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Spartus vartojimo didėjimas didina neigiamus padarinius aplinkai. Todėl didėjant vartotojiškos visuomenės fenomenui, darnus vartojimas tampa 

vienu iš aktualiausių klausimų, keliamų ekonomikos, politikos bei aplinkosaugos srityse. Vartojimo pobūdis priklauso nuo vartotojų elgsenos, kurią lemia 
įvairūs išoriniai ir vidiniai veiksniai. Nemaţai dėmesio yra skiriama ekologiško maisto vartojimui, tačiau aplinkai palankios paslaugos maţai 

analizuojamos. Todėl šio darbo tikslas yra įvertinti universitetų bendruomenės pasiryţimą rinktis aplinkai palankias paslaugas bei nustatyti veiksnius, 

kurie daro didţiausią įtaką vartotojų nuostatoms ir elgesiui.  
Nustatyta, kad didţioji dalis respondentų (82,3 %) ţino, kas tai yra aplinkai draugiškos/palankios prekės ir paslaugos. Didţiosios daugumos 

nuomone (89,9 %), tai tokios prekės ir paslaugos, kurios nedaro ţalos gamtai. Analizuojant atskirai aplinkai draugiškų paslaugų pasirinkimą, 

respondentai nurodė, kad daţniausiai rinktųsi aplinkai palankias groţio (57,8 %) bei transporto (59,8 %) paslaugas. Probit regresinė analizė (LR=55,26, 
p<0,001) parodė, kad pagrindiniai veiksniai lemiantys aplinkai palankių groţio paslaugų pasirinkimą buvo lytis (V=25,71, B= - 0,9, p<0,001), savęs 

pozicionavimas visuomenėje pagal pajamas (V=10,43, B=0,5, p<0,05). Palankių aplinkai patalpų valymo paslaugų pasirinkimą daugiausia lėmė savęs 

pozicionavimas visuomenėje pagal pajamas (V=11,05, B= 0,41, p<0,05), universitetas, kuriame dirbama ar studijuojama (V=3,48, B=0,28, p<0,05) bei 
asmeninis poţiūris (V=3,2, B=0,52, p<0,05). Remonto ir darbų galimų veiksnių modelis buvo statistiškai nereikšmingas (LR=26,42, p>0,05). 

Aplinkai palankios paslaugos, pasiryžimas mokėti, vartojimas, veiksniai 

 
Įvadas  

 

Darnus vartojimas šiuo metu yra vienas iš aktualiausių 

keliamų klausimų ekonomikos, aplinkosaugos bei politikos 

srityse. Seniausias darnaus vartojimo apibrėţimas buvo 

pateiktas Oslo simpoziume 1994 m. Tai gaminių ir 

paslaugų, susijusių su pagrindiniais poreikiais ir 

pagerinančių gyvenimo kokybę, vartojimas, kuo 

racionaliau naudojant natūralias ţaliavas ir maţiau 

naudojant toksines medţiagas. Taip pat kartu maţinant 

atliekų bei teršalų kiekį per visą būvio ciklą ir siekiant 

nesukelti pavojaus ateities kartoms. Ši sąvoka atspindi 

efektyvų vartojimą, kuris ne tik pagerintų gyvenimo 

kokybę, bet ir sumaţintų daromą poveikį aplinkai. Darnus 

vartojimas yra neatsiejamas nuo darnaus vystymosi 

principų. Vienas iš ryškesnių ţingsnių darnaus vartojimo 

link įvyko 2002 m. Johanesburge viršūnių susitikime 

darnaus vystymosi klausimais (WSSD). Šio susitikimo 

metu darnaus vartojimo koncepcija buvo įtraukta į 

politines diskusijas ir tapo vienu iš pagrindinių darnaus 

vystymosi tikslų (UN, 2002). 

Vartojimas neišvengiamai daro vienokį ar kitokį 

neigiamą poveikį aplinkai. Remiantis Europoje atliktais 

tyrimais (Nemry et al., 2002), nustatytos didţiausią poveikį 

aplinkai per visą būvio ciklą darančios vartojimo 

kategorijos yra maistas, privatus transportas, būstas 

(įskaitant šildymą, karštą vandenį, elektrinius prietaisus, 

statybos darbus). Bendrai šioms vartojimo sritims tenka 

70-80 % poveikio aplinkai. Šiose srityse vartojimo 

poveikis aplinkai priklauso nuo vartotojų elgsenos ir ją 

lemiančių veiksnių.  

Daţniausiai yra išskiriami išoriniai ir vidiniai 

veiksniai, kurie lemia vartotojų elgseną. Daugelyje 

literatūrinių šaltinių išoriniams veiksniams yra priskiriama: 

kultūra, visuomenės klasės, įtakos grupės ir šeima 

(Pranulis ir kt., 2000). Vidiniai veiksniai neretai įvardijami 

kaip psichologiniais ar asmeniniais veiksniais. Pagrindiniai 

vidiniai (psichologiniai) veiksniai: motyvacija, suvokimas, 

ţinios, nuostatos, asmenybė ir gyvenimo būdas 

(Stankevičienė, 2005). Kaina, vartotojo pajamos, amţius, 

išsilavinimas, maţų vaikų skaičius, ekologiškų produktų 

pardavimo vietų prieinamumas, aplinkosauginis vartotojo 

sąmoningumas ir kiti veiksniai lemia vartotojo pasirinkimą 

(Urena et al., 2008, Lynikaitė, Liesionis, 2010, Kriwy, 

Mecking, 2011, Tobler et al., 2011). 

Svarbu, kad vartotojai rinktųsi aplinkai palankias 

prekes ir paslaugas, taip pat svarbu identifikuoti 

apsisprendimą lemiančius veiksnius. Todėl šiame darbe 

detaliau analizuojama, ar vartotojai (universitetų 

bendruomenės nariai) pasiryţę mokėti uţ aplinkai 

palankias prekes ir paslaugas. Vertinami veiksniai, kurie 

daro didţiausią poveikį vartotojų apsisprendimui rinktis 

aplinkai palankias paslaugas. 

Tyrimo tikslas – įvertinti universitetų bendruomenės 

pasiryţimą rinktis aplinkai palankias paslaugas bei 

nustatyti veiksnius, kurie daro didţiausią įtaką vartotojų 

nuostatoms ir elgesiui. 

Tyrimų metodika  
 

Daţniausiai laikoma, kad jaunimas ir aukštesnio 

išsilavinimo ţmonės yra imlesni naujovėms ir labiau 

domisi aplinka bei nuo jų, iš dalies, priklauso vartojimas 

ateityje, todėl svarbu įvertinti tokių vartotojų pasiryţimą 

mokėti uţ aplinkai draugiškas prekes ir paslaugas. Šiuo 

tikslu 2011-2012 m. (gruodţio-vasario mėn.) buvo atlikta 

Lietuvos universitetų akademinės bendruomenės apklausa. 

Parengtą klausimyną sudaro 28 uţdaro ir dichotominio tipo 

klausimai.  

Kadangi nedidelės apimties tyrimuose tiriamųjų 

grupės neretai formuojamos nepilnai laikantis atsitiktinio 

principo (Kardelis, Sapagovas 1998), todėl apklausa buvo 

atliekama pasirinkus netikimybinės kvotinės imties 

metodą. Respondentai buvo apklausti internetu, pateikus 

nuorodą į anketą su galimais atsakymais į pateiktus 

klausimus, kurioje respondentai turėjo paţymėti jiems 

tinkantį variantą. Klausimynas buvo patalpintas į 

internetinį tinklalapį ir išplatintas po Lietuvos 

universitetus.  

Klausimyną uţpildė 396 respondentai. Apskaičiuotas 

(pagal Kardelis, Sapagovas, 1998) imties dydis duotomis 

sąlygomis lygus n = 384; tuo remiantis nustatyta, kad 

pasirinktas imties dydis (396), atlikti šį tyrimą su 5 % 
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netikslumu esant 95 % pasikliovimo intervalu, yra 

tinkamas.  

Iš atsakiusiųjų VDU studentai ir darbuotojai sudarė 

63,9 %, kitų universitetų – 36,1 %, vyrai - 20,5 %, moterys 

- 79,5 %. Daugiausiai respondentų pateko į 18-25 amţiaus 

grupę (83,8 %), 26-33 amţiaus grupę pateko 10,4 %. 

Klausimyną daugiausiai uţpildė aukštąjį išsilavinimą 

turintys asmenys (55,3 %), 79,8 % atsakiusiųjų sudarė 

studentai.  

Analizuojant duomenis buvo atlikta statistinė analizė, 

naudota aprašomoji, regresinė analizė, binominis testas. 

Veiksniai lėmę respondentų apsisprendimą, įvertinti 

naudojantis probit regresija. Regresija laikyta statistiškai 

reikšminga tuomet, kai didţiausio tikėtinumo chi kvadrato 

p < 0,05. Ryšio stiprumą rodantis Voldo kriterijus laikytas 

statistiškai reikšmingas, kai p < 0,05. 

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Nuostatos ekologiškų produktų atžvilgiu  
 

Rezultatai parodė, kad didţioji dalis apklaustųjų (82,3 

%) ţino kas tai yra aplinkai draugiškos/palankios prekės 

bei paslaugos, ir tik 17,7 % respondentų teigė neţinantys. 

Kad dauguma vartotojų ţino, ar yra girdėję apie aplinkai 

draugiškus/palankius produktus atskleidė Aryal et. al. 

(2009) ir Ishaswini (2011) atlikti tyrimai. Remiantis jais, 

ţinių, apie aplinkai draugiškas/palankias prekes ir 

paslaugas, turi daugiau nei 90 % tyrimuose dalyvavusių 

respondentų. 

Kas yra ar turėtų būti aplinkai draugiški/palankūs 

produktai (prekės ir paslaugos) respondentų suvokimą 

atspindi 1 paveiksle pateikti rezultatai. 89,9 % atsakiusiųjų 

respondentų suvokimu, aplinkai draugiškos prekės ir 

paslaugos yra, ar turėtų būti tos, kurios nedaro ţalos 

gamtai. Kiek maţiau respondentų (69,9 %) mano, jog 

aplinkai draugiškos prekės ir paslaugos pirmiausia yra, ar 

turėtų būti saugios ţmonėms (nedaryti ţalos sveikatai). 

Shepherd et al. (2005) teigimu, sveikata yra vienas iš 

pagrindinių veiksnių, kuris skatina vartotojus rinktis 

aplinkai draugiškus/palankius produktus.  

Nemaţa dalis respondentų (54 %) mano, kad tokias 

prekes ir paslaugas identifikuoja joms suteiktas ekologinis 

sertifikatas (ekologinis ţenklas). Maţiausiai yra manančių, 

kad aplinkai draugiškos/palankios prekės ir paslaugos yra 

tos, kurios gaminamos tik Lietuvoje (3,3 %). Respondentai 

pateikė ir kitų teiginių apie aplinkai draugiškus/palankius 

produktus (3,8 %). Paminėta, kad tai prekės ir paslaugos, 

kurios turi sąţiningos prekybos (angl. Fair trade) ţenklą, 

bei tos, kurios yra gaminamos tik iš ekologiškų medţiagų.  
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1 pav. Respondentų nuomonė, kas tai yra ar turėtų būti aplinkai draugiški 

produktai (prekės ir paslaugos) 

Fig. 1. The respondents’ opinion on what is or should be environment 

friendly products (goods and services). 

Panašius rezultatus apie aplinkai draugiškas/palankias 

prekes ir paslaugas pateikė kiti autoriai. Stašio, 

Tarasevičiaus (2010) atlikto tyrimo duomenimis vartotojai 

aplinkai draugiškus (ekologiškus) produktus suvokia kaip 

turinčius itin išskirtines savybes: saugius, sveikus, 

gamintus savo šalyje, riboto prieinamumo, ţenklintus 

specialiu sertifikatu.  

 

Pasiryžimas mokėti 

 

Tyrimo metu respondentų buvo paklausta, kiek 

daugiau jie yra pasiryţę mokėti uţ aplinkai draugiškas 

prekes bei paslaugas lyginant su įprastomis tos pačios 

grupės produktų (prekių ir paslaugų) kainomis. Rezultatai 

parodė, kad iš 396 apklaustųjų dauguma (92,2 %) yra 

pasiryţę mokėti uţ šias prekes ir paslaugas ir tik 7,8 % 

respondentų visiškai nėra pasiryţę mokėti daugiau.  

Didţiausia dalis iš atsakiusiųjų respondentų (37,6 %) 

yra pasiryţę mokėti uţ aplinkai draugiškas prekes ir 

paslaugas 5-10 % daugiau. Iki 5 % daugiau yra pasiryţę 

mokėti 30,8 % respondentų, 11-15 % daugiau mokėti 

pasiryţę 14,1 % respondentų. 7,1 % respondentų  yra 

pasiryţę mokėti 16-20 % daugiau, tuo tarpu tik 2,5 % 

atsakiusiųjų yra pasiryţę mokėti 21 % ir daugiau. 

Kitų autorių atlikti tyrimai atskleidė gan panašius 

rezultatus. Aryal et al. (2009) teigimu didţioji dalis 

respondentų (30 %) yra pasiryţę mokėti 6-10 % daugiau uţ 

aplinkai draugiškus produktus, o 13 % respondentų 

pasiryţę mokėti 21 % ir daugiau. Asadi et al. (2009) 

atliktame tyrime didţioji dalis respondentų yra pasiryţę uţ 

aplinkai draugiškus produktus (prekes ir paslaugas) mokėti 

nedaugiau nei 20 %. Kad 10 % daugiau yra ta riba, kur 

didţioji dalis respondentų yra pasiryţę mokėti uţ aplinkai 

draugiškus produktus, parodė ir Liesionio, Lynikaitės 

(2010) atliktas tyrimas. Royne et al. (2011) tyrime taip pat 

buvo apklausti studentai ir universitetų akademinė 

bendruomenė; rezultatai parodė, kad respondentai (337) 

yra pasiryţę mokėti uţ aplinkai draugiškus produktus (91,2 

%), o daugiausiai respondentų (26,4 %) pasiryţę mokėti 10 

% daugiau uţ aplinkai palankius produktus.  

Mūsų tyrimo metu atlikta statistinė analizė tarp 

kintamųjų, pirkimo daţnumo ir pasiryţimo mokėti uţ 

aplinkai draugiškas prekes ir paslaugas daugiau parodė, jog 

respondentai, kurie perka aplinkai draugiškas/palankias 

prekes ir paslaugas yra linkę uţ jas mokėti daugiau nei tie, 

kurie tokių prekių ir paslaugų neperka. 

 

Atskirų aplinkai draugiškų paslaugų pasirinkimas ir jį 

lemiantys veiksniai 

 

Analizuojant aplinkai palankių paslaugų pasirinkimą, 

nustatyta, kad respondentai daţniausiai rinktųsi palankias 

aplinkai groţio (57,8 %) bei transporto (59,8 %) paslaugas. 

Aplinkai draugiškas patalpų valymo paslaugas rinktųsi 

31,8 %, o remonto ir statybos - 25,5 % respondentų. Tarp 

kitų pasirinkimų, respondentai minėjo, kad nesirinktų 

apskritai jokių aplinkai draugiškų paslaugų, neţino kas tai 

yra tokios paslaugos, taip pat įvardijo maisto įstaigų 

(valgyklų, restoranų, kavinių), laisvalaikio (pramogų 

parkai), siuvyklų paslaugas. 

Tyrimo metu, taip pat buvo respondentų paklausta, 

kurią tos pačios rūšies paslaugą jie rinktųsi, pateikiant 
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galimą jų kaina bei pobūdį (aplinkai draugiška ar įprasta) 

(2 pav.).  
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2 pav. Paslaugų pasirinkimas: 1 – Groţio paslaugos; 2 – Remonto ir 

statybos; 3 – Patalpų valymo. 

Fig. 2. Choice of services: 1 – Beauty services; 2 – Reconstruction 
and construction; 3 – Premise cleaning. 

 

Renkantis paslaugas pastebėta, jog kiek didesnis, 

tačiau neţymus, procentas respondentų yra pasiryţę rinktis 

aplinkai draugiškas paslaugas. Didesnė dalis apklaustųjų 

(56 %) ryţtųsi rinktis ir mokėti uţ aplinkai palankias 

statybos ir remonto paslaugas (p<0,05). Kitų paslaugų 

pasirinkimas ir pasiryţimas uţ aplinkai draugiškas 

paslaugas mokėti daugiau, reikšmingai nesiskyrė. Reikia 

atkreipti dėmesį, kad aplinkai palankios paslaugos 

klausimyne buvo nurodytos kaip brangesnės.  

Probit regresinė analizė (LR=55,26, p<0,001) parodė, 

kad pagrindiniai veiksniai lemiantys aplinkai palankių 

groţio paslaugų pasirinkimą buvo lytis (V=25,71, B= - 0,9, 

p<0,001) ir savęs pozicionavimas visuomenėje pagal 

pajamas (V=10,43, B=0,5, p<0,05) (1 lent.). Taigi moterys, 

kurios save pozicionavo visuomenėje kaip pasiturinčias, ar 

vidutiniškai gyvenančias buvo linkę daţniau rinktis 

palankias aplinkai groţio paslaugas. Tokiam pasiryţimui 

įtakos turėjo ir draugų nuomonė (V=3,17, B=0,3, p<0,1). 

 
1 lentelė. Veiksniai, lemiantys aplinkai palankių groţio paslaugų 

pasirinkimą 

Table 1. Factors influencing the choice of environment friendly 
beauty services 

 

Veiksnys 

Statistika 

Voldo 
kriterijus B p 

(Laisvasis narys) 0,287 0,209 0,592 

Pozicionavimas 

visuomenėje 

10,430 0,544 0,005 

Draugai 3,177 0,308 0,075* 

Šeima 0,006 -0,13 0,938 

Ţinios 1,993 0,259 0,158 
Išsilavinimas 3,262 0,224 0,196 

Mėnesinės pajamos 1,122 -0,253 0,571 

Amţius 0,479 -0,182 0,923 

Lytis 25,715 -0,913 <0,001 

Būstas 0,013 -0,020 0,909 

Asmeninis nusistatymas 1,453 -0,371 0,228 
Gyvenamoji vieta 0,311 0,119 0,958 

Reklama 0,002 0,006 0,964 

Universitetas 0,070 -0,039 0,791 
Tradicijos 1,698 0,210 0,192 

Religija 0,926 -0,264 0,336 

Priklausymas 
organizacijai 

0,433 0,125 0,510 

Kolegos 1,730 -0,237 0,188 

LR=55,26, p<0,001 

*p<0,1 

 

Palankių aplinkai patalpų valymo paslaugų 

pasirinkimą daugiausia lėmė savęs pozicionavimas 

visuomenėje pagal pajamas (V=11,05, B= 0,41, p<0,05), 

universitetas, kuriame dirbama ar studijuojama (V=3,48, 

B=0,28, p<0,1) bei asmeninis poţiūris (V=3,2, B=0,52, 

p<0,1) (2 lent.). Tie, kurie save pozicionavo visuomenėje 

pasiturinčiųjų ir vidutiniškai gyvenančių grupei buvo 

labiau linkę rinktis šią paslaugą palankią aplinkai. Taip pat 

respondentai VDU dirbantys/studijuojantys respondentai, 

ir respondentai, kuriems apskritai renkantis produktus yra 

svarbus jų asmeninis nusistatymas, linkę rinktis ir aplinkai 

palankias patalpų valymo paslaugas.  

2 lentelė. Veiksniai, lemiantys aplinkai palankių patalpų valymo 

paslaugų pasirinkimą 
Table 2. Factors influencing the choice of environment friendly 

premise cleaning services 

Veiksnys 

Statistika 

Voldo 
kriterijus B p 

(Laisvasis narys) 0,096 -0,636 0,757 

Pozicionavimas 

visuomenėje  

11,057 0,412 0,004 

Draugai 0,169 -0,070 0,681 

Šeima 0,003 0,010 0,953 

Ţinios 1,043 0,186 0,307 
Išsilavinimas 3,851 0,388 0,146 

Mėnesinės pajamos 1,429 0,253 0,489 

Amţius 2,444 0,856 0,486 
Lytis 2,375 -0,251 0,123 

Būstas 2,672 0,288 0,102 

Asmeninis nusistatymas 3,208 0,521 0,073* 

Gyvenamoji vieta 3,733 -0,533 0,292 

Reklama 0,027 -0,022 0,870 

Universitetas 3,848 0,282 0,050* 

Tradicijos 1,461 -0,195 0,227 

Religija 0,023 -0,041 0,881 

Priklausymas organizacijai 2,159 0,277 0,142 
Kolegos 1,092 0,188 0,296 

LR=38,25, p<0,05 

*p<0,1 

 

Pagrindinis veiksnys lėmęs aplinkai palankių remonto 

ir statybos darbų pasirinkimą buvo ţinojimas apie tokias 

paslaugas, tačiau remonto ir darbų galimų veiksnių 

modelis buvo statistiškai nereikšmingas (LR=26,42, 

p>0,05). 

Išvados 

 

1. Apklausa parodė, kad didţioji dalis tyrime 

dalyvavusių respondentų, ţino, ar yra girdėję apie aplinkai 

draugiškas/palankias prekes ir paslaugas (82,3 %). 

Daugumos nuomone, tai prekės ir paslaugos, kurios nedaro 

ţalos gamtai (89,9 %), ţmonių sveikatai (69,9 %) bei 

turinčios sertifikatą (54 %).  

2. Daugiau nei 90 % tyrime dalyvavusių respondentų, 

uţ aplinkai draugiškas/palankias prekes ir paslaugas yra 

pasiryţę mokėti daugiau, iš jų beveik 34 % sutiktų mokėti 

daugiau 5-10 %, o 3 % ryţtųsi mokėti ir daugiau nei 21 %.  

3. Respondentai daţniausiai rinktųsi palankias 

aplinkai groţio (57,8 %) bei transporto (59,8 %) paslaugas. 

Aplinkai draugiškas patalpų valymo paslaugas rinktųsi 

31,8 %, o remonto ir statybos - 25,5 % respondentų. 

4. Pagrindiniai veiksniai lėmę aplinkai palankių groţio 

paslaugų pasirinkimą buvo lytis (V=25,71, B= - 0,9, 
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p<0,001), savęs pozicionavimas visuomenėje pagal 

pajamas (V=10,43, B=0,5, p<0,05) ir draugai (V=3,18, 

B=0,31, p<0,1). Palankių aplinkai patalpų valymo 

paslaugų pasirinkimą daugiausia lėmė savęs 

pozicionavimas visuomenėje pagal pajamas (V=11,05, B= 

0,41, p<0,05), universitetas, kuriama dirbama ar 

studijuojama (V=3,48, B=0,28, p<0,1) bei asmeninis 

poţiūris (V=3,2, B=0,52, p<0,1). Tuo tarpu, pagrindinis 

veiksnys lėmęs aplinkai palankių remonto ir statybos darbų 

pasirinkimą buvo ţinojimas apie tokias paslaugas, tačiau 

remonto ir darbų galimų veiksnių modelis buvo statistiškai 

nereikšmingas (LR=26,42, p>0,05). 

5. Atsiţvelgiant į reikšmingą poveikį respondentams 

darančius veiksnius galima teigti, jog bendras pragyvenimo 

lygio augimas bei visuomenės sąmoningumo augimas 

aplinkos atţvilgiu galėtų prisidėti prie aplinkai palankių 

paslaugų vystymosi. 
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Determinants of Preference for Environment Friendly Services  
 

Summary 

 
Rapid growth of consumption increases the negative effects on the environment. Therefore, sustainable consumption is becoming one of the most 

important questions in economic, political and environmental fields. Consumption is dependent on consumer’s behaviour which is determined by various 

external and internal factors. Considerable attention is paid to organic food consumption, but environmental friendly services are little analysed. So, the 

aim of this work is to evaluate the willingness to choose environment friendly services by communities of universities and identify the factors which 
make the greatest impact on consumers’ attitudes and behaviour.  

It was found that the majority of respondents (82.3%) know what environmental friendly goods and services are. The vast majority of respondents 

consider (89.9%) environmental products as those which do not burden the environment. The analysis of choices of environmental friendly services 
reveals that the largest part of respondents would choose environmental friendly beauty (57.8%) and transport (59.8%) services. Probit regression 

analysis (LR=55.26, p<0.001) have showed that the main factors determining the environment friendly choice for beauty services were gender (W=25.71, 
B=-0.9, p<0.001) and self-positioning in society in terms of income (W=10.43, B=0.5, p<0.05). Self-positioning in society in terms of income (W=11.05, 

B=0.41, p<0.05), study/work place (W=3.48, B=0.28, p<0.05) and personal attitude (W=3.2, B=0.52, p<0.05) were factors which have significant 

influence choosing environment friendly premise cleaning service. The model of factors for reconstruction and construction services was not statistically 
significant (LR=26.42, p>0.05).  

Environment friendly services, willingness to pay, consumption, consumption factors 
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