12/30/2020

Dzień Długu Ekologicznego

Earth Overshoot Day, EOD

• EOD to dzień roku, w którym ludzkość wykorzystuje do
produkcji dóbr i usług wszystkie dostępne na dany rok
zasoby naturalne Ziemi (glebę, paliwa kopalne, lasy,
surowce, wodę) przekraczając tym samym zdolność
planety do ich odnawiania.
• Przez 50 lat zaciągnęliśmy „kredyt” w wysokości 12 lat!
• Wszystkie powstałe odtąd produkty, na których
wykonanie zużywane są jakiekolwiek elementy
środowiska, powstają ze szkodą dla planety i przyszłych
pokoleń…

Zrównoważona konsumpcja dla opornych,
czyli jak być konsumentem w XXI w.
i nie przesadzić

dr hab. Aleksandra Burgiel, prof. UE
Katedra Badań Konsumpcji
14.12.2020
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Konsumpcja a zaspokojenie
potrzeb

Konsumpcja a zaspokojenie
potrzeb

• Wcześni ekonomiści uważali, że ludzie mają stały
zestaw potrzeb i martwili się o to, co będzie
motywować ludzi do dalszej pracy, gdy ich dochody
pozwolą im zaspokoić te potrzeby...
• Szybko jednak odkryto, że potrzeby mogą być
kreowane i wzmacniane, m.in. przez reklamę i presję
społeczną.
• Teraz wiemy, że ludzkie potrzeby są … nieograniczone
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• Dopóki konsumpcja jest
nastawiona na zaspokajanie
podstawowych potrzeb bezpieczeństwa, schronienia,
żywności, odzieży, opieki
zdrowotnej, edukacji - jest
postrzegana jako racjonalna i
rozsądna.
• Kiedy jednak nabywanie towarów
i usług jest wykorzystywane do
zaspokajania coraz większych
potrzeb, konsumpcja przeradza
się w konsumpcjonizm.
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Konsumpcjonizm i nadmierna
konsumpcja

Konsumpcjonizm i nadmierna
konsumpcja

• Oczywiście "nadmierna konsumpcja" jest
określeniem dalece nieprecyzyjnym – to, co dla
jednych jest nadmiernym luksusem, dla innych
stanowi standard.

• Konsumpcjonizm jest
często rozumiany jako
nadmierna konsumpcja
towarów i usług,
nieuzasadniona przez
rzeczywiste ludzkie
potrzeby i ignorująca
społeczne, środowiskowe
i indywidualne koszty tego
procesu.
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What the World Eats

zapis najbardziej podstawowych
zachowań konsumpcyjnych człowieka nawyków żywieniowych

Dysproporcje w konsumpcji
w skali globalnej

Projekt „Hungry
Planet" przedstawia
wszystko, co przeciętna
rodzina konsumuje w
danym tygodniu i ile to
kosztuje.
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Potrzeba zmian…

• Staje się coraz bardziej oczywiste, że konieczne są
zmiany w dotychczasowych formach konsumpcji i
należy ograniczyć konsumpcjonizm.
• Ale konsumpcjonizm nie zniknie magicznie z
dotychczasowego centralnego miejsca w naszej
kulturze … musi zostać czymś zastąpiony.
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Zrównoważona konsumpcja
• Taki poziom konsumpcji, który pozwala
jednocześnie zaspokoić podstawowe
potrzeby i osiągnąć wyższą jakość życia za
pomocą dóbr minimalizujących presję na
środowisko na wszystkich etapach
produkcji, zachowując przy
tym trwałość zasobów
dla następnych pokoleń.
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Zmiany w postawach, wartościach
i zachowaniach konsumentów

Trochę dobrych wiadomości…
Konsumenci faktycznie się zmieniają...
• Różne badania dowodzą, że konsumenci:
• czują się dobrze kupując produkty eko lub etyczne (28%);
• wolą kupować mniej, ale produkty wyższej jakości (39%)
• wynajmują luksusowe przedmioty, zamiast je kupować
(28%);
• kupują produkty z drugiej ręki (46%);

• Konsumenci zdali sobie sprawę z tego, że posiadanie
dóbr niesie ze sobą odpowiedzialność i dodatkowe
koszty (magazynowania, ubezpieczania, utrzymania,
serwisowania itd. tych przedmiotów).
• Rośnie potrzeba wolności i mobilności, szczególnie
członków pokolenia Y.

• oddają (58%) lub odsprzedają (44%) nieużywane przedmioty;
• coraz bardziej cenią doświadczenia (nie rzeczy) (34%);
• obawiają się zmian klimatycznych (50-60%)!
1

Raporty Euromonitor International, np. Lifestyle Survey 2019.
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Prośrodowiskowe manifestacje
i protesty

Zmiany w postawach, wartościach
i zachowaniach konsumentów
• Zgodnie z raportem agencji Cassandra, 35% badanych w
wieku 13-34 lat zadeklarowało, że woleliby zapłacić
pełną cenę za dostęp do produktu wtedy, gdy jest im
potrzebny niż zapłacić pełną cenę za posiadanie tego
samego produktu [Cassandra Report 2014].
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Efekt Grety i „flight shame”

A teraz złe wieści…

Pomimo zmian:
rosnących obaw dot.
środowiska,
pozytywnego nastawienie
do zrównoważonych
rozwiązań,
deklarowania etycznych
zachowań…
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Konsumenci nie są tak
zrównoważeni jak:
• sądzą, że powinni być,
• chcą być,
• zamierzają być.

Rzeczywista
zmiana
zachowań i
stylu życia
konsumentów jest
zdecydowanie zbyt
powolna i
niewystarczająca
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Typowe wyniki badań dotyczących
ekokonsumpcji
• Respondenci wykazują silne i pozytywne nastawienie do
ekologicznych zakupów w ogóle; 2/3 potwierdza duże
znaczenie ekokonsumpcji.
• A jednak…
• Prawie ½ respondentów nigdy nie kupuje żywności ekologicznej,
a prawie 1/5 kupuje żywność ekologiczną
tylko 1-3 razy w ciągu 6 miesięcy.
• Prawie 90% respondentów nigdy nie kupuje ekologicznych
produktów do domu lub co
najwyżej 1-3 razy w ciągu pół roku.

Fatalna w skutkach luka
 Ani krytyka ani apele aktywistów nie wpłynęły znacząco na
faktyczne postępowanie nabywców.
 Silny opór konsumentów wobec zmian staje się zrozumiały,
jeśli uwzględni się fakt, że z ich perspektywy często jest to
zmiana na gorsze:
 oznacza ograniczenie zaspokojenia potrzeb;
 wymaga gotowości do wyrzeczeń;
 wymaga wysokiego poziomu samokontroli.

Zrównoważona konsumpcja  Poświęcenie
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Luka między postawami
i zachowaniami
Istnieje wyraźna luka pomiędzy
tym, co konsumenci czują, myślą i mówią,
że zamierzają zrobić
(ponieważ jest to właściwe)
oraz
tym, co faktycznie robią w miejscu zakupu
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Czym i jak zastąpić
nadkonsumpcję?
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Zrównoważone alternatywy
dla nadmiernej konsumpcji

Zielona (etyczna, eko) konsumpcja
• Obejmuje szeroki zakres działań, w tym:
•
•
•
•

• Ograniczenie konsumpcji i jej negatywnego wpływu:
• ekokonsumpcja (5R, repurposing)
• dekonsumpcja (antykonsumpcja)

• Zmiana modelu konsumpcji:
• konsumpcja wspólna
• konsumowanie bez posiadania

• Niektórzy definiują zieloną konsumpcję jako koncepcję 5R:

•
•
•
•
•

• Zmiana stylu życia:
• ruch „slow” (slow food, slow cities, slow travel)
• dobrowolna prostota (Voluntary Simplicity)
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zakup produktów ekologicznych,
recykling materiałów,
efektywne wykorzystanie energii,
ochronę środowiska i zagrożonych gatunków.
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Reduce,
Reevaluate,
Reuse,
Recycle,
Rescue (Rethink).
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Zielona (etyczna, eko) konsumpcja
• Obejmuje również REPURPOSING: proces, w którym rzecz
o pewnej wartości użytkowej jest przekształcana w dobro
o alternatywnej wartości użytkowej, dzięki czemu jej życie
zostaje przedłużone.
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Konsumpcja wspólna

Konsumpcja wspólna

(collaborative consumption, sharing economy)
 Konsumpcja (ekonomia) współdzielona/
kolaboratywna:
 model konsumpcji oparty na dzieleniu się,
wymianie, wypożyczaniu i odsprzedaży dóbr
i usług między konsumentami;
 przeciwieństwo tradycyjnego modelu
bazującego na własności.
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Konsumowanie bez posiadania

(non-ownership/access-based consumption)
• Obejmuje sytuacje konsumowania (używania) towarów,
które nie są własnością samego konsumenta, ale zostały
wynajęte, wydzierżawione lub wypożyczone od
faktycznego właściciela
• Własność nie jest przenoszona między właścicielem
produktu a jego użytkownikiem,
ponieważ ten ostatni jest
bardziej zainteresowany
dostępem do funkcji
i użyteczności produktu niż
jego posiadaniem.
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Konsumowanie bez posiadania
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Slow Life
• Światowy ruch, którego celem jest
utrzymanie równowagi pomiędzy
naturalnymi potrzebami człowieka a
cywilizacyjną szybkością życia
i postępu.
• Slow Life opowiada się za kulturową
zmianą w kierunku spowolnienia
tempa życia i proponuje sposób życia
zdrowy dla ciała i duszy.
• edukacja (slow school)
• wypoczynek (slow travel)
• moda (slow fashion)
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Dekonsumpcja
• Ograniczenie konsumpcji do racjonalnych rozmiarów;
rezygnacja z używania niektórych dóbr (samochodu,
mięsa, telewizora…).
• Może wynikać z:
• niepewności sytuacji ekonomicznej,
• przedkładania jakości nad ilość
konsumowanych dóbr,
• zmniejszenia konsumpcji dóbr
materialnych na rzecz konsumpcji
dóbr niematerialnych,
• zdrowego rozsądku.
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Dobrowolna prostota

(Voluntary Simplicity)

• Odnosi się do osób wybierających z wolnej woli - ograniczanie
wydatków na dobra i usługi
konsumpcyjne oraz poszukiwanie
niematerialnych źródeł satysfakcji i
sensu życia.
• VS może mieć różne poziomy
intensywności: od raczej
umiarkowanych (downshifting) do
całościowego (holistycznego)
uproszczenia…
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Wsparcie technologiczne ułatwiające
korzystanie z alternatywnych form
zaspokajania potrzeb

Nudge – szturchnięcie,
kuksaniec  impuls/interwencja
behawioralna

• Impuls to taki aspekt „architektury wyboru”, który
zmienia zachowanie ludzi w przewidywalny sposób, nie
zabraniając im ani nie nakazując skorzystania z żadnej
konkretnej możliwości, ani nie zmieniając w znaczący
sposób istniejących bodźców ekonomicznych.
• Impulsy zapewniają wolną wolę!
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Mała wielka zmiana…

35

36

