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Rysunek 1.1.  
Zachowania konsu-
menta

Źródło: [Kieżel (red.), 
2010, s. 45].

Rozdział 1 
Proces podejmowania decyzji 

nabywczych

1.1. Konsument jako podmiot decyzji nabywczych

Pojęciem „konsument” określane są podmioty ekonomiczne zużywające 
(spożywające, konsumujące) nabyte produkty (dobra, usługi). Samo pojęcie kon-
sumenta wyraźnie wyróżnia się od takich pojęć, jak nabywca, klient, użytkownik. 
Nabywcą nazywamy kogoś, kto kupuje na rynku towary w celu zaspokojenia 
potrzeb zgłaszanych zarówno przez siebie, jak i przez inne jednostki. Nabywca 
może więc występować tylko jako reprezentant końcowego konsumenta, sam 
nim nie będąc. Klientem może być każdy podmiot gospodarczy, np. instytucja, 
przedsiębiorstwo lub osoba prywatna, zainteresowany zakupem danego towaru 
lub usługi [Kieżel (red.), 2010, s. 29].

Różnice pojęciowe pomiędzy konsumentem, wspomnianym już nabywcą 
i użytkownikiem zostały podkreślone przez M. Solomona [Solomon, 2006, s. 25]. 
Według tego autora konsument to osoba, która podczas trzech etapów konsumpcji 
(rys. 1.1) identyfikuje potrzebę lub pragnienie, dokonuje zakupu, a potem konsu-
muje zakupiony produkt. 

Działania  
i operacje my-
ślowe przed 
dokonaniem 

zakupu

Zakup Działania i operacje myślo-
we po dokonaniu zakupu

Zachowania w fazie  
konsumpcji

Zachowania rynkowe  
(nabywcze)
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W rzeczywistości zdarza się  jednak,  iż w opisanym ciągu wydarzeń biorą 
udział różne osoby i kto inny jest nabywcą danego dobra i usługi, a kto inny jego 
użytkownikiem, np. podczas zakupu zabawek lub  jedzenia przez rodzica dla 
swojego dziecka. Mianem użytkownika określa się więc osobę, która przez użyt-
kowanie danego produktu zaspokaja swoje potrzeby konsumpcyjne, niezależnie 
od tego czy sama wybierała/kupowała dany produkt. Osoby trzecie mogą również 
wywierać wpływ na proces zakupu, argumentując lub krytykując zamierzenia 
kupującego [Solomon, 2006, s. 26].

Pojęcie konsumenta jest szersze zarówno od pojęcia nabywcy, jak i od pojęcia 
użytkownika, gdyż konsument poza samym użytkowaniem, wykonuje również inne 
czynności, np. podejmuje decyzje, nabywa dobra, utylizuje je itp. Na konsumenta 
i jego zachowania wpływają najróżniejsze czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne. 
Nie bez znaczenia pozostają procesy zachodzące w społecznej i gospodarczej sfe-
rze, takie jak starzenie się społeczeństw, wzrost poziomu wykształcenia ludności, 
rozwój i coraz powszechniejsze stosowanie nowoczesnych technologii komunika-
cyjnych i informatycznych czy postępujące procesy integracji i globalizacji. Nowi 
konsumenci cierpią na chroniczny brak czasu, mają małe zaufanie do produktów, 
mają mało czasu wolnego na prywatne zainteresowania, hobby i rozrywki. Są bar-
dziej skłonni kierować się w swoich zachowaniach oszczędnością czasu, są mniej 
ufni wobec otoczenia, poszukują produktów o najwyższej jakości i coraz rzadziej 
opierają swoje wybory na informacjach dostarczanych przez tradycyjne formy 
reklamy. W tabeli 1.1 przedstawiono podstawowe różnice między tradycyjnym 
a nowym konsumentem [Małysa-Kaleta, 2003, s. 77].

Tabela 1.1. Podstawowe różnice między tradycyjnym a nowym konsumentem

Konsument tradycyjny Konsument nowej ery

Szuka wygody Szuka autentyczności

Dostosowuje się do rynku Podkreśla indywidualność

Mniej zaangażowany Zaangażowany

Konformistyczny Niezależny

Gorzej poinformowany Dobrze poinformowany

Źródło: [Małysa-Kaleta, 2003, s. 78] za: Gardeła, Budzanowska, Nowy niezależny konsument,  
„Marketing w Praktyce” nr 6, 2002.

Zaprezentowany podział na tradycyjnego i nowego konsumenta jest dużym 
uproszczeniem. Rysunek 1.2 pokazuje różnice zachodzące pomiędzy poszczegól-
nymi pokoleniami, dotyczące ich podejścia do nowych technologii i preferowanych 
sposobów komunikowania się z innymi osobami i z otoczeniem.
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Opisując współczesnego konsumenta, trudno nie nawiązać do otoczenia, które 
może w istotny sposób wpływać na jego zachowanie. Wśród trendów w otoczeniu 
wpływających na zachowania konsumenta można wyróżnić [Castenow, 1995, 
s. 106–107]:

�� indywidualizm – zerwanie z normami społecznymi, większe znaczenie 
wartości pozamaterialnych niż materialnych, zwiększenie się liczby segmentów 
nabywców, kreowanie własnego stylu życia, rosnącą tendencję do samorealizacji, 

�� technikę – dążenie do wygodnego życia, aspiracje do pełnej niezależności, 
zapotrzebowanie na komunikację globalną, gwarancję dobrobytu, wzrost swo-
body działania jednostek,

�� prywatyzację – ogólnoświatową tendencję do zmniejszania społecznych 
świadczeń państwa, własność prywatna staje się elementem decydującym o po-
ziomie i jakości życia, wzrost znaczenia wolności osobistej, przyrost szarej strefy, 
zwiększającą się liczbę małych przedsiębiorstw, 

�� zmianę podejścia do wykonywanej pracy i zawodu – zacieranie się granic 
pomiędzy czasem wolnym a przeznaczonym na pracę, wypoczynek, kształce-
nie, wymóg ustawicznego dokształcania się, zastępowanie czasu wolnego przez 
pieniądz, centralne znaczenie pracy w życiu człowieka, dążenie do identyfikacji 
z przedsiębiorstwem, zaangażowanie i maksymalną wydajność tylko w przypadku 
zaakceptowanych celów pracy,

�� etykę – partnerskie równouprawnienie pomiędzy producentem i konsu-
mentem, odpowiedzialność za siebie samego, innych i otoczenie,

�� środowisko naturalne – ochronę przyrody, minimalizowanie zużycia środ-
ków naturalnych, promowanie orientacji ekologicznej i zdrowego trybu życia.

Zachowania przejawiane przez konsumentów na rynku są bardzo zróżnicowane. 
Można je podzielić m.in. na zachowania zamierzone i niezamierzone. Zachowania 
zamierzone to takie, które konsument podejmuje świadomie, w konkretnym celu 
i które odzwierciedlają potrzeby oraz przekonania danego konsumenta. Zachowa-
nia niezamierzone to wszystkie te działania, które dany konsument podejmuje pod 
wpływem chwili, nie zawsze celowo i nie w pełni świadomie. Zarówno zachowania 
zamierzone, jak i niezamierzone mogą być podejmowane przez konsumenta do-
browolnie lub pod przymusem. Zachowania dobrowolne wynikają z wewnętrznej 
potrzeby konsumenta i nie podlegają zewnętrznym ograniczeniom, zaś zachowania 
przymuszone są podejmowane w warunkach zaistnienia mniejszych lub większych 
ograniczeń wynikających bądź z sytuacji danej jednostki, bądź z oddziaływań 
innych jednostek na konsumenta [Rudnicki, 2010, s. 9–10]. 

G. Antonides i W. F. van Raaij opisując zachowania konsumenta (rys. 1.3), 
zwrócili uwagę, iż obejmują one:

�� czynności psychiczne i fizyczne (zachowania), łącznie z ich motywami 
i przyczynami, jednostek i (małych) grup, dotyczące orientacji, kupowania, użyt-
kowania, utrzymania i pozbywania się wyrobu (cykl konsumpcji), 
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�� produkcję gospodarstwa domowego, 
�� (rzadkie) towary i usługi, z sektora rynkowego, sektora publicznego oraz 

sektora gospodarstwa domowego, pozwalające konsumentowi funkcjonować oraz 
osiągać swoje cele i urzeczywistniać wartości, 

�� osiągane zadowolenie i dobrobyt, z uwzględnieniem zarówno skutków 
krótko-, jak i długofalowych oraz konsekwencji jednostkowych i społecznych 
[Antonides, Raaij, 2003, s. 24].

Praktycznie każda forma aktywności człowieka i podejmowane przez niego 
działania oraz przejawiane zachowania rozpoczynają się od potrzeby. Potrzeba 
to „odczuwany przez jednostkę stan braku czegoś, co w związku ze strukturą 
organizmu, indywidualnym doświadczeniem oraz miejscem jednostki w społe-
czeństwie jest niezbędne do utrzymania jej przy życiu, umożliwienia jej rozwoju, 
utrzymania określonej roli społecznej, zachowania równowagi psychicznej” [En-
cyklopedia PWN…]. Nieco inną definicję potrzeby zaproponowano w pracy pod 
redakcją E. Kieżel. Termin „potrzeba” jest używany w znaczeniu: „stan organizmu 
wywołany brakiem (lub szkodliwym nadmiarem) czegoś, co jest niezbędne do 
życia jednostki ze względu na jej strukturę biopsychiczną i/lub ze względu na 
fakt jej funkcjonowania w społeczeństwie; stan taki narusza równowagę psy-
chofizyczną jednostki, powodując dyskomfort (napięcie), które z kolei motywuje 
człowieka do podjęcia działania w celu jego likwidacji” [Kieżel (red.), 2010, s. 33]. 
W sensie ogólnym potrzeba może być definiowana jako brak czegoś koniecznego 
do przetrwania lub dobrobytu, a w sensie szczególnym jako konkretna forma 
konsumpcji wybrana w celu zaspokojenia potrzeby w sensie ogólnym [Antonides, 
Raaij, 2003, s. 184–185].

Rysunek 1.3.  
Model zachowania 
konsumenta

Źródło: [Gajewski, 
1994, s. 22].

Zmiana strategii nabywczej

Potrzeby Strategia 
nabywcza

Redukcja napięcia
(wyciszenie potrzeby)

Decyzja

Redukcja napięcia
(zaspokojenie potrzeby)

Niezadowolenie

Zadowolenie

Czynniki 
wewnętrzne

Czynniki 
zewnętrzne
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Wraz z postępem cywilizacyjnym zwiększa się liczba potrzeb oraz zmienia ich 
struktura i hierarchia. Można wręcz stwierdzić, iż liczba potrzeb jest nieograniczona. 
Zaspokojenie potrzeby ma zazwyczaj tylko charakter czasowy, a znaczna część 
ludzkich potrzeb odnawia się. Czas upływający pomiędzy zaspokojeniem danej 
potrzeby a jej odnowieniem się jest różny dla różnych potrzeb, np. zdecydowanie 
szybciej odnowieniu ulegnie potrzeba zaspokojenia głodu niż potrzeba zakupu 
nowego samochodu. Nieraz zaspokojenie jednej potrzeby może spowodować 
powstanie następnej (lub wielu następnych), np. zakup samochodu wywoła wiele 
potrzeb związanych z jego utrzymaniem i wyposażeniem. Potrzeby mogą się 
wzajemnie uzupełniać, mogą być względem siebie komplementarne lub substy-
tucyjne. Poszczególne potrzeby mogą charakteryzować się różną intensywnością 
i mogą być w różnym stopniu zaspokajane.

W literaturze przedmiotu można się spotkać z klasyfikacjami potrzeb według 
różnych kryteriów (tab. 1.2). Wymienimy je przykładowo.

�� Źródła powstania potrzeb – potrzeby można dzielić na biologiczne (wynikają-
ce z fizjologii organizmu), psychiczne (wynikające ze stanów napięć w świadomości 
i kontaktów z innymi ludźmi) i społeczne (wynikające z pozycji zajmowanej przez 
jednostkę w społeczeństwie); lub na rzeczywiste (wynikające z zaistnienia braku 
i konieczności likwidacji tego braku), otoczkowe (zawierające oprócz rzeczywiste-
go braku, różne dodatkowe warunki, np. kulturowe, społeczne, psychologiczne, 
które mogą zdominować składnik rzeczywisty) i pozorne (wynikające z rozwoju 
potrzeb otoczkowych, lecz nieposiadające składnika rzeczywistego) [Szczepański, 
1981, s. 157–158].

�� Stopień pilności zaspokojenia potrzeb – wyróżniamy potrzeby podstawowe, 
wynikające z fizjologii człowieka, oraz potrzeby wyższego rzędu.

�� Funkcje, jakie spełniają potrzeby w rozwoju człowieka – możemy rozróżnić 
potrzeby biologiczne, psychiczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne.

�� Podmioty potrzeb – rozróżniamy potrzeby indywidualne, odczuwane przez 
poszczególne jednostki, oraz potrzeby zbiorowe, odczuwane przez mniejsze lub 
większe zbiorowości ludzkie.

�� Przedmioty potrzeb – w przypadku tego kryterium można wyróżnić grupy 
potrzeb zgodnie z grupami środków, które daną potrzebę zaspokajają, np. dobra 
z zakresu potrzeby wyżywienia, ubioru, rozrywki itp.

Praktycznie nieograniczona liczba potencjalnych potrzeb sprawia, iż niemożliwe 
jest zaspokojenie wszystkich potrzeb odczuwanych w danym momencie przez 
jednostkę. Wynika to głównie z dwóch powodów: nieskończonej liczby potrzeb 
oraz skończonych środków umożliwiających ich zaspokojenie. Niemożność zaspo-
kojenia wszystkich potrzeb wymusza ich uhierarchizowanie, czyli uporządkowanie 
odczuwanych potrzeb pod względem pilności ich zaspokojenia. Pewne potrzeby 
są odczuwane przez jednostkę intensywniej i ich zaspokojenie będzie dla niej 
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priorytetowe. Zgodnie z kryterium pilności, jak już wcześniej wspomniano, można 
wyróżnić potrzeby podstawowe, wynikające z fizjologii człowieka i niezbędne do 
życia oraz normalnego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie, i potrzeby 
wyższego rzędu, których zaspokojenie nie jest konieczne i brak ich realizacji nie 
będzie niósł negatywnych skutków dla zdrowia i życia jednostki (cechy potrzeb 
podstawowych i wyższego rzędu przedstawia tab. 1.3) [Kieżel (red.), 2000, s. 39].

Tabela 1.2. Klasyfikacja potrzeb według różnych kryteriów

Według ich źródła

�� Potrzeby 
biologiczne
�� Potrzeby 
psychiczne
�� Potrzeby 
społeczne

�� Potrzeby 
fizjologiczne
�� Potrzeby 
emocjonalne
�� Potrzeby 
intelektualne
�� Potrzeby 
duchowe

�� Potrzeby 
biologiczne
�� Potrzeby 
socjogenne

�� Potrzeby 
wrodzone
�� Potrzeby 
nabyte

�� Potrzeby 
rzeczywiste
�� Potrzeby 
otoczkowe
�� Potrzeby 
pozorne

Według intensywności odczuwania – pilności

�� Potrzeby podstawowe
�� Potrzeby wyższego rzędu

Według podmiotu

�� Potrzeby indywidualne
�� Potrzeby zbiorowe

Według ich charakteru

�� Potrzeby pierwotne
�� Potrzeby wtórne

Według przedmiotu (zgodnie z rodzajem środków ich zaspokojenia)

�� Potrzeby żywieniowe
�� Potrzeby mieszkaniowe
�� Potrzeby odzieżowe
�� Potrzeby związane z wypoczynkiem
�� Potrzeby związane z komunikacją
�� Potrzeby związane z leczeniem
�� Potrzeby związane z edukacją
�� Potrzeby kulturalne

Źródło: [Kieżel (red.), 2010, s. 36].

Wpływ potrzeb na kształtowanie zachowań ludzkich od dawna znajduje się 
w polu zainteresowania badaczy, którzy podejmowali próby ich uhierarchizowa-
nia. Rysunki 1.4 i 1.5 przedstawiają dwie najbardziej znane hierarchie potrzeb, 
zaproponowane przez A. Maslowa i F. Oppachera.
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Tabela 1.3. Cechy potrzeb podstawowych i wyższego rzędu

Cecha Potrzeby podstawowe Potrzeby wyższego rzędu

Ograniczoność Ograniczone co do pojemności, nieograniczone co do liczby

Charakter Wrodzone (częściowo nabyte) Nabyte

Źródło Fizjologia człowieka oraz 
psychika, stosunki społeczne

Psychika, stosunki 
społeczne

Powszechność 
występowania

Powszechne, mniej więcej 
jednakowe u wszystkich

Występują po zaspokojeniu 
potrzeb podstawowych, 
zróżnicowane u każdego

Warunki zaspokojenia Fundusz nabywczy na 
poziomie minimum 
socjalnego

Posiadanie funduszu 
swobodnej decyzji, 
zaspokojenie potrzeb 
niższego rzędu, 
posiadanie czasu wolnego

Możliwości 
kształtowania

Małe Duża plastyczność

Komplementarność Pełna – dla normalnego 
rozwoju wszystkie potrzeby 
muszą być zaspokojone

Duża

Substytucyjność Brak możliwości substytucji Istnieje

Konkurencyjność Nie są konkurencyjne Są konkurencyjne

Synergizm Nie dotyczy Duży

Związki między 
środkami zaspokojenia

Komplementarne i substytucyjne

Zmienność w czasie Bardzo mała (wraz ze 
wzrostem poziomu 
społeczeństwa ta grupa 
rozwija się najwyraźniej)

Duża

Środki zaspokojenia Niska elastyczność cenowa 
i dochodowa popytu

Wysoka elastyczność 
cenowa i dochodowa 
popytu

Intensywność 
odczuwania

Duża Mniejsza

Źródło: [Kieżel (red.), 2000, s. 39].
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Wszystkie potrzeby można sprowadzić do grup potrzeb wymienionych w tych 
dwóch klasyfikacjach. W przypadku każdej z wyszczególnionych potrzeb praw-
dziwe są następujące stwierdzenia [Kieżel (red.), 2000, s. 42]:

�� im wyżej w hierarchii znajduje się dana potrzeba, tym mniejsze jej znaczenie 
dla biologicznego przetrwania jednostki, 

�� zaspokajanie potrzeb znajdujących się wyżej w hierarchii jest mniej pilne 
niż zaspokojenie potrzeb niższego rzędu, 

�� potrzeby wyższego rzędu są zaspokajane dopiero po zaspokojeniu potrzeb 
niższego rzędu,

�� do zaspokojenia potrzeb wyższych nie jest konieczne pełne zaspokojenie 
potrzeb niższych,

�� hierarchie potrzeb mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi grupami 
społecznymi,

�� w przypadku kiedy występuje brak zaspokojenia zarówno potrzeb wyż-
szych, jak i niższych, większe znaczenie przypisywane jest potrzebom wyższym,

�� potrzeby wyższe są przejawem rozwoju ewolucyjnego – potrzeby niższe 
są wspólne dla wszystkich żywych stworzeń, a np. potrzeba samorealizacji wy-
stępuje właściwie tylko u ludzi,

�� poszczególne potrzeby, zwłaszcza wyższe, pojawiają się na późniejszych 
etapach rozwoju człowieka,

�� zaspokojenie potrzeb wyższych prowadzi do większego zadowolenia 
człowieka, podkreślania indywidualności danej osoby i lepszego samopoczucia.

Rysunek 1.4.  
Hierarchia potrzeb 
według A. Ma-
slowa

Źródło: [Gajewski, 
1994, s. 37].

Potrzeba przynależności i miłości
Świadomość bycia kochanym, akceptowanym, 
bycia kimś ważnym dla najbliższych, możliwość 
obdarzenia uczuciem innych

Potrzeba szacunku i uznania
Związane z poznaniem i uświadomieniem 
sobie własnej wartości, ugruntowaniem 
wysokiej samooceny, pragnienie prestiżu, 
uznania, ale również niezależności

Potrzeby fizjologiczne
Zaspokojenie głodu, pragnienia, potrzeba wypoczynku, ochrony 
ciała itp.

Potrzeba bezpieczeństwa
Poczucie pewności, bezpieczeństwa, porządku

Potrzeba samorealizacji
Życie zgodnie z tym, do czego czło-
wiek czuje się powołany

osobiste

społeczne

biologiczne
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