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Стабільність та нестабільність зеленої поведінки: чи є проекологічна поведінка у
різних сферах альтернативою чи доповненням?
Моделі споживання та споживча поведінка домогосподарств мають значний вплив на природні
ресурси та якість навколишнього середовища. У статті проаналізовано чи є екологічна поведінка
та готовність платити альтернативою чи доповненням у таких сферах як транспортна,
енергоспоживання та водоспоживання. На основі міжкраїнних даних опитування про ставлення до
навколишнього середовища та екологічної поведінки з 2008 року Організації економічної
співпраці та розвитку було використано модель впорядкованого пробіту з випадковими ефектами
для відповіді на вищезгадане питання для таких країн як Австралія, Канада, Франція, Мексика,
Італія та Південна Корея. Зроблено висновок про те, що у більшості країн реальна екологічна
поведінка є альтернативою, в той час як готовність платити за екологічні суспільні блага у різних
сферах є в основному доповненням. Виходячи з цих висновків, політика, спрямована на
заохочення загалом екологічно дружнього стилю життя має таким чином бути всеохоплюючою
для кількох сфер діяльності держави, а не діяльності окремих осіб, для уникнення ризику
негативних наслідків.
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Модели потребления и потребительское поведение домохозяйств имеют значительное влияние на
природные ресурсы и качество окружающей среды. В статье проанализировано является ли
экологическое поведение и готовность платить альтернативой или дополнением в таких сферах
как транспортная, энергопотребления и водопотребления. На основе межстрановых данных опроса
об отношении к окружающей среде и экологическому поведению с 2008 года Организации
экономического сотрудничества и развития была использована модель упорядоченного пробита со
случайными эффектами для ответа на вышеупомянутый вопрос для таких стран как Австралия,
Канада, Франция, Мексика, Италия и Южная Корея. Сделан вывод о том, что в большинстве стран
реальное экологическое поведение является альтернативой, в то время как готовность платить за
экологические общественные блага в различных сферах является в основном дополнением.
Исходя из данных выводов, политика, направленная на поощрение в целом экологически
дружественного стиля жизни должна таким образом быть всеохватывающей для нескольких сфер
деятельности государства, а не деятельности отдельных лиц, для избегания риска негативных
последствий.
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