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W niniejszej pracy doktorskiej podjęto problematykę zachowań konsumentów na rynku 

dóbr luksusowych w Polsce, który jest słabo dotąd rozpoznany. Większość badań w Polsce 

związanych z zachowaniami konsumpcyjnymi na rynku dóbr luksusowych przeprowadzanych 

było na losowo dobranych populacjach konsumentów1. Jednak polskie społeczeństwo nie 

należy do najzamożniejszych, a więc w grupie losowo dobranych jednostek znajduje się 

niewiele osób, które mają styczność z luksusem na co dzień. Z kolei inne badania 

przeprowadzano wśród osób zamożnych i bogatych, gdzie odgórnie był określony poziom 

dochodów, który kwalifikował do takiego badania2. Jednak w badaniach empirycznych nie 

brano pod uwagę zmienności rynku dóbr luksusowych. Było z góry wiadomo, jakie grupy 

konsumentów są jego stałymi uczestnikami. Jednak w ostatnich latach również rynek dóbr 

luksusowych poddany został przeobrażeniom. Dobra luksusowe, które do niedawna dostępne 

były dla wąskiej, elitarnej grupy najbogatszych osób, stają się osiągalne dla szerszego, 

bardziej masowego grona odbiorców.  

Powyższe kwestie są intensywnie badane przez zachodnich badaczy. Jednak jak 

powszechnie wiadomo, każde społeczeństwo jest inne i charakteryzuje się innymi cechami, na 

które mają wpływ czynniki ekonomiczne, historyczne, geograficzne, kulturowe i inne, a więc 

wniosków wypływających z takich badań nie można bezkrytycznie przenosić na polski grunt. 

Przedstawione powyżej przesłanki były inspiracją podjęcia prac badawczych w ramach 

niniejszej dysertacji, której głównym celem było poznanie postępowania polskich 

konsumentów na rynku dóbr luksusowych i determinant określających te zachowania oraz 

przeprowadzenie typologii konsumentów na tym rynku. Wyniki płynące z badania stanowią 

istotny wkład w naukę z zakresu zachowań konsumentów na rynku dóbr luksusowych 

w Polsce.  

                                                             
1 Zob. „Czym dla Polaków jest luksus?”, marzec 2006, Pentor na zlecenie Magazynu „Wprost”, http://pentor-
arch.tnsglobal.pl/49667.xml [dostęp: 20.01. 2014]. 
2 Zob. raporty KPMG z lat 2010 – 2014 dotyczące rynku dóbr luksusowych w Polsce (raporty dostępne na 
stronie firmowej KPMG http://www.kpmg.com/pl/pl/strony/default.aspx).  
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W trakcie przeprowadzonych badań poszukiwano również odpowiedzi pozwalających 

na osiągnięcie następujących celów szczegółowych niniejszej rozprawy: 

 prezentacja dorobku naukowego w obszarze zachowań konsumentów na rynku dóbr 

luksusowych, 

 ustalenie specyfiki rynku dóbr luksusowych, 

 charakterystyka poziomu konsumpcji dóbr luksusowych, 

 wyjaśnienie pojęcia „luksus” i „dobro luksusowe”, 

 identyfikacja preferencji konsumentów dóbr luksusowych, 

 określenie źródeł informacji wykorzystywanych przez konsumentów w procesie 

podejmowania decyzji o zakupie dóbr luksusowych. 

Cele metodyczne wiązały się z próbą rozwiązania problemów koncepcyjno-

metodycznych, ustaleniem istoty i zakresu pojęć, ich operacjonalizacją, doborem źródeł 

danych, wyborem metod pozyskiwania danych, a także wyborem metod analizy danych. 

Natomiast aspekty praktyczne badania związane były ze sformułowaniem wniosków, które 

mogłyby zostać wykorzystane w obszarze polityki produktu, cen, promocji, a także 

w wyborze strategii marketingowych. 

Uwzględniając powyższe zjawiska i problemy w dysertacji sformułowano następującą 

hipotezy główną: Przypuszcza się, że zachowania konsumentów indywidualnych na rynku 

dóbr luksusowych zdeterminowane są dochodami konsumentów i podażą dóbr, ale równie 

silnie modą, stylem życia i chęcią podkreślenia własnego stylu. Wyraźne zróżnicowanie 

zachowań konsumentów i ich determinant na tym rynku pozwala wyodrębnić grupy 

typologiczne polskich konsumentów dóbr luksusowych.  

Powyższa hipoteza główna była punktem wyjścia do sformułowania hipotez 

szczegółowych:  

H1: Popyt na dobra luksusowe w dużej części zdeterminowany jest zmianą w systemach 

wartości konsumentów, co przekłada się na zwiększenie zainteresowania luksusowymi 

ubraniami, kosmetykami i biżuterią.  

H2: Przypuszcza się, że istnieje wysoki poziom demokratyzacji dóbr luksusowych w Polsce, 

w szczególności wśród kosmetyków i akcesoriów (torby, rękawiczki, paski, itp.). 

H3: W zależności od wysokości osiąganych dochodów polscy konsumenci nabywają dobra 

luksusowe z wyeksponowanym lub niewyeksponowanym logo -  konsumenci z klasy średniej 

(tzw. aspirujący do klasy wyższej) nabywają dobra luksusowe z wyeksponowanym logo 
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producenta (dają znak innym konsumentom, że mogą sobie pozwolić na konsumpcję tych 

dóbr), a konsumenci zamożni i bogaci preferują produkty bez widocznego logo.  

Dla weryfikacji przyjętych w pracy hipotez badawczych przeprowadzono studia 

literaturowe głównie z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu, psychologii oraz 

socjologii. Studia literaturowe obejmowały analizę pozycji w języku polskim, angielskim 

i  francuskim. Studia literaturowe zostały wykorzystane w analizie dorobku naukowego, przy 

projektowaniu metod i technik badań empirycznych oraz jako pomoc przy interpretacji 

wyników analizy empirycznej.  

W ramach realizacji badania wykorzystano metodę wywiadu bezpośredniego 

ze względu na możliwość bezpośredniego komunikowania się osób poddanych badaniu oraz 

osób przeprowadzających badanie. W badaniu wykorzystano standaryzowany kwestionariusz 

wywiadu. Badanie przeprowadzono w okresie grudzień 2013 r. – styczeń 2014 r. na terenie 

Katowic i Gliwic na celowo dobranej próbie 307 konsumentów, którzy zadeklarowali, 

iż regularnie nabywają dobra luksusowe. Ostatecznie analizie statystycznej poddano 

300 kwestionariuszy. 

Praca składa się z pięciu rozdziałów: trzech teoretycznych i dwóch empirycznych. 

W rozdziale pierwszym ujęto również różne koncepcje dotyczące zachowań konsumentów na 

rynku dóbr luksusowych, czynników kształtujących zachowania na tym rynku i wpływające 

na proces decyzyjny oraz proces wyodrębniania typów konsumentów dóbr luksusowych.  

Rozdział drugi zawiera analizę polskiego rynku dóbr luksusowych na tle europejskiego 

i światowego rynku dóbr luksusowych. Analizę przeprowadzono z podziałem na trzy 

kategorie dóbr luksusowych: rynek luksusowej odzieży i dodatków, rynek luksusowych 

wyrobów jubilerskich i rynek luksusowych kosmetyków. Zdecydowano się na wybór tych 

kategorii dóbr, ponieważ zgodnie z założeniami H. Mruka w perspektywie kolejnych lat 

w Polsce nasili się wzrost zapotrzebowania na luksusowe dobra powiązane z jakością życia. 

Związane jest to z trendem nazywanym wellness, wellbeing, dotyczącym zdrowia, wyglądu 

i jakości życia3. W rozdziale scharakteryzowano również głównych uczestników rynku dóbr 

luksusowych.  

W rozdziale trzecim w sposób syntetyczny zaprezentowano główne źródła informacji 

oraz metody badawcze wykorzystywane podczas badań nad zachowaniami konsumentów na 

rynku dóbr luksusowych. Zaprezentowano również szczegółowy opis zastosowanej metodyki, 

                                                             
3 Szerzej: H. Mruk: Makrotrendy a zachowania konsumentów (w:) Konsument, gospodarstwo domowe, rynek, 
praca zbiorowa pod red. Z. Kędzior, Akademia Ekonomiczna w Katowicach Centrum Badań i Ekspertyz, 
Katowice 2007, s. 9-28.  
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w tym procedurę wyodrębnienia typów konsumentów na badanym rynku oraz uzasadnienie 

doboru metod badania.  

 Rozdział czwarty zawiera wyniki badań nad zachowaniami konsumentów na rynku 

dóbr luksusowych. Zaprezentowano w nim główne determinanty zachowań w odniesieniu do 

dóbr luksusowych oraz miejsca ich nabywania.  

 W oparciu o uzyskane wyniki badań w rozdziale piątym zaprezentowano propozycję 

typologii konsumentów dóbr luksusowych w Polsce oraz zalecenia przydatne przy 

projektowaniu strategii marketingowych w odniesieniu do rynku dóbr luksusowych w Polsce.  

Przeprowadzone badania ilościowe w oparciu o dane wtórne pozwoliły na weryfikację 

postawionych w niniejszej pracy hipotez badawczych. Zachowania konsumentów 

indywidualnych na rynku dóbr luksusowych w Polsce zdeterminowane są ich dochodami, a w 

szczególności wielkością funduszu swobodnej decyzji, co przekłada się na poziom wydatków, 

jaki jest przeznaczany na ich zakup - im konsument osiąga wyższy dochód, tym mniejszy ich 

procent musi przeznaczyć na zakup dobra luksusowego. I odwrotnie, im konsument jest mniej 

zamożny, tym większą część dochodu musi przeznaczyć, aby nabyć dane dobro. Powoduje to 

sytuację, że część konsumentów ogranicza swoją konsumpcję dóbr luksusowych do tych 

najtańszych kategorii, tzw. produktów masstige.  

Kolejnym aspektem wpływającym na zachowania konsumentów na rynku dóbr 

luksusowych jest podaż dóbr. Chociaż praktycznie niemożliwe jest jej dokładne 

przeanalizowanie, a jedynie zweryfikowanie na podstawie różnych ogólnych wskaźników - 

zwiększania się liczby marek luksusowych dostępnych w Polsce (i tak dalej prawie co trzecia 

marka luksusowa nie występuje na rynku polskim), polepszającej się infrastruktury 

zachęcającej marki luksusowe do wchodzenia na polski rynek (powiększająca się liczba 

nowoczesnych centrów handlowych, odnawianie głównych ulic w największych miastach) 

oraz rosnącej wartości rynku dóbr luksusowych w Polsce, które pokazują, że podaż tych dóbr 

co roku zwiększa się. Jednak i tak, w porównaniu do rynków zachodnich, wielkość ta nie jest 

satysfakcjonująca. Wskazują na to subiektywne opinie konsumentów, którzy w większości są 

zdania, że rynki zachodnie są lepiej zaopatrzone pod względem marek i oferowanego przez 

nie asortymentu. Również ceny dóbr luksusowych dostępnych na polskim rynku, zdaniem 

badanych, w porównaniu do tych na zagranicznych rynkach są mniej atrakcyjne. Całą 

sytuację pogarsza to, że jednak polscy konsumenci zarabiają mniej od konsumentów z krajów 

zachodnich. To wszystko powoduje, że część z nich nabywa dobra luksusowe poza granicami 

kraju, co ma realny wpływ na wartość tego rynku w Polsce. 



 
Zachowania konsumentów na rynku dóbr luksusowych w Polsce – determinanty i typologia 

5 

 
Istotne na tym rynku są również moda i styl życia, który propagowany jest w mediach, 

a zwłaszcza hedonistyczne nastawienie do konsumpcji, na co szczególnie podatni są 

konsumenci dóbr luksusowych. Kupuje się dla przyjemności, a dobra luksusowe szczególnie 

dają możliwość realizacji takich celów. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że rynek 

dóbr luksusowych był propagatorem tego typu konsumpcji. 

Również styl życia grupy osób bogatych i zamożnych ma wpływ na zachowania 

konsumentów na rynku dóbr luksusowych w Polsce. Grupa ta będąca największym 

beneficjentem przemian rynkowych stała się podmiotem licznych badań naukowych, ale 

również bohaterem zwykłych artykułów w prasie i magazynach, a w ostatnich latach również 

w Internecie. Dla wielu osób stała się grupą wzorcotwórczą, a jej styl życia i jego 

podkreślanie jest bardzo atrakcyjne dla dużej grupy polskich konsumentów. Te wszystkie 

przesłanki i zebrane opinie potwierdzają hipotezę główną – „Przypuszcza się, że zachowania 

konsumentów indywidualnych na rynku dóbr luksusowych zdeterminowane są dochodami 

konsumentów i podażą dóbr, ale równie silnie modą, stylem życia i chęcią podkreślenia 

własnego stylu”. Te stwierdzenia dają ogólny obraz sytuacji na polskim rynku i są punktem 

wyjścia do zrozumienia bardziej szczegółowych zmian i determinant, gdzie wyraźne 

zróżnicowania zachowań konsumentów pomogą wyodrębnić grupy typologiczne na tym 

rynku. 

Potwierdzeniem zmian w stylu życia i zmian mody na hedonistyczny sposób 

konsumpcji zawiera hipoteza szczegółowa nr 1 – „Popyt na dobra luksusowe w dużej części 

zdeterminowany jest zmianą w systemach wartości konsumentów, co przekłada się na 

zwiększenie zainteresowania luksusowymi ubraniami, kosmetykami i biżuterią”. Większość 

konsumentów stwierdziła, że nabywa dobra luksusowe, aby sprawić sobie przyjemność. Tego 

samego zdania są konsumenci również w przypadku, kiedy mieli wypowiedzieć się na temat 

innych konsumentów i motywów nabywania przez nich dóbr luksusowych.  

Te zmiany w systemach wartości mają również wpływ na kategorie nabywanych dóbr 

luksusowych - nasila się wzrost zapotrzebowania na luksusowe dobra powiązane z jakością 

życia, czyli luksusowe ubrania i kosmetyki (w tym perfumy). Nie znaleziono jednak 

potwierdzenia, że w tych kategoriach dóbr znajdzie się również biżuteria, jako idealna 

kategoria będąca uzupełnieniem luksusowego wizerunku, a zarazem dobra inwestycja na 

przyszłość. Jak zasugerowano w pracy, przyczyną tego stanu rzeczy może być dość wysoka 

cena tych dóbr oraz ich trwałość i niski poziom sezonowości z powodu zmieniającej się 
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mody. Kolejną przyczyną może być to, że kategoria ta jest częściej nabywana w formie 

prezentu. 

Interesujące, z punktu widzenia naukowego, i dość już często opisywane 

w zagranicznych publikacjach jest zjawisko demokratyzacji rynku dóbr luksusowych 

i wyłonienie się tzw. nowego konsumenta luksusu. Spostrzeżenia zagranicznych badaczy były 

punktem wyjścia do przyjęcia hipotezy szczegółowej nr 2 – „Przypuszcza się, że istnieje 

wysoki poziom demokratyzacji dóbr luksusowych w Polsce, w szczególności wśród 

kosmetyków i akcesoriów (torby, rękawiczki, paski, itp.)”. Analiza zebranego materiału 

badawczego pozwoliła wykazać, że w Polsce istnieje wysoki poziom demokratyzacji dóbr 

luksusowych. W grupach osób mniej zamożnych najczęściej nabywanymi kategoriami dóbr 

były luksusowe kosmetyki (w tym perfumy) oraz akcesoria. Proporcje dotyczące nabywania 

luksusowych kosmetyków, perfum oraz dodatków  zmniejszają się wraz ze wzrostem 

dochodów i utrzymują się wtedy na zbliżonym do pozostałych kategorii poziomie (im 

konsument osiąga wyższe dochody, tym z podobną częstotliwością nabywa luksusowe 

kosmetyki i perfumy oraz, na przykład, luksusowe alkohole czy artykuły spożywcze).  

Co ciekawe, wraz ze wzrostem dochodów w sposób znaczący zwiększa się wśród 

konsumentów częstotliwość nabywania luksusowych ubrań. Podyktowane jest to często 

zmieniającymi się trendami oraz modą oraz zwiększającą się świadomością konsumentów 

dotyczącą dbania o wygląd. Im większym dochodem dysponuje konsument, tym częściej 

może sobie pozwolić na zakup luksusowego ubrania. Z kolei dla konsumentów o niższych 

dochodach w przypadku tej kategorii dóbr istotne znaczenie odgrywają tańsze serie 

luksusowych ubrań czy wyodrębnianie spółek-córek, które oferują tańsze linie (np. Max Mara 

i jej tańsza linia Max Mara Weekend).  

Demokratyzacja luksusu w Polsce to dość istotne zjawisko na tym rynku, a głównym 

powodem jest niższy poziom zamożności społeczeństwa w porównaniu z państwami 

zachodnimi, a z drugiej strony duża chęć nabywania produktów luksusowych przez osoby 

o niższych dochodach.  

Ważnym aspektem było również zweryfikowanie, jak bardzo istotne dla konsumentów 

jest widoczne logo na produkcie. W tym celu przyjęto hipotezę szczegółową nr 3 – 

„W zależności od wysokości osiąganych dochodów polscy konsumenci nabywają dobra 

luksusowe z wyeksponowanym lub niewyeksponowanym logo -  konsumenci z klasy średniej 

(tzw. aspirujący do klasy wyższej) nabywają dobra luksusowe z wyeksponowanym logo 

producenta (dają znak innym konsumentom, że mogą sobie pozwolić na konsumpcję tych 
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dóbr), a konsumenci zamożni i bogaci preferują produkty bez widocznego logo”. Jak 

wykazało badanie, różnice pomiędzy klasą średnią a osobami zamożnymi w podejściu do 

widoczności znaków firmowych są istotne statystycznie, czyli im większe dochody, tym 

mniejsza chęć wyeksponowania logo. 

Dokonując podziału na konsumentów z klasy średniej, czyli tzw. aspirujący do klasy 

wyższej, oraz zamożnych i bogatych można zauważyć, że dla konsumentów z pierwszej 

grupy widoczność logo na nabywanym produkcie ma większe znaczenie. Sytuacja ta w dużej 

mierze podyktowana jest faktem, iż poprzez widoczne i rozpoznawalne logo dają sygnał 

innym konsumentom, że mogą sobie pozwolić na nabywanie dóbr luksusowych. Z kolei 

konsumenci zamożni i bogaci bardziej preferują produkty bez widocznego logo, ponieważ 

większość z nich nie posiada potrzeby komunikowania innym, do której grupy konsumentów 

się zaliczają.  

Powyższe wnioski miały również swoje uzasadnienie w trakcie analizy cen 

luksusowych torebek marki Louis Vuitton (marki która jest najlepszym przykładem 

dywersyfikacji gamy oferowanych produktów dla różnych grup klientów, tych z klasy 

średniej, jak i zamożnych). Analiza cen torebek wykazała, że im bardziej widoczne jest logo 

na torebce, tym jej cena zaczyna się od niższego poziomu, a cena maksymalna nie przekracza 

ceny maksymalnej torebek, gdzie logo jest mniej widoczne. Pokazuje to, że firmy 

wytwarzających dobra luksusowe, a oferujące produkty skierowane do różnych grup klientów 

zauważyły tę zależność, a przeprowadzone wśród konsumentów dóbr luksusowych badanie 

wykazało, że można ją również zaobserwować wśród polskich konsumentów.   

Ważnym efektem przeprowadzonego badania była także próba określenia 

poszczególnych typów konsumentów dóbr luksusowych oraz ich charakterystyka przez 

pryzmat cech demograficznych, ekonomicznych i społecznych. Wyróżniono cztery typy 

konsumentów w odniesieniu do dóbr luksusowych: 

1. POZORANT – osoba konsumująca luksus publicznie, na pokaz, o niższych 

dochodach; 

2. SNOB – osoba konsumująca luksusu publicznie, osiągająca wysokie dochody; 

3. OKAZJONALISTA – osoba konsumująca dobra luksusowe prywatnie, dla własnej 

przyjemności. Podobnie jak „pozorant” charakteryzuje się niższym poziomem 

dochodów; 

4. KONESER – tzw. znawca luksusu, osoba o wysokich dochodach, konsumująca 

luksus prywatnie.  
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Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań należy podkreślić, iż nie wyczerpują 

one w pełni zagadnień związanych z zachowaniami polskich konsumentów na rynku dóbr 

luksusowych. Określone zostały podstawowe zmiany w postawach konsumentów względem 

luksusu i dóbr luksusowych, czynniki wewnętrzne i zewnętrzne determinujące te postawy 

oraz wybór miejsca zakupu dóbr luksusowych, a także wskazanie różnych typów 

konsumentów i podstawowych różnic w ich zachowaniu powinno przynieść wymierne efekty, 

np. w trakcie planowania wejścia na polski rynek marek nieobecnych jeszcze w Polsce, 

modyfikacji strategii marketingowych pod kątem wykorzystania wiedzy o typach 

konsumentów dóbr luksusowych na polskim rynku, powiększenia grona lojalnych klientów 

czy wyboru miejsca sprzedaży.  

Chociaż strategie marketingowe dóbr luksusowych mają globalny charakter, to jednak 

wymagają one pewnych modyfikacji w zależności od rynku, na który mają być skierowane. 

Przyszłe badania powinny raczej dotyczyć poszczególnych typów konsumentów, ze 

szczególnym uwzględnieniem postaw w stosunku do luksusu i dóbr luksusowych oraz 

motywów ich konsumpcji. To w tym obszarze zauważyć można największe różnice między 

konsumentami. Dlatego istotne jest to, aby kolejne badania w dużej mierze uwzględniały 

metody jakościowe, ponieważ najlepiej pomagają one odkrywać ukryte motywy 

postępowania konsumentów czy utajone postawy konsumenckie. Badania tego typu 

w szerszym zakresie wykorzystują elementy psychologiczne i socjologiczne i pozwalają na 

głębsze poznanie postaw i motywów konsumentów.   

 

 

Katowice, 30 kwietnia 2015 r.  


