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Konsumenci wobec regionalnych produktów tradycyjnych
w kontekĞcie ogólnoĞwiatowych zmian w zachowaniach
konsumentów na rynku ĪywnoĞci
Consumer Attitudes Towards Regional Traditional Products
in the Context of Global Changes in Consumer Behaviour
on Food Market
Synopsis. Zmiany w postawach i zachowaniach konsumentów znajdują odzwierciedlenie
w dynamicznym rozwoju okreĞlonych kategorii produktów, wĞród których waĪną rolĊ odgrywają
produkty tradycyjne, postrzegane przez nabywców jako zdrowe, smaczne, nawiązujące do lokalnej
tradycji kulinarnej. Bogata oferta takich produktów znajduje siĊ w woj. podkarpackim, zajmującym
pierwszą pozycjĊ w Polsce pod wzglĊdem liczby zrejestrowanych produktów. W opracowaniu
w oparciu o wyniki badaĔ ankietowych przeprowadzonych w 2018 r. na próbie n = 221 wykazano, Īe
bogata oferta produktów tradycyjnych regionu Podkarpacia cieszy siĊ duĪym zainteresowaniem
konsumentów. W oparciu o wyniki testu Chi-kwadrat Pearsona moĪna stwierdziü, Īe niezaleĪnie od
páci, wraz z wiekiem konsumentów zwiĊksza siĊ zainteresowanie produktami tradycyjnymi, co
znajduje odzwierciedlenie nie tylko w preferowaniu produktów tradycyjnych pochodzących z regionu,
ale takĪe w gotowoĞci do zapáaty wyĪszej ceny w zamian na wysokie walory smakowe i zdrowotne
tych produktów.
Sáowa kluczowe: konsument, ĪywnoĞü, produkty tradycyjne
Abstract. The changes in consumer attitudes and behaviors are reflected in the dynamic development
of specific product categories, among which traditional products play an important role, being
perceived by buyers as healthy, tasty, as well as referring to local culinary tradition. A wide range of
such products is available in the Podkarpackie province, which holds the first position in Poland in
terms of the number of registered products. The study, based on the results of a survey conducted in
2018 on the n = 221 sample, showed that the rich offer of traditional products of the Podkarpacie
region is very popular among consumers. Based on the results of the Chi-square Pearson test, it can be
stated that regardless of gender, the interest of traditional products increases with the age of
consumers, which is reflected not only in the preference for traditional products from the region, but
also in readiness to pay a higher price in exchange for higher taste qualities and health values of these
products.
Key words: consumers, food, traditional products
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Wprowadzenie
Konsumenci XXI wieku stają siĊ coraz bardziej Ğwiadomi i uwraĪliwieni na jakoĞü
zakupywanej oraz spoĪywanej przez nich ĪywnoĞci. Z danych zawartych w Raporcie
„Trendy na globalnym rynku ĪywnoĞci i napojów w 2018 r.” wynika, Īe wĞród badanych
konsumentów uwidaczniają siĊ obawy odnoĞnie wiarygodnoĞci informacji na temat
produktu i związanego z tym bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci (Trendy…, 2017). Wymusza to
koniecznoĞü rzetelnego prezentowania skáadu produktów, procesu ich wytwarzania czy teĪ
organizacji áaĔcucha dostaw, co pozwoli redukowaü niepokój konsumentów. Jak wynika
z cytowanego Raportu, nieufnoĞü konsumentów wzglĊdem zamieszczanych informacji na
produktach ĪywnoĞciowych, zauwaĪalna jest na wszystkich badanych kontynentach
(przykáadowo zaledwie, co piąty dorosáy Kanadyjczyk ufa umieszczanej na opakowaniach
ĪywnoĞci informacji, iĪ produkt jest „zdrowy”, fakt ten niepokoi równieĪ ok. 45%
ChiĔczyków, podobne proporcje moĪna takĪe zauwaĪyü w odniesieniu do krajów
europejskich). NaleĪy podkreĞliü, Īe konsumentów interesuje równieĪ miejsce wytworzenia
produktu, preferując w tym wzglĊdzie produkty ĪywnoĞciowe rodzimego pochodzenia
(70% Wáochów, 66% Francuzów, 58% Hiszpanów, 56% Niemców i 55% Polaków zwraca
na ten fakt uwagĊ przy zakupie ĪywnoĞci) (Trendy…, 2017).
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wspóáczesnych konsumentów, bardzo dobrym
sposobem wzmacniającym ich zaufanie stają siĊ certyfikaty jakoĞciowe przyznawane
produktom przez instytucje cieszące siĊ zaufaniem publicznym. Jedną z takich kategorii,
stanowiących gwarant tradycyjnego pochodzenia ĪywnoĞci i jej wysokiej jakoĞci są
produkty tradycyjne. Certyfikat wpisany na listĊ Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
stanowi gwarancjĊ bezpieczeĔstwa produktów spoĪywczych i ich dobrego smaku,
natomiast system ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych naleĪy uznaü
za istotny czynnik wpáywający na zrównowaĪony rozwój obszarów wiejskich.
Celem opracowania jest przedstawienie postrzegania regionalnych produktów
tradycyjnych przez konsumentów na tle masowej oferty produktów ĪywnoĞciowych,
w kontekĞcie zachodzących zmian w postawach i zachowaniach wspóáczesnych
konsumentów. ZaáoĪony cel obliguje do odpowiedzi na pytanie, czy konsumenci przy
zakupie ĪywnoĞci zwracają uwagĊ na certyfikaty jakoĞci oraz czy są skáonni zapáaciü
wyĪszą cenĊ w zamian za gwarancjĊ tradycyjnej metody wytworzenia produktów,
pochodzących z surowców z lokalnego rynku.

Dane i metody
W artykule poza metodą krytycznej analizy zagranicznej i krajowej literatury
przedmiotu, odnoszącej siĊ do podjĊtej tematyki oraz prezentacją informacji pochodzących
ze stron internetowych, zaprezentowano wyniki badaĔ wáasnych przeprowadzonych metodą
wywiadu kwestionariuszowego w drugim kwartale 2018 r. na próbie n = 221.
Respondentami byli mieszkaĔcy woj. podkarpackiego, zastosowano dobór nielosowy
kwotowy, z uwzglĊdnieniem wieku (w przedziale 19-24 lata: 28%, 25-35 lat: 30,6%, 40-59
lat: 23,7%, 60 lat i wiĊcej: 12,9%) oraz páci badanych (mĊĪczyĨni 48,2%, kobiety: 51,8%).
Poza podstawowymi miernikami statystyki opisowej wykonano test Chi-kwadrat Pearsona,
przy poziomie istotnoĞci Į = 0,05. Przeprowadzano analiza pozwoliáa okreĞliü, czy cechy
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respondentów (wiek i páeü) mają statystycznie istotny wpáyw na postawy wzglĊdem
produktów tradycyjnych przy zakupie ĪywnoĞci

Preferencje Īywieniowe konsumentów w kontekĞcie
ogólnoĞwiatowych tendencji – wybrane aspekty
W zagranicznej i krajowej literaturze przedmiotu wskazuje siĊ, Īe konsumenci XXI w.
poddawani są presji otoczenia spoáeczno - kulturowego, ekonomicznego, politycznego czy
technologicznego, efektem czego są ich zmiany postaw i zachowaĔ. WĞród najbardziej
charakterystycznych tendencji wskazuje siĊ na: dekonsumpcjĊ, Ğwiadomą konsumpcjĊ,
konsumpcjĊ wspóápracującą, freeganizm, prosumpcjĊ, smart shopping oraz domocentryzm
(Zalega, 2013).
Wyznacznikiem zachodzących zmian moĪe byü zatem Ğwiadoma redukcja
dotychczasowej konsumpcji, wynikająca z ograniczeĔ iloĞciowych na rzecz zwiĊkszenia
aspiracji jakoĞciowych (Smyczek i Sowa 2005), oszczĊdne wykorzystanie dóbr
konsumpcyjnych czy teĪ wiĊksze uĪycie dóbr ekologicznych uzyskiwanych metodami
naturalnymi i ograniczanie uĪycia takich dóbr, których produkcja związana jest
z wykorzystaniem nieodnawialnych zasobów naturalnych, tworzeniem toksycznych
odpadów (Zalega, 2013).
Jednym z wyzwaĔ XXI w. jest zmiana nawyków Īywieniowych konsumentów oraz
walka z otyáoĞcią, marnowaniem ĪywnoĞci i nadmierną konsumpcją, które przyczyniają siĊ
do zwiĊkszenia emisji gazów cieplarnianych i zmiany klimatu. WaĪnym problemem
wymuszającym zmiany w postawach i zachowaniach konsumentów są równieĪ rozwijające
siĊ choroby cywilizacyjne, w tym zwáaszcza choroby nowotworowe. ĝwiadomoĞü zagroĪeĔ
wynikających z niewáaĞciwego odĪywiania sprawia, Īe konsumenci poszukują ĪywnoĞci
prozdrowotnej (funkcjonalnej) i poszukują wiarygodnych informacji na ten temat.
Rozwojowi Ğwiatowego rynku ĪywnoĞci prozdrowotnej sprzyja rozwój biotechnologii
i badania nad modyfikowanymi organizmami, przyczyniające siĊ do powstawania nowych
odmian ĪywnoĞci funkcjonalnej (Korbutowicz, 2018). NajwiĊkszym na Ğwiecie rynkiem
ĪywnoĞci prozdrowotnej jest Ameryka Póánocna, na drugim miejscu Europa, a na trzecim
region Azji-Pacyfiku (m.in. Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Rosja). W Europie w 2016
r. wartoĞü rynku ĪywnoĞci funkcjonalnej osiągnĊáa wg KPMG 117 mld EUR, w Polsce zaĞ
– 3,7 mld EUR (Rynek ĪywnoĞci…., 2017).
Wymienione, wybrane cechy produktu ĪywnoĞciowego wpisują siĊ w nowy trend
konsumencki okreĞlany jako LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) (Mróz,
2013), którego gáównymi wyznacznikami są miĊdzy innymi odejĞcie od tzw. zacháannej
konsumpcji (dekonsumpcja) oraz bezpieczne odĪywianie siĊ (ekokonsumpcja).
W związku ze wzrastającym uwraĪliwieniem konsumentów na problem zdrowia,
oczekują oni od producentów ĪywnoĞci przejrzystoĞci i zgodnych z prawdą informacji na
temat produktu. WspóáczeĞni konsumenci są zainteresowani nie tylko skáadem produktu
ĪywnoĞciowego czy metodą jego przetwarzania, ale takĪe pochodzeniem skáadników
uĪywanych do wytworzenia ĪywnoĞci i napojów. Wyniki prowadzone pod kierunkiem N.J.
Ollberdinga wskazują, Īe ponad poáowa konsumentów (61,6%) zwraca uwagĊ na wartoĞü
odĪywczą oraz na skáad produktu (51,6%), nieznacznie mniejsza grupa (43,8%) na walory
zdrowotne przy zakupie produktu ĪywnoĞciowego (Ollberding, 2010). Producenci
wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, gdyĪ jak podaje raport Mintel, miĊdzy
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wrzeĞniem 2016 r. a sierpniem 2017 r. 29% wprowadzanych na rynek produktów zawieraáo
informacjĊ, Īe oferowany produkt jest naturalny, czyli nie zawiera sztucznych skáadników,
jest ekologiczny lub wolny od GMO. DekadĊ wczeĞniej odsetek takich produktów wynosiá
jedynie 17% (Trendy…, 2017).
Ze wzglĊdu na uwraĪliwienie konsumentów na problem zdrowia dynamicznie rozwija
siĊ równieĪ rynek ĪywnoĞci ekologicznej oraz tradycyjnej, uprawianej zgodnie
z naturalnymi procesami biologicznymi, co zauwaĪalne jest zwáaszcza w krajach wysoko
rozwiniĊtych. NaleĪy podkreĞliü, Īe aĪ 74% objĊtego certyfikacją ekologiczną areaáu
znajduje siĊ na terenie 10 krajów. WĞród paĔstw europejskich sprzedaĪ ĪywnoĞci
ekologicznej w 2016 r. osiągnĊáa wartoĞü 31,1 bln dolarów (w czoáówce pod wzglĊdem
znajdują siĊ Niemcy i Francja). UwzglĊdniając wydatki na ekoĪywnoĞü per capita
najwyĪsze pozycje zajmują: Szwajcaria (262 euro), Dania (191 euro) oraz Szwecja (177
euro) (ĝwiatowy rynek… 2017).

Produkty tradycyjne jako oferta dla wymagających konsumentów
WaĪną pozycjĊ w ofercie Īywieniowej dla wymagających konsumentów stanowią
produkty tradycyjne lokalnego pochodzenia. Przeglądu percepcji walorów ĪywnoĞci
tradycyjnej wĞród konsumentów z innych krajów dokonaáy m.in. M. GrzybowskaBrzeziĔska oraz J. Klepacka (2015). Odwoáując siĊ do wyników przeprowadzonych przez
zagranicznych badaczy autorki wykazaáy, Īe europejscy konsumenci definiują tradycyjną
ĪywnoĞü jako przekazywaną z pokolenia na pokolenie, wytwarzaną w specyficzny sposób,
zgodnie z dziedzictwem kulinarnym, przetwarzaną w sposób naturalny, wyróĪnianą i znaną
ze wzglĊdu na jej wáaĞciwoĞci sensoryczne oraz związaną z pewnym obszarem lokalnym,
regionem lub krajem (Guerrero i in. 2009: za Grzybowska-BrzeziĔska i Klepacka, 2015).
WĞród czynników wyróĪniających ĪywnoĞü tradycyjną Pieniak, Verbeke, Vanhonacker.,
Guerrero, Hersleth (2009: za Grzybowska-BrzeziĔska i Klepacka, 2015) wskazali przede
wszystkim na naturalnoĞü, brak konserwantów, miejsce wytworzenia. W badaniach
prowadzonych przez cytowanych autorów w poszczególnych krajach europejskich
najwyĪsze oceny przyznaje siĊ najczĊĞciej atrybutom sensorycznym ĪywnoĞci tradycyjnej,
a nastĊpnie wskazuje siĊ na atrybuty zdrowia (zdrowotnoĞü, bezpieczeĔstwo, wartoĞü
odĪywcza) oraz atrybuty etyczne identyfikowane jako przyjazne dla Ğrodowiska oraz
wspierające lokalną gospodarkĊ.
Funkcjonujący w Europie system ochrony wyrobów wytwarzanych na okreĞlonym
obszarze w sposób tradycyjny stanowi nie tylko gwarancjĊ wysokich walorów
ĪywnoĞciowych, ale takĪe dąĪy do ochrony nazw zarejestrowanych produktów i zapewnienia
ich autentycznoĞci. Do paĔstw wiodących pod wzglĊdem wartoĞci produkcji objĊtej
oznaczeniami geograficznymi naleĪy zaliczyü Wáochy, Niemcy, FrancjĊ i Wielką BrytaniĊ.
W Polsce w licznych publikacjach poĞwiĊconych tematyce tradycyjnych produktów
ĪywnoĞciowych wskazuje siĊ, Īe produkty te podkreĞlają toĪsamoĞü regionu, promując
przy tym jego walory na zewnątrz. W ostatnich kilkunastu latach w skali wszystkich
województw obserwowany jest dynamiczny wzrost w zakresie rejestracji produktów
tradycyjnych. W 2006 roku zarejestrowanych byáo 499 produktów, w 2009 r. – 700
produktów, natomiast w 2018 r. – juĪ 1814. W przeciągu ostatnich dwunastu lat nastąpiá
zatem ponad trzykrotny wzrost liczby zarejestrowanych produktów. Wiodące miejsce na
liĞcie zajmują trzy województwa: podkarpackie, maáopolskie oraz lubelskie (tab. 1).
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Tabela 1. Liczba produktów tradycyjnych w Polsce w wg województw w ujĊciu czasowym
Table1. Number of traditional products in Poland, by voivodships in terms of time
Województwo

2006
lb

2018
%

lb

Wzrost w ciągu 12 lat
%

lb

%

DolnoĞląskie

12

2,4

49

2,7

37

308,3

Kujawsko-pomorskie

14

2,8

81

4,5

67

478,6

Lubelskie

41

8,2

203

11,2

162

395,1

Lubuskie

6

1,2

69

3,8

63

1050,0

àódzkie

19

3,8

135

7,4

116

610,5

Maáopolskie

26

5,2

208

11,5

182

700,0
1322,2

Mazowieckie

9

1,8

128

7,1

119

Opolskie

43

8,7

62

3,4

19

44,2

Podkarpackie

64

12,8

226

12,5

162

253,1

Podlaskie

35

7,0

66

3,6

31

88,6

Pomorskie

75

15,0

178

9,8

103

137,3

ĝląskie

77

15,4

145

8,0

68

88,3

ĝwiĊtokrzyskie

17

3,4

92

5,1

75

441,2

WarmiĔsko-mazurskie

11

2,2

31

1,7

20

181,8

Wielkopolskie

45

9,1

93

5,1

48

106,7

5
499

1,0
100,0

48
1814

2,6
100,0

43
1315

860,0
ĝrednia 441,6

Zachodniopomorskie
RAZEM

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AktywnoĞü w zakresie rozwoju produktów tradycyjnych lokalnego pochodzenia jest
coraz bardziej zauwaĪana w województwie podkarpackim. Region ten posiada bardzo
bogate dziedzictwo kulinarne. W ostatnich latach zauwaĪa siĊ odkrywanie na nowo
zapomnianych smaków, a takĪe intensywne dziaáania mające na celu promowanie
regionalnej sztuki kulinarnej. Wedáug stanu na czerwiec 2018, Podkarpacie zajmuje
pozycjĊ lidera pod wzglĊdem liczby zarejestrowanych produktów. Bogata oferta kulinarna
wynika takĪe z faktu, Īe w województwie podkarpackim tradycje polskie mieszają siĊ ze
zwyczajami sąsiadów zza wschodniej i poáudniowej granicy regionu, co dodatkowo
wpáywa na unikalnoĞü oferowanych produktów.

Postawy konsumentów woj. podkarpackiego wobec produktów
tradycyjnych w Ğwietle wyników badaĔ ankietowych
Województwo podkarpackie jako lider listy produktów tradycyjnych w Polsce stwarza
klientom z regionu moĪliwoĞü duĪego wyboru ĪywnoĞci opatrzonej certyfikatem produktu
tradycyjnego z Podkarpacia. Towary te są dostĊpne zarówno na póákach maáych sklepów
spoĪywczych, obiektów wielkopowierzchniowych, jak równieĪ istnieje moĪliwoĞü ich
nabycia w sprzedaĪy bezpoĞredniej. Konsumenci mają zatem bogaty wybór towarów
spoĞród ofert daĔ gotowych, produktów miĊsnych, piekarniczo-cukierniczych, mlecznych
czy teĪ miodów i napojów. CzĊĞü produktów tradycyjnych jest wykorzystywana w licznych
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gospodarstwach agroturystycznych i ekoagroturystycznych funkcjonujących na
Podkarpaciu, stanowiąc duĪą atrakcjĊ kulinarną, oferowaną przyjeĪdĪającym na wieĞ
goĞciom (KuĨniar i Witek, 2016). Oryginalny, niepowtarzalny smak oraz walory zdrowotne
podkarpackich produktów tradycyjnych znajdują potwierdzenie w wysokich ocenach
przyznawanych przez konsumentów3. SatysfakcjĊ z ich nabywania potwierdzają wyniki
wielu badaĔ wskazujące, Īe konsumenci poza wysokimi walorami smakowymi
i zdrowotnymi, cenią sobie równieĪ regionalne pochodzenie produktów oraz powiązanie z
lokalną kulturą (Grzybek i SzopiĔski, 2017)4.
Znaczenie certyfikatu produktu tradycyjnego w procesie zakupowym badanych
konsumentów Podkarpacia przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Znaczenie certyfikatu produktu tradycyjnego w procesie zakupowym klientów (w %)
Table 2. The importance of traditional product certificates in custome' purchasing process (in %)
Wyszczególnienie

Ogóáem

Wiek

Páeü

19-24

25-39

40-59

60 i wiĊcej

MĊĪcz.

Kobiety

Zdecydowanie tak
Raczej tak

20,9
64.3

6,2
66,2

18,3
62,0

23,6
60,0

26,7
73,3

11,7
65,0

20,9
64,3

Raczej nie

13,0

24,5

16,9

16,4

0

21,4

13,0

1,8

3,1

2,8

0

0

1,9

1,8

Zdecydowanie nie

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego.

W celu okreĞlenia, czy cechy respondentów mają statystycznie istotny wpáyw na
postawy wzglĊdem produktów tradycyjnych przy zakupie ĪywnoĞci wykonano test
Chi-kwadrat Pearsona, przy poziomie istotnoĞci Į = 0,05. Analizując wpáyw wieku
zauwaĪa siĊ, Īe im starsi konsumenci tym zwiĊksza siĊ odsetek zdecydowanych deklaracji
odnoĞnie preferowania produktów tradycyjnych w procesie zakupowym konsumentów.
ZaleĪnoĞü ta okazaáa siĊ statystycznie istotna (p = 0,0302, Ȥ2 = 18,4555). NaleĪy
podkreĞliü, Īe tylko dla nielicznych konsumentów posiadanie certyfikatu produktu
tradycyjnego nie ma Īadnego znaczenia. GrupĊ tĊ najczĊĞciej reprezentują mĊĪczyĨni w
wieku 19-24 lata. Fakt nabywania regionalnego produktu tradycyjnego dla kobiet ma
wiĊksze znaczenie (85,2%, w tym 20,9% zdecydowanie) aniĪeli dla mĊĪczyzn (76,7%, w
tym tylko 11,7% zdecydowanie). Páeü respondentów nie wpáywaáa jednak statystycznie
istotnie na znaczenie dla konsumenta faktu posiadania przez zakupywaną ĪywnoĞü
certyfikatu produktu tradycyjnego (p = 0,1698, Ȥ2 = 5,0265).
Konsekwencją preferowania przez konsumentów produktów posiadających certyfikat
jakoĞciowy jest ich gotowoĞü do zapáacenia wyĪszej ceny w zamian za gwarantowaną
jakoĞü i smak produktu (tab. 3).

3

KuĨniar W., Witek L. (2016). Traditional Regional Products As Part of Unique Sales Proposition in Farm
Tourism in Poland. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural
Development, 16(1), 249-252.
4
Grzybek M. SzopiĔski (2017) W. Zachowania konsumentów na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych
Zeszyty Naukowe Szkoáy Gáównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa ĝwiatowego
17(1), 43-52.
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Tabela 3. Deklarowana gotowoĞü do zapáaty wyĪszej kwoty za produkty tradycyjne (w %)
Table 3. Declared willingness to pay a higher amount of money for products (in %)
Wyszczególnienie

Wiek

Ogóáem

Páeü

19-24

25-39

40-59

Zdecydowanie tak

13,6

3,1

15,5

23,6

60 i wiĊcej
13,3

MĊĪcz.
13,6

Kobiety
13,9

Raczej tak

57,5

49,2

53,5

56,4

86,7

47,6

65,2

WielkoĞü deklarowanej dopáaty w stosunku do zwykáego produktu:
Do 10%

28,5

26,4

22,5

18,2

50,0

19,4

30,4

Do 25%

38,9

18,5

36,6

60,0

50,0

33,0

44,3

Do 50 %

3,6

7,7

2,8

1,8

-

3,9

3,5

PowyĪej 50%

2,3

-

7,0

-

-

4,3

-

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego.

Zdecydowanie w kwestii moĪliwoĞci dopáaty wyraziá Ğrednio co ósmy konsument,
natomiast ponad poáowa (57,5%) deklaruje ewentualną gotowoĞü do zakupu ĪywnoĞci
tradycyjnej w wyĪszej cenie. Wraz z wiekiem konsumentów zauwaĪa siĊ wiĊkszą
skáonnoĞü do dopáacenia wyĪszej kwoty za produkt tradycyjny. ZaleĪnoĞü ta jest okazaáa
siĊ statystycznie istotna (p = 0,0446, Ȥ2 = 8,0718). Páeü nie róĪnicowaáa w sposób
statystycznie istotny skáadanych deklaracji (p = 0,4546, Ȥ2 = 0,5591). NajwyĪszy odsetek
badanych (38,9%) jest skáonny dopáaciü do tradycyjnej ceny maksymalnie do 25%, nieco
mniejsza grupa (28,5%) deklaruje gotowoĞü dopáaty jedynie do 10%, w stosunku do
porównywalnych produktów bez certyfikatu. Nieco bardziej zdecydowane w tym
wzglĊdzie okazaáy siĊ kobiety, w stosunku do mĊĪczyzn.
Mimo, Īe przewaĪająca czĊĞü konsumentów preferuje produkty tradycyjne, to jednak
w nieco mniejszym stopniu wykazują skáonnoĞü do poszukiwania produktów rodzimego
pochodzenia (tab. 4).
Tabela 4. Preferowanie przy zakupie produktów tradycyjnych pochodzenia z regionu Podkarpacia (w %)
Table 4. Preference when buying traditional products from the Podkarpacie region (in %)
Wyszczególnienie

Ogóáem

Wiek
19-24

25-39

Páeü

40-59

60 i wiĊcej

MĊĪcz.

Kobiety

Zdecydowanie tak

24,9

12,3

26,8

16,4

63,3

33,0

17,4

Raczej tak

39,8

35,4

31,0

58,2

36,7

26,2

51,3

Raczej nie

35,3

52,3

42,2

25,4

-

40,8

31,3

-

-

-

-

-

-

-

Zdecydowanie nie

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego.

Z badaĔ wynika, Īe zaledwie co czwarty badany zdecydowanie zadeklarowaá w
procesie zakupowym swoją lojalnoĞü wzglĊdem produktów tradycyjnych pochodzących z
Podkarpacia, blisko poáowa stara siĊ to czyniü, jednak nie zawsze uwzglĊdnia regionalne
preferencje w tym zakresie. Na podstawie uzyskanych wyników moĪna stwierdziü, Īe wiek
2
(p = 0,00037, Ȥ = 30,4606) istotnie wpáywaá na deklarowane postawy w zakresie
preferowania produktów tradycyjnych z regionu. Najsáabiej postawy te byáy wyksztaácone
w grupie konsumentów najmáodszych, reprezentujących przedziaá wiekowy 19-24 lata, im
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starsi konsumenci tym wystĊpowaáo silniejsze przywiązanie do produktów tradycyjnych
pochodzących z regionu. Páeü jako zmienna nie wpáywaáa w sposób istotny na postawy
zakupowe wzglĊdem produktów tradycyjnych pochodzących z regionu Podkarpacia
(p = 0,0565, Ȥ2 = 5,9746). NaleĪy podkreĞliü, Īe z innych badaĔ prowadzonych wĞród
konsumentów woj. podkarpackiego wynika, iĪ najwiĊcej uwagi w zakresie wyboru
okreĞlonych cech jakoĞciowych produktu tradycyjnego poĞwiĊca siĊ przy zakupie wĊdlin
i miĊsa (93,4%), wyrobów mlecznych (64,7%) oraz pieczywa (55,1). ZaangaĪowanie
konsumentów w tym zakresie nasila siĊ wraz ze wzrostem ich wyksztaácenia. (KuĨniar,
Kawa, KuĨniar, 2016).

Podsumowanie
Z licznych badaĔ prowadzonych zarówno w skali globalnej, jak równieĪ na poziomie
krajowym wynika, Īe wspóáczeĞni konsumenci to osoby coraz bardziej niezaleĪne,
wyedukowane i Ğwiadome zagroĪeĔ páynących ze spoĪywania produktów o niskiej jakoĞci.
Zakupując ĪywnoĞü zwracają uwagĊ nie tylko na jej skáad czy termin przydatnoĞci
produktu, ale takĪe oczekują, aby byáa ona wytwarzana za pomocą bezpiecznych metod
przetwarzania czy utrwalania. Konsumenci XXI wieku oczekują zatem, aby nabywane
przez nich produkty ĪywnoĞciowe byáy nie tylko smaczne, lecz przede wszystkim
bezpieczne dla zdrowia. Coraz wiĊkszym atutem staje siĊ równieĪ lokalne pochodzenie
ĪywnoĞci, nawiązującej od tradycyjnych smaków.
Produkty tradycyjne wychodzą naprzeciw wzrastającym oczekiwaniom klientów na
rynku ĪywnoĞci, stanowiąc atrakcyjną alternatywĊ dla produktów masowych. Ich
dynamiczny rozwój od koĔca XX w. wpisuje siĊ w ogólnoĞwiatowe tendencje
obserwowane w sferze konsumpcji, których wyznacznikiem jest odejĞcie od tzw.
zacháannej konsumpcji, ekologiczne odĪywianie siĊ, promowanie zdrowego stylu Īycia,
zrównowaĪony rozwój, czy teĪ poszanowanie Ğrodowiska.
W kontekĞcie postĊpujących chorób cywilizacyjnych, waĪnym wyznacznikiem jakoĞci
produktów ĪywnoĞciowych stają siĊ zatem funkcje prozdrowotne, co stanowi istotny
argument przy zakupie, zwáaszcza wĞród osób starszych, borykających siĊ z licznymi
problemami zdrowotnymi. Tendencje te zauwaĪalne są wĞród badanych respondentów woj.
podkarpackiego. Konsumenci ci, pomimo czĊsto niskich dochodów są skáonni dopáaciü za
produkty spoĪywcze, posiadające certyfikat produktu tradycyjnego czy teĪ ekologicznego,
bĊdący gwarantem wysokiej jakoĞci nabywanej ĪywnoĞci.
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ moĪna stwierdziü, Īe
1. Im starsi konsumenci, tym deklarowana jest wiĊksza gotowoĞü do zapáaty wyĪszej
ceny w zamian na tradycyjne pochodzenie produktów.
2. Wraz z wiekiem konsumentów zwiĊksza siĊ zainteresowanie produktami
tradycyjnymi pochodzącymi z Podkarpacia,
3. Fakt nabywania regionalnego produktu tradycyjnego ma nieco wiĊksze znaczenie
dla kobiet aniĪeli mĊĪczyzn.
Powodem, dla którego konsumenci siĊgają po regionalne produkty tradycyjne jest
takĪe chĊü wspierania lokalnego rolnictwa. Preferując przy zakupie produkty pochodzące
z regionu identyfikują siĊ ze swoimi „maáymi ojczyznami”, wspierając tym samym rozwój
gospodarki regionalnej i lokalnej. W przyszáych badaniach, autorki zamierzają rozszerzyü
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zakres przestrzenny i przedmiotowy oraz dokonaü pogáĊbionej analizy postaw i zachowaĔ
z uwzglĊdnieniem wyksztaácenia konsumentów.
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