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Synopsis. Przedstawiono wyniki badañ konsumenckich maj¹cych na celu identyfikacjê sk³onno�ci konsumentów
do zakupu produktów ¿ywno�ciowych pochodzenia krajowego, mog¹cych �wiadczyæ o ich patriotyzmie w sferze
konsumpcji. Wyniki badañ wskazuj¹, i¿ respondenci w wiêkszo�ci preferuj¹ zakupy rodzimych produktów ¿ywno-
�ciowych, a cechami kojarz¹cymi siê im z polsk¹ ¿ywno�ci¹ jest niska cena, �ekologiczno�æ� oraz �wie¿o�æ. Dla
respondentów, produkcja odbywaj¹ca siê w Polsce oraz polska marka by³y wyznacznikami polskiego pochodzenia
produktu.

Wstêp
Etnocentryzm konsumencki jest rodzajem patriotyzmu, przejawiaj¹cego siê w sferze konsump-

cji. Objawia siê w postaci pe³ni �wiadomych i celowych decyzji dotycz¹cych wyboru i zakupu
produktów pochodzenia krajowego [Figiel 2004]. Postawy etnocentryczne konsumentów mog¹
wynikaæ z ugruntowanego przekonania o wy¿szo�ci produktów krajowych nad zagranicznymi, ale
mog¹ pojawiæ siê tak¿e wówczas, gdy jako�æ produktów zagranicznych jest niekwestionowana
[Smyczek 2006]. Wynika to z faktu, ¿e nabywcy przeceniaj¹ produkty krajowe, maj¹c jednocze�nie
poczucie moralnego obowi¹zku ich zakupu [Figiel 2004].

Z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkty krajowe i zagraniczne mo¿na wskazaæ trzy
postawy konsumentów [Karcz 2004]:
� preferowanie produktów krajowych � etnocentryzm konsumencki (o ró¿nym stopniu inten-

sywno�ci, tj. fundamentalny, umiarkowany, agresywny i pozorny [Mazurek-£opaciñska 2003]),
� preferowanie produktów zagranicznych � internacjonalizm konsumencki,
� brak orientacji na pochodzenie produktu (preferencje maj¹ swoje �ród³o w innych cechach

produktu) � kosmopolityzm konsumencki.
Odrêbn¹ kwesti¹ jest problem identyfikacji produktów krajowych i zagranicznych przez konsu-

mentów. Rozró¿nienie, czy produkt jest krajowy, czy zagraniczny jest spraw¹ trudn¹ i budzi wiele
kontrowersji. Tradycyjny podzia³ na produkty krajowe i zagraniczne jest ju¿ we wspó³czesnym �wie-
cie praktycznie niemo¿liwy. Z punktu widzenia badania postaw konsumentów wa¿ne jest, na podsta-
wie, jakich kryteriów nabywca jest sk³onny uznaæ dany produkt za krajowy (co uwa¿a za krajowe, a co
za zagraniczne) [Smyczek 2006]. Do podstawowych kryteriów, na podstawie których mo¿na zidenty-
fikowaæ kraj pochodzenia produktu nale¿y zaliczyæ [Figiel 2004]: napis �wyprodukowano w ��, kod
kreskowy, narodowe symbole jako�ci, jêzyk opisu produktu, marka, nazwa i adres producenta.

Warunki, w których dochodzi do wykszta³cenia siê postaw etnocentrycznych maj¹ ró¿ne pod³o-
¿e. Jednym z nich jest wzrost �wiadomo�ci konsumenckiej, bêd¹cej wynikiem edukacji i kszta³towania
okre�lonych postaw rynkowych w�ród nabywców. Istotê tych dzia³añ mo¿na porównaæ z dzia³aniami
z zakresu public relations, jednak  w tym przypadku chodzi o ukszta³towanie w�ród nabywców
pozytywnego wizerunku produktów okre�lonego (rodzimego) pochodzenia. Efekty nie s¹ natych-
miastowe � mo¿na siê ich spodziewaæ dopiero w d³u¿szym okresie czasu. Same akcje promocyjne
musz¹ byæ prowadzone w sposób ci¹g³y oraz przekonaæ konsumentów, i¿ s¹ wiarygodne.
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Dla coraz wiêkszej liczby klientów dodatkowe oznaczenie jest istotn¹ podpowiedzi¹ przy zaku-
pie. Okre�lone has³a wkomponowane w bia³o-czerwone barwy maj¹ wskazywaæ na jako�æ produk-
tu. Jednak po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej, instytucje przyznaj¹ce ró¿ne znaki promo-
cyjne musia³y wprowadziæ nowe nazwy i nowe regulaminy. Przyk³adowo, znak �Polska Dobra
¯ywno�æ� zmieni³ nazwê na �Poznaj Dobr¹ ̄ ywno�æ�. Logo nawi¹zuj¹ce do flagi polskiej pozo-
sta³o nienaruszone, jednak dzi� o jego przyznanie mog¹ ubiegaæ siê tak¿e przedsiêbiorcy z ca³ej
UE [Musia³ 2004]. Program pod nazw¹ �Poznaj Dobr¹ ̄ ywno�æ� prowadzony jest przez Mini-
sterstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa i ma na celu podnoszenie zaufania konsumenta do produktu
¿ywno�ciowego przez informacjê o jego wysokiej i stabilnej jako�ci. Zg³oszenie producenta do
programu jest nieodp³atne, a znak przyznawany jest na 3 lata. W okresie od 1 maja 2004 r. do 30
wrze�nia 2009 r. znak PD¯ przyznano 101 firmom, które mog³y oznaczyæ nim w sumie 986 produk-
tów [www.minrol.gov.pl].

Podobnie wygl¹da kwestia god³a �Teraz Polska�, które tak¿e zachowa³o logo znane Polakom od
lat, jednak obecnie mog¹ siê o nie staraæ firmy z UE. Laureaci maj¹ prawo do u¿ywania znaku promo-
cyjnego przez okres 12 miesiêcy, z mo¿liwo�ci¹ przed³u¿enia na kolejny rok, po ponownej weryfikacji
poziomu jako�ci nagrodzonej kategorii. W tegorocznej jubileuszowej XX edycji konkursu w kategorii
produkty spo¿ywcze, wyró¿niono 18 produktów i linii produktowych [www.terazpolska.pl].

W Polsce od ponad roku prowadzona jest kampania �Kupuj Nasze.Pl � s¹ powody do dumy�.
S¹ to dzia³ania ukierunkowane na wykszta³cenie w�ród Polaków postawy patriotyzmu konsumenc-
kiego, a w konsekwencji wsparcia polskich firm. Podstawowym celem projektu jest prze³amanie
barier i stereotypów, dotycz¹cych jako�ci polskich produktów oraz zmiana sposobu my�lenia
Polaków, w której rodzimy wyrób wci¹¿ postrzegany jest jako co� gorszego [www.kupujnasze.pl].

Przywi¹zanie konsumentów do rodzimych marek widoczne jest szczególnie na polskim rynku
wody mineralnej, gdzie zagraniczne produkty nie odnios³y sukcesu. Francuski Danone, do którego
nale¿y popularna w Europie woda Evian, w naszym kraju oferuje jedynie wodê ̄ ywiec Zdrój, która
jest liderem na rynku. Koncern Coca-Cola kilka lat temu wycofa³ z polskich sklepów wodê Bonaqua
i skoncentrowa³ siê na Kropli Beskidu. Marce tej uda³o siê wej�æ do �cis³ej rynkowej czo³ówki. Na
przywi¹zaniu konsumentów do rodzimych marek korzystaj¹ tak¿e producenci soków. Sukcesu nie
odnios³y na nim marki Cappy koncernu Coca-Coli i Toma koncernu PepsiCo., poniewa¿ strategie
marketingowe i pomys³y na produkt, oparte na wzorach sprawdzonych w innych krajach, nie
przyjê³y siê na naszym rynku. Za to w czo³ówce s¹ Maspex � z markami Tymbark i Kubu�, Agros
Nova � z Fortun¹ oraz Hortex. Do tych trzech producentów nale¿y oko³o dwóch trzecich tego
rynku [Drewnowska, Mazurkiewicz 2008].

Metodyka badañ
Podjêty w artykule problem opracowano na podstawie informacji pierwotnych pochodz¹cych

z badañ ankietowych. W badaniu wziê³o udzia³ 200 respondentów. Badania przeprowadzono w
2009 r. na terenie miasta Krakowa [Baranek 2009]. W opracowaniu materia³u empirycznego wyko-
rzystano wska�niki struktury oraz �redni¹ arytmetyczn¹. Celem badania by³a próba okre�lenia
sk³onno�ci etnocentrycznych konsumentów na rynku produktów ¿ywno�ciowych.

Rysunek 1. Znak programu
�Poznaj dobr¹ ¿ywno�æ�
�ród³o: www.minrol.gov.pl.

Rysunek 2. God³o konkur-
su �Teraz Polska�
�ród³o: www.terazpolska.pl.

Rysunek 3. Znak programu
�Kupuj Nasze.Pl � s¹ powo-
dy do dumy�
�ród³o: www.kupujnasze.pl.
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Wyniki badañ
Podstaw¹ okre�lenia stopnia przywi¹zania konsumentów do rodzimych produktów, jest kwe-

stia preferencji wyboru pomiêdzy polskimi i zagranicznymi produktami ¿ywno�ciowymi. Wiêk-
szo�æ respondentów (45%) wskaza³a, ¿e zdecydowanie woli kupowaæ produkty krajowe. Z kolei
27% ankietowanych twierdzi, ¿e w swoich decyzjach zakupowych �wiadomie uwzglêdnia, zarówno
produkty krajowe, jak i zagraniczne. Prawie 1/4 badanych deklaruje, ¿e kwestia pochodzenia pro-
duktu jest dla nich bez znaczenia, a tylko 4% spo�ród respondentów to zdecydowani zwolennicy

zagranicznych produktów ¿ywno�cio-
wych (rys. 4).

Pochodzenie produktów wi¹¿e siê w
�wiadomo�ci konsumentów z pewnymi
stereotypami, zarówno o charakterze po-
zytywnym, jak i negatywnym. Dlatego
konsumenci oprócz tego, i¿ postrzegaj¹
i oceniaj¹ produkty na podstawie w³a-
snego do�wiadczenia, robi¹ to tak¿e czê-
�ciowo przez pryzmat stereotypów.

Osoby bior¹ce udzia³ w badaniu
poproszono o okre�lenie, z jakim po-
chodzeniem produktów ¿ywno�cio-
wych, tj. polskim czy zagranicznym,
kojarz¹ niektóre ich atrybuty. Zdania
respondentów w tym wzglêdzie by³y
podzielone. Respondenci uwa¿aj¹, ¿e
niska cena (88%), �ekologiczno�æ��
rozumiana w tym przypadku, jako po-
chodzenie produktu z czystego �rodo-
wiska (86%) oraz �wie¿o�æ (55%) to
cechy produktu ¿ywno�ciowego po-
chodzenia krajowego. Jednak polskie
produkty przegrywaj¹ w opinii bada-
nych z produktami zagranicznymi pod
wzglêdem takich cech, jak: presti¿, luk-
sus, znana marka, innowacyjno�æ oraz
wysoka jako�æ (rys. 5).

W dobie internacjonalizacji gospo-
darki wiele problemów stwarza kwestia
rozró¿nienia produktów krajowych i za-
granicznych. Wa¿ne jest  jakie informa-
cje podawane przez producentów, po-
zwalaj¹ na identyfikacjê kraju
pochodzenia produktu. Wyniki nie po-
zostawiaj¹ w¹tpliwo�ci, ¿e dla respon-
dentów najwa¿niejsz¹ przes³ank¹ okre-
�laj¹c¹ pochodzenie produktu, jest
produkcja zlokalizowana w naszym kra-
ju (�rednia ocena 4,95),   polska marka
produktu (�rednia ocena 4,9) oraz wy-
soko ocenione-narodowe symbole ja-
ko�ci (3,01). Mniejsze znaczenie w iden-
tyfikacji kraju pochodzenia produktu
ma jêzyk opisu produktu, kod kresko-
wy oraz dane adresowe producenta.

Produkty ¿ywno�ciowe mog¹ byæ
znakowane ró¿nymi god³ami i tytu³a-
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Rysunek 5. Skojarzenia respondentów w zakresie cech
produktów ¿ywno�ciowych z ich pochodzeniem
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Rysunek 6. �rednie warto�ci ocen czynników decydu-
j¹cych o tym, ¿e produkt mo¿na uznaæ za Polski w
skali od 1-5 (gdzie: 1 � ma³o wa¿ny, 5 � bardzo wa¿ny)
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Rysunek 4. Deklaracje respondentów dotycz¹ce prefe-
rencji zakupu produktów ¿ywno�ciowych okre�lonego
pochodzenia
�ród³o: opracowanie w³asne.
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mi (�Teraz Polska�, �Poznaj dobr¹ ¿ywno�æ�), maj¹cymi na celu ich wyró¿nienie, a tak¿e promo-
cjê w�ród konsumentów. Oznaczenia te przyznawane s¹ produktom charakteryzuj¹cym siê wy-
sok¹ jako�ci¹, dlatego mo¿na stwierdziæ, ¿e gwarantuj¹ tak¿e jako�æ produktów, na opakowaniu
których widniej¹. Z odpowiedzi respondentów wynika, ¿e ³¹cznie ok. 80% spo�ród nich, zna lub
raczej zna wspomniane oznaczenia. Z kolei 18% badanych deklaruje, ¿e raczej nie kojarzy tych
znaków, za� 3% przyznaje, ¿e ich nie zna.

Respondenci, pomimo deklarowanej znajomo�ci akcji promuj¹cych polskie produkty ¿yw-
no�ciowe, na pytanie: czy przynajmniej raz �wiadomie dokonali zakupu produktu z ww. god³a-
mi lub tytu³ami na opakowaniu � w 70% przyznali, ¿e nigdy lub raczej nigdy �wiadomie nie
dokonali takiego wyboru. Tylko co dziesi¹ty spo�ród badanych potwierdzi³, i¿ dokona³ �wia-
domego zakupu produktu z symbolem �Teraz Polska� lub �Poznaj dobr¹ ¿ywno�æ�, za� 1/5
ankietowanych okre�li³a swój wybór jako raczej �wiadomy.

Kolejne pytanie dotyczy³o znajomo�ci w�ród ankietowanych kampanii nastawionej na
budowanie patriotyzmu konsumenckiego � �Kupuj nasze � s¹ powody do dumy�. Stwierdzo-
no, ¿e prawie po³owa ankietowanych (45%) w ogóle nie s³ysza³a o tej akcji spo³ecznej. Jednak,
co pi¹ty badany zadeklarowa³, ¿e zna wspomnian¹ kampaniê, a 15% odpowiedzia³o, ¿e chyba
o niej s³yszeli. 20 % badanych tak¿e stwierdzi³o, ¿e raczej tej kampanii promocyjnej nie zna.

Chc¹c budowaæ pozytywny wizerunek polskich produktów i oparty na nim patriotyzm konsu-
mencki, nale¿a³oby skoncentrowaæ siê na czynnikach sprzyjaj¹cych zakupom wiêkszej ilo�ci tych
produktów. W opinii przewa¿aj¹cej wiêkszo�ci badanych (68%), takim czynnikiem by³aby lepsza
jako�æ rodzimych produktów ¿ywno�ciowych. 13% ankietowanych stwierdzi³o, ¿e to akcje promuj¹-
ce polskie produkty, mog³yby przyczyniæ siê do zwiêkszenia ich zakupów. Podobny odsetek respon-
dentów chcia³by, aby polskie produkty by³y bardziej nowoczesne. Pozostali ankietowani uwa¿aj¹, ¿e
krajowe produkty powinny byæ lepiej oznakowane (5%) lub powinny mieæ ni¿sz¹ cenê (2%).
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Rysunek 10. Opinia respondentów dotycz¹ca czynni-
ków sprzyjaj¹cych zakupowi wiêkszej ilo�ci polskich
produktów ¿ywno�ciowych
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Rysunek 8. Deklaracje respondentów do-
tycz¹ce przynajmniej jednego �wiadome-
go wyboru i zakupu produktów z tytu³ami i
god³ami promuj¹cymi polskie produkty
¿ywno�ciowe
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Rysunek 7. Deklaracje respondentów dotycz¹-
ce znajomo�ci akcji promuj¹cych polskie pro-
dukty ¿ywno�ciowe �Teraz Polska� oraz �Po-
znaj dobr¹ ¿ywno�æ�
�ród³o: opracowanie w³asne
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Rysunek 9. Deklaracje respondentów
dotycz¹ce znajomo�ci kampanii �Kupuj
Nasze.Pl � s¹ powody do dumy�
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Wnioski
1. Respondenci w wiêkszo�ci preferuj¹ zakupy polskich produktów ¿ywno�ciowych, co stanowi

dobr¹ przes³ankê do budowania patriotyzmu konsumenckiego. Jednak s¹ i tacy, którzy wybieraj¹
produkty krajowe lub zagraniczne, prawdopodobnie w zale¿no�ci od korzy�ci, jakich dostarczaj¹
im te produkty lub nie przywi¹zuj¹ specjalnej uwagi do ich pochodzenia (te dwa rodzaje deklaracji
mog¹ wskazywaæ na postawy kosmopolityczne w sferze konsumpcji). Tylko niewielki odsetek
badanych sk³ania siê zdecydowanie ku zagranicznym produktom ¿ywno�ciowym.

2. Cechami kojarz¹cymi siê respondentom z polskimi produktami ¿ywno�ciowymi jest ich niska
cena, �ekologiczno�æ� oraz �wie¿o�æ. Skojarzenie, szczególnie dwóch ostatnich cech, z rodzimy-
mi produktami jest dobr¹ podstaw¹ tworzenia i umacniania ich wizerunku. Z kolei takie wyró¿niki
jak: presti¿, luksus, znana marka, innowacyjno�æ oraz jako�æ respondenci kojarz¹ jednak przede
wszystkim z produktami zagranicznymi. Dlatego wa¿na jest zmiana niektórych stereotypów po-
strzegania polskich produktów w�ród nabywców, szczególnie w zakresie ich jako�ci.

3. Kwestia rozró¿nienia, czy produkt jest krajowy, czy zagraniczny jest spraw¹ do�æ trudn¹. Spo-
�ród kryteriów, na podstawie, których mo¿na zidentyfikowaæ pochodzenie produktu, respon-
denci za najwa¿niejsze uznali produkcjê odbywaj¹c¹ siê w Polsce oraz polsk¹ markê.

4. Wiêkszo�æ respondentów zna lub raczej zna akcje promocyjne, takie jak: �Teraz Polska� i �Po-
znaj dobr¹ ¿ywno�æ�. Jednak deklaracjê przynajmniej jednego �wiadomego wyboru produktu
¿ywno�ciowego oznaczonego tymi znakami z³o¿y³ niespe³na co trzeci badany. Znajomo�æ w�ród
respondentów kampanii promocyjnej, maj¹cej podtrzymywaæ patriotyczn¹ postawê wobec pol-
skich produktów � �Kupuj nasze.pl � s¹ powody do dumy�, jest niewielka.

5. Za podstawowe przes³anki zwiêkszenia chêci nabywania przez ankietowanych rodzimych pro-
duktów ¿ywno�ciowych, nale¿y uznaæ poprawê ich jako�ci, a tak¿e bardziej rozpowszechnione
akcje maj¹ce na celu promocjê polskich produktów. Istnieje w Polsce potrzeba tworzenia i
szerokiego promowania oznaczeñ, które bêd¹ stanowiæ dla konsumentów gwarancjê, ¿e pro-
dukty, które je maj¹ charakteryzuj¹ siê wyj¹tkow¹, wysok¹ jako�ci¹ oraz znanym pochodzeniem
oraz, ¿e jaka� instytucja jest za to odpowiedzialna.
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Summary
In the article the phenomena of consumer ethnocentrism, ethnocentric attitudes of purchasers and factors affecting

the country of product origin were presented. The studies aimed at presenting consumer ethnocentric tendency on food
product market. The results showed that a majority of the surveyed prefers to buy Polish food products. For a vast majority
of the surveyed the features characteristic for Polish food products are their �ecology� origin and low price. The
respondents decided also that the criteria most determining the fact that a product may be regarded as Polish are Polish
brand and its production conducted in Poland. Most of the respondents declares that they know or rather know the actions
aiming at promoting Polish products, such as �Poland now !�, �Meet good food�. However, only every third surveyed
person consciously chose products bearing these titles. Most of the respondents does not know any promotional campaign
aimed to support patriotic attitudes towards Polish products called �Buy our products. We may be proud of them�.
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