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Etnocentryzm konsumencki wśród nabywców owoców i warzyw 
w Zakopanem

Streszczenie

Cel: charakterystyka rynku owoców i warzyw w Zakopanem z uwzględnieniem 
zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego.

Podejście badawcze: badania przeprowadzono w formie wywiadu kwestiona-
riuszowego wśród 150 dorosłych mieszkańców Zakopanego w lipcu/sierpniu 2013 
roku. Określono postawy konsumentów względem owoców oraz warzyw krajo-
wych i importowanych w zależności od wybranych czynników demograficznych 
i ekonomicznych.

Główne wyniki badań: analiza wykazała obecność etnocentryzmu konsu-
menckiego, który jednak istnieje głównie w sferze deklaracji. Informacja o kraju 
pochodzenia produktu jest ważna dla około 63% badanych, ale poszukuje jej jedy-
nie 46%. Mieszkańcy wyżej oceniają krajowe żywnościowe produkty ogrodnicze 
w konfrontacji z importowanymi. Produkt polski kojarzony jest przede wszystkim 
z takimi cechami jak smak, świeżość, aromat. Jednak większość badanych nie jest 
w stanie wymienić krajowej marki owoców i warzyw.

Implikacje praktyczne: większość badanych na rynku owoców i warzyw 
w Zakopanem wykazywała postawę kosmopolityczną kierując się w wyborach 
rynkowych głównie czynnikami konkurencyjności oferty.

Słowa kluczowe: etnocentryzm, owoce i warzywa.

Kody JEL: D71, M37, M39

Wstęp

Etnocentryzm to zjawisko obserwowane w różnych dziedzinach m.in. nauce, kulturze, 
polityce, gospodarce, konsumpcji. W każdym z tych obszarów zachowań człowieka, zja-
wisko to jest cechą sposobu myślenia i działania – jednostki, grup społecznych czy całej 
społeczności (Adamczyk 2005). Etnocentryzm konsumencki jest to zjawisko rynkowe, któ-
re przejawia się tym, że określone grupy społeczne wybierają produkty pochodzące z wła-
snego kraju (Figiel 2004). Kryteria oceny produktu przed jego zakupem mogą dotyczyć 
wielu różnych cech. Jedną z nich może być właśnie kraj pochodzenia (Country of Origin 
– COO). Konsumenckie postawy etnocentryczne polegają na preferowaniu produktów kra-
jowych z reguły ze względów pozaekonomicznych, emocjonalnych i czasami odwołujących 
się do moralności zakupowej. Korzenie zjawiska tkwią w stereotypach, strachu, nieznajo-
mości innych kultur i patriotyzmie (Durvasula, Lysonski 2006). Coraz większe znaczenie 
w procesie dokonywania wyborów konsumenckich ma fakt, że produkt został wytworzony 
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w kraju. Wpływ bezpośredni na poziom etnocentryzmu konsumenckiego odgrywają dwie 
grupy czynników, tj. psychospołeczne, m.in. konserwatyzm, patriotyzm, nacjonalizm, ko-
lektywizm, otwartość kulturowa, internacjonalizm oraz styl życia (Javalgi i in. 2005; Yelkur 
i in. 2006; Yoo, Donthu 2005), i demograficzne, m.in. wiek, płeć, wykształcenie (Figiel 
2004). Poziom postaw etnocentrycznych zależy także od licznych czynników makrooto-
czenia. Zmienne te mają mniejsze lub większe znaczenie, co uzależnione jest od branży 
i samego produktu. Poszczególne czynniki mogą także różnić się w zależności od kraju 
i regionu (Figiel 2004). W Polsce na początku XXI wieku zaobserwowano wysoki poziom 
etnocentryzmu konsumenckiego w porównaniu z mieszkańcami innych krajów europejskich 
(Figiel 2004). Jednak, jak podaje Glińska i inni (2008), konsumenci żywności w Polsce 
w niewielkim stopniu prezentują postawę etnocentryczną. Decyzja o zakupie żywności naj-
częściej uzależniona jest od poziomu ceny, preferencji, walorów smakowych oraz względów 
zdrowotnych. Obok tych czynników coraz częściej brany jest pod uwagę również kraj po-
chodzenia nabywanej żywności. W warunkach globalizacji i szerokiej dostępności produk-
tów zagranicznych, coraz bardziej istotna staje się identyfikacja zachowań konsumentów 
i rozpatrywanie podejmowanych przez nich decyzji zakupu produktu przez pryzmat kraju, 
regionu, a nawet miasta jego wytworzenia (Glińska 2008).

Materiałem źródłowym były dane pierwotne pochodzące z badań ankietowych przeprowa-
dzonych wśród 150 mieszkańców Zakopanego w 2013 roku. Wybór Zakopanego jako miejsca 
badań konsumenckich postaw etnocentrycznych nie był przypadkowy, bowiem środowisko 
górali traktować można jako homogeniczne pod wieloma względami, a tym samym w świe-
tle badań (Figiel 2004), skłonne do szacowania produktów zagranicznych znacznie gorzej. 
W związku z występowaniem w tym rejonie Polski etnocentryzmu jako zjawiska społecznego, 
interesującym wydaje się analiza zachowań konsumenckich tej grupy społecznej. 

Próbę do badań dobrano w sposób celowy, metodą kwotową, tj. uwzględniając struk-
turę wiekową mieszańców Zakopanego w 2011 roku. Główny Urząd Statystyczny podaje 
wiek mieszkańców w 4–letnich przedziałach wiekowych. W związku z tym w badaniach 
uwzględniono mieszkańców Zakopanego począwszy od 20. roku życia i dokonano agregacji 
przedziałów podanych przez GUS w 5 głównych przedziałów wiekowych (por. tabela 1).

Tabela 1
Struktura wiekowa mieszkańców Zakopanego w 2011 roku 

Przedziały wiekowe Liczba mieszkańców Udział (w %)

20-29 lat 4 078 18,2
30-39 lat 3 956 17,8
40-49 lat 3 546 15,8
50-59 lat 4 299 19,2
60 i więcej lat 6 496 29,0
Razem 22 375 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane GUS, Baza Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl [dostęp: 
sierpień 2014]. 
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Wśród respondentów 51% stanowiły kobiety, a 49% mężczyźni. Blisko 53% z nich po-
siadało wykształcenie średnie, 25% − wyższe, a 22% − zawodowe. Odnotowano tylko jedną 
osobę z wykształceniem podstawowym, która nie została objęta analizami. Biorąc pod uwa-
gę aktywność zawodową, 7% respondentów to uczniowie, 70% − pracujący, 10% − emeryci 
i aż 13% − bezrobotni. Ponadto, uwzględniając miesięczny dochód do dyspozycji respon-
dentów, 12% z nich dysponowało dochodem do 500 zł, 23% − od 501 zł do 1000 zł, 27% 
− od 101zł do 1500 zł, po 19% − od 1501 zł do 2000 zł i powyżej 2000 zł. 

Standaryzowany kwestionariusz ankietowy obejmował 3 pytania otwarte i 9 pytań za-
mkniętych, dotyczących m.in. preferencji badanych odnośnie pochodzenia nabywanych 
owoców i warzyw, opinii na temat owoców i warzyw krajowych w porównaniu z zagra-
nicznymi, cech krajowych owoców i warzyw, miejsc ich zakupu, marki krajowych owoców 
i warzyw, najczęściej nabywanych gatunków owoców i warzyw krajowych i zagranicznych. 
Niektóre pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety o charakterze zamkniętym miały moż-
liwość stopniowania udzielanych odpowiedzi, według 5-stopniowej skali Likerta, gdzie  
1 oznaczało całkowitą niezgodność ze stwierdzeniem, a 5 całkowitą zgodność ze stwierdze-
niem. Skalę tę zastosowano do oceny poglądów respondentów na temat krajowych owoców 
i warzyw w porównaniu z zagranicznymi oraz oceny czynników zachęcających do zakupu 
owoców i warzyw. W przypadku pytań, które zaznaczane były w 5-punktowych skalach, 
obliczono sumę ocen dla poszczególnych zagadnień, następnie wartość średnią sumy ocen 
i odchylenie standardowe, które określa, o ile wszystkie jednostki statystyczne danej zbioro-
wości różnią się średnio od wartości zmiennej arytmetycznej. Przy pytaniu konfrontującym 
cechy żywnościowych produktów ogrodniczych krajowych i zagranicznych oraz dotyczą-
cym czynników zachęcających do zakupu owoców i warzyw krajowych wyodrębnione zo-
stały trzy grupy badanych reprezentujących odpowiednio postawę niskiej (odsetek wykazu-
jący całkowitą niezgodność i niezgodnych z opinią), średniej (nie mam zdania) i wysokiej 
(odsetek wykazujący zgodność i całkowitą zgodność) oceny krajowych owoców i warzyw 
w porównaniu z zagranicznymi oraz podatności na czynniki determinujące zakupy produk-
tów ogrodniczych krajowego pochodzenia.

Zakres występowania postaw etnocentryzmu zależy od wielu czynników. W niniejszej 
pracy etnocentryzm konsumencki na zakopiańskim rynku owoców i warzyw scharakteryzo-
wano z uwzględnieniem czynników demograficznych, tj. płci, wieku, wykształcenia, aktyw-
ności zawodowej oraz statusu ekonomicznego. 

Wyniki badań

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że wszyscy respondenci dokonują zakupów 
owoców i warzyw. Większość badanych, tj. ponad 95%, mając przy zakupie do wyboru 
określone gatunki owoców i warzyw krajowych oraz importowanych, wybiera te pierw-
sze. Nabywcy w zdecydowanej większości (około 63%), uważają, że ważna jest informacja 
o kraju pochodzenia nabywanych żywnościowych produktów ogrodniczych. Informacji ta-
kiej poszukuje jednak tylko 46% z nich. Informacji o kraju pochodzenia produktu częściej 
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poszukują kobiety niż mężczyźni (odpowiednio 74% i 52%), osoby powyżej 60. roku życia 
(86%) oraz z wyższym wykształceniem (82%). Przypuszczać jednak można, że deklaracja 
o preferowaniu krajowych produktów nie zawsze poparta jest faktycznymi decyzjami o ich 
zakupie. Postawa etnocentryczna prawdopodobnie wyraża się tylko deklaracją o potrzebie 
zakupu produktu krajowego, a nie zawsze jest faktycznie realizowana w decyzjach konsu-
menckich (Milota 2006).

Biorąc pod uwagę czynniki demograficzne we wszystkich analizowanych grupach od-
setek osób twierdzących, że ważna jest informacja o kraju pochodzenia wahała się od 42% 
do 93%. Informacja ta nieważna jest szczególnie dla osób w wieku 40-49 i 50-59 lat (odpo-
wiednio 58% i 55%), z wykształceniem średnim (44%) oraz dla bezrobotnych (45%). W wy-
mienionych grupach demograficznych, informacji o kraju pochodzenia produktów poszuki-
wał więc najmniejszy odsetek badanych. We wszystkich analizowanych grupach najbardziej 
istotną informacją była cena produktu. Odstępstwem były osoby uczące się, spośród których 
80% zwraca uwagę na właściwości odżywcze oraz osoby z dochodem ponad 2000 zł, wśród 
których blisko 83% poszukuje informacji o klasie jakości produktu. Przy decyzjach konsu-
menckich na cenę zwraca uwagę aż 73% badanych, szczególnie mężczyźni (78%), osoby 
wieku 40-49 i 50-59 lat (po ok. 90%), z wykształceniem zawodowym i wyższym (po 77%), 
głównie bezrobotni (85%) oraz respondenci uzyskujący dochód rozporządzalny na poziomie 
1001-1500 zł i 1501-2000 zł (odpowiednio 80% i 86% z nich). Z kolei w opinii badanych 
najrzadziej poszukiwane są dane producenta. Zbliżony odsetek badanych we wszystkich 
grupach demograficznych poszukuje informacji o klasie jakości i okresie przydatności pro-
duktów. Ogólnie odsetek ten wyniósł po 67% badanych.

Krajowe owoce i warzywa kojarzone są przede wszystkim z takimi cechami, jak smak 
(65%), świeżość (47,0%), jakość (40%), aromat (35%) i zdrowie (31%). Jedynie około 7% 
badanych utożsamia krajowe produkty ogrodnicze z ekologią. Mężczyźni częściej niż ko-
biety uważają krajowe owoce i warzywa za ekologiczne i wysokiej jakości, natomiast ko-
biety za zdrowe. Wiek, wykształcenie, status zawodowy i poziom uzyskiwanych dochodów 
nie różnicował istotnie skojarzeń respondentów dotyczących krajowych owoców i warzyw. 
We wszystkich przedziałach wiekowych i w zależności od wykształcenia znaczny odsetek 
badanych kojarzy owoce i warzywa przede wszystkim ze smakiem (od 45% do 90%) i świe-
żością (od 33% do 65%). 

Mieszkańcy Zakopanego oceniają owoce i warzywa krajowego pochodzenia wyżej niż 
produkty importowane, głównie pod względem smaku, trwałości, zdrowotności i zawar-
tości składników odżywczych. Odpowiednio ponad 17% i 59% badanych oraz 52% i 8% 
z nich twierdzi, że zgadza się i całkowicie zgadza się z tym, że produkty krajowego po-
chodzenia, w konfrontacji z importowanymi, są smaczniejsze oraz trwalsze. W skali od  
1 do 5 średnia powyższych ocen wyniosła odpowiednio 3,74 (SD=1,03) dla smaczności oraz 
3,54 (SD=0,89) dla trwałości. Około 50% respondentów wykazywało wysoką zgodność ze 
stwierdzeniem, że krajowe produkty w porównaniu z zagranicznymi są zdrowsze i bogatsze 
w składniki odżywcze. Jednak znaczny był także odsetek badanych, tj. nieco ponad 40%, 
wykazujących średnią postawę zgodności z przytoczonymi opiniami. Średnia powyższych 
ocen wyniosła odpowiednio 3,53 (SD=0,90) i 3,47 (SD=0,90). Biorąc pod uwagę jakość 
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i zawartość pozostałości chemicznych w produktach ogrodniczych, badani w podobnym 
odsetku (ponad 40%) wykazywali zarówno wysoką, jak i średnią zgodność z opinią, że pro-
dukty polskie pod wymienionymi względami przewyższają importowane. Dla wymienio-
nych cech średnia ocen wyniosła odpowiednio 3,42 (SD=0,90) i 3,49 (SD=0,85). Natomiast 
największy odsetek badanych, tj. w sumie odpowiednio 31% i 28% wykazywał niezgodność 
z opinią jakoby krajowe produkty były tańsze i estetyczniej opakowane niż zagraniczne. 
W przypadku tych cech średnia ocen badanych wyniosła 3,05 (SD=0,98) i 2,95 (SD=0,89). 
Uwzględnione czynniki demograficzne i ekonomiczne nie wpływały istotnie na różnico-
wanie ocen badanych na temat owoców i warzyw krajowych w porównaniu z analogicz-
nymi produktami importowanymi. Jedynie w kwestii smakowej, owoce i warzywa krajowe 
najwyżej oceniali bezrobotni oraz emeryci (średnia 4,1; odpowiednio SD=0,7 i SD=0,83). 
Zdrowotność krajowych produktów żywnościowych najwyżej oceniali również emeryci – 
średnia 4,2 (SD=0,68).

W zdecydowanej większości mieszkańcy Zakopanego nabywają owoce i warzywa na 
targowisku (ponad 64%), w dalszej kolejności w supermarkecie (ponad 61%), w osiedlo-
wym sklepie warzywnym (około 47%) i w sklepie spożywczym (około 25%). Wybrane 
czynniki demograficznie różnicowały preferencje dotyczące miejsca zakupu owoców i wa-
rzyw. Uwzględniając płeć badanych, kobiety, w porównaniu z mężczyznami, zdecydowanie 
częściej nabywają owoce i warzywa na targowisku (ponad 70% kobiet, ok. 50% mężczyzn). 
Osoby w wieku 20-29 i 30-39 oraz 50-59 lat nabywają produkty ogrodnicze głównie w su-
permarkecie (odpowiednio 59%, 67% i 72%), natomiast respondenci z grup wiekowych 
40-49 oraz powyżej 60 lat głównie na targowisku (62% i 77% z nich). Produkty żywnościo-
we ogrodnicze oferowane na targowiskach pochodzą przede wszystkim z produkcji krajo-
wej (nie uwzględniając cytrusów). Wraz z poziomem wykształcenia wzrasta częstotliwość 
zakupu w supermarketach. Aktywność zawodowa badanych istotnie różnicowała decyzje 
konsumentów co do miejsca nabywania produktów ogrodniczych. Uczący się najchętniej 
kupują je w sklepach spożywczych (60%), pracujący porównywalnie często w supermarke-
cie i na targowisku (odpowiednio 68% i 63%), bezrobotni preferują supermarkety (75%), 
a emeryci − targowiska (80%). Poziom dochodu do dyspozycji różnicował preferencje do-
tyczące miejsc nabywania żywnościowych produktów ogrodniczych. Osoby z dochodem do 
1500 zł preferowały przede wszystkim targowiska, natomiast powyżej 1500 zł supermar-
kety. Zdecydowanie największy odsetek z poszczególnych grup dochodowych nabywa te 
produkty głównie w supermarketach (odsetek ten wahał się od 28% do 76%).

Dla mieszkańców Zakopanego, czynnikami w największym stopniu determinującymi 
zakupy krajowych owoców i warzyw są przede wszystkim walory smakowe, jakość i za-
wartość pozostałości chemicznych. W sumie 98% badanych wymienione czynniki zachę-
cające do zakupu odpowiednio uważa za ważne i bardzo ważne. Średnia ocen wyniosła 
odpowiednio 4,36 (SD=0,56) dla walorów smakowych, 4,42 (SD=0,57) dla jakości i 4,45 
(SD=0,57) zawartości pozostałości chemicznych. Znaczny odsetek, bo 88% badanych, jako 
główny czynnik wpływający na zakupy krajowych owoców i warzyw wymienia cenę (śred-
nia ocen 4,12; SD=0,81). W wyborze krajowych produktów najmniej istotnym czynnikiem 
są natomiast kwestie społeczne, które jako ważne i bardzo ważne wymieniło odpowiednio 
29% i 30% badanych. Średnia ocen dla tej opinii wyniosła jedynie 3,67 (SD=1,18). Kwestie 
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społeczne są najbardziej istotne dla emerytów (4,3; SD=0,8), jednak równie ważna przy 
wyborze produktu jest dla nich cena. 

Około 30% mieszkańców Zakopanego zdarzyło się zrezygnować z zakupu owoców 
i warzyw krajowych. W przypadku produktów importowanych odsetek ten był tylko nie-
znacznie wyższy. Główną przyczyną rezygnacji z zakupu tych produktów (około 14%) była 
cena. Wśród innych czynników determinujących zakupy owoców i warzyw lub rezygnację 
z nich była zła jakość (ok. 5%). Najczęściej z zakupu owoców oraz warzyw rezygnują osoby 
starsze w wieku powyżej 60 lat (ok. 40%), osoby z wykształceniem wyższym (ok. 49%), 
bezrobotni (60%) oraz porównywalnie często osoby ze skrajnych przedziałów dochodo-
wych, tj. do 500 zł (ok. 45%) i ponad 2000 zł (ok. 43%). 

Mimo że respondenci w swoich deklaracjach preferują krajowe owoce i warzywa, nie są 
jednak w stanie podać konkretnej marki polskich produktów. W przypadku owoców wymie-
nia ją jedynie 15,3% badanych, a warzyw tylko 3,3%. Markę owoców podają nieco częściej 
mężczyźni (17,8%) niż kobiety (13,0%). Co piąta osoba w wieku 50-59 lat i z dochodami 
500-1000 zł, a także ok. 20% uczniów oraz osób o najwyższych dochodach, tj. powyżej 
2000 zł, jest w stanie wymienić krajową markę. Co ciekawe, najwyższą znajomość polskich 
marek owoców i warzyw wykazywali bezrobotni – 30% z nich. 

Wśród czynników intensyfikujących zakupy krajowych owoców i warzyw mieszkańcy 
Zakopanego wymieniali przede wszystkim lepszą jakość (73,3%), świeżość (82,7%), niższą 
cenę (81,3%). Uwzględnione w analizie czynniki demograficzne nie wpływały na zróżnico-
wanie odpowiedzi. 

Przeprowadzane analizy wskazują, że mieszkańcy Zakopanego równie chętnie nabywają 
owoce i warzywa krajowe i zagraniczne. W strukturze gatunkowej nabywanych żywno-
ściowych produktów ogrodniczych, konsumenci podają zdecydowanie szerszy wachlarz 
w przypadku produktów krajowych. Najczęściej wśród owoców krajowych respondenci 
nabywali jabłka, śliwki i gatunki z grupy „pozostałe” (odpowiednio 90%, 50,7% i 54,7%). 
Odsetek nabywających wymienione gatunki krajowych owoców był zbliżony, niezależnie 
od uwzględnianego czynnika demograficznego. Wśród krajowych warzyw badani najczę-
ściej nabywali ziemniaki (64%), marchew (50%), cebulę (53%) oraz gatunki z grupy „po-
zostałe” (56,7%). Blisko 40% respondentów kupuje pomidory, ogórki, paprykę, ponad 20% 
− cebulę i kapustę. Nie odnotowano istotnych różnic w strukturze gatunkowej nabywanych 
warzyw uwzględniając analizowane czynniki demograficzne.

W strukturze zakupów owoców importowanych (bez cytrusów) dominowały gatunki 
z grupy „inne” (71,3%) oraz winogrona (37,3%). Importowane jabłka nabywało jedynie 
2,0% badanych. Wśród innych nabywanych gatunków wymieniano truskawki, borówkę 
amerykańską, brzoskwinie. Winogrona najczęściej nabywają osoby powyżej 60 lat (49%), 
emeryci (47%) oraz osoby z wykształceniem wyższym (40,5%) oraz równie często osoby 
osiągające dochody ze skrajnych przedziałów dochodowych (ponad 40%). Struktura gatun-
kowa nabywanych warzyw z importu również była dość uboga. Respondenci najczęściej 
nabywają importowane ziemniaki (50%), warzywa z grupy pozostałych (30%) − głównie 
sałatę lodową, seler, cykorię, oraz pomidory (26%), paprykę i ogórki (10,7%). Warzywa 
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z grupy „pozostałe” częściej nabywają mężczyźni, osoby w wieku 50-59 lat, z wykształce-
niem wyższym, pracujący, z dochodami do dyspozycji powyżej 1000 zł.

Podsumowanie

Wśród mieszkańców Zakopanego odnotowano zjawisko etnocentryzmu konsumenckiego 
na rynku owoców i warzyw, jednak postawa ta ma charakter głównie deklaracji. Etnocentryzm 
praktyczny zaobserwowano przede wszystkim wśród osób najstarszych. Natomiast większość 
badanych wykazywała postawę kosmopolityczną, nie uwzględniając w wyborach rynkowych 
kraju pochodzenia produktu, a kierując się głównie czynnikami konkurencyjności oferty. 
Konsumenci, dokonując zakupu owoców i warzyw, kierują się względami racjonalnymi – 
głównie walorami smakowymi, jakością i ceną, natomiast w niewielkim stopniu kwestiami 
społecznymi (np. wspieraniem krajowych gospodarstw). Produkt polski kojarzony jest przede 
wszystkim z takimi cechami, jak smak, świeżość, aromat. Badani w większości jednak nie są 
w stanie wymienić krajowej marki owoców i warzyw. 
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Consumer Ethnocentrism among Purchasers of Fruit and Vegetables 
in Zakopane

Summary

Aim: characteristics of the market for fruit and vegetables in Zakopane taking 
into account the phenomenon of consumer ethnocentrism.
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Research approach: the research was carried out in the form of questionnaire-
based interview among 150 adult inhabitants of Zakopane in July-August 2013. 
There were determined consumers’ attitudes towards domestic and imported fruit 
and vegetables depending on the selected demographic and economic factors.

Main research findings: the analysis indicated that presence of consumer eth-
nocentrism which, however, exists mainly in the sphere of declarations. Informa-
tion about the country of origin of the product is important for some 63% of re-
spondents, though it is searched for only by 46%. Dwellers better assess domestic 
garden food products in confrontation with imported ones. The Polish product is 
associated primarily with such features as taste, freshness, flavour. However, the 
majority of the individuals surveyed are not able to specify the national brands of 
fruit and vegetables.

Practical implications: the majority of the people interviewed in the market 
for fruit and vegetables in Zakopane demonstrated their cosmopolitan attitude be-
ing guided in their market choices mainly by the factors of offer competitiveness.

Key words: ethnocentrism, fruit and vegetables.

JEL codes: D71, M37, M39

Потребительский этноцентризм среди покупателей фруктов  
и овощей в Закопане

Резюме

Цель: характеристика рынка фруктов и овощей в Закопане с учетом явле-
ния потребительского этноцентризма.

Исследовательский подход: обследования провели в форме опроса среди 
150 взрослых жителей Закопане в июле-августе 2013 г. Определили отноше-
ние потребителей к отечественным и импортным фруктам и овощам в зависи-
мости от избранных демографических и экономических факторов.

Основные результаты исследований: анализ показал выступление 
потребительского этноцентризма, который однако существует в основном  
в сфере деклараций. Информация о стране происхождения продукта важна 
для около 63% опрошенных, но ее ищут лишь 46%. Жители более высоко 
оценивают отечественные огородничие продукты питания в конфронтации  
с импортными. Польский продукт ассоциируется прежде всего с такими 
свойствами, как вкус, свежесть, аромат. Однако большинство опрошенных не  
в состоянии указать отечественную марку фруктов и овощей.

Практические импликации: большинство опрошенных на рынке ово-
шей и фруктов в Закопане демонстрировало космополитическое отношение, 
руководствуясь в рыночных выборах, в основном, факторами конкурентоспо-
собности предложения.

Ключевые слова: этноцентризм, фрукты и овощи.

Коды JEL: D71, M37, M39
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