(2006)

45 respondentów 
(nabywających 
i nienabywających 
dobra luksusowe); 
GB, F, R

Narodowość Percepcja luksusu Wykazano istotne znaczenie estetyki, wyso-
kiej jakości, historii produktu, wysokiej ceny 
oraz przyjemności we wszystkich trzech 
badanych krajach; ponadto wśród różnic 
w percepcji zidentyfikowano następujące 
istotne aspekty: − Francja – funkcjonalność 
produktu; − Wielka Brytania – aura luksusu; 
Rosja – funkcjonalność produktu; 

Shukla 
(2010)

544 respondentów; 
WB, Indie

Czynniki 
socjopsycholo-
giczne, marka, 
zmienne sytu-
acyjne

Konsumpcja na 
pokaz

Wykazano istotny wpływ czynników socjo-
-psychologicznych, marki oraz zmiennych 
sytuacyjnych na konsumpcję na pokaz. Po-
trzeba eksponowania wysokiej pozycji spo-
łecznej jest jednak na bardzo różnych pozio-
mach w badanych krajach

Podoshen, 
Li, Zhang 
(2011)

245 respondentów 
z Chin, 265 resp. 
z Ameryki Pn.

Kultura naro-
dowa

Wartości material-
ne, konsumpcja na 
pokaz

Konsumenci z Chin wykazują zdecydo-
wanie większą tendencję do materializmu 
i konsumpcji na pokaz

A.Pn. – Ameryka Północna, EZ – Europa Zachodnia, F – Francja, HK – Hongkong, J – Japonia, N – Niemcy, 
NZ – Nowa Zelandia, R – Rosja, S – Słowacja, WB – Wielka Brytania, W – Włochy, SZ – Stany Zjednoczone
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hennings i in. (2012).
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Jednocześnie zauważono silny wpływ wizerunku marki na decyzje konsumentów z oby-
dwu krajów, w których realizowano badanie. Konsumenci pożądają marek, których wizeru-
nek jest zgodny z ich wizerunkiem osobistym.

Badania uwzględniające ww. czteroaspektowy model określający stosunek konsumen-
tów do luksusu, przeprowadzono również na bardzo licznej i zróżnicowanej próbie 1848 
respondentów, pochodzących z wielu krajów (m.in. z Brazylii, Francji, Niemiec, Indii, 
Japonii, Słowacji, Węgier), również z Polski. Wnioski uzyskane w badaniu wskazują na 
kolejne istotne kryterium wydzielania grup konsumentów o zbliżonym stosunku do luksusu. 
Badacze zauważyli, że stosunek do tego zjawiska różni się w zależności od wyznania konsu-
mentów. Zgodnie z wynikami badań, przedstawiciele religii protestanckiej (Holandia, Nowa 
Zelandia, Norwegia, Dania) mają bardziej demokratyczny stosunek do luksusu. Podczas gdy 
kraje katolickie (Polska, Francja, Węgry), są bliższe ideologii elitarności (Dubois i in. 2001; 
Hennings i in. 2012). 

Badania nad percepcją luksusu oraz stosunkiem konsumentów do tego zjawiska, opierają 
się na wielu skalach oraz uwzględniają zróżnicowane zestawy zmiennych. Proces zmian 
w tym zakresie jest bardzo dynamiczny, a uzyskiwane wyniki często nie są zgodne z rezulta-
tami dotychczasowych badań. Jednomyślność w tym obszarze może zagwarantować jedynie 
kompleksowe podejście do problemu, oparte na międzynarodowych, międzykulturowych 
badaniach, uwzględniających czynniki zweryfikowane jako istotne dla poznania stosunku 
konsumentów do luksusu. 

Stosunek polskich młodych konsumentów do produktów luksusowych 
– analiza wyników badania 

Skala badająca stosunek młodych polskich konsumentów do produktów luksusowych 
została stworzona przez Dubois i Laurent w 1994 roku, następnie pozytywnie zweryfikowa-
na przez autorów w badaniach z 2001 oraz 2005 roku.

Skala składa się z 32 czynników określających stosunek konsumentów do luksusu. 
W badaniu posłużono się siedmiostopniową skalą Likerta (od „zgadzam się” w najwyższym 
stopniu, do „nie zgadzam się zupełnie”). 

Czynniki poddane ocenie odzwierciedlały stosunek konsumentów do luksusu oparty na 
wiedzy (16 czynników), zmiennych afektywnych (7 czynników) oraz zmiennych behawio-
ralnych (9 czynników).

Opisane wyniki stanowią część międzynarodowych badań realizowanych przez autorki ar-
tykułu w Polsce i Portugalii, wśród młodych konsumentów (w wieku od 18 do 25 lat). W ba-
daniu przeprowadzonym wśród studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 
wzięło udział 171 studentów w wieku 19 do 25 lat, w tym 55 mężczyzn oraz 116 kobiet.

W analizie wyników badania skalę ocen od 1 do 7 zredukowano do trzech kategorii: „nie 
zgadzam się” (oceny 1-3), „nie mam zdania” (ocena 4), „zgadzam się” (oceny 5-7). W tabeli 2 
przedstawiono wyniki uzyskane w badaniu. 
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Tabela 2
Stosunek polskich młodych konsumentów do dóbr luksusowych  

Wyszczególnienie Nie zga-
dzam się

Nie mam 
zdania

Zgadzam 
się

Wiedza na temat dóbr luksusowych
Nie wiem zbyt wiele o świecie luksusu 90 43 38
Produkty luksusowe są produktami lepszej jakości 24 29 118
Porządna „podróbka” luksusowej marki jest tak samo dobra jak oryginał 103 21 47
Produkty luksusowe są bardzo drogie 4 17 150
Moim zdaniem, produkty luksusowe są zbyt drogie, w stosunku  
do tego co oferują 20 26 125
Niewiele osób posiada naprawdę luksusowe produkty 26 24 121
Prawdziwe produkty luksusowe nie mogą być produkowane masowo 20 15 136
Produkt luksusowy nie może być sprzedawany w supermarkecie 27 13 131
Prawdziwa marka luksusowa nie reklamuje swoich produktów 96 27 48
Moim zdaniem, luksus to przyjemność 9 34 128
Aby naprawdę docenić luksusowe produkty, należy je lepiej poznać 16 26 129
Moim zdaniem, luksus jest zbędny 98 40 33
Produkt, aby był luksusowy musi być w pewnym stopniu zbędny 78 35 58
Moim zdaniem, luksus jest staroświecki (oldfashioned) 149 11 11
Moim zdaniem, luksus jest „szpanerski” (flashy) 60 22 89
Moim zdaniem, luksus jest oznaką dobrego gustu 64 44 63

Czynniki afektywne
Raczej lubię luksus 20 28 123
Nie interesuję się luksusem 107 29 35
Luksus przenosi mnie w świat marzeń 31 40 100
Produkty luksusowe sprawiają, że życie jest piękniejsze 41 37 93
Mogę mówić o luksusie godzinami 128 20 23
Nie czułbym się swobodnie w luksusowym sklepie 77 18 76
Kiedy noszę luksusowe produkty, czuję się „przebrany/a” 108 32 31

Czynniki behawioralne
Prawie nigdy nie kupuję produktów luksusowych 79 29 63
Kupuję dobra luksusowe, przede wszystkim dla przyjemności 45 38 88
Produkty luksusowe, przede wszystkim nadają się na prezenty 48 48 75
Trzeba być snobem, żeby nabywać dobra luksusowe 118 26 27
Produkty luksusowe kupujemy po to, aby pokazać kim jesteśmy 106 18 47
Dziś produktu luksusowe powinny być dostępne dla każdego 97 32 42
Osoby, które kupują produkty luksusowe, robią to po to, by udawać, 
że są bogate 94 30 47
Osoby, kupujące dobra luksusowe chcą się wyróżnić spośród reszty 
społeczeństwa 37 24 110
Osoby nabywające dobra luksusowe są wyrafinowane 57 48 66

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Zgodnie z wynikami badania, wiedza respondentów na temat dóbr luksusowych kształtu-
je się na zadowalającym poziomie, mimo że co czwarty respondent (23% badanych) przyznał 
się do braku wiedzy z tego zakresu. Jednocześnie respondenci uznają, że dopiero dogłębne 
poznanie produktu luksusowego, pozwala go docenić (76% respondentów). W dalszej czę-
ści badania, respondenci poprawnie identyfikowali jednak cechy, które świadczą o luksu-
sowym charakterze produktu, mimo że wcześniej deklarowali brak wiedzy w tym zakresie.

Według większości badanych produkty luksusowe są lepszej jakości niż produkowane 
masowo (70% respondentów), są bardzo drogie (88% respondentów), nie mogą być produ-
kowane masowo (80% respondentów) i sprzedawane w supermarketach (77% responden-
tów). Opinie te jak najbardziej są zgodne zarówno z cechami produktów luksusowych, jak 
i wyznacznikami strategii marketingowych tych dóbr.

Interesujący wydaje się fakt, że co czwarty badany (27,5% respondentów) uznaje, że 
„podróbka” produktu luksusowego może być tak samo dobra jak oryginał. Mimo że respon-
denci uznają produkty luksusowe za dobra bardzo wysokiej jakości, oceniają jednocześnie, 
że są one wciąż zbyt drogie, w stosunku do tego, co oferują (73% respondentów). Podejście 
takie potwierdza definicje produktu luksusowego, opierające się na stosunku jakości oraz 
użyteczności do ceny, zgodnie z którymi stosunek jakości oraz użyteczności produktu luk-
susowego do jego ceny jest bardzo niski. 

Według badanych, niewiele osób posiada naprawdę luksusowe produkty. Taką opinię 
podziela 3/4 ankietowanych. Ocena ta jest zgodna ze stanem faktycznym. Produkty luksu-
sowe zgodnie z definicją powinny być dostępne dla ograniczonej liczby nabywców, kreując 
jednocześnie aurę niedostępności. 

Respondenci dostrzegają wysoką wartość hedonistyczną dóbr luksusowych. Według 
75% badanych luksus utożsamiany jest z przyjemnością. W licznych definicjach, wywo-
dzących się przede wszystkim z nauk psychologicznych, produkt luksusowy zaspokaja nie 
potrzeby, lecz pragnienia konsumenta, a jego zasadnicza wartość opiera się właśnie do do-
starczeniu przyjemności.

Kolejna część badania dotyczyła czynników afektywnych, określających stosunek kon-
sumentów do produktów luksusowych. Większość badanych (72% respondentów), przyzna-
je, że lubi luksus. Jednocześnie 63% osób biorących udział w badaniu przyznaje, że intere-
suje się tym zjawiskiem. Ponad połowa respondentów ma przyjemne skojarzenia z pojęciem 
luksusu. Według 54% badanych luksus sprawia, że życie staje się piękniejsze, 58% ankieto-
wanych luksus przenosi natomiast w świat marzeń. Niewiele jest jednak osób, które chętnie 
poświęcają dużo czasu na rozmowy o luksusie. Ze stwierdzeniem „mogę mówić o luksusie 
godzinami” zgodziło się jedynie 13% respondentów.

Interesujący wydaje się stosunek respondentów do stwierdzenia „Nie czułabym się swo-
bodnie w luksusowym sklepie”. 45% ankietowanych uznaje, że przebywanie w sklepie ofe-
rującym produkty luksusowe wiąże się z pewnym dyskomfortem. Taki sam odsetek respon-
dentów czuje się natomiast w takich miejscach swobodnie.

Ostatni spośród czynników afektywnych dotyczył zgodności tożsamości respondenta 
z wizerunkiem produktów luksusowych. Blisko co piąty ankietowany (18% respondentów), 
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nosząc produkt luksusowy czułby się „przebrany”. Blisko 2/3 ankietowanych nie ma nato-
miast takich odczuć.

Ostatnia część badania obejmowała czynniki behawioralne. W tej części badania, uzyskane 
wyniki są szczególnie niejednoznaczne. Z jednej strony bowiem większość respondentów nie 
zgadza się ze stwierdzeniami „trzeba być snobem, żeby nabywać produkty luksusowe” (69% 
respondentów), „produkty luksusowe kupujemy po to, aby pokazać kim jesteśmy” (62% re-
spondentów) oraz „osoby, które kupują produkty luksusowe, robią to po to, by udawać, że są 
bogate” (55% respondentów). Z drugiej jednak strony, według 64% badanych „osoby, kupu-
jące dobra luksusowe chcą się wyróżnić spośród reszty społeczeństwa”. Z jednej więc strony 
ankietowani nie należą do osób uznających ostentacyjną konsumpcję luksusu, z drugiej zaś 
przez konsumpcję produktów luksusowych chcą manifestować swoją osobowość.

Wśród czynników behawioralnych wpływających na stosunek konsumentów do luksusu, 
na szczególną uwagę zasługuje sam fakt nabywania tej kategorii dóbr. Zgodnie z wynikami 
badania, co trzeci ankietowany nie nabywa prawie nigdy produktów luksusowych. Ponad po-
łowa badanych (51% respondentów) jeśli nabywa produkty luksusowe, robi to dla przyjemno-
ści, 43% ankietowanych uznaje natomiast, że dobra luksusowe sprawdzają się jako prezenty.

Na podstawie wyżej opisanych wyników badania można stwierdzić, że wiedza stano-
wi istotny czynnik w procesie kształtowania stosunku młodych polskich konsumentów do 
dóbr luksusowych. Nie bez znaczenia jest również aspekt uczuciowy (czynniki afektywne). 
Produkty luksusowe jednoznacznie kojarzone są w badanej grupie z przyjemnością (hedo-
nistyczna wartość luksusu). Istotnym wnioskiem jest poczucie konsumentów o elitarności 
dóbr luksusowych i towarzyszącej im aurze niedostępności. 

Podsumowanie 

Stosunek konsumentów do zjawiska luksusu, a przede wszystkim do dóbr luksusowych, 
stanowi obszar nauki oraz praktyki rynkowej, to obszar poznany w niewystarczającym stop-
niu. Dogłębne zbadanie tego problemu wymaga stworzenia narzędzia uwzględniającego nie 
tylko cechy dóbr luksusowych wpływające na stosunek konsumentów do luksusu, ale także 
indywidualnych cech nabywcy. 

Wnioski zaprezentowane w opracowaniu wskazują na duże zainteresowanie młodych 
konsumentów segmentem dóbr luksusowych, a także świadomość specyfiki tej kategorii 
produktów. Respondenci prezentują wysoki poziom wiedzy na temat produktów luksuso-
wych. Postrzegają luksus w kategoriach przyjemności, świata marzeń. Jednocześnie wy-
rażają niejednoznaczne opinie w kwestii manifestowania swojego wizerunku poprzez kon-
sumpcję dóbr luksusowych.

Należy również zaznaczyć w tym miejscu, że 37% osób biorących udział w badaniu 
„prawie nigdy nie kupuje produktów luksusowych”. Ich stosunek do luksusu opiera się więc 
na subiektywnych ocenach wynikających z obserwacji osób użytkujących produkty luksu-
sowe, samych produktów należących do tej kategorii oraz ewentualnych doświadczeń zwią-
zanych z obcowaniem ze światem luksusu. Ten rodzaj badań, dotyczących również osób nie 
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należących do grona użytkowników dóbr luksusowych, realizowany jest w wielu krajach, 
przez liczne grono badaczy. Dotyczy to zwłaszcza segmentu ludzi młodych. Osoby te z racji 
rozwijającej się siły nabywczej, w przyszłości mogą stanowić istotny segment docelowy dla 
wytwórców dóbr luksusowych. 

Badania przedstawione w artykule stanowią jedynie fragment procesu badawczego reali-
zowanego przez autorki. Dalsze analizy wyników badania obejmujące również specyficzne, 
indywidualne cechy polskich konsumentów, umożliwią głębsze poznanie problemu.

Badania nad stosunkiem konsumentów do zjawiska luksusu czy też dóbr luksusowych 
dowodzą, że jest to obszar wykazujący się dużą niejednoznacznością, a także zmiennością. 
Podejście do luksusu prezentowane przez konkretny segment konsumentów dzisiaj, może 
znacznie zmienić się w tej grupie z upływem czasu. Jednocześnie wyniki dotychczas reali-
zowanych badań pokazują, że uwzględnienie różnych kryteriów oceny tego zjawiska powo-
duje liczne dyskusje w kwestii ich jednoznacznej interpretacji. Dlatego też poprawna i pełna 
interpretacja wyników badań nad stosunkiem do luksusu wymaga szerokiego spojrzenia na 
ten problem, uwzględniającego jednak jego dużą zmienność wynikającą z niejednoznacz-
nych, jednocześnie budzących dyskusje kryteriów stosowanych w ocenie tego zjawiska.
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Attitude of Young Polish Consumers towards Luxury Products

Summary

The aim of the article is an analysis of the attitude of young Polish consumers 
towards the phenomenon of luxury and luxury products. For a full understanding 
of the above-identified problems, a critical analysis of the literature in this area was 
conducted. The studies carried out so far in the field of attitude towards luxury were 
presented in the article. For the purpose of the article, the author conducted a survey 
on a sample of 171 young respondents. 

According to the survey results, respondents represent a high level of knowl-
edge about luxury products, show a great interest in this area. They see luxury in 
terms of pleasure, the world of dreams. At the same time, they express ambiguous 
opinions in terms of manifesting their image through consumption of luxury goods.

In-depth understanding of Polish consumers’ attitude towards luxury products 
requires consideration of a broader range of consumer characteristics. Results gath-
ered so far, however, constitute a basis for further considerations in this area.

Key words: luxury, luxury product, consumers of luxury goods, attitude towards luxury.

JEL code: M31

Отношение молодых польских потребителей к предметам роскоши

Резюме

Цель рассуждений – анализ отношения молодых польских потребителей 
к явлению роскоши и к предмету роскоши. Для полного изучения вышеука-
занной проблемы провели критический анализ литературы из этой области. 
В разработке провели обзор выполненных до сих пор исследований по отно-
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шению потребителей к предметам роскоши. Для нужд статьи провели также 
зондажное обследование на выборке в 171 молодого респондента. 

В соответствии с результатами обследования респонденты представляют 
высокий уровень знаний о предметах роскоши, проявляют большой интерес 
к этой области. Они воспринимают роскошь в категориях чего-то приятного, 
мира мечт. Одновременно они выражают неоднозначные мнения о демон-
стрировании своего имиджа путем потребления предметов роскоши.

Глубокое изучение отношения польских потребителей к предметам роско-
ши требует учета более широкого диапазона черт потребителя. Тем не менее 
до сих пор накопленные результаты исследований могут собой представлять 
основу для дальнейших рассуждений в этой области.

Ключевые слова: роскошь, предмет роскоши, потребитель предметов роско-
ши, отношение к роскоши.
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