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KONSUMENT NA RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ 
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Streszczenie
W artykule podjęto rozważania dotyczące konsumenta europejskiego. W publikacji omó

wiono zagadnienia związane z pojęciem konsumenta na eurorynku. Poruszono problematykę 
wpływu integracji europejskiej i ujednolicenia uwarunkowań eurorynku na wykreowanie pojęcia 
eurokonsumenta, jak również zaprezentowano typologie eurokonsumentów opartych na teoriach 
stylu życia. Ponadto przedstawiono elementy wspierające upodobnienie postaw i zachowań kon
sumentów europejskich, np. jednolitą politykę ochrony konsumenta w UE. Następnie zaprezen
towano istniejące jeszcze zróżnicowania konsumentów w krajach Wspólnoty, zwłaszcza związane 
z akcesją w struktury UE nowych krajów członkowskich. W tym kontekście przedstawiono wy
brane czynniki dotyczące m.in. zróżnicowań ekonomicznych, demograficznych konsumentów 
oraz struktury gospodarstw domowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Wprowadzenie
Powstanie w roku 1993 Europejskiego Rynku Wewnętrznego przyczyniło 

się do upodobnienia postaw i zachowań europejskich konsumentów. Rynek 
Wewnętrzny jest zintegrowanym obszarem bez wewnętrznych granic, na któ
rym zapewnione są jednolite uwarunkowania dla wszystkich przedsiębiorstw 
i konsumentów, a podstawą jest swobodny przepływ dóbr, usług, osób i kapita
łu. Urzeczywistnienie czterech swobód ERW miało istotne znaczenie dla 
upodobnienia postaw, preferencji i zachowań konsumentów w krajach Unii 
Europejskiej. Kluczową rolę odegrały zwłaszcza elementy związane ze swobo
dą przemieszczania osób w ramach UE. Przystąpienie nowych krajów człon
kowskich w roku 2004 i 2007 w struktury Europejskiego Rynku Wewnętrznego 
doprowadziło do rozszerzenia liczby konsumentów tego obszaru gospodarczego 
o ponad 100 milionów. W  nowej sytuacji znalazły się miliony konsumentów 
z nowych krajów członkowskich, dla których otworzyły się nowe możliwości,



78 Marcin Komor

szanse i korzyści. Wydaje się, że procesy europeizacji, integracji europejskiej, 
powstania Europejskiego Rynku Wewnętrznego, proces demonopolizacji i libe
ralizacji eurorynku, rozszerzenia Unii Europejskiej do 27 państw członkow
skich przyczyniły się do zbliżenia postaw, zachowań i potrzeb konsumentów 
na obszarze eurorynku. Niniejszy artykuł poświęcony jest rozważaniom doty
czącym konsumenta europejskiego w kontekście procesów ujednolicenia i inte
gracji eurorynku. Podstawowym jego celem jest wyjaśnienie pojęcia eurokon- 
sumenta oraz zaprezentowanie i omówienie charakterystyki konsumentów eu
ropejskich, w tym ich upodobnień i zróżnicowań.

Konsument europejski -  podstawy teoretyczne

Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, w związku z procesami unifika
cji, europeizacji i ujednolicenia uwarunkowań rynkowych na obszarze Europej
skiego Rynku Wewnętrznego (ERW) pojawiło się w krajach Unii Europejskiej 
pojęcie euro konsumenta, czyli konsumenta europejskiego. Pojęcie powstało 
jako wynik badań konsumentów opartych na koncepcjach stylu życia oraz po
stępujących procesów integracji w ramach Unii Europejskiej -  sprzyjających 
upodobnieniu zachowań i postaw konsumentów w ramach UE-12. Konsument 
to osoba, która nabywa oraz spożywa dobra i usługi, kieruj ąc się swoimi prefe
rencjami i dochodami, a także upodobaniami, przyzwyczajeniami i tradycjami1. 
Konsumpcja oznacza bezpośredni akt zaspokojenia potrzeby człowieka przez 
użytkowanie określonego dobra materialnego i usług1 2. Wobec powyższego 
można przyjąć, że w najbardziej powszechnie przyjętym rozumieniu, pojęcie 
eurokonsumenta odnosi się do nabywców w krajach, które tworzą Unię Euro
pejską.

W  kontekście procesów unifikacji rynku europejskiego w ramach ERW, na
leży zwrócić uwagę na upodobnienie zachowań i postaw konsumentów. Inte
gracja gospodarcza i polityczna rynku europejskiego sprzyjała zbliżeniu prefe
rencji, upodobnień i zachowań zakupowych konsumentów europejskich. Ponad
to, na wykreowanie pojęcia eurokonsumenci istotne znaczenie miały również 
procesy demonopolizacji, liberalizacji eurorynku (np. lotniczego)3, ujednolice-

1 Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998, s. 120.
2 Cz. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa 2010, 

s.12.
3 Np. skutkiem liberalizacji rynku lotniczego jest obecnie możliwość oferowania przelotów na 

dowolnej trasie w ramach obszaru eurorynku -  co wcześniej nie było możliwe, ponieważ funk
cjonowały bilateralne ustalenia miedzy krajami. Przyczyniło się to do wejścia nowych oferentów 
na eurorynek, a w konsekwencji do spadku cen usług lotniczych i turystycznych -  a w konse
kwencji wzrostu mobilności obywateli UE.
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nia uwarunkowań gospodarczych czy wprowadzenia swobodnego przepływu 
towarów, osób, usług i kapitału. Elementy te przyczyniły się do spadku cen 
towarów i usług, wzrostu zamożności społeczeństw europejskich, poprawy wa
runków życia oraz wzrostu poziomu życia obywateli Unii Europejskiej. Sprzy
jały również wzrostowi mobilności obywateli Wspólnoty, zarówno zawodowej, 
jak i prywatnej w ramach Unii Europejskiej. Należy zwrócić uwagę, że kluczo
we znaczenie dla upodobnienia postaw i zachowań konsumentów w krajach UE 
miały cztery swobody Europejskiego Rynku Wewnętrznego, a zwłaszcza ele
menty związane ze swobodą przemieszczania osób w ramach Unii Europejskiej. 
Umożliwiły one podjęcie pracy w innym kraju Wspólnoty, podniesienie kwali
fikacji siły roboczej, podniesienie poziomu życia osób z krajów o niskich za
robkach (np. w nowych krajach członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej), 
jak również przyczyniły się do wzajemnego poznania i upodobnienia postaw, 
potrzeb i zachowań konsumentów na obszarze eurorynku.

Ważnym elementem sprzyjaj ącym upodobnieniu potrzeb i zachowań kon
sumentów jest również jednolita, w ramach eurorynku, polityka ochrony praw 
konsumentów. W  ramach Unii Europejskiej prowadzona jest aktywna polityka 
dotycząca ochrony praw konsumenta we wszystkich krajach członkowskich 
Wspólnoty, zapewniaj ąca jednolite prawa dla wszystkich kupuj ących towary 
i usługi oraz ustanawiająca obowiązki dla sprzedawców w krajach UE. Należy 
zaznaczyć, że polityka ochrony konsumenta została przez Unię Europejską 
w ostatnich latach znacznie rozszerzona i obecnie obejmuje ważne dla konsu
mentów elementy dotyczące bezpieczeństwa, ekonomii, prawa, tematykę in
formowania konsumentów, jak również kształcenia i wsparcia instytucji ochro
ny konsumenta4. W  tym celu przyjęto i wprowadzono do prawa narodowego 
krajów członkowskich m.in. następujące zapisy: dyrektywa w sprawie ochrony 
konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębior
stwa (1985/577/EEC), o nieuczciwych warunkach umów konsumenckich 
(1993/13/EEC), w sprawie właściwego oznaczenia cen na produktach oferowa
nych konsumentom (1997/6/EC), w sprawie ochrony konsumentów w przypad
ku umów zawieranych na odległość (1997/7/EC), w sprawie niektórych aspek
tów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji 
(1999/44/WE). W  ostatnich latach przygotowywano nową dyrektywę dotyczącą 
szerszych praw konsumentów europejskich w krajach UE. Została ona przyjęta 
23 lipca 2011 roku przez Parlament Europejski oraz 10 października 2011 roku

4 F. Rischowsky, Verbraucherschutz im Binnenmarkt: Mehr als nur Wettbewerbspolitik, Wirt
schaftsdienst, Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, 90. Jahrgang, Heft 13, 2010, s. 59.
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przez Radę Unii Europejskiej. Dyrektywa ta znacznie wzmacnia prawa konsu
mentów oraz zmienia dwie dyrektywy -  (99/44/WE) i (93/13/EWG) oraz zastę
puje kolejne dwie -  (97/7/WE) i (85/577/EWG). Nowa dyrektywa zakłada mię
dzy innymi następujące korzyści dla konsumentów w Unii Europejskiej: elimi
nację ukrytych kosztów; przejrzystość cen -  w ofercie produktu będą musiały 
znaleźć się wszystkie składniki ceny; blokowanie z góry wypełnionych zamó
wień; reguluje 14-dniowy okres na wycofanie się z zakupów przez konsumenta, 
w przypadku odstąpienia od umowy zakłada zwrot pieniędzy za produkt wraz 
z kosztami przesyłki; zakłada spadek kosztów za rozmowę z infolinią oraz za
wiera zakaz pobierania dodatkowych opłat z tytułu korzystania z kart kredyto-
wych5.

Wobec powyższego można uznać, że w ostatnich latach w ramach Unii Eu
ropejskiej ukształtował się nowy konsument, którego można określić jako kon
sumenta europejskiego lub eurokonsumenta. Jego wykreowanie wynika m.in. 
z procesów europeizacji, ujednolicenia warunków eurorynku, urzeczywistnienia 
ERW, zmiany warunków życia czy upodobnienia postaw, potrzeb i zachowań 
konsumentów. Cechy nowego konsumenta scharakteryzowała Krystyna Mazu- 
rek-Łopacińska6:

-  ma on większą świadomość swoich praw i bardziej racjonalny stosunek 
do ofert rynkowych,

-  ma wyraźną potrzebę nawiązywania więzi społecznych, które maj ą  inny 
charakter niż w tradycyjnych wspólnotach, powstaj ą  także nowe formy 
więzi społecznych, które znajduj ą  swój wyraz w powstawaniu grup 
przyjaciół, nowych rodzin i innych związków zaspokajaj ących potrzebę 
„odnalezienia” się w otoczeniu,

-  w coraz większym stopniu przejawia strategiczne umiej ętności zarzą
dzania własnym budżetem,

-  staje się „wielokulturowy”, co wynika z życia w wielokulturowym oto
czeniu,

-  jest bardziej mobilny zarówno w przestrzeni, jak i w życiu społecznym, 
co sprzyja rozwojowi rożnych form komunikacji społecznej,

-  docenia istotę związków między człowiekiem a naturą, co przejawia się 
w popieraniu działań na rzecz ochrony środowiska,

5 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/450&format=HTML& 
aged=1&language=PL&guiLanguage=en; http://www.prezydencja.uokik.gov.pl/dyrektywa.

6 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, 
Warszawa 2003, s. 28-29.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/450&format=HTML&
http://www.prezydencja.uokik.gov.pl/dyrektywa
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-  coraz częściej uczestniczy w różnych formach integracji międzyludz
kiej, bardziej lub mniej zorientowanych na wymiary humanitarne życia 
społecznego, narodowego i międzynarodowego.

Opisane powyżej cechy nowego konsumenta wpływają na potrzeby, upodo
bania i zachowania zakupowe klientów w krajach UE, czyli korzystanie z usług 
wspierających więzi społeczne, np. Skype, Facebook czy działania ekologiczne 
konsumentów przejawiaj ące się w świadomym wyborze i zakupie dóbr i usług 
ekologicznych.

Postępowanie konsumentów jest procesem złożonym, dlatego też często 
podkreśla się, że wiedza o postępowaniu konsumentów na rynku ma charakter 
interdyscyplinarny7. Podobnie interdyscyplinarne są badania konsumentów 
europejskich oparte na koncepcji stylu życia, odwołujące się do takich dyscy
plin naukowych jak socjologia, psychologia czy filozofia. Ujednolicone typolo
gie eurokonsumentów w krajach Unii Europejskiej pojawiły się na przełomie 
80. i 90. lat ubiegłego stulecia w formie segmentacji konsumentów opartych na 
stylu życia, np. B urn e tt L ife  Style R esearch  czy E uro-S ty l prowadzony przez 
C entre de C om m unication  A va n c ee . Najnowsze badania w Europie prowadzone 
były przez G ese llscha ft fü r  K onsum forschung  (Gfk). Badania konsumentów 
przeprowadzone przez GfK w ramach projektu E uro-Socio-S tyle ’u pozwoliły 
wyróżnić następujące typy eurokonsumentów posiadające średnio zróżnicowa
ny rozkład w całości społeczeństwa: N ew  W orld  -  kosmopolityczni (11%), M a 
g ic  W orld  -  marzyciele (8%), C osy Tech W orld  -  wygodni (9%), A uthen tic  
W orld  -  autentyczni (15%), Stand ing  W ord  -  wymagający (14%), C rafty W orld  
-  kontestatorzy (13%), Secure W orld  -  bezpieczni (11% ), S teady W orld  -  tra
dycjonaliści (19%)8. Należy zaznaczyć, że segmentacje tworzone na podstawie 
stylu życia nie zakładaj ą  istnienia jednego ujednoliconego typu konsumenta 
w krajach UE, lecz wielu typów konsumentów obecnych na przykład we 
wszystkich krajach UE. Oznacza to, że w krajach Wspólnoty występuje kilka 
jednolitych typów konsumentów (np. osiem typów według E uro-Socio -S ty les), 

lecz ich rozkład w poszczególnych krajach jest różny. Konsumenci scharaktery
zowani jako Secure W orld  mają w badanych 16 krajach średnio udział 11%

7 L. Garbarski, Zachowania konsumentów i nabywców instytucjonalnych na rynku, w: Marke
ting, Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, red. L. Garbarski, PWE, Warszawa 2011, 
s. 96.

8 K.S. Kastin, Internationale Marktforschung, w: Organisation und praktische Anwendung, 
Hrsg. W. Pepels, Symposion Publishing, 2. ueberarbeitete Auflage, Düesseldorf 2008, s. 469; 
K. Gelbrich, S. Mueller, Handbuch internationales management, Oldenbourg Verlag, München 
2011, s. 366-367..
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w strukturze społeczeństwa, lecz w poszczególnych krajach UE mają zróżnico
wany udział w strukturze społeczeństwa (wszystkich konsumentów): we Francji 
(6,7%), w Wielkiej Brytanii (12,4%), Niemczech (8,7%), Czechach (19,8%), 
Polsce (19,3%), Słowacji (15,6%), Rumunii (17,5%) i na Węgrzech (18,8%)9. 
Powyższe informacje potwierdzaj ą, że we wszystkich krajach Unii Europejskiej 
można wyróżnić te same typy eurokonsumentów (np. na podstawie charaktery
styki E uro-Socio-S tyles). Umożliwia to stosowanie ujednoliconych koncepcji 
segmentacji i marketingu na obszarze eurorynku.

Porównanie konsumenta w krajach Unii Europejskiej

Rozszerzenie Unii Europejskiej w latach 2004 i 2007 do dwudziestu sied
miu państw członkowskich stworzyło nowy wymiar pojęcia konsument euro
pejski. Przyjęcie, w relatywnie krótkim czasie, dwunastu nowych krajów 
w struktury Wspólnoty, często znacznie odbiegaj ących ekonomicznie od państw 
UE-15 spowodowało, że zaistniały pewne zróżnicowania ekonomiczne, spo
łeczne i kulturowe między krajami i konsumentami na obszarze eurorynku.

Wobec powyższego, interesująca wydaje się charakterystyka konsumentów 
występuj ących w krajach Unii Europejskiej na podstawie danych statystycz
nych. W tym celu posłużono się wybranymi informacjami dotyczącymi: liczby 
ludności, PKB per capita, średnimi zarobkami, wielkości gospodarstwa domo
wego oraz struktury gospodarstw domowych w krajach UE. Rozszerzenie Unii 
Europejskiej o nowe kraje członkowskie spowodowało wystąpienie pewnych 
zróżnicowań między konsumentami w krajach UE-15 a nowymi państwami 
członkowskimi. W tabeli 1 zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące 
konsumentów w krajach Unii Europejskiej. Akcesja nowych państw członkow
skich spowodowała wzrost liczby konsumentów UE o ponad 100 milionów. 
Największymi państwami pod względem liczby konsumentów są: Niemcy 
(81,75 mln), Francja (63,14 mln), Wielka Brytania (62,44 mln), Włochy (60,63 
mln). Polska jest szóstym największym pod względem ludności krajem UE. 
Najmniejsza liczba konsumentów występuje w takich krajach jak: Malta (420 
tys.), Luksemburg (510 tys.), Cypr (800 tys.), Estonia (1,34 mln), Słowenia 
(2,05 mln).

9 Verteilung der ESS-Lebensstile in ausgewählten Ländern Westeuropas und Zentral- 
/Osteuropas, GfK Grundlagenstudie in 16Ländern, Copyright GfK Marketing Sciences, Lifestyle 
Research. Gfk Nuernberg 2004/2005.
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Tabela 1

Podstawowe informacje dotyczące konsumentów w Unii Europejskiej

Liczba 
ludności 
w mln 
(2011)

Zmiany liczby 
ludności 

w tys. (2010)

PKB na osobę 
w standardzie 
siły nabywczej 

(2010)

Średnie zarobki 
w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych powy
żej 10 zatrudnionych 

(2009)
Unia Europejska 27 502,51 2,8 100 b.d.
Austria 8,40 3,5 126 b.d.
Belgia 10,95 10,3 119 b.d.
Bułgaria 7,50 -7,8 44 4085
Cypr 0,80 1,6 97 b.d.
Czechy 10,53 2,5 82 b.d.
Dania 5,56 4,7 125 56 044
Estonia 1,34 0 64 b.d.
Finlandia 5,38 4,4 116 39 052
Francja 65,10 5,5 107 35 530
Grecja 11,33 1,8 88 29 160
Hiszpania 46,15 3,6 100 26 316
Holandia 16,66 4,9 133 44 412
Irlandia 4,48 2,9 127 45 207
Litwa 3,24 -25,7 58 b.d.
Luksemburg 0,51 19,3 274 b.d.
Łotwa 2,23 -8,4 52 8728
Malta 0,42 7,8 83 20 811
Niemcy 81,75 -0,6 117 41 100
Polska 38,20 0,9 62 b.d.
Portugalia 10,64 -0,1 81 17 129
Rumunia 21,41 -2,3 45 5450
Słowacja 5,44 1,9 74 10 387
Słowenia 2,05 1,6 86 b.d.
Szwecja 9,42 8 123 34 746
Węgry 9,99 -2,9 63 9603
Wielka Brytania 62,44 6,6 114 38 047
Włochy 60,63 4,7 100 b.d.

b.d. -  brak danych

Źródło: Eurostat, http://appsso.eurostat.ec. europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjan&lang=en; 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_gind3&lang=en, http://epp.euro 
stat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&pcode=tsieb010&plugin=1.

http://appsso.eurostat.ec
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_gind3&lang=en
http://epp.euro
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Należy zwrócić uwagę, że w niektórych krajach (zwłaszcza UE-15) wystę
puje znaczna liczba emigrantów, charakteryzujących się odmienną kulturą, reli
gią, przekonaniami, potrzebami, jak również zachowaniami kulturowymi i za
kupowymi. Są to często relatywnie homogenne grupy ludności np. Algierczy
ków we Francji, Turków w Niemczech czy Pakistańczyków w Wielkiej Bryta
nii. Wydaje się, że dla tych grup konsumentów, które w niewielkim stopniu są 
zasymilowane z ludnością miejscową, istotne byłoby stosowanie zasad i kon
cepcji marketingu etnicznego10.

W  2010 roku w większości krajów UE nastąpił wzrost liczby ludności, naj
większy w Luksemburgu, Belgii, Malcie, Szwecji, Francji, Wielkiej Brytanii. 
W  niektórych krajach, zwłaszcza nowych krajach członkowskich Europy Środ
kowo-Wschodniej nastąpił w tym roku spadek liczby ludności, np. w Bułgarii, 
Rumunii, Łotwie, Litwie, na Węgrzech oraz w Niemczech. Spadek liczby lud
ności w nowych krajach członkowskich może być w pewnym stopniu wywoła
ny procesami emigracji związanymi z wyjazdami konsumentów w ramach swo
body przemieszczania w związku z poszukiwaniem pracy w zamożniejszych 
krajach, zwłaszcza EU-15, jak również procesy demograficzne w tych krajach, 
np. w Niemczech.

Akcesja nowych państw członkowskich, zwłaszcza z Europy Środkowo
Wschodniej spowodowała znaczne rozwarstwienie zamożności konsumentów 
w krajach członkowskich UE, wyrażone w PKB per capita. Za najbardziej za
możnych konsumentów europejskich (według poziomu PKB per capita wyra
żonego w parytecie siły nabywczej -  PSN w procentach średniej UE-27) uznać 
należy: Luksemburczyków (274%), Holendrów (133%), Irlandczyków (127%), 
Austriaków (126%), Duńczyków (125%). Za najbardziej ubogich konsumentów 
europejskich (według poziomu PKB wyrażonego w PSN w procentach średniej 
UE-27) uznać należy: Bułgarów (44%), Rumunów (45%), Łotyszy (52%), Li
twinów (62%), Polaków (62%) i Węgrów (63%). Znaczne zróżnicowania wy
stępują również w poziomie zarobków między mieszkańcami państw Unii Eu
ropejskiej. Szczególnie wyraźne są one między krajami UE-15 a nowymi kra
jami członkowskimi Europy Środkowo-Wschodniej. Najwyższe średnie zarobki 
(tzn. powyżej 35 tys. euro) w przedsiębiorstwach produkcyjnych powyżej 10 
zatrudnionych w roku 2009 występowały w Danii, Holandii, Irlandii, Niem
czech, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Francji. Najniższe średnie zarobki w przed

10 M.C. Tharp, Marketing and consumer identity in multicultural America, Sage Publications, 
Thousand Oaks, CA 2001; M. Wilken, Ethno-Marketing. Erfolgreiches Marketing für eine 
multikulturelle Gesellschaft, Vdm Verlag Dr. Müller, Düsseldorf2004.
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siębiorstwach produkcyjnych powyżej 10 zatrudnionych w roku 2009 zanoto
wano w Bułgarii, Rumunii, Łotwie, Słowacji i na Węgrzech. W  krajach tych, 
średnie zarobki w przedsiębiorstwach produkcyjnych stanowiły mniej niż 11 tys. 
euro. Zróżnicowania w poziomie zarobków konsumentów w krajach Wspólnoty 
są znaczne, zwłaszcza między krajami UE-15 a nowymi krajami członkowskimi 
Europy Środkowo-Wschodniej. Średnie zarobki w przedsiębiorstwach produk
cyjnych w Bułgarii są na przykład ponad dziesięciokrotnie niższe niż w Danii, 
Holandii, Irlandii czy Niemczech. Wobec powyższego można stwierdzić, że w 
krajach UE występuj ą  znaczne zróżnicowania w poziomie zamożności konsu
mentów, głównie między krajami UE-15 a krajami Europy Środkowo
Wschodniej. Konsumenci w krajach UE-15, zwłaszcza w Europie Zachodniej 
i Północnej, należą do relatywnie bogatych konsumentów w stosunku do pozo
stałych krajów Wspólnoty. Przejawia się to między innymi w innych potrze
bach, postępowaniach i zachowaniach zakupowych niż w Europie Południowej 
czy Środkowo-Wschodniej.

W  tabeli 2 przedstawiono wielkość gospodarstw domowych w poszczegól
nych krajach Unii Europejskiej. Najwięcej z nich to gospodarstwa składające 
się: z dwóch osób dorosłych z dziećmi (16,7%), jednoosobowe (13,4%), dwóch 
dorosłych osób w wieku poniżej 65 lat (13,3 %), trzech lub więcej osób doro
słych (11,9%) oraz dwóch osób powyżej 64 lat (10,9%). Występują pewne 
zróżnicowania w strukturze gospodarstw domowych między państwami UE-15 
a nowymi krajami członkowskimi.

Tabela 2

Struktura gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej w %

Jedno
osobo

we
gospo
darstwo
domo

we

Jedna 
dorosła 
osoba 

z dzieć
mi

Dwie 
osoby 

dorosłe 
poniżej 
65 lat

Dwie 
osoby 

dorosłe 
powy
żej 64 

lat

Dwie 
osoby 

dorosłe 
z dziec

kiem

Dwie 
osoby 

dorosłe 
z dzieć

mi

Dwie 
osoby 

dorosłe 
z 3 lub 
więcej 

dziećmi

Osoby
dorosłe

(trzy
lub

więcej)

Osoby
dorosłe

(trzy
lub

więcej) 
z dzieć

mi
UE-27 13,4 4,4 13,3 10,9 11,7 16,7 6,9 11,9 10,8

UE-15 14,5 4,9 14,0 11,7 11,7 17,1 7,3 11,0 7,9

Nowe kraje 8,7 2,6 10,1 7,9 11,9 15,0 5,5 15,7 22,6

Austria 15,7 3,4 13,0 10,3 11,1 14,3 7,2 13,2 11,8

Belgia 15,1 6,5 14,8 10,2 11,2 15,0 12,2 7,4 7,5
Bułgaria 6,7 2,4 8,5 9,5 9,9 11,3 1,9 19,1 30,6

Cypr 5,6 3,6 7,6 10,4 10,0 35,3 2,6 14,8 10,2

Czechy 9,4 4,2 13,8 10,3 12,7 20,1 4,7 15,3 9,5
Dania 23,5 6,9 16,5 10,7 10,5 18,1 8,9 1,7 3,2
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Estonia 15,2 5,5 13,5 9,4 14,8 14,6 6,5 10,3 10,3

Finlandia 19,0 4,8 20,2 10,9 11,4 16,1 11,2 3,1 3,3

Francja 15,8 6,1 16,3 10,8 11,7 17,0 10,9 5,8 5,5

Grecja 7,7 1,1 8,2 12,4 10,7 24,7 2,4 23,9 9,0

Hiszpania 7,1 2,0 11,3 9,9 13,3 20,8 2,9 20,5 12,3

Holandia 16,2 4,1 16,6 11,0 10,6 19,6 12,0 5,6 4,4
Irlandia 8,1 9,7 12,0 7,6 10,9 18,3 12,7 9,7 10,8

Litwa 12,9 4,7 9,9 7,8 15,7 17,2 5,7 10,8 15,3

Luksemburg 11,6 3,9 12,4 8,3 12,2 21,6 9,4 11,1 9,6
Łotwa 10,7 5,6 9,9 8,5 14,0 11,0 4,4 14,2 21,7

Malta 6,6 2,3 8,1 8,8 11,4 16,2 6,4 21,2 19,1
Niemcy 19,6 5,2 16,2 14,7 11,5 14,4 6,3 7,2 4,9
Polska 9,0 1,9 9,7 6,3 11,2 14,0 6,1 16,3 25,5

Portugalia 6,6 3,3 9,4 11,6 16,1 15,3 3,6 18,4 15,6

Rumunia 7,3 1,4 8,8 7,7 12,8 14,2 4,7 14,8 28,2

Słowacja 8,1 2,6 8,4 7,0 10,1 16,4 6,1 19,3 21,9

Słowenia 10,5 3,8 9,3 9,3 11,1 21,6 7,1 14,2 13,1

Szwecja 18,9 6,1 16,3 12,9 10,5 19,2 8,9 2,9 4,3
W. Brytania 13,2 6,8 15,4 10,7 9,9 15,9 8,7 10,1 9,2
Węgry 9,2 4,2 11,9 10,0 12,4 14,3 8,1 13,7 16,2

Włochy 13,0 3,6 9,3 11,4 12,8 18,0 4,5 17,1 10,4

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode= 
tesov190&language=de.

W  krajach UE-15 najwięcej gospodarstw domowych to gospodarstwa skła
dające się z: dwóch osób dorosłych z dziećmi (17,1%), jednoosobowe (14,5%) 
oraz dwóch osób poniżej 65 lat (14,0%). Z kolei w nowych krajach członkow
skich, najwięcej gospodarstw domowych tworzą wielopokoleniowe gospodar
stwa składające się z trzech lub więcej osób dorosłych z dziećmi (22,6%), 
trzech lub więcej osób dorosłych (15,7%) oraz gospodarstwa dwóch osób doro
słych z dziećmi (15,0%). Najwięcej jednoosobowych gospodarstw domowych 
w państwach UE występuje w Danii (23,5%), Niemczech (19,6%), Szwecji 
(18,9%) i Holandii (16,2%). Najwięcej gospodarstw domowych jednoosobo
wych z dziećmi jest w Irlandii (9,7%), Danii (6,9%) i Wielkiej Brytanii (6,8%). 
Gospodarstwa domowe złożone z dwóch osób dorosłych poniżej 65 lat wystę
pują najczęściej w Finlandii (20,2%), Holandii (16,6 %), Danii (16,5%), Francji 
(16,3%) i Niemczech (16,2%). Z kolei najwięcej gospodarstw domowych skła
dających się z dwóch osób dorosłych powyżej 64 lat jest w Niemczech (14,7%), 
Szwecji (12,9%) i Grecji (12,4%). Gospodarstw domowych składających się 
z dwóch osób dorosłych z jednym dzieckiem najwięcej jest w Portugalii

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=
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(16,1%), na Litwie (15,7%) i w Estonii (14,8%), a z dwoma lub więcej dziećmi 
na Cyprze (35,3%), w Grecji (24,7%) oraz w Słowenii i Luksemburgu (21,6%). 
Z kolei gospodarstwa domowe składające się z dwóch osób dorosłych z trzema 
lub więcej dziećmi występują najczęściej w Irlandii (12,7%), Belgii (12,2 %), 
Finlandii (11,2 %) i Francji (10,9%). Najwięcej gospodarstw domowych złożo
nych z trzech lub więcej osób dorosłych jest w Grecji (23,9%), Malcie (21,2%), 
Hiszpanii (21,2%), Słowacji (19,3%) i Bułgarii (19,1%). Gospodarstwa tzw. 
wielopokoleniowe, składające się z trzech lub więcej osób dorosłych wraz 
z dziećmi występuj ą  najczęściej w nowych krajach członkowskich Europy 
Środkowo-Wschodniej, czyli w Bułgarii (30,6%), Rumunii (28,2%), Polsce 
(25,5%) i Słowacji (21,9%).

Informacje dotyczące struktury wiekowej społeczeństw UE są ważnym 
czynnikiem demograficznym, społecznym i ekonomicznym (tab. 3). Społeczeń
stwami „młodymi”, w których występuje wysoki udział w całości społeczeń
stwa osób poniżej 15 lat, są: Irlandia (21,3%), Francja (18,5%), Dania (18,1%), 
Luksemburg (17,7 %), Holandia (17,6%) i Wielka Brytania (17,5%). Najniższy 
udział osób w wieku poniżej 15 lat w całości społeczeństwa występuje w Niem
czech, Bułgarii, Łotwie, Słowenii, Włoszech i Czechach. Najwięcej osób 
w wieku 15-24 lata w strukturze społecznej jest na Litwie (15,3%), Cyprze 
(14,9%), Łotwie (14,5%) oraz w Polsce i Słowacji (14,4%). Najwięcej osób 
w wieku od 25 lat do 49 lat jest w Hiszpanii (40,2%), Irlandii (38,8%), Luk
semburgu (38,6%) i Słowacji (38,4%). Ponad 20% społeczeństwa stanowią 
osoby w wieku między 50 lat a 64 lata w Finlandii, Słowenii, Bułgarii, Cze
chach, Polsce na Węgrzech i Cyprze. Należy zwrócić uwagę, że za kilkanaście 
lat właśnie w tych krajach znaczna część społeczeństwa przekroczy 65 lat. Bę
dzie to miało wpływ na system emerytalny, system opieki zdrowotnej oraz 
opieki nad osobami starszymi. Obecnie, osoby w wieku 65 lat i starsze stanowią 
ponad 20% społeczeństwa w Niemczech i Włoszech oraz 18,9% w Grecji, 
18,1% w Portugalii. Społeczeństwa te dlatego można uznać za „stare” w struk
turze społecznej krajów Unii Europejskiej.

Struktura demograficzna krajów Unii Europejskiej w stosunku do innych 
wiodących gospodarek świata nie jest najlepsza. We Wspólnocie udział osób 
starszych w całości społeczeństwa jest wysoki. Postępuj ące zmiany w strukturze 
demograficznej w krajach UE, czyli starzejące się społeczeństwo, wydłużająca 
się średnia długość życia wymagać będą zmian dotyczących funduszy emery
talnych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Ponadto, wzrastać będzie liczba kon
sumentów w starszym wieku oraz wzrost popytu i potrzeb w segmentach osób
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starszych w zakresie turystyki sanatoryjnej, usług opieki zdrowotnej czy rehabi
litacyjnej, jak również opieki nad osobami starszymi.

Tabela 3

Struktura wiekowa społeczeństw Unii Europejskiej w roku w procentach całości społeczeństwa
w 2010 roku

Kraj
Osoby 

poniżej 15 
lat

Osoby 
w wieku 

15-24 lata

Osoby 
w wieku 

25-49 lata

Osoby 
w wieku

50-64 lata

Osoby 
w wieku 
65-79 lat

Osoby 
w wieku 

80 lat 
i więcej

Unia Europejska 27 15,6 12,1 35,8 19,1 12,7 4,7
Belgia 16,9 12,1 34,6 19,3 12,2 4,9
Bułgaria 13,6 12,3 35,8 20,8 13,7 3,8
Czechy 14,2 12,5 37,2 20,8 11,7 3,6
Dania 18,1 12,2 33,7 19,6 12,2 4,1
Niemcy 13,5 11,3 35,3 19,3 15,6 5,1
Estonia 15,1 14,0 34,9 18,8 13,0 4,1
Irlandia 21,3 12,5 38,8 16,0 8,5 2,8
Grecja 14,4 10,6 37,2 18,9 14,3 4,6
Hiszpania 14,9 10,6 40,2 17,4 12,0 4,9
Francja 18,5 12,5 33,2 19,2 11,4 5,2
Włochy 14,1 10,1 36,7 19,0 14,5 5,8
Cypr 16,9 14,9 37,2 18,0 10,1 2,9
Łotwa 13,8 14,5 35,9 18,5 13,4 3,9
Litwa 15,0 15,3 35,9 17,7 12,4 3,6
Luksemburg 17,7 11,9 38,6 17,8 10,3 3,6
Węgry 14,7 12,5 35,8 20,3 12,7 3,9
Malta 15,6 14,0 34,3 21,4 11,5 3,3
Holandia 17,6 12,2 34,8 20,1 11,4 3,9
Austria 14,9 12,2 37,0 18,4 12,8 4,8
Polska 15,2 14,4 36,2 20,8 10,2 3,3
Portugalia 15,2 11,1 37,2 18,6 13,4 4,5
Rumunia 15,2 13,9 37,2 18,8 11,9 3,1
Słowenia 14,0 11,6 37,5 20,3 12,6 3,9
Słowacja 15,3 14,5 38,4 19,5 9,5 2,7
Finlandia 16,6 12,3 32,3 21,7 12,4 4,6
Szwecja 16,6 13,3 32,9 19,1 12,8 5,3
Wielka Brytania 17,5 13,3 34,7 18,2 11,8 4,6

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode= 
tps00010&language=de.

Występujące zróżnicowania w ramach Unii Europejskiej po akcesji nowych 
krajów członkowskich, zwłaszcza ekonomiczne, uwidaczniaj ą  istnienie pew

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=
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nych różnic w postępowaniu i zachowaniu zakupowym między konsumentami 
w krajach UE-15 a konsumentami w nowych krajach członkowskich -  głównie 
Europy Środkowo-Wschodniej. Wynikają one przede wszystkim ze znacznych 
zróżnicowań ekonomicznych konsumentów między krajami, np. poziomu PKB 
per capita w parytecie siły nabywczej. Wydaje się jednak, że w dłuższym okre
sie różnice ekonomiczne czy społeczne powinny zanikać, prowadząc do dalsze
go upodobnienia potrzeb, postaw i zachowań eurokonsumentów. Interesujące są 
również występujące zróżnicowania w strukturze gospodarstw domowych, któ
re mogą mieć wpływ na zachowania zakupowe konsumentów, zwłaszcza mię
dzy nowymi krajami członkowskimi a krajami UE-15. W nowych krajach 
członkowskich występuje wiele gospodarstw wielopokoleniowych. W krajach 
UE-15 najwięcej gospodarstw domowych składa się z dwóch osób dorosłych 
z dziećmi, jednej osoby oraz dwóch osób poniżej 65 lat. Coraz większym pro
blemem Unii Europejskiej jest starzenie się społeczeństwa. Obecnie już 
w Niemczech czy Włoszech osoby w wieku ponad 65 lat stanowią ponad 20% 
społeczeństw tych krajów. Należy zwrócić uwagę, że w przyszłości na obszarze 
eurorynku bardzo istotne znaczenie będą miały czynniki demograficzne, np. 
dalsze starzenie się społeczeństwa europejskiego, wydłużenie życia, które 
kształtować będą zachowania konsumentów, np. we wzroście popytu na usługi 
opieki zdrowotnej czy opieki nad osobami starszymi.

Zakończenie

Konkludując można stwierdzić, że nie ma jednego konsumenta europej
skiego, lecz kilka typów eurokonsumentów występujących we wszystkich kra
jach Unii Europejskiej. Istniejące zróżnicowania konsumentów nie są już obec
nie na tyle duże, aby uniemożliwiały stosowanie standaryzowanych koncepcji 
typologii konsumentów we wszystkich krajach Unii Europejskiej opartych na 
teorii stylu życia, na przykład w ramach ośmiu typów eurokonsumentów E uro- 
Socio-Stylu.

CONSUMER ON THE EUROPEAN UNION MARKET -  
CHOSEN ASPECTS

Summary

The paper undertakes deliberations concerning the European consumer. In the paper 
the problems related to a concept of consumer on the Euro market are discussed. The issues of the 
impact o f European integration and standardizing conditions of Euro market on creation 
of the concept of Euro consumer and the typologies of Euro-Consumers are presented based on
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the theories of life style. Moreover, elements supporting the congruousness of attitudes and be
haviors of the European consumers are presented, for example the uniform policy of consumer 
protection in the EU. Then there are presented the diversities of consumers, still present in the 
countries of EU; which is especially connected with an accession of the new member countries to 
the structure of EU. In that context the selected factors are presented concerning, among others: 
economic and demographic diversities of consumers and the structure of households in particular 
countries of the European Union.

Translated by Marcin Komor


