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Streszczenie

Celem rozważań jest analiza stanu wiedzy na temat wpływu czynników środo-
wiskowych na wybór żywności. W artykule oparto się na przeglądzie najnowszych 
doniesień publikowanych w czasopismach naukowych. Wyniki badań wskazują, że 
czynniki ekonomiczne są bardzo istotną determinantą wyboru żywności, zwłaszcza 
wśród osób o niskim statusie ekonomicznym. Obserwowano wpływ takich czynni-
ków społecznych, jak rodzina i szkoła lub media na zachowania żywieniowe. Były 
one także silnie zależne od kultury, zwłaszcza w ocenie zdrowej diety przez konsu-
mentów różnych krajów. Na preferencje i wybór produktów czy posiłków istotny 
wpływ miał również kontekst, a wiec miejsce, czas i towarzystwo, w jakim spo-
żywa się posiłek. Implikacje praktyczne znajomości czynników środowiskowych 
w wyborze i spożyciu żywności, to możliwość opracowania przez producentów 
żywności odpowiedniej strategii marketingowej, zmierzającej do zaspokojenia po-
trzeb konsumenta. Implikacja społeczna to możliwość kształtowania prawidłowych 
wzorców żywieniowych. Artykuł jest przeglądem literatury.

Słowa kluczowe: czynniki środowiskowe, wybór żywności, spożycie żywności.

Kody JEL: E21, I12

Wstęp

Wybór żywności zależy od wielu czynników, które w różny sposób oddziałują na czło-
wieka, prowadząc do wyboru jednych produktów, a odrzucenia innych. Coraz częściej 
podkreśla się znaczącą rolę czynników społeczno-kulturowych, które nieraz w większym 
stopniu niż czynniki fizjologiczne, kształtują zachowania żywieniowe człowieka (Pilska, 
Jeżewska-Zychowicz 2008). W kształtowaniu zachowań żywieniowych dzieci i młodzie-
ży duże znaczenie ma oddziaływanie rodziny, szkoły, czy grupy rówieśniczej; w przypad-
ku osób dorosłych – środki masowej komunikacji, grupy odniesienia, moda czy prestiż 
(Jeżewska-Zychowicz 2006).

W literaturze spotyka się wiele modeli pozwalających na klasyfikację i charakterystykę 
czynników wyboru żywności. Niezależnie od liczby wyodrębnianych czynników, większość 
z nich można przypisać do jednej z trzech klas:
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 - czynniki związane z produktem, jak: jego skład chemiczny, wartość odżywcza, atrybuty 
sensoryczne, cechy funkcjonalne (wygoda, dostępność, opakowanie, trwałość);

 - czynniki związane z konsumentem, jak: czynniki demograficzne, stan metaboliczny or-
ganizmu (głód, pragnienie), czynniki psychologiczne (motywacja, osobowość, nastrój, 
postawy);

 - czynniki środowiskowe, wśród których wyodrębnia się czynniki ekonomiczne; czynniki 
społeczne (status społeczny); czynniki kulturowe, do których zalicza się m.in. tradycję, 
religię, modę oraz kontekst czyli miejsce, czas i towarzystwo, w którym dokonuje się 
zakupu lub spożywa posiłek (Babicz-Zielińska 2006).
Wpływ środowiska, może być często nieuświadamiany i z tego powodu stawiany na 

dalszych miejscach. Wiele badań dowiodło, że wpływ taki istnieje i powinien być brany pod 
uwagę, kiedy rozważane są optymalne metody zmian zachowań żywieniowych jednostek 
i całych grup społecznych (Poczta, Pawlak 2005, s 195-203; Jeżewska-Zychowicz 2011).

Czynniki ekonomiczne

Czynniki ekonomiczne zaliczane są do istotnych czynników wyboru żywności. Określają 
dostępność żywności dla konsumenta, która może pochodzić z różnych źródeł, zarówno 
z produkcji krajowej, importu, jak i żywności wytworzonej przez konsumenta we własnym 
gospodarstwie domowym, tzw. spożycie naturalne (por. schemat 1).

O tym, jakie spożycie żywności realizuje konsument, decyduje podaż towaru na rynku, 
jak też dochód będący w jego dyspozycji, którego wartość realną wyznaczają ceny żywno-
ści. Prawo Engla określa zmiany w spożyciu żywności dokonujące się pod wpływem zmian 
dochodu, a mianowicie w miarę wzrostu dochodów wzrasta konsumpcja wszystkich dóbr, 
ale tempo przyrostu spożycia żywności jest wolniejsze od tempa przyrostu konsumpcji dóbr 
nieżywnościowych (Światowy 1994).

Porównanie wielkości spożycia wybranych grup produktów żywnościowych w grupie 
osób z najniższymi i najwyższymi dochodami wskazuje na istotne różnice w spożyciu owo-
ców, serów, jogurtów, warzyw i mięsa, przy czym większe spożycie odnotowano wśród 
osób o najwyższych dochodach. Spożycie pieczywa i produktów zbożowych jest podobne 
w grupach konsumentów o skrajnie różnych dochodach, a spożycie cukru jest najniższe 
wśród najuboższych (GUS 2012).

Przynależność do danej grupy społeczno-zawodowej, wyodrębnionej również z uwzględ-
nieniem dochodów, determinuje zróżnicowanie wielkości spożycia poszczególnych grup 
produktów żywnościowych. Wraz ze wzrostem poziomu zamożności gospodarstw domo-
wych rośnie poziom spożycia niektórych artykułów żywnościowych (GUS 2012). W go-
spodarstwach domowych ogółem osiągających najwyższe dochody (V grupa kwintylowa) 
spożywano przeciętnie miesięcznie na osobę, w porównaniu z rodzinami o najniższych do-
chodach (I grupa kwintylowa): czterokrotnie więcej soków warzywnych, ponad trzykrot-
nie więcej napojów mlecznych, wód mineralnych i źródlanych, około trzykrotnie więcej 
jogurtów i masła, dwu i półkrotnie więcej owoców, ponad dwa razy więcej ryb, wędlin 
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wysokogatunkowych i mięsa drobiowego oraz wyrobów ciastkarskich. W gospodarstwach 
domowych o najniższych dochodach spożywano więcej pieczywa, ziemniaków oraz marga-
ryny i innych tłuszczów roślinnych (GUS 2012). Można stwierdzić, iż model żywienia grup 
o najniższych dochodach jest jakościowo gorszy.

Schemat 1
Czynniki ekonomiczne jako determinanty spożycia żywności

GOSPODARKA
KRAJOWA

IMPORT GODPODARSTWO
DOMOWE

Oferta rynkowa: ywno i us ugi ywieniowe Samozaopatrzenie

Dochód KONSUMENT

PODA YWNO CI

POPYT – spo ycie
ywno ci

Ceny ywno ci

Źródło: opracowanie własne.

Obok dochodu, który określa rozmiary siły nabywczej, a tym samym umożliwia nabycie 
dóbr i usług, w tym żywności istotne znaczenie w warunkowaniu wyboru żywności ma cena, 
która wyznacza realną wartość dochodów i ich siłę nabywczą. Według prawa Marshalla 
wzrost ceny produktu powoduje spadek popytu na ten produkt i odwrotnie, przy czym sto-
sunek między spadkiem ceny a wzrostem popytu nie jest stały. Niemniej jednak istnieją 
pewne odstępstwa od tej reguły, a mianowicie wzrost cen produktów luksusowych sprzyja 
wzrostowi popytu na te produkty (paradoks Veblena), a wzrost ceny podstawowych produk-
tów żywnościowych może zwiększyć popyt na te produkty, np. wzrost ceny mąki (paradoks 
Giffena). Dla ludzi młodych, wykształconych, o wyższych dochodach, cena produktu jako 
determinanta wyboru była często pomijana lub stawiana na dalszym miejscu. Dotyczy to 
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nie tylko podstawowych produktów, ale także gotowych posiłków zaliczanych do żywności 
wygodnej i luksusowej (Babicz-Zielińska, Rybowska 2001, s. 550-555; Czarnocińska i in. 
2004, s. 78-84; Jeżewska-Zychowicz i in. 2009; Sojkin i in. 2009)

W badaniach spożycia przeprowadzonych wśród krajów będących członkami U.E. wy-
kazano, że sposób żywienia Polaków, podobnie jak krajów nowoprzyjętych do Unii, charak-
teryzował się wysokim spożyciem produktów zbożowych, ziemniaków, a niskim spożyciem 
tłuszczów roślinnych, mleka i serów, mięsa wołowego, ryb oraz owoców (Poczta, Pawlak 
2005). Realizowany wzorzec charakteryzuje się niską jakością zdrowotną i jest charaktery-
styczny dla krajów o niskim statusie ekonomicznym. Także wyniki innych badań potwier-
dzają, że w grupie osób z niskimi dochodami preferowana jest żywność o wyższej gęstości 
energetycznej (Drewnowski, Specter 2004, s 6-16; Giskes i in. 2002, s 375-385), mniej pra-
widłowa z perspektywy prawidłowego sposobu żywienia. Z badań wynika, że w całodzien-
nej racji pokarmowej osób o niskich dochodach znajdował się mniejszy udział produktów 
zalecanych, a osób o wysokim dochodzie – większy udział takich produktów (Inglis i in. 
2009, s. 273-279). W grupach ludności o niskich dochodach zaobserwowano większą ten-
dencję do diety niezbilansowanej, zwłaszcza ubogiej w warzywa i owoce. Jednakże wzrost 
dochodów nie oznaczał polepszenia jakości diety, a jedynie zwiększył dostęp do droższych 
produktów (De Irala-Esteves i in. 2000, s 706-714). 

W badaniach nad spożyciem żywności wśród osób o niskich dochodach wykazano, 
iż sposób żywienia charakteryzuje się dużą gęstością energetyczną i niską gęstością od-
żywczą, tj. wysoką kalorycznością przy jednoczesnych niedoborach ważnych składników 
odżywczych. Główną determinantą wyboru żywności jest bariera ekonomiczna, która jest 
powodem występowania zjawiska ubóstwa żywieniowego, co w efekcie daje niski poziom 
i nieprawidłową strukturę spożycia. Badania dowiodły również, iż jedną z przyczyn wy-
stępowania chorób dietozależnych w grupie ludzi o niskich dochodach jest niedostateczna 
wiedza żywieniowa, niska aktywność fizyczna oraz stosowanie używek (Rejman 2010).

Po zmniejszeniu dostępnego budżetu o 25% dotychczasowych wydatków na żywność, 
stwierdzono, że osoby o niskim dochodzie zrezygnowały z większej liczby produktów mniej 
prawidłowych, a osoby o wysokim dochodzie z większej liczby produktów bardziej pra-
widłowych z żywieniowego punktu widzenia. Obie grupy zrezygnowały z podobnej licz-
by produktów o średniej wartości żywieniowej. Kiedy dostępny budżet zwiększono o 25% 
dotychczasowych wydatków na żywność, to osoby o niskim dochodzie dodały do listy za-
kupów więcej, a osoby o wysokim dochodzie mniej produktów prawidłowych z punktu wi-
dzenia nauki o prawidłowym żywieniu. Dodano podobne ilości produktów z kategorii żyw-
ności „umiarkowanej”. Niemniej jednak osoby o niskim dochodzie zwiększonym o 25% 
wydatków na żywność, pomimo dokonanych zmian w kupowanych produktach, charak-
teryzował większy udział produktów mniej prawidłowych, a osoby o wysokim dochodzie 
zwiększonym o 25% wydatków na żywność, pomimo niekorzystnej zmiany w stosunku do 
osób z niskim dochodem, w dalszym ciągu wyróżniał większy udział produktów bardziej 
prawidłowych z żywieniowego punktu widzenia (Inglis i in. 2009).

handel_wew_2-2015-uzupelniony.indd   8 2015-05-20   10:19:15



9EWA BABICZ-ZIELIŃSKA, MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ

Wielkość i struktura spożycia żywności w krajach o wysokich dochodach, takich jak 
Belgia, Holandia, Niemcy czy kraje skandynawskie, również nie jest prawidłowa; za duże 
jest spożycie mięsa, tłuszczów zwierzęcych oraz cukru. Tak więc średni krajowy dochód 
nie może zostać przyjęty za miernik prawidłowego żywienia. Czynniki ekonomiczne od-
grywają jednak istotną rolę w wyborze produktów wśród ludzi starszych, emerytów i renci-
stów, mieszkańców małych miast i wsi oraz bezrobotnych (Jeżewska-Zychowicz i in. 2009; 
Gutkowska, Ozimek 2005). 

Czynniki kulturowe 

W obrębie kultury obowiązują określone wzory kulturowe, a wśród nich m.in. wzory 
nakryć stołowych, wierzenia i przesądy, wzory zachowań oraz znaki i symbole żywieniowe. 
Wytworem kultury danej społeczności są kuchnie narodowe, wyróżniające się specyfiką 
żywności, sposobu jej przygotowania i spożywania itp. Produkt jadany w jednej kulturze 
w innej może być zaliczany do niejadalnych. Kulturowe preferencje żywieniowe oraz zwy-
czaje i obyczaje żywieniowe kształtują wybór pożywienia, który z kolei kreuje wymagania 
w stosunku do produkcji żywności, sposobu żywienia i zdrowia (Sobal 1998, s. 385-392).

Każdy kraj ma swoje specyficzne zwyczaje i preferencje odnośnie spożycia określonej 
żywności czy tradycyjnej obróbki. W poszczególnych kulturach prawidłowa dieta bywa róż-
nie rozumiana. Dla Greków była to dieta bogata w warzywa i owoce (66%), dla Włochów 
zawierająca świeże i naturalne produkty (56%), dla Belgów – zbilansowana i urozmaico-
na (50%), dla Niemców o niskiej zawartości tłuszczu i cukru (74%). Jednak mobilność 
społeczeństw powoduje, iż zwyczaje te mogą ulegać zmianie pod wpływem innych kultur 
i adaptować się w lokalnych kulturach. Wpływ innych kultur na zachowania żywieniowe 
jest bardziej wyraźny wśród ludzi młodych, poszukujących nowości i wykształconych, re-
prezentujących wyższy poziom zamożności; postawy etnocentryczne reprezentują osoby 
starsze, gorzej wykształcone i o niższych dochodach (Gutkowska, Ozimek 2005).

W badaniach preferencji i akceptacji czterech produktów: soku pomarańczowego z różną 
zawartością kwasu cytrynowego, soku grapefruitowego z różną zawartością kofeiny, dre-
singu sałatkowego z różną zawartością kwasu cytrynowego oraz płatków kukurydzianych 
z różną zawartością soli (Prescott i in. 1998, s. 53-66) nie stwierdzono większych różnic 
w preferencjach między konsumentami z Japonii i Australii. Pewne różnice stwierdzono 
w odniesieniu do dresingów w ocenie ich słodkości i oleistości. W innych badaniach (Holt 
i in. 2000, s 299-312) wśród studentów z Malezji i Australii, mieszkających w Australii, 
dotyczących percepcji i akceptacji różnych poziomów cukru w wodzie, soku pomarańczo-
wym, kremie mleczno-jajecznym i ciastkach, jak też korelacji tych danych ze spożyciem 
cukru i słodyczy, nie zauważono różnic w ocenie stopnia słodkości i preferencji słodyczy. 
Australijczycy nieco wyżej cenili krem i biszkopty. W badaniach preferencji czekolad wśród 
konsumentów z Belgii i Polski (Januszewska, Viaene 2001, s. 97-107) nie stwierdzono zna-
czącego wpływu kraju, w którym wykonywano badanie.
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Bardziej znaczący wpływ kraju pochodzenia zauważono w badaniach akceptacji chip-
sów zawierających różne rodzaje mąki wśród konsumentów wywodzących się z USA lub 
zachodniej Afryki, ale żyjących na stałe w USA (Ward i in. 1998, s. 327-332). Ci ostatni 
znacznie chętniej akceptowali chipsy niż Amerykanie. Ten efekt przypisano zwyczajowi 
spożywania podobnych produktów, sporządzanych ze specyficznej mąki będącej przedmio-
tem badania, w zachodniej Afryce.

Produkty żywnościowe mogą być kupowane i „wystawiane na widok publiczny” jako 
wyznaczniki pozycji społecznej, pełnią wówczas funkcję symboli statusu, prestiżu, przyna-
leżności do określonej grupy. Duże znaczenie w wyborze żywności, w przypadku niektó-
rych grup konsumentów ma religia, która jest istotnym elementem kultury wielu społeczno-
ści. Oceniając wpływ religii na wybór żywności należy podkreślić, iż najwięcej ograniczeń 
dietetycznych formułuje się i przestrzega wśród wyznawców judaizmu i islamu (Jeżewska-
Zychowicz 2007).

Środki masowej komunikacji poprzez informacje na temat żywności i żywienia, rekla-
my żywności wpływają na poglądy, preferencje, zachowania; kształtują w ten sposób wy-
bór żywności. Reklama żywności przyczynia się do wzrostu liczby przekąsek spożywa-
nych przez dzieci w wieku 5-11 lat (Halford i in. 2007, s. 263-267). Reklama była brana 
pod uwagę także w większym stopniu przez osoby odchudzające się (Czarnocińska i in. 
2004), co może być wynikiem poszukiwania informacji o sposobach pozbycia się nadwa-
gi. Wykazano, iż najbardziej podatne na reklamę były kobiety i ludzie młodzi (Świątkowska 
2002, s. 466-470). W ocenie wpływu reklam telewizyjnych na zakup produktów stwierdzo-
no, że tylko 17% ankietowanych szuka w niej informacji o produkcie, a prawie 15% uznało, 
iż reklamy nie mówią prawdy (Babicz-Zielińska 2001, s 5-15). W rzeczywistości stwierdza 
się pewien wpływ reklamy na preferencje, o czym świadczy obserwowany w kraju wzrost 
spożycia produktów reklamowanych. Najbardziej pozytywny stosunek do reklamy przeja-
wiały dzieci i młodzież (Świątkowska, Berger 2001). Większość reklam żywności dotyczy 
żywności o niskiej jakości żywieniowej i wysokiej wartości energetycznej (Batada i in. 2008, 
s. 673-678; Sixsmith, Furnham 2010, s. 24-32).

Czynniki społeczne

Każdy konsument funkcjonuje w środowisku społecznym, jest związany z różnymi gru-
pami społecznymi, w tym rodziną, grupą zawodową, szkolną itp. Funkcjonowanie w grupie 
społecznej wiąże się z podporządkowaniem normom w niej obowiązującym. Do elementów 
środowiska społecznego, ważnych z punktu widzenia oddziaływania na wybór żywności, 
zalicza się przede wszystkim rodzinę oraz grupy koleżeńskie, ale także liderów opinii i gru-
py wzorotwórcze. 

Na poszczególnych etapach życia znaczenie oddziaływań społecznych jest zróżnicowa-
ne. W okresie dzieciństwa najbardziej istotna jest rodzina i bliskie relacje w niej nawiązane, 
potem w wieku szkolnym i w okresie dorastania kluczową rolę dla rozwoju osoby odgrywa 
grupa rówieśnicza (Sinton, Birch 2006, s. 165-175; Salvy i in. 2007, s. 84-846; Woutres i in. 
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2010, s. 11-17). W wieku dorosłym optymalny rozwój oznacza zintegrowanie doświadczeń 
z wielu różnych grup, by z czasem priorytetem stała się własna rodzina. Obecność ma-
łych dzieci w rodzinie lub osób chorych sprzyja bardziej prawidłowym wyborom żywności 
i racjonalizacji sposobu żywienia (Verbeke 2005, s. 45-57). Z badań wynika, że wspólne 
spożywanie posiłków w gronie rodzinnym pozytywnie koreluje ze spożyciem produktów 
prozdrowotnych (Roos i in. 2001, s. 282-291). Rodzice, przez swoje poglądy, preferencje ży-
wieniowe, a przede wszystkim zachowania żywieniowe oddziałują na dziecko. Preferencje 
żywieniowe rodziców sprzyjają kształtowaniu podobnych preferencji u dzieci, co wykazano 
w wielu badaniach (Jeżewska-Zychowicz 2006; Skinner i in. 2002, s. 310-315; Fisher i in. 
2000, s. 246-250). Pozytywne zależności o dużej sile wykazano także między spożyciem żyw-
ności przez matki i ich dzieci (Wardle i in. 2003, s. 341-348; Young i in. 2004, s. 37-43; Fisher 
i in. 2002; Birch i in. 2001, s. 201-210). Wynika to z faktu, iż rodzice decydują o dostępności 
żywności, jej przygotowaniu do spożycia (Young i in. 2004). Podobieństwo zachowań rodzi-
ców i dzieci jest wynikiem kontroli sprawowanej przez rodziców w stosunku do zachowań 
dzieci (Birch i in. 2001; Vereecken i in. 2005, s. 257-261).

Różnicowanie zachowań żywieniowych rodziców i dzieci rozpoczyna się w momencie 
rozszerzenia kontaktów społecznych dziecka, czyli rozpoczęcia edukacji szkolnej. Ujawnia 
się wówczas silne oddziaływanie rówieśników na dokonywany wybór żywności, zwłaszcza 
wówczas gdy dziecko dysponuje własnymi środkami finansowymi (Jeżewska-Zychowicz 
2006). Chęć naśladowania innych lub przewyższania innych w ich doświadczeniach w zna-
czącym stopniu może przyczynić się do zmiany postaw uczniów. Akceptacja obowiązują-
cych w danym środowisku zachowań i standardów warunkowana jest przede wszystkim 
tym, że wszelkie odchylenia od oczekiwanych w grupie zachowań wywołują z dużym praw-
dopodobieństwem niechęć, a nawet wrogość. Chęć dostosowania się może mieć zarówno 
pożądany, jak i niepożądany efekt w kształtowaniu zachowań żywieniowych (Contento i in. 
2006, s. 575-582; Trogdon i in. 2008, s. 1388-1399; Greenhalgh i in. 2009, s. 646-653; 
Bevelander i in. 2011, s. 99-104). 

Międzyosobnicze procesy wpływają na wybór żywności i zachowania żywieniowe po-
przez takie mechanizmy jak modelowanie, wzmocnienie oraz postrzegane normy. Na przy-
kład, liczba osób uczestniczących w posiłku oddziałuje na ilość spożytego przez jednostkę 
pokarmu (Bell, Pliner 2003, s. 215-218). 

Wśród czynników warunkujących wybór żywności istotne znaczenie mają czynniki 
związane z wykształceniem, ale także rodzaj wykonywanej pracy, zawód itd. Wykształcenie 
wpływa na poziom i strukturę konsumpcji w dwojaki sposób – z jednej strony rozwija po-
trzeby, z drugiej zaś umożliwia ich zaspokojenie. Osoby charakteryzujące się relatywnie 
wyższym poziomem wykształcenia w większym stopniu odczuwają potrzeby wyższego 
rzędu i dążą do ich zaspokojenia. Ponadto posiadają większy zasób wiedzy o dostępnych 
produktach i możliwościach ich wykorzystania oraz charakteryzują się większymi wyma-
ganiami w stosunku do nabywanych produktów. Osoby o niższym poziomie wykształcenia 
koncentrują się głównie na zaspokojeniu potrzeb podstawowych, w ich przypadku o do-
konywanych wyborach decydują głownie funkcje podstawowe produktu, jego cena, a in-
formacje pozyskują zazwyczaj ze źródeł personalnych nieformalnych (Żelazna i in. 2002). 
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Prozdrowotna wartość żywności ma większe znaczenie dla osób o wyższym poziomie wy-
kształcenia, ale także dla kobiet i osób starszych.

Wzrost wykształcenia, niezależnie od wzrostu dochodu, oddziałuje w kierunku racjona-
lizacji diety (Bower i in. 2003, s. 65-75), co objawia się mniejszym spożyciem przetworów 
zbożowych, ziemniaków i tłuszczów zwierzęcych, przy jednoczesnym wzroście spożycia 
owoców i ich przetworów, przetworów mlecznych, herbaty i kawy. Poziom wykształcenia 
warunkuje w dużym stopniu możliwości finansowe zaspokojenia potrzeb. Wyższe wykształ-
cenie wiąże się bowiem z wyższymi kwalifikacjami zawodowymi, tym samym większymi 
możliwościami zarobkowania i w efekcie większymi dochodami, które umożliwiają peł-
niejsze zaspokojenie potrzeb. Osoby o niższym wykształceniu koncentrują się głównie na 
zaspokojeniu podstawowych potrzeb, a główną determinantą ich wyboru jest cena produktu 
(Żelazna i in. 2002).

Znaczenie kontekstu w warunkowaniu wyboru żywności

Kontekst określany jest jako czas, miejsce i towarzystwo, w którym spożywany jest 
posiłek (Gains 1994, s. 51-76), obejmuje zatem zarówno elementy środowiska fizycznego 
i społecznego.

Wykazano m.in. że miejsce spożywania łączy się ściśle z określonym rodzajem posiłku, 
np. słodkie przekąski kojarzyły się z posiłkiem mającym charakter wypoczynku (Marshall, 
Bell 2003, s. 53-64). Miejsce spożycia odgrywa też znaczącą rolę w akceptacji żywności 
(Edwards i in. 2003, s. 647-652); badania wykonano na obozie wojskowym, w stołówce uni-
wersyteckiej, w szkole prywatnej, bufecie studenckim, na prywatnym przyjęciu, domu opie-
ki społecznej, restauracji czterogwiazdkowej i eleganckiej restauracji hotelowej. Badania 
stopnia lubienia 6 różnych serów spożytych w trzech różnych miejscach: w laboratorium, 
w restauracji oraz w domu, nie wykazały istotnego wpływu miejsca spożycia na stopień 
lubienia (Hersleth i in. 2005, s. 615-622). Tłumaczono to podobnymi oczekiwaniami wobec 
produktu w każdej sytuacji oraz bardzo dobrą jego znajomością. Badania wpływu miejsca 
spożycia (laboratorium sensoryczne, pokój na terenie uczelni oraz dom) na stopień lubienia 
soku jabłkowego o różnej słodkości, wykazały najwyższą akceptację soku w warunkach 
domowych, a najniższą w laboratorium (Kozłowska i in. 2003, s. 653-661). 

Jedzenie żywności poza domem jest związane zazwyczaj z większą ilością dostarczonej 
energii, w porównaniu z konsumpcją w domu. Największa ilość żywności jest spożywana 
w tradycyjnych restauracjach oraz w restauracjach typu fast food. Ponadto z badań wynika, 
że większa ilość energii jest pobierana z posiłkami spożywanymi w restauracjach fast food 
niż w restauracjach tradycyjnych. Posiłki spożywane w restauracjach tradycyjnych trwają 
dłużej, jadane są większe porcje i są one bardziej różnorodne w porównaniu z posiłkami 
domowymi (Meiselman i in. 2000, s. 231-239). 

Ważna jest dostępność produktu. Osoby, które miały dostęp do wody, wypijały jej istot-
nie więcej niż pozostałe (Engell i in. 1996, s. 129-135). Spożycie mleka w szkolnym barze 
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wzrosło, gdy automat ustawiono w miejscu wydawania napojów, w porównaniu z sytuacją, 
gdy był on w innym miejscu (Story i in. 2002, s. S40-S51).

Ważnym czynnikiem decydującym o ocenie produktu jest sytuacja, w jakiej spożywa 
się dany produkt i z czym jest on łączony. W przypadku wina Chardonnay stwierdzono, że 
zarówno miejsce degustacji (laboratorium lub pokój recepcyjny), jak też obecność dodat-
kowego pożywienia wywierają znaczący i podobny wpływ na stopień lubienia (Hersleth 
i in. 2003). Z kolei w badaniach intencji spożycia czterech typów napojów (soki słodzone 
naturalnie lub sztucznie, mleko, mleko czekoladowe) w trzech różnych kontekstach (z po-
siłkiem, dla ugaszenia pragnienia oraz do spożycia z przyjaciółmi), korelacje między pre-
ferencjami napojów i kontekstem były dość słabe (Lähteenmäki, Tuorila 1998, s. 231-236).

Zróżnicowany wpływ kontekstu zauważono także w badaniu związków między prefe-
rencjami żywieniowymi, a akceptacją i satysfakcją w specyficznych sytuacjach spożycia 
(Cardello i in. 2000, s. 201-216). 

Podsumowanie

W artykule przedstawiono wyniki badań różnych autorów nad wpływem czynników śro-
dowiskowych na wybór żywności. Wykazano, iż czynniki ekonomiczne (dochód, cena) są 
ważną determinantą wyboru żywności, zwłaszcza wśród osób o niskim statusie ekonomicz-
nym (emeryci, renciści, bezrobotni). Wpływ czynników społecznych takich, jak otoczenie 
bliższe (rodzina, szkoła) i dalsze (kultura, środki masowej komunikacji, status społeczny) 
na zachowania żywieniowe i preferencje, obserwowano dla wielu produktów. Zachowania 
żywieniowe są silnie zależne od kultury; produkt jadalny w jednej kulturze, w innej może 
być uznany za niejadalny. Również religia ma silny wpływ na rodzaj spożywanej żywności; 
największe ograniczenia dietetyczne pojawiają się wśród wyznawców judaizmu i islamu. 
Wpływ czynników kulturowych widoczny był wyraźnie w ocenie zdrowej diety przez kon-
sumentów różnych krajów. Preferencje i wybór produktów czy posiłków, były także istotnie 
zależne od kontekstu czyli miejsca i towarzystwa, w którym były spożywane.

Znajomość czynników środowiskowych, determinujących zachowania konsumenckie 
pozwala więc producentom żywności na opracowanie odpowiedniej strategii marketingo-
wej, która wpłynie nie tylko na zwiększenie sprzedaży, ale także na kształtowanie prawi-
dłowych wzorców żywieniowych. Jak podkreśla wielu autorów, czynniki środowiskowe 
w większym stopniu, niż czynniki fizjologiczne i demograficzne wpływają na zachowania 
konsumenckie.
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Impact of the Environmental Factors on Food Choice  
and Consumption 

Summary

An aim of consideration is to analyse the state of knowledge of impact of the 
environmental factors on food choice. In their article, the authors used a review of 
the recent news published in scientific journals. The research findings indicate that 
the economic factors are a very important determinant of food selection, particu-
larly among individuals with low economic status. The authors observed impact of 
such social factors as family and school or mass media on nutritional behaviours. 
They also heavily depended on culture, especially in evaluation of healthy diet by 
consumers of various countries. The preferences and choice of products or meals 
were also substantially affected by the context, i.e. the place, time and company 
with whom the meal is consumed. Practical implications of awareness of the en-
vironmental factors in food selection and consumption mean the possibility to de-
velop by food producers a relevant marketing strategy aimed at consumer’s needs 
satisfaction. The social implication is the possibility to shape correct nutritional 
patterns. The article is a review of the literature.

Key words: environmental factors, food choice, food consumption.

JEL codes: E21, I12

Влияние факторов окружающей среды на выбор и потребление 
продуктов питания 

Резюме

Цель рассуждений – анализ состояния знаний о влиянии факторов окру-
жающей среды на выбор продуктов питания. В своей статье авторы за осно-
ву приняли обзор последних сведений, публикуемых в научных журналах. 
Результаты исследований указывают, что экономические факторы – весьма 
существенный детерминант выбора продуктов питания, особенно среди лиц 
с низким экономическим статусом. Наблюдалось влияние таких социальных 
факторов, как семья и школа или СМИ, на поведение в отношении продуктов 
питания. Они тоже в большой степени зависели от культуры, в особенности  
в оценке здоровой диеты потребителями разных стран. На предпочтения и вы-
бор продуктов или блюд существенное влияние оказывал также контекст, т.е. 
место, время и компания, в которой принимают пищу. Практические импли-
кации знания факторов окружающей среды в выборе и потреблении продук-
тов питания – возможность разработать производителями соответствующей 
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маркетинговой стратегии, направленной на удовлетворение потребностей по-
требителя. Социальная импликация – возможность формировать правильные 
образцы питания. Статья представляет собой обзор литературы.

Ключевые слова: факторы окружающей среды, выбор продуктов питания, 
потребление продуктов питания.

Коды JEL: E21, I12
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