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Wprowadzenie

Liberalizacja	rynków	w skali	regionalnej	i globalnej	deter-
minuje	 nowe	 zachowania	 producentów	 i  konsumentów.	
Swobodny	przepływ	towarów,	usług,	ludzi	i kapitału	sprzyja	
również	 przenikaniu	 przez	 granice	 kultur	 i  zwyczajów.	
W  efekcie	 z  jednej	 strony	 obserwuje	 się	 powstawanie	
nowych	wartości,	często	przypisywanych	procesowi	globali-
zacji,	z drugiej	natomiast	postępuje	międzynarodowa	dyfu-
zja	 dotychczasowego	 dorobku	 cywilizacyjnego	 poszczegól-
nych	 narodów.	 Zjawiska	 te	 w  znacznym	 stopniu	 dotyczą	
również	sektora	rolno-spożywczego.

Umiędzynarodowienie	 sektora	 rolno-spożywczego	ma	
swoje	tradycje	w początkach	handlu	zagranicznego	–	płody	
rolne	były	jednym	z pierwszych	przedmiotów	międzynaro-
dowej	 wymiany.	 Można	 nawet	 postawić	 tezę,	 że	 handel	
żywnością	 stworzył	 warunki	 do	 rozszerzenia	 procesów	
umiędzynarodowienia	na	inne	sfery	aktywności.	Szczegól-
ną	rolę	należy	przypisać	tu	czynnikowi	kulturowemu,	który	
początkowo	 mógł	 stanowić	 barierę	 międzynarodowej	
współpracy,	ale	na	skutek	 intensyfikacji	powiązań	między	
krajami,	stał	się	ważnym	bodźcem	do	kreowania	strategii	
internacjonalizacji	 przedsiębiorstw.	 W  badanym	 sektorze	
w skali	globalnej	można	wskazać	obecnie	produkty,	które	
z  poziomu	 lokalnego	 i  regionalnego	 stały	 się	 produktami	
powszechnie	 dostępnymi	 na	 całym	 świecie,	 np.	 kawa,	
banany	czy	pieprz.	Podobnie	ukształtował	się	proces	inter-
nacjonalizacji	 lokalnych	 kuchni	 –	 dania	 kuchni	 włoskiej,	
chińskiej	czy	meksykańskiej	są	obecnie	dostępne	w restau-
racjach	na	wszystkich	kontynentach.	

Internacjonalizacja	polskiego	sektora	rolno-spożywcze-
go	wpisuje	się	w światowe	trendy.	Dodatkowo	członkostwo	
Polski	w Unii	Europejskiej	(UE),	wspólnym	rynku	28	krajów	
i ponad	500	mln	obywateli,	stwarza	szczególne	możliwości	
czerpania	korzyści	ze	współpracy	z zagranicą.	Współczesne 
rynki	żywności	w Europie	charakteryzują	się	bogatym	asor-
tymentem	krajowych	 i  zagranicznych	produktów	 spożyw-
czych.	 Daje	 to	 konsumentom	 możliwości	 swobodnego	
wyboru	 spośród	 dostępnych	 alternatyw,	 a  jednocześnie	
uwidacznia	 zróżnicowanie	 ich	 postaw	 i  zachowań	 wobec	
żywności	krajowej	i zagranicznej.	Czynnikiem,	który	w naj-
bliższej	 przyszłości	 może	 zakłócić	 ten	 stan	 rzeczy	 jest	
obserwowana	 w  wielu	 krajach	 cywilizacji	 zachodniej	 ten-
dencja	 upowszechniania	 elementów	 patriotyzmu	 gospo-
darczego.	 Koncentracja	 na	 produkcji	 krajowej	 i  jednocze-
sna	 marginalizacja	 popytu	 na	 dobra	 importowane	 może	

bowiem	wpływać	na	reorganizację	dotychczasowego	mię-
dzynarodowego	rynku	żywnościowego.

Celem	 niniejszego	 artykułu	 jest	 próba	 oceny	 wpływu	
internacjonalizacji	sektora	rolno-spożywczego	na	zachowa-
nia	 konsumentów	na	 rynku	 żywności	w Polsce.	Wykorzy-
stując	 literaturę	 przedmiotu,	 określono	 stopień	 umiędzy-
narodowienia	 konsumpcji	 żywności	 w  Polsce,	 wyrażony	
wartością	 importu,	 produkcji	 sprzedanej	 i  bezpośrednich	
inwestycji	 zagranicznych	 (BIZ),	 w  kontekście	 bieżących	
i przyszłych	uwarunkowań	w gospodarce	globalnej.	Doko-
nano	 również	 analizy	 zachowania	 konsumentów	 wobec	
zagranicznych	produktów	rolno-spożywczych,	co	pozwoliło	
na	 ocenę,	 w  jakim	 stopniu	 potencjalna	 dezintegracja	
gospodarcza	 Unii	 Europejskiej	 może	 implikować	 zmiany	
tego	rynku	w Polsce.	

Konsument w warunkach internacjonalizacji  
polskiego sektora rolno-spożywczego

Rosnąca	wymiana	handlowa	między	krajami,	otwarcie	
gospodarek	 oraz	 rozwój	 logistyki	 międzynarodowej	 spo-
wodowały,	że	na	polskim	rynku	żywności	pojawiła	się	zuni-
fikowana,	 globalna	 oferta	 towarowa,	 rosnąca	 pod	wzglę-
dem	 ilościowym	 i  coraz	bogatsza.	Ze	stosunkowo	ograni-
czonego	 wyboru	 produktów	 z  rynku	 krajowego,	 konsu-
menci	 zyskali	możliwość	 nabycia	 szerszego	 asortymentu,	
w  tym	produktów	dostępnych	przez	 cały	 rok,	 niezależnie	
od	 wahań	 sezonowych.	 Dokonując	 zakupu,	 mogą	 oni	
wybierać	spośród	tysięcy	produktów	pochodzących	niemal	
z całego	świata1.	

Analizując	postawy	konsumentów	w odniesieniu	do	ich	
zachowań	rynkowych,	dotyczących	nabywania	produktów	
ze	 względu	 na	 kraj	 pochodzenia,	 wyróżnić	 można	 trzy	
główne	 typy	 postaw:	 etnocentryczna	 (preferowanie	 pro-
duktów	 krajowych),	 internacjonalistyczna	 (preferowanie	
produktów	 zagranicznych)	 i  kosmopolityczna	 (tolerancja	
różnorodności	 pochodzenia	 produktu)2.	 Różnią	 się	 one	
w  zależności	 od	 profili	 socjodemograficznych	 konsumen-
tów,	 a  także	 ze	 względu	 na	 specyfikę	 produktów,	 wobec	
których	te	postawy	są	analizowane3.

Wzrost	importu	żywności	do	Polski	doprowadził	do	ryn-
kowej	konkurencji	międzyproduktowej,	konkurencji	produ-
centów,	 dostawców	 i  sprzedawców	 o  pozyskanie	 nabyw-
ców.	Wyroby	krajowe	zaczęto	postrzegać	jako	te	tradycyjne	
i typowe,	a nie	innowacyjne	i wyróżniające	się,	natomiast	te	
sprowadzane	 z  zagranicy	 spotykały	 się	 z  zaciekawieniem	
nabywców,	były	poszukiwane	i stały	się	symptomem	pozy-
cji	 społecznej	 czy	 zamożności	 konsumentów4.	 Tradycyjny	
konsument	krajowy	przekształcił	się	w konsumenta	global-
nego,	o internacjonalistycznej	postawie.	Preferuje	on	pro-
dukty	zagraniczne,	a nawet	globalne,	które	postrzega	jako	
lepsze	 niż	 rodzime	 wyroby,	 a  także	 jako	 pozwalające	 na	
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poznawanie	świata	oraz	odmiennych	upodobań	konsump-
cyjnych.	Dodatkowym	atutem	jest	wyróżnianie	się	w danym	
środowisku	 społecznym	 oraz	 przedstawienie	 siebie	 jako	
człowieka	 nowoczesnego5.	 Masowy	 napływ	 produktów	
zagranicznych	zwrócił	także	uwagę	na	możliwe	negatywne	
skutki	otwarcia	gospodarek	na	zagranicę:	napływ	kapitału	
i wyrobów	spoza	własnego	kraju	zaostrza	poziom	konku-
rencji	na	rynku	wewnętrznym,	przez	co	wpływa	na	sytuację	
na	krajowym	rynku	pracy6.	Należy	podkreślić,	 że	z powo-
dów	uwarunkowań	historycznych,	w Polsce	po	1989	roku	
towary	importowane,	szczególnie	z Zachodu,	kojarzyły	się	
z  bezwzględnie	 wyższą	 wartością	 i  jakością	 od	 produkcji	
rodzimej.	 Dopiero	 długi	 okres	 transformacji	 systemowej	
i  stopniowe	 dojrzewanie	 polskiego	 kapitalizmu	 postawiło	
krajowych	producentów	w korzystniejszym	położeniu.	

Globalizacja	produkcji	 żywności	 spowodowała	oddale-
nie	 konsumentów	 od	 obszarów	 produkcji	 żywności	 i  jej	
producentów,	 zwiększając	 liczbę	 uczestników	 łańcuchów	
dostaw	 żywności.	 Stworzyło	 to	 większy	 dystans	 między	
producentami	 a  konsumentami,	 stając	 się	 jednocześnie	
źródłem	 niepewności	 dla	 konsumentów,	 co	 do	 miejsca	
i sposobu	produkcji	żywności	oraz	jej	jakości.	Dłuższe	łań-
cuchy	dostaw	wpłynęły	również	na	zmianę	specyfiki	samych	
produktów,	które	stały	się	w większym	stopniu	przetworzo-
ne.	Wpłynęło	to	na	ograniczanie	dostępności	na	rynku	np.	
świeżych	 produktów	 o  utrwalonych	 wcześniej	 kolorach,	
zapachach	czy	smakach.	Efektem	tego	jest	rosnąca	wśród	
konsumentów	 tendencja	 do	 preferowania	 lokalnych	 lub	
krajowych	 produktów	 żywnościowych7.	 Zdaniem	 konsu-
mentów	 lokalne	 pochodzenie	 żywności	 jest	 wskaźnikiem	
jej	jakości,	pozwala	także	wspierać	lokalnych	producentów	
i unikać	długich	dystansów	pokonywanych	przez	zagranicz-
ne	 produkty	 spożywcze8.	 Pochodzenie	 produktów	 oraz	
przejrzystość	łańcucha	żywnościowego	stało	się	przedmio-
tem	 zwiększonego	 zainteresowania	 konsumentów,	 m.in.	
w wyniku	rosnącej	świadomości	problemów	związanych	ze	
zdrowiem	 i  środowiskiem9.	 Małe,	 lokalne	 gospodarstwa	
i producenci	żywności	lokalnej	przyczyniają	się	do	tworze-
nia	zrównoważonych	sieci	dostaw	żywności,	które	postrze-
gane	 są	 jako	 co	 najmniej	 częściowe	 rozwiązanie	 proble-
mów	 środowiskowych,	 społecznych	 i  gospodarczych10.	
Przykładowo	w Norwegii	 liczba	konsumentów,	którzy	pre-
ferowali	żywność	lokalną	/	krajową	wzrosła	z 36%	w 2009	
roku	do	44%	w roku	2013.	Podobnie,	liczba	konsumentów,	
którzy	byli	skłonni	zapłacić	wyższą	cenę	za	żywność	produ-
kowaną	w kraju	czy	lokalnie	wzrosła	z 56%	w 2009	roku	do	
67%	w 2013	roku,	a następnie	do	72%	w 2015	roku11.	

Na	gotowość	do	zapłaty	wyższej	ceny	za	dany	produkt	
wpływ	mają	m.in.	 informacje	umieszczone	na	jego	etykie-
cie	 dotyczące	 pochodzenia	 i  systemu	 produkcji.	 Łatwa	
i poprawna	identyfikacja	kraju	pochodzenia	produktu	jest	
podstawowym	warunkiem	 świadomego	wyboru	 i  zakupu	
przez	konsumenta	produktu	krajowego	lub	zagranicznego.	
Znaczenie	 informacji	 o  kraju	 pochodzenia	 produktu	
w  kształtowaniu	 percepcji	 konsumentów,	 ich	 preferencji	
i  zachowań	 zakupowych	 to	 jeden	 z  najstarszych	 i  najczę-
ściej	badanych	tematów	w literaturze	z zakresu	marketin-
gu	międzynarodowego	 i  zachowań	 konsumenckich12.	 Do	

głównych	 identyfikatorów	 kraju	 pochodzenia	 produktu	
zaliczyć	należy	m.in.	symbol	i nazwę	marki,	rynkową	nazwę	
produktu,	kod	kreskowy13.	Uważa	się,	że	informacja	o kraju	
pochodzenia	 produktu	 może	 służyć	 jako	 wskaźnik	 jego	
jakości,	 a  także	 umożliwia	 wykorzystanie	 pozytywnego	
wizerunku	danego	kraju	do	podkreślenia	więzi	konsumen-
ta	z produktem	i krajem	jego	pochodzeniem.	Ponadto	jest	
istotna	 szczególnie	 dla	 konsumentów,	 którzy	 preferują	
produkty	określonego	pochodzenia	w oparciu	o różne	kon-
cepcje	psychologiczne,	np.	etnocentryzm	konsumencki14.	

Polskie	pochodzenie	produktu	ma	znaczenie	dla	dużej	
części	nabywców	krajowych	produktów	żywnościowych15.	
Dostrzegają	to	również	niektóre	z sieci	handlowych,	które	
prowadzą	kampanie	promocyjne	podkreślające	posiadanie	
w  swojej	 ofercie	 produktów	 wytworzonych	 w  Polsce16.	
W  tej	 sytuacji	 uwarunkowane	 kulturowo	 zwyczaje	 żywie-
niowe,	 smak	 i  tradycja	 polskiej	 żywności	 w  połączeniu	
z  zaufaniem	 konsumentów	 do	 krajowej	 żywności	 mogą	
stanowić	skuteczne	„narzędzie”	konkurowania	z produkta-
mi	 z  innych	 krajów.	 Producenci	 muszą	 jednak	 dążyć	 do	
przystosowywania	 się	 do	 rosnącej	 świadomości	 konsu-
mentów	co	do	wpływu	sposobu	odżywiania	się	zarówno	na	
ich	zdrowie,	jak	i środowisko	naturalne.

Powiązania międzynarodowe polskiego rynku 
żywnościowego

Obecny	 stan	 międzynarodowych	 powiązań	 polskiego	
sektora	 rolno-spożywczego	wyraża	 się	 zarówno	w  formie	
czynnej,	jak	i biernej.	Internacjonalizacja	czynna	sektora	to	
wszelaka	 aktywność	 krajowych	 producentów	 na	 rynkach	
zagranicznych,	zazwyczaj	w formie	eksportu	lub	inwestycji.	
Natomiast	 bierna	 forma	 umiędzynarodowienia	 wiąże	 się	
z  napływem	 na	 rynek	 krajowy	 produktów	 zagranicznych	
(import)	 oraz	 kapitału17.	 Z  punktu	 widzenia	 konsumenta	
kluczową	rolę	odgrywa	 internacjonalizacja	bierna	–	wsku-
tek	tego	procesu	na	rynku	krajowym	dostępne	są	produkty	
zagraniczne	 zarówno	 sprowadzone	 spoza	 kraju,	 jak	
i wyprodukowane	lokalnie,	ale	przez	inwestorów	zagranicz-
nych18.	W konsekwencji	często	pojawia	się	problem,	czy	do	
produktów	żywnościowych	rodzimej	produkcji	należy	zali-
czać	również	te	wyprodukowane	w Polsce,	ale	w przedsię-
biorstwach	z obcym	kapitałem.	Z jednej	strony	są	to	zazwy-
czaj	 towary	 wytworzone	 w  oparciu	 o  krajowe	 surowce	
i  zasoby	 ludzkie,	 z  drugiej	 natomiast	 zarówno	 ich	marka,	
jak	 i  układ	właścicielski	 noszą	 znamiona	 umiędzynarodo-
wienia.	Podobne	wątpliwości	można	mieć	przy	produktach	
wytworzonych	 w  kraju,	 ale	 z  importowanych	 surowców.	
Można	 zatem	wyodrębnić	 trzy	 grupy	 produktów,	 których	
pochodzenie	jest	mieszane:
1)	 wyprodukowane	w oparciu	o krajowe	zasoby	w przed-

siębiorstwach	z obcym	kapitałem,
2)	 wyprodukowane	z surowców	importowanych	w przed-

siębiorstwach	z krajowym	kapitałem,
3)	 wyprodukowane	z surowców	importowanych	w przed-

siębiorstwach	z obcym	kapitałem.
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Wydaje	się,	że	w dwóch	pierwszych	przypadkach	można	
ocenić	produkty	jako	w znacznej	części	krajowe,	natomiast	
trzeci	 typ	 jest	charakterystyczny	dla	korporacji	 transnaro-
dowych	 i  dlatego	 oceniany	 przez	 konsumentów	 jedno-
znacznie	jako	zagraniczny.	Naturalnie	ważną	rolę	w ocenie	
na	 rynku	odgrywa	 strategia	marketingowa	 tych	przedsię-
biorstw,	również	w zakresie	kreowanej	marki.	

Proces	internacjonalizacji	polskiego	sektora	żywnościo-
wego	zyskał	na	dynamice	wskutek	integracji	Polski	z Unią	
Europejską.	 Znaczna	 część	 barier	 została	 zniesiona	 już	
w ostatnich	 latach	przed	akcesją,	 a od	1	maja	2004  roku	
Polska	 stała	 się	 pełnoprawnym	 członkiem	 jednolitego	
rynku	europejskiego19.	Likwidacja	barier	w handlu	produk-
tami	rolno-spożywczymi,	w warunkach	wyraźnych	przewag	
kosztowych	 po	 stronie	 polskich	 producentów,	 umożliwiła	
intensyfikację	 wymiany	 handlowej,	 zwłaszcza	 eksportu.	
W  konsekwencji	 w  całym	 tym	 okresie	 utrzymywało	 się	
dodatnie	saldo	handlowe	Polski	w tym	sektorze.	Odnoto-
wano	 również	wzrost	 importu,	 który	w  latach	 2005-2015	
zwiększył	się	ponad	trzykrotnie,	a licząc	od	2003	roku,	czyli	
ostatniego	pełnego	roku	przed	wejściem	do	Unii	Europej-
skiej	 -	 czterokrotnie.	 W  największym	 stopniu	 do	 takiego	
wyniku	przyczynił	się	import	produktów	pochodzenia	zwie-
rzęcego	oraz	przetworów	spożywczych	(wykres	1).	Analizu-
jąc	poszczególne	grupy	produktów,	należy	wskazać	różne	
determinanty	 ich	 importu.	W przypadku	 importu	produk-
tów	 pochodzenia	 roślinnego	 ważną	 rolę	 odgrywają	 dwa	

czynniki:	 zakup	 wynikający	 z  pochodzenia	 z  innych	 stref	
klimatycznych	 (np.	 owoce	 cytrusowe,	 kawa)	 oraz	między-
narodowa	 konkurencyjność	 cenowa	 niektórych	 towarów,	
których	 krajowe	 odpowiedniki	 dostępne	 są	 również	 na	
rynku	 krajowym.	 Import	 zwierząt	 żywych	 i  produktów	
pochodzenia	 zwierzęcego	 wynika	 głównie	 z  atrakcyjnych	
cen	 na	 rynkach	 zagranicznych.	 Natomiast	 w  przypadku	
przetworów	spożywczych,	które	w całym	badanym	okresie	
stanowiły	około	40%	importu	artykułów	rolno-spożywczych	
do	Polski	ogółem,	 lista	determinant	 importu	 jest	bardziej	
zróżnicowana.	 O  ile	 bowiem	w  dwóch	wcześniej	 wskaza-
nych	grupach	mamy	do	czynienia	często	z surowcami	i pół-
produktami,	których	konsumenci	na	ogół	nie	oceniają	,	to	
w przypadku	przetworów	spożywczych	ocena	konsumen-
tów	ma	duże	znaczenie.	W znacznej	części	import	ten	ma	
charakter	 handlu	wewnątrzgałęziowego,	 a  jednym	 z  jego	
motywów	 jest	 „zamiłowanie	 do	 zróżnicowania”	 (love of 
variety)20.	Naturalnie	nadal	istotnym	powodem	zakupu	jest	
cena,	co	wynika	z wciąż	relatywnie	wysokiego	udziału	żyw-
ności	w wydatkach	gospodarstw	domowych	w Polsce.

Porównując	 dynamikę	 importu	 w  pierwszych	 latach	
członkostwa	Polski	w UE	z sytuacją	po	2011	roku,	można	
zauważyć,	że	w ostatnich	latach	jest	ona	wyraźnie	słabsza	
(wykres	1).	Jest	to	spowodowane	stopniowym	nasyceniem	
rynku	 polskiego	 zagraniczną	 żywnością	 oraz	 rosnącymi	
preferencjami	dla	produktów	 rodzimych,	w  tym	 regional-
nych	 i  lokalnych.	Ponadto	narastająca	dojrzałość	polskich	

Wykres 1

Import artykułów rolno-spożywczych do Polski według grup produktów w latach 2003-2015 (mln zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi, lata 2003-2015, GUS, Warszawa.
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konsumentów,	 wynikająca	 z  lat	 doświadczeń	 rynkowych,	
otwartości	 rynku	 europejskiego	 oraz	 systematycznego	
wzrostu	 dochodów,	 czyni	 ich	 bardziej	 świadomymi.	 Ich	
wybory	 rynkowe	 są	 charakterystyczne	 dla	 społeczności	
krajów	wysoko	rozwiniętych	gospodarczo.

Rolę	importu	w bieżącej	konsumpcji	żywności	w Polsce	
obrazuje	relacja	wartości	produkcji	 sprzedanej	krajowego	
przemysłu	 spożywczego	 (bez	 względu	 na	 pochodzenie	
kapitału	przedsiębiorstw)	oraz	importu	rolno-spożywczego	
(wykres	2).	

Jeszcze	 na	 rok	 przed	wejściem	Polski	 do	UE	 stosunek	
importu	do	krajowej	produkcji	wynosił	15,9%,	w 2005	roku	
wzrósł	do	19,3%,	a na	koniec	okresu	badawczego	wyniósł	
41,4%.	W  przypadku	 przetworów	 spożywczych,	 relacje	 te	
wynosiły	 odpowiednio:	 6,7%,	 8,1%	 oraz	 17,3%.	 Wyraźnie	
widać,	że	przed	2004	rokiem	konsumpcja	żywności	w Pol-
sce	 była	 w  zdecydowanej	 większości	 skoncentrowana	 na	
produktach	rodzimych,	natomiast	uczestnictwo	w UE	przy-
czyniło	 się	 do	 silnego	 jej	 umiędzynarodowienia.	 Obecnie	
z  krajów	 Unii	 pochodzi	 82%	 importowanej	 żywności	 do	
Polski21.	 Zarówno	 wielkość	 importu,	 jak	 i  jego	 struktura	
geograficzna	oznaczają,	że	polski	rynek	jest	mocno	uzależ-
niony	 od	 powiązań	 z  głównymi	 partnerami	 handlowymi.	
Ewentualne	przejawy	dezintegracji	w Europie,	którego	Bre-
xit	może	okazać	się	tylko	pierwszym	etapem,	skutkowałyby	
zachwianiem	obecnej	sytuacji	rynkowej.

Przedstawiona	analiza	stanowi	pewne	uogólnienie	dla	
całego	sektora.	W ujęciu	poszczególnych	branż	te	wskaźni-
ki	 prezentują	 się	 w  sposób	 zróżnicowany,	 podobnie	 jak	
salda	 handlu	 zagranicznego.	 Mimo	 dodatniego	 bilansu	

handlu	zagranicznego	artykułami	rolno-spożywczymi	ogó-
łem,	istnieją	grupy	produktów,	dla	których	jest	on	ujemny.	
Należą	do	nich:	owoce	i przetwory,	kawa,	herbata,	kakao,	
alkohole,	zwierzęta	żywe	oraz	makuchy22.

Internacjonalizacji	konsumpcji	żywności	w Polsce	sprzy-
ja	napływ	do	sektora	spożywczego	bezpośrednich	inwesty-
cji	 zagranicznych.	 Ich	 skumulowana	 wartość	 na	 koniec	
2015	 roku	 wyniosła	 ponad	 43	 mld	 zł,	 co	 stanowiło	 19%	
wszystkich	 BIZ	 w  polskim	 przetwórstwie	 przemysłowym	
(tabela	 1).	 Poziom	 tego	 typu	 inwestycji	 zwiększył	 się	 od	
2003	roku	trzykrotnie,	jednak	w ostatnich	pięciu	latach	ich	
wartość	już	nie	wzrastała23.

Napływ	do	polskiego	sektora	 rolno-spożywczego	kapi-
tału	 zagranicznego	przyniósł	 gospodarce	 szereg	 skutków.	
Szczególnie	 w  pierwszym	 okresie	 transformacji	 systemo-
wej	 był	 źródłem	 nowości	 technologicznych,	 zarządczych	
i  produktowych.	 Polskie	 przedsiębiorstwa	 z  jednej	 strony	
zostały	wystawione	na	niełatwą	konkurencję,	z drugiej	zaś	
mogły	 obserwować	 i  naśladować	 firmy	 dużo	 bardziej	

Wykres 2

Produkcja sprzedana wyrobów krajowego przemysłu spożywczego oraz polski import rolno-spożywczy  
w wybranych latach (mln zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi, lata 2003-2015, GUS, Warszawa.
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Tabela 1

Skumulowane bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle spożywczym w Polsce  
w latach 2003-2015 (mln zł)

Rok 2003 2005 2011 2013 2015

Wartość 14 153,0 17	485,8 43	351,4 39	818,3 43 679,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, lata 2003-2015, NBP, Warszawa.

doświadczone	w gospodarce	rynkowej.	Z punktu	widzenia	
konsumenta	 napływ	 BIZ	 oznaczał	 pojawienie	 się	 nowej	
oferty	 produktowej,	 a  zwiększona	 konkurencja	 na	 rynku	
przekładała	się	na	niższy	poziom	cen.	Łatwiejszy	dostęp	do	
szerszego	wachlarza	produktowego	wpłynął	zdecydowanie	
na	 internacjonalizację	 konsumpcji	 w  Polsce	 oraz	 wykre-
ował	 nowe	 przyzwyczajenia	 konsumpcyjne.	Mimo	współ-
czesnych	 tendencji	 sprowadzających	 się	 do	 powrotu	 do	
żywności	krajowej,	regionalnej	czy	lokalnej,	trudno	odwró-
cić	pewne	 trendy	żywieniowe,	ukształtowane	przez	25	 lat	
transformacji	 systemowej.	 Żywność	 tradycyjna	 staje	 się	
coraz	bardziej	widoczna	na	rynku,	jednak	z drugiej	strony	
jej	 producenci	 wciąż	 poszukują	 możliwości	 –	 w  zakresie	
marketingu	i  logistyki	–	aby	skuteczniej	dotrzeć	do	poten-
cjalnych	 odbiorców.	 Problem	 ten	wynika	 z  faktu,	 że	 żyw-
ność	 wysoko	 przetworzona,	 wytwarzana	 na	 wielką	 skalę	
w dużych	zakładach	przemysłowych,	jest	łatwiej	dostępna	
w  sieciach	dystrybucji	 i  tańsza,	 a  użyteczność	 pod	wzglę-
dem	gotowości	do	spożycia	wyższa.

Podsumowanie

Oceniając	wpływ	 internacjonalizacji	 sektora	 rolno-spo-
żywczego	na	zachowania	konsumentów	żywności	w Polsce	
można	stwierdzić,	że	od	czasów	transformacji	systemowej	
uległy	one	istotnej	ewolucji.	Dodatkowym	impulsem	zmian	
była	integracja	ze	strukturami	Unii	Europejskiej.	Efektem	są	
nowe	nawyki	zakupowe	i konsumpcyjne	Polaków.	Importo-
wana	 żywność	 początkowo	przyciągała	 zarówno	 jakością,	
jak	i atrakcyjnymi	opakowaniami,	natomiast	rodzimy	asor-
tyment	był	postrzegany	jako	gorszy	w porównaniu	z presti-
żowymi	 dobrami	 zachodnimi.	 Obecnie	 sytuacja	 rynkowa	
ustabilizowała	się	–	jednak	w porównaniu	z okresem	przed-
akcesyjnym	 import	 artykułów	 żywnościowych	 do	 Polski	
zwiększył	się	czterokrotnie,	co	w sposób	wyraźny	umocniło	
pozycję	produktów	zagranicznych	w kraju.	Ponieważ	ponad	
80%	importu	pochodzi	z Unii	Europejskiej,	silne	powiązanie	
z  tym	 rynkiem	stwarza	potencjalne	 zagrożenia	w  kontek-
ście	dezintegracji	gospodarki	Unii	oraz	nasilenia	się	w Euro-
pie	patriotyzmu	gospodarczego.

Wraz	 ze	 zwiększającą	 się	 ofertą	 handlową	 zaczęła	
zwiększać	 się	 świadomość	 konsumentów	 i  ich	 etnocen-
tryczne	 postawy.	 Obecnie	 pochodzenie	 produktu,	 obok	
ceny	 czy	 jakości,	 wymieniane	 jest	 jako	 jeden	 z  głównych	
czynników	wyboru	żywności.	Krajowa	żywność	 jest	prefe-
rowana	ze	względu	na	atrakcyjną	cenę	oraz	wysokie	walory	

smakowe	i odżywcze.	Jednakże	identyfikacja	produktu	jako	
krajowego	czy	zagranicznego	nie	jest	jednoznaczna	i łatwa,	
gdyż	produkty	postrzegane	 jako	polskie	 są	 coraz	 częściej	
wytwarzane	w firmach	będących	własnością	kapitału	zagra-
nicznego.	W latach	2003-2015	wartość	skumulowana	bez-
pośrednich	 inwestycji	 zagranicznych	w polskim	przetwór-
stwie	żywności	zwiększyła	się	trzykrotnie	i wynosi	obecnie	
ponad	 43	 mld	 zł.	 Można	 oczekiwać,	 że	 relatywnie	 duży	
udział	towarów	importowanych	oraz	kapitału	zagraniczne-
go	w polskim	przemyśle	spożywczym	zostanie	utrzymany,	
jednak	w nieco	odmiennej	formie.	Zmianom	może	ulegać	
przede	wszystkim	strategia	marketingowa,	ewoluująca	od	
kosmopolityzmu	 do	 etnocentryzmu.	 Urozmaicenie	 rynku	
produktami	 zagranicznymi	 powoduje	 również	 zmiany	
w działalności	krajowych	producentów	żywności,	 zmusza-
jąc	 ich	do	głębszej	analizy	potrzeb	konsumentów,	rozsze-
rzania	asortymentu	i walki	o klienta.	Zyskują	na	tym	konsu-
menci,	otrzymując	większy	wybór	produktów,	lepiej	dopa-
sowanych	do	ich	oczekiwań.
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POZIOM I ROZKŁAD DOCHODÓW 
ORAZ ICH KONSEKWENCJE DLA 
KONSUMPCJI – NA PRZYKŁADZIE 
WYBRANYCH KRAJÓW 
EUROPEJSKICH

Halina Szulce, Katarzyna Walkowiak-Markiewicz

Wprowadzenie

Celem	przedstawionych	rozważań	jest	próba	pokazania	
wpływu	 zmian	 rozkładu	 poziomu	 dochodów	 na	 poziom	
i  strukturę	 spożycia.	 Dochody	 osobiste	 ludności,	 czyli	
dochody	pomniejszone	o podatki	od	dochodów,	są	 jedną	
z  istotniejszych	 determinant	 konsumpcji1.	 Konsumpcja	
natomiast	w najogólniejszym	ujęciu	przyjętym	na	potrzeby	
rozważań	 artykułu	 jest	 systemem	 zaspokajania	 potrzeb	
ludności,	które	są	w różny	sposób	uwarunkowane,	powo-
dując	zróżnicowanie	jej	poziomu	i struktury2.

Zastanawiając	się	nad	konsumpcją	w ujęciu	makroeko-
nomicznym	należy	ją	postrzegać	jako	fazę	reprodukcji	spo-
łecznej3.	Cechą	konsumpcji	jest	konieczność	ciągłego	odna-
wiania	 zaspokajania	 potrzeb	 a  zatem	 odtwarzania	 dóbr	
konsumpcyjnych.	Przy	tym	pośrednio	dla	poziomu	dochodu	
narodowego	szczególne	znaczenie	ma	reprodukcja	rozsze-
rzona.	Oba	te	zjawiska	mają	charakter	sprzężeń	zwrotnych.	

Wielkość	 i  podział	 dochodu	 narodowego	 determinuje	
bowiem	poziom	dochodów	przeznaczonych	na	finansowa-
nie	konsumpcji	 i  oszczędności.	 Zatem	proporcja	podziału	
dochodu	narodowego	na	konsumpcję	i inwestycje	wymaga	
wielowątkowego	 przemyślenia.	 Innym	 wyznacznikiem	 są	
proporcje	między	konsumpcją	indywidualną	i konsumpcją	
społeczną.

Niewątpliwie	 jednak	 konsumpcja	w ujęciu	makroekono-
micznym	zależy	od	poziomu	rozwoju	gospodarki	narodowej.

W  ujęciu	 mikroekonomicznym	mimo	 wielu	 różnorod-
nych	 uwarunkowań	 konsumpcji	 istotny	 wpływ	 na	 jej	
poziom	 i  strukturę	 mają	 dochody.	 Przyjmując	 poziom	
zasobności	gospodarstw	jako	wielkość	stałą,	można	rozpa-
trywać	zmiany	konsumpcji	w kontekście	zmian	w bieżących	
dochodach.	 Widoczne	 zmiany,	 zgodnie	 z  prawem	 Engla,	
znajdują	 odzwierciedlenie	 zwykle	 w  obniżaniu	 wydatków	
na	 żywność,	 a  także	 we	 wzroście	 funduszu	 swobodnych	
decyzji4.	W rzeczywistości	jednak	owe	proporcje	są	w dużej	
mierze	 uzależnione	 od	 rozkładu	 dochodów.	 Szczególne	
znaczenie	 ma	 udział	 gospodarstw	 domowych	 żyjących	
poniżej	lub	na	granicy	minimum	egzystencji.	Określenie	to,	
mające	silny	związek	z pojęciem	ubóstwa,	wpływa	znaczą-
co	na	strukturę	 i poziom	konsumpcji.	W tej	grupie	zatem	
można	wyróżnić	 gospodarstwa	 domowe,	 których	 poziom	
życia	nie	dorównuje	biologicznym	normom	spożycia	oraz	
gospodarstwa	 cechujące	 się	 względnym	 ubóstwem,	 czyli	
nie	osiągające	poziomu	zaspokojenia	potrzeb	innych	człon-
ków	danego	społeczeństwa.	Przy	zmianie	poziomu	docho-
dów	w obu	kategoriach	obserwować	można	inną	strukturę	
zmian	konsumpcji.


