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Streszczenie

Celem pracy jest charakterystyka i analiza zachowań konsumentów, determino-
wanych przez wizerunek kraju pochodzenia produktu, ze szczególnym uwzględnie-
niem ich postaw etnocentrycznych. Na podstawie przeglądu literatury oraz wyników 
opublikowanych badań scharakteryzowano trendy w zachowaniach konsumentów 
związane z oddziaływaniem efektu kraju pochodzenia oraz motywy i uwarunko-
wania ich postaw etnocentrycznych. Przeprowadzono badanie ankietowe, które po-
twierdziło opisywane tendencje w zachowaniach konsumentów związane z krajem 
pochodzenia produktu oraz wykazało istnienie postaw etnocentrycznych zwłasz-
cza w stosunku do niektórych grup produktów. Praktyczne implikacje pracy uka-
zują konieczność uwzględnienia efektu kraju pochodzenia produktu w działaniach 
marketingowych przedsiębiorstw, wskazują również, które grupy produktów są 
w szczególny sposób postrzegane przez pryzmat ich kraju pochodzenia i wrażliwe 
na etnocentryzm konsumentów. Wymiar społeczny pracy ukazuje, iż globalizacja 
nie osłabiła związków z krajem, regionem i lokalną społecznością, które manifestu-
ją się również w zachowaniach konsumenckich. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: globalizacja, efekt kraju pochodzenia, etnocentryzm konsumenc-
ki, globalizacja konsumpcji.
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Wstęp

Współczesny konsument funkcjonuje w obliczu zmian kulturowych i społecznych wyni-
kających z postępujących procesów globalizacji, determinujących kształt i funkcjonowanie 
współczesnego rynku. Upowszechnienie globalnych wzorców konsumpcji w dużej mierze 
kształtuje zachowania współczesnych konsumentów, którzy coraz chętniej nabywają produk-
ty globalne. Mimo to współcześni konsumenci wykazują również postawy etnocentryczne 
i przywiązują wagę do kraju pochodzenia produktu. Globalizacja doprowadziła wprawdzie 
do homogenizacji rynków i wytworzenia uniwersalnego, globalnego wzorca konsumpcji, 
jednak nie osłabiła społecznych związków konsumentów z krajem czy regionem oraz po-
czucia narodowej czy lokalnej przynależności oraz tożsamości. Fakt ten ma bezpośrednie 
przełożenie na zachowania i decyzje konsumenckie oraz kryteria przez pryzmat, których 
konsumenci oceniają oferowany im produkt. Globalni konsumenci, oceniając produkt, biorą 
pod uwagę nie tylko jego jakość czy cenę, ale również wizerunek kraju, w którym został 
wytworzony. Starają się też utożsamiać pozornie globalne produkty z określonym miejscem 
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wytworzenia. Globalizacja prowadzi z jednej strony do homogenizacji przestrzeni rynko-
wej, z drugiej natomiast do różnicowania się zachowań konsumentów oraz kształtowania ich 
własnej tożsamości w kontekście związków z krajem, regionem czy lokalną społecznością. 

Celem pracy jest ocena etnocentryzmu konsumentów w kontekście upowszechniania 
globalnych wzorców konsumpcji oraz wskazanie tendencji w zachowaniach konsumentów 
wynikających z percepcji kraju pochodzenia produktu. 

Kraj pochodzenia produktu w kontekście globalizacji konsumpcji

Jednym z czynników kształtujących zachowania współczesnych konsumentów jest glo-
balizacja, która prowadzi do upodabniania się wzorców konsumpcji. Konsekwencją tych 
procesów jest unifikacja preferencji i zachowań nabywców oraz upowszechnienie charak-
terystycznego dla zachodniej kultury modelu konsumpcji. Globalizacja konsumpcji sprzyja 
przenikaniu się wzorów konsumpcji w skali międzynarodowej, tworzeniu globalnej kultury 
konsumpcyjnej i globalnych segmentów konsumentów wyróżnionych na podstawie wartości, 
postaw oraz stosunku do przedmiotów i marek. Wymiana doświadczeń między konsumentami 
przyczynia się także do upowszechniania określonych zwyczajów nabywczych (Słaby 2006, 
s. 16). Globalizacja konsumpcji oznacza przede wszystkim ujednolicenie oferowanej konsu-
mentom oferty. Jednolity rynek towarów i usług powstaje w wyniku procesów przenikania 
się oraz współzależności krajowych i regionalnych rynków. Dzięki łatwemu dostępowi do 
źródeł informacji, mobilności współczesnych konsumentów oraz obecności międzynarodo-
wych koncernów oferujących identyczne lub bardzo podobne produkty we wszystkich nie-
mal krajach, zatarciu ulegają różnice kulturowe, społeczne i konsumpcyjne, na skutek czego 
upodabniają się zachowania konsumentów i upowszechniają uniwersalne wzorce konsumpcji. 
Jako najważniejsze czynniki wpływające na globalizację konsumpcji wskazywane są takie 
czynniki o charakterze popytowym, jak: dążenie konsumentów do nowoczesnego, bardziej 
atrakcyjnego stylu życia, poszukiwanie produktów nowoczesnych, funkcjonalnych i wysokiej 
jakości, a także wzrost przestrzennej mobilności konsumentów. Nie bez znaczenia jest także 
zjawisko nabywania produktów globalnych przez konsumentów z krajów słabo rozwiniętych 
jako sposobu osobistego dowartościowania czy podniesienia prestiżu społecznego. Natomiast 
czynniki podażowe determinujące globalizację konsumpcji to przede wszystkim wzrost kon-
kurencji zmuszający formy do ekspansji na nowe rynki oraz rozwój technologii informatycz-
nych zapewniających sprawną komunikację z rynkiem (Mazurek-Łopacińska 2003, s. 34). 
Przynależność do globalnej kultury konsumenckiej przejawia się w korzystaniu z oferty pro-
duktów globalnych. Najbardziej wrażliwi na ofertę globalną są konsumenci, którzy przyjmują 
międzynarodową orientację, preferują lansowany przez współczesną kulturę styl życia i re-
alizowania swoich potrzeb, aspiracji i oczekiwań. Znajdują się pod silnym wpływem kultury 
globalnej, a kupowanie globalnych marek jest sposobem manifestowania nowoczesności, wy-
rafinowanego gustu i przynależności do globalnego społeczeństwa. 

Przeciwieństwem konsumenta globalnego jest konsument zorientowany etnocentrycz-
nie. Zjawisko etnocentryzmu konsumenckiego polega na podzielaniu przez konsumentów 
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przekonania o powinności kupowania artykułów pochodzenia krajowego. Wzrost znaczenia 
etnocentryzmu prowadzi do heterogenizacji konsumpcji w skali międzynarodowej, czyli 
narastania zróżnicowania zachowań konsumpcyjnych. Etnocentryzm konsumencki w dużej 
mierze ma swe źródło w procesach globalizacji, będąc swoistą reakcją na jej negatywne 
skutki. Konsument etnocentryczny, postrzegając kraj pochodzenia produktu jako jego zna-
czącą cechę, aktywnie poszukuje informacji pozwalających dokonać rozróżnienia, czy pro-
dukt jest wyprodukowany w kraju, czy pochodzi z importu. Mając możliwość wyboru, uzna-
je wyższość produktów krajowych nad zagranicznymi. W swoim postępowaniu konsument 
etnocentryczny bardzo często kieruje się nie tylko względami racjonalnymi, lecz również 
emocjonalnymi, a nawet moralnymi (Figiel 2004). Etnocentryzm konsumencki określany 
jest jako poczucie odpowiedzialności, lojalności i moralności kupowania produktów wytwa-
rzanych w danym kraju (Sharma i in. 1995, s. 26-37).

Konsumenci, oceniając ofertę i podejmując decyzję o zakupie, korzystają z wielu infor-
macji i wskazówek, kierują się też rozmaitymi przesłankami. Kryteria determinujące decyzje 
i zachowania zakupowe konsumentów mogą dotyczyć fizycznych cech produktu, jego jako-
ści, a także marki, ceny lub kraju pochodzenia (Ulgado, Lee 1993). Postawy etnocentryczne 
wśród konsumentów mogą przybierać różne formy i mieć różne nasilenie. Problemem jest 
również właściwa identyfikacja produktów krajowych i zagranicznych przez konsumentów. 
Tradycyjny podział na produkty rodzime i importowane zdezaktualizował się we współ-
czesnym zglobalizowanym świecie, a określenie pochodzenia produktu jest bardzo często 
utrudnione. Dla konsumentów stają się istotne takie kryteria, jak własność kapitału, kraj 
pochodzenia marki produktu, kraj pochodzenia technologii, licencji czy patentu, bądź su-
rowców czy podzespołów stosowanych w produkcji (Karcz 2004, s. 250). 

Obecnie, gdy wiele firm lokuje produkcję w miejscach, w których wytworzenie produktu 
jest najtańsze, identyfikacja produktu z konkretnym krajem jest dla konsumenta szczególnie 
problematyczna i niejednoznaczna. Bardzo często dana marka jest kojarzona z konkretnym 
krajem, natomiast faktyczne miejsce wytworzenia produktu jest zupełnie inne i niejedno-
krotnie fakt ten uchodzi uwadze konsumenta. Z tego powodu jakość, niezawodność i wize-
runek produktu wynikający z kraju jego pochodzenia jest bardzo często mylony z krajem 
pochodzenia marki. Właściwa identyfikacja przez konsumentów kraju pochodzenia produk-
tu jest obecnie znacznie utrudniona, stąd potrzeba określenia kryteriów, którymi kierują się 
nabywcy utożsamiając konkretny produkt z danym krajem. Przyjmuje się, iż czynnikami 
wpływającymi na identyfikację kraju pochodzenia produktu przez konsumentów są: marka, 
nazwa produktu, kod kreskowy, znak „made in”, narodowe symbole jakości oraz język opisu 
produktu (Figiel 2004). 

Wizerunek marki wśród konsumentów rzadko bywa jednolity, gdyż konsumenci różnią 
się między sobą systemem wyznawanych wartości, przyzwyczajeniami, doświadczeniami 
czy dostępem do informacji. Największe różnice występują wśród osób wyznających krań-
cowo odmienne poglądy dotyczące sposobu zaspokajania określonych potrzeb. Różnice te 
mogą mieć uwarunkowania religijne, światopoglądowe lub kulturowe. Poza cechami sa-
mego produktu obraz marki w oczach konsumenta jest kształtowany przez wizerunek kraju 
pochodzenia. Poszczególne kraje posiadają swoją tożsamość i wizerunek, których oddzia-
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ływanie na wizerunek marki jest wynikiem osiągnięć kulturalnych, gospodarczych i cywi-
lizacyjnych danego kraju. Konsumenci, podejmując decyzje zakupowe, często działają na 
zasadzie skojarzeń, łącząc dany produkt z określonym miejscem, którym może być kraj, 
region czy miasto. Efekt kraju pochodzenia odzwierciedla postrzeganie przez konsumen-
tów produktu przez pryzmat kraju, w którym został wytworzony (Orth, Fribasova 2003), 
a miejsce pochodzenia produktu stanowi istotne kryterium podejmowania decyzji konsu-
menckich (Pecotich, Rosenthal 2001). Siła etnocentryzmu zależy również od kraju pocho-
dzenia konsumentów. Wykazano, iż w krajach rozwijających się konsumenci niechętnie 
kupują zagraniczne produkty, gdyż są przekonani, że taka postawa szkodzi rodzimej go-
spodarce i powoduje bezrobocie (Kucukemiroglu 1999, s. 470-487). Wykazano również, iż 
także polscy konsumenci z tych właśnie względów preferują rodzime produkty (Marcoux 
i in. 1997, s. 49-65). Potencjalny nabywca rozważając zakup produktu łączy jego atrybuty 
z postrzeganymi atrybutami kraju pochodzenia i na podstawie tych skojarzeń podejmuje 
decyzję o zakupie produktu lub rezygnacji z jego nabycia. Pozytywny wizerunek kraju po-
chodzenia daje konsumentowi możliwość uzyskania dodatkowych wartości funkcjonalnych 
i symbolicznych (Ertmańska 2011, s. 479). Etnocentryzm konsumencki uznawany jest za 
specyficzny rodzaj efektu kraju pochodzenia, który polega na preferowaniu produktów 
krajowych, na skutek oddziaływania przesłanek moralnych, emocjonalnych i ekonomicz-
nych. Etnocentryzm może przejawiać się również w preferowaniu produktów pochodzących 
z określonego regionu (Sharma i in. 1995). Ze względu na postawy wobec kraju czy regionu 
pochodzenia produktu wyróżnić można także konsumentów kosmopolitycznych i interna-
cjonalistycznych. Konsumenci kosmopolityczni oceniają produkty niezależnie od kraju ich 
wytworzenia. Natomiast konsumenci internacjonalistyczni świadomie wybierają produkty 
zagraniczne. Zarówno konsumenci internacjonalistyczni, jak i etnocentryczni oceniają pro-
dukty przez pryzmat kraju ich pochodzenia (Dyrda 2010). 

Etnocentryzm polskich konsumentów

Zjawisko etnocentryzmu wśród polskich konsumentów ma specyficzny charakter. Przez 
wiele lat produkty zagraniczne, zwłaszcza zachodnie, kojarzone były z luksusem i wysoką 
jakością. Jednak przemiany gospodarcze sprawiły, że z polskiego rynku zniknął niedobór 
produktów, a konsumenci mają do wyboru paletę towarów w różnej cenie, jakości i różnym 
pochodzeniu. Badania wykazują, że poziom etnocentryzmu wśród polskich konsumentów 
jest stosunkowo wysoki w porównaniu z innymi krajami europejskimi, gdyż aż 80% konsu-
mentów deklaruje chęć nabywania rodzimych produktów (Figiel 2004, s. 94).

Wraz z rozwojem gospodarczym zmienił się również stosunek nabywców do krajowych 
i zagranicznych produktów. Badania preferencji polskich konsumentów dotyczące pocho-
dzenia nabywanych produktów pokazują, że 70% badanych woli kupować produkty pol-
skiego pochodzenia, jedynie 7% zagranicznego, a dla 23% kraj pochodzenia produktu nie 
ma znaczenia. Ponadto 56% konsumentów wybiera produkty wyprodukowane przez firmy 
o rodzimym kapitale. Produkty krajowe wybierają przede wszystkim osoby starsze, słabiej 
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wykształcone oraz zamieszkujące wsie i małe miasta. Jednak tylko dla 25% badanych pol-
skie pochodzenie produktu jest najistotniejszym czynnikiem decydujący o zakupie produktu, 
jako znacznie ważniejsze podawane były cena i jakość (Dyrda 2010). Badania przeprowa-
dzone w 2008 roku przez TNS OBOP pokazały, iż dla polskich konsumentów najistotniej-
sze są cena, jakość, data ważności i marka. Polskie pochodzenie produktów jako istotny 
czynnik przy podejmowaniu decyzji o zakupie wskazało jedynie 5% respondentów (Dyrda 
2010). Badania potwierdzają również, iż polscy konsumenci są przywiązani do tradycyjnych 
polskich marek. Nie jest dla nich istotne, że ich właścicielami nie są polskie firmy, lecz 
międzynarodowe koncerny. Polską marką cieszącą się największym uznaniem i najczęściej 
wskazywaną przez badanych okazał się Wedel. Warto zauważyć, że konsumenci najczęściej 
wskazywali marki produktów spożywczych (Żywiec Zdrój, Tymbark, Cisowianka, Winiary, 
Pudliszki) oraz alkoholi (Tyskie, Żywiec, Żubrówka). Preferencje związane z pochodze-
niem produktu i jego postrzeganie przez konsumenta są zależne także od rodzaju produk-
tu. Badani respondenci uważali produkt za polski wtedy, gdy został wytworzony w Polsce 
i posiada polską markę, niezależnie od tego, kto jest właścicielem marki lub producentem. 
Ponad połowa respondentów wskazała na produkty marki Winiary i Wedel jako wytwarzane 
przez polskie firmy. Takie przekonania wynikają po części z przyzwyczajeń konsumentów, 
a także braku wiedzy na temat przejmowania polskich marek przez międzynarodowe kon-
cerny. Respondenci wskazywali, że polski produkt spożywczy kojarzy się im ze świeżością, 
naturalnością oraz niską ceną. Produkty zagraniczne kojarzone były z wysoką jakością, in-
nowacyjnością, luksusem i wysoką ceną. Jednocześnie niektóre importowane artykuły spo-
żywcze o długim terminie ważności uważane są za wysoko przetworzone, zmodyfikowane 
i niezdrowe, a ich smak za nieporównywalny ze smakiem rodzimych produktów. Wysoka 
jakość przypisywana jest w porównywalnym stopniu produktom krajowym i zagranicznym. 
Badanie pokazało, że polscy klienci nie potrafią rozróżnić polskich i zagranicznych pro-
duktów odzieżowych. Najwięcej błędnych odpowiedzi udzielonych zostało w stosunku do 
marek Gino Rossi, Big Star oraz House, które wskazywane były jako marki zagraniczne. 
Polskie produkty odzieżowe kojarzyły się konsumentom z niską ceną i złą jakością, nato-
miast zagraniczne z innowacyjnością, wysoką jakością oraz wysoką ceną. Wyniki bada-
nia pokazały, że klienci preferują zagraniczne produkty odzieżowe oraz polskie artykuły 
spożywcze. Dla dużej grupy badanych kraj pochodzenia produktu nie odgrywa żadnej roli. 
Jednym z powodów, dla których respondenci kupują zagraniczne produkty odzieżowe jest 
niechęć do polskich produktów, co można uznać za klasyczny przejaw postaw internacjo-
nalistycznych. Respondenci nie deklarowali również postaw etnocentrycznych, natomiast 
deklarowali, że cenią jakość niską cenę, ekologiczność, naturalność oraz niepowtarzalny 
smak, które przypisywali wyprodukowanym w Polsce artykułom spożywczym (Ertmańska 
2011, s. 482-483). 

Tego typu postawy i preferencje konsumentów mają swoje odzwierciedlenie w konkret-
nych działaniach marketingowych przedsiębiorstw. Na przykład reakcją firm odzieżowych 
na internacjonalistyczne postawy polskich konsumentów wobec produktów tej właśnie 
branży jest ukrywanie pochodzenia produktu pod obcojęzycznymi nazwami marek. Jako 
przykład można podać tak znane marki, jak: Gino Rossi, Tatuum, Top Seecret, Big Star, 
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House, Bialcon, Bolero czy Diverse. W przypadku niektórych grup produktów producenci 
odwołują się do ich polskiego pochodzenia i w różny sposób eksponują fakt wytworzenia 
produktu w Polsce. Najczęściej odbywa się to poprzez markę (Pudliszki, Żywiec Zdrój, 
Kropla Beskidu), wyraźne oznaczenie kraju pochodzenia produktu (znak „Made in Poland”) 
oraz hasła reklamowe („Tyskie. Z Polski”). Eksponowanie polskiego pochodzenia produktu 
dotyczy przede wszystkim artykułów spożywczych, gdyż konsumenci bardzo pozytywnie 
odnoszą się do pochodzących z Polski artykułów żywnościowych i postrzegają je jako pro-
dukty wysokiej jakości, posiadające wiele walorów smakowych i zdrowotnych. 

Także badania postaw młodych polskich konsumentów względem kraju pochodzenia 
produktu przeprowadzone w 2010 roku pokazały, że konsumenci nie są jednoznacznie prze-
konani o przewadze produktów rodzimego pochodzenia. Tylko co trzeci z ankietowanych re-
spondentów podzielał opinię, iż produkty krajowe są lepsze od zagranicznych w kategoriach 
leki, odzież, obuwie i kosmetyki. Natomiast w odniesieniu do produktów żywnościowych 
85% badanych deklarowało, iż uważa polską żywność za lepszą od importowanej. W odnie-
sieniu do artykułów żywnościowych kryterium pochodzenia produktu miało duże znaczenie 
dla wyboru konsumenckiego. Niemal 50% respondentów przyznało, że uwzględnia kryte-
rium pochodzenia produktu przy zakupie żywności zawsze lub bardzo często. Rozważanie 
kryterium pochodzenia produktu przy zakupie innych grup produktów zadeklarowało 40% 
badanych. W badaniach respondenci mieli również wskazać najważniejsze i najmniej istotne 
kryterium wyboru produktu. Wskazane przez respondentów kryteria wyboru produktu były 
różne w zależności od kategorii nabywanych dóbr. Do najważniejszych kryteriów wyboru 
artykułów żywnościowych, które wskazywali respondenci należały jakość (82%), krajowe 
pochodzenie produktu (68%) i marka (38%). Do kryteriów wyboru o najmniejszym znacze-
niu przy wyborze artykułów żywnościowych wskazane zostały zagraniczne pochodzenie 
produktu (2%), reputacja (36%), oraz opinie i rekomendacje innych konsumentów (35%). 
Młodzi polscy konsumenci deklarowali również, iż w przypadku możliwości wyboru za-
wsze wybiorą produkt polski a nie zagraniczny (39%). Około 23% badanych zgadzało się 
z opinią, że kupowanie towarów zagranicznych jest niepatriotyczne i szkodzi gospodar-
ce narodowej. Respondenci zdecydowanie preferowali żywność pochodzenia rodzimego. 
Zdaniem polskich respondentów najlepsze kosmetyki pochodzą z Francji i Polski, elektro-
nika z Japonii i Korei, sprzęt AGD z Niemiec i Polski, a za najlepsze uchodzą niemieckie 
i japońskie samochody (Małysa-Kaleta 2012, s. 280-281). 

Postawy polskich konsumentów związane z krajem pochodzenia produktu charaktery-
zują również wyniki badań przeprowadzonych w 2010 roku na grupie 170 respondentów. 
Ponad połowa z nich (62%) zadeklarowała, że starają się kupować produkty krajowe. Badani 
konsumenci przyznali, że preferują polskie produkty spożywcze. Jako główny motyw takiej 
postawy podali fakt, iż uważają polskie produkty żywnościowe za lepsze jakościowo od 
zagranicznych (71%) oraz chcą wspierać polskich producentów (51%). Respondenci wska-
zywali też, że polskie produkty są im lepiej znane (50%), łatwiej dostępne (35%) oraz tańsze 
niż produkty zagraniczne (38%). Podkreślano również przekonanie, iż łatwiej jest zwrócić 
czy też reklamować produkty rodzime (12%). Badania wykazały również, iż osoby starsze 
preferują raczej produkty krajowe, natomiast osoby młode zdecydowanie rzadziej deklaro-
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wały takie postawy. Wielu polskich konsumentów ma również problem z ustaleniem, które 
produkty są rzeczywiście polskie. Bardzo często wyznacznikiem pochodzenia produktu jest 
dla badanych konsumentów brzmienie nazwy marki, które niejednokrotnie skutkuje mylną 
identyfikacją kraju jej pochodzenia. Przykładowo większość respondentów była przekona-
na, iż polska marka Wittchen jest marką niemiecką (Śnihur 2010, s. 159-164). 

Wybór produktów regionalnych, krajowych czy lokalnych wymaga od konsumenta posia-
dania pewnej wiedzy społeczno-ekonomicznej, która pozwala na rozpoznawanie marek i pro-
duktów oraz podejmowanie określonych decyzji zakupowych. Jednak na postawę etnocen-
tryczną, obok świadomych i celowych decyzji konsumentów, składają się również odruchowe 
i bezrefleksyjne preferencje dla produktów o rodzimym pochodzeniu, co w dużej mierze może 
być wynikiem określonych przyzwyczajeń i zwyczajów konsumenckich (Małysa-Kaleta 
2012, s. 278-279). Etnocentryczne postawy konsumentów mają też związek z przekonaniem, 
iż wybór krajowego produktu stanowi swoisty rodzaj wsparcia dla rodzimych przedsiębiorstw 
i popieranie rozwoju gospodarczego kraju. Zachowania i przekonania wynikające z takiej 
właśnie motywacji określane są jako ideologiczny etnocentryzm konsumencki. Bardzo często 
jest on związany z poczuciem zagrożenia ze strony producentów zagranicznych. Konsumenci 
są wówczas przekonani, że nabywanie zagranicznych produktów może przyczyniać się do 
zmniejszenia popytu na produkty krajowe, ograniczenia krajowej produkcji, zwolnień i zwięk-
szenia bezrobocia, spadku poziomu życia i mniejszego bezpieczeństwa socjalnego (Szromnik 
1998, s. 9-13). Decyzja o zakupie produktów lub marek wytwarzanych w danym kraju czy 
regionie jest przejawem poczucia przynależności do danej społeczności, regionu czy kraju, 
a także określonej tożsamości kulturowej. Konsument w większym stopniu identyfikuje się 
z danym krajem, kulturą czy regionem, jeżeli dostrzega związek między zakupem dóbr lokal-
nych a jego kondycją gospodarczą i rozwojem cywilizacyjnym. 

Badania własne

Celem przeprowadzonych badań była ocena postaw konsumentów wobec kraju pocho-
dzenia produktów oraz identyfikacja motywów, którymi kierują się nabywcy wybierając 
produkty rodzime lub zagraniczne. Wybierając próbę badawczą zastosowano dobór losowy 
prosty. Respondenci byli wybierani z populacji generalnej bez zdefiniowanych kryteriów 
i ograniczeń. Z tego względu próba badawcza oraz wyniki badań nie są reprezentatywne. 
Nie mogą one być uogólnione na całą populację i należy je traktować jako studium przy-
padku. Badanie przeprowadzone zostało w formie kwestionariusza ankiety. O wypełnienie 
kwestionariusza poproszono 157 respondentów. Zwróconych zostało 131 kwestionariuszy. 
Ostatecznie w analizie uwzględnionych zostało 120 ze zwróconych kwestionariuszy, któ-
re zostały właściwie i w sposób kompletny wypełnione. Badanie przeprowadzone zosta-
ło w styczniu i lutym 2014 roku, wśród respondentów z terenu województwa śląskiego. 
Większość ankietowanych osób stanowiły kobiety, osoby bardzo młode (do 25. roku życia) 
oraz mieszkańcy miast. Charakterystykę ankietowanej grupy konsumentów przedstawiono 
w tabeli 1.
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Tabela 1
Charakterystyka badanej grupy respondentów  

Charakterystyka respondentów (n=120) Liczba Udział procentowy

Płeć

Kobiety 84 70,0

Mężczyźni 36 30,0

Wiek

19-21 31 26,0

22-25 47 39 ,0

26-30 15 12,5 

31-40 12 10 ,0

41-50 6 5,0

51-60 7 6,0

Powyżej 60 2 1,5 

Miejsce zamieszkania

Miasto 78 65,0

Wieś 42 35,0

Źródło: opracowanie własne.

Niemal trzy czwarte ankietowanych osób (74%) zadeklarowało, że w swoich wyborach 
konsumenckich kieruje się krajem pochodzenia produktu. Inne deklarowane czynniki wpły-
wające na ocenę produktu to: jakość (98%), cena (82,5%) oraz znajomość i reputacja marki 
(90%). Kraj pochodzenia produktu nie jest wprawdzie najważniejszy, ale jednym z istotnych 
kryteriów ocenianych przez konsumenta przy wyborze oferty. W momencie, gdy będzie 
ona porównywalna pod względem jakości i ceny o wyborze konkretnego produktu może 
zadecydować właśnie kraj jego pochodzenia. Na pytanie o preferowanie krajowych produk-
tów względem zagranicznych twierdząco odpowiedziała niemal połowa z ankietowanych 
respondentów (57,5%), którzy zadeklarowali, iż wobec alternatywy zakupu produktu zagra-
nicznego zawsze wybiorą produkt polski. Jako motywy nabywania rodzimych produktów 
wymieniane były: pobudki patriotyczne (39%), zaufanie do polskich producentów (65%), 
chęć wspierania krajowego i lokalnego rynku (26%), wysoka jakość polskich produktów 
(90%), dobra reputacja i pozytywny wizerunek polskich producentów (60%) oraz korzystna 
relacja jakości produktu do jego ceny (50,8%). Ankietowani konsumenci nie wykazywali 
przekonania o zagrożeniu ze strony zagranicznych produktów, a większość z nich twierdziła, 
że ich zdaniem nie stanowią one zagrożenia dla rozwoju rodzimego rynku oraz lokalnych 
miejsc pracy (81%). Ponad połowa respondentów zadeklarowała, że chętnie kupują pro-
dukty globalne wytwarzane prze międzynarodowe koncerny (62,5%). Postawy konsumen-
tów oraz ich subiektywna ocena produktu przez pryzmat jego kraju pochodzenia różniły 
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się także w zależności od rodzaju produktu. Ankietowani deklarowali, że preferują polskie, 
a nie zagraniczne produkty żywnościowe (95%), chętnie kupują też kosmetyki produkowa-
ne przez krajowe firmy (67,5%), a także krajowe suplementy diety, parafarmaceutyki, pre-
paraty ziołowe i witaminowe (75%). Natomiast respondenci w sposób zdecydowany dekla-
rowali, że preferują zagraniczny sprzęt AGD (80%) oraz elektronikę (85,8%). Konsumenci 
wskazali również, które elementy są im pomocne w identyfikacji kraju pochodzenia produk-
tu. Najwięcej osób wskazało etykietę „made in” (97,5%), w dalszej kolejności wskazywano 
nazwę produktu lub marki (79%) oraz kraj pochodzenia marki produktu (72,5%).

Wyniki przeprowadzonej ankiety potwierdzają tendencje w zachowaniach polskich 
konsumentów wykazywane także w innych badaniach. Kraj pochodzenia produktu jest dla 
ankietowanych istotnym czynnikiem wpływającym na ich decyzje konsumenckie i ocenę 
oferty. Świadczy o tym fakt, iż badani poszukują elementów, które pozwalają im na identy-
fikację kraju wytworzenia produktu lub pochodzenia marki. Badani konsumenci wykazują 
też stosunkowo wyraźne postawy etnocentryczne, co jest szczególnie istotne, gdyż wśród 
respondentów przeważały osoby młode, a w tej grupie wiekowej etnocentryzm jest prze-
ważnie obserwowany znacznie rzadziej i jest znacznie mniej nasilony niż u osób starszych. 
Ankietowani wykazywali też typowe cechy konsumentów globalnych. Deklarowali, że ku-
pują produkty wytwarzane przez międzynarodowe koncerny i oferowane na światowym, 
globalnym rynku. W większości nie byli też przekonani, że globalizacja zagraża lokalnym 
rynkom i może im zaszkodzić pod względem gospodarczym i społecznym. Tym bardziej 
na uwagę zasługuje fakt, iż ankietowani, wykazując typowe cechy konsumentów global-
nych, przejawiali także tendencje etnocentryczne, zwłaszcza w odniesieniu do niektórych 
rodzajów produktów. Badania potwierdziły typową dla polskich konsumentów tendencję do 
preferowania rodzimych produktów żywnościowych, które są cenione przede wszystkim za 
względu na ich jakość i wynikającą z tradycji reputację. Ankietowani dokonywali swoich 
wyborów konsumenckich świadomie, potrafili podać motywy, które skłaniają ich do wyboru 
krajowych produktów. Etnocentryzm badanych konsumentów wynikał z dostrzegania kore-
lacji między ich wyborami konsumenckimi a kondycją gospodarczą i społeczną kraju lub 
regionu, a także tradycji, przyzwyczajeń oraz zaufania wobec rodzimych produktów.

Podsumowanie

Uczestnikami współczesnego globalnego rynku są konsumenci oraz producenci re-
prezentujący różne kraje, regiony i kultury. W dobie globalizacji i upowszechnienia glo-
balnych, uniwersalnych w skali całego świata wzorców konsumpcji zróżnicowanie pre-
ferencji konsumentów i kwestionowanie wyższości produktów globalnych nad lokalnymi 
wydaje się być kwestią marginalną. Tymczasem, jak pokazują badania, postawy etno-
centryczne są obecne wśród konsumentów i dotyczą różnych grup produktów. Dlatego 
strategie marketingowe przedsiębiorstw powinny uwzględniać zróżnicowanie preferen-
cji konsumentów oraz widoczne w zachowaniach konsumenckich przejawy identyfikacji 
z krajem czy regionem. 
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Ethnocentric Attitudes of Consumers in the Face of Consumption 
Globalisation

Summary

An aim of the study is to characterise and analyse consumers’ behaviours deter-
mined by the image of the country of product origin, with a particular consideration 
of their ethnocentric attitudes. Based on the literature review and the published re-
sults of research, the author characterised the trends in consumers’ behaviours con-
nected with impact of the effect of the country of origin as well as the motives and 
determinants of their ethnocentric attitudes. The author carried out a questionnaire-
based survey which confirmed the described tendencies on consumers’ behaviours 
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connected with the country of origin of the product as well as indicated the exist-
ence of ethnocentric attitudes, especially as regards some groups of products. The 
practical implications of the study indicate the necessity to take into account the 
country of origin of the product in enterprises’ marketing activities; they also indi-
cate which groups of products are perceived in a special way through the prism of 
the country of their origin ad sensitive to the consumers’ ethnocentrism. The study’s 
social dimension indicates that globalisation has not weakened relationships with 
the country, region and the local community, which are also manifested in consum-
ers’ behaviours. The article is of the research nature.

Key words: globalisation, effect of the country of origin, consumer’s ethnocen-
trism, globalisation of consumption.

JEL codes: M03, M16, M31, M37

Этноцентрическое отношение потребителей перед лицом 
глобализации потребления

Резюме

Цель работы – дать характеристику и провести анализ поведения потре-
бителей, предопределяемого обликом страны происхождения продукта, с осо-
бым учетом их этноцентрического отношения. На основе обзора литературы 
и опубликованных результатов исследований дали характеристику трендов 
в поведении потребителей, связанном с воздействием эффекта страны про-
исхождения продукта, а также мотивов и обусловленностей их этноцентри-
ческого отношения. Провели опрос, который подтвердил описываемые тен-
денции в поведении потребителей, связанном со страной происхождения 
продукта, а также указал существование этноцентрического отношения, осо-
бенно по отношению к некоторым группам продуктов. Практические импли-
кации работы указывают необходимость учета эффекта страны происхожде-
ния в маркетинговых действиях предприятий, они тоже указывают, которые 
группы продуктов воспринимаются особым образом сквозь призму страны 
их происхождения и чувствительны к этноцентризму потребителей. Общест-
венное измерение работы указывает, что глобализация не ослабила связей со 
страной, регионом и местной общественностью, которые проявляют себя так-
же в потребительском поведении. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: глобализация, эффект страны происхождения, потреби-
тельский этноцентризм, глобализация потребления.

Коды JEL: M03, M16, M31, M37
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