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Wprowadzenie

Głównym celem działań rządów, banków centralnych i różnych międzynaro-
dowych organizacji gospodarczych w latach 2008-2010 było niedopuszczenie do 
znacznego obniżenia się konsumpcji społeczeństw krajów dotkniętych załamaniem 
koniunktury. Sytuacja taka uruchomiłaby spiralę negatywnych zjawisk, to znaczy na-
stąpiłby spadek produkcji, zatrudnienia, dochodów ludności, wzrost bezrobocia i nie-
zadowolenia społecznego. Perspektywa takich zdarzeń sprawiła, że konsumpcja zna-
lazła się w centrum zainteresowania i działań władz gospodarczych i politycznych. 
W stymulowaniu konsumpcji dostrzeżono ratunek przed dalszym pogłębianiem się 
kryzysu i sposób na przywrócenie dobrej koniunktury. Wyrazem tego było zwiększa-
nie wydatków publicznych, poluzowanie polityki pieniężnej, a nawet w wielu krajach 
bezpośrednie dotacje do konsumpcji w postaci dofinansowania zakupów niektórych 
dóbr (głównie samochodów i mieszkań), których wytwarzanie i nabywanie wywołuje 
silne, korzystne efekty mnożnikowe w gospodarce i życiu społecznym1.

Najbardziej spektakularnym przykładem kreatywnej roli konsumpcji w kształto-
waniu wzrostu gospodarczego jest Polska, która w szczytowym roku światowego 
kryzysu (2009 r.) jako jedyny kraj w Unii Europejskiej legitymowała się przyrostem 
PKB i to o 1,9%, przy średnim spadku w UE o 3-5% (w niektórych krajach nawet 10-
15%). Głównym źródłem tego sukcesu była właśnie konsumpcja, która wykazywała 
pod koniec pierwszej dekady XXI wieku szybki wzrost, a sprawiły to następujące 
czynniki:
 – znaczący wzrost średnich płac w wyniku intensywnych procesów modernizacyj-

nych gospodarki (wzrost wydajności pracy),
 – wzrost globalnych sum wypłat emerytur i rent w wyniku korzystnych indeksacji 

(m.in. na skutek wzrostu płac) oraz szybkiego przyrostu liczby emerytów (ostatnie 
lata przechodzenia na tzw. wcześniejsze emerytury),

1  Notabene takie postępowanie rządów państw dotkniętych kryzysem jest kolejnym triumfem Johna M. Keynesa. Po 
trzech dekadach dezawuowania keynesizmu i odchodzenia od niego, w chwili załamania się mocno zliberalizowa-
nych gospodarek, dla ich ratowania sięgnięto jednak po klasyczne keynesowskie narzędzia ożywiania gospodarczego.
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 – szybki wzrost dochodów niektórych grup ludności z tytułu transferów finanso-
wych z UE (głównie dopłat dla rolników) oraz dobrej realizacji znaczącej liczby 
projektów unijnych,

 – wysokie transfery pieniężne od licznej grupy polskich emigrantów zatrudnionych 
w państwach UE (ok. 1,5 mln ludzi),

 – obniżenie w 2009 r. podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) z 19, 30 
i 40% do 18 i 32%,

 – dynamiczny rozwój kredytowania konsumpcji, wyrażający się w dużych przyro-
stach kredytów na cele mieszkaniowe (nabywanie i wyposażenie mieszkań), oraz 
zakupy samochodów.
W kontekście powyższych wydarzeń znamienne jest jednak, że ani w publika-

cjach fachowych, ani w języku polityków i decydentów gospodarczych nie pojawił 
się explicite termin „polityka konsumpcji”. Natomiast przez wszystkie przypadki 
i czasy odmieniane są takie pojęcia jak polityka gospodarcza, fiskalna, pieniężna, 
a nawet polityka branżowa – rolna, handlowa, przemysłowa i inne. 

Na gruncie polskim awersja do pojęcia „polityka konsumpcji” ma w dużej mierze 
uzasadnienie historyczno-polityczne. Otóż od początku lat 70. ubiegłego stulecia w li-
teraturze ekonomicznej i socjologicznej ówczesnych krajów socjalistycznych, w tym 
także polskiej (aczkolwiek relatywnie mniej niż w innych krajach), upowszechniły 
się takie terminy jak „konsumpcja socjalistyczna”, „socjalistyczny wzorzec (model) 
konsumpcji”, „planowanie (programowanie) konsumpcji”, a wraz z nimi właśnie 
„polityka konsumpcji”, która miała prowadzić do realizacji owego wzorca konsump-
cji. W drugiej połowie lat 70. i na początku lat 80. ukazało się wiele publikacji na 
powyższe tematy, podejmowano na dużą skalę badania i próby skonstruowania socja-
listycznego modelu konsumpcji oraz służącej jego realizacji – polityki konsumpcji.

Jakkolwiek wiele opracowań naukowych w tamtych latach – zarówno studiów 
teoretycznych, jak i prac opartych na badaniach empirycznych – prezentowało dobry, 
profesjonalny poziom naukowy, to jednak ich społeczny odbiór, szczególnie w krę-
gach nieekonomistów, był fatalny z uwagi właśnie na ów przymiotnik „socjalistycz-
ny”, który nadawał im wydźwięk ideologiczny. Szczególnie niekorzystnie wypadała 
wówczas konfrontacja publikacji naukowych z drastycznie pogarszającym się stanem 
gospodarki, to znaczy z coraz większymi niedoborami towarowymi na rynku, aż do 
wprowadzenia na początku lat 80. administracyjnej reglamentacji wielu podstawo-
wych produktów konsumpcyjnych, w tym dużej części żywności. Im więcej pisano 
o socjalistycznej konsumpcji, tym sytuacja rynkowa była gorsza. Ośmieszało to oczy-
wiście ówczesne dyscypliny naukowe i autorów zajmujących się tymi zagadnienia-
mi. „Socjalistyczny model konsumpcji” w potocznym, społecznym odbiorze kojarzył 
się z ogromnymi niedoborami towarowymi (pustymi półkami i długimi kolejkami 
nabywców), a polityka konsumpcji – z nieudolną organizacją zaopatrzenia rynku 
w podstawowe produkty spożywcze. 
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W wyniku narastającego rozziewu pomiędzy teorią „socjalistycznej konsumpcji” 
a rynkową codziennością skompromitowały się wyżej wspomniane pojęcia, tj. model 
i wzorzec konsumpcji, planowanie konsumpcji, no i – ostatecznie – polityka kon-
sumpcji. W latach 90., a więc po odejściu od gospodarki socjalistycznej i jej pospiesz-
nej transformacji w gospodarkę rynkową, wszystkie te terminy zniknęły ze słownic-
twa ekonomicznego, stały się tabu. I taka sytuacja trwa już ponad dwie dekady. 

U źródeł polityki konsumpcji

Rozważając o konsumpcji, J.M. Keynes sformułował m.in. następujące zdanie: 
„Konsumpcja jest – że powtórzymy ten komunał – jedynym i ostatecznym celem dzia-
łalności gospodarczej”2. Jeżeli kiedyś, to znaczy 100 i więcej lat temu mogło się 
komuś wydawać, że jest inaczej, to ostatnie dekady nie pozostawiają żadnej wątpli-
wości, że jest tak, jak w przytoczonym zdaniu Keynesa3. Będąc naturalnym, finalnym 
celem gospodarowania, urosła konsumpcja do roli naczelnej kategorii współczesnych 
nauk o gospodarce i życiu społecznym. Hołubiony przez ekonomistów i polityków 
wzrost gospodarczy przestawał być panem konsumpcji i powoli zamieniał się w jej 
sługę. Już w latach 80. minionego stulecia inny angielski ekonomista E.J. Mishan 
pisał: „Wzrost gospodarczy nie jest ani konieczny, ani wystarczający dla wzrostu do-
brobytu społecznego; musimy być nawet przygotowani, że dalsza pogoń za wzrostem 
gospodarczym jest szkodliwa dla dobrego życia, do którego dążymy”4. Oznacza to, 
że na pewnym, wysokim poziomie rozwoju gospodarczo-społecznego konsumpcja 
może rosnąć i korzystnie się zmieniać bez wzrostu PKB.

Wzrost gospodarczy przestaje już być – wbrew retoryce większości ekonomistów 
– głównym problemem ekonomicznym we współczesnym świecie. Na plan pierwszy, 
zarówno w skali globalnej jak i w większości krajów (poza bardzo zacofanymi), wy-
suwają się obecnie sprawy podziału oraz konsumpcji.

Społeczne efekty współczesnego wzrostu gospodarczego rozkładają się bardzo 
nierównomiernie i problem nabiera wymiaru globalnego. Najprawdopodobniej nigdy 
w dziejach świata nie było tak ogromnych różnic w położeniu materialnym i wa-
runkach życia ludzi, jak to jest obecnie (z wyjątkiem niewielu krajów) i – co gorsze 
– różnice te nadal się zwiększają. Statystyki rozkładu dochodów, a więc możliwości 
konsumpcyjnych, są w ostatnich dekadach szokujące. Brazylijski ekonomista i poli-
tyk społeczny L. Dowbor (polskiego pochodzenia) wyraża tę kwestię następująco5: 

2  J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956, s. 136.
3  W literaturze ekonomicznej termin „konsumpcja” zaczął się pojawiać dopiero w XIX wieku, wcześniej praktycznie 
nie istniał. W Encyclopaedia Britannica, której pierwsze tomy ukazały się w latach 1768-1771, dopiero w 11 wy-
daniu, tj. w 1910 r. znalazło się krótkie wyjaśnienie  konsumpcji, Z. Bauman, Konsumowanie życia, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków  2009, s. 2. 
4  E.J. Mishan, Spór o wzrost gospodarczy, PIW, Warszawa 1986, s. 38.
5  Szalony świat wymyka się z rąk. Z profesorem Ladislauem Dowborem rozmawiają A. i P. Pacewicz, „Gazeta 
Wyborcza”, 11-12 sierpnia 2012.
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„Nasz >Titanic< rozbija się o dwie góry lodowe. Jedna to sprawa ekologii – niszczy-
my planetę (…). Druga to niesprawiedliwość – garstka robi kasę, większość cierpi 
katusze. Bogactwo 447 najzamożniejszych na świecie osób jest większe niż majątek 
uboższej połowy ludzkości. Szwajcarski Federalny Instytut Technologii ustalił, że 737 
podmiotów kontroluje 80 proc. światowego systemu ekonomicznego, ale jest jeszcze 
hardcore – 147 grup, które kontrolują 40 proc”. 

Inny wymiar problemów konsumpcji i wzrostu gospodarczego zawiera się w py-
taniu: co stanie się, gdy tak wielki i dynamicznie rozwijający się region świata jak 
Azja (ok. 4 miliardy ludzi) będzie chciał osiągnąć poziom konsumpcji zbliżony do 
europejskiego czy północnoamerykańskiego? Prognozy zapotrzebowania na niektó-
re produkty, jak np. mięso, mieszkania, samochody, czy prywatne samoloty wręcz 
porażają. Nie chodzi tylko o ilość zużytych surowców do produkcji tych artykułów, 
ale także o zaopatrzenie w energię oraz masy odpadów pokonsumpcyjnych, które 
zdewastują środowisko naturalne. Taka właśnie, jak dotąd nie poddana kontroli, ży-
wiołowo rosnąca i masowa konsumpcja niesie ze sobą wielkie zagrożenie dla świata, 
jest wręcz wizją apokaliptyczną6. Wspomniany L. Dowbor mówi7:  „Myśl, że można 
będzie wiecznie zwiększać konsumpcję na planecie, która ma ograniczone rozmiary, 
mogła przyjść do głowy tylko idiocie albo ekonomiście”. 

Powyższe uwagi wskazują, że ciężar współczesnego gospodarowania, zarówno 
w wymiarach krajowych jak i globalnym, przenosi się z zagadnień produkcji na kwe-
stie podziału i ostatecznie konsumpcję. Z tego zaś nietrudno wyciągnąć wniosek, że 
obie te kategorie (podział i konsumpcja) winny stać się priorytetowym przedmiotem 
zarówno studiów naukowych jak i działań praktycznych w sferze gospodarki oraz ży-
cia społecznego, i to na wszystkich ich poziomach – od jednostki do ujęć globalnych. 

Ustalenia definicyjne – polityka konsumpcji a polityka 
konsumencka 

Wspomniana wcześniej socjalistyczna polityka konsumpcji ograniczająca się 
w praktyce do planowania i zarządzaniu niedoborami towarowymi (różne formy re-
glamentacji towarów itp.) sprawiła, że ze słownictwa ekonomicznego został praktycz-
nie wyrugowany termin „polityka konsumpcji”. Natomiast doświadczenia ostatnich 
zmagań z kryzysami i w ogóle ewolucji poziomu i sposobów życia ludzi wskazują 

6  Ch. Nair, Hindus urodzony w Malezji, ekonomista i działacz społeczny, w wydanej w 2011 r. książce 
„Consumptionomics” podaje przykład spożycia kurczaków. Obecnie Amerykanie spożywają ok. 9 miliardów kurcza-
ków rocznie, Azjaci (13-krotnie większa populacja ludzi) konsumują ich 15 miliardów. Jednak gdyby Azja rozwijała 
się dalej tak jak ostatnio i Azjaci chcieli spożywać w 2050 r. tyle kurczaków co dziś Amerykanie, zjedliby ich aż  
120 miliardów. Trudno sobie to wyobrazić. A jakie byłyby skutki takiego rozwoju dla środowiska, zaopatrzenia 
w energię itp.? Autor niniejszego artykułu opiera się na niemieckiej wersji tej książki Ch. Nair, „Der große Verbrauch: 
Warum das Überleben unseres Planeten von den Wirtschaftsmächten Asiens abhängt”(Wysoka konsumpcja: dlaczego 
przetrwanie naszej planety zależy od potęg gospodarczych Azji”), I. Riemann, Vlg. Bertelsmann, München 2011.
7  Szalony świat wymyka się z rąk, op. cit.
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na potrzebę jego rehabilitacji i ponownego wprowadzenia na warsztaty badawcze, do 
podręczników i publikacji naukowych oraz programów gospodarczych partii i rządów. 
Najwyższy czas, aby pozbyć się historyczno-ideologicznych urazów i przywrócić 
ekonomii oraz innym dyscyplinom społecznym politykę konsumpcji, a także związa-
ne z nią pojęcia, takie jak model czy wzorzec konsumpcji i uznać je za pełnoprawne, 
obiektywne kategorie naukowe, godne zarówno rozważań teoretycznych, badań empi-
rycznych, jak i działań praktycznych w sferze gospodarki i życia społecznego. 

Czym w istocie jest (powinna być) polityka konsumpcji? Przez politykę kon-
sumpcji proponujemy rozumieć całokształt świadomych oddziaływań państwa na 
wielkość, strukturę oraz tendencje rozwojowe konsumpcji jednostek ludzkich, go-
spodarstw domowych, grup społecznych i całego społeczeństwa8.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę i wyjaśnić istotę drugiego, semantycz-
nie podobnego terminu, tj. polityki konsumenckiej, która też jest przedmiotem ba-
dań oraz działań rządów i niektórych instytucji ponadpaństwowych, jak np. Unia 
Europejska. Główny podmiot polityki konsumenckiej w naszym kraju, czyli Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia jej istotę następująco9: „Politykę 
konsumencką należy postrzegać jako wytyczanie kierunków działań i identyfikowanie 
celów strategicznych, warunkujących osiągnięcie w danym czasie poziomu ochrony 
interesów konsumentów. Istotą polityki konsumenckiej jest kreowanie przyjaznego 
otoczenia prawnego oraz instytucjonalnego umożliwiającego konsumentom pełną 
realizację swoich interesów i skuteczne egzekwowanie swoich praw, jak również ak-
tywne działanie na rzecz kształtowania pożądanych oraz eliminowanie negatywnych, 
z punktu widzenia interesów konsumentów, praktyk rynkowych stosowanych przez 
przedsiębiorców”.

Porównując przytoczone definicje nietrudno dostrzec różnice w ich treści. 
Kategorią szerszą – i to znacznie – jest polityka konsumpcji, natomiast politykę kon-
sumencką można uznać za składową, czyli element polityki konsumpcji, jeden z jej 
wymiarów. W świetle przytoczonych definicji sprawa istoty i relacji pomiędzy polity-
ką konsumpcji a polityką konsumencką nie powinna budzić wątpliwości.

Podmiotem zdefiniowanej wyżej polityki konsumpcji jest władza państwowa, 
w imieniu której działają: centralne organy państwa (parlament, rząd, bank centralny 
i inne centralne instytucje państwa), organy samorządu terytorialnego i inne instytu-
cje typu przedstawicielskiego, a także, działające na mocy prawa, organizacje spo-
łeczne, polityczne i gospodarcze.

Przedmiotem polityki konsumpcji jest natomiast konsumpcja danego społeczeń-
stwa, czyli – konkretniej ujmując – poziom i sposób życia ludzi występujących w róż-

8  Definicje polityki konsumpcji, jej podmiotów i przedmiotów wyprowadzono z określenia pojęcia polityki gospodar-
czej sformułowanej przez B. Winiarskiego w pracy: Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2000, s. 16-18.
9  Polityka konsumencka na lata 2010-2013, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2010, s. 5.
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nych rolach i usytuowaniach społecznych, jako jednostki, gospodarstwa domowe, 
grupy, czy też cała społeczność kraju10. Zakres przedmiotowy polityki konsumpcji 
jest w istocie tak szeroki, jak szeroka jest gama ludzkich potrzeb. Zatem do polityki 
konsumpcji zaliczymy:
1. Politykę dochodową i socjalną, na którą składa się oddziaływanie państwa na po-

ziom i strukturę dochodów ludności, a więc wpływ na poziom płac, zysków z sa-
modzielnej działalności gospodarczej, świadczeń społecznych, cen, podatków, 
oszczędności, a także pomoc socjalna dla osób niezdolnych do samodzielnego 
życia i bardzo ubogich.

2. Politykę żywieniową, czyli problematykę związaną z wyżywieniem  społeczeń-
stwa. W jej zakres wchodzą sprawy związane z zaopatrzeniem ludności w żyw-
ność, a więc oddziaływanie państwa na podaż żywności, jej ceny, popyt, jakość, 
strukturę, organizację żywienia, skutki żywienia itp. 

3. Politykę mieszkaniową, czyli sprawy odnoszące się do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych ludności, a więc budownictwa mieszkaniowego, lokalizacji 
przestrzennej zasobów mieszkaniowych, kosztów mieszkalnictwa, zaopatrzenia 
mieszkań w niezbędną infrastrukturę (wodę, gaz, prąd, dostęp komunikacyjny), 
społeczno-kulturowych aspektów mieszkalnictwa itp.

4. Politykę transportową (komunikacyjną), czyli kwestie dotyczące organizacji 
i funkcjonowania całego systemu transportu (przewozów) ludności we wszyst-
kich możliwych ujęciach i aspektach (transport komunalny, dalekiego zasięgu, 
rodzaje transportu itp.). 

5. Politykę zdrowotną i demograficzną. W zakres tych dziedzin wchodzi organizacja 
i funkcjonowanie systemu opieki medycznej (lecznictwa) oraz profilaktyki zdro-
wotnej, oddziaływanie na procesy demograficzne, a szczególnie kształtowanie 
liczebności i struktury wiekowej społeczeństwa, np. poprzez działania prenatalne 
(lub antynatalne), tworzenie infrastruktury właściwej dla życia ludzi starych itp.

6. Politykę kulturalną, czyli działalność instytucji publicznych i osób fizycznych 
w zakresie dostarczania społeczeństwu dóbr materialnych i usług zaspokajają-
cych kulturowe potrzeby ludzi w szerokim ich ujęciu, czyli jako tzw. potrzeby 
duchowe (kultura duchowa) oraz potrzeby fizyczne (kultura fizyczna).

7. Politykę edukacyjną, czyli kształtowanie systemu zaspokajania edukacyjnych 
potrzeb społeczeństwa, a więc spraw organizacji i zasad funkcjonowania szkol-

10  Na użytek dalszych rozważań należy przypomnieć, że w literaturze przedmiotu poziom życia interpretuje się za-
zwyczaj jako stopień zaspokojenia potrzeb człowieka (społeczeństwa) w wyniku konsumowania dóbr materialnych 
i usług. Sposób życia (styl życia) definiuje się zaś jako całokształt zachowań i czynności, przez które ludzie zaspo-
kajają swoje potrzeby. Analizując te definicje, nietrudno dostrzec, że poziom życia oraz sposób życia są kategoriami 
komplementarnymi względem siebie, wyrażają bowiem relacje pomiędzy potrzebami ludzkimi a dobrami zaspokaja-
jącymi te potrzeby. Poziom życia przedstawia te relacje od strony ilościowej (ile konsumujemy), zaś sposób życia od 
strony strukturalnej (co, jak i kiedy konsumujemy). 
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nictwa wszystkich szczebli, jak również oświaty pozaszkolnej, adekwatności 
struktury kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz aspiracji ludzi itp.11

8. Politykę bezpieczeństwa i porządku publicznego, czyli działalność instytucji pu-
blicznych i innych (mających aprobatę państwa) w celu zapewnienia obywatelom 
życia w poczuciu bezpieczeństwa i ładu społecznego. 

9. Politykę konsumencką, tj. – jak wspomniano – system ochrony konsumenta 
i jego edukacji. Państwo winno stworzyć sprawne instytucje i system prawa, któ-
re wspomagałyby konsumenta na rynku, edukowały go itp.

Przedstawiony wykaz elementów polityki konsumpcji nie jest oczywiście niczym 
nowym. Większość z nich występuje na co dzień jako samoistna „polityka”. Nie moż-
na przecież powiedzieć, że w naszym kraju nie ma na przykład polityki żywnościo-
wej, mieszkaniowej, zdrowotnej, edukacyjnej, socjalnej czy ochrony konsumenta. 
Są, mniej lub bardziej ułomne, ale są i najczęściej występują pod postacią tzw. poli-
tyki resortowej (branżowej).

Czy – uogólniając – w świetle powyższego można mówić, że w Polsce nie ma 
polityki konsumpcji, skoro nietrudno wykazać istnienie niemal wszystkich jej ele-
mentów? Otóż tak jednak jest. Są elementy polityki konsumpcji, ale nie tworzą spój-
nej, logicznej całości, będącej przecież – jak nauczał Arystoteles – czymś więcej niż 
prostą składanką swoich elementów. Sytuacja przypomina popularną metaforę o lu-
dziach, którzy widzą drzewa, ale nie widzą lasu. Inne stosowne do tej sytuacji skoja-
rzenie odnosi się do fragmentu wiersza J. Tuwima „Mieszkańcy”. Otóż bohaterowie 
tego utworu – straszni mieszczanie: „Patrzą na prawo, patrzą na lewo. A patrząc 
– widzą wszystko oddzielnie”.

Konkludując, sytuację w Polsce (i nie tylko w naszym kraju) mamy obecnie taką, 
że po ponad 20 latach wielkich, korzystnych zmian, w tym szczególnie w poziomie 
i sposobach życia ogromnej większości społeczeństwa, formalnie nie ma polityki kon-
sumpcji na żadnym szczeblu struktury gospodarki i państwa. Co więcej, większość 
ekonomistów i polityków żachnie się zapewne na samą myśl, że taki termin mógłby 
się pojawić w podręcznikach ekonomii czy dokumentach państwowych. Tymczasem 
w gospodarczej i społecznej rzeczywistości polityka konsumpcji de facto istnieje, 
chociaż nie jest nazwana i rzadko kiedy uzmysłowiana. Większość gospodarczych 
i politycznych decydentów i to we wszystkich sektorach i na wszystkich szczeblach 
zarządzania uprawia nolens volens politykę konsumpcji. Sytuacja jest podobna – że 
jeszcze raz odwołamy się do literatury – do znanej sceny w Molierowskiej komedii 
„Mieszczanin szlachcicem”, gdy główna postać tej sztuki pan Jourdain, „uczący się” 
na szlachcica, zwraca się do swego nauczyciela: „U licha! już 40 lat mówię prozą, 

11  Dodać należy, że edukacja, uczestnictwo w kulturze oraz ochrona zdrowia – będąc w swej istocie konsumpcją 
– są głównymi czynnikami kształtowania kapitału ludzkiego, uznanego współcześnie za najważniejszy stymulator 
rozwoju gospodarczo-społecznego. Mamy tu do czynienia z jednością konsumpcji i inwestycji – rzadkim przypad-
kiem w życiu gospodarczym. Szerzej na ten temat zob.: D. Warsh, Wiedza i bogactwo narodów, Instytut Wiedzy 
i Innowacji, Warszawa 2012, s.175 i dalsze.
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nic o tym nie wiedząc”. Parafrazując ten cytat, można stwierdzić, że ponad 20 lat 
uprawiamy politykę konsumpcji, nic o tym nie wiedząc.

Cel polityki konsumpcji

W polskiej ekonomii lat 70. i 80. ubiegłego stulecia toczył się spór o istotę celu 
ówczesnej polityki konsumpcji, czyli w praktyce o definicje wzorca i modelu kon-
sumpcji. Niektórzy autorzy odróżniali te pojęcia i nadawali im odmienny sens, inni 
zaś uznawali je za synonimy. Autor niniejszego artykułu podziela opinie o potrzebie 
ich rozróżniania. Przez model konsumpcji należałoby rozumieć istniejący w danym 
społeczeństwie poziom oraz strukturę konsumpcji dóbr materialnych i usług. W takim 
ujęciu jest on kategorią opisową. Natomiast wzorzec konsumpcji wyrażałby postulo-
waną, pożądaną i zgodną z wyznawanym przez społeczeństwo systemem wartości 
konsumpcję, którą chce ono osiągnąć w jakiejś perspektywie czasowej12. Tak zde-
finiowany wzorzec konsumpcji zawiera w sobie elementy aksjologiczne, jest zatem 
kategorią normatywną (wzorzec, czyli coś do czego należy się odnosić, porównywać, 
dążyć, uznawać za normę). Nie wdając się w szczegółowe rozważania terminologicz-
ne, uznajemy, że podstawową, wyjściową kategorią dla polityki konsumpcji, czyli jej 
celem, winien być perspektywiczny wzorzec konsumpcji. 

Skonstruowanie wzorca konsumpcji jest niewątpliwie trudne, obracamy się bo-
wiem w bardzo dynamicznej, wieloelementowej i wielowymiarowej przestrzeni ży-
cia ludzkiego, a wszystkie te elementy i wymiary winny być – zgodnie z ich rangą 
–  uwzględnione we wzorcu konsumpcji. Dodatkowa trudność wynika z faktu, że 
ma to być projekcja przyszłości – bliższej i dalszej, w której zmieniają się nie tylko 
przedmioty konsumpcji, ale i sam podmiot konsumpcji, czyli człowiek, a w szerszym 
ujęciu – społeczeństwo.

Przy formułowaniu celu polityki konsumpcji, czyli perspektywicznego wzorca 
konsumpcji, winny być uwzględnione:
 – przesłanki naukowe,
 – uwarunkowania demograficzne, społeczno-kulturowe, polityczne i ekologiczne, 
 – możliwości gospodarcze, techniczne i organizacyjne gospodarki,
 – inne czynniki, które mogą się ujawnić w przyszłości.

Główną rolę w opracowaniu wzorców konsumpcji, bez względu na ich zakres  
(np. krajowy, regionalny, dla określonych grup ludności, jednostek itp.), winny od-
grywać kryteria naukowe. Oznacza to, że za podstawę formułowania zaleceń, norm, 
parametrów itp., należy przyjąć przede wszystkim ustalenia dyscyplin naukowych 

12  Por.m.in.: Badania nad wzorami konsumpcji, pod redakcją J. Szczepańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1977, s. 15-26; Z. Krasiński, J. Piasny,  
H. Szulce, Ekonomika konsumpcji, PWE, Warszawa 1984, s. 270-271; M. Pohorille, Potrzeby – podział – konsump-
cja, PWE, Warszawa 1985, s. 256-257.



POLITYKA KONSUMPCJI 11

związanych z istotą i funkcjonowaniem człowieka, czyli jego wymiarem fizycznym, 
psychicznym i społeczno-kulturowym. Do tego kręgu nauk zaliczyć należy: medy-
cynę, psychologię, socjologię, ekonomię, etykę, nauki o kulturze oraz niektóre dys-
cypliny przyrodnicze i techniczne. Oparcie wzorca konsumpcji na ustaleniach na-
ukowych (wiedzy) nadaje mu cech obiektywizmu i racjonalności. Chroni się w ten 
sposób konsumpcję przed ewentualnymi zwyrodnieniami wynikającymi z ideologii, 
religii czy agresywnego marketingu.

Gdyby jednak przyjąć do budowy perspektywicznego wzorca konsumpcji tylko 
wskazania naukowe, otrzymalibyśmy coś w rodzaju Weberowskiego „typu idealne-
go”, który miałby znaczną wartość poznawczą, ale najprawdopodobniej nie byłby 
w pełni adekwatny do konkretnej rzeczywistości, a więc także jego przydatność dla 
polityki konsumpcji byłaby ograniczona. Z tego względu należałoby dla praktycz-
nych celów polityki gospodarczej i społecznej zmodyfikować ów, oparty tylko na 
wiedzy naukowej, wzorzec konsumpcji. To znaczy wskazane byłoby jego „urealnie-
nie” poprzez odniesienie do obecnych i przyszłych warunków demograficznych, go-
spodarczych, technicznych i organizacyjnych istniejących w danym kraju (regionie). 
Ustalone w drodze procedur naukowych parametry „wzorca idealnego” przyszłej 
konsumpcji powinny zostać skorygowane o wnioski wynikające z prospektywnej 
analizy następujących zjawisk i procesów:
 – rozwoju demograficznego, tj. zmian liczby ludności i przeobrażeń w jej strukturze 

według wieku, zawodów, wykształcenia, miejsca zamieszkania itp.,
 – przemian kulturowych i społecznych w kraju, tj. rozwoju uczestnictwa w kultu-

rze, zmian wykształcenia, sposobów spędzania czasu wolnego, ewolucji syste-
mów wartości, zmian prawa, przemian w stratyfikacji społecznej itp., 

 – zmian potencjału gospodarczego kraju pod kątem możliwości dostarczania spo-
łeczeństwu, w wyniku produkcji lub importu, dóbr konsumpcyjnych o wysokich, 
odpowiadających światowym standardom, parametrach techniczno-użytkowych,

 – zmian zamożności społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł do-
chodów oraz skali i dynamiki ich zróżnicowania społeczno-zawodowego oraz 
przestrzennego,

 – zmian infrastruktury technicznej i społeczno-kulturowej w kraju (transport i ko-
munikacja, infrastruktura: lecznictwa, edukacji, kultury, rekreacji itp.), ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dostępności do niej różnych grup ludności,

 – przeobrażeń w krajobrazie geograficznym i przyrodniczym, jako rezultacie dzia-
łalności gospodarczej człowieka na danym obszarze, 

 – kształtowania się ryzyka wystąpienia niekorzystnych zjawisk o charakterze loso-
wym, jak np. katastrof przyrodniczych, konfliktów militarnych itp.
Skonstruowany na podstawie powyższych przesłanek perspektywiczny wzorzec 

konsumpcji dla danego społeczeństwa, wyznaczający cel polityki konsumpcji, winien 
stać się głównym przesłaniem, czyli podstawą, swoistym drogowskazem dla polityki 
gospodarczej i społecznej państwa, a także polityki branżowej. Na jego wskazaniach 
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należałoby budować różnorodne programy, strategie rozwojowe, a nawet plany dzia-
łań rządów, władz regionalnych i lokalnych oraz innych, ważnych instytucji państwa.

Narzędzia i sposoby realizacji polityki konsumpcji 

Mając zdefiniowany cel polityki konsumpcji, czyli zoperacjonalizowaną w posta-
ci jakiegoś programu wizję poziomu i struktury konsumpcji w przyjętej perspektywie 
czasowej (czyli wzorzec konsumpcji), należy następnie określić narzędzia i ścieżkę 
dochodzenia do tego celu. Narzędzia te odpowiednio stosowane przez podmioty poli-
tyki konsumpcji winny wykreować – bezpośrednio lub pośrednio – takie zachowania 
i działania konsumentów (jednostek, gospodarstw domowych, grup społecznych), 
które będą prowadzić do ukształtowania konsumpcji, odpowiadającego przyjętemu 
celowi polityki konsumpcji.

Narzędzia kształtowania przyjętego wzorca konsumpcji, czyli realizacji celu poli-
tyki konsumpcji, dają się różnorako klasyfikować. Można je podzielić – przykładowo 
– na bezpośrednie i pośrednie, rynkowe i pozarynkowe, parametryczne i nieparame-
tryczne, ekonomiczne i pozaekonomiczne, materialne i niematerialne. 

Na użytek niniejszego artykułu wyróżnimy dwie grupy rodzajowe narzędzi poli-
tyki konsumpcji i skrótowo omówimy ich rolę13. Są to14:
 – narzędzia ekonomiczne,
 – narzędzia społeczno-kulturowe.

Do narzędzi ekonomicznych polityki konsumpcji zaliczymy:
 – podaż dóbr konsumpcyjnych oraz sposoby ich dystrybucji
 – dochody konsumentów,
 – politykę fiskalną państwa i samorządów terytorialnych,
 – politykę pieniężną banku centralnego,
 – poziom i relacje cen artykułów konsumpcyjnych,
 – dostęp do dóbr publicznych.

Od podaży towarów konsumpcyjnych zależy poziom i struktura zakupów, a w ślad 
za tym konsumpcja w gospodarstwach domowych. Istotny jest również system sprze-
daży towarów, a szczególnie rozwijanie nowoczesnych, korzystnych dla konsumenta 
sposobów dystrybucji, jak np. sprzedaż w sklepach wielkopowierzchniowych, sprze-
daż przez internet itp. Rola czynnika podaży jest relatywnie mała w warunkach rynku 
nabywcy, gdy podaż przewyższa popyt. Nabiera natomiast dużego znaczenia w sy-

13  Szerokie omówienie tych czynników oraz sposobów ich odziaływania na zachowania konsumentów można znaleźć 
w podręcznikach z zakresu ekonomiki konsumpcji, analizy rynku oraz marketingu.
14  Wyróżnione narzędzia mają charakter narzędzi pośrednich, parametrycznych. Nie uwzględniamy natomiast na-
rzędzi bezpośrednich, jakimi mogą być działania i decyzje administracyjne instytucji państwa. Do tych ostatnich 
zaliczamy przede wszystkim różnego rodzaju narzędzia polityki konsumenckiej, czyli akty prawne nakazujące lub 
zakazujące produkowania, sprzedaży czy konsumpcji określonych dóbr, czy też kształtujące ich parametry technicz-
no-użytkowe (np. normy, certyfikaty bezpieczeństwa).
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tuacji rynku producenta (sprzedawcy), gdy istnieją niedobory towarowe. Wówczas 
bowiem na strukturę zakupów, a ostatecznie konsumpcji, istotnie wpływa – a czasem 
nawet przesądza – wielkość i asortyment podaży. Z tą ostatnią sytuacją mieliśmy 
do czynienia na dużą skalę w gospodarce socjalistycznej, o czym już wspominano 
wcześniej.

Najważniejszym narzędziem kształtowania polityki konsumpcji są dochody. One 
bowiem najczęściej i bezpośrednio przesądzają o ilości i rodzaju zakupywanych 
produktów. Odziaływanie na dochody ludności, to znaczy kształtowanie ich wielko-
ści, różnorakich rozkładów – od zawodowych, społecznych po regionalne – istotnie 
wpływać będzie na poziom i strukturę konsumpcji. Państwo ma znaczący wpływ na 
poziom, dynamikę i społeczne rozkłady dochodów, a czynić to może bądź bezpo-
średnio – poprzez kształtowanie płac (np. w sektorze publicznym), wielu świadczeń 
społecznych – bądź oddziaływać parametrycznie na dochody w sektorze prywatnym. 
To ostatnie może następować w drodze kształtowania podatków – bezpośrednich oraz 
pośrednich, ulg podatkowych, stanowienia różnych opłat publicznych itp. 

Ogromną, jak nigdy dotąd, rolę w kształtowaniu siły nabywczej ludności odgry-
wa kredyt. W ostatnich dekadach stał się on dosłownie – jak pisał w XIX wieku  
J.S. Mill15 – „zastępcą pieniądza”. Możliwość uzyskania kredytu zwiększa bieżą-
cą siłę nabywczą konsumenta, ale – nie zapomnijmy – będzie ona jednak mniejsza 
w przyszłości, w trakcie spłacania kredytu. Popyt na kredyt oraz jego podaż są w za-
sadniczym stopniu determinowane przez stopy procentowe w systemie bankowym, 
a więc wchodzimy na teren polityki pieniężnej. Oznacza to, że kreowana przez banki 
centralne polityka pieniężna też może wpływać na kształt i dynamikę rozwojową 
konsumpcji społeczeństwa.

Siła nabywcza dochodów może być korygowana przez ceny, na które znaczą-
cy wpływ wywierają zarówno rząd (polityka fiskalna), jak i bank centralny (polity-
ka pieniężna). Zmiany cen powodują zmiany realnego poziomu dochodów; wyższa 
dynamika cen niż dynamika dochodów nominalnych obniżać będzie siłę nabywczą 
ludności, a tym samym jej możliwości konsumpcyjne i na odwrót. Ponadto poprzez 
politykę cen można zmieniać rozkłady siły nabywczej ludności (tzw. redystrybucyjna 
funkcja cen).

Duże znaczenie w kształtowaniu konsumpcji ma także poziom rozwoju sektora 
publicznego w państwie, czyli ilość i asortyment finansowanych ze środków społecz-
nych dóbr publicznych i dostępność do nich poszczególnych segmentów konsumen-
tów. Korzystanie z danego artykułu jako dobra publicznego (bezpłatnego lub czę-
ściowo odpłatnego) uwalnia część prywatnych środków finansowych gospodarstw 
domowych i pozwala je przeznaczyć na inne cele, co istotnie modyfikuje strukturę 
ich koszyka zakupów i – ostatecznie – konsumpcję.

15  J.S. Mill, Zasady ekonomii politycznej, t. 2, PWN, Warszawa 1966.
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Drugim zespołem narzędzi polityki konsumpcji są instrumenty o charakterze spo-
łeczno-kulturowym. Operowanie nimi jest trudniejsze i zarazem mniej skuteczne niż 
narzędziami ekonomicznymi, a ponadto efekty ich działań ujawniają się dłuższym 
okresie, aczkolwiek – podkreślmy – są one bardziej trwałe niż skutki stosowania 
narzędzi ekonomicznych. Społeczno-kulturowe czynniki zmieniają bowiem samego 
człowieka – podmiot konsumpcji, jego system wartości, a w ślad za tym strukturę po-
trzeb i sposoby zachowań na różnych polach aktywności. Do społeczno-kulturowych 
narzędzi polityki konsumpcji zaliczymy:
 – politykę demograficzną i społeczną,
 – edukację ogólną oraz edukację konsumencką,
 – politykę kulturalną, 
 – politykę zdrowotną,
 – kształtowanie czasu pracy i czasu wolnego.

Aktywna polityka demograficzna i społeczna (np. pronatalna) państwa będą silnie 
oddziaływać na zmiany wielkości oraz strukturę popytu konsumpcyjnego. Dla poli-
tyki konsumpcji szczególnie ważne jest uwzględnienie zmian wiekowych ludności 
i tworzenie się różnorakich wyżów demograficznych, jak np. wyż dziecięcy, mło-
dzieżowy czy osób starszych. Grupy te różnią się wielkością oraz strukturą potrzeb, 
co wymaga od gospodarki dostarczenia odpowiedniej, właściwej dla nich ilości dóbr 
konsumpcyjnych. Znajomość owego „falowania demograficznego” stanowi podsta-
wową, wyjściową informację dla konstruowania wzorców i modeli konsumpcji da-
nego społeczeństwa.

W kształtowaniu potrzeb ludności, a w ślad za tym popytu i – ostatecznie – kon-
sumpcji ogromną rolę odgrywa rozwój systemu edukacji oraz będące jej wynikiem 
wykształcenie społeczeństwa. Wykształcenie silnie oddziałuje na potrzeby ludzkie, 
zwiększa je i modyfikuje. Pamiętać trzeba o tzw. podwójnym stymulowaniu popy-
tu i konsumpcji przez wykształcenie. Poprzez wykształcenie ludzie podnoszą swoje 
kwalifikacje, co prowadzi do wzrostu ich dochodów, czyli możliwości nabywczych. 
Równocześnie, jak wspomniano, wykształcenie rozwija potrzeby, a więc na swój 
sposób kreuje nowy popyt i modyfikuje sposób życia człowieka. Szczególną uwa-
gę w kontekście kształcenia zwrócić należy na edukację konsumencką. Jest to ten 
element ogólnej edukacji, który bezpośrednio czyni człowieka bardziej świadomym 
i racjonalnym nabywcą oraz konsumentem, odpornym na działania marketingowe.

Podobny jak w przypadku edukacji jest mechanizm odziaływania kultury (uczest-
nictwa kulturalnego). Wzbogacając wiedzę i osobowość, uczestnictwo w kulturze 
wpływa na rozwój potrzeb ludzi, a tym samym na ich zachowania zarówno na rynku, 
jak i w sektorze dóbr publicznych. Prowadząc aktywną politykę kulturalną, rozwija-
jąc instytucje kultury i tym samym uczestnictwo kulturalne, państwo oddziałuje na 
wielkość i strukturę potrzeb oraz konsumpcji, także w innych jej segmentach. 
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Ważnym narzędziem kształtowania konsumpcji jest również polityka zdrowotna. 
Rozumiemy ją jako całokształt działań instytucji sektora ochrony zdrowia w celu za-
pewnienia społeczeństwu zdrowego życia. W zakres tej polityki wchodzi nie tylko 
działalność diagnostyczna i terapeutyczna, ale także, i to w coraz większym zakresie, 
profilaktyka zdrowotna. Zdrowie należy traktować nie tylko jako dobro (wartość) 
samo w sobie, ale także jako czynnik kształtujący potrzeby i zachowania ludzi w in-
nych dziedzinach ich życia. Im wyższy jest poziom zdrowia danego społeczeństwa, 
tym wyższa jest jego wydajność pracy, a w ostateczności wyższa konsumpcja i jakość 
życia ludzi.

W ostatnich dekadach coraz ważniejszym czynnikiem kształtowania konsumpcji 
staje się czas wolny. Wobec wzrostu zamożności społeczeństw i obfitości dóbr kon-
sumpcyjnych główną barierą obecnego, a tym bardziej przyszłego rozwoju konsump-
cji staje się właśnie niedobór czasu wolnego. Możliwości zwiększania czasu wolnego 
ludzi nie są jednak wielkie, jego zasób jest bowiem bardzo ograniczony i niezmien-
ny (doba ma zawsze 24 godziny, tydzień 7 dni itp.). Można to czynić jedynie przez 
skracanie czasu pracy (co umożliwia rosnąca wydajność pracy) oraz zmniejszanie 
czasochłonności innych – poza pracą – czynności człowieka. W każdym razie, re-
asumując, wśród instrumentów kształtowania współczesnej polityki konsumpcji czas 
wolny musi zająć jedno z naczelnych miejsc. 

Jak nietrudno dostrzec, spektrum narzędzi polityki konsumpcji jest bardzo szero-
kie. Posługiwanie się nimi stanowi wielkie i trudne wyzwanie, wymagające od pod-
miotów tej polityki dużej wiedzy o istocie i zasadach funkcjonowania poszczególnych 
narzędzi i ich wzajemnych interakcji. Podstawą tej wiedzy powinny być systematycz-
ne, interdyscyplinarne badania nad przemianami warunków i sposobów życia ludzi 
na różnych poziomach ich społecznej, zawodowej i przestrzennej organizacji.

 

Uwagi końcowe

Przeprowadzone rozważania traktować należy jako propozycję ponownego „za-
gospodarowania” przez polską ekonomię odłogującego od dwóch dekad ugoru, ja-
kim jest problematyka polityki konsumpcji, czyli próba świadomego kształtowania 
konsumpcji społeczeństwa. Na dłuższą metę nie może być tak, że konsumpcja, sta-
nowiąca cel działalności gospodarczej i wypełniająca największą część życia współ-
czesnego człowieka, jest wyłączona z jego regulacji, a decydują o niej tylko żywioły 
rynkowe, do których musi się on dostosować. Coraz bardziej wykształcona i wolna 
jednostka ludzka winna wpływać na kształt swej konsumpcji – teraźniejszej i przy-
szłej – być jej panem, a nie niewolnikiem i ofiarą. I temu właśnie ma służyć polityka 
konsumpcji.
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Streszczenie

Przemiany gospodarcze i społeczne w świecie w ostatnich dekadach, a szczegól-
nie dynamiczny wzrost produkcji, procesy globalizacji, zmiany systemów wartości 
oraz wzrost zamożności ludzi zrodziły tzw. masową konsumpcję. Zmiany te nie od-
bywają się jednak zgodnie z jakimiś świadomie wyznaczonymi przez ludzi wzorca-
mi, lecz są na ogół spontaniczne i chaotyczne. Szybko rosnąca, i podporządkowana 
tylko prawom rynku, konsumpcja niesie ze sobą nie tylko korzyści, ale i wielkie za-
grożeń. W świetle tych ostatnich rysuje się konieczność aktywnych działań w zakre-
sie kształtowania bieżącej i przyszłej konsumpcji, czyli potrzeba polityki konsump-
cji. Podstawą polityki konsumpcji stanowić powinien tzw. perspektywiczny wzorzec 
konsumpcji. Głównym podmiotem tej polityki powinno być państwo – w szerokim 
rozumieniu tego pojęcia. Przedmiot polityki konsumpcji stanowiłyby problemy za-
spokojenia poszczególnych rodzajów potrzeb (żywieniowych, mieszkaniowych, 
edukacyjnych itp.). W celu realizacji celów polityki konsumpcji wykorzystać należy 
różnorakie narzędzia – ekonomiczne, społeczno-kulturowe oraz administracyjne. 
Słowa kluczowe: konsumpcja, polityka konsumpcji, cel polityki konsumpcji, model 
konsumpcji, wzorzec konsumpcji, narzędzia polityki konsumpcji.
Kody JEL: D31, E21, H50
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Consumption Policy

Summary

The economic and social developments in the world in the recent decades, and 
particularly the dynamic growth of production, globalisation processes, changes in 
the value systems as well as growth of people’s wealth have given rise to the so-called 
mass consumption. However, those changes do not take place in accordance with any 
consciously fixed by people patterns but they usually are spontaneous and chaotic. 
The quickly growing and subordinated only to the market rules consumption entails 
not only benefits but many threats, too. In the light of the latter, there is the need for 
active actions in the area of formation of the current and future consumption, i.e. the 
need for consumption policy. The consumption policy’s base should be the so-called 
perspective consumption pattern. The main subject of this policy should be the state – 
in the broad sense of this notion. The consumption policy’s object would be problems 
of satisfying particular types of needs (nutritional, housing, educational, etc.). For the 
purpose of implementation of the consumption policy there should be used various 
tools: economic, socio-cultural and administrative. 
Key words: consumption, consumption policy, consumption policy’s goal, consump-
tion model, consumption pattern, consumption policy’s tools.
JEL codes: D31, E21, H50


