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Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów – 
konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona

Konsumpcjonizm – żądza posiadania

W konsumpcjonizmie konsumpcja rozumiana jest jako wyznacznik jakości życia 
współczesnego człowieka, który odczuwa nieustanną chęć nabywania nowych pro-
duktów i korzystania z nowych usług (Mróz, 2009, s. 13). Konsumpcjonizm ozna-
cza nadmierną konsumpcję dóbr materialnych i usług, wynikającą nie z rzeczywi-
stych potrzeb ludzkich, lecz z potrzeb pozornych (Szczepański, 1981, s.146). Są to 
potrzeby związane z posiadaniem władzy, wpływów, prestiżu oraz wyższej pozycji 
w społeczeństwie i dominacji nad innymi. Potrzeby są pozorne, nieograniczone pod 
względem ilości, rozmaitości i stopnia nasycenia. Nieracjonalne dążenie do ich za-
spokajania niesie negatywne skutki ekologiczne, społeczne i indywidualne. 

Mówiąc o nadmiernej konsumpcji, należy również wspomnieć o konsump-
cji postmodernistycznej, a więc konsumpcji nietrwałej, szybkiej i „na pokaz” 
(Słaby, 2006, s. 16-17). Trend ten utożsamia konsumpcję ze sposobem spędzania 
wolnego czasu, metodą na poprawę humoru, formą nagrody, sposobem na nudę. 
Konsumenci spędzają swój wolny czas w ogromnych centrach handlowych zwa-
nych „świątyniami konsumpcji”, gdyż umożliwiają one zaspokojenie wielu potrzeb 
w jednym miejscu. Są one dla konsumenta również „odskocznią” od codzienności. 
Konsumpcja postmodernistyczna neguje tradycyjne systemy wartości i poszukiwa-
nie w konsumpcji indywidualnej tożsamości konsumenta (Mazurek-Łopacińska, 
2003, s. 51). 

Coraz rzadziej przeszkodą w ciągłej konsumpcji są ograniczenia budżetowe, bo-
wiem konsument może je łatwo ominąć, zaciągając pożyczki. Konsumpcja „na kre-
dyt” wytworzyła iluzję nieograniczonych możliwości konsumpcyjnych. O pożyczkę 
można się ubiegać nie tylko w instytucjach finansowych takich jak banki czy SKOK-i. 
Jak wynika z Raportu Biura Informacji Kredytowej, coraz większą popularnością 
wśród konsumentów cieszą się również firmy pożyczkowe, kuszące reklamowymi 
hasłami: „gotówka od ręki”, „kredyt dla każdego” czy „pożyczka na dowolny cel”. 
Równie popularną formą konsumpcji „na kredyt” jest też oferowana przez placówki 
handlowe sprzedaż ratalna.
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Współczesne potrzeby konsumentów

Rynek już dawno został nasycony produktami zaspokajającymi podstawowe po-
trzeby konsumentów. Jednak, aby gospodarka mogła prawidłowo się rozwijać, nie-
zbędny jest nieustanny wzrost konsumpcji (Bywalec, 2007, s. 163-164). Zachowanie 
płynności tego procesu wymaga kreowania wciąż nowych potrzeb. Odpowiedzią 
konsumenta na ten mechanizm jest nieustanna pogoń za tym co nowe. Zjawisko to 
zostało nazwane przez Z. Baumana procesem efemeryzacji1. Konsument odczuwa 
chęć posiadania nowszego modelu samochodu, telewizora, telefonu komórkowego, 
chce korzystać z najnowszych usług trenera personalnego, jadać w najnowszych re-
stauracjach, czy sięgać w sklepie po nowy zapach płynu do płukania tkanin. Powodem 
takiego zachowania jest m.in. obawa o utratę czegoś ważnego. Konsumentowi nie-
ustannie towarzyszy poczucie straty. Jest to związane z  ciągłą chęcią posiadania. 
Nawet w momencie zakupu produktu konsument często odczuwa brak pewności, czy 
wybrany produkt usatysfakcjonuje go, zastanawiając się tym samym, czy wybór cze-
goś innego nie byłby bardziej trafny. Powoduje to niepełne zaspokojenie potrzeby, 
prowadzące prędzej czy później do kolejnych zakupów. W ten sposób domy i miesz-
kania zamieniają się w „magazyny” konsumentów, służące do przechowywania roz-
maitych produktów, zarówno tych potrzebnych, jak i tych bezwartościowych i całko-
wicie zbędnych. 

W Stanach Zjednoczonych powstał program dokumentalny „The Hoarders” 
(tłum. – osoby gromadzące zapasy), przedstawiający problem związany z nadmierną 
konsumpcją połączoną ze zjawiskiem zwanym zespołem zbieractwa, inaczej syllogo-
manią. Jest to kompulsywne gromadzenie rzeczy, często bezużytecznych i bezwarto-
ściowych, co wynika z lęku przed ich utratą. Choroba ta w dłuższym okresie powo-
duje dezorganizację życia społecznego i zawodowego. W amerykańskim programie 
pokazano, do czego może doprowadzić nadmierna konsumpcja. Osoby dotknięte 
syllogomanią oraz te, które chciałyby ograniczyć ilość zgromadzonych w domach 
przedmiotów, mogą zatrudnić coacha, który pomoże im uporać się z tym problemem. 
Mogłoby się wydawać, że jest to sposób na ograniczenie konsumpcji, jednak w du-
żej mierze sprowadza się on jedynie do wykreowania kolejnego produktu w postaci 
usługi trenera-doradcy. To nic innego jak wykreowanie nowej potrzeby konsumpcyj-
nej, wynikającej z pojawienia się wielu innych potrzeb w przeszłości. Innymi słowy, 
najpierw konsument jest namawiany do zakupów, następnie dokonuje kolejnego za-
kupu w postaci usługi osoby, która pomoże mu w pozbyciu się produktów wcześniej 
zakupionych. 

1   Czy to jeszcze zakupy, czy to już rozrywka, http://www.bankier.p [dostęp: 19.02.2014].
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Konsumpcja przyszłych pokoleń

Nadmierna i niezrównoważona konsumpcja jest wynikiem szybkiego wzrostu go-
spodarczego, zapoczątkowanego w drugiej połowie XX w., industrializacji i urbani-
zacji poszczególnych regionów i krajów oraz zwiększenia zamożności społeczeństw. 
Podwyższenie jakości życia oraz postęp techniczny w procesach produkcji dopro-
wadziły do konsumpcji w znacznym stopniu przekraczającej faktyczne potrzeby 
współczesnego konsumenta. Nieopanowana konsumpcja prowadzi do degradacji 
środowiska poprzez nadmierną eksploatację odnawialnych i nieodnawialnych zaso-
bów naturalnych, przyczynia się do marnotrawstwa dóbr i pracy ludzkiej, jak również 
powoduje powstawanie znaczących ekonomicznych dysproporcji między ludźmi. 
Dysproporcje te są szczególnie zauważalne między mieszkańcami krajów rozwi-
niętych gospodarczo, którzy stanowią zaledwie jedną piątą populacji na świecie, 
a mieszkańcami krajów globalnego Południa. Zgodnie z raportem WBCSD (World 
Business Council for Sustainable Development) zdecydowana większość miesz-
kańców krajów rozwijających się to osoby żyjące w ubóstwie. Połowa ludności na 
świecie wydaje niecałe 2 dolary dziennie. Prawie miliard mieszkańców ziemi cierpi 
z powodu niedożywienia. Z jednej strony mamy do czynienia z nieustanną chęcią 
posiadania w krajach rozwiniętych, prowadzącą do nadmiernie wysokiego poziomu 
produkcji i konsumpcji, z drugiej zaś – z intensywnym eksploatowaniem zasobów 
naturalnych w krajach najsłabiej rozwiniętych, w celu zapewnienia sobie środków 
do życia. Efektem tego jest degradacja ekosystemu naszej planety na poziomie 60% 
na przestrzeni ostatnich 50 lat. Jednocześnie z każdym rokiem przybywa ludności 
na świecie. Szacuje się, że do 2050 r. liczba mieszkańców naszej planety przekroczy 
9 miliardów. Populacja ta będzie musiała dostosować się do warunków, jakie wów-
czas będą panowały na Ziemi. Już teraz naukowcy przestrzegają przed negatywnymi 
skutkami działalności człowieka, takimi jak: zmiany klimatyczne, ograniczenie do-
stępu do wody pitnej związane z podniesieniem się poziomu mórz i oceanów, pro-
blem głodu i niedożywienia na świecie, rozprzestrzenianie się chorób, wyginięcie 
wielu gatunków roślin i zwierząt, czy anomalie pogodowe2.

Zgodnie z raportem WWF (World Wide Fund for Nature) do 2030 r., aby zaspo-
koić potrzeby na obecnym poziomie, ludzkości potrzebne będą zasoby naturalne z co 
najmniej jeszcze jednej planety. Opinii w tej kwestii jest wiele, jednak bez względu 
na poziom realności zagrożeń pewne jest, że model i struktura konsumpcji wymagają 
zmian o charakterze globalnym3. 

2  Sustainable Consumption. Facts and Trends: From a business perspective, World Business Council for Sustainable 
Development (2008), Brussels, http://www.wbcsd.org [dostęp: 20.02.2014].
3  Living Planet Report WWF (2012), www.wwf.pl [dostęp: 21.02.2014].
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Lepsze oblicze konsumpcji

Skala zagrożenia wynikającego z nadmiernej konsumpcji doprowadziła do wykre-
owania drugiego oblicza współczesnej konsumpcji – konsumpcji świadomej, trwałej 
i zrównoważonej. Zrównoważona konsumpcja jest elementem idei zrównoważonego 
rozwoju (ang. sustainable development), czyli takiego rozwoju, który „dąży do po-
prawy jakości życia przy zachowaniu równości społecznej, bioróżnorodności i bo-
gactwa zasobów naturalnych. Rzecz w tym, aby dążąc do dobrego życia, nie znisz-
czyć przyrody, od której uzależnione jest życie na Ziemi, nie wyczerpać wszystkich 
zasobów naturalnych, w następstwie czego nie zostanie ich dla ludzi, którzy będą tu 
żyli w przyszłości, ani też dążąc do poprawy jakości własnego życia nie skazywać na 
biedę innych” (gerwin, 2008). Idea ta łączy rozwój gospodarczy, ochronę środowiska 
i sprawiedliwość społeczną w skali lokalnej, regionalnej oraz globalnej, przeciwsta-
wiając się jednocześnie dążeniu do nieustannego osiągania wzrostu gospodarczego, 
bez względu na poniesione koszty społeczne i środowiskowe. Zrównoważona kon-
sumpcja oznacza zatem zaspokajanie potrzeb w taki sposób, aby nie zmniejszać moż-
liwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń. 

Trwała i zrównoważona konsumpcja jest równoważona w następujących aspek-
tach (Kiełczewski, 2008, s. 57-58):
 – ekonomicznym (ustalenie takich proporcji między bieżącą a przyszłą konsump-

cją, które nie przyczyniają się do zaburzeń równowagi gospodarczej),
 – ekologicznym (maksymalizacja użyteczności konsumpcji przy zachowaniu uży-

teczności i jakości zasobów naturalnych i środowiska przyrodniczego),
 – społecznym (względnie równe rozłożenie konsumpcji, czyli dostępność dla ludzi 

niezależnie od czasu i przestrzeni oraz preferowanie form konsumpcji nie powo-
dujących problemów społecznych),

 – psychologicznym (konsumpcja przyczyniająca się do wzrostu jakości życia),
 – demograficznym (uwarunkowania demograficzne nie stanowią trwałej bariery 

wzrostu konsumpcji),
 – przestrzennym (sposoby zaspokajania potrzeb nie naruszają zasad ładu prze-

strzennego),
 – intertemporalnym (powyższe założenia są możliwe do zrealizowania w nieograni-

czonej perspektywie czasowej).
Praktyczna realizacja koncepcji zrównoważonej konsumpcji stała się podsta-

wowym celem działań Unii Europejskiej w obszarze polityki związanej z ochro-
ną środowiska i polityki konsumenckiej, mającej na celu dążenie do zwiększenia 
świadomości konsumentów, a także wzmacnianie ich praw w zakresie dostępu do 
informacji o produkcie i producencie oraz zapewnienia bezpieczeństwa oferowanych 
produktów. Niezbędna jest także edukacja konsumentów ukierunkowana na cele i za-
łożenia zrównoważonego rozwoju, jak również na wdrażanie zasad zrównoważonej 
konsumpcji w życiu codziennym (Kobylińska, Zbierzchowska, 2011). 
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Jednym z ważniejszych czynników prowadzących do zrównoważonej konsump-
cji jest rosnąca świadomość konsumentów. Konsument świadomy to osoba, która 
zbiera informacje o produkcie i w momencie zakupu posiada dużą wiedzę o nim. To 
osoba dociekająca, pytająca o pochodzenie nabywanego produktu, jego skład, me-
tody produkcji czy społeczną odpowiedzialność producenta. Konsument świadomy 
to również osoba rozsądna, mająca szacunek dla środowisku naturalnego. Rosnąca 
świadomość przyczyniła się do stworzenia nowego profilu konsumenta, który jest 
wymagający, racjonalny z punktu widzenia optymalizacji zakupów i bardziej mobil-
ny, zarówno w realnym jak i wirtualnym świecie. Wpływa to na jego decyzje zakupo-
we, co w dłuższym okresie kształtuje popyt, jak również generuje zmiany na rynku.

Paradoksalnie, nasze wybory często nie odzwierciedlają naszych faktycznych po-
trzeb, tylko zaspokajają potrzeby, które w danym momencie są społecznie pożądane. 
Motywem kupna produktu często jest potrzeba, która zaistniała w wyniku posiadania 
tego produktu przez innych konsumentów, co wpłynęło na wysoki stopień jego po-
żądania. Źródła potrzeb człowieka mogą mieć charakter biologiczno-psychiczny, jak 
również społeczno-kulturowy (Bywalec, 2010, s. 17). Człowiek żyjąc wśród innych 
ludzi funkcjonuje w różnych układach społecznych, takich jak: rodzina, środowisko 
pracy, społeczeństwo itp. W każdym z nich obowiązują określone systemy wartości 
i wzorce zachowań. Proces ten nie jest jednak zjawiskiem nowym. Już od stuleci 
potrzeby konsumenta często były kreowane nie przez niego samego, lecz otoczenie, 
w jakim się znajdował. Zależność ta może prowadzić do niekorzystnych zachowań 
konsumpcyjnych – wymuszenie zakupu nowszego modelu samochodu przez otocze-
nie, jak również do rozwoju trwałej i zrównoważonej konsumpcji – wymuszenie za-
kupu samochodu hybrydowego przez otoczenie.  

Kolejnym trendem, zbliżającym współczesną konsumpcję w kierunku konsump-
cji zrównoważonej, jest ekokonsumpcja. Jest to konsumpcja zorientowana na ochronę 
środowiska. Wytwarzanie żywności ekologicznej odbywa się w sposób nienaruszający 
równowagi ekologicznej, przy wykorzystaniu naturalnych metod, bez użycia sztucz-
nych nawozów, syntetycznych środków ochrony roślin, antybiotyków czy genetycznie 
modyfikowanych organizmów. Taka metoda produkcji zapewnia czystość wód grunto-
wych, chroni gleby przed zanieczyszczeniem i ogranicza wypłukiwanie z nich skład-
ników odżywczych. głównym celem rolnictwa ekologicznego jest wytwarzanie wyso-
kiej jakości żywności, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne.

Wśród aktualnych trendów w konsumpcji zbieżnych z ideą równoważonego roz-
woju można wymienić także etnocentryzm konsumencki, czyli preferowanie pro-
duktów krajowych i lokalnych (Słaby, 2006, s. 16-17). Nie chodzi tu o całkowite 
zaprzestanie wymiany handlowej między krajami, lecz o racjonalne wyselekcjono-
wanie importowanych produktów. Konsumpcja etnocentryczna zachęca zarówno 
do wyboru produktów regionalnych, jak i do konsumpcji produktów zgodnie z ich 
sezonowym charakterem, wspierając tym samym środowisko naturalne i lokalnych 
producentów żywności. 
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Schemat 1
Dwa oblicza współczesnej konsumpcji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Słaby (2006).

Idea zrównoważonego rozwoju zachęca do głębszej analizy wartości wyborów 
konsumpcyjnych, wymuszając odpowiedzialność za ich dokonywanie. Konsument 
odpowiedzialny zna i potrafi egzekwować swoje prawa konsumenckie, jest świado-
my swojej siły rynkowej i poprzez swoje wybory potrafi w odpowiedni sposób nią 
zarządzać. Dzięki temu może wpływać na zmianę w postępowaniu przedsiębiorców. 
Odpowiedzialność konsumencka może kształtować nie tylko zachowania przedsiębior-
ców, ale także rynek produktów. Podejmując decyzje dotyczące zakupu określonego 
produktu, konsument wpływa na popyt na ten produkt, co w dłuższym okresie przekła-
da się na wielkość podaży. Wzrost popytu może spowodować wzrost podaży, a ogra-
niczenie bądź całkowite zaniechanie zakupu określonego produktu może prowadzić 
do zmniejszenia produkcji lub całkowitej likwidacji linii produkcyjnej. Konsument, 
mający na względzie odpowiedzialność konsumencką, może starać się ograniczyć ilość 
kupowanych produktów wytwarzanych przez  firmy, których działań nie akceptuje, na 
rzecz firm, których działania postrzega jako etyczne.  Odpowiedzialność konsumenc-
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ka nie musi sprowadzać się jednak tylko do odpowiednich decyzji konsumpcyjnych. 
Przejawem takiej odpowiedzialności może być również czynne uczestnictwo w dys-
kusjach na temat działalności różnych firm, czy wykorzystywanie oficjalnych kanałów 
komunikowania się w celu oddziaływania na politykę tych firm (Lewicka-Strzałecka, 
2006, s. 158-159).

Mówiąc o odpowiedzialności konsumenckiej, która jest motorem konsumpcji 
zrównoważonej,  należy również wspomnieć o inicjatywach organizacji poza-
rządowych działających na rzecz zrównowazonego rozwoju. Jedną z nich jest, 
działający w skali globalnej, międzynarodowy ruch Sprawiedliwego Handlu 
(ang. Fair Trade). Jego celem jest zapewnienie odpowiednich warunków zatrud-
nienia i godziwych wynagrodzeń za pracę dla producentów z krajów globalnego 
Południa, przy jednoczesnej eliminacji praktyki związanej z niewolniczą pracą 
i zatrudnianiem dzieci. Ponadto działania ruchu mają na celu ochronę środowi-
ska, a dzięki tzw. premiom Sprawiedliwego Handlu wpływają również na rozwój 
lokalnych społeczności.

Na schemacie 1 przedstawione zostały dwa oblicza współczesnej  konsumpcji: 
nadmiernej, prowadzącej do nieodwracalnych szkód w środowisku i społeczeństwie, 
oraz zrównoważonej, łączącej rozwój gospodarczy, ochronę środowiska i sprawiedli-
wość społeczną.

Zakończenie 

Nadmierna konsumpcja, będąca negatywnym skutkiem wzrostu gospodarczego, 
prowadzi do nadmiernego, nieusprawiedliwionego rzeczywistymi potrzebami, wyko-
rzystywania dóbr naturalnych, czego konsekwencją jest pogłębiająca się degradacja 
środowiska. Żeby temu zapobiec, niezbędne są zmiany w strukturze i modelu współ-
czesnej konsumpcji, które uwzględnią potrzeby konsumpcyjne zarówno obecnych, 
jak i przyszłych pokoleń, poprzez świadome korzystanie z dobrodziejstw środowiska 
naturalnego. 

Model zrównoważonej konsumpcji zakłada konsumowanie produktów i usług 
w taki sposób, aby minimalizować zużycie zasobów naturalnych, zwłaszcza tych 
nieodnawialnych, jak również ograniczać ilość odpadów powstających podczas kon-
sumpcji. Na wzrost jakości życia, oprócz poziomu konsumpcji, składają się również: 
zdrowie, bezpieczeństwo, wykształcenie, praca i status społeczny, stan środowiska 
naturalnego czy sprawiedliwość społeczna. 

Aby rosło znaczenie zrównoważonej konsumpcji, niezbędna jest edukacja 
społeczeństwa, prowadząca do zmiany postrzegania jakości życia wyłącznie 
przez pryzmat konsumpcji. Konieczne jest uświadomienie, że ciągłe zaspokaja-
nie potrzeb materialnych zapewnia tylko pozorne poczucie szczęścia i satysfakcji 
życiowej. 
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Streszczenie

W zachowaniach współczesnych konsumentów wyróżnić można dwa, stojące 
w opozycji wobec siebie, trendy. Z jednej strony widoczny jest ogólnie panujący kon-
sumpcjonizm, a więc nadmierne przywiązywanie wagi do posiadania dóbr material-
nych, z drugiej zaś rosnąca świadomość, że coraz ważniejszym aspektem konsumpcji 
staje się etyka. W artykule scharakteryzowano oba trendy, a ponadto zwrócono uwagę 
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na ideę zrównoważonej konsumpcji. Przedmiotem rozważań są więc dwa skrajne ob-
licza współczesnej konsumpcji – konsumpcja nadmierna, niezrównoważona, prowa-
dzącą do nieodwracalnych szkód w środowisku i społeczeństwie, oraz konsumpcja 
trwała i zrównoważona, prowadząca do poprawy jakości życia obecnych i przyszłych 
pokoleń.
Słowa kluczowe: zachowania konsumpcyjne, konsumpcjonizm, zrównoważona kon-
sumpcja, zrównoważony rozwój.
Kody JEL: P36, P46, Q01, Q56

Trends in Contemporary Consumers’ Behaviour – 
Consumptionism and Sustainable Consumption

Summary

In the contemporary consumers’ behaviour, one may distinguish the two, oppos-
ing each other, trends. On the one hand, there can be seen generally prevailing con-
sumptionism, hence, an excessive attachment of importance to possession of material 
goods and, on the other hand, the growing awareness that the more and more impor-
tant aspect of consumption becomes ethics. In the article, there are characterised both 
trends and, additionally, the author pays attention to the idea of sustainable consump-
tion. The subject of considerations are, therefore, two extreme faces of the contempo-
rary consumption – excessive consumption, unsustainable one, leading to irreversible 
harms to the environment and society, and the stable and sustainable consumption, 
leading to improvement of the quality of life of the present and future generations.
Key words: consumption behaviour, consumptionism, sustainable consumption, sus-
tainable development.
JEL codes: P36, P46, Q01, Q56
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