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Zachowania konsumentów względem kraju pochodzenia –  
produkty chińskie oczami Polaków

Streszczenie

Dla wielu konsumentów kraj pochodzenia produktu ma decydujące znaczenie, 
często nawet jest głównym kryterium decyzji zakupu. Zjawisko to nie jest nowe, 
choć można mieć wrażenie, że w przypadku produktów „made in China” mamy 
do czynienia ze swego rodzaju renesansem. Produkty chińskie ciągle jeszcze są 
synonimem masowości, niskiej ceny i kiepskiej jakości. Na niekorzystny wizeru-
nek Chin niewątpliwie wpływa fakt, że są one największym producentem imitacji 
i podróbek. Do dziś Chiny uznawane są za centrum wytwarzania produktów – cią-
gle jeszcze 1/5 produkcji światowej wytwarzana jest właśnie tam. Analizując sytu-
ację chińskich marek i produktów „made in China” odnosimy wrażenie, że ta era 
nieuchronnie dobiega końca. I choć Chiny kojarzone się z negatywnymi atrybutami 
procesów produkcji (tania siła robocza, pogwałcenie praw człowieka, niewielkie 
nakłady na pracę), to kraj ten może pochwalić się najbardziej dynamicznym rozwo-
jem technologicznym oraz ogromną mocą przerobową.

Celem rozważań jest odpowiedź na pytanie, jak postrzegane są chińskie marki 
przez polskich nabywców, jakie są postawy polskich klientów wobec nich? W reali-
zacji celu pomocne będą wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 
1500 respondentów w styczniu 2014 roku. 

Słowa kluczowe: kraj pochodzenia, produkty chińskie.

Kody JEL: D12, M31

Wstęp

Gwałtowny wzrost potęgi chińskiej budzi wiele sprzeciwów i obaw. Zmiany sytuacji 
konkurencyjnej spowodowane ekspansją gospodarczą Chin poważnie zagrażają egzystencji 
wielu przedsiębiorstw europejskich. Potęgi Chin obawiają się nawet najbardziej innowacyj-
ne branże i najsilniejsze marki świata. Ponadto społeczeństwa Europy boją się zarówno wy-
czerpania zasobów surowcowych, utraty kompetencji technologicznych, erozji standardów 
społecznych jak i obniżenia dochodów oraz jakości życia. Przedsiębiorstwa chińskie agre-
sywnie wchodzą na rynki europejskie zmuszając tym samym przedsiębiorstwa europejskie 
do rozwoju technologicznego – co jest niewątpliwie pozytywnym aspektem ekspansji Chin 
na rynki europejskie i światowe. Innym pozytywem rozwoju Państwa Środka są korzyści, 
które czerpią konsumenci, szczególnie ci o niższych dochodach, z zakupu tańszych produk-
tów konsumpcyjnych. I choć produkty chińskie ciągle jeszcze są synonimem masowości, 
niskiej ceny i słabej jakości, to w Chinach wytwarzanych jest wiele produktów nie odbie-
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gających od najwyższych standardów i norm światowych. To sprawia, że konsumenci mają 
dostęp do towarów o bardzo dobrej jakości w stosunkowo korzystnej cenie. Można nawet 
pokusić się o stwierdzenie, że sprzedaż chińskich produktów luksusowych na wymagają-
cych rynkach europejskich staje się niezaprzeczalnym faktem.

W tym kontekście wydaje się, że wyartykułowane na wstępie obawy Europejczyków są 
przesadzone, a „zalew” rynków produktami chińskimi nie należy traktować jedynie jako za-
grożenie, ale również szansę na rozwój i postęp technologiczny przedsiębiorstw europejskich. 

Jak chińskie produkty i ekspansję gospodarki Państwa Środka oceniają polscy nabywcy? 
Poszukiwanie odpowiedzi na tak postawione pytanie jest celem niniejszego artykułu.W re-
alizacji celu pomocne będą wyniki badań ankietowych przeprowadzone na próbie 1500 
respondentów w styczniu 2014 roku. 

Rola efektu „made in China” w decyzjach zakupowych

Dla wielu konsumentów kraj pochodzenia produktu odgrywa ogromne znaczenie, 
a często nawet jest głównym kryterium decyzji zakupu (Maison 2004). Efekt Country of 
Origin dotyczy wpływu informacji o kraju pochodzenia na różne wymiary oceny produktu. 
W ostatnich latach efekt ten należy do najczęściej analizowanych wśród zachowań zakupo-
wych (Hsieh 2004).

Efekt kraju pochodzenia może mieć różne podłoża. Może powstawać w sferze kognityw-
nej, afektywnej lub normatywnej (Obermiller, Spangenberg 1989). Skojarzenia kognitywne, 
racjonalne opierają się na informacjach i wiedzy o doświadczeniu kraju w produkcji określo-
nych kategorii produktów. Wiedza ta skłania nabywców do dokonywania takich wyborów, 
które pozwolą na obniżenie ryzyka zakupu. W tym przypadku proces kognitywny sprowa-
dza się do postrzegania cech produktów przez pryzmat wizerunku kraju pochodzenia, który 
w pewnym stopniu staje się synonimem jakości produktu. Jednak postawy nabywców nie 
zawsze oparte są na argumentach racjonalnych. Często mają podłoże afektywne, oparte na 
symbolach i wartościach emocjonalnych. Pozytywny, emocjonalny związek nabywcy z kra-
jem pochodzenia produktu przekłada się na pozytywne jego postrzeganie, tzn. posiadanie 
produktów z pewnych krajów wiąże się z prestiżem i pozytywnymi doświadczeniami. 

Czasem jednak postrzeganie produktu związane jest z przyjętymi wartościami moral-
nymi, społecznymi czy osobistymi (sfera normatywna). W konsekwencji rzesze klientów 
są skłonne zrezygnować z zakupu produktu o wysokiej jakości ze względu na negatywne 
emocje z nim związane. Te mogą wynikać z faktu wytwarzania produktu przez producenta 
nieprzestrzegającego np. praw człowieka, czy wyznaczonych norm ochrony środowiska. 

W praktyce opisane procesy się zazębiają i wskazują na istotną zależność między wize-
runkiem kraju a sposobem postrzegania produktu. 

Znaczenie kraju pochodzenia wydaje się być szczególnie istotne w krajach europejskich, 
gdyż Europejczycy uchodzą za konsumentów szczególnie wymagających. Wielu z nich 
przyjmuje postawy etnocentryczne, przejawiające się w patriotyzmie zakupowym (Mazurek-
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Łopacińska 2003). Etnocentryzm oznacza świadomy wybór konsumentów produktów krajo-
wych. Ich wybór jest swoistym podkreśleniem przynależności do pewnego obszaru teryto-
rialnego. Wynika on ze świadomych i celowych decyzji, a także wiąże się z podniesieniem 
poziomu edukacji konsumentów. Od nabywców wymaga posiadania pewnej wiedzy społecz-
no-ekonomicznej, pozwalającej na rozpoznawanie marek i produktów (Figiel 2005).

Choć etnocentryzm stosunkowo silnie zakorzeniony jest w Europie, to wcale nie utrudnił 
napływu i późniejszych wyborów produktów wytwarzanych w Państwie Środka. W tym przy-
padku jeden z głównych kryteriów decyzji zakupowych stanowi cena. Obecnie większość to-
warów kupowanych w Europie opatrzonych jest metką „made in China”, a niewiele osób zda-
je sobie sprawę, że produkty znanych europejskich czy amerykańskich marek są takie jedynie 
z nazwy. Dla konsumenta ważna jest cena oraz fakt, że wiele rzeczy jest dla niego osiągalnych.

Chociaż Chiny mogą obecnie pochwalić się ogromną mocą przerobową i dynamiczniej-
szym rozwojem technologicznym, to ciągle jeszcze kojarzone są z negatywnymi atrybu-
tami procesów produkcji: tanią siłą roboczą, pogwałceniem praw człowieka, niewielkimi 
nakładami pracy. A produkty chińskie ciągle jeszcze są synonimem niskiej ceny, złej jakości 
i masowości. Na niekorzystny wizerunek Chin niewątpliwie wpływa fakt, że są one najwięk-
szym producentem imitacji i podróbek. 

Obecnie nie jesteśmy w stanie uniknąć zalewu rynku europejskiego produktami z Chin 
i stale rosnącemu ich udziałowi w ogólnej sprzedaży. Zastanawiać się możemy jedynie nad 
tym, ilu konsumentów w ogóle skłania się ku refleksji dokonując zakupu taniej imitacji?

Skojarzenia związane z marką „made in China” w świetle wyników 
badań ankietowych

Badania dotyczące oceny jakościowej oferty produktów „made in China” przeprowa-
dzono w styczniu 2014 roku na próbie 1500 osób1. Spośród wielu sposobów doboru próby 
do badań wybrano dobór przypadkowy z cechami doboru warstwowego. W badanej grupie 
546 osób stanowiły kobiety (44%), a 702 ‒ mężczyźni (56%). Badana grupa osób charak-
teryzowała się średnim wiekiem na poziomie 37 lat. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby 
w wieku od 26 do 35 lat – 30%, kolejna liczna grupa to osoby w wieku od 15 do 25 lat – 21%.

Prawie połowa ankietowanych przyznała, że zakupiła świadomie produkty chińskie przy-
najmniej jeden raz (por. wykres 1). Grupę tę stanowili przede wszystkim studenci i ucznio-
wie oraz osoby z niskimi dochodami miesięcznymi (poniżej 1000 zł na osobę). Prawie 31% 
osób przyznało, że często kupują produkty „made in china”. Wybór produktów chińskich 
przez respondentów podyktowany jest głównie ich niską ceną ‒ 72% odpowiedzi, jedno-
cześnie aż 48% respondentów uważa, że są to produkty łatwo psujące się i pospolite ‒ 39%, 
a dla 34% cena tych produktów odpowiada ich jakości2.Do najczęściej kupowanych produk-

1  Wyniki opracowano na podstawie 1248 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy. Kwestionariusz zawierał 17 pytań.
2  Pytanie o opinię na temat produktów chińskich oraz motywy ich zakupu było pytaniem, w którym można było wybrać więcej 
niż jedną odpowiedź. 
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tów chińskich należą: artykuły dekoracyjne (56% odpowiedzi), elektronika (63%), odzież 
(49%) oraz zabawki (38%). Artykuły dekoracyjne najczęściej kupują kobiety (74%), nato-
miast elektronikę mężczyźni (83%). Zabawki i odzież są głównie zakupywane przez kobiety 
w wieku 26-35 lat z wykształceniem średnim.

Wykres 1
Częstotliwość świadomego kupowania produktów chińskich przez respondentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Będąc drugą gospodarką świata Chiny wciąż nie mają globalnej marki, która utrwaliłaby 
jej status prawdziwej potęgi handlowej. Brak globalnego championa sprawia, że etykietka 
„made in China” cierpi na niedostatek prestiżu, mimo roli, którą Chiny odgrywają jako czo-
łowa fabryka świata, wytwarzając wszystko - od iPadów po bawełniane koszulki. Reputacja 
światowego producenta staje się problemem dla producentów chińskich, wzmacniając per-
cepcję „chińszczyzny” jako synonimu tanich produktów niskiej jakości. Nagłówki zachod-
nich gazet często zawierają informacje np. o chińskim toksycznym mleku dla niemowląt, 
zabawkach skażonych ołowiem czy podróbkach leków3. Chińskie produkty są poddawane 
bezustannym ocenom i porównaniom z podobnymi produktami niepochodzącymi z Chin. 
Niestety, opinie o reputacji firm i chińskich towarów nie są zbyt dobre również w Polsce. 
Prawie 70% respondentów nie ma zaufania do oferowanych w kraju produktów „made in 
China”, a 45% respondentów deklaruje swój negatywny stosunek do firm i produktów chiń-
skich (por. wykres 2). W ogólnej opinii Chiny funkcjonują jako kraj wysokich technolo-

3  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/swiatowa-potega-bez-globalnej-marki/e50mb [dostęp: 15.03.2014].
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Wykres 2 
Ocena reputacji firm i produktów chińskich

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 3
Sektory/branże najbardziej zagrożone przez gospodarkę Chin

Źródło: jak w wykresie 1.
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gii, dlatego aż 54% respondentów ocenia innowacyjność produktów chińskich pozytywnie. 
Prawie 15% ankietowanych uważa, że jakość produktów chińskich oferowanych na polskim 
rynku dorównuje europejskim standardom jakości (por. wykres 3).

W ogólnej opinii respondentów Chiny postrzegane są jako kraj producentów podróbek 
większości produktów znajdujących się na europejskich rynkach. Według ankietowanych, 
najczęściej „kopiowane” przez chińskich producentów są technologie informacyjne i komu-
nikacyjne (186 wskazań) oraz części samochodowe (138 odpowiedzi), najrzadziej produkty 
zaopatrujące przemysł samochodowy (por. wykres 3). Wśród osób uznających Chiny za kraj 
producentów bubli i podróbek dominują mężczyźni w wieku od 26 do 35 lat i są to głównie 
osoby z wyższym wykształceniem. Nie występuje jednak zależność pomiędzy wykształce-
niem lub wiekiem a uznaniem Chin jako kraj produkujący podróbki. 

Chiny są państwem konsumującym najwięcej na świecie dóbr i usług luksusowych oraz 
jednym z najbardziej znanych producentów wielu globalnych marek. Jednak mniej niż poło-
wa respondentów przyznała, że zna chińskie marki (48%). Chińskim markom wciąż trudno 
konkurować z zachodnimi, które stały się popularne na całym świecie. Spośród 10 ma-
rek zaproponowanych respondentom jako najbardziej znane wymienili: Acer (87%), ASUS 
(86%), Lenovo (85%) oraz HTC (82%). Wymienione marki oferują produkty z branży infor-
matycznej i konkurują ze sobą na polskim rynku. Pomimo rozpoznawalności wymienionych 
marek zaledwie połowa ankietowanych była świadoma, że są to marki chińskie (por. tabela 1), 
duże grono respondentów przypisywało bliżej nieokreślony kraj jako miejsce pochodzenia 
tych produktów. W gronie osób, które rozpoznawały te marki, przeważali mężczyźni w wie-
ku od 26 do 45 lat. 

Tabela 1
Rozpoznawalność chińskich marek oraz ocena innowacyjności przez respondentów* 

Marka 
produktu ASUS Acer Lenovo HTC BENQ HUAWEI Giant TCL Comfee Hisense

Czy znasz 
markę? 
(w %)

tak 86 87 85 82 76 81 75 5 6 56

nie 14 13 15 18 24 19 25 95 94 44
Średnia ocena 
innowacyjności 4,8 4,7 4,8 4,8 5,0 5,1 5,0 4,9 5,0 5,0

* Innowacyjność produktów była oceniania w skali od 1 – produkt mało innowacyjny (podróbka) do 10 – produkt 
wysoce innowacyjny.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Chiny, jako kraj przez wielu uznawany za kraj wysokich technologii, w raporcie Global 
Innovation Index 2013 znalazł się na 35. miejscu4. Wyniki dają podstawę do tego, aby prze-
widywać, że w ciągu kilkunastu najbliższych lat Chiny staną się liderem światowym w dzie-

4  Raport został opublikowany przez CornellUniversity, INSEAD i Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO, 
http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2013#pdfopener
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dzinie innowacji5.Oceniając w skali od 1 do 10 innowacyjność proponowanych marek re-
spondenci przyznali wszystkim markom średnią ocenę 5 (por. tabela 1). Najwyższą jakością 
w ocenie respondentów charakteryzują się produkty firmy ASUS (w dziesięciostopniowej 
skali marka ta uzyskała ocenę 6,8) oraz Acer (ocena 6,3). Najgorzej zostały ocenione pro-
dukty firm Comfee oraz Hisense (por. wykres 4). 

Podsumowanie 

Procesy globalizacji i integracji gospodarki światowej to obecnie istotne czynniki deter-
minujące zmiany w otoczeniu makroekonomicznym i mikroekonomicznym przedsiębior-
stwa. Brak zrozumienia różnic kulturowych w odniesieniu m.in. do sposobów postrzegania, 
wartości którymi kierują się konsumenci oraz sposobów zaspokajania potrzeb prowadzi 
często do ograniczeń w sferze wykorzystania potencjału rynkowego istniejącego w różnych 
kulturach i w konsekwencji prowadzić może do nieskuteczności stosowanych strategii mar-
ketingowych, w tym strategii produktu. 

Zjawisko efektu kraju pochodzenia produktu znane jest w marketingu od lat. Efekt ten 
może mieć różne podłoża ‒ powstawać na bazie racjonalnej, afektywnej lub normatywnej. 

5 http://www.e-vive.pl/chiny-postawily-na-innowacyjnosc-pierwsze-efekty-juz-widac,pl,46327.html [dostęp: 15.03.2014].

Wykres 4
Ocena jakości wybranych marek produkowanych w Chinach*

* Jakość produktów była oceniania w skali od 1– produkt o bardzo niskiej jakości do 10 – produkt o wysokiej 
jakości. 
Źródło: jak w wykresie 1. 
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Konkurowanie za pomocą marki nabiera w niektórych sektorach szczególnego znaczenia, 
głównie dla podmiotów kierujących swą ofertę na rynki międzynarodowe. Informacja o po-
chodzeniu produktu wpływa na jego percepcję oraz ocenę i przekłada się na realne zacho-
wania rynkowe klientów. 

Polscy konsumenci stają się coraz bardziej świadomi w swoich wyborach, mimo sze-
rokiej oferty produktów chińskich i niskich cen nie są one oceniane zbyt wysoko. Często 
można spotkać się z określeniami „chińszczyzna”, bądź „chińskie podróbki” które mają 
negatywny wydźwięk i raczej zniechęcają do zakupów. Należy jednak pamiętać, że cena 
produktu jest głównym czynnikiem decydującym o zakupie, a ona jest niewątpliwie zaletą 
chińskich produktów. Nie można zatem jednoznacznie ocenić produktów „made in China”, 
które mimo ogólnej niechęci znajdują duże grono nabywców.
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Consumers’ Behaviours towards the Country of Origin – Chinese 
Products by Poles’ Eyes

Summary

For many consumers, the country of origin of the product is of the decisive 
importance, often even is the main criterion of purchase decision. This phenom-
enon is not new, though one may have an impression that in the case of “Made 
in China” products we deal with some type of renaissance. However, Chinese 
products have still been the synonym of mass scale, low price and poor quality. 
The unfavourable image of China, no doubt, is due to the fact that it is the big-
gest producer of imitations and fakes. So far China has been considered as the 
centre of product manufacturing – still 1/5 of the world’s production is made just 
there. Analysing the situation of Chinese brands and products labelled “Made in 
China”, we have an impression that this era has inevitable been going to the end. 
And though China is associated with negative attributes of manufacturing pro-
cesses (cheap labour, human rights violation, low labour input), this country may 
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show off with the most dynamic technological development and vast production 
capacity.

An aim of the considerations is to answer the questions: How are Chinese 
brands perceived by Polish purchasers and what are Polish customers’ attitudes to-
wards them? In the aim implementation, helpful will be findings of surveys carried 
out on the sample of 1500 respondents in January 2014. 

Key words: country of origin, Chinese products.
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Поведение потребителей по отношению к стране происхождения – 
китайские продукты глазами поляков

Резюме

Для многих потребителей страна происхождения продукта имеет решаю-
щее значение, часто даже она является основным критерием решения о по-
купке. Это явление не новое, хотя можно почувствовать, что в случае про-
дуктов «Сделано в Китае» мы имеем дело со своеобразным ренессансом. 
Китайские продукты все еще являются синонимом их массового характера, 
низкой цены и плохого качества. На неблагоприятный облик Китая несомнен-
но влияет факт, что он – самый крупный производитель имитаций и подделок. 
По сей день Китай считают центром производства продуктов – все еще 1/5 ми-
ровой продукции производится именно там. Анализируя ситуацию китайских 
марок и продуктов «Сделано в Китае», мы чувствуем, что эта эра неизбежимо 
близится к концу. И хотя Китай ассоциируется с отрицательными атрибута-
ми процессов производства (дешевая рабочая сила, попрание прав человека, 
небольшие затраты труда), то эта страна может похвастаться наиболее дина-
мичным технологическим развитием и огромными производственными воз-
можностями.

Цель рассуждений – ответить на вопрос о том, как воспринимаются китай-
ские марки польскими покупателями, каково отношение польских клиентов 
к ним. В осуществлении цели помогут результаты опросов, проведенных на 
выборке в 1500 респондентов в январе 2014 года. 

Ключевые слова: страна происхождения, китайские продукты.

Коды JEL: D12, M31
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