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1. BEVEZETÉS
Az emberek cselekedeteik által folyama-
tosan hatást gyakorolnak a környezet ál la-
potára, így a környezettudatos gondolkodás 
és cselekvés elengedhetetlen feltétele a 
fenntartható fejlődésnek. A vállalatok, a 
fo gyasztók, az állam, a civil szervezetek 
köz vetlenül tehetnek a környezet védel-
mé ért (Takáts, 2012). A környezettudatos 
fo gyasztói magatartás öt komponensét 
különíti el a szakirodalom általános-
ságban: ismeretek (tudás), értékek, 
attitűdök, cselekvési hajlandóság, 
tényleges cselekvés. Fontos kiemelni a 
hiedelmek szerepét, mely az attitűdök 
gondolati összetevői, pl. hogy a fogyasztó 
mennyire érzi hatékonynak magát a kör-
nyezeti problémák megoldásában és kinek 
tulajdonítja a felelősséget. A cselekvési haj-
landóságból a tényleges magatartásra nem 
következtethetünk teljes bizonyossággal, 
mert számos szituációs, viselkedési tényező 
befolyásolja a tényleges környezettudatos 
cselekvést, mint a szokások, kényelem, gaz-
dasági korlát, válság jelenléte, társadalmi 
nyomás, áldozat mértéke (idő, költségrá-
fordítás), infrastruktúra hiánya, és a kör-
nyezettudatos vásárlás esetén egyes piaci 
jellemzők, mint ár, minőség, vásárlás helye, 
ökocímke (Takáts, 2012).
A Covid–19 válság alatti gazdasági in sta-
bilitással a fogyasztók magatartása is 
át alakult, ugyanakkor kérdés, hogy ez az 
át alakulás mennyire lesz tartós. Az em-
be rek különbözőképpen viselkednek egy 
katasztrófa, természeti csapás, járvány 
vagy bármilyen válság idején, és új ten-
denciák jelennek meg a fogyasztói maga-
tartásban. Ennek legfontosabb tényezői 
a válságban tanúsított viselkedés, a koc-
kázati hozzáállás és a kockázat észlelése  
(1. ábra). 

2. MÓDSZER
Korábbi 2005-ben és 2015-ben végzett 
hazai, 459 ill. 412 fős kis mintán folyta-
tott fogyasztói tesztkutatásaink is bizo-
nyították, hogy az emberek ökológiai 
tudatossága, környezetérzékenysége 
változik (Pakainé és mtsai., 2016). Jelen 
tanulmányban a Covid-19 járvány hatá-

sait elemző nemzetközi felmérések ered-
ményeit vizsgáljuk a fenntarthatósági 
aspektusból. A cél, hogy képet kapjunk a 
fogyasztók környezeti attitűdjének válto-
zásáról, mely fontos alapja a vállalatok kör-
nyezeti magatartásának. 
A PwC (2021) 11. Global Consumer Insights 
Survey című kiadványában közzétett két 
felmérés a városi fogyasztók vásárlási szo-
kásait és magatartását vizsgálja a Covid-19 
világjárvány kitörése előtt és után. A PwC 
két különálló online felmérést végzett. Az 
első felmérésben 2019. augusztus és szep-
tember között 27 ország, valamint 74 város 
19.098 fogyasztójának tett fel kérdéseket. 
A második felmérésben 2020. április és 
május között 9 ország, valamint 35 város 
4.447 fogyasztójának véleményét kérte ki.
Tanulmányunkhoz felhasználtuk az 
Ernst&Young Global Limited (2021) által 
20 országban több mint 14.000 fő bevoná-
sával készült nemzetközi felmérésének 
eredményeit is. Az Ernst&Young (EY) 
14.047 fogyasztó véleményét vizsgálta 
2021. április 16. és május 10. között, a világ 
számos országában.
Továbbá figyelembe vettük a KPMG (2021) 
18.657 online kérdőív alapján 16 országban 
végzett lakossági felmérését. 
A kutatások eredményei azt mutatják, 
hogy a világjárvány és az ebből követ-
kező társadalmi távolságtartás miatt 
alapvetően megváltoztak a fogyasztók 
munkavégzéssel, egészségvédelemmel 
kapcsolatos szokásai.

3. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
A kutatási eredményeket vizsgálva kiemelt 
figyelmet fordítottunk arra a szempontra, 
hogy az emberek a környezeti problémák 
kialakulásáért és azok kezeléséért mely 
gazdasági szereplőknek tulajdonítják a fele-
lősséget. Másik lényeges kérdés volt, hogy a 
fogyasztók vajon előnyben részesítik-e a kör-
nyezetbarát, fenntartható termékeket vásár-
lásaik során.

Környezeti felelősség

Korábbi 2005-ös kutatási eredményeink 
során azt tapasztaltuk, hogy a lakosságra 
felelősséghárító magatartás volt jellemző, 
hisz a lakóhely környezeti állapotának 

védelmét elsősorban az állam, illetve az 
ipar felelősségének tulajdonították. 2015-re 
a válaszadók már 70%-a gondolta, hogy a 
pazarló emberi fogyasztásnak is nagy a 
felelőssége a környezeti problémák kiala-
kulásában, ami növekvő környezeti tudatra 
utal (Pakainé és mtsai. 2016).

A pandémia hatását vizsgáló PwC (2021) 
által készített felmérés szerint a válaszadók 
egyértelműen leteszik voksukat a fenntart-
hatóság és az állampolgári kötelesség mel-
lett. A világjárvány előtti felmérésekben 
például világszerte a válaszadók 45%-a 
nyilatkozott úgy, hogy amikor csak lehet, 
kerüli a műanyagok használatát, 43%-uk 
elvárja a vállalatoktól, hogy felelősséget 
vállaljanak az általuk okozott környe-
zeti hatásért és 41%-uk szeretné, ha a 
kiskereskedők nem műanyag zacskókba 
és csomagolóanyagokba csomagolnák 
a romlandó árut. Érdekes módon arra a 
kérdésre, hogy véleményük szerint a váro-
sukban ki tudja a fenntartható maga-
tartásformákat leginkább elősegíteni, 

a fogyasztók 32%-a az államot nevezte 
meg, második helyen az „én, a fogyasztó” 
állt 20%-kal, és harmadik helyen 15%-kal 
a „termelő vagy a gyártó”.
Az EY (2021) felmérést elemezve elmond-
hatjuk, hogy a fogyasztók döntő több-

2. ábra: A környezet iránti felelősség 
Forrás: Nikli-Takáts (2017)
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sége a vállalatoktól várja, hogy élen 
járjanak a környezeti és társadalmi 
felelősségvállalás terén. A vevők ezen-
felül több átláthatóságot várnának a 
gyártóktól és forgalmazóktól, mivel közel 
kétharmaduknak (61%) nincs elég infor-
mációja ahhoz, hogy tudatosan hozzon 
döntést. A fenntartható termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatban az embe-
rekben kialakult egy negatív percepció is, 
miszerint azok gyenge minőségűek (67%) 
és drágák (66%).
A KPMG (2021) kutatása azt mutatja, hogy 
a személyes értékekkel és a fenntartha-
tósággal összhangban lévő márkák a 
győz tesek. A megkérdezettek 80%-a in kább 
olyan márkáktól vásárol, amelynek az érté-
keivel azonosulni képes.

Környezetbarát termékek vásárlási 
hajlandósága

A 2005-ös tesztkutatás eredményei azt iga-
zolták, hogy a fogyasztók 52,7%-a csak az 
árkülönbözet függvényében hajlandó meg-
fizetni a környezetbarát terméket, és az 
ökológiai fogyasztók tábora 27% volt. Fel-
tehetőleg anyagi helyzetük miatt válasz-
tották az „árkülönbözettől függő” választ, 
de nem elhanyagolható az a tény sem, hogy 
az ökológiai kérdések iránti érzékenység 
fokozódásából nem következik egyértel-
műen, hogy emelkedne az emberek vásár-
lási kedve a környezetbarát termékek 
iránt. Ugyanezt a kérdést vizsgálva 2015-
ben a fogyasztók 62%-a vásárolna környe-
zetbarát terméket, amennyiben nem túl 
magas az ára a hasonló, nem környezet-
barát termékéhez képest, és további 27% 
feltétel nélkül megvenné a környezetbarát 
terméket. 

Az EY (2021) által készített felmérések 
azt mutatják, hogy a pandémia óta az 
emberek 64%-a előnyben részesíti a 
fenntartható termékeket vásárlásai 
során, de minden második válaszadó 
(53%) jobban oda is figyel költéseire, 
mint a válság előtt. A megkérdezettek 
több mint fele (56%) csak olyankor dönt 
a környezetbarát megoldás mellett, ha 

azzal spórolhat is, például csökkenti az 
energiafogyasztást (85%), újrahasznosítja 
a termékcsomagolást (83%), vagy többször 
használható bevásárlótáskát választ (83%).
A KPMG (2021) kutatása alapján elmond-
ható, a költési hajlandóság visszaesése 
a gazdaság szempontjából döntő fontos-
ságú. Az egyik legfontosabb következ-
tetés, hogy a megkérdezettek 49%-a az 
elmúlt időszakban inkább növelte a meg-
takarítását, mint költött. 46%-ukat nyug-
talanítja a gazdasági válság. 41%-uk a 
szabadidős aktivitásokra szánt kiadásokat 
csökkentené elsőként, ha a jövedelmük 
10%-kal visszaesik. Az X generáció (41 – 
56 évesek) képviselői élnek a legnagyobb 
nyomás alatt, 42% aggódik akár a munkája, 
akár a saját és családja biztonsága miatt, 
ők az egzisztenciális stabilitást keresik. 
Ugyanakkor a fogyasztók mintegy 90%-a 
hajlandó többet fizetni egy olyan termé-
kért, amely árának egy részét a vállalkozás 
társadalmi ügyekre fordítja, és 37%-a része-
síti előnyben a fenntartható termékeket 
vagy szolgáltatásokat.
A pandémiával járó gazdasági válság 
sokak pénztárcáját érintette negatívan, de 
általánosságban elmondható, hogy még 
azok is kevesebbet költenek, akiknek nem 
estek vissza a bevételeik.

4. KÖVETKEZTETÉSEK
A kutatások összevetése után elmond-
ható, hogy a fogyasztók növekvő környe-
zeti érzékenysége figyelhető meg, de a 
környezet iránti aggodalmat megelőzik a 
személyes gondok, megélhetési tényezők. 
Ugyanakkor az emberek többsége a vál-
lalatoktól várja, hogy élen járjanak a kör-
nyezeti és társadalmi felelősségvállalás 
terén. A vevők ezen felül több átlátható-
ságot várnak a gyártóktól, mivel közel 
kétharmaduknak nincs elég információja 
a környezetbarát termékekről ahhoz, hogy 
tudatosan hozzanak döntést. A pandémia 
óta a fogyasztók többsége előnyben része-
síti a fenntartható termékeket vásárlásai 

során, de egyúttal jobban oda is figyel 
költéseire, mint a válság előtt. A megkér-
dezettek több mint fele csak olyankor 
dönt a környezetbarát megoldás mellett, 
ha azzal spórolhat is, például csökkenti az 
energiafogyasztást (85%), újrahasznosítja 
a termékcsomagolást (83%), vagy többször 
használható bevásárlótáskát választ (83%).

A vállalatoknak segíteniük kell a fogyasz-
tóknak összehangolni a szándékaikat a 
tetteikkel. Ennek érdekében meg kell vál-
toztatni a vállalkozói gondolkodást, és a 
fenntarthatóságot középpontba helyezve 
értéket kell teremteni. 
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4. ábra: Környezetbarát termékek vásárlási hajlandósága 
Forrás: EY (2021) adatai alapján saját szerkesztés
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3. ábra: A fenntartható magatartásformák elősegítői 
Forrás: PwC (2021) adatai alapján saját szerkesztés
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