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Popyt na żywność w Polsce w ostatnich latach

Streszczenie

Pogorszenie koniunktury gospodarczej, nasilenie negatywnych tendencji na 
rynku pracy i kontynuowanie procesu ograniczania nierównowagi fiskalnej skutko-
wały obniżeniem tempa wzrostu dochodów ludności i konsumpcji indywidualnej 
w Polsce w ostatnich latach. Zjawiska te nie pozostały bez wpływu na spożycie 
żywności. Celem rozważań jest zobrazowanie głównych kierunków zmian popytu 
na żywność w Polsce w latach 2009-2012 w ujęciu makro- i mikroekonomicznym. 
W pracy wykorzystano dane makroekonomiczne GUS oraz wyniki badań budżetów 
gospodarstw domowych. Źródłem informacji były także wyniki własnych analiz 
statystyki rynkowej. W badaniach zastosowano głównie metody analizy statystycz-
nej i ekonomicznej. Przeprowadzone badania pokazały, że w wyniku istotnego 
osłabienia aktywności gospodarczej doszło w Polsce do załamania konsumpcji, 
spadku realnych wydatków na żywność, zmniejszenia sprzedaży detalicznej oraz 
ilościowej konsumpcji artykułów żywnościowych w gospodarstwach domowych.

Słowa kluczowe: PKB, dochody gospodarstw domowych, spożycie, konsumpcja 
żywności.

Kody JEL: D01

Wstęp 

Nie do końca zażegnany światowy kryzys finansowy z lat 2008-2009, który na grun-
cie europejskim przerodził się w kryzys zadłużeniowy części państw Unii Gospodarczej 
i Walutowej doprowadził do ponownej recesji w strefie euro oraz istotnego osłabienia ak-
tywności polskiej gospodarki. Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego znalazło od-
zwierciedlenie w nasileniu się negatywnych zjawisk na rynku pracy, obniżeniu dynamiki 
wzrostu dochodów ludności i spożycia indywidualnego w sektorze gospodarstw domowych. 
Zjawiska te nie pozostały bez wpływu na konsumpcję żywności. Celem prezentowanego 
opracowania jest przedstawienie głównych makroekonomicznych uwarunkowań popytu na 
żywność w Polsce w ostatnich latach, wskazanie zjawisk po stronie popytu implikowanych 
spowolnieniem gospodarczym oraz charakterystyka i ocena zmian poziomu i struktury kon-
sumpcji żywności w ujęciu makroekonomicznym i w gospodarstwach domowych w 2012 r. 
na tle lat wcześniejszych.

W pracy wykorzystano głównie dwa źródła informacji statystycznej, tj. dane makroeko-
nomiczne GUS i wyniki badań budżetów gospodarstw domowych. Pierwsze źródło posłuży-
ło do identyfikacji makroekonomicznych determinant popytu na żywność. W ocenie sytuacji 
dochodowej ludności wykorzystano dane z rachunków narodowych GUS oraz wyniki badań 
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budżetów gospodarstw domowych. W celu scharakteryzowania cenowych determinant po-
pytu posłużono się szacowanymi przez GUS zagregowanymi wskaźnikami cen detalicz-
nych towarów i usług konsumpcyjnych. Źródłem informacji o zmianach realnego popytu na 
żywność w ujęciu wartościowym były dane makroekonomiczne GUS o wydatkach w sek-
torze gospodarstw domowych, dane Departamentu Handlu i Usług GUS o sprzedaży deta-
licznej żywności oraz dane z budżetów gospodarstw domowych o wydatkach na artykuły 
żywnościowe konsumowane w obrębie gospodarstwa domowego. W ocenie zmian ilościo-
wego spożycia żywności wykorzystano sporządzane przez GUS bilanse produktów rolni-
czych oraz wyniki badań budżetów gospodarstw domowych. Istotnym źródłem informacji 
dla celów niniejszego opracowania były także wyniki własnych analiz statystyki rynkowej 
oraz specjalistyczne publikacje polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, organizacji 
i urzędów statystycznych (IBRKK, MFW, NBP, Eurostat). W badaniach zastosowano meto-
dy analizy statystycznej i ekonomicznej, rozumowań indukcyjnych, dedukcyjnych i syntezy 
oraz metody analizy rynku i analizy porównawczej. Badania dotyczyły głównie 2012 r., 
w którym doszło do nienotowanego od lat pogorszenia koniunktury makroekonomicznej 
naszego kraju. Analizę skutków spowolnienia gospodarczego w sferze popytu na żywność 
przeprowadzono na tle lat wcześniejszych. Uzyskano w ten sposób wyraźniejszy obraz 
zmian w konsumpcji żywności, co pozwoliło na wyciągnięcie prawidłowych wniosków.

Makroekonomiczne uwarunkowania popytu na żywność w latach 
2009-2012

Pierwsza fala światowego kryzysu gospodarczego zapoczątkowana w połowie 2008 r. 
doprowadziła do redukcji globalnego i unijnego PKB w 2009 r. oraz obniżenia tempa wzro-
stu polskiej gospodarki (por. tabela 1). Odnotowane w 2010 r. ożywienie w gospodarce świa-
towej nie było trwałe. Nie do końca zażegnany kryzys finansowy na gruncie europejskim 
przerodził się w kryzys zadłużeniowy części państw Unii Gospodarczej i Walutowej po-
wodując ponowne osłabienie aktywności w gospodarce globalnej i recesję w krajach Unii 
Europejskiej (World Economic Outlook Update 2013; Koniunktura gospodarcza... 2012)1. 
Skutki rozprzestrzeniającej się drugiej fali światowego kryzysu nie pozostały bez wpływu 
na polską gospodarkę. Utrzymujące się w Polsce w latach 2010-2011 względnie wysokie 
tempo wzrostu gospodarczego, wynoszące średnio 4,1%, w 2012 r. zmalało do 1,9% i słabło 
w kolejnych kwartałach (z 3,5% w I kwartale do 0,7% w IV kwartale). 

Pogorszeniu koniunktury gospodarczej towarzyszył spadek dynamiki zatrudnienia. 
W 2012 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw tylko nieznacznie przewyż-
szyło poziom sprzed roku (o 0,1%), wobec wzrostu o 3,2% przed rokiem. Niski wzrost 
zatrudnienia w powiązaniu z dalszym wzrostem aktywności zawodowej doprowadził do 
wzrostu stopy rejestrowanego bezrobocia: z 12,5% w grudniu 2011 r. do 13,4% w grudniu 

1  W 2012 r. spadkowi PKB w UE-27 (o 0,3% w porównaniu z rokiem poprzednim) i w strefie euro (o 0,4%) towarzyszyło 
spowolnienie wzrostu gospodarczego Niemiec (z 3,0% w 2011 r. do 0,7% w 2012 r.) – największego naszego partnera 
handlowego.
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2012 r.2. Przeszło połowę zarejestrowanych bezrobotnych (50,2%) stanowiły osoby długo-
trwale bezrobotne. 

Wzrost podaży pracy przekraczający wzrost popytu na pracę ograniczał presję na wzrost 
wynagrodzeń, których realny poziom obniżała utrzymująca się stosunkowo wysoka inflacja. 
W 2012 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw 
zwiększyły się o 3,4%, lecz ich siła nabywcza obniżyła się o 0,2%. W 2012 r. nieco wyższe 
niż przed rokiem były natomiast realne dochody ze świadczeń społecznych3. Hamująco na 
tempo wzrostu funduszu nabywczego gospodarstw domowych oddziaływały ponadto: niskie 
tempo wzrostu dochodów ludności utrzymującej się z pracy w gospodarstwach indywidual-
nych w rolnictwie, spadek dynamiki dochodów ludności utrzymującej się z pracy na własny 
rachunek poza rolnictwem, obniżka dochodów z własności i wynajmu (Mierzejewska, Kolasa 
2013), wartości kredytów konsumpcyjnych w systemie bankowym, co wynikało zarówno 
z zaostrzenia kryteriów i warunków ich udzielania, jak i jednoczesnego osłabienia popytu na 
kredyt (Raport o stabilności... 2013) oraz spadek transferów pieniężnych od osób pracują-
cych za granicą (Bilans płatniczy... 2013). Szacuje się, że w 2012 r. globalne realne dochody 
do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych były o 0,8% niższe niż w 2011 r., 
w którym wzrosły o 1,2%. Tak niskiego tempa wzrostu dochodów dyspozycyjnych ludności 
nie notowano od 1993 r. W latach 2009-2012 kształtowało się ono na poziomie 1,7%, wobec 
3,8% w latach 2005-2008 (Popyt na żywność... 2013). 

W całym okresie światowego kryzysu finansowego na rynkach globalnych utrzymywała 
się wysoka inflacja i wysoki wzrost cen żywności stymulując silnie dynamikę wzrostu cen na 
polskim rynku żywnościowym (Raport o inflacji 2013). W 2012 r., w porównaniu z 2008 r., 
w Polsce żywność i napoje bezalkoholowe podrożały średnio o 17,5%, przy wzroście cen to-
warów i usług konsumpcyjnych o 14,9%. W UE-27 Polska należała do krajów o najwyższej 
inflacji i najwyższym tempie wzrostu cen żywności. 

Realnemu zwiększaniu cen żywności towarzyszyła wydatna zwyżka cen towarów i usług 
związanych z mieszkaniem, nośnikami energii, zdrowiem i transportem (Ceny w gospodar-
ce narodowej 2013). Konieczność zwiększenia przez gospodarstwa domowe wydatków na 
usługi bytowe, z których większość ma charakter „wydatków sztywnych”, ograniczyła moż-
liwości zwiększenia wydatków na żywność w stopniu kompensującym wzrost jej cen deta-
licznych. Niskie tempo wzrostu dochodów ludności, niekorzystne tendencje na rynku pracy, 
realne podrożenie żywności oraz wyższy od stopy inflacji wzrost cen usług bytowych de-
precjonowały popyt na żywność, przy istotnym spowolnieniu dynamiki wzrostu konsumpcji 
indywidualnej.

2  W końcu 2012 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 2136,8 tys. i była o 154,1 tys., tj. o 7,8% 
większa niż w końcu 2011 r.
3  Wzrost przeciętnych miesięcznych realnych emerytur i rent brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych 
wyniósł 1,3%, a realnych emerytur i rent brutto rolników indywidualnych – 2,8%, wobec odpowiednio 0,3% i minus 1,4% 
w 2011 r. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2012 (2013).
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Popyt sektora gospodarstw domowych na żywność

Z analizy danych makroekonomicznych GUS wynika, że na wybuch kryzysu finan-
sowego w świecie w 2008 r. polska gospodarka odpowiedziała znaczącym spadkiem 
tempa wzrostu konsumpcji, ale nie bezwzględnym jej ograniczeniem (Świetlik 2013, 
s. 351-362). W 2009 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, ogólne spożycie w sektorze 
gospodarstw domowych, w tym indywidualne, zwiększyło się po 2,0%, wobec wzrostu 
odpowiednio o 6,1% i 5,7% w 2008 r.4. W dwóch kolejnych latach konsumpcja indywidu-
alna rosła w tempie 2,9%, stanowiąc siłę napędową gospodarki (por. tabela 1). W 2012 r. 
wzrost spożycia indywidualnego wyniósł 0,8%, a jego dynamika obniżała się w kolejnych 
kwartałach: z 1,7% w I kwartale do minus 0,2% w IV kwartale, co stanowiło historyczne 
minimum tej kategorii.

Tabela 1 
Dynamika produktu krajowego brutto i spożycia (w cenach stałych)   

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 a

Produkt krajowy brutto: rok poprzedni = 100

Świat b 102,8 99,4 105,1 103,9 103,2
UE-27 c 100,3 95,7 102,1 101,5 99,7
Polska  105,1 101,6 103,9 104,5 101,9
Spożycie ogółem 106,1 102,0 103,4 101,6 100,6
w tym:
indywidualne w sektorze gospodarstw 
 domowych (z dochodów osobistych) 105,7 102,1 103,2 102,6 100,8
w tym:
żywność i napoje bezalkoholowe 102,4 100,1 100,1 99,0  99,5

a Dane wstępne; b według MFW; c Według Eurostat.
Źródło: Departament Rachunków Narodowych GUS; Eurostat; World Economic Outlook. Update (2013).

Spożycie żywności w sektorze gospodarstw domowych, po stabilizacji w latach 2009-
2010, w 2011 r. uległo bezwzględnej redukcji (o 1,0%). Szacuje się, że w 2012 r. zmalało 

4  W systemie rachunków narodowych GUS sektor gospodarstw domowych tworzą osoby fizyczne wspólnie zamieszkujące 
i wspólnie utrzymujące się oraz wszystkie gospodarstwa zbiorowe, tj. mieszkańcy domów pomocy społecznej, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, klasztorów, więzień itp. Spożycie w sektorze gospodarstw domowych obejmuje spożycie 
indywidualne, finansowane z dochodów osobistych i spożycie w sektorze instytucji niekomercyjnych. Na spożycie 
indywidualne żywności w sektorze gospodarstw domowych składają się wydatki poniesione przez ludność na zakup wyrobów 
i usług rynkowych, łącznie z wydatkami w placówkach gastronomicznych i placówkach żywienia przyzakładowego, 
wycenianych w cenach płaconych przez konsumentów oraz wartość spożycia naturalnego produktów rolnych pochodzących 
z własnej produkcji, wyceniana w cenach skupu surowych (nieprzetworzonych) produktów. Patrz: Rachunki kwartalne 
produktu krajowego brutto w latach 2006-2010 (2011, s. 22-23); Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 
2007-2011 (2012, s. 22-23); Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012 (2012, s. 672). 
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ono o 0,5% i w efekcie osiągnęło poziom o 1,3% niższy niż w 2008 r., przy wzroście spoży-
cia indywidualnego o 8,8%. 

Wydatki żywnościowe gospodarstw domowych – ujęcie 
mikroekonomiczne

Spadek krajowego popytu na żywność szacowany na podstawie rachunków narodowych 
GUS znajduje potwierdzenie w badaniach budżetów gospodarstw domowych, z których 
wynika, że w latach 2009-2012 przeciętne miesięczne nominalne wydatki gospodarstw do-
mowych na żywność i napoje bezalkoholowe (w przeliczeniu na 1 osobę) zwiększyły się 
o 13,4%, co przy wzroście średniego poziomu cen detalicznych artykułów żywnościowych 
o 17,5% oznacza spadek ich realnej wartości o 3,5%. Spadkowi efektywnego popytu na 
żywność towarzyszył niewielki wzrost całkowitej konsumpcji (o 0,6%), mierzony wskaź-
nikiem realnych wydatków gospodarstw domowych na towary i usługi konsumpcyjne (por. 
tabela 2). (Budżety gospodarstw darmowych w 2009 r. 2010; Budżety gospodarstw domo-
wych w 2011 r. 2012). 

Zmalały realne wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe we wszystkich grupach go-
spodarstw domowych, w tym najbardziej w gospodarstwach rolników (o 6,6%) i osób pra-
cujących na własny rachunek (o 6,0%), a najmniej – w gospodarstwach emerytów (o 1,8%). 
Gospodarstwa domowe pracowników i rencistów ograniczyły realne wydatki na żywność 
odpowiednio o 3,1% i 3,7%. 

Tabela 2 
Dynamika przeciętnych miesięcznych wydatków w gospodarstwach domowych  

Wyszczególnienie
2009 2010 2011 2012

rok poprzedni = 100

Wydatki nominalne ogółem 105,8 103,6 102,4 102,9

Wydatki realne ogółema 102,2 101,0 98,2 99,2

Wydatki nominalne na żywnośćb 103,9 102,5 103,2 103,2

Wydatki realne na żywnośćb c 99,8 99,8 98,0 98,9

a Wskaźniki wydatków nominalnych korygowane wskaźnikiem inflacji; b żywność i napoje bezalkoholowe;  
c wskaźniki wydatków nominalnych korygowane wskaźnikiem cen żywności i napojów bezalkoholowych. 
Źródło: dane GUS i obliczenia własne.

Spowolnienie dynamiki wzrostu realnej konsumpcji w latach 2009-2012, na tle lat wcze-
śniejszych było znaczące, a bezwzględne zmniejszenie się wydatków gospodarstw domo-
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wych na żywność stanowiło odwrócenie dotychczasowego, wieloletniego trendu5. W 2011 r., 
po raz pierwszy od 2000 r., wzrósł udział wydatków na żywność w całkowitych wydatkach 
gospodarstw domowych: do 25,03% z 24,8% w 2010 r.6. W 2012 r. wyniósł on 25,1% i był 
nieznacznie większy niż rok wcześniej. W minionym roku gospodarstwa domowe ograni-
czyły realne wydatki m.in. na pieczywo i produkty zbożowe, mięso i przetwory mięsne, ryby 
i przetwory rybne, artykuły mleczarskie, jaja i tłuszcze jadalne (Popyt na żywność... 2013).

Sprzedaż detaliczna żywności

Niekorzystne tendencje w rozwoju popytu na żywność w ostatnich latach znalazły od-
zwierciedlenie w kształtowaniu się sprzedaży detalicznej. Z danych GUS wynika, że sprze-
daż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, w cenach stałych, w przedsię-
biorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, po względnie wysokim wzroście w 2009 r. 
(o 4,8% w porównaniu z rokiem poprzednim), w latach 2010-2011 obniżyła się łącznie 
o 4,1%, a w 2012 r. utrzymała się na poziomie zbliżonym do notowanego przed rokiem (por. 
tabela 3). Zadecydował o tym wzrost sprzedaży w I kwartale (o 4,9%). W II kwartale 2012 r. 
nastąpiło osłabienie jego tempa do 0,6%, a w II półroczu – bezwzględny spadek o 2,3% 
w stosunku do II półrocza 2011 r.7. 

Tabela 3 
Dynamika sprzedaży detalicznej (w cenach stałych)a 

Wyszczególnienie

2008 2009 2010 2011 2012

rok poprzedni = 100

kwartały

I II III IV

analogiczny okres roku 
poprzedniego = 100

Sprzedaż ogółem b 109,9 102,7 103,1 107,3 102,3 108,4 102,7 101,9 98,0
 w tym: żywność,  
 napoje i wyroby 
 tytoniowe 103,6 104,8 98,1 97,8 100,1 104,9 100,6 98,5 97,0

a W przedsiębiorstwach handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 
Źródło: dane GUS.

Spadkowi sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w latach 2010-2011 
i jej stabilizacji w minionym roku towarzyszył wzrost sprzedaży większości pozostałych 

5  W 2008 r., w porównaniu z 2005 r., w gospodarstwach domowych ogółem realna wartość całkowitego spożycia, w tym 
żywności wzrosła odpowiednio o 21% i 6,4%.
6  W okresie transformacji systemowej polskiej gospodarki zwiększenie się odsetka żywnościowych wydatków w całkowitych 
wydatkach gospodarstw domowych odnotowano w latach: 1990, 1994 i 2000. 
7  W IV kwartale sprzedaż ta była o 3,0% mniejsza, a w grudniu – aż o 3,6% mniejsza niż odpowiednio rok wcześniej.
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grup towarów i usług konsumpcyjnych, w tym zwłaszcza mebli, sprzętu RTV i AGD, tkanin, 
odzieży, obuwia, farmaceutyków, kosmetyków, pojazdów samochodowych i paliw. W efek-
cie w 2012 r., w porównaniu z 2009 r., całkowita sprzedaż detaliczna towarów (w cenach 
stałych, w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób) zwiększyła się o 13,2%, 
podczas gdy sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych obniżyła się o 4,0%. 
Udział żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w całkowitej sprzedaży zmalał z 29,0% 
w 2009 r. do 25,3% w 2012 r.

Rzeczywisty spadek sprzedaży detalicznej żywności w latach 2010-2012 był przypusz-
czalnie jeszcze większy, niż na to wskazują dane GUS, które nie uwzględniają obrotów 
małych sklepów. Gospodarstwa domowe nie chcąc zmniejszać ilościowej konsumpcji żyw-
ności przeniosły zakupy do dyskontów. W 2012 r. całkowita sprzedaż detaliczna w dużych 
jednostkach wzrosła o 2,3%, ale we wszystkich jednostkach handlowych i niehandlowych, 
łącznie z przedsiębiorstwami zatrudniającymi mniej niż 9 osób, zwiększyła się tylko o 0,8%, 
co świadczy o głębokim spadku obrotów realizowanych przez małe sklepy i punkty sprze-
daży8.

Dane GUS o sprzedaży detalicznej żywności i napojów bezalkoholowych szacowane 
według odmiennej metodologii (tj. dla pełnej zbiorowości podmiotów, łącznie ze sprzedażą 
detaliczną dokonywaną w hurtowniach i bezpośrednio u producentów) sugerują głębszy jej 
spadek, sięgający 4,5% (Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, s. 214). 

Spożycie ilościowe żywności w gospodarstwach domowych9

W latach 2009-2012 w gospodarstwach domowych systematycznie malało przeciętne 
miesięczne spożycie większości podstawowych artykułów żywnościowych (por. tabela 4). 
W 2012 r., w porównaniu z 2008 r., gospodarstwa domowe istotnie, bo o 12,0-20,0%, ogra-
niczyły konsumpcję cukru, miodu, masła, ryb morskich i śledzi, mięsa wołowego i cielęce-
go, tłuszczów wieprzowych, ziemniaków, ryżu, pieczywa i kasz oraz herbaty, kakao, nie-
których owoców (jagodowych i pestkowych), przetworów owocowych, soków owocowych, 
warzywnych i owocowo-warzywnych. W mniejszym stopniu (3,0-10,0%) zredukowały 

8  Dane GUS o sprzedaży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych są zawyżone, gdyż dotyczą jednostek 
zatrudniających powyżej 9 osób. Według GUS, sprzedaż w mniejszych jednostkach stanowi ponad 30% całkowitej sprzedaży. 
To właśnie małe sklepy notują spadki sprzedaży, a informacje GUS o miesięcznej sprzedaży odzwierciedlają w dużej mierze 
postępującą koncentrację w handlu detalicznym. Konsumenci, poszukując tańszych ofert, zwiększają zakupy w dyskontach 
i supermarketach. W 2012 r. odnotowano znaczące zmniejszenie liczby małych sklepów, które nie wytrzymały konkurencji 
z jednostkami wielkopowierzchniowymi, na rzecz hipermarketów, w tym zwłaszcza dyskontów. Duża część sprzedaży była 
udziałem obcokrajowców, w tym głównie mieszkańców stref przygranicznych. Według szacunków WUS w Rzeszowie, 
w 2012 r. cudzoziemcy zza wschodniej granicy kupili w Polsce towary za 6,62 mld zł., tj. kwotę o 26,1% większą niż w 2011 r. 
W IV kw. 2012 r. ok. 98% wydatków stanowiły wydatki na zakup towarów, z czego na żywność przypadało 13,0%. 
9  Wyniki prowadzonych przez GUS badań budżetów gospodarstw domowych informują o przeciętnych miesięcznych ilościach 
artykułów żywnościowych zakupionych bądź pozyskanych z własnego gospodarstwa rolnego lub działki bądź prowadzonej 
działalności na rachunek własny (np. własnego sklepu). Dane te odnoszą się głównie do produktów przetworzonych. Nie 
obejmują one spożycia w zakładach gastronomicznych, stołówkach i bufetach pracowniczych, szpitalach, żłobkach i bufetach 
pracowniczych , szpitalach, internatach itp. Dotyczą jedynie tych ilości, które zostały przeznaczone do konsumpcji w obrębie 
gospodarstwa domowego. Obrazują przeciętne miesięczne spożycie artykułów żywnościowych w przeliczeniu na 1 osobę 
w gospodarstwie domowym. 
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spożycie wyrobów ciastkarskich, mąki, mięsa wieprzowego oraz indyczego, wędlin drobio-
wych i popularnych kiełbas (typu: „Toruńska”, „Podwawelska” itp.), ryb słodkowodnych 
i konserw rybnych, jaj, mleka spożywczego pitnego i śmietany, margaryn, bananów, warzyw 
(bez ziemniaków) oraz kawy. Nieznacznie obniżyły konsumpcję olejów roślinnych i ma-
karonów. Kilka grup produktów oparło się jednak kryzysowi. W latach 2009-2012 wzrosła 
m.in. konsumpcja oliwy z oliwek, wód mineralnych oraz innych napojów bezalkoholowych, 
przetworów ziemniaczanych, płatków zbożowych, wyrobów cukierniczych, lodów, czeko-
lady, jogurtów, serów twarogowych oraz dojrzewających i topionych, owoców cytrusowych, 
wędlin wysokogatunkowych i kiełbas trwałych, mięsa kurcząt, grzybów oraz mrożonych 
mieszanek warzywnych. 

Tabela 4 
Przeciętne miesięczne spożycie podstawowych grup artykułów żywnościowych  
na osobę w gospodarstwach domowych ogółem    

Wyszczególnienie
2008 2009 2010 2011 2012

w liczbach bezwzględnych 2011  
= 100

Pieczywo i produkty zbożowe (w kg) 7,42 7,17 7,01 6,70 6,55 97,8
Pieczywo (w kg) 5,06 4,85 4,67 4,46 4,35 97,5
Mięso i przetwory (w kg) 5,60 5,55 5,57 5,48 5,38 98,2
  mięso surowe 3,09 3,05 3,09 3,04 2,96 97,4
  wieprzowe 1,39 1,33 1,37 1,35 1,28 94,8
  drobiowe 1,48 1,49 1,52 1,51 1,52 100,7
  przetwory mięsne 2,39 2,38 2,35 2,32 2,30 99,1
  wysokogatunkowe a 0,64 0,66 0,66 0,65 0,66 101,5
Ryby i przetwory (w kg) 0,47 0,46 0,45 0,43 0,41 95,3
Mleko świeże (w l) 3,64 3,51 3,51 3,42 3,39 99,1
Sery (w kg) 0,88 0,92 0,95 0,94 0,94 100,0
Śmietana i śmietanka (w l) 0,40 0,40 0,38 0,37 0,37 100,0
Jaja (w szt.) 13,05 13,0 12,81 12,54 12,40 98,9
Tłuszcze jadalne (w kg) 1,39 1,37 1,35 1,31 1,30 99,2
  masło 0,29 0,29 0,27 0,26 0,25 96,2
  pozostałe tłuszcze zwierzęce 0,16 0,15 0,15 0,13 0,13 100,0
  tłuszcze roślinne 0,94 0,97 0,92 0,92 0,93 101,1
Owoce i przetwory (w kg) 3,59 3,77 3,43 3,29 3,41 103,6
Warzywa i przetwory (w kg) 10,51 10,28 9,95 9,88 9,50 96,2
  ziemniaki 5,27 5,07 4,83 4,73 4,35 92,0
Cukier (w kg) 1,41 1,38 1,30 1,18 1,18 100,0
Wyroby cukiernicze (w kg) 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 104,5

a Polędwica, szynka, baleron i kiełbasy trwałe.
Źródło: jak w tabeli 2.
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Bilansowe spożycie żywności10

Zmiany w bilansowej konsumpcji podstawowych grup żywności były różnokierunkowe, 
z przewagą tendencji spadkowych. W latach 2009-2012 znacząco zmalało bilansowe spo-
życie artykułów zbożowych, ziemniaków, warzyw, owoców oraz mięsa i podrobów, w tym 
zwłaszcza mięsa czerwonego, przy wzroście spożycia drobiu. Obniżyła się konsumpcja ryb 
i jaj. Wzrosło natomiast spożycie mleka, cukru i tłuszczów jadalnych, głównie za sprawą 
istotnego zwiększenia konsumpcji tłuszczów roślinnych, rekompensującego „z nawiązką” 
redukcję spożycia tłuszczów zwierzęcych (por. tabela 5). 

Tabela 5 
Spożycie wybranych artykułów żywnościowych (w przeliczeniu na mieszkańca) 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012a

Ziarno 4 zbóż w przeliczeniu na przetworyb (w kg) 112,0 111,0 108,0 108,0 107,5
Ziemniakib (w kg) 118,0 116,0 110,0 111,0 109,0
Warzywa (w kg) 115,0 116,0 106,0 104,0 103,0
Owoce (w kg) 55,0 55,5 44,0 42,0 46,0
Mięso i podrobyc (w kg) 75,3 75,0 73,7 73,4 71,7
  w tym: mięso (w kg) 71,2 70,8 69,9 70,1 68,0
  wieprzowe (w kg) 42,7 42,4 42,2 42,5 39,0
  wołowe (w kg) 3,8 3,6 2,4 2,1 1,8
  drobiowe (w kg) 24,1 24,0 24,6 25,0 26,6
Ryby i przetwory (w kg) 13,7 13,3 13,1 12,4 11,8
Tłuszcze jadalnee 31,5 31,8 32,1 32,0 32,1
  zwierzęce (w kg) 6,4 6,0 6,3 6,1 6,0
  roślinne 20,8 21,1 21,5 21,9 22,2
  masło (w kg) 4,3 4,7 4,3 4,0 3,9
Mleko krowie f (w l) 182,0 187,0 189,0 194,0 196,0
Jaja kurze (w szt.) 205,0 206,0 202,0 172,0 164,0
Cukier (w kg) 38,4 38,8 39,9 39,4 41,2

a Dane wstępne; b dane dotyczą lat gospodarczych, tzn. obejmują okres od 1 lipca danego roku kalendarzowego 
do 30 VI roku następnego; c łącznie z mięsem i podrobami przeznaczonymi na przetwory; d  w wadze żywej;  
e  w wadze handlowej, od 2005 r. szacunek IERiGŻ-PIB; f łącznie z mlekiem przeznaczonym na przetwory, bez 
mleka przerobionego na masło.
Źródło: dane GUS, Morskiego Instytutu Rybackiego oraz szacunki IERiGŻ-PIB.

10  Dane makroekonomiczne uzyskane metodą bilansową obrazują roczne spożycie artykułów żywnościowych na 1 mieszkańca. 
Są one wynikową obliczeń uwzględniających informacje o produkcji krajowej, imporcie, eksporcie, zużyciu na cele 
nieżywnościowe i wielkościach strat. Dotyczą one spożycia artykułów nieprzetworzonych, bądź poddanych tylko wstępnemu 
przetworzeniu (np. przemiał zbóż).
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Podsumowanie

Prezentowany artykuł jest opracowaniem autorskim i stanowi oryginalny materiał, 
w którym starano się opisać i wyjaśnić zjawiska ekonomiczne opierając się na własnych 
doświadczeniach badawczych i materiałach naukowych oraz danych empirycznych pocho-
dzących ze statystyki masowej. Analiza materiału empirycznego doprowadziła do następu-
jących konstatacji. 

Pierwsza fala kryzysu gospodarczego nie spowodowała w Polsce istotnych zmian w po-
pycie na żywność. Według danych GUS, w latach 2009-2010 globalny popyt na żywność 
był stabilny, a w gospodarstwach domowych – uległ nieznacznej redukcji, przy wydatnym 
wzroście spożycia indywidualnego ogółem. Silny popyt wewnętrzny, a zwłaszcza konsump-
cja prywatna były mocnymi stronami naszej gospodarki. Pozwoliły one uniknąć recesji, co 
zrodziło nadzieję, że będą nadal podtrzymywać wzrost gospodarczy nawet w obliczu nieko-
rzystnych uwarunkowań globalnych. Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego i zmiany 
jego struktury w 2012 r. pokazały, że polska gospodarka nie jest odizolowana od zmian za-
chodzących w otoczeniu zewnętrznym i mimo wciąż wysokiej odporności zaczęła dotkliwie 
odczuwać skutki kryzysu ekonomicznego w gospodarce światowej. Znalazło to odzwiercie-
dlenie w nasileniu się negatywnych tendencji na rynku pracy, obniżeniu dynamiki realnych 
dochodów ludności, wyhamowaniu popytu konsumpcyjnego i spadku popytu na żywność. 
Utrzymujący się względnie wysoki poziom cen żywności i wydatny wzrost cen usług byto-
wych zmusiły konsumentów do przestawienia proporcji w ogólnych wydatkach i konstruk-
cji nowego koszyka dóbr i usług o zmniejszonym udziale żywności. Dla wielu gospodarstw 
domowych oszczędzanie przez ograniczanie zakupu żywności stało się źródłem finansowa-
nia zakupów dóbr trwałego użytku, leków oraz innych towarów nieżywnościowych i usług, 
co potwierdzają statystyki sprzedaży detalicznej i analizy domowych budżetów. Spadkowi 
globalnego żywnościowego popytu, mierzonego realną wartością wydatków w sektorze go-
spodarstw domowych, towarzyszyły istotne zmiany jego rzeczowej struktury pod wpływem 
zróżnicowanej podaży i cen na rynkach poszczególnych produktów. 

Ze względu na malejącą aktywność gospodarczą, niekorzystne zjawiska na rynku pracy 
determinujące tempo wzrostu wynagrodzeń, zacieśnienie działań fiskalnych, zmniejszenie 
wydatków publicznych oraz trudności w dostępie do kredytów, perspektywy poprawy sytu-
acji dochodowej ludności, a co za tym idzie ożywienia popytu na żywność w 2013 r. są mało 
optymistyczne. Nieuniknione wydają się być korekty założeń ustawy budżetowej na 2013 r. 
dotyczących dochodów ludności i spożycia. Ożywienie konsumpcji, w tym popytu na żyw-
ność jest obecnie największym wyzwaniem gospodarczym. Jak sprostać temu wyzwaniu 
wobec konieczności jednoczesnego zacieśnienia polityki fiskalnej?
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Demand for Food in Poland in the Recent Years

Summary

Worsening of the economic conditions, intensification of negative trends in the 
labour market, and continuance of the process of reducing the fiscal imbalance 
have recently resulted in a lower rate of population’s income growth and individual 
consumption in Poland. These phenomena have not been free of their impact on 
food consumption. An aim of the author’s deliberations is to provide a picture of 
the main directions of changes of the demand for food in Poland in 2009-2012 in 
macro- and microeconomic terms. In her work, the author used the CSO’s macro-
economic data and results of surveys of households’ budgets. A source of informa-
tion was also results of the author’s own analyses of the market statistics. In the 
studies, there were used mainly methods of the statistical and economic analysis. 
The carried out research surveys showed that, in result of a substantial weakening 
of the economic activity, there took place in Poland breakdown of consumption, de-
cline in real expenses on foods, reduction of retail sale, and volume of consumption 
of food products in households.

Key words: GDP, households’ incomes, consumption, food consumption.

JEL codes: D01
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Спрос на продукты питания в Польше в последние годы

Резюме

Ухудшение экономической конъюнктуры, усиление отрицательных тен-
денций на рынке труда и продолжение процесса ограничения фискального 
дисбаланса привели в последние годы к снижению темпа роста доходов насе-
ления и личного потребления в Польше. Эти явления не остались без влияния 
на потребление продуктов питания. Цель рассуждений – представить основ-
ные направления изменений спроса на продукты питания в Польше в период 
2009-2012 гг. в макро- и микровыражении. В работе использовали макроэко-
номические данные ЦСУ и результаты обследования бюджетов домохозяйств. 
Источником информации были также результаты собственных анализов ры-
ночной статистики. В исследованиях в основном применили методы стати-
стического и экономического анализа. Проведенные исследования показали, 
что в результате существенного ослабления экономической активности насту-
пили в Польше резкий спад потребления и реальных расходов на продукты 
питания, снижение розничной продажи и количественного потребления про-
дуктов питания в домохозяйствах.

Ключевые слова: ВВП, доходы домохозяйств, потребление, потребление 
продуктов питания.
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