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Potrzeby, grupy potrzeb i formy ich zaspokojenia
W znacznej ilo ci przypadków uwaga ekonomistów lub psychologów skupiona jest na
zachowaniach konsumenckich maj cych miejsce w bezpo redniej interakcji zetkni cia si ich z jakim
dobrem na rynku. Dlatego te , takie zachowania jak postrzeganie i skuteczno reklam, motywacje i
emocje w marketingu, postawy konsumenckie, segmentacja rynku, podejmowanie decyzji czy reakcje,
a w ko cu satysfakcja konsumenta, s głównym obszarem ich zainteresowa 1. Tymczasem ka dy,
gdy wszyscy staj si w jakim momencie konsumentami, dokonuj c licznych wyborów rynkowych i
zachowa gospodarczych poza rynkiem, kieruje si przede wszystkim stale odczuwanymi potrzebami.
Gospodarka widziana globalnie obejmuje z jednej strony producentów, których mo liwo ci
powi zane s ze zdolno ciami technologicznymi i organizacyjnymi, a z drugiej strony konsumentów,
którzy w swej masie musz zosta wyposa eni w wystarczaj ce rodki finansowe do nabycia
wytworzonych dóbr. Pieni dz i jego znaczenie, z tego punktu widzenia, mo emy zredukowa do roli
wynalazku, który pozwala na zracjonalizowanie działa poszczególnych podmiotów w gospodarce.
Zanim zacznie na konsumentów oddziaływa jakakolwiek reklama, czy wiadomo
posiadanych rodków finansowych, kieruj nimi okre lone grupy potrzeb. Chocia forma ich
zaspokojenia na przełomie tysi cy lat zmieniała si , to funkcje jakie zaspokajały s niezmienne. Owa
konieczno zaspokojenia potrzeb jest podstawow sił nap dow ludzkich działa . Widoczna
zarówno na rynku jak i w relacjach pozarynkowych, w tym ostatnim przypadku, najcz ciej w ramach
gospodarstwa domowego, w skrajnych sytuacjach, realizowana jest w formach patologicznych, jak
zabójstwa, kradzie e, oszustwa, czy nawet kanibalizm. Potrzeby s wi c rdzeniem na którym obraca
si cała gospodarka.
Rynek, w trakcie rozwoju historycznego, uległ znacznemu rozwojowi, skomplikowaniu,
umasowieniu i zró nicowaniu. W porównaniu do tradycyjnego targu czy jarmarku, gdzie ka dy
konsument mógł osobi cie i w krótkim czasie dokona oceny i zakupu towarów, obecnie, szczególnie
w krajach wysokorozwini tych, te relacje uległy zatarciu staj c si mało czytelne. Dlatego niezb dne
stały si kanały odbudowuj ce te relacje, bez których rynek nie mo e sprawnie funkcjonowa .
Niesłusznie jednak samo komunikowanie si uczestników rynku, uto samiane zostaje z
podstawowymi elementami motywacji czy d eniami konsumentów. O ile bowiem opakowanie
oddziałuje na potrzeby estetyczne, obserwowane w najstarszych kulturach, co jest widoczne chocia by
w odkryciach archeologicznych, to informacja zawarta w reklamie, spełnia podobn funkcj jak
wystawienie towaru na pokaz, poło enie na ladzie czy w oknie wystawowym. Poniewa jednak na
rynku masowym sama ilo i zró nicowanie dóbr przekracza mo liwo ci percepcyjne i intelektualne
indywidualnego konsumenta, konieczna stała si znajomo technik psychologicznych, które udro ni
sam komunikatywno . St d wiedza o uczeniu si , pami ci, emocjach, postawach konsumentów,
segmentacji rynku, decyzjach przy zakupie, znakach towarowych, marce towaru czy te reakcjach
konsumentów. Stały si one istotnymi czynnikami sposobu porozumiewania si w procesach
rynkowych2. Nie zmienia to jednak faktu, e podło em działalno ci gospodarczej s ludzkie potrzeby.
Prognozuj c, dostrzegamy pewne trendy tła, które w przypadku potrzeb sprowadzaj si do
obserwowanej historycznej niezmienno ci funkcjonalnych grup potrzeb, okresowych zmian form ich
zaspokajania, a tak e konieczno ci reorganizowania procesów zmierzaj cych do ich zaspokajania ( w
tym obecnie, rozwoju rynkowych i pozarynkowych procesów gospodarczych).
Kiedy przerzucimy uwag na codzienne realne problemy, zostajemy uwikłani w proces
racjonalnej ułomno ci. W codziennym yciu nie jest istotne czy co jest prawdziwe czy nieprawdziwe,
udowodnione czy nie. Liczy si jedynie wiarygodno , silne przekonanie o prawdziwo ci oraz
akceptowalne ryzyko subiektywnie oceniane przez zainteresowanego. W przeciwie stwie do pracy
naukowej czy post powania s dowego, w którym licz si dowody, metodologia i procedura, która
ci gnie si miesi cami lub latami, w realnym naszym yciu nie ma na co takiego czasu ani rodków
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technicznych. Jeste my skazani na podejmowanie decyzji na podstawie niepełnych danych, cz sto
tylko przypuszcze , podejrze lub silnego wewn trznego przekonania. Decyzje s zbyt wa ne dla nas
i dla naszych bliskich, a szybko z jak je podejmiemy mo e okaza si zbawcza lub całkowicie
zgubna. Jednak z reguły akceptujemy ryzyko popełnienia bł du i wystarcza nam wiadomo
przesłanek na podstawie których indywidualne decyzje zostały podj te. Daje to obiektywny obraz
naszej aktywnej bezradno ci, ci głego poszukiwania wystarczaj co bezpiecznego miejsca. Dotyczy to
ka dego z nas, a tym, którzy uwa aj , e posiadaj jakie nadzwyczajne zdolno ci oceny sytuacji,
nale y raczej odmówi poczucia realizmu lub podejrzewa o ch manipulowania innymi osobami.
Dlatego musimy pogodzi si , e prawda absolutna na zawsze jest przed nami ukryta, a pozostaje
wiara i zaufanie na podstawie akceptowalnych racjonalnych i uczuciowo-emocjonalnych przesłanek.
Rodzaj i poziom tych przesłanek u ka dego z nas jest inny, co istotnie nas od siebie odró nia, tak w
ocenie sytuacji jak i w realnych działaniach. Analizuj c jakie potrzeby nami kieruj , przydatna b dzie
wiadomo obu tendencji, poczucia dostrzeganych historycznych prawidłowo ci, pewnych trendów
tła, o słabym oddziaływaniu na nasz codzienno , oraz ograniczona racjonalno jak si kierujemy
w yciu codziennym. Niestety ewolucja nie zadbała o to, by w naszym mózgu wykształciła si
jakakolwiek „funkcja odsiewania bzdur”. Nie dysponujemy adnym nadrz dnym wykrywaczem
bł dów. Wr cz na odwrót, skutki uznania pozornej struktury za prawdziw s mniej dotkliwe ni
nierozpoznanie czego rzeczywistego. Proces doboru naturalnego faworyzował raczej te osobniki,
które szelest trawy uznawały bł dnie za drapie nika, ani eli gdy pomyłka niechybnie mogła ich
kosztowa ycie3.
ródeł potrzeb ludzkich mo emy szuka w wiecie zwierz cym. Zwierz ta z gatunków
wy szych, z którymi człowiek najcz ciej si styka, boj si rzeczy strasznych, nieznanych istot
(zwłaszcza z innych gatunków – w tym człowieka) oraz bólu. W naturze maj mo no od nich
ucieka . Negatywn warto ci , brakiem zaspokojenia potrzeby, jest zatem dla nich niemo no
unikania tych rzeczy – np. wskutek uwi zi czy trzymania na zbyt małym wybiegu. Wprawdzie
spełnienie potrzeb homeostatycznych, dla przykładu, jak jedzenie, picie, oddychanie, a tak e mniej
banalnych, jak mycie, czyszczenie, przeci ganie, ziewanie, odpoczynek czy sen – s warunkiem
zdrowia, ale w wiecie pełnym zagro e , nie daj jego gwarancji. Wtedy do głosu dochodz
zachowania lecznicze, np. zimna woda lub wła ciwe ziele do kuracji czy miejsce do schronienia.
Potrzeb zachowania gatunku zwierz ta zaspokajaj przez rozród i opiek nad potomstwem. S to
zachowania instynktowne, a wi c pop dowe. Do ich kr gu nale obyczaje w drówek rozrodczych,
terytorialne (np. piew ptaków), godowe, jak toki, zaloty, budowanie altanek, gniazdowania, porodu i
połogu, wywoływanie i roztaczanie opieki nad potomstwem.
Zachowanie homeostazy, a czasem i ekspansji grupy społecznej zapewniaj obyczaje
mi dzyosobnicze, jak grupowania si , na ladownictwa, ustalania hierarchii społecznej, zachowania
dystansu osobniczego, społeczne zachowania pokarmowe, wyzwalania i udzielania opieki (wraz z
altruizmem), porozumiewania si , obyczaje porz dkowe i utrzymania po danego klimatu w
gnie dzie, czy obrony grupy oraz tendencja do dyspersji (rozprzestrzeniania si organizmów). Przy
tym, dla zwierz t kontaktowych warto ci (potrzeb ) jest fizyczna obecno w otoczeniu swych
pobratymców, dla zwierz t dystansowych za i terytorialnych – mo liwo odsuni cia si od nich na
dostateczn odległo . Zwierz si przywi zuje, wi c jego porzucenie jest aktem okrutnym.
Oprócz zachowa
homeostatycznych wymieniane s
zachowania heterostatyczne,
wykraczaj ce poza szeroko poj t homeostaz . S to zachowania, które nie s konieczne dla
zapewnienia zdrowia fizycznego osobnika, ale zmierzaj ce wła nie do jego dobrostanu, jak zabawa
czy potrzeba zaspokojenia ciekawo ci, którego jedynym celem biologicznym jest zdobywanie
informacji zmysłowej. U wy ej rozwini tych zwierz t obudowuje si je do wiadczeniem osobniczym,
mog cym ł czy si z my leniem. Ogólnym aspektem warunkuj cym dobrostan jest sprawno
yciowa, np. sprawno
łowiecka. Dla wi kszo ci zwierz t jednym z podstawowych zada
homeostatycznych jest przebywanie we wła ciwym rodowisku, tylko niektóre – jak bobry – nie
szukaj go, ale czynnie kształtuj 4.
Podobie stwa i ró nice potrzeb ludzi i zwierz t wydaj si oczywiste. Przy tym, w krótkim
okresie czasu albo w okoliczno ciach ograniczonego dost pu do rodków (np. podczas przebywania
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na stacji orbitalnej w Kosmosie), podobie stwa zaczynaj dominowa . Sugestia id ca od dwóch
tendencji, antropomorfizmu i zoomorfizmu, jest jedn z najsilniejszych i najbardziej powszechnie
wyst puj cych. Wywiera stały nacisk na przenoszenie najnowszych osi gni z nauk biologicznych
do wiata Ludzi. Wywodzi swoje przekonania z rzekomo naturalnych cech, a wi c takich, które
powinny by akceptowane i stosowane. Sam fakt mo liwo ci systematyzowania i badania naukowo
przyrody zrodził my l o mo liwo ci badania w sposób podobny społecze stwa. Pojawiły si takie
nauki jak ekonomia, socjologia, psychologia. Potem, raz bardziej, raz mniej wiadomie, przypisywano
cechy przyrody, tak e ludziom. Kapitalizm, jest naturalny, gdy konkurencja jest potrzebna, podobnie
jak drapie niki w przyrodzie. Socjalizm jest naturalny, gdy obiektywne badania naukowe odkrywaj
prawidłowo ci u ludzi, które pozwalaj na ich modyfikacje, podobnie jak nowe odmiany ro lin czy
zwierz t. Szcz liwie nauki biologiczne s w dalszym rozwoju i uproszczenia, po raz kolejny, s
podwa ane. Uderzaj ca jest natomiast ró norodno zachowa i cech wyst puj cych w przyrodzie,
co co mo na okre li , e wła ciwie wszystko jest mo liwe oraz, e sama przyroda wykazuje cechy
swoistej twórczo ci.
Problematyk potrzeb zajmuje si przede wszystkim psychologia osobowo ci. Psychologowie
osobowo ci staraj si zebra i zintegrowa ró norodne odkrycia dokonane przez specjalistów,
podczas gdy generalnie psychologia wykazuje coraz wi ksz specjalizacj , nara aj c si na zarzut, i
wie ju prawie wszystko o prawie niczym. Wiedz c wiele o zdolno ciach motorycznych, o słyszeniu,
widzeniu, spostrzeganiu, niewiele ma do powiedzenia na temat tego, w jaki sposób funkcje te wi
si ze sob .
Przyjmuje si , e osobowo jest organizacj czy struktur nadawan ró nym odr bnym
reakcjom jednostki lub, e strukturyzacja jest wynikiem działania osobowo ci jako aktywnej siły
wewn trznej. Osobowo jest tym, co nadaje porz dek i spójno wszystkim rodzajom działa
podejmowanych przez człowieka. S to zró nicowane, lecz typowe działania podejmowane przez
jednostk w celu przystosowania si 5. Przy tym, jednostka uczy si zachowywa w okre lony sposób
w wyniku interakcji z lud mi, a nie dlatego, e wyposa ona jest w wewn trzny imperatyw skłaniaj cy
j do pewnego rodzaju działa .
Psycholodzy osobowo ci odró niaj stadia rozwoju, tak e w zale no ci od kultury regionu,
inne dla wieku dojrzałego, a inne dla wieku młodszego. Potrzeby nie działaj w całkowitej izolacji od
siebie i charakter ich interakcji czy wzajemnych oddziaływa ma ogromne znaczenie. Istnieje pewna
hierarchia potrzeb, polegaj ca na tym, e pewne tendencje maj pierwsze stwo przed innymi. W
sytuacjach, w których zostaj wzbudzone jednocze nie dwie (lub wi cej) potrzeby motywuj ce
niezgodne ze sob reakcje, w działaniu zostanie zazwyczaj wyra ona potrzeba priorytetowa (taka jak
unikanie bólu, zaspokojenie głodu lub pragnienia), poniewa zaspokojenia potrzeb priorytetowych nie
mo na odkłada na pó niej. Niezb dne jest pewne minimum zaspokojenia takich potrzeb, zanim b d
mogły działa inne potrzeby6.
Na szczególn uwag zasługuje koncepcja potrzeb Maslowa. Zgodnie z ni , dobre jest
wszystko co prowadzi w kierunku realizacji wewn trznej natury człowieka. Anormalne jest to, co
frustruje, hamuje lub neguje esencjaln jego natur . Niemal w ka dej istocie ludzkiej, a na pewno w
prawie ka dym nowo narodzonym dziecku istnieje aktywne d enie do zdrowia, pop d do rozwoju,
czyli do realizacji potencjalnych mo liwo ci ludzkich. Człowiek ma potrzeby podstawowe, takie jak
głód, potrzeba uczucia i bezpiecze stwa, szacunku dla samego siebie, itp., oraz metapotrzeby, czyli
dla przykładu, potrzeb sprawiedliwo ci, dobra, pi kna, porz dku, jedno ci. Potrzeby podstawowe s
potrzebami niedoboru, natomiast metapotrzeby to potrzeby wzrostu. Potrzeby podstawowe, które w
wi kszo ci przypadków maj przewag nad metapotrzebami, s uło one w porz dku hierarchicznym.
Metapotrzeby nie tworz hierarchii – s równie silne i do łatwo mog si zast powa wzajemnie.
Maslow przeprowadził intensywne i zakrojone na szerok skal badania nad grup samorealizuj cych
si ludzi. Były to postacie historyczne, takie jak Lincoln, Walt czy Beethoven, a tak e yj cy
współcze nie, jak np. Eleonora Roosevelt czy Einstein. Okre lił dla tej grupy ludzi pewne cechy
charakterystyczne. W szczególno ci takie jak: realizm, akceptacja siebie i innych, spontaniczno ,
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identyfikacja z ludzko ci , bliskie zwi zki z niewieloma, szczególnie kochanymi lud mi czy
odporno na wpływy kulturowe, tj. zachowanie w zasadzie niezale no ci od danej kultury7.
Przy podejmowaniu decyzji i wyborach zmierzaj cych do zaspokojenia potrzeb znacz c rol
odgrywaj uczucia i emocje. Ciekawe poł czenie i wskazanie uczu i emocji we wzajemnym zwi zku,
przedstawia model Plutchicka. Wi e on w pary osiem emocji i ł czy z o mioma uczuciami. Miło
zwi zana jest z emocjami rado ci i akceptacji, uległo z akceptacj i l kiem, strach z l kiem i
zdziwieniem, rozczarowanie ze zdziwieniem i smutkiem, al ze smutkiem i obrzydzeniem, pogarda z
obrzydzeniem i zło ci , agresywno ze zło ci i antycypacj , optymizm z antycypacj i rado ci 8.
Niebagateln rol spełnia tutaj agresja, pojmowana jako przeło enie wrogich emocji i uczu na
działanie (niekoniecznie zreszt fizyczne, mo e bowiem by i słowne: skierowane na zewn trz b d
do wewn trz człowieka). W 1988 r. Ameryka skie Stowarzyszenie Psychologów i Ameryka skie
Stowarzyszenie Antropologów doszły do wniosku, zgodnie z którym materiał genetyczny gatunku
ludzkiego nie determinuje do stosowania przemocy, a skłonno ci człowieka do zachowa
agresywnych nie da si wytłumaczy za pomoc procesu ewolucyjnego. Agresja stanowi podstawowe
narz dzie obronne osobowo ci jako sposób reagowania na przeszkod , utrudniaj c osi gni cie
zaspokojenia konkretnych, indywidualnych potrzeb człowieka9.
Uwzgl dniaj c powy sz wiedz mo na pokusi si o uzupełnienie obrazu konsumenta i roli
potrzeb w nauce ekonomii gdy potrzeba to nie tylko kluczowe poj cie psychologii, socjologii czy
polityki społecznej ale tak e ekonomii. Najcz ciej przyjmuje si , e potrzeby stale ulegaj zmianom.
Definiuje si je np. jako odczuwany przez jednostk stan braku czego , co w zwi zku ze struktur
organizmu, indywidualnym do wiadczeniem oraz miejscem jednostki w społecze stwie jest niezb dne
do utrzymania jej przy yciu, umo liwienia jej rozwoju, utrzymania okre lonej roli społecznej czy
zachowania równowagi psychicznej. Słowo „potrzeba” najcz ciej rozumie si jako poj cie
dynamiczne. Wtedy cech potrzeb jest reagowanie na odczucie stanu braku czego . Takie podej cie
nie ulega zachwianiu pomimo zauwa enia, e gdy np. ubóstwo wytwarza skłonno ci i potrzeb
jedzenia do syta, staje si ono szkodliwe w zamo nym społecze stwie. Konieczna jest wtedy wiedza o
racjonalnym od ywianiu, a nawyki i potrzeby musz si zmieni . Jak e to jednak rozumie przy
dynamicznym uj ciu ? Czy by budziła si w nas potrzeba nie-jedzenia ? Podobny dylemat
optymalizacji poziomu zaspokojenia potrzeb pojawia si przy analizie dowolnej potrzeby. Dla
przykładu, w potrzebie bezpiecze stwa szacujemy uzasadnione ryzyko, w potrzebie szacunku
dopuszczamy swobod wypowiadanych przez innych pogl dów, w potrzebie uczu wy szych,
nieskr powan wzajemno , itp. Nie naruszaj c wi c podej cia dynamicznego, mo na bez uszczerbku
dla analizy, a nawet spodziewaj c si jej wzbogacenia, przyj odmienn , statyczn koncepcj
funkcjonalnych grup potrzeb. Zakłada ona wyst powanie stałej, niezmiennej gamy potrzeb o ile
poł czymy je w funkcjonalne grupy potrzeb10.
Funkcjonalna grupa potrzeb jest grup pełni c okre lon funkcj , dla przykładu, funkcj
utrzymania si przy yciu i zdrowiu (od ywianie, utrzymanie temperatury, oddychanie, itp.), funkcj
zachowania gatunku (zachowania atrakcyjno ci, pocz cia, rozrodczo ci, wychowania potomstwa,
itd.), funkcj gospodarowania (produkcji, dystrybucji dóbr), funkcj komunikowania si
(wykorzystania informacji, pokonywania przestrzeni, itp.), funkcj członka grupy społecznej
(okazywania szacunku, odgrywania roli, zachowania hierarchii, interakcji uczu wy szych, itp.). Przy
takim uj ciu funkcjonalne grupy potrzeb si nie zmieniaj , a jedynie zmienia si mo e ich forma,
podatna na sytuacj lub okoliczno ci. Statyczne uj cie problematyki potrzeb pozwala widzie je i
rozumie w powi zaniu ze stanem homeostazy, tak powszechnym w całej przyrodzie, a tak e
zrozumie , e ich zaspokojenie mo e polega nie tylko na wzro cie ale tak e zarówno na redukcji lub
zmianie formy zaspokojenia potrzeb. Przykładowo, redukcja spo ywanych produktów, w statycznym
uj ciu, czyli zachowanie optymalnego poziomu od ywiania, staje si przejawem niezmiennej
funkcjonalnej grupy potrzeb utrzymania si przy yciu i zdrowiu. Uj cie statyczne pozwala na
przyj cie uogólnienia, e zmieniaj ce si okoliczno ci w jakich funkcjonujemy, mog wytr ci nas z
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homeostazy, co dzieje si faktycznie bardzo cz sto, w ten sposób wywołuj c reakcj ch ci powrotu do
stanu równowagi, odczuwan jak brak czego , czyli jako potrzeb . Zale nie od tego jakie okoliczno ci
i w jaki sposób wytr c nas z wła ciwej nam równowagi, tak b dzie działał mechanizm samoregulacji.
Mo e nast pi zarówno działanie, wzrost, zwi kszenie ilo ci dobra lub oczekiwanych dozna , albo w
innej sytuacji, zaniechanie, redukcja, pozostanie w bezruchu, wycofanie si albo ucieczka. Przy tym
nie mo na z góry zało y , e homeostaza oraz mechanizm przywracania równowagi zawsze działaj
bezbł dnie. Niestety, tak e w tym przypadku mog czai si niedoskonało ci lub pułapki.
Pułapka społeczna pojawia si tam, gdzie istnieje sprzeczno pomi dzy krótkoterminow kar
lub nagrod o bardzo wysokiej warto ci motywacyjnej i odsuni tymi w czasie pozytywnymi b d
negatywnymi konsekwencjami. Pułapki takie to sytuacje, w których zachowanie jednostek
podporz dkowane jest osi gni ciu krótkotrwałych, pozytywnych rezultatów dla ka dej z nich, w
dłu szym jednak czasie efekty działa społecznych s negatywne zarówno dla jednostek, jak i dla
wi kszych grup lub te całego społecze stwa11.
Konsument poszukuje takiego koszyka dóbr, czyli takiej ich mieszanki, która daje mu
najwi ksze subiektywne zadowolenie, a jednocze nie jest dla niego dost pna, czyli znajduje si w
granicach rodków finansowych pozwalaj cych na realn konsumpcj . Przy tym, wzrost zadowolenia
konsumenta jest najwi kszy przy konsumpcji pierwszego dobra, a ka de nast pne zwi ksza
zadowolenie ale o coraz mniejsz warto . Tak sformułowane w uproszczeniu prawo malej cej
u yteczno ci kra cowej dotyczy nie tylko dóbr i usług ale tak e zmniejszaj cego si wzrostu
zadowolenia z dochodów. Konsumenci, im maj wi cej, tym trudniej odczuwaj zadowolenie z ka dej
nast pnej warto ci tego samego rodzaju. Dlatego racjonalnie działaj cy konsument powinien
maksymalizowa zadowolenie przez zwi kszanie ró norodno ci dóbr i usług, przy zachowaniu tych
rzadkich, niepowtarzalnych, trudnych do odtworzenia. Jednak nie zawsze tak si dzieje. My wszyscy
mamy nieustannie nie lada dylemat. Musimy dokonywa stale wyborów co konsumowa . Rozwój
gospodarczy powoduje, e dóbr i usług przybywa w lawinowym tempie. Jednocze nie poddani
jeste my, w mediach oraz przy wykorzystaniu innych form reklamy i marketingu, bardzo silnej presji,
która nie zawsze ułatwia nam dokonanie racjonalnego, wywa onego wyboru. Szczególnie trudne s
wybory warto ci rynkowych i spoza rynku. Tym bardziej, e na rynku mo emy wspomaga swoje
decyzje porównuj c ceny, mark i inne atrybuty dóbr, a poza rynkiem kierujemy si jedynie
subiektywnym „odczuciem”. I tylko ono pozostaje nam przy dokonywaniu wyborów, które s w
gruncie rzeczy „wa niejsze”. Czynnikami wpływaj cymi na warto s w szczególno ci rzadko ,
czyli niepowtarzalno i dost pno oraz nakład pracy konieczny do wytworzenia dóbr lub usług. W
relacjach poza rynkowych jedno i drugie jest wyj tkowo wysokie, chocia wi c nie potrafimy okre li
tego precyzyjnie, mamy do czynienia z wyj tkowymi warto ciami. Ka dy z nas musi jako porówna
to co „nieporównywalne” i dokona wła ciwego wyboru. Przy tym utrata warto ci poza rynkowych
jest szczególnie bolesna, cz sto trudna lub niemo liwa do odrobienia. Jeste my wi c cz sto w pułapce,
zwi kszone rodki finansowe pozwalaj na zwi kszon konsumpcj , to powinno rodzi nowe
zadowolenie, jednak po osi gni ciu pewnego wysokiego poziomu konsumpcji i nasycenia, jego
wzrost jest nieproporcjonalnie niski w stosunku do wło onego wysiłku. Oczekiwania realizowane na
poziomie fizycznego dostarczenia dóbr przestaj si spełnia na poziomie psychicznego zadowolenia.
Nasza coraz ci sza praca staje si coraz bardziej bezu yteczna. Jedyn alternatyw wyboru pozostaj
wtedy metapotrzeby albo szeroka gama zachowa destrukcyjnych, redukuj cych stan nasycenia i
mo liwo zaspokojenia potrzeb, a tym samym sprowadzaj cych jednostk ponownie na ni szy
poziom ich zaspokojenia.
Podsumowuj c, konsument, tak na rynku jak poza nim, nie jest w pełni racjonalnym
podmiotem dokonuj cym wiadomie wyborów konsumpcyjnych, ale jednostk , która uwikłana w
ró ne zale ne lub niezale ne od siebie sytuacje, w stale zmieniaj cych si warunkach otoczenia, jest
zmuszona do przystosowania si . Działa w granicach ograniczonej racjonalno ci, d c do
zaspokojenia potrzeb. Szuka, w wyniku interakcji z lud mi, wła ciwych do tego form i zachowania
wewn trznej homeostazy fizycznej i psychicznej. W przypadku przekroczenia pewnego progu,
wyznaczaj cego minimalny poziom równowagi psychofizycznej, d y tak e do zaspokojenia potrzeb
heterostatycznych, czyli alternatywnych i substytucyjnych potrzeb samorealizacji.
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