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Streszczenie
Prezentowane w artykule rozważania koncentrują się na proekologicznych zachowaniach 

konsumentów w gospodarstwie domowym (realizowanych w fazie konsumpcji). Głównym celem 
opracowania jest identyfikacja postaw konsumenckich wobec takich zachowań oraz wyodrębnie
nie i scharakteryzowanie jednorodnych pod względem tych postaw grup konsumentów. Podstawę 
wnioskowania stanowią informacje pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych 
w czerwcu 2012 roku na próbie 213 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Słowa kluczowe: ekokonsumpcja, proekologiczne zachowania konsumentów, postawy konsu
mentów

Wprowadzenie

Obecnie coraz powszechniej dostrzegany jest fakt, że codzienne zachowa
nia indywidualnych konsumentów w pośredni lub bezpośredni sposób przekła
dają się na stan środowiska naturalnego. Szacuje się, że już w latach 90. XX 
wieku udział działalności konsumpcyjnej jednostek i ich gospodarstw domo
wych w niszczeniu środowiska sięgał około 30-40%1 2. Miało to swoje źródło 
przede wszystkim w tzw. nadkonsumpcji, polegającej na przeroście spożycia

1 jolanta.zralek@ue.katowice.pl.
2 B. Martin, A.C. Simintiras, The impact o f green product lines on the envirinment: does what 

they know affest how they feel?, „Marketing Intelligence & Planning” 1995, No. 4, Vol. 13, s. 16
23.
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ponad rzeczywiste ludzkie potrzeby3, wynikającej zaś z zakładanej przez jed
nostki tożsamości wysokiego poziomu konsumpcji z wysokim poziomem 
i jakością życia. Dostrzeżenie negatywnych skutków środowiskowych takiego 
przekonania znalazło wyraz w powstałej już w latach 70. XX wieku koncepcji 
nazwanej trwałym i zrównoważonym rozwojem gospodarczym (sustainable 
development)4. Została ona powszechnie zaakceptowana na zorganizowanej 
przez ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro konferencji „Środowisko i rozwój” 
znanej także jako Szczyt Ziemi5. Wykładnia zasady zrównoważonego rozwoju 
znalazła również swoje odzwierciedlenie w przyjętym w 1992 roku traktacie 
z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej) i stała się podstawą piątego programu 
UE w dziedzinie ochrony środowiska realizowanego w latach 1993-20006.

Popularyzacja, a przede wszystkim formalne usankcjonowanie koncepcji 
zrównoważonego rozwoju stanowi bodziec prowadzący do istotnych zmian 
społecznych. Przewiduje się, że już w najbliższych latach będzie można mówić 
o ukonstytuowaniu się społeczeństwa postkonsumpcyjnego, w którym jedną 
z podstawowych tendencji kształtujących wzorce zachowań indywidualnych 
konsumentów będzie ekologia7. Rozumiana jako globalny, wpisuj ący się w tę 
koncepcję trend, ekokonsumpcja (konsumpcja zrównoważona) oznacza spoży
cie polegające na oszczędnym, racjonalnym wykorzystaniu dóbr konsumpcyj
nych, ograniczeniu konsumpcji tych dóbr, które cechuje wysoka chłonność 
rzadkich, nieodnawialnych surowców oraz duża ilość odpadów pokonsumpcyj - 
nych, a także na konsumowaniu tzw. dóbr ekologicznych8. W skali mikroeko
nomicznej manifestuje się ekokonsumpcja poprzez proekologiczne zachowania 
konsumentów, przy czym zakres takich zachowań jest bardzo szeroki. Mogą 
one bowiem występować nie tylko na rynku (pod postacią proekologicznych 
zachowań nabywczych), ale także w gospodarstwie domowym (w fazie kon
sumpcji zakupionych produktów). Zawarte w niniejszym opracowaniu rozwa
żania dotyczą tej drugiej sytuacji. Ich zasadniczym celem jest identyfikacja

3 A. Papuziński, Zrównoważony rozwój a współczesny problem ekologiczny: ontologia polityki 
ochrony środowiska, w: Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, 
Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005, s. 37-39.

4 D. Kiełczewski: Trwały i zrównoważony rozwój a polityka regionalna i lokalna, 
http://www.wsseuczelnia.edu.pl/public/polreg/5.doc (28.07.2007).

5 J. Reichel, Czas Ziemi. Natura -  człowiek -  ekonomia, Wyd. Zielone Brygady, Kraków 2006, 
s. 35.

6 A. Lisowska, Zrównoważony rozwój i subsydiarność jako podstawowe zasady polityki ochro
ny środowiska Unii Europejskiej, w: Zrównoważony rozwój..., s. 235.

7 M. Hajdas, Społeczeństwo postkonsumpcyjne -  kluczowe tendencje i ich wpływ na działania 
przedsiębiorstw, „Handel Wewnętrzny” 2012, wrzesień-październik, tom II, s. 54-62.

8 C. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, PWE, Warszawa, 2002, s. 131.
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postaw konsumenckich wobec samej idei proekologicznych zachowań w go
spodarstwie domowym, a także wyodrębnienie i scharakteryzowanie jednorod
nych pod względem charakteru tych postaw grup konsumentów. Podstawę 
wnioskowania stanowić będą informacje pochodzące z przeprowadzonych 
w czerwcu 2012 roku badań ankietowych.

Charakterystyka próby badawczej

Obiektem przeprowadzonych badań własnych byli studenci Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach tworzący celowo dobraną próbę liczącą 213 
osób. Większość badanych konsumentów -  58,7% -  stanowiły kobiety. Ze 
względu na celowy dobór próby (w badaniu udział wzięli studenci studiów sta
cjonarnych) była ona jednorodna pod względem wieku. Osoby z przedziału 
wiekowego 18-24 lata stanowiły aż 93,4% ogółu badanych, a żaden z ankieto
wanych nie przekroczył 34 roku życia. Z uwagi na przyjęty zakres przestrzenny 
badań, wśród respondentów dominowali mieszkańcy śląskich miast. Najliczniej 
reprezentowane były Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Za
brze, Rybnik oraz Tychy.

Pod względem wielkości reprezentowanych gospodarstw domowych naj
liczniejszą grupę stanowili w próbie respondenci będący członkami gospo
darstw czteroosobowych -  35,8%. W dalszej kolejności wskazywano gospodar
stwa trzyosobowe -  26,9% oraz pięcioosobowe -  16,5%. Stosunkowo wysoki 
z punktu widzenia wieku respondentów był też udział w próbie gospodarstw 
dwuosobowych -  wyniósł on 11,3%. Z kolei łączny odsetek wskazań gospo
darstw jednoosobowych oraz liczących więcej niż 5 osób wyniósł zaledwie 
9,3%.

Kondycj ę finansową badanych konsumentów oceniano zarówno w uj ęciu 
subiektywnym (opisowym), jak i obiektywnym (biorąc po uwagę deklarowaną 
wysokość średnich miesięcznych dochodów netto przypadaj ących na osobę 
w gospodarstwie domowym respondenta). Rozkład odpowiedzi badanych osób 
dowodzi, że reprezentowały one przede wszystkim zamożne gospodarstwa do
mowe. Łączny odsetek ocen „zdecydowanie powyżej średniej krajowej” oraz 
„nieco powyżej średniej krajowej” wyniósł aż 46,7%. Udział badanych ocenia
jących sytuację materialną swojego gospodarstwa jako przeciętną (odpowiedź 
„średnia krajowa”) osiągnął poziom 41,8%, natomiast pozostałe 11,5% respon
dentów sytuację materialną swojego gospodarstwa oceniło negatywnie (wybie
raj ąc odpowiedź „nieco poniżej średniej krajowej” lub „zdecydowanie poniżej 
średniej krajowej”). Znalazło to potwierdzenie także w obiektywnych ocenach
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własnych dochodów. Wprawdzie najczęściej wskazywano, że średnie miesięcz
ne dochody netto przypadające na członka gospodarstwa domowego mieszczą 
się w przedziale 1001-1500 zł oraz 501-1000 zł (odpowiednio 26,2% oraz 
25,2% wskazań), to jednak stosunkowo duża grupa badanych zadeklarowała 
dochody wyższe niż 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym (45,1% pró
by). Jednocześnie respondenci deklarujący, że dochody netto w przeliczeniu na 
jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekraczaj ą miesięcznie 
500 zł, stanowili zaledwie 3,5% próby.

Postawy konsumentów wobec proekologicznych zachowań w gospodarstwie 
domowym

Do badania postaw konsumentów wykorzystano siedmiostopniową skalę 
Likerta. Ankietowanych poproszono o wskazanie, w jakim stopniu zgadzają się 
z następuj ącymi pięcioma stwierdzeniami dotyczącymi różnych aspektów pro
ekologicznych zachowań w gospodarstwie domowym:
1. Bez większego wysiłku gospodarstwo domowe może ograniczyć swój ne

gatywny wpływ na środowisko naturalne.
2. Każda rodzina musi ograniczać ilość produkowanych przez siebie śmieci.
3. Nie można dopuszczać do tego, aby w domu marnowało się jedzenie i trze

ba je było wyrzucać.
4. Obecnie tzw. zwykli ludzie w swoim codziennym życiu przejmują się tym, 

jak ich zachowania w gospodarstwie domowym wpływaj ą na środowisko 
naturalne.

5. W dzisiejszych czasach bardzo dużo ludzi zwraca uwagę na to, jak ich za
chowania w gospodarstwie domowym wpływają na środowisko naturalne. 
Wszystkie poddane ocenie stwierdzenia miały charakter pozytywny, zatem

w przypadku każdego z nich wysoka ocena oznaczała silną pozytywną postawę 
wobec badanego zjawiska. Chociaż analizowane zdania charakteryzował duży 
stopień ogólności i niosły one ze sobą spory ładunek normatywny, to jednak 
wśród respondentów odnotowano zaskakuj ąco duże zróżnicowanie przydziela
nych im ocen. W całej próbie zdecydowanie najwyższy odsetek konsumentów 
zgadzał się ze stwierdzeniem odnoszącym się do marnotrawstwa żywności. 
Stosunkowo najniżej oceniano z kolei tezę o powszechności występowania 
proekologicznych zachowań w gospodarstwie domowym. Szczegółowy rozkład 
odpowiedzi badanych zaprezentowano na rysunku 1.
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Rys. 1. Postawy badanych wobec proekologicznych zachowań w gospodarstwie domowym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Typy postaw konsumenckich wobec proekologicznych zachowań 
w gospodarstwie domowym

Uzyskane w trakcie przeprowadzonych badań informacje pozwoliły ziden
tyfikować i opisać trzy rozłączne grupy respondentów reprezentujące odmienne 
postawy wobec proekologicznych zachowań w gospodarstwie domowym. Kla
syfikacji takiej dokonano wykorzystuj ąc jedną z niehierarchicznych metod ana
lizy skupień -  metodę k-średnich.9 Średnie ocen dla każdego skupienia (klastra) 
zaprezentowano na rysunku 2.

Należy podkreślić, że w przypadku każdego ze zidentyfikowanych skupień 
potwierdzono występowanie statystycznie istotnych różnic pomiędzy średnimi 
(w odniesieniu do każdej ze zmiennych wykazała to statystyka F przy poziomie 
istotności równym 0,000), co uprawnia do przeprowadzenia pogłębionej analizy 
wyodrębnionych grup.

Wśród badanych konsumentów najliczniej reprezentowany był klaster 1 
(skupienie 1) -  49,3% próby. Należące do niego osoby można określić jako 
„proekologicznych pesymistów”. Twierdzą one, że w gospodarstwie domowym 
nie wolno dopuszczać do marnowania i wyrzucania żywności, a każda rodzina 
powinna ograniczać ilość produkowanych przez siebie śmieci. Chociaż ich zda

9 S.A. Wagner, Understanding green consumer behavior, Routledge, London, New York 2003, 
s. 112-113.

ocena pozytywna (łączne oceny „raczej się zgadzam”, „zgadzam się”, „całkowicie się zgadzam”) 
ocena neutralna („ani się zgadzam, ani się nie zgadzam”)
ocena negatywna (łączne oceny „raczej się nie zgadzam”, „nie zgadzam się”, „całkowicie się nie zgadzam”)
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niem  gospodarstw o dom ow e bez w iększego w ysiłku  m oże ograniczyć swój 
negatyw ny w pływ  n a  środow isko naturalne, to  jed n ak  ty lko  n iew ielka  grupa 
konsum entów  zw raca n a  to  uw agę i nie są  to  tzw . zw ykli ludzie.

Rys. 2. Wykres średnich dla każdego ze zidentyfikowanych skupień 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

D ruga pod  w zględem  udzia łu  w  badanej próbie g rupa  konsum entów  repre
zentuje k laster 3 (skupienie 3) -  37,8% . Postaw y należących  do niej osób są  
zbliżone do postaw  „proekologicznych pesym istów ” z tą  ty lko  różnicą, że b a 
dani ci reprezentuj ą  bardziej optym istyczny  punk t w idzen ia  -  tw ierdząc, że 
obecnie konsum enci pow szechnie zw racaj ą  uw agę na  to , ja k  ich zachow ania 
w  gospodarstw ie dom ow ym  w pływ aj ą  n a  stan środow iska, a  p roblem  ten  je s t 
p rzedm iotem  trosk i tzw . zw ykłych ludzi. Jest to  zatem  g rupa respondentów , 
k tórzy  w  każdym  z badanych  w ym iarów  reprezentuj ą  silne postaw y pozytyw ne 
i stąd m ożna ich  określić  jak o  „proekologicznych  op tym istów ” .

N ajm niej licznie reprezentow any by ł k laste r 2 (skupienie 2) -  12,9%  próby. 
N ależących  do niego respondentów  m ożna określić  jak o  „ekologicznie obo ję t
n ych” , poniew aż średnie przyznaw anych  p rzez n ich  ocen w  przypadku każdej 
z badanych  zm iennych oscyluj ą  w okół w artości neutralnej odpow iadaj ącej 
stw ierdzeniu  „ani się zgadzam , ani się nie zgadzam ” . Ze w zględu  n a  fakt, że
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poddawane ocenie zdania miały charakter ogólny, można przypuszczać, że 
w grupie tej znalazły się też osoby, których postawy wobec proekologicznych 
zachowań w gospodarstwie domowym są negatywne, przy czym ich ujawnienie 
zostało zablokowanie z obawy przed wyrażaniem sądów niepopularnych 
i sprzecznych z powszechnie akceptowanym punktem widzenia (aspekt norma
tywny).

Mimo że dalsza analiza uzyskanych informacji nie wykazała istotnych sta
tystycznie zależności pomiędzy przynależnością konsumenta do jednego ze 
zidentyfikowanych skupień i jego cechami demograficznymi, to szczególną 
uwagę zwraca uzyskany w kolejnych grupach rozkład konsumentów pod 
względem płci. Wśród „proekologicznych optymistów” oraz „proekologicznych 
pesymistów”, podobnie jak w całej próbie, przeważają kobiety. Z kolei w gru
pie „ekologicznie obojętnych” większość stanowią mężczyźni.

Interesuj ąco przedstawia się też struktura wyodrębnionych skupień ze 
względu na opinie respondentów dotyczące dostrzegania wpływu własnych, 
codziennych zachowań i decyzji konsumpcyjnych na stan środowiska natural
nego w najbliższym otoczeniu konsumenta (osiedlu, miejscowości, regionie). 
Biorąc pod uwagę wyniki uzyskane w całej próbie, należy stwierdzić, że aż 
82,2% badanych dostrzega taki wpływ, 8% wskazało na ocenę neutralną („ani 
tak, ani nie”), a 9,9% zadeklarowało brak oddziaływania swoich codziennych 
zachowań na stan środowiska w najbliższym otoczeniu. Podobnie kształtuje się 
struktura odpowiedzi wśród „proekologicznych pesymistów” oraz „proekolo
gicznych optymistów”. W grupie „ekologicznie oboj ętnych” odnotowano nato
miast większy niż w pozostałych skupieniach odsetek wskazań negatywnych 
(deklaracji braku wpływu codziennych zachowań konsumentów na stan środo
wiska).

Występowanie istotnych statystycznie zależności stwierdzono, analizuj ąc 
powiązania pomiędzy przynależnością respondentów do konkretnego klastra 
i charakterem postrzeganych przez nich motywów wybranych proekologicz
nych zachowań w gospodarstwie domowym -  spożywania ekologicznej żywno
ści oraz ograniczania zużycia mediów. W każdym z tych przypadków wystę
powanie wskazanej zależności potwierdza wynik testu Chi-kwadrat (dla moty
wów zakupu ekologicznej żywności równy 26,2 przy poziomie istotności 0,001, 
a dla motywów ograniczania zużycia mediów równy 19,74 przy poziomie istot
ności 0,003).

Biorąc pod uwagę wszystkich badanych, najczęściej wskazywanym moty
wem spożywania ekologicznej żywności była dbałość o zdrowie i urodę. Po-
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dobnie rozkładały się odpowiedzi w poszczególnych klastrach, przy czym 
wśród „proekologicznych optymistów” udział osób wskazujących na ten motyw 
był wyraźnie większy niż w całej próbie, a w grupie „ekologicznie obojętnych” 
był on znacząco niższy. W szczegółowy sposób uzyskane wyniki zaprezento
wano na rysunku 3.

Rys. 3. Postrzegane motywy spożycia ekologicznej żywności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Rozpatrując zachowanie polegające na ograniczaniu zużycia mediów w go
spodarstwie domowym, ankietowani w zdecydowanej większości deklarowali, 
że wynika ono z chęci zaoszczędzenia pieniędzy. Wyraźnie wyższy niż w całej 
próbie odsetek takich odpowiedzi uzyskano wśród „proekologicznych pesymi
stów”. W grupie „proekologicznych optymistów” odnotowano natomiast więk
szą niż w całej próbie, a także większą niż w pozostałych grupach, liczbę wska
zań na ekologiczne pobudki takich zachowań. W szczegółowy sposób uzyskane 
wyniki zaprezentowano na rysunku 4.
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Rys. 4. Postrzegane motywy ograniczania zużycia mediów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

P o d su m o w a n ie

Podsumowując zaprezentowane w opracowaniu rozważania, należy stwier
dzić, że w badanej próbie zdecydowanie dominują pozytywne postawy wobec 
proekologicznych zachowań w gospodarstwie domowym. Jednocześnie wśród 
wyodrębnionych grup największy udział mają „proekologiczni pesymiści”, 
a więc osoby, które wprawdzie popierają proekologiczne zachowania w gospo
darstwie domowym, ale są sceptyczne, jeśli chodzi o ocenę stopnia ich rozpo
wszechnienia w całym społeczeństwie. Sceptycyzm znajduje też odzwierciedle
nie w postrzeganej motywacji leżącej u podstaw rozważanych zachowań. Tym
czasem z punktu widzenia możliwości przej ścia od społeczeństwa konsumpcyj - 
nego do społeczeństwa postkonsumpcyjnego odsetek „proekologicznych pesy
mistów” powinien zmniejszać się na rzecz „proekologicznych optymistów”. Dla 
konsumentów z tej drugiej grupy proekologiczne zachowania w gospodarstwie 
domowym są bowiem powszechną aktywnością tzw. zwykłych ludzi.
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C O N S U M P T IO N  -  A T T IT U D E S  D IF F E R E N T IA T IO N  A C C O R D IN G

T O  F IE L D  R E S E A R C H

S um m ary

Reflections included in this paper concern this kind of pro-environmental consumer behav
iors that occur in the household (in the course of products consumption). The main objective of
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the paper is to identify consumer attitudes toward the idea of environment friendly behaviors in 
the household and to single out and characterize groups of consumers homogeneous in terms of 
such attitudes. A basis for drawing conclusions in this topic is the information coming from a poll 
conducted in June 2012. All the 213 respondents are students of the University of Economics in 
Katowice.
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