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Produkt tradycyjny i regionalny ‒ luksus od święta  
czy na co dzień?

Streszczenie

Świadomość konsumentów oraz konsumencka ocena jakości produktów kształ-
towana jest przez rynek i obecne na nim produkty. Ograniczony dostęp do produk-
tów tradycyjnych i regionalnych oraz ich wysoka cena są głównymi wyróżnikami 
łączącymi te produkty z produktami luksusowymi. Produkty luksusowe oraz tra-
dycyjne i regionalne łączy ponadto podkreślana indywidualność i specyficzny cha-
rakter. W artykule przedstawiono definicje produktów tradycyjnych, regionalnych 
i luksusowych oraz zidentyfikowano podobieństwa je łączące. Na potrzeby artyku-
łu przeprowadzono badanie opisowo-eksplanacyjne pozwalające odpowiedzieć na 
pytanie, dlaczego żywność tradycyjna/regionalna jest produktem luksusowym oraz 
czy takie jej pozycjonowanie przez producentów i postrzeganie przez konsumen-
tów jest właściwe. Artykuł ma charakter przeglądowy.

Słowa kluczowe: produkty luksusowe, tradycyjne, regionalne. 

Kody JEL: D12

Wstęp

Wśród produktów spożywczych dużą część stanowi żywność kupowana codziennie 
i konsumowana na bieżąco, kolejną grupą są produkty nabywane w zależności od potrzeb, 
ale także produkty kupowane impulsywne. 

Do tej ostatniej grupy bardzo często można zaliczyć żywność luksusową, tradycyjną, 
i regionalną. Te rodzaje żywności łączy wyższa, w porównaniu z konwencjonalnymi odpo-
wiednikami, cena, wyższa jakość, niepowtarzalność oraz w przypadku żywności tradycyjnej 
i regionalnej ‒ pewne ograniczenia ustawowe.

W stereotypowym postrzeganiu produktów luksusowych za takie uważa się produkty 
trudnodostępne, egzotyczne, drogie, markowe, wyprodukowane z wyjątkowych surowców. 
Zmiany na rynku żywności w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej zmieniły postrzeganie 
tych produktów, stały się one bowiem łatwiej dostępne, niektóre z nich spowszechniały, lecz 
również pojawiły się produkty takie, których do tej pory w ogóle na rynku polskim nie było 
(Newerli-Guz, Długosz 2012a, s. 223-232). Taką samą zależność stwierdza się również na 
rynku produktów regionalnych i tradycyjnych, które mają już swoje ugruntowane miejsce 
na rynkach i w ustawodawstwie Unii Europejskiej. 

Skodyfikowany system unijny działający od 1992 roku promuje, chroni oraz wspiera 
lokalne/regionalne działania umożliwiające w szczególny sposób wyróżnianie wysokojako-
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ściowych wyrobów (produkty regionalne, o tradycyjnej metodzie wytwarzania, lokalne spe-
cjały charakterystyczne dla danego obszaru geograficznego) (Borowska 2008b, s. 107-122). 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie ochrony 
oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych 
oraz Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie pro-
duktów spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami regulują 
kwestie dotyczące produktów z oznaczeniami geograficznymi i produktów tradycyjnych.

Czy rzeczywiście tego rodzaju żywność jest produktem luksusowym, czy takie jej pozy-
cjonowanie przez producentów i postrzeganie przez konsumentów jest właściwe?

Produkt tradycyjny, regionalny

Produkt tradycyjny, według Rozporządzenia Rady WE nr 509/2006 z dnia 20.03.2006 r., 
jest to produkt, który ma „specyficzny charakter – oznaczający cechę lub zespół cech, które 
w sposób wyraźny odróżniają produkt rolny lub środek spożywczy od podobnych im pro-
duktów lub środków spożywczych należących do tej samej kategorii”, przy czym „cecha lub 
zespół cech mogą odnosić się do nieodłącznych cech produktu takich jak jego właściwości 
fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne lub organoleptyczne, do metody produkcji lub do 
szczególnych warunków występujących przy ich produkcji”.

Rozporządzenie Rady WE nr 510/2006 z dnia 20.03.2006 r. definiuje produkt regionalny 
odnosząc się do jego pochodzenia przy czym „nazwa pochodzenia, oznaczenie geograficz-
ne ‒ oznacza nazwę regionu, określonego miejsca lub, w wyjątkowych przypadkach kraju, 
która służy do oznaczenia produktu rolnego lub środka spożywczego:
 - pochodzącego z tego regionu, miejsca, kraju,
 - którego jakość, cechy charakterystyczne, określona renoma jest przypisana temu pocho-

dzeniu geograficznemu, 
 - którego produkcja, przetwarzanie, przygotowanie mają miejsce na określonym obszarze 

geograficznym”.
Definicje te podkreślają specyficzny charakter tych produktów, odnoszący się do pro-

duktów samych w sobie, jak i miejsca ich wytworzenia (w przypadku produktów regio-
nalnych). Przy czym pamiętać należy, że tradycja nie istnieje bez regionu, jest przypisana 
często do konkretnej grupy etnicznej i dlatego nie ma globalnych produktów tradycyjnych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopa-
da 2012 roku w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych jest 
obecnie obowiązującym dokumentem prawnym dotyczącym funkcjonowania Chronionych 
Nazw Pochodzenia (ChNP) (Protected Designation of Origin ‒ PDO), Chronionych Oznaczeń 
Geograficznych (ChOG) (Protected Geographical Indication ‒ PGI), Gwarantowanych 
Tradycyjnych Specjalności (GTS) (Traditional Speciality Guaranted ‒ TSG).

Rozporządzeniem dotyczącym ustanowienia symboli dotyczących ww. specjalności oraz 
zasad dotyczących pochodzenia wybranych pasz i surowców jest Rozporządzanie 664/2014 
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z dnia 8 grudnia 2013 roku. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerw-
ca 2014 roku ustanawia zaś zasady stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
(UE) nr 1151/2012. 

Na stronach Unii Europejskiej (http://ec.europa/agriculture/quality/door/list.html) opu-
blikowane są wszystkie złożone wnioski o rejestrację ChNP, ChOG, GTS. Złożonych jest 
1259 wniosków (stan na dzień 09.09.2014), z czego 1239 są to już produkty chronione 
ustawodawstwem UE ChNP, ChOG, a około 40 zarejestrowane GTS. Najwięcej zarejestro-
wanych jest produktów z Francji i Włoch, z Polski pochodzi tylko 37 produktów.

Umieszczenie produktu na liście wspólnotowej daje możliwość posługiwania się logo 
wspólnotowym, a w przypadku ChNP i ChOG ochronie podlega także nazwa produktu.

W Polsce dodatkowo istnieje Lista Produktów Tradycyjnych utworzona na mocy usta-
wy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych 
i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 10, poz. 68, 
oraz z 2008 r., Nr 171, poz. 1056 i Nr 216 poz. 1368) i jej nowelizacja z dnia 6 stycznia 2009 
roku)1.

Listę tę tworzą marszałkowie poszczególnych województw i minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Na listę można wpisać produkt produkowany metodą tradycyjną przynajmniej od 25 lat, 
produkt którego wyróżniki wynikają właśnie z tej metody produkcji i są elementem dzie-
dzictwa kulturowego regionu i jego tożsamości społecznej. Z wpisem na listę nie wiążą się 
żadne przywileje i prawa związane z ochroną produktu. Tworzenie list ma na celu zidenty-
fikowanie produktów i producentów, ich promocję i zachęcenie do ubiegania się o oznako-
wanie unijne.

Na liście Ministerstwa znajduje się obecnie 1301 produktów uznanych za tradycyjne; 
najwięcej jest ich w województwach podkarpackim ‒ 166, pomorskim ‒ 155 i śląskim ‒ 137. 
Są to produkty ze wszystkich grup towarowych, w tym dania gotowe.

Produkt luksusowy

Nie ma jednej niekwestionowanej definicji produktu luksusowego. Produkt luksusowy 
charakteryzuje się na pewno wyróżnikami, które wpływają w taki sposób na konsumenta, iż 
uznaje go za luksusowy. 

Produkty luksusowe i luksus definiują wyznaczniki jakościowe - natura i pochodzenie 
oraz pełniona rola społeczna (Seraff 1991). Ponadto luksus rozumiany może być także jako 
styl życia oraz konkretne produkty będące widocznym dowodem bogactwa (Sikora 2002; 
Taranko 2005). 

Produkty luksusowe, w tym żywność, służą ekspozycji bogactwa w celu wywarcia 
wrażenia na otoczeniu i zamanifestowania swojego statusu majątkowego, często wynika-
ją ze snobizmu, podkreślania odrębności i jednocześnie przynależności do kręgów elitar-

1  http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci...
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nych, czasami są związane z aspiracją do grupy odniesienia będącej wzorcem kulturowym 
(Pietrzak 2006).

Luksus można podzielić na niedostępny ‒ dotyczący produktów unikatowych, pośredni 
‒ reprodukcji i krótkich serii, oraz dostępny ‒ dotyczący produkcji seryjnej (Sikora 2002). 
Ten ostatni rodzaj luksusu może dotyczyć produktów spożywczych produkowanych z wy-
korzystaniem tradycyjnych metod i w określonym miejscu.

Jak wynika z badań KPMG, prawie 90% badanych utożsamia produkt luksusowy z wy-
soką jakością. Kolejnymi ważnymi wyróżnikami tych dóbr są prestiż (61%), wysoka cena 
(53%) oraz rozpoznawalność marki produktu luksusowego (44%). Osoby o niższych do-
chodach częściej wskazują na wysoką jakość i cenę, zaś badani o wysokich dochodach na 
aspekty niematerialne ‒ rozpoznawalność, tradycję i historię marki oraz reprezentowane 
przez nią wartości (Rynek dóbr luksusowych w Polsce 2012).

Niewielka dostępność, tylko dla wybranych, przez lata warunkowała luksusowy cha-
rakter produktu. Dziś ten czynnik zdecydowanie stracił na wartości. Postrzeganie produk-
tu jako luksusowego zmieniło się w czasie, zwłaszcza, że istnieje możliwość jego zakupu 
przez Internet, a oferty sprzedaży pojawiają się również na stronach akceleratorów promocji 
(Newerli-Guz 2013, s. 229-236).

Rynek produktów luksusowych vs. tradycyjnych i regionalny 

Zachowanie konsumentów na rynku determinowane jest w dużym stopniu ich zamożno-
ścią. W pierwszej dekadzie XXI wieku ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba zamożnych 
Polaków. Konsumenci bogaci stanowili 50 tys. osób w roku 2008 roku, konsumenci zamożni 
o dochodach miesięcznych powyżej 7100 zł brutto ‒ 543 tys. w roku 2008, 606 tys. w roku 
2009. Konsumenci aspirujący ‒ osoby o dochodach 3700-7100 zł brutto ‒ 1,97 mln osób. 
W roku 2007 odnotowano najwyższe wydatki na produkty luksusowe wynoszące około  
170 mld euro, przy czym najwyższe obroty generowały rynki w USA, Europie oraz Japonii. 
Bardzo istotnymi na rynku produktów luksusowych są wchodzące rynki ‒ azjatyckie (Chiny 
i Indie) oraz Brazylia i Rosja. Wydatki na dobra luksusowe w Polsce szacuje się na 28,5 mld zł 
(Rynek dóbr luksusowych w Polsce 2012; Sikora 2010, s. 13-21).

Do dóbr luksusowych zaliczane są samochody, prywatne samoloty, jachty, nieruchomo-
ści, sprzęt audiowizualny, dzieła sztuki, uprawianie elitarnych sportów oraz gastronomia, 
turystyka i wypoczynek, ale też wyroby tytoniowe i alkohole oraz produkty spożywcze. 

Uważa się że w przyszłości produkty luksusowe będą coraz bardziej dotyczyły kategorii 
użytkowych icommodity, będą związane ze zdrowiem, żywnością, ekologią, turystyką i re-
kreacją (Hajdas 2009, s. 78-80; Newerli-Guz 2013). 

Czynniki wyboru spożywczych produktów luksusowych zależą od wieku konsumentów. 
W przypadku młodych konsumentów istotnym czynnikiem wyboru produktów luksusowych 
są nowoczesne narzędzia komunikacji, istnienie produktu „w sieci”, a zakup głównie zwią-
zany jest z chęcią wyróżnienia się, podkreślenia swojego stylu. Jest to nabywanie produktów 
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modnych, konkretnych marek. Konsumenci starsi kierują się przy wyborze walorami zdro-
wotnymi i jakością tych produktów, uznając je za produkty, bez których można się obejść 
(Newerli-Guz, Długosz 2012a).

Wiek respondentów wpływa również na wybór zupełnie innych grup asortymentowych pro-
duktów uważanych za luksusowe. Wyjątkiem jest żywność tradycyjna i regionalna, którą respon-
denci zaliczają jednogłośnie do produktów luksusowych (Newerli-Guz, Długosz 2012b).

Również raport UOKiK do produktów luksusowych zalicza produkty chronione ChNP, 
ChOG, GTS, produkty dwukrotnie droższe od konwencjonalnych odpowiedników, produkty 
ekologiczne, przetwory z mleka koziego i owczego oraz produkty tradycyjne nie należące 
do powyższych grup (Raport. Produkty żywnościowe… 2012).

W Polsce wzrasta zainteresowanie produktami tradycyjnymi i regionalnymi, lecz de-
cyzje zakupowe nabywców podyktowane są głównie względami ekonomicznymi. Polscy 
konsumenci od czasu do czasu kupują tego rodzaju produkty, subiektywnie potrafią je od-
różnić od innych, konwencjonalnych produktów w tej samej kategorii, dostępnych na rynku 
(Borowska 2007).

 W odróżnieniu od polskich produktów tradycyjnych i regionalnych, te pochodzące z in-
nych państw są bardzo dobrze rozpoznawalne na rynku i stanowią dla produktów rodzimych 
dużą konkurencję, pomimo, iż ich cena bywa bardzo wysoka. Produkty te bardzo często 
uważane są również za produkty luksusowe.

Wartość sprzedaży produktów objętych tylko PGI w Europie w roku 2010 szacowana 
była na 54,3 miliardów euro, w tym 56% wartości generowały wina, 29% ‒ produkty rolne 
i spożywcze. Wartość ta z roku na rok rośnie ‒ od roku 2005 do roku 2010 zaobserwowano 
wzrost o 12%. Ponad 60% wartości sprzedaży pochodzi z rynku lokalnego, 20,4% trafia na 
rynki UE, zaś 19,5% poza Unię Europejską. Tylko 10% produktów rolnych i spożywczych 
nie jest sprzedawana na rynku unijnym, w przypadku win jest to 47%2.

W Polsce osiągnięcie podobnego poziomu korzyści, jak w przypadkach unijnego syste-
mu wyróżniania wysokiej jakości produktów rolnych i spożywczych w krajach, tj. Francja, 
Hiszpania, Włochy czy Portugalia, będzie bardzo trudne do osiągnięcia.

Do najczęściej wybieranych przez polskich konsumentów grup produktów tradycyjnych/
regionalnych, które mogą cieszyć się w przyszłości popularnością, można zaliczyć: wyroby 
wędliniarskie, tj. szynki, kiełbasy, chleb, ryby i produkty rybne, owoce, mięso świeże i pro-
dukty mięsne oraz sery twarogowe (Borowska 2008a). 

Produkty regionalne nie ulegają typowym reakcjom cenowym. Jest to towar wysokojako-
ściowy, specjalnie przygotowany, z założenia droższy i adresowany do osób o wysokich do-
chodach. Nabywcy w tym segmencie dzielą się na dwie grupy: tych, którzy kupują okazjonal-
nie tego typu żywność i tych, których zawsze na nią stać (Duczkowska-Małysz 2007, s. 4-6).

Wybór tego rodzaju żywności związany jest zarówno z przywiązaniem do tradycji, jak 
i nowych trendów w rozwoju globalnego rynku żywności. Stąd też wśród czynników wpływa-

2  http://ec.europa.eu/agriculture…
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jących na zainteresowanie żywnością tradycyjną należy uwzględnić zmienne reprezentujące 
różne determinanty wyboru żywności oraz styl życia konsumentów. Głównym czynnikiem 
skłaniającym konsumentów do zakupu jest dążenie do zaspokojenia potrzeb związanych 
z poszukiwaniem nowych doznań kulinarnych- „lubię próbować charakterystyczne dla 
danego regionu produkty” oraz walory sensoryczne (Żakowska-Biemans, Kuc 2009, s. 105-114). 
Powody turystyczne pojawiają się również w badaniach Grębowca, w których wskazuje na 
nie 66% badanych, których pobyt na określonym obszarze inspiruje do spożywania wyro-
bów ściśle z nim związanych (Grębowiec 2010, s. 22-31).

Żywność tradycyjna i regionalna łączona jest powszechnie z agroturystyką i obszarami 
wiejskimi. Konsumentami tego rodzaju żywności są osoby przywiązujące szczególną wagę 
do jakości i atrakcyjności konkretnego smakołyku. Dla nich wyznacznikiem zamożności 
jest możliwość zakupu produktu regionalnego, kontakt z kulturą i tradycją danego regionu 
(Sobolewska 2006).

Atrybuty negatywnie skorelowane z wizerunkiem żywności tradycyjnej to: dostępność, 
poziom cen, asortyment oraz wygoda zakupu i łatwość przygotowania (Lengard Almli i in. 
2011, s. 129-138). 

Popyt na produkty tradycyjne jest ograniczony przez tańsze, konwencjonalne produkty 
i przez dochody konsumentów. Wydaje się, że polski rynek produktów tradycyjnych ma 
szanse na skalę lokalną, krajową, a nawet międzynarodową. Związane jest to z licznymi 
migracjami społeczeństwa polskiego, a co za tym idzie naśladownictwem mieszkańców kra-
jów, do których wyemigrowali Polacy (Sieczko 2008, s. 397-407).

Żywność tradycyjna jest sprawdzona przez tradycję i nie zagraża naszemu bezpieczeństwu 
zdrowotnemu, jest ona również wyznacznikiem nie tylko kultury i historii, lecz także sposo-
bu życia. W związku z tym, że w Polsce, podobnie jak np. we Francji, żywność tradycyjną 
postrzega się jako „drogą”, trafia ona do określonej grupy konsumentów (Gertig, Stelmach-
Mardas 2011, s. 387-391).

Głównym powodem braku zainteresowania produktami tego typu jest brak dostępu, prawie 
40% respondentów wskazało na ten aspekt (Żakowska-Biemans, Kuc 2009; Grębowiec 2010).

Żywność tradycyjna i regionalna jako żywność luksusowa

Najważniejszą kompetencją społeczną dzisiejszego społeczeństwa jest umiejętność wy-
boru określonego dobra (Bylok 2013, s. 25-27). W przypadku produktów tradycyjnych i re-
gionalnych, ich wybór jest związany z jakością, regionalnością, tradycją, przywiązaniem do 
produktu w skali regionalnej, w skali globalnej zaś z marką i rozpoznawaniem tego dobra 
i jednoczesnym utożsamianiem z dobrem luksusowym, za czym idzie bardzo często jego 
wysoka cena. 

Wśród zjawisk towarzyszących luksusowi wskazywanych przez Thomas (2010) są rów-
nież te, które można rozpatrywać dla produktów regionalnych i tradycyjnych. Są to: snobmod-
dity (kreowanie produktów marki ekskluzywnej i przenoszenie ich na produkty codzienne), 
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demokratyzacja luksusu (udostępnianie znanych marek szerszemu odbiorcy) oraz paradoks 
wartości (wzrost postrzeganej wartości produktu niezależny od jego rzeczywistej wartości).

Możliwość szybkiego przekształcenia w dobro normalne, zależna w dużym stopniu od 
poziomu dochodów kupującego, dotyczy również produktów tradycyjnych i regionalnych, 
które ze względu na swój charakter mogą przekształcać się w dobra normalne, tzn. żywność 
kupowaną na co dzień (Newerli-Guz, Długosz 2012).

Kolejnym zjawiskiem łączącym produkty tradycyjne, regionalne z luksusowymi jest 
excursionism (Dubois, Laurent 1996, s. 470-477). Zjawisko to dotyczy okazjonalnego spo-
żywania dóbr, które wymagają do spełnienia odpowiednich wymagań czasowych i prze-
strzennych. W rezultacie, niektóre z tych produktów są bardziej odpowiednie w pewnych 
sytuacjach od innych. Konsumenci produktów tradycyjnych i regionalnych często ulegają 
temu zjawisku przy zakupom. 

Podsumowanie

Produkty tradycyjne i regionalne chronione mogą konkurować na rynku dzięki swojej 
autentyczności, za którą stoją konkretne walory związane z ich jakością, składem, metodami 
pozyskiwania i produkcji, tradycją, regionem, historią. Jest to rodzaj żywności postrzegany 
jako drogi – luksusowy. Główną barierą związaną z konsumpcją, poza ceną, jest trudny do-
stęp do tego rodzaju produktów ‒ to również łączy je z produktami luksusowymi.

Takie cechy tych produktów powodują, iż dla wielu konsumentów są one luksusem nie-
dostępnym na co dzień. Tylko produkty regionalne dostępne na obszarze, z którego pocho-
dzą mogą być produktami luksusowymi nabywanymi codziennie.

Dla producentów żywności tradycyjnej i regionalnej dużą szansą na rozwój może stać się 
wsparcie producentów uczestniczących w systemach jakości żywności PROW 2014-2020, 
np. dofinansowanie na prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących 
rozpoznawalności produktu dla przynajmniej dwóch producentów (System Jakość Tradycja, 
QMP, QAFP, PQS, Nasze Kulinarne Dziedzictwo). Tego rodzaju działania mogłyby pomóc 
przezwyciężyć bariery związane z dostępnością tych produktów.
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Traditional and Regional Product – Luxury only on Special Occasions 
or Every Day?

Summary

The consumer awareness and consumer evaluation of the quality of products if 
shaped by the market and the products present in it. The limited access to traditional 
and regional products as well as their high price are the main determinants com-
bining these products with luxurious products. Luxurious products and traditional 
and regional ones have also common the emphasised individuality and the specific 
character. In their article, the authors presented the definitions of traditional, region-
al and luxurious products as well as they identified the similarities combing them. 
For the purpose of the article the authors carried out a descriptive and explanatory 
research allowing answer to the question why traditional/regional food is a luxuri-
ous product and whether such positioning thereof by producers and perception by 
consumers is proper. The article is of the review nature.

Key words: luxurious, traditional, regional products.

JEL codes: D12

Традиционный и региональный продукт – роскошь только по 
праздникам или же повседневно?

Резюме

Сознание потребителей и потребительская оценка качества продуктов 
формируются рынком и находящимися на нем продуктами. Ограниченный 
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доступ к традиционным и региональным продуктам, а также их высокая цена 
– главные определители, объединяющие эти продукты с предметами роскоши. 
Предметы роскоши, а также традиционные и региональные продукты объе-
диняют, кроме того, подчеркиваемые индивидуальность и специфический 
характер. В статье представили определения традиционных и региональных 
продуктов и предметов роскоши, а также указали объединяющие их сходства. 
Для нужд статьи провели описательно-объяснительное изучение, которое по-
зволяет ответить на вопрос, почему традиционные (региональные) продукты 
считают предметом роскоши, и правильно ли такое позиционирование их про-
изводителями и восприятие потребителями. Статья имеет обзорный характер.

Ключевые слова: предметы роскоши, традиционные продукты, региональ-
ные продукты. 
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