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Współczesne aspekty zarządzania
bezpieczeństwem żywności: zrozumienie
czynników wpływających na postrzeganie
ryzyka przez konsumenta

Wprowadzenie
Jednym z obecnych problemów zarządzania w gospodarce żywnościowej jest

ryzyko związane z żywnością. Pojęcie „zarządzanie bezpieczeństwem żywności”
(lub używany zamiennie termin „zarządzanie ryzykiem związanym z żywnością”1)
stanowi ogromne wyzwanie współczesnych gospodarek świata. Ryzyko związa-
ne z żywnością spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem większości ludzi,
gdyż dotyczy każdego w niemalże równym stopniu, a żywność i jej konsumpcja
stanowi ważny element życia społecznego. Śledząc historię rozwoju ludzkości,
na początku jedynym „postrzeganym zagrożeniem” żywności był jej brak. Z bio-
logicznego punktu widzenia, żywność jest niezbędna do życia, stanowi źródło
energii, składników mineralnych, witamin, etc. Osoba pozbawiona żywności nie

1 W znaczeniu formalnym termin „zarządzanie ryzykiem” jest jednym z trzech elementów procesu
analizy ryzyka: ocena, zarządzanie i informowanie o ryzyku. Elementy te zostały szczegółowo
określone przez FAO/WHO (1995). W dokumencie tym „ocena ryzyka” to wsparty naukowo
proces, składający się z czterech etapów: identyfikacji zagrożenia, charakterystyki niebezpieczeń-
stwa, oceny ekspozycji i charakterystyki ryzyka; „zarządzanie ryzykiem” oznacza proces, różnią-
cy się od oceny ryzyka, polegający na zbadaniu alternatywy polityki w porozumieniu z zaintere-
sowanymi stronami, wzięciu pod uwagę oceny ryzyka i innych prawnie uzasadnionych czynni-
ków, i w razie potrzeby - na wybraniu stosownych sposobów zapobiegania i kontroli; „informo-
wanie o ryzyku” oznacza interaktywną wymianę informacji i opinii podczas procesu analizy
ryzyka, dotycząca zagrożeń i ryzyka, czynników związanych z ryzykiem i postrzeganiem ryzy-
ka, między oceniającymi ryzyko, zarządzającymi ryzykiem, konsumentami, przedsiębiorstwami
żywnościowymi i paszowymi, środowiskiem naukowym i innymi zainteresowanymi stronami,
z uwzględnieniem wyjaśnienia wniosków z oceny ryzyka i powodów decyzji w zakresie zarzą-
dzania ryzykiem.
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ma szans na przeżycie, dlatego też jedzenie i wiedza na temat żywności stano-
wią fundamentalną część życia wszystkich społeczeństw od samego początku
dziejów ludzkości (Hernes, 2000).

O ile o współczesnej żywności można powiedzieć, że jest bezpieczniejsza niż
kiedykolwiek (np. na skutek wprowadzenia zaawansowanych systemów kontroli
bezpieczeństwa żywności jak np. HACCP), o tyle jako efekt działalności czło-
wieka powstały nowe zagrożenia (np. pozostałości środków ochrony roślin
w żywności, modyfikacje genetyczne). Taka sytuacja powoduje, że ludzie wciąż
obawiają się czy żywność, którą spożywają, nie stanowi potencjalnego zagroże-
nia dla ich zdrowia oraz otoczenia, w którym funkcjonują. Należy podkreślić, że
informacja naukowa („ekspercka”) na temat danego zagrożenia (np. prawdopo-
dobieństwo wystąpienia) rzadko jest wyznacznikiem sposobu, w jaki przeciętny
człowiek („laik”) to zagrożenie postrzega. Branie pod uwagę jedynie faktów na-
ukowych w postrzeganiu ryzyka pozostaje życzeniem wielu ekspertów do spraw
zarządzania bezpieczeństwem żywności. Gdyby każdy postrzegał dane ryzyko
wyłącznie przez pryzmat wiedzy eksperta, zarządzanie bezpieczeństwem byłoby
o wiele prostsze. Łatwiej byłoby przekonać społeczeństwo do przyjęcia określo-
nego wzorca zachowań w stosunku do danego ryzyka. Jednakże tak nie jest, co
więcej, doświadczenie różnych krajów pokazuje wysoce negatywne skutki lek-
ceważenia „nienaukowej” opinii publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem żyw-
ności (np. BSE w Wielkiej Brytanii).

O ile obiektywna informacja naukowa jest stosunkowo prosta do zweryfi-
kowania, subiektywne obawy konsumenta odnośnie zagrożeń (ujęte jako „po-
strzeganie ryzyka”) jest elementem dużo bardziej złożonym i trudniejszym do
zdiagnozowania. Element ten stanowi wyzwanie dla coraz większej liczby ba-
daczy zachowań konsumenckich i marketingu żywności. Celem artykułu jest
zarysowanie szeregu czynników, które kształtują postrzeganie ryzyka przez
społeczeństwo. Znajomość tych czynników jest niezwykle ważna w budowaniu
strategii zarządzania bezpieczeństwem w gospodarce żywnościowej zarówno przez
firmy prywatne, jak i instytucje rządowe na szczeblu lokalnym i centralnym.

Ryzyko, zagrożenie i żywność
Christensen et al. (2003) podjął się zgromadzenia wszystkich formalnych de-

finicji związanych z ryzykiem, opierając się na takich materiałach źródłowych jak
m.in. raporty Unii Europejskiej (2000) dotyczące harmonizacji terminologii zwią-
zanej z szacowaniem ryzyka, dokumenty FAO/WHO oraz OECD, Dyrektywa
Seveso II i wytyczne dla norm ISO 2001. Praca ta wyczerpująco opisuje i obja-
śnia kluczowe pojęcia związane z procesem zarządzania ryzykiem. Na przykład,
„zagrożenie” definiowane jest jako „nieodłączna/e cecha/cechy źródła ryzyka,
która może spowodować wystąpienie określonych konsekwencji”, lub też „po-
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tencjalne źródło ryzyka” (s. 7). „Ryzyko” natomiast zostało zinterpretowane jako
„kombinacja negatywnych konsekwencji, ich siły i obszaru oddziaływania” oraz
„prawdopodobieństwo ich wystąpienia” (s. 12). Innym pojęciem wymagającym
wyjaśnienia jest „niepewność”. Bywa ona definiowana jako „niekompletna wie-
dza związana z obecnym lub przyszłym stanem danego systemu” (s. 14). Pod-
stawowym wyróżnikiem pomiędzy „ryzykiem” a „niepewnością” jest fakt, że
„ryzyko”, w odróżnieniu od „niepewności”, może być określone za pomocą do-
stępnych metod i narzędzi. Pewna subtelna różnica istnieje również pomiędzy
pojęciami „ryzyko” a „niebezpieczeństwo”. Przyjmując założenie, że ludzie mają
skłonność do unikania zagrożeń, „ryzyko obejmuje systematyczne i celowe spo-
soby unikania zagrożeń”, podczas gdy „na niebezpieczeństwo ludzie są narażeni
niezależnie od wyboru” (Halkier, 2001).

Istnieje wiele rodzajów ryzyka i wiele kryteriów jego klasyfikacji. Na przy-
kład, ze względu na kryterium postrzegania ryzyko dzieli się na subiektywne
i obiektywne (Mitchell, 1998). Stosując jako kryterium konsekwencje zagroże-
nie może mieć skutki m.in. zdrowotne, środowiskowe, ekonomiczne, psycholo-
giczne i społeczne. Z punktu widzenia dobrowolności rozważa się ryzyko do-
browolne i niedobrowolne (Scully, 2003), zaś pod względem źródła ryzyka mamy
do czynienia z zagrożeniami takimi jak np. żywnościowe i nuklearne. Duża liczba
kryteriów klasyfikacji sprawia, że ryzyko związane z żywnością może być za-
równo subiektywne, jak i obiektywne, zdrowotne lub środowiskowe. Z punktu
widzenia technologii żywności, mamy do czynienia z zagrożeniami biologiczny-
mi (np. wirusy, pasożyty, bakterie, BSE), chemicznymi (np. pozostałości pestycy-
dów) i fizycznymi (np. gwóźdź w chlebie) (Sikora & Kołożyn-Krajewska, 2001).
Do tej listy często dodaje się takie zagrożenia jak modyfikacje genetyczne, nie-
prawidłowa dieta i alergie pokarmowe.

W ostatnich latach w wielu krajach można zaobserwować rosnące obawy
konsumentów przed nowoczesnymi metodami produkcji żywności (Braun, 2002).
Ludzie obawiają się takich zagrożeń jak choroba szalonych krów, pozostałości
pestycydów, dodatki do żywności oraz modyfikacje genetyczne. Z drugiej strony,
eksperci ds. żywności, tj. naukowcy, producenci żywności, oraz instytucje pań-
stwowe często uznają obawy i reakcje konsumenta jako bezpodstawne. Ta
„rozbieżność” poglądów pomiędzy świadomością eksperta zajmującego się bez-
pieczeństwem żywności, a świadomością konsumenta-laika w zakresie bezpie-
czeństwa żywności, w literaturze bywa określana jako „rozbieżność pomiędzy
ekspertem a laikiem” (expert-lay disrepancy) (Hansen et al., 2003). Jak można
zaobserwować, niezgodność ta podąża w różnych kierunkach w zależności od
tego, jakiego zagrożenia dotyczy (Tabela 1). Aby wyjaśnić źródła tego dysonan-
su, wielu badaczy skierowało uwagę na czynniki kształtujące postrzeganie ryzy-
ka przez przeciętnego konsumenta.
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Tabela 1. Przykłady różnic w postrzeganiu wybranych zagrożeń żywnościowych
pomiędzy „ekspertem” a „laikiem”

Zagrożenie
GMO

BSE

Zatrucia
pokarmowe

Opinia „eksperta”
• Sprawa żywności modyfikowanej jest

zdominowana przez negatywną opinię
publiczną

• Najbezpieczniejsza żywność, jaką
kiedykolwiek wyprodukowano
• Może stanowić rozwiązanie na zwalcza-

nie głodu w krajach trzeciego świata
• Konsumenci nie wiedzą, co to jest

żywność modyfikowana genetycznie,
ich poglądy są w dużym stopniu efektem
manipulacji mediów

• Bardzo niewielkie prawdopodobieństwo
wystąpienia – jest tyle innych zagrożeń
o większym prawdopodobieństwie,
np. zatrucie pokarmowe

• Konsumenci, przygotowując w domu
żywność, często nie postępują zgodnie
z zasadami higieny

Opinia konsumenta „laika”
• Nieznane konsekwencje dla

człowieka i środowiska
naturalnego

• Poważne konsekwencje, istnieje
zagrożenie interakcji z genami
ludzkimi

• „Gra z Panem Bogiem” –
niemoralne i sprzeczne z naturą

• Wbrew woli – konsumenci nie
będą mieć wyboru, gdy każdy
produkt będzie zmodyfikowany

• Korzyści finansowe tylko dla
producenta

• Poważne konsekwencje
(śmierć)

• Zaprzeczenie ryzyka (żywność
przygotowana w domu jest
najbezpieczniejsza)

Źródło: opracowanie własne.

Psychometryczna i kulturowa analiza postrzegania ryzyka
Istnieją dwa główne podejścia do analizy czynników wpływających na per-

cepcję ryzyka: podejście psychometryczne (upowszechnione przez psychologów)
oraz kulturowa teoria ryzyka (rozwinięta przez socjologów i antropologów).

Podejście psychometryczne zostało zapoczątkowane przez Fischhoff’a
(1978) i opierało się na założeniu, że percepcja ryzyka zależy od postrzeganego
profilu zagrożeń. Takie podejście miało na celu wyodrębnienie pierwotnych cech
postrzeganych zagrożeń, np. przerażenie, dobrowolność vs niedobrowolność na-
rażenia na zagrożenie, nieznane vs znane zagrożenie, itp. Miało to również na
celu zdefiniowanie różnic w „naukowym” i „laickim” postrzeganiu ryzyka. Fife-
Shaw & Rowe (1996) oraz Sparks & Shepherd (1994) również zwrócili uwagę
na fakt, że przeciętny człowiek nie ocenia danego zagrożenia poprzez pryzmat
obiektywnej informacji naukowej, lecz postrzega dane zagrożenie subiektywnie,
rozważając wiele poza-naukowych elementów takich, jak np.: stopień niepewno-
ści odnośnie wystąpienia danego zagrożenia, jak przerażające i katastroficzne są
jego efekty, czy zagrożenie pochodzi od człowieka, czy jest związane z „siłami
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natury”, i jakie będą jego skutki dla przyszłych pokoleń (np.: Slovic, 1999).
W odniesieniu do zagrożeń związanych wyłącznie z konsumpcją żywności, na
podstawie wyników analizy psychometrycznej, Fife-Shaw & Rowe (1996) opra-
cowali tzw. wskaźnik percepcji ryzyka żywnościowego (perceived food risk
index – PFRI).

Kulturowa teoria ryzyka, rozwinięta przez Douglas & Wildavsky (1982)
zakłada, że percepcja ryzyka zależy od indywidualnych i socjo-kulturowych cech
ludzi, którzy je postrzegają, a nie od cech samych zagrożeń, jak w przypadku
podejścia psychometrycznego. Teoria ta wyszczególnia cztery kulturowe typy
ludzi, którzy będą kłaść nacisk na różne typy ryzyka w zależności od przynależ-
ności do danej grupy:
• „Hierarchiści” – prawo i ład społeczny,
• „Egalitarianie” – środowisko i technologia,
• „Indywidualiści” – wojna i zagrożenia dla rynku,
• „Fataliści” – żadne z powyższych.

Aspekt kulturowy postrzegania ryzyka i niepewności pojawił się również
w innych badaniach. Na przykład, znany badacz kultury organizacyjnej Hofstede
(1984) wyodrębnił element kultury zwany „unikaniem niepewności”. Element ten,
definiowany jako zakres, w jakim dana kultura określa poczucie niepewno-
ści w nietypowych, odbiegających od codzienności sytuacjach, stanowił
jeden z pięciu podstawowych wyznaczników kultury narodowej. Elementy te to
stanowiły podstawę do analizy różnic międzykulturowych. Miarą unikania nie-
pewności był tzw. wskaźnik niepewności, określany również jako wskaźnik awersji
do ryzyka. Im wyższą wartość przybierał, tym wyższą awersją do ryzyka cha-
rakteryzowała się jednostka przynależąca do danej kultury. Wskaźnik ten może
mieć przełożenie na postrzeganie ryzyka związanego z żywnością, gdyż wy-
ższa awersja do ryzyka na poziomie ogólnym zwiększa prawdopodobieństwo
odrzucenia czegoś, co jest niepewne lub nieznane (np. żywność modyfikowana
genetycznie).

Inne czynniki wpływające na postrzeganie ryzyka
Powyższe podejścia, psychometryczne i kulturowe, są najczęściej stosowane

w badaniu percepcji ryzyka, jednakże nie pokrywają wszystkich czynników wpły-
wających na tą percepcję. Oprócz wyżej wspomnianych, w literaturze opisywa-
na jest zależność postrzegania ryzyka od innych czynników, takich jak m.in.:
• Czynniki demograficzne (np. Dosman et al., 2001): płeć, dochód, wykształ-

cenie, wiek; na przykład, wykazano, że kobiety mają większą awersję do ry-
zyka niż mężczyźni, starsi ludzie większą niż młodsi, mający małe dzieci większą
niż bezdzietni;
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• Podmiot ryzyka „ja” vs. „inni” (np. Frewer, 2000; Scully, 2003): ludzie różnie
oceniają ryzyko w zależności od tego czy dotyczy ono ich samych, rodziny czy
też pozostałych ludzi (społeczeństwa). To zjawisko zostało opisane jako „za-
przeczenie ryzyka” („nierealistyczny optymizm”), i polega na tym, że ludzie
widzą samych siebie mniej narażonych na zagrożenie w porównaniu do in-
nych;

• Światopogląd (np. Sjoberg, 2000): również dotyczy pewnych cech samego
ryzyka, ale cechy te nie występują w modelu psychometrycznym i dotyczą
obszarów ideologicznych i światopoglądowych, np. „nienaturalność” i „niemo-
ralność” zagrożenia. Na przykład, badania naukowe dotyczące poparcia dla
stosowania energii jądrowej w Szwecji wykazały, że ryzyko nuklearne nie było
postrzegane ani jako „przerażające” ani jako „nieznane”, ale jako zagrożenie
„w sprzeczności z naturą” a więc stanowiące zagrożenie dla środowiska natu-
ralnego, co tłumaczyło silny sprzeciw ludzi przeciwko stosowaniu tego typu
rozwiązań technologicznych;

• Media (Herrmann et al., 1997): problem bezpieczeństwa żywności to temat
wyjątkowo drażliwy, bo dotyczący każdego, dlatego też często bywa przed-
miotem sensacji w przekazach medialnych;

• Zaufanie społeczne do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie bezpie-
czeństwem żywności (np. Frewer et al., 1999; Cvetkovich et al., 2002; Poor-
tinga & Pidgeon, 2003): przeciętny człowiek nie posiada dostatecznej wiedzy
niezbędnej do oszacowania zagrożenia, musi zdać się na tych, którzy posiadają
tą. Jest więc niejako zmuszony wierzyć („ufać”) że „eksperci” mają jedno-
cześnie wiedzę, wolę i możliwość rzetelnego oszacowania i zarządzania ry-
zykiem. Należy zwrócić uwagę na jednoczesność występowania tych cech.
Firma prowadząca eksperymenty biotechnologiczne ma wiedzę i możliwość
rzetelnego przekazania prawdziwej informacji na temat GMO, ale może nie
mieć woli z powodu interesów ekonomicznych wiążących ją z wielkimi kon-
cernami produkującymi żywność transgeniczną, co sprawia, że poziom zaufa-
nia społecznego do tej instytucji jest stosunkowo niski (Frewer & Miles, 2003);

• Korzyść vs zagrożenie (np. Frewer et al., 1996): istnieje pogląd, że postrze-
gane korzyści mogą „zneutralizować” postrzegane ryzyko. Na przykład, wszyscy
wiedzą, że palenie papierosów jest szkodliwe, ale korzyści (w tym przypadku
przyjemność) wynikające z palenia przeważają nad ewentualnymi skutkami
zagrożenia. Fakt ten wykorzystują specjaliści, aby przekonać ludzi o zaakcep-
towaniu żywności transgenicznej poprzez podkreślanie jej korzyści, na przy-
kład niskiej ceny.
Należy dodatkowo podkreślić, że poziom wiedzy naukowej również odgrywa

dużą rolę w subiektywnym postrzeganiu zagrożeń przez konsumenta (Ozimek et
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al., 2004). Dlatego też, jak postulowano, instytucje odpowiedzialne za zarządza-
nie bezpieczeństwem powinny wpływać na kształtowanie świadomości konsu-
mentów m.in. poprzez szeroko pojęte działania edukacyjne.

Zakończenie
Rola subiektywnego postrzegania zagrożeń bezpieczeństwa żywności przez

konsumenta jest ogromna. W wielu krajach zjawisko różnicy w subiektywnym
postrzeganiu ryzyka przez konsumenta a obiektywnymi negatywnymi skut-
kami zagrożenia stanowi podstawę formułowania założeń politycznych (Sjoberg,
2000). Frewer (2004) posunęła się do stwierdzenia, że sposób, w jaki konsumen-
ci odnoszą się do różnych zagrożeń może mieć bezpośredni wpływ na ich usto-
sunkowanie się do działań rządu. W swoich wielu pracach autorka zwróciła
uwagę, że największym wezwaniem współczesnego przemysłu spożywczego jest
zachowanie równowagi pomiędzy sukcesem „ciągnionym przez rynek” (popyt),
a sukcesem „pchanym przez naukę” (innowacyjność produktów jako wyraz roz-
woju technologii) (Frewer, 1999).

Istnieje wiele przykładów na to, iż napięcie pomiędzy zaleceniami ekspertów
a „laicką” interpretacją ryzyka przez konsumentów ma wpływ na kształtowanie
decyzji politycznych. Rządy współczesnych demokracji muszą wziąć pod uwagę
postulaty opinii publicznej, oprócz informacji naukowej i interesów gospodarczych.
W przypadku zagrożeń żywnościowych, negatywna opinia konsumentów na te-
mat żywności modyfikowanej genetycznie nie pozwoliła na szersze stosowanie
tych produktów w Europie (Noussair et al., 2004). Natomiast przykład BSE
w Wielkiej Brytanii ukazuje, jak negatywne skutki gospodarcze i polityczne może
przynieść lekceważenie opinii publicznej (Smith et al., 1999). Jak twierdził Kirk
et al. (2002), umiejętne zarządzanie bezpieczeństwem żywności powinno łączyć
dwa aspekty: obiektywną informację naukową oraz subiektywne obawy konsu-
menta odnośnie danego zagrożenia, gdyż tylko takie podejście gwarantuje sukces
gospodarczy i polityczny. Często państwo przeznacza ogromne środki na wyeli-
minowanie jakiegoś ryzyka niekoniecznie dlatego, że jest ono rzeczywiste, ale
dlatego, że ludzie postrzegają je jako duże, zaś państwo znajduje się pod naci-
skiem obywateli (Slovic, 1999).

Żadna instytucja nie jest w stanie zapewnić stuprocentowego bezpieczeństwa,
ale dzięki znajomości i świadomości faktu subiektywnego postrzegania ryzyka
przez społeczeństwo, może uniknąć błędów w zarządzaniu i nie dopuścić do po-
wstania negatywnych efektów społeczno-ekonomicznych w całej gospodarce.
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Summary
Many consumers are very concerned with food risks, as food and food con-

sumption constitute an important element of everyone’s life. On one hand, con-
temporary food products are considered the safest ever due to advanced tech-
nologies of food safety controls. On the other hand, modern methods of food
production represent new types of food hazard. Consumers are afraid whether
food they eat is safe for their health. The way in which consumers perceive
food hazards has a direct effect on socio-economic situation in a country.
A long-term experience of various countries in this respect shows that highly
negative consequences of ignoring public opinion in food safety management
processes. Contrary to scientific information about food risks, which is evident,
consumer risk perception is complex and abstract, therefore difficult to measure
and analyze. The purpose of this paper is to outline factors shaping consumer
perception of risks. Knowledge and awareness of these factors is very impor-
tant in building food risk management strategies.


