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1. Przyszłość jest tuż za rogiem
 Odpowiedzialny konsument  

w Twoim sklepie

Świat się zmienia. Z roku na rok, z dnia na dzień. 
I w tym świecie zmienia się również konsument – klient 
Twojego sklepu, użytkownik. Musimy nadążać za jego 
oczekiwaniami – tak, aby nie pozostać w tyle za naszą 
konkurencją. Mieliśmy więc okres, kiedy najważniejszy 
był produkt i cena, później precyzyjne adresowanie 
konkretnych potrzeb naszych klientów, związanych z ich 
stylem życia czy hobby, obecnie jednak konsumenci weszli 
na kolejny poziom – oczekiwań związanych z dobrem 
naszej planety i społeczeństwa. W nowym układzie już 
nie liczy się tylko producent lub sprzedawca i konsument 
jako odbiorca naszych produktów. Teraz nowy konsument 
chce również czynić dobro – dla ludzi, dla planety, dla 
świata. Stąd oczekuje, że wybierane przez niego sklepy lub 
produkty również będą starały się ten świat naprawiać. 
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Konsument coraz bardziej świadomy

Analizując ostatnie wyniki badań (na przykład 
międzynarodowy raport „Kantar Sustainability Sector 
Index”) oraz aktualne trendy, należy stwierdzić, że polski 
konsument zaczyna coraz bardziej świadomie 
podejmować decyzje zakupowe. Obecnie aż trzech na 
czterech Polaków przyznaje, że rozważając zakup różnych 
produktów (lub usług), bierze pod uwagę kwestie 
związane ze zrównoważonym rozwojem, które uznaje za 
ważne, „palące” i wymagające poprawy. W Polsce są to 
przede wszystkim obszary związane ze środowiskiem 
(najistotniejsze jest ryzyko braku dostępu do czystej 
wody) oraz tematy społeczne (głównie dotyczące głodu 
i ubóstwa). 

Co więcej, 56% Polaków ma już świadomość, że 
kupowanie produktów wytwarzanych w sposób 
zrównoważony lub wybieranie usług świadczonych 
z myślą o środowisku i społeczeństwie pokazuje innym, 
kim są i w co wierzą – stanowi więc element kreowania 
wobec innych własnego wizerunku „zrównoważonego 
konsumenta”.

Już dziś w sklepie można spotkać konsumentów, którzy 
– świadomi wpływu swoich decyzji zakupowych – 
z premedytacją rezygnują z nabywania pewnych 
produktów tylko ze względu na ich wpływ na środowisko 
lub społeczeństwo. I jest to już blisko połowa z nich (43%). 
W tym samym czasie podobny odsetek Polaków (47%) 
obserwuje w swoim najbliższym otoczeniu (wśród rodziny, 
znajomych) zmiany zachowań na bardziej przyjazne 
środowisku. To nie jest już temat dotyczący niszowych 
grup aktywistów, ale blisko połowy rynku.
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Konsument oczekuje wsparcia

Siedmiu na dziesięciu Polaków deklaruje chęć  
zmiany na lepsze – 

68% czuje, że może coś zmienić w otaczającym 
świecie poprzez dokonywane wybory i podejmowane 
działania. 

Większość z nas deklaruje także chęć do włączania się 
w liczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
Ranking zachowań, w które Polacy najchętniej by się 
zaangażowali, otwiera kwestia ograniczenia marnowania 
żywności oraz zabieranie własnych toreb na zakupy.  
Na dalszych miejscach znalazły się: zużywanie mniejszych 
ilości wody, zmniejszanie zużycia energii w domu oraz 
recykling wszystkiego, co możliwe.

Takie rozłożenie hierarchii wskazuje na dwa bardzo 
istotne z Twojego punktu widzenia, Przedsiębiorco 
i Przedsiębiorczyni, zjawiska.

Po pierwsze, jako społeczeństwo, jak dotąd, wprowadzamy 
w życie te zmiany (w duchu zrównoważonego rozwoju), 

które zostały trochę na nas wymuszone prawnie lub 
systemowo – jak choćby płatne torby w sklepie, 
dodatkowe opłaty za brak segregacji śmieci czy stawki za 
ich wywóz uzależnione od ilości wody zużytej 
w gospodarstwie domowym. Richard H. Thaler – noblista 
w dziedzinie ekonomii behawioralnej – nazywa takie 
systemowe wymuszanie lepszych zachowań „architekturą 
wyboru”. Konsument wciąż może nie zabierać do sklepu 
toreb wielokrotnego użytku, jednak będzie musiał za swój 
wybór zapłacić. My stajemy się więc w tym rozumieniu 
„architektami wyboru” naszych konsumentów i możemy 
ułatwić im zrównoważone wybory odpowiednim 
ustawieniem produktów w sklepie czy dobraną ofertą.

Tym samym płynnie przechodzimy do drugiego zjawiska. 
Należy zwrócić uwagę, że skoro w klientach jest wola 
zmian i działań, producenci czy Przedsiębiorcy tworzący 
miejsca zakupu mają do odegrania niebagatelną rolę 
w ułatwieniu konsumentom podejmowania odpowiednich 
działań, motywowania ich do wspólnej zmiany świata na 
lepsze – troski o środowisko naturalne. Tym bardziej że 
większość działań, na które polski klient już jest gotowy 
i chciałby wprowadzić do swojej rutyny, to obszary, które 
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z powodzeniem można realizować w sklepie, jak np. 
niemarnowanie żywności (problem, z którym Grupa 
Eurocash postanowiła zmierzyć się już jakiś czas temu) 
czy zabieranie wspominanych już własnych toreb 
na zakupy.

Nie należy jednak całej odpowiedzialności za te działania 
zrzucać na konsumentów. Zdecydowana większość z nich 
(69%) uważa, że odpowiedzialność za kwestie 
środowiskowe i społeczne spoczywa przede wszystkim 
na firmach i producentach. 

Osoby odpowiedzialne za ekspozycję produktów 
w sklepach czy wybór dostawców mają do odegrania 
niezwykle istotną rolę – mogą zniwelować bariery, które 
polscy klienci wskazują na drodze do bardziej 
zrównoważonej konsumpcji. Są nimi m.in.:

•  trudność w łatwym i szybkim odnalezieniu takich 
produktów 

75% Polaków deklaruje, że są tak zabiegani, że nie 
mają czasu zastanawiać się nad kwestiami dbania 
o środowisko czy problemy społeczne etc.

• brak odpowiedniej wiedzy

76% Polaków wprost przyznaje, że nie ma 
wystarczających informacji, na ile zrównoważone są 
różne produkty, które wkładają do swoich koszyków 
zakupowych, 

a 70% właściwie nie potrafi rozstrzygnąć, które 
produkty są dobre, a które złe w kontekście dbania 
o środowisko czy ogólnie zrównoważonego rozwoju.

• przekonanie o braku dostępu do produktów 
wytwarzanych w duchu zrównoważonego rozwoju 

62% badanych nie wie, gdzie znaleźć etycznie 
wytwarzane produkty, nie ma wiedzy, czy można je 
kupić w sklepach, w których zazwyczaj dokonuje 
zakupów.

Powyższe bariery nie są łatwe do pokonania, ale warto się 
nimi zająć. Odpowiedzią na wszystkie trzy byłaby np. 
zmiana planogramów półek lub układu całego sklepu, tak 
aby ułatwić zrównoważony wybór przy półce, uwydatnić 
dostępność takich produktów i równocześnie zbudować 
o nich wiedzę. Mogłyby to być osobne półki z produktami 
pochodzącymi ze zrównoważonych procesów produkcji 
albo wydzielone i oznakowane przestrzenie na półkach 
w ramach danej kategorii. 
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Drogi Przedsiębiorco! Droga Przedsiębiorczyni! Twoja rola 
w edukowaniu swoich klientów i ułatwianiu im wyborów 
zgodnych ze zrównoważonym rozwojem jest ogromna. 
Wspomagając ich, będziesz im jednocześnie bliższy/
bliższa, zaspokoisz ich potrzeby i oczekiwania, a tym 
samym zyskasz przewagę konkurencyjną nad innymi, 
którzy nie chcą dostrzegać, że przyszłość stoi już za 
rogiem. Warto więc pamiętać, że zarówno świat, jak 
i konsumenci zmieniają się niezwykle szybko, szczególnie 
w obliczu takich bezprecedensowych wydarzeń, jak 
światowa pandemia COVID-19 czy wojna w Ukrainie. Nie 
ma co czekać, trzeba działać!

Artykuł wykorzystuje wyniki badania „Sustainability Sector Index” firmy Kantar, 
zrealizowanego metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) latem 2021 roku, 
w ponad trzydziestu krajach na całym świecie, w tym: na ogólnopolskiej próbie 
internautów w Polsce w wieku 18+, N=1010.
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