Zeszyty Naukowe Szkoáy Gáównej Gospodarstwa Wiejskiego
Ekonomika i Organizacja Gospodarki ĩywnoĞciowej nr 117, 2017: 75–92
DOI 10.22630/EIOGZ.2017.117.6

Krystyna ĝwietlik
Zakáad BadaĔ Rynkowych
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ĩywnoĞciowej – PaĔstwowy Instytut
Badawczy w Warszawie

Preferencje konsumentów na rynku ĪywnoĞci
w Polsce w warunkach deßacji
w latach 2014–2015
WstĊp
W naukach ekonomicznych dochody, ceny i preferencje konsumenckie są
uznawane za podstawowe determinanty popytu. Konsument, dąĪąc do zaspokojenia swoich potrzeb, kierując siĊ wysokoĞcią swoich dochodów, poziomem
i strukturą cen oraz okreĞlonymi motywami, dokonuje wyboru pewnej, odpowiadającej jego oczekiwaniom, kombinacji dóbr. Dochody gospodarstw domowych,
naleĪące do najwaĪniejszych obiektywnych uwarunkowaĔ procesu zaspokajania
potrzeb i zachowaĔ w sferze konsumpcji, na rynku przeksztaácają siĊ w realną
siáĊ nabywczą i okreĞlają wolumen popytu, podczas gdy ceny towarów i usáug
konsumpcyjnych decydują o jego rzeczowej strukturze. Popyt reaguje na zmiany
dochodów, ale nabywca, który ma dany dochód, reaguje gáównie na zmiany cen
>ĝwietlik 2008@.
Badania rynku przeprowadzone w wielu krajach i w róĪnych przedziaáach
czasowych wskazują, Īe zmiany popytu pod wpáywem dochodów i reakcje konsumentów na ceny podlegają pewnym prawidáowoĞciom1. Ze zmianą dochodów
wiąĪą siĊ prawidáowoĞci dotyczące poziomu i struktury wydatków, dostrzeĪone
i opisane przez Ernesta Engla >ĩelazna 2002@ oraz efekty substytucyjne polegające na przechodzeniu od dóbr niĪszego rzĊdu do dóbr wyĪszego rzĊdu, których
graÞcznym obrazem są krzywe Törnquista [Mynarski 1987, OsiĔska 2007@.
1
Badanie związku dochodów i popytu na ĪywnoĞü ma bogatą i wieloletnią tradycjĊ w polskiej
literaturze ekonomicznej. Zajmowali siĊ tym m.in.: A. WoĞ, Cz. Kos, B. Gulbicka, Z. KrasiĔski,
S. Mynarski, J. Piasny, B. Podolec, J. Szwacka-Salmonowicz i Z. ZieliĔska.
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ZaleĪnoĞü miĊdzy ceną a popytem moĪna rozpatrywaü w dwóch wymiarach:
(1) jako zaleĪnoĞü miĊdzy zmianami ogólnego poziomu cen a zmianami wielkoĞci caákowitego popytu oraz (2) jako zaleĪnoĞü miĊdzy zmianami cen konkretnego produktu a zmianami wielkoĞci popytu na ten produkt zgáaszanego przez
nabywcĊ. Funkcjonalną zaleĪnoĞü miĊdzy wysokoĞcią popytu na dany towar
a poziomem ceny tego towaru okreĞla prawo popytu. Istota tej prawidáowoĞci polega na tym, Īe wraz ze spadkiem cen, przy niezmienionych innych czynnikach,
wzrasta wielkoĞü popytu i odwrotnie. W przewaĪającej liczbie przypadków wielkoĞü popytu na dany towar zmienia siĊ w przeciwnym kierunku w stosunku do
zmiany jego ceny rynkowej >Nasiáowski 2016, s. 67–69@. JednakĪe w zaleĪnoĞci
od rodzaju dóbr i elastycznoĞci popytu, reakcje konsumentów na zmianĊ ceny
mogą byü róĪne. Wpáyw cen nie ogranicza siĊ bowiem tylko do artykuáów, których ceny ulegają zmianie, ale rozciąga siĊ równieĪ na inne artykuáy, pozostające
w związku substytucyjnym bądĨ komplementarnym w stosunku do artykuáów,
które droĪeją lub tanieją.W przypadku substytutów wielkoĞü popytu zmienia siĊ
w tym samym kierunku, co cena, a w przypadku produktów komplementarnych
– w kierunku przeciwnym >Bywalec i Rudnicki 2002@.
Teoria racjonalnego zachowania siĊ konsumenta zauwaĪa, Īe zmiana ceny
wywoáuje dwa nakáadające siĊ na siebie efekty: efekt substytucyjny, zwany efektem Marshalla oraz efekt dochodowy, zwany efektem Hicksa >Beksiak 2000,
Kowrygo 2000, Begg i in. 2014@. Efekt substytucyjny polega na rozszerzeniu
popytu na produkt, który relatywnie tanieje i zastąpieniu nim (w caáoĞci lub czĊĞciowo) produktów, które stają siĊ relatywnie droĪsze. Efekt dochodowy z kolei
polega na zmianie realnych dochodów pod wpáywem zmian cen i na wydatkowaniu tych zmienionych dochodów na zakup róĪnych produktów, niekoniecznie
tych, na które cena siĊ zmieniáa. W niektórych przypadkach efekt dochodowy
moĪe osáabiü lub caákowicie zneutralizowaü skutki efektu substytucyjnego.
Analizując reakcje konsumentów na zmiany cen, naleĪy równieĪ pamiĊtaü
o Ğcisáym związku ceny z jakoĞcią towaru. Konsument maksymalizując swoją
uĪytecznoĞü, stara siĊ wybraü taką opcjĊ zakupu, która pozwala mu osiągnąü
moĪliwie najwyĪszą jakoĞü przy okreĞlonej cenie. W praktyce dla wielu konsumentów optymalnym wyborem moĪe byü produkt nie najtaĔszy, lecz o wyĪszej
cenie, oferujący jednak wyĪszą jakoĞü. Ze wzglĊdu wiĊc na róĪnorodne reakcje
psychologiczne konsumentów na ceny zachowania nabywców mogą znacznie
odbiegaü od ogólnych teorii ekonomicznych >Kotler 1994@.
Teoria wyboru konsumenta wymienia trzeci czynnik wpáywający na popyt,
a mianowicie indywidualne preferencje, bĊdące wyrazem pozaekonomicznych
motywów postĊpowania, postaw, gustów, tradycji, nawyków i upodobaĔ itp. >Nasiáowski 2016, s. 41, 66@. Termin „preferencje” pochodzi z jĊzyka áaciĔskiego od
czasownika praeferre, tzn. woleü >Winniczuk 1994, s. 588@. W Leksykonie mar-
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ketingu jest on interpretowany jako: „Subiektywne oceny lub system ocen, którymi kieruje siĊ konsument, dokonując okreĞlonego wyboru. Preferencje pojawiają
siĊ wtedy, kiedy konsument wybiera jedną potrzebĊ czy teĪ dobro lub usáugĊ
z wielu moĪliwych. Wybór ten jest zwykle zdeterminowany uznawanym systemem wartoĞci” >Altkorn i Kramer 1998, 1988, s. 193–194@. Murray N. Rothbard rozwaĪając teoriĊ wyboru konsumenta, stwierdza: „Przedmiotem ekonomii jest analiza ludzkiego dziaáania. KaĪde dziaáanie ujawnia wybór oparty na
preferencji: preferencji jednej alternatywy w stosunku do innych” >Rothbard
2007, s. 465@. Zdaniem G. Backera, twórcy ekonomicznej teorii zachowaĔ ludzkich, relacje miĊdzy potrzebami odczuwanymi przez wspólnie gospodarujących
czáonków gospodarstwa domowego a moĪliwoĞciami ich zaspokojenia wyznaczają staáe preferencje dotyczące fundamentalnych aspektów Īycia, tj. zdrowia,
prestiĪu, zadowolenia itp. >Backer 1990, 1990, s. 27@. Preferencje odnoszą siĊ
takĪe do opinii konsumenta o danym produkcie. Konsument, biorąc pod uwagĊ
wáasne potrzeby, ocenia uĪytecznoĞü róĪnych produktów, przedkáadając jedne
nad drugie. Preferencje moĪna wiĊc okreĞliü jako subiektywne skale wartoĞciowania zachowaĔ konsumpcyjnych. Ujawniają siĊ one na rynku i modyÞkowane
dziaáaniem czynników ekonomicznych kreują popyt. Obserwując skutki decyzji
konsumentów, tj. zakupy realizowane przy danych cenach, i mając informacje
o zmianach cen rynkowych, moĪna wnioskowaü o preferencjach, jakimi kierują
siĊ konsumenci przy podejmowaniu decyzji. Preferencje konsumentów przejawiają siĊ w aktach jego wyboru, stąd w badaniach empirycznych struktura preferencji jest identyÞkowana ze strukturą wydatków gospodarstw domowych.

Cel i metodyka badaĔ
Pierwsza poáowa drugiej dekady XXI wieku byáa dla rynku ĪywnoĞciowego
w Polsce czasem wielu wyzwaĔ związanych m.in. z przezwyciĊĪaniem skutków
Ğwiatowego kryzysu Þnansowo-gospodarczego, rosyjskiego embarga i nienotowanej od 2003 roku deßacji. Spadkowi cen ĪywnoĞci towarzyszyáo zmniejszenie
siĊ tempa wzrostu cen konsumpcyjnych ogóáem, wydatna poprawa sytuacji dochodowej ludnoĞci oraz istotna zmiana struktury kosztów utrzymania spowodowana m.in. spadkiem cen noĞników energii i paliw. W kontekĞcie tych zjawisk
nasuwają siĊ pytania: Jak w tych warunkach ksztaátowaáy siĊ zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych związane z zaspokajaniem ĪywnoĞciowych
potrzeb? Czy byáy kontynuacją, czy odwróceniem dotychczasowych trendów?
Czy przebiegaáy zgodnie z oczekiwaniami uczestników rynku? Czy doprowadziáy do odbudowy poziomu spoĪycia ĪywnoĞci zdeprecjonowanego w czasie
kryzysu? W prezentowanym artykule podjĊto próbĊ znalezienia odpowiedzi na
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te pytania oraz korzystając z dorobku wiedzy teoretycznej i empirycznej, dokonano oceny reakcji konsumentów na zmianĊ uwarunkowaĔ popytowych na
rynku ĪywnoĞci w latach 2014–2015.
Do realizacji tego zamierzenia posáuĪyáa analiza zmian poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych na ĪywnoĞü oraz iloĞciowego spoĪycia
podstawowych grup ĪywnoĞci w gospodarstwach domowych w Polsce w latach
2014–2015 na tle lat wczeĞniejszych. Odwoáanie siĊ do lat wczeĞniejszych pozwoliáo na dokonanie ocen i porównaĔ zaobserwowanych zjawisk ekonomicznych z dáuĪszej perspektywy czasowej oraz wyciągniĊcie bardziej prawidáowych
wniosków. W artykule przedstawiono równieĪ kierunki i skalĊ zmian cen detalicznych ĪywnoĞci oraz wybranych komponentów inßacji. W aspekcie podmiotowym przeprowadzone badania obejmowaáy indywidualne gospodarstwa domowe, identyÞkowane w teorii ekonomii z pojĊciem „konsument” >Nasiáowski
2016, s. 40@. W badaniach bezpoĞrednich Gáówny Urząd Statystyczny (GUS) jako
jednostkĊ badania deÞniuje gospodarstwo domowe, które stanowi grupa osób
mieszkających razem i wspólnie utrzymujących siĊ. Z kolei badaniu nie podlegają gospodarstwa domowe zamieszkaáe w obiektach zbiorowego zakwaterowania
>GUS 2015a@. Zakres przedmiotowy podjĊtych analiz dotyczyá dochodów, wydatków i Þzycznego spoĪycia ĪywnoĞci na poziomie mikroekonomicznym oraz
indeksów cen detalicznych wybranych grup towarów i usáug konsumpcyjnych.
W artykule przedmiot badaĔ ograniczono do identyÞkacji zmian w strukturze
preferencji konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych ogóáem.
Podstawowym Ĩródáem danych statystycznych byáy wyniki badaĔ budĪetów
gospodarstw domowych GUS z 2008 roku i z lat 2013–2015 oraz publikowane przez GUS szeregi czasowe charakteryzujące badane kategorie cenowe. Dane
budĪetowe obejmowaáy m.in. poziom przeciĊtnych miesiĊcznych dochodów
rozporządzalnych w przeliczeniu na osobĊ oraz poziom caákowitych wydatków
gospodarstw domowych, w tym na ĪywnoĞü i napoje bezalkoholowe oraz poszczególne grupy artykuáów ĪywnoĞciowych. W celu scharakteryzowania cenowych determinant popytu posáuĪono siĊ szacowanymi przez GUS wskaĨnikami
cen detalicznych towarów i usáug konsumpcyjnych, tj. zagregowanymi Ğredniorocznymi indeksami cen o staáej i zmiennej podstawie. Szczegóáowy obraz zmian
cen uzyskano przez porównanie indeksów cząstkowych, tj. wzglĊdnych zmian
cen mniejszych grup produktów. Istotnym Ĩródáem informacji byáa takĪe literatura
przedmiotu oraz wáasne analizy statystyki rynkowej. W badaniach zastosowano
metody analizy statystycznej i ekonomicznej, rozumowaĔ indukcyjnych i dedukcyjnych, a w szczególnych przypadkach posáuĪono siĊ metodą analizy opisowej,
metodą porównaĔ w czasie oraz heurystyczną (odwoáującą siĊ do wiedzy i wáasnego doĞwiadczenia). Zaobserwowane zjawiska ekonomiczne przedstawiono
w formie opisowej i graÞcznej (tabele i wykresy).
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Przyczyny i skala deßacji na rynku ĪywnoĞciowym
w Polsce w latach 2014–2015
W czasie ostatniego Ğwiatowego kryzysu Þnansowo-gospodarczego na rynkach miĊdzynarodowych utrzymywaáy siĊ stosunkowo wysoka inßacja i duĪy
wzrost cen ĪywnoĞci, stymulując silnie dynamikĊ cen na polskim rynku ĪywnoĞciowym >ĝwietlik 2009, Marczewski 2011, ĝwietlik 2013a, The World Bank
2014]. W 2013 roku, w porównaniu z 2008 rokiem, w Polsce ceny ĪywnoĞci
zwiĊkszyáy siĊ o 20,5%, przy wzroĞcie Ğredniego poziomu cen towarów i usáug
konsumpcyjnych o 15,9% (tab. 1). DuĪy wzrost Ğwiatowych cen surowców energetycznych doprowadziá do istotnego podroĪenia krajowych noĞników energii
i paliw oraz wzrostu kosztów utrzymania mieszkania i transportu, istotnie obciąĪających budĪety rodzin.
Tabela 1
WskaĨniki cen wybranych grup towarów i usáug konsumpcyjnych w Polsce w latach
2013–2015
Wyszczególnienie
Towary i usáugi konsumpcyjne
Napoje alkoholowe i tytoĔ
UĪytkowanie mieszkania i noĞniki
energii
noĞniki energii
Transport
paliwa do prywatnych Ğrodków
transportu
ĩywnoĞü i napoje bezalkoholowe
ĩywnoĞü
Pieczywo i produkty zboĪowe
Ziemniaki, warzywa
i przetwory
Owoce i przetwory
MiĊso i przetwory miĊsne
miĊso wieprzowe
Ryby i owoce morza
Táuszcze jadalne
masáo
Artykuáy mleczarskie
Jaja
Cukier i wyroby cukiernicze
cukier
Napoje bezalkoholowe

2013
2014
2015
2008 = 100
rok poprzedni = 100
2013 = 100
115,9
100,9 100,0
99,1
99,1
128,7
103,5 103,7 101,2
104,9
129,1

102,0

101,4

100,7

102,1

131,0
117,3

99,5
98,2

100,1
97,7

100,1
91,1

100,2
89,0

126,1

96,0

96,6

86,5

83,6

119,9
120,5
120,9

102,0
102,2
101,1

99,1
99,1
100,1

98,3
98,2
99,6

97,4
97,3
99,7

118,7

110,7

96,4

99,3

95,7

119,0
124,1
119,9
131,1
122,4
124,2
109,3
138,9
122,1
137,2
114,5

102,2
101,8
100,8
101,1
102,1
104,2
102,2
93,3
98,3
91,7
100,3

97,2
98,9
97,0
100,0
99,7
102,5
103,8
93,7
93,5
71,2
99,7

101,7
97,0
94,0
99,7
93,6
89,9
96,9
98,0
99,1
91,0
996

98,9
95,9
91,2
99,7
93,3
92,1
100,6
91,8
92,7
64,8
99,3

ħródáo: GUS [2009–2016b], niepublikowane dane GUS i obliczenia wáasne.
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W 2012 roku rozpocząá siĊ proces zmniejszania siĊ cen ĪywnoĞci na globalnych rynkach trwający przez trzy kolejne lata2. Wedáug FAO w 2015 roku,
w porównaniu z 2011 rokiem, Ğwiatowe ceny ĪywnoĞci obniĪyáy siĊ przeciĊtnie o 28,2%, po wzroĞcie o 42,4% w latach 2008–2011 >FAO 2017@. Zjawiska te
nie pozostaáy bez wpáywu na polski rynek ĪywnoĞciowy. W 2013 roku w Polsce
wzrost cen ĪywnoĞci wyraĨnie spowolniá, a w 2014 roku byá ujemny, przy stabilizacji Ğredniego poziomu cen konsumpcyjnych. W 2015 roku spadek cen ĪywnoĞci
zwiĊkszyá siĊ, powodując obniĪkĊ cen konsumpcyjnych ogóáem (rys.).
135
130
125
120
115
110
105

Towary i usáugi konsumpcyjne
ĩywnoĞü i napoje bezalkoholowe
UĪytkowanie mieszkania i noĞniki energii
Paliwa do prywatnych Ğrodków transportu

100
95
90
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Rysunek
Dynamika cen wybranych grup towarów i usáug konsumpcyjnych w latach 2008–2015
(2008 r. = 100)
ħródáo: GUS [2016] i obliczenia wáasne.

Deßacja na rynku ĪywnoĞciowym byáa w Polsce zjawiskiem nienotowanym
od lat 2002–20033, a Ğrednioroczny spadek cen towarów i usáug konsumpcyjnych
wystąpiá po raz pierwszy w okresie po 1989 roku. Zadecydowaáy o nim gáównie
czynniki zewnĊtrzne, w tym zwáaszcza duĪy spadek cen surowców energetycznych4 i rolno-ĪywnoĞciowych na rynkach Ğwiatowych, spowolnienie globalnego
popytu i związane z tym skurczenie siĊ zagranicznych rynków zbytu oraz niska
dynamika cen w otoczeniu polskiej gospodarki (zerowa stopa inßacji w streÞe
euro). Do obniĪenia siĊ cen podstawowych surowców rolnych na Ğwiecie przyczyniáy siĊ przede wszystkim korzystne warunki agroprzyrodnicze w 2014 roku
i w I póároczu 2015 roku, a w Polsce dodatkowo – rosyjskie embargo na import produktów ĪywnoĞciowych m.in. z krajów UE oraz utrata przez polskich producen2

Do lutego 2016 roku.
W 2002 roku ceny ĪywnoĞci i napojów bezalkoholowych obniĪyáy siĊ o 0,7%, a w 2003 roku
o 1,0% r/r.
4
Spadek cen dotyczyá gáównie ropy naftowej, a takĪe wĊgla kamiennego i gazu, czyli surowców
energetycznych silnie skorelowanych z dynamiką cen ĪywnoĞci.
3
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tów moĪliwoĞci zbytu wieprzowiny na wielu zagranicznych rynkach w związku
z wykryciem w Polsce ognisk afrykaĔskiego pomoru ĞwiĔ >ĝwietlik 2016, s. 17,
22–27@.
W 2015 roku, w porównaniu z 2013 rokiem, obniĪyáy siĊ w Polsce ceny
wszystkich podstawowych grup produktów ĪywnoĞciowych, z wyjątkiem artykuáów mleczarskich. Istotnie zmalaáy m.in. ceny cukru, táuszczów wieprzowych,
miĊsa wieprzowego, jaj, masáa i miĊsa drobiowego. Korzystnie dla konsumentów
ksztaátowaáy siĊ takĪe ceny pozostaáych grup towarów i usáug konsumpcyjnych,
w tym zwáaszcza usáug bytowych, w związku z wyhamowaniem dynamiki cen noĞników energii i gáĊbokim spadkiem cen paliw do prywatnych Ğrodków transportu.

Miejsce ĪywnoĞci w strukturze konsumpcji
Deßacji towarzyszyá wzrost aktywnoĞci gospodarczej Polski, poprawa sytuacji na rynku pracy i przyspieszenie dynamiki wzrostu dochodów ludnoĞci. Na
podstawie rachunków narodowych GUS szacuje, Īe w 2015 roku, w stosunku do
2013 roku, dochody realne w sektorze gospodarstw domowych zwiĊkszyáy siĊ
o 5,9%, wobec wzrostu o 1,7% w dwóch poprzednich latach. Z badaĔ budĪetów
gospodarstw domowych wynika, Īe w 2015 roku przeciĊtne miesiĊczne dochody
rozporządzalne w przeliczeniu na 1 osobĊ w gospodarstwach domowych ogóáem
byáy o 3,7% wiĊksze niĪ w 2013 roku, podczas gdy w latach wczeĞniejszych
wykazywaáy tendencjĊ malejącą (tab. 2). Spadek bezrobocia i znaczny wzrost
páac realnych przyczyniáy siĊ do poprawy nastrojów konsumentów [GUS 2015b]
i oĪywienia popytu konsumpcyjnego, w tym takĪe na ĪywnoĞü (tab. 3).
Tabela 2
PrzeciĊtne miesiĊczne dochody rozporządzalne i wydatki na osobĊ w gospodarstwach domowych w latach 2009, 2013–2015
Wyszczególnienie
Dochód rozporządzalny [zá/os.]

2009

2013

2014

2015

1114,49

1299,07

1340,44

1386,16

Dynamika realna – rok poprzedni = 100

103,0

100,7

103,2

104,3

Wydatki ogóáem [zá/os.]

956,68

1061,70

1078,74

1091,19

Dynamika realna – rok poprzedni = 100
Wydatki na ĪywnoĞü i napoje bezalkoholowe
[zá/os.]
W wydatkach ogóáem [%]
Dynamika realna – rok poprzedni = 100

102,2

100,1

101,6

102,1

240,08

264,36

263,34

262,32

99,8

98,2

100,5

101,3

25,1

24,9

24,4

24,0

7,4

9,9

15,4

15,6

W wydatkach ogóáem [%]
Wydatki na gastronomiĊ w wydatkach
na ĪywnoĞü i napoje bezalkoholowe [%]
ħródáo: GUS [2016, s. 283–284] i obliczenia wáasne.

82
Tabela 3
Dynamika realnych wydatków i struktura przeciĊtnych miesiĊcznych nominalnych wydatków
na 1 osobĊ w gospodarstwach domowych

Wydatki ogóáem

Dynamika
wydatków
realnych
2013/
2015/
/2008
/2013
= 100
= 100
101,3
103,7

Towary i usáugi konsumpcyjne

101,5

103,4

95,7

95,8

95,6

95,6

ĩywnoĞü i napoje bezalkoholowe
Napoje alkoholowe, wyroby
tytoniowe i narkotyki
Towary nieĪywnoĞciowe i usáugi

95,4

101,9

25,6

24,9

24,4

24,0

89,1

94,5

2,6

2,6

2,5

2,5

Wyszczególnienie

odzieĪ i obuwie
UĪytkowanie mieszkania lub
domu i noĞniki energii
noĞniki energii
wyposaĪenie mieszkania
i prowadzenie gospodarstwa
domowego
zdrowie

Struktura [%]

2008

2013

2014

2015

100,0

100,0

100,0

100,0

104,8

104,9

65,9

66,7

67,1

67,4

135,1

121,5

5,5

5,1

5,4

5,4

100,0

97,5

18,9

20,8

20,1

20,1

102,8

95,6

10,7

12,2

11,5

11,4

92,5

111,2

5,5

4,7

4,9

5,0

105,9

104,6

4,8

5,1

5,0

5,3

transport

95,8

105,1

10,1

9,6

9,2

8,8

áącznoĞü

141,2

98,3

4,8

5,2

5,0

5,0

rekreacja i kultura

90,6

104,4

7,9

6,5

6,5

6,7

edukacja

97,3

91,7

1,2

1,2

1,1

1,0

restauracje i hotele

142,4

144,1

2,0

2,9

4,2

4,2

pozostaáe towary i usáugi

116,2

106,4

5,2

5,8

5,8

5,9

97,9

110,3

4,3

4,2

4,4

4,4

Wydatki pozostaáe

ħródáo: GUS [2009–2016a] i obliczenia wáasne.

Z danych zawartych w tabelach 2 i 3 wynika, Īe pomiĊdzy 2013 a 2015 rokiem
w gospodarstwach domowych ogóáem przeciĊtne miesiĊczne realne wydatki na
zakup towarów i usáug konsumpcyjnych (w przeliczeniu na osobĊ) wzrosáy o 3,4%,
w tym na ĪywnoĞü i napoje bezalkoholowe o 1,9%. Wzrost efektywnego popytu
na ĪywnoĞü nastąpiá po piĊciu latach systematycznych spadków. Jego skalĊ moĪna okreĞliü jako umiarkowaną, choü spadek cen ĪywnoĞci byá wiĊkszy niĪ ogólnego poziomu cen. „OszczĊdnoĞci” z tego tytuáu gospodarstwa domowe ulokowaáy na innych rynkach. Przyspieszeniu ulegáa dynamika realnych wydatków na
towary nieĪywnoĞciowe i usáugi, w tym zwáaszcza te związane z wyposaĪeniem
mieszkania i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Byáo to odwróceniem
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tendencji obserwowanej w okresie spowolnienia gospodarczego, kiedy realne
wydatki na zakup tych towarów zmalaáy o 7,5%. Spadek cen ĪywnoĞci umoĪliwiá zrealizowanie zakupów dóbr i usáug odáoĪonych w czasie z powodu kryzysu.
Znacząco wzrosáy realne wydatki gospodarstw domowych na usáugi restauracyjne i hotelowe, odzieĪ, obuwie oraz transport. ZwiĊkszyá siĊ popyt na towary
i usáugi związane ze zdrowiem oraz rekreacją i kulturą. Spadáy natomiast realne wydatki na edukacjĊ oraz na alkohol i tytoĔ, co byáo kontynuacją trendów
z lat wczeĞniejszych. Zmalaáy takĪe realne wydatki na uĪytkowanie mieszkania
i noĞniki energii oraz áącznoĞü (tab. 3). Szczególne znaczenie miaáo obniĪenie
siĊ kosztów usáug bytowych i noĞników energii, stanowiących sztywną pozycjĊ
w budĪetach rodzin. Mniej páacąc za gaz czy opaá, gospodarstwa domowe mogáy
wiĊcej pieniĊdzy przeznaczyü na zaspokojenie innych potrzeb.
Efektem obniĪenia siĊ cen ĪywnoĞci i poprawy sytuacji dochodowej ludnoĞci byá m.in. dynamiczny wzrost popytu na usáugi gastronomiczne. W 2015 roku, w porównaniu z 2013 rokiem, przeciĊtne miesiĊczne wydatki gospodarstw
domowych na gastronomiĊ zwiĊkszyáy siĊ realnie o 51,6%. W 2015 roku udziaá
nominalnych wydatków na Īywienie poza domem w wydatkach gospodarstw
domowych na ĪywnoĞü i napoje bezalkoholowe wyniósá 15,6%, wobec 9,9%
w 2013 roku i 6,8% w 2008 roku.
Istotnie zmieniáa siĊ struktura wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Generalnie moĪna wskazaü dwa zasadnicze kierunki przemian dokonujące siĊ w tej strukturze. Pierwszy wiąĪe siĊ ze spadkiem udziaáu wydatków
na ĪywnoĞü i napoje bezalkoholowe w caáoĞci wydatków, a drugi ze wzrostem
udziaáu wydatków na towary nieĪywnoĞciowe i usáugi. W 2015 roku przeciĊtne
miesiĊczne wydatki na ĪywnoĞü i napoje bezalkoholowe w przeliczeniu na osobĊ
w gospodarstwach domowych ogóáem stanowiáy 24,0% wydatków caákowitych,
w 2013 roku – 24,9%, a w 2008 roku – 25,6%. Spadek udziaáu ĪywnoĞciowych
wydatków w domowych budĪetach w okresie spowolnienia gospodarczego byá
efektem ograniczenia popytu na ĪywnoĞü >ĝwietlik 2013b@, podczas gdy w latach
2014–2015 byá efektem obniĪenia siĊ cen artykuáów ĪywnoĞciowych. Drugi kierunek przemian w strukturze wydatków gospodarstw domowych odzwierciedla
znaczący wzrost rangi usáug i towarów nieĪywnoĞciowych, w tym m.in. usáug
Ğwiadczonych przez restauracje i hotele, odzieĪy i obuwia, wyposaĪenia mieszkania oraz grupy pod nazwą pozostaáe wydatki na towary i usáugi5 >GUS 2016,
s. 274–275@. Przeprowadzone analizy wskazują wyraĨnie na wzmoĪenie preferencji konsumentów dla tych dóbr i usáug w latach 2014–2015 w stosunku do lat
wczeĞniejszych (2009–2013).
Pozostaáe wydatki obejmują m.in.: Ğrodki higieny osobistej, kosmetyki, usáugi fryzjerskie, artykuáy papiernicze, biĪuteriĊ, usáugi finansowe i ubezpieczeniowe.
5
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W hierarchii konsumpcyjnych wydatków nie odnotowano znaczących zmian.
W latach 2014–2015 gospodarstwa domowe najwiĊksze preferencje przypisywaáy ĪywnoĞci. Na drugiej pozycji plasowaáo siĊ uĪytkowanie mieszkania i noĞniki
energii, na trzeciej transport, na czwartej rekreacja i kultura, a na piątej – tzw.
pozostaáe wydatki obejmujące m.in. higienĊ osobistą. Kolejne miejsca zajmowaáy wydatki na odzieĪ i obuwie, zdrowie, wyposaĪenie mieszkania i áącznoĞü oraz
usáugi restauracyjne i hotelowe. Najmniejszą wagĊ konsumenci przykáadali do
zakupów alkoholu i tytoniu oraz wydatków na edukacjĊ.

Popyt na podstawowe grupy ĪywnoĞci
W badaniach budĪetów gospodarstw domowych GUS wyróĪnia dziewiĊü
podstawowych grup wydatków ĪywnoĞciowych. Są to wydatki na: pieczywo
i produkty zboĪowe; miĊso, podroby i przetwory miĊsne; ryby i owoce morza;
mleko; sery i jaja; oleje i pozostaáe táuszcze; owoce; warzywa; grupĊ obejmującą: cukier, dĪem, miód, czekoladĊ i wyroby cukiernicze oraz napoje bezalkoholowe. W niniejszym artykule wydatki rozpatrywane bĊdą w podziale na dziesiĊü
grup, z wyodrĊbnieniem wydatków na artykuáy mleczarskie oraz jaja. Analizując
zawarte w tabeli 4 dane obrazujące poziom i dynamikĊ tych wydatków, moĪna
zauwaĪyü, Īe w 2015 roku, w porównaniu z 2013 rokiem, wraz ze spadkiem cen
ĪywnoĞci konsumenci ograniczyli pulĊ pieniĊdzy na zakup artykuáów ĪywnoĞciowych i napojów bezalkoholowych Ğrednio o 0,8%.
Znacząco spadáy nominalne wydatki na táuszcze (o 8,6%) i jaja (o 7,6%).
W mniejszym stopniu, bo o 2,4%, ograniczono wydatki na artykuáy mleczarskie
i miĊsne, a w najmniejszym – na pieczywo i produkty zboĪowe (o 0,8%). Wzrosáy natomiast preferencje gospodarstw domowych dla owoców, ryb, warzyw
i napojów bezalkoholowych, co znalazáo wyraz w zwiĊkszeniu wydatków na
zakup tych produktów o 1,1 – 8,8%.
W ocenie zmian rzeczywistego popytu na poszczególne grupy artykuáów
ĪywnoĞciowych niezbĊdne jest odniesienie nominalnych wydatków do cen tych
towarów páaconych przez konsumentów. Wyniki przeprowadzonych obliczeĔ
pokazują, Īe najbardziej, bo o 10,0% zwiĊkszyá siĊ popyt na owoce. Znacząco
wzrosáy realne wydatki na ryby i warzywa (po 5,5%). Byáo to interesujące zjawisko, gdyĪ w badanym okresie cena ryb wzrosáa wzglĊdem pozostaáych produktów biaáka zwierzĊcego. WzmoĪenie popytu na warzywa wynikaáo z dąĪenia
konsumentów do odbudowy niskiego poziomu spoĪycia tych produktów z lat
2012–2013. Wzrosáy realne wydatki na napoje bezalkoholowe (o 3,7%), na grupĊ produktów obejmującą: cukier, dĪem, miód, czekoladĊ i wyroby cukiernicze
(o 2,5%) oraz na artykuáy miĊsne (o 1,7%) i jaja (o 0,7%). Zmniejszyáy siĊ na-
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Tabela 4

PrzeciĊtne miesiĊczne wydatki gospodarstw domowych na wybrane grupy artykuáów ĪywnoĞciowych

ĩywnoĞü i napoje bezalkoholowe

231,14

264,36

262,32

Dynamika
wydatków
realnych [%]
2013/
2015/
/2008
/2013
= 100
= 100
95,4
101,9

ĩywnoĞü

212,08

241,60

238,89

94,6

Pieczywo i produkty zboĪowe

38,32

41,28

40,94

89,1

99,5

MiĊso, podroby i przetwory miĊsne

62,06

70,73

69,00

91,9

101,7

PrzeciĊtne miesiĊczne
wydatki [zá/os.]
Wyszczególnienie
2008

2013

2015

101,6

Ryby i przetwory rybne

6,87

8,10

8,52

92,2

105,5

Mleko i produkty mleczne

28,49

30,3

29,57

97,3

97,0

Jaja

5,06

6,71

6,20

95,5

100,7

Oleje i pozostaáe táuszcze*

11,06

11,87

10,85

87,7

98,0

Owoce i przetwory

13,79

15,01

16,33

91,5

110,0

Warzywa i przetwory
Cukier, dĪem, miód, czekolada
i wyroby cukiernicze
Napoje bezalkoholowe

24,09

27,95

28,25

97,7

105,6

13,94

16,84

16,00

98,9

102,5

19,07

22,76

23,43

104,2

103,7

*

Zgodnie z klasyfikacją produktów obowiązującą od 2013 roku, wydatki na táuszcze nie obejmują wydatków na boczek surowy.
ħródáo: GUS [2009–2016a], niepublikowane dane GUS i obliczenia wáasne.

tomiast realne wydatki gospodarstw domowych na produkty mleczne (o 3,0%),
táuszcze (o 2,0%) oraz pieczywo i produkty zboĪowe (o 0,5%).
JeĞli przyjrzeü siĊ hierarchii wydatków gospodarstw domowych na ĪywnoĞü,
moĪna zauwaĪyü, Īe najbardziej preferowane są artykuáy miĊsne, które w 2015 roku absorbowaáy 28,9% wydatków ĪywnoĞciowych. Dalsza kolejnoĞü produktów
ĪywnoĞciowych, które najchĊtniej spoĪywali polscy konsumenci, byáa nastĊpująca: pieczywo i produkty zboĪowe (17,1%), artykuáy mleczarskie (12,4%),
warzywa (11,8%), owoce (6,8%), cukier i wyroby cukiernicze (6,7%), táuszcze
(4,6%), ryby (3,6%), jaja (2,6%). Przeprowadzone analizy dowodzą, Īe w tej
dziedzinie preferencje konsumentów ulegają zmianom. Porównując strukturĊ
wydatków gospodarstw domowych na ĪywnoĞü w 2015 roku ze strukturą w latach 2013 i 2008 moĪna dostrzec wyraĨny efekt substytucyjny polegający na zastĊpowaniu miĊsa rybami oraz osáabienie preferencji przypisywanych táuszczom
i artykuáom zboĪowym, przy wzmocnieniu rangi warzyw i owoców.
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Substytucje wewnątrzgrupowe
Przyrost wydatków realnych nie jest równoznaczny z faktycznym wzrostem
poziomu konsumpcji. Na wielkoĞü popytu mierzonego wartoĞcią wydatków
wpáywają nie tylko ceny towarów, ale takĪe struktura koszyka zakupów. Odpowiednim miernikiem zmian w konsumpcji jest wiĊc wolumen spoĪycia. W tabeli
5 zestawiono przeciĊtne miesiĊczne spoĪycie monitorowanych przez GUS podstawowych artykuáów ĪywnoĞciowych na osobĊ w gospodarstwach domowych
ogóáem w latach 2013 i 2015. Analizując je, moĪna zauwaĪyü zmniejszenie siĊ
wolumenu spoĪycia ĪywnoĞci. ZáoĪyáy siĊ na to malejące spoĪycia wiĊkszoĞci
jej grup (wszystkich, z wyjątkiem miĊsa i owoców). W celu empirycznej weTabela 5

PrzeciĊtne miesiĊczne spoĪycie wybranych artykuáów ĪywnoĞciowych w gospodarstwach domowych
2013
Wyszczególnienie
Pieczywo i produkty zboĪowe
MiĊso i przetwory

2015

6,06

2013
= 100
94,0

kg/osobĊ
6,45
5,26

5,27

100,2

miĊso woáowe

0,08

0,09

112,5

miĊso wieprzowe

1,30

1,34

103,1

miĊso drobiowe

1,51

1,53

101,3

Ryby i przetwory

0,34

0,33

97,1

Mleko i przetwory

5,18

4,94

95,4

0,38

0,40

105,3

sery dojrzewające
twarogi

0,44

0,43

97,7

Jaja [szt.]

12,17

11,76

96,6

Táuszcze

1,23

1,15

93,5

masáo

0,25

0,26

104,0

0,09

0,08

88,9

Owoce

pozostaáe táuszcze zwierzĊce

3,43

3,59

104,7

Warzywa

9,03

8,68

96,1

4,03

3,69

91,6

1,89

1,83

96,8

ziemniaki
Cukier, dĪem, miód, czekolada i wyroby cukiernicze

1,17

1,09

93,2

Kawa, herbata, kakao i czekolada w proszku

cukier

0,25

0,24

96,0

Napoje bezalkoholowe [l]

8,28

9,07

109,5

ħródáo: GUS [2014, 2016, s. 167–169], niepublikowane dane GUS i obliczenia wáasne.
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ryÞkacji zjawiska zsumowano przeciĊtne miesiĊczne spoĪycie artykuáów ĪywnoĞciowych na osobĊ. Zgodnie z wynikami obliczeĔ w 2015 roku caákowita
masa spoĪywanej ĪywnoĞci wyniosáa 41,9 kg, podczas gdy dwa lata wczeĞniej
wynosiáa 42,2 kg6. Spadkowi iloĞciowej konsumpcji ĪywnoĞci towarzyszyá
wzrost poziomu wydatków realnych, co moĪe Ğwiadczyü o wzroĞcie udziaáu
w koszyku zakupów produktów o wyĪszej cenie jednostkowej. Wskazują na to
szczegóáowe analizy struktury koszyka ukazujące gáĊbokie zmiany iloĞciowe
i jakoĞciowe w obrĊbie kaĪdej grupy ĪywnoĞci.
W grupie produktów zboĪowych spadáa konsumpcja pieczywa, mąki i páatków Ğniadaniowych, a wzrosáa m.in. pieczywa chrupkiego, chleba tostowego,
waßi, rogalików, buáeczek, krakersów, pieczywa cukierniczego, ciast i ciasteczek. Wzrósá popyt na pizze i gotowe wyroby mączne: naleĞniki, krokiety, pierogi, kluski, tortille, paszteciki. Znacząco wzrosáo zainteresowanie konsumentów
ĪywnoĞcią dietetyczną produkowaną na bazie przetworów zboĪowych, koncentratami ciast w proszku oraz mieszankami do przygotowania wyrobów piekarniczych i ciastkarskich. W 2015 roku, w porównaniu z 2013 rokiem, gospodarstwa domowe zwiĊkszyáy wydatki realne na zakup tych produktów o 7,0–15,0%
>ĝwietlik 2015, 2016, s. 17, 40@.
WyraĨnie zmieniáy siĊ preferencje konsumentów wobec artykuáów miĊsnych – zmniejszający siĊ popyt na przetwory miĊsne, coraz wiĊkszy popyt na
miĊso surowe. Zmniejszenie siĊ cen wieprzowiny skutkowaáo nie tylko wzrostem konsumpcji miĊsa wieprzowego, lecz takĪe znaczącym, nienotowanym od
lat, zwiĊkszeniem siĊ popytu na woáowinĊ. Spadek cen kurcząt nie spowodowaá
zwiĊkszenia konsumpcji tego miĊsa, lecz miĊsa gĊsi, kaczek i indyków, tj. droĪszych rodzajów drobiu. Spadkowi spoĪycia wĊdlin towarzyszyá wzrost spoĪycia
pasztetów i wyrobów garmaĪeryjnych z miĊsa, takich jak: tatar, ßaki, kotlety,
ozory i szynka w galarecie, pieczeĔ rzymska, drób faszerowany, golonki, galarety i pasty miĊsne, kurczaki z roĪna, kurczaki wĊdzone itp. W latach 2014–2015
wzrost wydatków realnych na te wyroby siĊgaá 15,0%.
Poziom spoĪycia ryb w gospodarstwach domowych szacowany na podstawie danych budĪetowych GUS jest niepeánym jego obrazem, gdyĪ nie obejmuje
przetworów z ryb. Analiza wydatków na przetwory rybne wskazuje na dynamiczny wzrost spoĪycia tych produktów w ostatnich latach. Na tej podstawie
moĪna zakáadaü, Īe w 2015 roku áączna konsumpcja ryb i przetworów rybnych
W obliczeniach áącznej masy spoĪywanej ĪywnoĞci uwzglĊdniono spoĪycie: pieczywa i produktów zboĪowych, miĊsa i przetworów miĊsnych, ryb, produktów mlecznych, jaj, táuszczów
jadalnych, owoców i przetworów, warzyw i przetworów, cukru, dĪemów, miodu, czekolady
i wyrobów cukierniczych, lodów, kawy, herbaty, kakao w proszku, napojów bezalkoholowych
i soli. PrzyjĊto, Īe: 1 l mleka = 1,0293 kg, 1 jajo = 0,0556 g, 1 l oleju = 0,92 kg, 1 l napojów bezalkoholowych = 1 kg.
6
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utrzymaáa siĊ na takim samym poziomie, jak w 2013 roku. Wprawdzie ryby,
w przeciwieĔstwie do innych produktów, staniaáy w tym czasie minimalnie, lecz
spadek cen innych grup ĪywnoĞci pozwoliá konsumentom na wygospodarowanie
Ğrodków z przeznaczeniem na zakup ryb. Preferencje konsumentów w przypadku
tej grupy ĪywnoĞci byáy wyraĨnie okreĞlone. Konsumenci znacząco ograniczyli
spoĪycie ryb mroĪonych na rzecz ryb ĞwieĪych i owoców morza, tj. produktów
o wyĪszych cenach jednostkowych.
W grupie artykuáów mleczarskich przesuniĊcia strukturalne polegaáy
przede wszystkim na obniĪeniu siĊ udziaáu mleka páynnego w áącznej konsumpcji tych produktów, przy wzroĞcie udziaáu wyrobów mlecznych wysoko przetworzonych. Ograniczono spoĪycie twarogów, a zwiĊkszono serów dojrzewających. Spadkowi spoĪycia mleka pitnego i twarogów towarzyszyá wzrost popytu
gospodarstw domowych na napoje mleczne (keÞry, maĞlanki) i desery twarogowe, serki „Danio”, serki homogenizowane smakowe i „Danonki” oraz inne produkty na bazie mleka. Ich iloĞciowe spoĪycie nie jest monitorowane przez GUS.
Z badaĔ budĪetów gospodarstw domowych wynika, Īe w latach 2014–2015
wzrost realnych wydatków na te produkty wyniósá ponad 12,0%. SpoĞród táuszczów konsumenci najbardziej preferowali masáo oraz oliwĊ z oliwek. ĝwiadczy
o tym wydatny wzrost konsumpcji masáa, stymulowany spadkiem cen oraz stabilizacją popytu na oliwĊ z oliwek, przy graniczeniu spoĪycia pozostaáych táuszczów, w tym zwáaszcza wieprzowych.
W grupie owoców charakterystycznym zjawiskiem byáa substytucja produktów krajowych produktami z importu. Spadek konsumpcji jabáek (pomimo
obniĪki cen) zostaá z nawiązką zrekompensowany przez wzrost konsumpcji bananów, owoców jagodowych i pestkowych (o 6,0–13,0%) oraz pochodzących
gáównie z importu – gruszek, melonów, arbuzów, ananasów, granatów i kiwi
(o 27,0%).
Do spadku spoĪycia warzyw przyczyniáo siĊ przede wszystkim zmniejszenie konsumpcji ziemniaków. àączne spoĪycie warzyw pozostaáych nie ulegáo
zmianie, przy istotnych zmianach jego struktury. Zmalaáo spoĪycie pospolitych
warzyw gruntowych, w tym zwáaszcza marchwi, buraków i kapusty oraz warzyw kwaszonych (ogórków i kapusty). Znacząco natomiast wzrosáo zapotrzebowanie gospodarstw domowych na warzywa ciepáolubne (pomidory, papryka),
pieczarki, jak równieĪ przetwory warzywne, zwáaszcza pomidorowe i grzybowe,
mieszanki warzywne mroĪone, surówki oraz miksy produktowe (np. warzywa
z miĊsem). Wzrosáa popularnoĞü warzyw pochodzących z importu, w tym m.in.
bakáaĪanów, karczochów, kopru wáoskiego, endywii, a z rodzimych gatunków
– bobu, cykorii, cukinii, kabaczków, dyni, szparagów i brokuáów7. WyraĨnie
7

Potwierdzają to wyniki badaĔ Zakáadu Owoców i Warzyw IERiGĩ-PIB.
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wzrosáy preferencje konsumentów dla przetworów ziemniaczanych, takich jak:
purée, páatki ziemniaczane, placki ziemniaczane (równieĪ w proszku), kopytka,
pyzy, knedle, kiszka ziemniaczana, frytki i chipsy.
Spadkowi spoĪycia cukru towarzyszyá wydatny wzrost konsumpcji czekolady, wyrobów cukierniczych i lodów. O sile preferencji wobec czekolady
i wyrobów czekoladowanych Ğwiadczy fakt, Īe ich wzmoĪenie nastąpiáo pomimo
rosnących cen, spowodowanych wzrostem cen kakao na zagranicznych rynkach.
Zmalaáa natomiast konsumpcja dĪemów i marmolad, co wiązaáo siĊ gáównie
z ograniczeniem domowego przetwórstwa.
Przeprowadzone analizy pokazują, Īe ekonomiczne uwarunkowania związane ze spadkiem cen artykuáów ĪywnoĞciowych i wzrostem dochodów ludnoĞci
w latach 2013–2015 silnie zdeterminowaáy zachowania konsumentów na krajowym rynku ĪywnoĞciowym. Ich efektem byáa dekonsumpcja ĪywnoĞci, której
towarzyszyáy charakterystyczne przesuniĊcia wewnątrzgrupowych struktur oraz
zmiany jakoĞciowe przebiegające w kierunku wiĊkszego zainteresowania gospodarstw domowych produktami o wyĪszej jakoĞci i wiĊkszej wartoĞci dodanej,
produktów wygodnych w uĪyciu, oszczĊdzających czas na przygotowanie posiáków wpáywających na urozmaicenie i wartoĞü Īywieniową diety. Skáad koszyka dóbr ĪywnoĞciowych Ğwiadczy o tym, Īe wiĊksza ekonomiczna dostĊpnoĞü
ĪywnoĞci sprzyjaáa preferowaniu przez konsumentów droĪszego i jakoĞciowo
lepszego wariantu wyĪywienia.

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone analizy i rozwaĪania ukazują záoĪonoĞü zjawisk i problemów związanych z rozwojem konsumpcji ĪywnoĞci w latach 2014–2015 i pozwalają na sformuáowanie nastĊpujących ocen i wniosków:
1. W warunkach oĪywienia gospodarczego, przyspieszenia dynamiki wzrostu
dochodów ludnoĞci i spadku cen artykuáów ĪywnoĞciowych wzrosáa skáonnoĞü konsumentów do zakupów ĪywnoĞci. ZwiĊkszyá siĊ popyt gospodarstw
domowych na ĪywnoĞü mierzony realną wartoĞcią wydatków w ujĊciu na
osobĊ, po piĊciu latach ich bezwzglĊdnego spadku.
2. Wzrostowi popytu na ĪywnoĞü towarzyszyáy: spadek popytu na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe oraz przyspieszenie tempa wzrostu popytu na
artykuáy nieĪywnoĞciowe i usáugi.
3. Istotnie zmieniáa siĊ struktura wydatków konsumpcyjnych gospodarstw
domowych. Spadá udziaá wydatków ĪywnoĞciowych w caákowitych wydatkach, przy wzroĞcie rangi towarów nieĪywnoĞciowych i usáug w realizowanej konsumpcji. ObniĪyá siĊ udziaá wydatków na mieszkanie i noĞniki
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4.

5.

6.

7.

energii w wydatkach ogóáem, co umoĪliwiáo poprawĊ zaspokojenia pozostaáych potrzeb. Wzrósá natomiast udziaá wydatków na wyposaĪenie mieszkania, rekreacjĊ i kulturĊ oraz usáugi Ğwiadczone przez restauracje i hotele, tj.
wydatków bĊdących przedmiotem tzw. swobodnego wyboru, Ğwiadczących
o wzroĞcie poziomu Īycia i unowoczeĞnieniu procesu konsumpcji.
Jednostkowe spoĪycie artykuáów ĪywnoĞciowych w gospodarstwach domowych ulegáo doĞü duĪym zmianom o charakterze iloĞciowym i jakoĞciowym.
Analiza statystycznych poziomów spoĪycia poszczególnych grup produktów ĪywnoĞciowych i poszczególnych produktów w przeliczeniu na osobĊ
wskazuje na zmniejszenie siĊ wolumenu spoĪycia ĪywnoĞci.
Spadek áącznej masy spoĪywanej ĪywnoĞci na osobĊ, przy wzroĞcie wydatków realnych oznacza wybór droĪszego, jakoĞciowo lepszego wariantu wyĪywienia. Szczegóáowe analizy konsumpcji ujawniáy efekty substytucyjne
obniĪenia cen ĪywnoĞci polegające na wzroĞcie w koszyku zakupów udziaáu produktów o wyĪszych cenach jednostkowych, bardziej przetworzonych,
o wiĊkszej wartoĞci dodanej, wygodnych w uĪyciu, oszczĊdzających czas
na przygotowanie posiáków, wpáywających na urozmaicenie i wartoĞü Īywieniową diety.
Spadek cen ĪywnoĞci i wzrost siáy nabywczej dochodów doprowadziáy do
wzrostu znaczenia Īywienia poza domem i zwiĊkszenia popytu na usáugi
gastronomiczne.
Wskazane tendencje byáy obserwowane w latach wczeĞniejszych, lecz
w warunkach deßacji ulegáy wyraĨnemu nasileniu. Z tego moĪna wnioskowaü, Īe przemiany jakoĞciowe w spoĪyciu ĪywnoĞci mają charakter obiektywny i bĊdą kontynuowane niezaleĪnie od wahaĔ koniunktury, przy nieustannej substytucji pomiĊdzy grupami i w obrĊbie grup produktów.
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Abstrakt
Celem artykuáu jest zobrazowanie oraz ocena zmian poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych na ĪywnoĞü, a takĪe spoĪycia ĪywnoĞci w gospodarstwach domowych w warunkach deßacji w latach 2014–2015. W wyniku
przeprowadzonych analiz stwierdzono, Īe spoĪycie ĪywnoĞci ulegáo duĪym iloĞciowym i jakoĞciowym zmianom. Wzrosáy realne wydatki gospodarstw domowych na ĪywnoĞü, po spadkach notowanych w latach 2009–2013. JednoczeĞnie
nastąpiáo zmniejszenie wolumenu spoĪycia ĪywnoĞci, co oznacza przesuniĊcie
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preferencji konsumentów w kierunku droĪszego wariantu wyĪywienia. Zmalaá
popyt gospodarstw domowych na proste, nieprzetworzone produkty spoĪywcze,
a wzrósá – na artykuáy ĪywnoĞciowe wysoko przetworzone, o wyĪszej jakoĞci,
wygodne w uĪyciu, oszczĊdzające czas na przygotowanie posiáków, wpáywające
na urozmaicenie i podniesienie wartoĞci Īywieniowej diety. Znacznie wzrosáy
wydatki gospodarstw domowych na usáugi gastronomiczne. Skala tych zjawisk
wskazuje na wyraĨną zmianĊ preferencji nabywców ĪywnoĞci.
Sáowa kluczowe: deßacja, ceny ĪywnoĞci, gospodarstwo domowe, konsumpcja
ĪywnoĞci, wydatki na ĪywnoĞü

Consumer preferences in the food market in Poland
during deßation in 2014–2015
Abstract
The objective of this article is to illustrate the changes in prices of food products in Poland during 2013–2015, to assess the level and structure of household
expenditure and consumption of food during the period of deßation compared to
the previous period. On the basis of the analyses it was concluded that consumption of food changed considerably both quantitatively and qualitatively. After
Þve years of systematic decline, real household expenditure on food increased.
At the same time, there was a decrease in the volume of food consumed, which
shows a change in consumer preferences towards more expensive foods types.
The demand of households for simple, unprocessed food products fell, while that
for highly processed, time-saving in preparation, convenience foods of higher
quality and greater variety which increase the nutritional value of the diet, increased. Household expenditure on eating out grew signiÞcantly. The scale of these phenomena points to a permanent change in the preferences of consumers.
Key words: deßation, prices of foods, households, consumption of food, expenditure on food

