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Zainteresowanie żywnością lokalną wśród polskich konsumentów 
na tle polityki rolnej Unii Europejskiej

Streszczenie

Celem rozważań podjętych w artykule była ocena Wspólnej Polityki Rolnej 
w zakresie wytwarzania lokalnych produktów żywnościowych oraz analiza zagad-
nień związanych z zainteresowaniem konsumentów tą kategorią produktów. Za-
prezentowano wyniki badań ilościowych dotyczących decyzji zakupowych miesz-
kańców Poznania, Lublina i Szczecina w zakresie żywności lokalnej i regionalnej. 

Zdecydowane preferencje odnośnie do miejsca pochodzenia żywności ma nie-
całe 40% respondentów, przy czym większość tej grupy przedkłada produkty kra-
jowe nad zagraniczne. Żywność lokalna największą popularnością cieszy się wśród 
mieszkańców Lublina i Poznania, a najmniejszą wśród szczecinian. Najczęściej po 
produkty regionalne sięgają osoby, którym powodzi się przeciętnie lub źle. Takie 
deklaracje respondentów mogą oznaczać, że żywność pochodzenia lokalnego po-
strzegana jest jako tańsza. 

Analiza danych dowodzi, iż konieczne jest podjęcie działań prowadzących do 
zwiększenia świadomości konsumentów dotyczących wyrobów lokalnych oraz do 
ułatwienia producentom ich wytwarzania i ujednolicenia procedur kwalifikowania 
artykułów żywnościowych do tej kategorii. Przede wszystkim należy jednak opra-
cować i konsekwentnie stosować powszechnie obowiązującą definicję „produktu 
lokalnego”. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: żywność lokalna, żywność regionalna, Wspólna Polityka Rolna, 
locavore, zachowania nabywców. 

Kody JEL: D12, L66, Q18

Wstęp

W ostatnich latach wśród mieszkańców krajów unijnych na popularności zyskują idee 
związane ze zdrową żywnością, jak np. ruch locavore czyli promowanie świadomego wy-
bierania naturalnych artykułów żywnościowych, wyprodukowanych w okolicy miejsca za-
mieszkania konsumentów. Niestety, decydenci odpowiedzialni za uregulowania w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej zdają się nie dostrzegać w pełni potencjał rynku żywności lokal-
nej, wspierając głównie wytwórstwo tzw. produktów regionalnych. 

Celem rozważań podjętych w artykule jest ocena Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie 
wytwarzania lokalnych produktów żywnościowych oraz analiza zagadnień związanych 
z zainteresowaniem konsumentów tą kategorią produktów. Rozważania dotyczyć będą ure-
gulowań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej, które w istotny sposób determinują 
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działalność podmiotów zajmujących się produkcją i sprzedażą lokalnych produktów żywno-
ściowych. Wspomniane regulacje zostaną skonfrontowane z oczekiwaniami konsumentów 
na rynku żywności. Ponadto, omówione będą wyniki badań1 ilościowych dotyczących decy-
zji zakupowych mieszkańców Poznania, Lublina i Szczecina w zakresie żywności lokalnej 
i regionalnej. 

Produkt lokalny – problemy definicyjne 

Mimo wielu opracowań naukowych dotyczących żywnościowych produktów lokalnych, 
w dalszym ciągu próżno szukać powszechnie obowiązującej, jednoznacznej definicji. W li-
teraturze przedmiotu najczęściej stosowanymi kryteriami kwalifikującymi do tej kategorii 
są geograficznie określone miejsce wytworzenia oraz postrzeganie artykułów przez kon-
sumentów jako wyprodukowanych lokalnie (Feagan 2007, s. 23-42; Morris, Buller 2003, 
s. 559-566). Biorąc pod uwagę pierwsze z nich, na terytorium Polski za żywność lokal-
ną przyjęło się uznawać taką, którą wytworzono w odległości nie większej niż 100 km od 
miejsca zamieszkania kupującego, podczas gdy w innych krajach może ona wynosić na-
wet 100 mil. W przypadku dookreślonego geograficznie pochodzenia, wyróżnia się jed-
nak nie tylko produkty lokalne, ale również produkty regionalne. Regulacje wprowadzone 
przez Unię Europejską definiują wyłącznie drugą kategorią. Mianem produktów regional-
nych określa się artykuły podlegające ochronie prawnej i wpisane do Rejestru Chronionych 
Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych albo Rejestru Gwarantowanej 
Tradycyjnej Specjalności, prowadzonych przez Komisję Europejską(Gąsiorowski 2004). 
Wyroby te cechuje wytwarzanie w określonym regionie lub obszarze geograficznym, wy-
soka jakość i korzystanie z renomy miejsca pochodzenia. Natomiast kategoria produktów 
lokalnych nie została jednoznacznie dookreślona w żadnych unormowaniach. W związku 
z tym zwyczajowo uznaje się, że są nimi artykuły „produkowane w sposób nieprzemysłowy, 
niemasowy, z surowców lokalnych lub przy użyciu lokalnych metod wytwarzania i skiero-
wane na rynek lokalny” (Produkt lokalny tradycyjny, regionalny, ekologiczny). Produkty re-
gionalne stanowią zatem określenie węższe znaczeniowo niż produkty lokalne. Nawiązując 
z kolei do kryterium postrzegania lokalności żywności przez konsumentów należy zauwa-
żyć, iż jest to kwestia bardzo subiektywna. W związku z tym niezwykle trudno o jedno-
znaczność kwalifikowania produktów na jego podstawie. Nabywcy mogą bowiem za lokal-
ne uznawać produkty pochodzące zarówno z ich miejscowości, powiatu, województwa, jak 
i kraju. W rezultacie powoduje to rozmywanie się tej kategorii wyrobów.

Trudności z jednoznacznym zdefiniowaniem pojęcia „produkt lokalny” wywołują pro-
blemy dwojakiego rodzaju. Z jednej strony, konsumenci uznają za lokalne artykuły żywno-
ściowe, które nie zawsze nimi są lub nie kwalifikują się do wspomnianej grupy produktów 
spełniających określone kryteria związane z tą kategorią (np. polscy konsumenci zamien-

1  Omawiane dane pochodzą z projektu badawczego realizowanego w Katedrze Strategii Marketingowych Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu na temat postaw etnocentrycznych na rynku produktów żywnościowych. Badania są 
współfinansowane przez Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu.
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ne używają określeń „regionalny” i „lokalny”, mimo ich nietożsamych znaczeń – Rogala 
2014). Z drugiej natomiast, różni naukowcy przyjmują na potrzeby badań odmienne defini-
cje produktu lokalnego, przez co trudno porównywać uzyskiwane przez nich wyniki.

Uregulowania polityki rolnej Unii Europejskiej a żywność lokalna

Powstała w 1957 roku na mocy Traktatu Rzymskiego Wspólna Polityka Rolna (WPR), 
określana jest mianem „partnerstwa między sektorem rolnym i społeczeństwem, między 
Europą i jej rolnikami” (Wspólna polityka rolna. Partnerstwo… 2012, s. 3). Za główne cele 
WPR przyjęto początkowo: zwiększanie produktywności, zapewnianie bezpieczeństwa do-
staw żywności po rozsądnych dla konsumentów cenach, stabilizowanie rynków, jak również 
zagwarantowanie rolnikom godnego poziomu życia (50 lat Wspólnej Polityki Rolnej). Od 
czasu wprowadzenia w życie WPR uległa wielu istotnym zmianom. Przede wszystkim na-
stąpiło przesunięcie akcentu ze wspierania produkcji na wspieranie producentów. Ze wzglę-
du na intensywną produkcję, coraz większą liberalizację handlu, a także rozwój dystrybucji, 
zdecydowana większość konsumentów Unii Europejskiej ma dostęp do odpowiedniej ilości 
żywności (Wspólna Polityka Rolna jako… 2011, s. 4). Jednocześnie rosną ich wymagania 
związane z jakością oraz bezpieczeństwem artykułów żywnościowych. W konsekwencji 
jednym z najważniejszych celów WPR staje się obecnie likwidacja nadwyżek produkcji 
żywności, poprawa jej jakości, jak również ochrona środowiska naturalnego. W opracowa-
niach dotyczących rynku żywności podkreśla się rolę rolnictwa zrównoważonego ekolo-
gicznie, jednocześnie uwypuklając jego znaczenie dla jakości życia obecnych i przyszłych 
społeczeństw(Wspólna polityka rolna. Partnerstwo… 2012, s. 5). Unijna polityka rolna po-
winna zatem wspierać rolników w dostosowywaniu prowadzonej przez nich działalności do 
zmieniających się warunków rynkowych. 

Produkty żywnościowe oferowane przez dostawców z państw Unii Europejskiej są 
uznawane za artykuły wysokiej jakości, m.in. dzięki surowym normom ich produkcji na-
rzucanym przez regulacje prawne. Ponadto, produkty regionalne i lokalne stają się coraz 
większą atrakcją turystyczną. W rezultacie często przyczyniają się nie tylko do zwiększenia 
dochodów producenta, ale także do rozwoju całego regionu (Winawer, Wujec 2013, s. 20).
Wyróżnieniu artykułów wysokiej jakości, o specjalnych cechach wynikających z pochodze-
nia i tradycyjnej lub specjalnej metody produkcji, służy unijny system oznaczeń.

Zdaniem środowisk związanych z wytwórstwem żywności, istnieje jednak konieczność 
dokładniejszego przyjrzenia się tendencjom rynkowym i ich uwzględnienia w prowadzonej 
polityce rolnej. W dokumencie pt. Europejska deklaracja żywnościowa: dążąc do zdrowej, 
sprawiedliwej i opartej na kooperacji Wspólnej Polityki Rolnej i Żywnościowej, przygotowa-
nym przez grupę europejskich organizacji rolniczych, konsumenckich, alterglobalistycznych 
oraz zajmujących się ochroną środowiska, zdrowiem publicznym i rozwojem społecznym, 
wskazano konkretne przemiany, które oddziałują zarówno na popyt, jak i podaż żywności. 
Jego twórcy zauważyli, że rośnie liczba ludzi i organizacji inicjujących oddolne działania na 
rzecz bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego systemu żywnościowego. Wspomniane 
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działania obejmują m.in. lokalną produkcję żywności, sprzedaż na małych targach czy kup-
no produktów bezpośrednio w gospodarstwach rolnych (European Food Declaration 2010). 
W deklaracji podkreślono, że konieczne jest wsparcie tych inicjatyw w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej. W związku z tym do jej najważniejszych zadań zaliczono m.in.:
 - promowanie zdrowych wzorców żywienia;
 - popularyzowanie systemów żywnościowych zmniejszających dystans między rolnikami 

a konsumentami;
 - zachęcanie do produkcji i konsumpcji żywności lokalnej i sezonowej. 

Konieczność dywersyfikacji, umożliwiającej lokalnym podmiotom uwolnienie ich po-
tencjału, jak również poprawy kondycji małych gospodarstw oraz rozwoju lokalnych ryn-
ków zauważyła również Komisja Europejska, uwzględniając te obszary w zreformowanych 
celach WPR (WPR do 2020 r…2010).

Krytycy realizowanej przez Unię Europejską polityki rolnej wskazują jednak na wiele 
aspektów wymagających podjęcia działań korygujących, jak np. brak równości finanso-
wania w ramach pierwszego filaru WPR (np. dopłaty dla producentów),będący bolączką 
mniejszych gospodarstw oraz dewaluację pracy w sektorze rolniczym. Argumentują, iż od-
notowuje się znaczny spadek liczby zatrudnionych w rolnictwie, przy jednoczesnym braku 
wzrostu płac, co skutkuje wyludnianiem się obszarów wiejskich. Należy przy tym zauważyć, 
że niezadowalające dochody rolników stają się przyczyną wycofania z rynku wielu produk-
tów rolnych i prowadzą do zanikania rolnictwa drobnotowarowego (Przyszłość Wspólnej 
Polityki Rolnej 2014, s. 4). Propagatorzy ruchu slow food uważają, że WPR nie może obej-
mować wyłącznie polityki rolnej, ale rolnictwo i żywność. W ich opinii, Unia Europejska 
powinna promować rolnictwo będące w harmonii z ekosystemem, łączące innowacyjność 
i tradycję. Co więcej, konieczne jest powiązanie produkcji żywności na małą skalę z lo-
kalnym obszarem jej pochodzenia (W stronę nowej…2014, s. 2-5). Dzięki temu możliwe 
będzie wytwarzanie artykułów żywnościowych wysokiej jakości w sposób przyjazny dla 
środowiska, w ramach lokalnych systemów rolnych. Szczególnego wsparcia wymagać będą 
mniejsze gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją żywności ekologicznej i tradycyjnej. 
Zwraca się również uwagę decydentów na konieczność odnowy rynków na poziomie lokal-
nym oraz propagowanie krótkich łańcuchów dystrybucji.

Tendencje na rynku lokalnych produktów żywnościowych

Rynek żywności jest obecnie miejscem konkurowania dwóch odmiennych tendencji – 
standaryzacji i masowej produkcji powiązanej z globalizacją (O’Hara, Stagl 2001, s. 533-554; 
Von Braun, Díaz-Bonilla 2008) oraz preferowania przez konsumentów wyrobów mniej 
przetworzonych, o wysokiej jakości (Krystallis, Chryssohoidis 2005, s. 320-353; Seyfang 
2008, s. 187-201). W konsekwencji znaczny odsetek nabywców spożywa przeważnie arty-
kuły produkowane poza regionem ich miejsca zamieszkania, podczas gdy druga grupa po-
szukuje ich zdrowszych, lokalnych odpowiedników. Zaobserwować można przy tym coraz 
większą popularność ruchów propagujących zdrowe odżywianie i postawy proekologiczne. 
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Jednym z nich jest ideologia locavore, zgodnie z którą kupowanie artykułów żywnościo-
wych pochodzących z bliskiego sąsiedztwa jest bezpieczniejsze dla zdrowia, ogranicza ne-
gatywny wpływ na środowisko, jak również wspiera lokalnych przedsiębiorców (LaTrobe, 
Acott 2000, s. 308-320; Pearson i in. 2011, s. 886-889).Zwolennicy ruchu dowodzą bowiem, 
iż produkty, które mają do przebycia krótszą drogę od producenta do klienta, lepiej odpo-
wiadają potrzebom lokalnej ludności. Krytycy tego podejścia zauważają jednak, że brakuje 
dowodów na słuszność argumentacji propagatorów idei. Na przykład trudno jednoznacznie 
określić, w jaki sposób mniejsza liczba pokonanych przez żywność kilometrów (tzw. żyw-
nościokilometry ‒ food miles) przekłada się na ograniczanie emisji dwutlenku węgla, a co za 
tym idzie ochronę środowiska. 

Wśród czynników wpływających na zainteresowanie konsumentów produktami lokal-
nymi wymienia się pobudki osobiste i społeczne. W pierwszej grupie znajdują się takie 
powody, jak uznawanie lokalnej żywności za smaczniejszą, zdrowszą, świeższą czy po 
prostu bezpieczniejszą, bo pochodzącą od znanego dostawcy (Schnell 2013, s. 615-638). 
Pobudkami społecznymi są natomiast takie aspekty, jak wspieranie rozwoju lokalnej spo-
łeczności, większa przyjazność dla środowiska produktów lokalnych czy postrzeganie ich 
spożywania za przejaw zrównoważonej konsumpcji (Megickset i in. 2012, s. 264-289). Jak 
widać ,powody zainteresowania ofertą lokalnych wytwórców żywności nie ograniczają się 
wyłącznie do kryteriów jakościowego i zdrowotnego, ale są bardzo zróżnicowane. 

Mimo braku jednoznacznych kryteriów kwalifikowania wyrobów do kategorii produk-
tów lokalnych oraz w dalszym ciągu niskiego poziomu wiedzy konsumentów na temat ich 
właściwości, jak również toczących się dyskusji wokół ruchu locavore, zainteresowanie 
żywnością lokalną na terenie Unii Europejskiej nieustannie rośnie. W związku z tym in-
teresujące wydaje się badanie preferencji konsumentów poszczególnych państw unijnych 
w zakresie żywności lokalnej i regionalnej. 

Decyzje zakupowe polskich konsumentów w zakresie żywności lokalnej 
– wyniki badań 

Dla pozyskania danych niezbędnych do analizy stopnia zainteresowania konsumentów 
żywnością lokalną2 oraz ich preferencji w ramach tej kategorii produktów, przeprowadzono 
badania ilościowe z wykorzystaniem metody wywiadu ustrukturowanego. Pomiaru doko-
nano w listopadzie 2013 roku wśród 444 mieszkańców Poznania, Szczecina i Lublina, przy 
czym odsetek respondentów z poszczególnych miast wyniósł w próbie 35,3% dla Poznania, 
34,6% dla Szczecina i 30,1% dla Lublina. Badaniami objęto osoby dorosłe, które podejmują 
decyzje dotyczące zakupów żywności w gospodarstwach domowych. Dobór respondentów 
był doborem kwotowym, przy czym za kwoty przyjęto wiek i płeć. Struktura próby odpo-
wiadała strukturze populacji pod względem wieku. Jako że wcześniejsze badania dowodzą, 
iż panie zdecydowanie częściej decydują o zakupach produktów żywnościowych, 71% ba-

2  Na potrzeby prowadzonych badań przyjęto potoczne znaczenie słowa „regionalny”, utożsamiane z określeniem „lokalny”, 
z powodu nierozróżniania przez większość polskiego społeczeństwa obu określeń.
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danych stanowiły kobiety, a 29% mężczyźni. Wśród respondentów 9,6% uznało swoją sy-
tuację materialną za bardzo dobrą, 40,1% ‒ za dobrą, 46,2% ‒ za przeciętną, 2,8% ‒ za złą, 
a 1,2% ‒ za bardzo złą. 

Zakres przestrzenny prowadzonych badań wybrano celowo, by sprawdzić, czy miej-
sce zamieszkania w bliskiej odległości od granicy, jak również kraj sąsiadujący z danym 
miastem, oddziałują na preferencje w zakresie pochodzenia produktów żywnościowych. 
Rozkład uzyskanych odpowiedzi w podziale według miejsca zamieszkania zaprezentowano 
w tabeli 1. 

Tabela 1
Preferencje w zakresie miejsca pochodzenia kupowanych produktów żywnościowych 
a miejsce zamieszkania badanych (odsetek respondentów) 

Preferowane miejsce
pochodzenia produktu

Miejsce zamieszkania
Ogółem

Poznań Szczecin Lublin
krajowe 43,4 32,2 40,0 38,5
zagraniczne 0,7 0,7 0,8 0,7
niektóre krajowe, niektóre zagraniczne 50,0 50,3 53,8 51,3
bez znaczenia 5,9 16,8 5,4 9,5

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych (N=431).

Ponad połowa respondentów (51,3%) uznała, że dokonując zakupów żywności wybiera 
w niektórych kategoriach produkty krajowe, a w innych zagraniczne. Największy odsetek 
lublinian (53,8%) wybrał ten wariant odpowiedzi i jest to wartość najwyższa dla wszystkich 
miast. Z kolei 38,5% badanych robiąc codzienne zakupy skłania się ku wyrobom krajo-
wym, przy czym porównując odpowiedzi respondentów, poznaniacy deklarowali taką po-
stawę częściej niż pozostali respondenci (43,4% do 40% dla Lublina i 32,3% dla Szczecina). 
Natomiast dla 9,5% ogółu respondentów pochodzenie artykułów żywnościowych nie ma 
żadnego znaczenia. Analizując odpowiedzi mieszkańców trzech miast można zauważyć, iż 
najwyższy odsetek dla tego wariantu uzyskano wśród szczecinian (16,8%). Co ciekawe, 
udział wskazań dla wariantu preferowania zagranicznych produktów żywnościowych jest 
niewielki i w całej badanej próbie ukształtował się na poziomie 0,7%. 

Postanowiono również zbadać, czy sytuacja materialna determinuje preferowanie pro-
duktów żywnościowych określonego pochodzenia. Zestawienie wskazań respondentów za-
prezentowano w tabeli 2. 

Wśród osób oceniających stan swoich finansów jako bardzo dobry, najniższy odsetek 
wskazań uzyskano dla wariantu zagraniczne (2,4%), natomiast najwyższy dla wybierania 
w pewnych kategoriach artykułów krajowych, a w innych zagranicznych (56,1%). W ten 
sam sposób, choć z innymi wartościami, ukształtowała się hierarchia preferencji dla re-
spondentów uznających swoją sytuację materialną za dobrą (odpowiednio 60,8% i 0,6%). 
Z kolei osoby, które uważają, iż powodzi im się źle bądź przeciętnie, najczęściej sięgają 
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właśnie po produkty krajowe (58,3% i 46,2% wskazań dla każdej z grup). Co ciekawe, 
porównując odpowiedzi wszystkich respondentów można zauważyć, iż badani oceniający 
swoją sytuację materialną jako złą, preferowali produkty zagraniczne częściej niż pozo-
stali (8,3%). 

Tabela 2
Preferencje w zakresie miejsca pochodzenia kupowanych produktów żywnościowych 
w zależności od sytuacji materialnej badanych (odsetek respondentów)

Preferowane miejsce pochodzenia 
produktu

Ocena sytuacji materialnej

bardzo 
dobra dobra przeciętna zła bardzo zła

krajowe 31,7 29,8 46,2 58,3 0,0
zagraniczne 2,4 0,6 0,0 8,3 0,0
niektóre krajowe, niektóre zagraniczne 56,1 60,8 43,7 16,7 100,0
bez znaczenia 9,8 8,8 10,2 16,7 0,0

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych (N=426).

Analizując częstotliwość dokonywanych zakupów (por. tabela 3) należy stwierdzić, że 
najwyższy odsetek konsumentów dokonuje zakupów żywności lokalnej czasami (43,4%), 
bądź często (29,9%).

Tabela 3
Częstotliwość zakupu produktów regionalnych w ramach codziennych zakupów 
a miejsce zamieszkania badanych (odsetek respondentów) 

Częstotliwość zakupu
Miejsce zamieszkania

Ogółem
Poznań Szczecin Lublin

nigdy 2,6 0,7 0,7 1,4
rzadko 19,0 25,5 12,5 19,2
czasami 39,2 52,3 38,2 43,4
często 30,7 16,1 44,1 29,9
zawsze 8,5 5,4 4,4 6,2

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych (N=438).

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania respondentów taką samą tendencję można za-
uważyć wśród poznaniaków (odpowiednio 39,2% i 30,7%). W grupie tej – w porównaniu 
z badanymi z innych miast – odnotowano również najwyższy odsetek osób kupujących żyw-
ność lokalną zawsze (8,5%). Z kolei większy odsetek mieszkańców Lublina opowiedział się 
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za wariantem „często” (44,1%), niż za opcją „czasami” 38,2%. Ponad połowa szczecinian 
kupuje żywność lokalną czasami (52,3%). Co ciekawe, drugi co do wielkości odsetek wska-
zań uzyskano dla opcji rzadko (25,5%). Najmniejszy odsetek badanych (zaledwie 1,4%) 
w ogóle nie sięga po produkty regionalne robiąc codzienne zakupy. 

Na podstawie uzyskanych danych można zaobserwować, że w zależności od oceny sy-
tuacji materialnej, uczestnicy badania deklarowali różną częstotliwość kupna żywności re-
gionalnej (por. tabela 4). 

Tabela 4
Częstotliwość zakupu produktów regionalnych w ramach codziennych zakupów 
w zależności od oceny sytuacji materialnej badanych (odsetek respondentów) 

Częstotliwość zakupu
Ocena sytuacji materialnej

bardzo 
dobra dobra przeciętna zła bardzo zła

nigdy 0,0 1,2 1,5 8,3 0,0
rzadko 23,8 22,7 15,8 16,7 0,0
czasami 40,5 37,8 48,0 33,3 60,0
często 23,8 32,6 29,2 41,7 40,0
zawsze 11,9 5,8 5,4 0,0 0,0

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych (N=433).

Większość osób oceniających swoją sytuację jako bardzo dobrą zadeklarowała, że do-
konuje zakupów regionalnej żywności czasami (40,5%) lub często (23,8%). Taką samą 
kolejność wskazań uzyskano wśród respondentów uznających swoją kondycję finansową 
za dobrą (37,8% do 32,6%), przeciętną (48% do 29,2%) i złą (60% do 40%). Natomiast 
po produkty lokalne częściej sięgają badani oceniający swój stan majątkowy jako zły 
(41,7%). Aż 11,9% bardzo dobrze sytuowanych przyznało, że zawsze kupuje żywność 
regionalną.

Do najczęściej kupowanych przez respondentów kategorii produktów regionalnych nale-
żą3: pieczywo (60,4%), nabiał (53,6%), warzywa (47,3%) oraz wędliny (30,2%). Natomiast 
wśród największych zalet żywności lokalnej badani wskazali świeżość (64,2%), walory 
zdrowotne (52,7%) oraz smak (49,1%). Potwierdzono również, że konsumenci zwracają 
mniejszą uwagę na tzw. aspekty społeczne, takie jak przyjazność środowisku (6,1% wska-
zań), wzbogacanie asortymentu w ramach jednego produktu (4,7%) oraz wysoki stopień 
zróżnicowania (3,8%) (Rogala 2014).

3  Respondenci mogli wskazać wybrać więcej niż 1 wariant z kafeterii, stąd uzyskane odpowiedzi nie sumują się do 100%.
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Podsumowanie 

Jak wynika z powyższych rozważań, zdecydowane preferencje w zakresie miejsca pocho-
dzenia żywności ma niecałe 40% respondentów, przy czym większość tej grupy przedkłada 
produkty krajowe nad zagraniczne. Najwyższy odsetek wskazań dla artykułów krajowych 
uzyskano wśród badanych mieszkających w Poznaniu, najniższy dla szczecinian. Żywność lo-
kalna cieszy się największą popularnością wśród mieszkańców Lublina i Poznania, a najmniej-
szą wśród szczecinian. Najczęściej po produkty regionalne sięgają osoby, którym powodzi się 
przeciętnie lub źle (77,2% i 75% dla każdej z grup). Takie deklaracje respondentów mogą 
oznaczać, że żywność pochodzenia lokalnego postrzegana jest jako tańsza od tej sprowadzanej 
z większych odległości. Nie jest to jednak tak jednoznaczne, gdyż certyfikowane produkty 
regionalne bywają droższe od pozostałych wyrobów w tych samych kategoriach produktów. 

Konsumenci mieszkający bliżej granicy wschodniej, częściej i chętniej sięgają po żyw-
ność lokalną niż mieszkańcy z okolic granicy zachodniej. Biorąc pod uwagę wcześniejsze 
ustalenia, może to wynikać zarówno z gorszej sytuacji ekonomicznej Polski Wschodniej, jak 
również z większego przywiązania mieszkańców tych regionów do lokalnej kuchni. 

W świetle prowadzonych badań należy stwierdzić, iż warto byłoby podjąć działania pro-
wadzące z jednej strony do zwiększenia świadomości konsumentów odnośnie do wyrobów 
lokalnych, z drugiej natomiast do ułatwienia producentom ich wytwarzania i ujednolicenia 
procedur kwalifikowania artykułów żywnościowych do tej kategorii. Jednak przede wszyst-
kim konieczne jest opracowanie i konsekwentne stosowanie powszechnie obowiązującej 
definicji „produktu lokalnego”. 
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Interest in Local Food among Polish Consumers against the Background 
of European Union’s Agricultural Policy

Summary

An aim of considerations undertaken in the article was to assess the Common 
Agricultural Policy as regards manufacturing local food products and to analyse the 
issues connected with consumers’ interest in this category of products. The author 
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presented findings of quantitative surveys on purchasing decisions made by inhabit-
ants of Poznan, Lublin and Szczecin as regards local and regional foods. 

The resolute preferences related to the place of food origin are displayed by 
less than 40% of respondents, while the majority of this group prefers domestic 
products over foreign ones. Local food is the most popular among inhabitants of 
Lublin and Poznan, while the least among Szczecin inhabitants. Most often for 
regional products reach individuals whose financial conditions is average or poor. 
Such declarations made by respondents may mean that food of the local origin is 
perceived as cheaper. 

The data analysis shows that there is the need to undertake measures leading 
to greater consumer awareness as regards local products and easing manufacturers 
production thereof and unification of the procedures of qualifying food articles to 
this category. However, first of all, it is necessary to work out and consistently apply 
the commonly binding definition of the local product. The article is of the research 
nature.

Key words: local food, regional food, Common Agricultural Policy, locavore, pur-
chasers’ behaviours. 
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Интерес к местным продуктам питания среди польских 
потребителей на фоне сельскохозяйственной политики 
Европейского Союза

Резюме

Целью рассуждений в статье были оценка Единой сельскохозяйственной 
политики в области производства местных продуктов питания и анализ во-
просов, связанных с интересом потребителей к этой категории продуктов. 
Представили результаты количественных исследований, касающихся реше-
ний о покупке локальных и региональных продуктов питания жителями По-
знани, Люблина и Щецина. 

Четко выраженные предпочтения в отношении места происхождения 
продуктов питания имеют меньше 40% респондентов, причем большинство 
этой группы предпочитает отечественные продукты, нежели зарубежные. 
Местные продукты питания наиболее популярны среди жителей Люблина  
и Познани, а наименее – Щецина. Чаще всего к региональным продуктам об-
ращаются лица, которых финансовое положение находится на среднем или 
низком уровне. Такие заявления респондентов могут обозначать, что про-
дукты питания местного происхождения воспринимаются в качестве более 
дешевых. 

Анализ данных доказывает, что необходимо предпринять действия, на-
правленные на повышение сознательности потребителей в отношении мест-
ных изделий и облегчения производителям их выпуска, а также унифицирова-
ния процедур отнесения продуктов питания к этой категории. Прежде всего, 
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однако, следует разработать и последовательно применять общедействующее 
определение «местного продукта». Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: местные продукты питания, региональные продукты пи-
тания, Единая сельскохозяйственная политика, «локаворство», поведение по-
купателей. 
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