
200 HANDEL WEWNĘTRZNY 2018;4(375):200-209 (tom I)

Ewelina M. Marek
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ewa Jerzyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Libertariański paternalizm, zielony marketing i neuronauka 
jako filary zrównoważonego rozwoju

Streszczenie

Libertariański paternalizm i zielony marketing tworzą solidny zestaw bodźców 
i uwarunkowań, które pomagają konsumentom podejmować lepsze decyzje. Dzięki 
nim konsumenci mogą przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju, który jest tak 
bardzo ważny w dzisiejszej dobie walki z zanieczyszczeniem środowiska i dają-
cym się we znaki efektem cieplarnianym. W artykule przedstawiono definicje obu 
pojęć i pokazano, w jaki sposób odnoszą się do konsumenta i wspomagają jego 
proekologiczne zachowania konsumpcyjne. Zwrócono również uwagę na nowo-
czesną wiedzę z zakresu neuronauki, która może wpływać na większą skuteczność 
działań w obszarze libertariańskiego paternalizmu i zielonego marketingu. Celem 
artykułu jest wskazanie możliwości, jakie daje neuronauka do podjęcia współpracy 
rządu i przedsiębiorstw prywatnych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. 
Artykuł ma charakter przeglądowy i koncepcyjny.

Słowa kluczowe: libertariański paternalizm, zielony marketing, zrównoważony 
rozwój, neuronauka, proces decyzyjny konsumenta.

Kody JEL: D03, D18, D22, D78 

Wstęp 

Zrównoważony rozwój został wpisany w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
jako: „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań po-
litycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń” (Trybunał Konstytucyjny 1997; Sejm 
PR 2001). Niniejsza definicja zakłada interakcję zarówno rządu, sektora prywatnego i pu-
blicznego, jak i konsumentów w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Jest to skom-
plikowany proces, angażujący wielu uczestników rynku, którzy często mają sprzeczne in-
dywidualne cele: zysk przedsiębiorstwa, zaspokojenie własnych potrzeb i preferencji oraz 
interes społeczny. Ponadto, wraz z globalizacją i rozwojem technologii, szybkość zmian rze-
czywistości nabiera tempa, a oferowane produkty i usługi są coraz bardziej złożone (OECD 
2010). Ich porównywanie jest bardzo utrudnione, gdyż wymaga analizy wielu aspektów, 
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a konsument ma ograniczone zasoby kognitywne i czasowe, więc posługuje się heurystyka-
mi i „chodzi na skróty”. 

Z jednej strony, w celu ułatwienia procesu decyzyjnego konsumenta, rząd może posiłko-
wać się różnego rodzaju instrumentami politycznymi. Można do nich zaliczyć zarówno tzw. 
„instrumenty twarde”, czyli legalnie wiążące przepisy prawne (np. przepisy wprowadzające 
obowiązkową opłatę za torby foliowe) lub „instrumenty miękkie”, które nie są zobowiązu-
jące i opierają się na dobrej woli konsumenta (np. edukacja konsumenta, dobrowolne stan-
dardy dla sektora prywatnego). Należy również wspomnieć, że wiele z nich bazuje w dużej 
mierze na badaniach z zakresu ekonomii behawioralnej w ramach libertariańskiego paterna-
lizmu. Z drugiej strony, istnieją przedsiębiorstwa, które dostrzegają wrażliwość konsumen-
tów na problemy społeczne i ekologiczne. W tym kontekście Kotler (2011) zauważył, że 
istnieje potrzeba zmiany podstawowych zasad marketingu w celu zaadresowania imperatyw 
dotyczących ochrony środowiska. Koncepcja marketingu społecznego znalazła odzwiercie-
dlenie w marketingu ekologicznym (zielonym, ekomarketingu).

W artykule przedstawiono pojęcia libertariańskiego paternalizmu i zielonego marketingu 
w kontekście zrównoważonego rozwoju, a także krytyczne spojrzenie na oba pojęcia i poka-
zano, w jaki sposób neuronauka pozwala pogłębić wiedzę o konsumencie.

Ekonomia behawioralna i marketing

Ekonomia behawioralna jest szeroką poddziedziną ekonomii, która czerpie z innych 
dziedzin, takich jak psychologia, socjologia czy też neuronauka (Mruk 2017). Sięga rów-
nież do metod stosowanych w ekonomii eksperymentalnej i neoklasycznej. W dużej mierze 
reprezentuje ona wiele teorii, które uzupełniają bądź zaprzeczają istniejącym teoriom eko-
nomii neoklasycznej odnoszącym się do procesu decyzyjnego konsumenta. U jej podstaw 
leżą takie założenia, jak ograniczona racjonalność ludzi i skłonność do popełniania błędów 
poznawczych. 

Z kolei marketing definiowany jest przez Kotlera i Kellera (2013) jako proces społecz-
ny i menadżerski, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują i chcą, przez 
tworzenie, oferowanie i wymianę produktów i usług mających wartość. Celem marketingu 
jest rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb indywidualnych i społecznych w sposób efektyw-
niejszy niż robi to konkurencja. Marketing ma zapewnić zyski firmie, przez dostosowywa-
nie ofert przedsiębiorstwa do oczekiwań nabywców, segmentację rynku oraz identyfikację 
potrzeb, wartości, stylów życia odbiorców. Badania konsumentów mają przede wszystkim 
za zadanie poznać potrzeby konsumentów, żeby zaprojektować odpowiadające im produkty, 
dostępność, ceny i promocję. 

Obie dziedziny nauki koncentrują się na badaniach konsumentów (i mogą stosować po-
dobne narzędzia i metody w tym celu), ale motywacja ich badań jest różna w większości 
przypadków. Ekonomia behawioralna przede wszystkim bada zachowania konsumentów na 
rynku, aby opisać je w sposób teoretyczny. Marketing, jako nauka, bada potrzeby konsu-
mentów i proponuje narzędzia, które mogą pomóc w zaspokojeniu tych potrzeb. Ekonomia 
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behawioralna ujednolica konsumentów, natomiast marketing tworzy z nich segmenty psy-
chograficzne lub demograficzne w celu określenia cech wspólnych i wartości konsumentów.

Warto również wspomnieć o wpływie ekonomii behawioralnej na konsumenta przez po-
litykę publiczną. Wiele teorii, dotyczących przykładowo problemów z samokontrolą czy też 
wpływu norm społecznych, posłużyło stworzeniu programów politycznych, które mają na 
celu ochronę praw i interesów konsumenta w ramach tzw. „libertariańskiego paternalizmu”, 
który przybliżymy w następnej sekcji. 

Marketing również może wpływać pozytywnie na konsumenta, edukując go i przekształ-
cając ze „zwykłego” w „konsumenta zielonego”. Może stymulować popyt na produkty eko-
logiczne, zniechęcać do zakupu produktów szkodliwych i niebezpiecznych dla środowiska 
lub stygmatyzować niewłaściwe zachowania konsumenckie.

Ze względu na badania prowadzone bezpośrednio na konsumencie, warto również wspo-
mnieć neuronaukę, zajmującą się wpływem struktury i aktywności mózgu na funkcje umy-
słowe i zachowania, a dokładniej neuroekonomię i neuromarketing. Neuroekonomia jest 
uznawana za jedną z poddyscyplin ekonomii behawioralnej, która bada jak działa mózg i za-
chowuje się organizm człowieka na poziomie psychofizjologicznym podczas podejmowania 
gospodarczych decyzji (Mullainathan, Thaler 2000). Badanie aktywności mózgu, obserwa-
cja aktywności fizjologicznej czy ruchu gałki ocznej jest również domeną neuromarketingu 
(np. badanie GSR podczas oglądania reklamy). Właśnie w neuronauce możemy znaleźć 
wspólny mianownik, łączący ekonomię behawioralną z marketingiem. Za pomocą takich 
narzędzi, jak funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI), elektroencefalografia (EEG), ak-
tywność elektrodermalna skóry (GSR) czy okulograf (eyetracker) obie dziedziny próbują 
pogłębić wiedzę o konsumencie i jego procesie decyzyjnym. 

Ekonomia behawioralna a decyzje konsumenta: libertariański 
paternalizm 

Jednym z terminów, który wprowadzili zwolennicy ekonomii behawioralnej jest„liberta-
riański paternalizm” (Thaler, Sunstein 2008). Słowo „libertariański” odnosi się do wolności 
wyboru, czyli „ostatecznie decyduje konsument”. Natomiast „paternalizm” oznacza opiekę 
i ojcostwo (przykładowo rządu). Według tej terminologii, z jednej strony chodzi o zapew-
nienie wolnego wyboru, a z drugiej strony należy „opiekuńczo” przedstawić opcje do wybo-
ru konsumentowi. W rezultacie chodzi o zmianę zachowań konsumenta przez ograniczenie 
wyboru. Termin ma zastosowanie dla tworzenia polityki konsumenckiej. W tym kontekście 
możemy wyróżnić „miękki paternalizm” oraz „twardy paternalizm” (Sunstein 2014). 

W przypadku „miękkiego paternalizmu” chodzi o wspieranie decyzji konsumenckich 
przez ułatwienie wyboru. Jednym ze sposobów takiego ułatwienia są dobrowolne standardy 
opisujące produkt, które znacznie ułatwiają porównywanie produktów pod względem ich 
wpływu na środowisko. Na przykład w ostatnich latach członkowie Komisji Europejskiej 
rozważali wprowadzenie dobrowolnego standardu dla samochodów (tzw. EULES), które 
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emitują dużą ilość dwutlenku azotu. Dyskusje zostały poprzedzone badaniami nad konsu-
mentami oraz konsultacjami z władzami municypalnymi (Ntziachristos i in. 2016). 

„Twardy paternalizm” zakłada większą ingerencję rządu (czy też innego podmiotu) 
w proces decyzyjny konsumenta. Polega on na określeniu najlepszej opcji jako domyślne-
go wyboru dla konsumenta i jednocześnie zapewnieniu możliwości rezygnacji z tej opcji. 
Punktem wyjścia dla takiego podejścia jest efekt status quo. Zakłada on, że konsumenci 
zwykle pozostają przy wybranej decyzji ze względu na niechęć do jej zmiany i obawy, że 
mogliby znaleźć się w gorszej sytuacji niż poprzednio (Samuelson, Zeckhäuser 1988); czy-
nią tak nawet jeśli ta opcja nie jest dla nich najlepsza. 

Ze względu na pewnego rodzaju opory przed zmianami, konsumenci często odczuwają 
wdzięczność za wsparcie ze strony rządu, tzn. za podjęcie decyzji za nich. W kontekście 
ochrony środowiska często obserwuje się niespójność między postawą konsumenta a jego 
zachowaniem (Caruana i in. 2016). Oznacza to, że konsumenci inaczej myślą niż postę-
pują.

Chcąc pomóc konsumentom, rząd może ustalić pewne opcje domyślne, które pomogą im 
postępować zgodnie ze swoimi przekonaniami. Z tego względu, badania przeprowadzone 
przez Picherta i Katsikopoulosa (2008) pokazały, że ludzie częściej wybiorą „zieloną ener-
gię”, jeśli będzie ona sprzedawana jako domyślna. 

Zielony marketing a decyzje konsumenta

Według Zaremby-Warnke (2009), marketing ekologiczny (zielony) jest to proces zaspo-
kajania potrzeb konsumentów i społeczeństwa przez planowanie i urzeczywistnianie kon-
cepcji, cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i usług, w sposób satysfakcjonujący strony 
wymiany i równocześnie zrównoważony. Zielony marketing jest źródłem zmian w strate-
gii produktów oraz wielu innowacji wprowadzanych przez przedsiębiorstwa. Producenci 
eliminują ze składu produktów substancje, które są szkodliwe dla zdrowia konsumentów  
(jak tłuszcze rafinowane, substancje słodzące, konserwanty), wprowadzają nowe produk-
ty (np. kategorie żywności nowej generacji, takiej jak żywność funkcjonalna, ekologiczna, 
pochodząca ze sprawiedliwego handlu) lub innowacje, które modyfikują styl życia kon-
sumentów, jak butelki filtrujące do wody (zamiennik butelkowanej wody). Wykorzystują 
różnorodne sposoby oznakowania i informowania konsumentów o ekologiczności, sprawie-
dliwości swoich produktów (np. nie zawiera…, wyprodukowano bez…, Fair Trade), które 
często uzasadniają wyższą ceną. Pozyskują surowce i półprodukty od lokalnych dostawców, 
aby uczynić logistykę efektywniejszą. Trudno w tym procesie doszukiwać się altruizmu 
przedsiębiorstwa, gdyż motywacją jest poprawa reputacji, satysfakcjonowanie (z zyskiem) 
konsumentów i ich nowych eko-potrzeb lub dostosowywanie się do wymagań prawnych 
i ekonomicznych.

Przedsiębiorstwa, które stosują zielony marketing chcą wiedzieć, jak ekoatrybuty 
produktu i producenta przekładają się na decyzje zakupowe i zachowania konsumen-
tów. Czy oszczędność zużycia energii wynikająca z zakupu żarówki energooszczędnej 
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efektywnie wyjaśnia jej wyższą cenę, czy raczej podkreślać należy mniejsze rachunki za 
prąd, większe bezpieczeństwo i komfort dla oczu konsumenta, a może fakt recyklingu? 
Wyniki badań (Jerzyk i in. 2018) prowadzone w odniesieniu do decyzji zakupu ekolo-
gicznej żywności dowodzą, że konsumenci bardziej cenią sobie własne zdrowie, bez-
pieczeństwo i czas niż środowisko naturalne i jego jakość dla przyszłych pokoleń. Stąd 
skuteczna zielona komunikacja marketingowa powinna odnosić się do indywidualnej 
jakości życia konsumenta. 

Krytyka libertariańskiego paternalizmu i zielonego marketingu

Twórcy libertariańskiego paternalizmu − Sunstein i Thaler − byli często krytykowani za chęć 
manipulacji wyborów konsumenta w ramach „paternalizmu”. Arad i Rubinstein (2015) pokazali, 
że istnieją ludzie, którzy nie lubią być manipulowani (niezależnie od materialnych konsekwen-
cji). Jest to uznawane za nieetyczne i kwestionuje nazywanie paternalizmu libertariańskim.

White (2013) argumentował, że libertariański paternalizm jest słabą formą polityki pu-
blicznej, gdyż nie istnieje nikt (nawet superracjonalny ekonomista), który umiałby zdefinio-
wać najlepszy interes dla konsumenta. Swoją hipotezę opierał na fakcie, że trudno ustalić, 
jakie zachowanie jest dla kogoś dobre lub złe, skoro preferencje konsumentów tak bardzo 
się różnią. 

Marketing zaś jest obwiniany o to, że wykorzystuje nowoczesne metody, aby sprzedawać 
konsumentom to, czego oni naprawdę nie potrzebują. Z punktu widzenia zielonego marke-
tingu coraz bardziej istotna staje się zrozumiała i wiarygodna komunikacja marketingowa 
w zakresie treści ekologicznych. Bogactwo działań w ramach zielonego marketingu powo-
duje, że konsument odczuwa zamęt i dyskomfort nie mogąc porównać produktów i ocenić 
ich zrównoważenia. Minimalistyczny design produktu często sugeruje konsumentom ekolo-
giczną zawartość, a komunikaty werbalne kreują wyobrażenie eko-poprawności producenta. 
Wykorzystywanie stwierdzeń i obietnic: ulegający biodegradacji, naturalny, wyprodukowa-
ny z utylizowanych materiałów, neutralny pod względem emisji gazów cieplarnianych, na-
zywane „ekopraniem mózgu” (greenwashing) wprowadza w błąd konsumentów stanowiąc 
wątpliwą acz skuteczną zachętę do zakupu coraz większej ilości produktów (Armstrong, 
Kotler 2015). Niektóre przedsiębiorstwa oskarża się o celowe postarzanie produktów, unie-
możliwianie ich naprawy lub nawet użytkowania (kasety, płyty CD). Inne o brak spójności 
strategii wizerunkowej – promując fast fashion jednocześnie opowiadają się za recyklin-
giem, unikają używania naturalnych skór i stosują filantropię. 

Badania percepcji opakowań mało wartościowych pod względem odżywczym produk-
tów (Sobocińska 2013; Dunham 2012) dowodzą, że mogą wydawać się dla konsumentów 
zdrowsze, o ile zaopatrzone zostaną zieloną tabelą kaloryczną (w porównaniu z czerwoną) 
lub ich opakowanie będzie matowe (w przeciwieństwie do błyszczących, które wzbudza-
ją poczucie winy). Percepcja koloru i afektywny ich wpływ na zachowania konsumentów 
mogą być skutecznie wykorzystywane w marketingowych działaniach przedsiębiorstw, któ-
re nie kierują się zasadami zrównoważenia. 
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Wertykalna analiza procesu decyzyjnego dzięki neuronauce

Metody badań i narzędzia, które oferuje neuronauka, pozwoliły na stworzenie dokład-
niejszego i głębszego obrazu dzisiejszego konsumenta dzięki badaniom z zakresu ekonomii 
behawioralnej i marketingu. Przez zastosowanie neuronauki możemy „dołożyć” dodatkową 
warstwę do analizy procesu decyzyjnego. Oznacza to, że analiza rozpoznania potrzeby nie 
skończy się na zebraniu informacji od konsumenta w postaci odpowiedzi na kwestionariusz, 
ale zostanie pogłębiona o dodatkowe informacje, np. odczyt EEG lub dane z okulografu. 
Zebranie wszystkich danych może mieć miejsce podczas jednego badania. Dzięki temu ana-
liza procesu decyzyjnego może odbyć się w sposób wertykalny, czyli głębszy niż dotychczas. 

Obecnie prowadzone są badania dotyczące marnotrawstwa żywności. Głównym aspek-
tem tych badań jest śledzenie procesu decyzyjnego konsumenta za pomocą okulografu. 
Chociaż pomysł na użycie okulografu nie jest innowacyjny, to nowość polega na zasto-
sowaniu analizy zachowania pozakupowego związanego z konsumpcją. Marnotrawstwo 
żywności to jeden z ważnych problemów współczesnego społeczeństwa, który odnotowała 
ekonomia behawioralna i zielony marketing. 

Większość badań konsumenckich, przeprowadzonych do tej pory, skupiała się na podej-
mowaniu decyzji w momencie zakupu i często wymagała porównania ceny i innych cech 
produktu (Furnols, Guerrero 2014). W momencie podejmowania decyzji „czy wydać pienią-
dze, czy też nie”, cena jest najważniejsza (Ntziachristos i in. 2016). Mało jest jednak badań 
analizujących decyzje pozakupowe (Vázquez-Rowe i in. 2013). 

Konsumpcja po zakupie jest ciekawa dla ekonomii behawioralnej, która stara się wpływać 
na decyzje konsumentów dla osiągnięcia celów polityki publicznej oraz dla zielonego marke-
tingu tworzonego przez sektor prywatny. Zakres tych badań nie jest jednak typowo związany 
ze stratami i zyskami zwykle studiowanymi w postaci finansowej. Ze względu na to, że zakup 
produktu nastąpił już wcześniej, należy tutaj mówić o stratach i zyskach pośrednich, które od-
noszą się raczej do postaw dotyczących ochrony środowiska oraz oszczędzania. 

W kontekście tych badań analiza procesu decyzyjnego konsumenta pozwala: 1) ustalić, w jaki 
sposób konsumenci reagują na materiały edukacyjne o marnotrawstwie żywności; 2) przeanali-
zować podjęcie decyzji między różnymi produktami; 3) rozróżnić postawy konsumenta w kon-
tekście zanieczyszczania środowiska lub oszczędzania pieniędzy; 4) przebadać proces decyzyjny 
na podstawie ruchu gałek ocznych. Dzięki temu zdobędziemy wiedzę, którą badany konsument 
przekaże nam świadomie (przez wybory na ekranie i ankietę) i nieświadomie (przez okulograf). 
W rezultacie możemy zdobyć wiedzę dotyczącą aż czterech aspektów w ciągu ok. 20-30 minut 
od respondenta. Tradycyjne metody badań (np. ankieta) pozwoliłyby jedynie dowiedzieć się nie-
co więcej na pierwsze trzy tematy w dłuższym przedziale czasowym. 

Podsumowanie

Zrozumienie zachowań i decyzji podejmowanych przez konsumentów leży u podstaw 
zarówno ekonomii behawioralnej, jak i marketingu. Obie dziedziny starają się opisać, prze-
widzieć i wpłynąć na konsumentów. Czasami różnią się jednak metodologiami i motywacją 
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do przeprowadzania badań. Stąd też wiedza płynąca z tych dwóch dyscyplin naukowych 
może się uzupełniać. Jednym z przykładów może być porównanie libertariańskiego paterna-
lizmu z zielonym marketingiem, gdzie z jednej strony rząd, a z drugiej strony firmy, starają 
się wpłynąć na decyzje konsumenta. 

Obu uczestnikom rynku powinno przede wszystkim zależeć na takim ukierunkowaniu de-
cyzji konsumenta, żeby chronić a nie szkodzić środowisku naturalnemu. Jest to niewątpliwie 
wyzwanie, gdyż mimo wspólnego celu, jakim jest zrównoważony rozwój, każdy z uczestni-
ków rynku ma również indywidualne cele. Te ostatnie mogą się bardzo różnić od wspólnych 
interesów. Przedsiębiorstwo stosujące zielony marketing pragnie ukierunkować popyt na okre-
ślone, zrównoważone produkty, które oferuje nabywcom. Celem rządu i polityki publicznej 
jest zaś wspieranie zrównoważonego rozwoju. Połączenie wiedzy przedsiębiorstw prywatnych 
o zachowaniach konsumentów pogłębionej przez poznanie neuromarketingowe oraz możliwo-
ści oddziaływania makroekonomicznego na gospodarkę (z podbudową ekonomii behawioral-
nej), które posiada rząd może być skuteczniejsze w realizacji celu zrównoważonego rozwoju. 
Okazuje się, że dialog publiczno-prywatny na bazie neuronauki może przyspieszyć proces kre-
owania ekologicznych zachowań konsumentów, czego efektem w dłuższej perspektywie cza-
sowej będzie zrównoważony rozwój. Może też wpłynąć na lateralne podejście do wspierania 
i motywowania konsumentów i przedsiębiorstw do zachowań proekologicznych i budowania 
szerszego zrozumienia dla potrzeby oszczędzania środowiska. 

W ostatnich dwóch dekadach silnie rozwinęła się neuronauka, która przenika do innych 
dyscyplin naukowych, włączając ekonomię behawioralną i marketing. Osiągnięcia empirycz-
ne neuromarketingu uważanego za aplikację neuroekonomii (Krawczyk 2011), wydają się 
ważne z punktu widzenia predykcji zachowań konsumentów w tym również problemu marno-
wania żywności. Zrozumienie jednostkowych decyzji i preferencji konsumentów na poziomie 
fizjologicznym może doprowadzić do skuteczniejszych działań ograniczających marnotraw-
stwo żywności, które nie będą miały charakteru incydentalnego, ale systemowy i trwały. 
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Libertarian Paternalism, Green Marketing and Neuroscience  
as Pillars of Sustainable Development

Summary 

Libertarian paternalism and green marketing create a solid set of incentives and 
conditions that help consumers make better decisions. Thanks to them, consumers 
can contribute to sustainable development which is so important in today’s era of 
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combating environmental pollution and the greenhouse effect. In the article, we 
present the definitions of both concepts and show how they relate to the consumer 
and support their pro-ecological consumption behaviour. We also draw attention to 
modern knowledge in the field of neuroscience which may influence the effective-
ness of activities in the area of libertarian paternalism and green marketing. The 
article is of the review and conceptual nature.

Key words: libertarian paternalism, green marketing, sustainable development, 
neuroscience, consumer decision-making process.
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Либертарианский патернализм, зеленый маркетинг  
и нейронаука в качестве опор устойчивого развития

Резюме

Либертарианский патернализм и зеленый маркетинг создают солидный 
набор стимулов и обусловленностей, которые помогают потребителям при-
нимать лучшие решения. Благодаря им потребители могут способствовать 
устойчивому развитию, которое столь важно в нынешнее время борьбы  
с загрязнением среды и угнетающим парниковым эффектом. В статье авторы 
представили дефиниции обоих понятий и указали, каким образом они каса-
ются потребителя и способствуют его проэкологическому потребительскому 
поведению. Они обращают внимание на современные знания в области ней-
ронауки, которая может влиять на бóльшую эффективность действий в сфере 
либертарианского патернализма и зеленого маркетинга. Цель статьи – указать 
возможности, какие сулит нейронаука, для приступления к сотрудничеству 
правительства и частных предприятий для достижения устойчивого развития. 
Статья имеет обзорный и концептуальный характер.

Ключевые слова: либертарианский патернализм, зеленый маркетинг, устой-
чивое развитие, нейронаука, процесс принятия решений потребителем.
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