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Synopsis. Przedstawiono charakterystykê poziomu i struktury konsumpcji w polskich gospodarstwach domo-
wych, ze szczególnym uwzglêdnieniem spo¿ycia podstawowych produktów ¿ywno�ciowych. Scharakteryzowano
zachodz¹ce pod tym wzglêdem zmiany w latach 2000-2007. Wskazano nie tylko na uwarunkowania konsumpcji,
ale równie¿ na znaczne jej regionalne zró¿nicowanie.

Wstêp
�Od zachowañ konsumentów i ujawnionego na rynku popytu zale¿y funkcjonowanie ca³ego

systemu gospodarczego� [Jano�-Kres³o, Mróz  2006], st¹d konieczno�æ wrêcz, prowadzenia per-
manentnych badañ sfery konsumpcji oraz analizy jej struktury i wystêpuj¹cych tendencji. Rola
takich badañ, jest tym wiêksza w okresach os³abienia wzrostu gospodarczego, a tym samym ogra-
niczenia popytu konsumentów, czy zmian w jego strukturze.

Analiza stanu, ró¿norodno�ci i zmian konsumpcji jest zatem nie tylko podstaw¹ podejmowania
decyzji w ramach polityki gospodarczej na szczeblu makroekonomicznym, ale wyznacza równie¿
wiele dzia³añ na poziomie pojedynczego przedsiêbiorstwa.

Badanie dywersyfikacji konsumentów, mo¿e uwidoczniæ wiele problemów natury spo³ecznej, które
musz¹ byæ rozwi¹zywane z wykorzystaniem instrumentów pañstwa, miêdzy innymi w ramach aktywnie
prowadzonej polityki spo³ecznej. Do takich problemów nale¿y choæby brak mo¿liwo�ci zaspokajania
podstawowych potrzeb ¿ywno�ciowych przez niektóre grupy spo³eczne w naszym kraju1.  Istotnym
problemem jest równie¿ postêpuj¹ca polaryzacja spo³eczeñstwa w dziedzinie konsumpcji [Bylok 2005].

Badanie struktury konsumpcji, a co za tym idzie, udzia³u wydatków na ¿ywno�æ, jest wreszcie
instrumentem oceny stopnia zamo¿no�ci spo³eczeñstwa.

Celem badañ by³a zarówno analiza konsumpcji i wystêpuj¹cych tendencji w latach 2000-2007,
jak równie¿ zró¿nicowania regionalnego pod tym wzglêdem. Badania mog¹ byæ przydatne tak dla
producentów rolnych i zak³adów przetwórstwa spo¿ywczego oraz handlu ¿ywno�ci¹, jak te¿ daj¹
wytyczne dla dzia³añ polityki gospodarczej i spo³ecznej. Pokazuj¹c regiony o skrajnych warto-
�ciach konsumpcji s¹ te¿ wskazówk¹ dla polityki regionalnej, której zadaniem powinna byæ równie¿
ochrona przed marginalizacj¹ najs³abszych.

Poziom i tendencje konsumpcji
Aktualne tendencje dotycz¹ce konsumpcji indywidualnej, w sposób najbardziej syntetyczny

opisywane s¹ przy pomocy bie¿¹cego wska�nika ufno�ci konsumenckiej (BWUK)2, który w roku

1 Badania ankietowe przeprowadzone przez GUS w latach 1998-2003 wykaza³y, ¿e a¿ 5% gospodarstw domowych
deklarowa³o ca³kowity brak zaspokojenia potrzeb na miêso i przetwory; 3% na przetwory mleczne i dodatkowo 1%
równie¿ na mleko, a tak¿e � 2% na warzywa i 4% na owoce.  W przypadku natomiast, wydawa³oby siê podstawo-
wego artyku³u, jakim jest pieczywo i przetwory zbo¿owe, tylko w 94% gospodarstw potrzeba ta by³a w pe³ni
zaspokojona. Blisko po³owa gospodarstw nie by³a w stanie w pe³ni zaspokoiæ potrzeb w przypadku miêsa, ponad 1/
3 w przypadku owoców i blisko 1/4 w przypadku warzyw. A¿ 15% gospodarstw nie zaspakaja³o zapotrzebowania na
mleko oraz 30%, je�li chodzi o przetwory mleczne [Sytuacja bytowa...  2004].

2 Za GUS: �rednia sald ocen sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju
i aktualnego dokonywania wa¿nych zakupów.
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2000 wynosi³ blisko �34%. Od roku 2002 nastêpowa³a
stopniowa poprawa nastrojów konsumenckich.
BWUK w 2006 roku wyniós³ ju¿ tylko �7,1%. Naj-
wiêksze, za� jego pozytywne zmiany obserwowano
od  kwietnia roku 2007 do wrze�nia 2008 roku. Najlep-
sze nastroje odnotowano w listopadzie 2007 roku (�
3,2%) oraz  w kwietniu 2008 roku (�3,8%). Koniec roku
2008 przyniós³ pogorszenie nastrojów konsumenckich,
co pog³êbi³o siê jeszcze na pocz¹tku roku 2009. W
marcu 2009 roku BWUK wynosi³ ju¿ �30,3%, ale od
kwietnia obserwujemy jego nieznaczn¹ poprawê. Jed-
nocze�nie, na podstawie wzrostu warto�ci wska�nika
wyprzedzaj¹cego, oczekiwana jest dalsza poprawa ko-
niunktury konsumenckiej [Koniunktura... 2009].

W latach 2000-2007 obserwujemy wyra�n¹, ro-
sn¹c¹ tendencjê nominalnych wydatków gospo-

darstw domowych, a tym samym � wzrost wydatków na towary i us³ugi konsumpcyjne (rys. 1).
Nominalnie, wydatki te w przeliczeniu na 1 osobê wzros³y o przesz³o 34%. W ujêciu realnym, dynami-
ka by³a równie¿ dodatnia, choæ wzrost nie przekracza³ tu 1,5%3. W 2007 roku, statystyczny Polak
wydawa³ na konsumpcjê przeciêtnie blisko 776 z³ miesiêcznie. Wydatki te by³y oczywi�cie zró¿nico-
wane w grupach spo³eczno-zawodowych, a tak¿e w zale¿no�ci od liczby osób w rodzinie. Najwiêk-
szymi wydatkami konsumpcyjnymi legitymowa³y siê gospodarstwa o najwy¿szych dochodach, a
wiêc osób pracuj¹cych na w³asny rachunek. Ich konsumpcja, w przeliczeniu na osobê by³a o ok. 38%
wiêksza w stosunku do gospodarstw pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
W gospodarstwach 1-osobowych na konsumpcjê wydawano równie¿ prawie 3-krotnie wiêcej, w
przeliczeniu na osobê, ni¿ w gospodarstwach, w których by³o 6 i wiêcej osób. W czê�ci wp³ywa³y
na to ok. 4-krotnie wiêksze wydatki zwi¹zane z utrzymaniem mieszkania.

Rysunek 1. Przeciêtny miesiêczny dochód
rozporz¹dzalny i wydatki gospodarstw do-
mowych w latach 2000-2007 [z³], w przelicze-
niu na 1 osobê
�ród³o: badania w³asne na podstawie danych GUS.
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3 Za Departamentem Rachunków Narodowych GUS. Produkt krajowy brutto, maj 2009.
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Jednocze�nie, nale¿y zauwa¿yæ korzystn¹ sytuacjê wiêkszego tempa wzrostu dochodów, ni¿
wydatków, co �wiadczy o rosn¹cej przeciêtnie zamo¿no�ci Polaków w latach 2000-2007. W okresie
tym nast¹pi³ znaczny spadek (o przesz³o 11 pp.) odsetka wydatków  konsumpcyjnych w dochodzie
rozporz¹dzalnym4. Nast¹pi³o zatem zwiêkszenie oszczêdno�ci, co mo¿e w przysz³o�ci, przez ró¿ne-
go rodzaju inwestycje,  po�rednio wp³yn¹æ na poprawê sytuacji kraju.

Mimo spadku cen niektórych produktów rolnych, ceny ¿ywno�ci wzros³y � zyskali g³ównie han-
dlowcy, podnosz¹c swe mar¿e oraz czê�ciowo przetwórcy [Raport 2005]. Wzrost wydatków konsump-
cyjnych nie spowodowa³ zwiêkszenia konsumpcji w wymiarze ilo�ciowym. Sta³o siê wrêcz przeciwnie.
Zmala³o spo¿ycie wiêkszo�ci podstawowych produktów ¿ywno�ciowych (tab. 1).

W najwiêkszym stopniu zmala³o spo¿ycie mleka � o przesz³o 1,5 l miesiêcznie, w przeliczeniu na 1
osobê, przy spo¿yciu kszta³tuj¹cym siê w roku 2007 na poziomie 3,84 l. Czê�ciowo spadek ten zosta³
zniwelowany przez wzrost spo¿ycia serów i jogurtów, który jednak by³ o ok. po³owê mniejszy w stosunku
do spadku spo¿ycia mleka. W rezultacie zatem, nast¹pi³o znaczne zmniejszenie spo¿ycia nabia³u w ogóle,
z przesuniêciem jednak¿e w stronê produktów wysoko przetworzonych, w postaci chocia¿by jogurtów.

W latach 2000-2007 zmala³o te¿ znacznie spo¿ycie m¹ki, pieczywa oraz warzyw. Przy czym
spadek spo¿ycia tych ostatnich wynika³ w du¿ej mierze z ograniczenia konsumpcji ziemniaków.
Zmiany te by³y g³ównie rezultatem zmian ¿ywienia, polegaj¹cych zarówno na ograniczaniu wêglo-
wodanów w diecie, jak równie¿ wiêkszego substytuowania ziemniaków innymi ich formami.

Powy¿sze zmiany nie s¹ korzystne z punktu widzenia aktualnych badañ, wed³ug których g³ównym
�ród³em energii powinny byæ produkty zbo¿owe, warzywa, owoce, mleko i przetwory oraz chude miêso
i ryby [Przeciêtna...2009].

Wzrost cen wielu produktów spowodowa³ te¿ spadek ich spo¿ycia. O przesz³o 1/5 zmala³o spo¿ycie
cukru, przy czym ze wzglêdów dietetycznych jest to tendencja korzystna, z zastrze¿eniem jednak¿e, ¿e
potrzebne ilo�ci tego sk³adnika znajd¹ siê w diecie z naturalnych �róde³, np. owoców. Niestety spo¿ycie
tych ostatnich zmala³o równie¿ i to o przesz³o 1/6. Zmniejszy³a siê te¿ konsumpcja olejów i innych
t³uszczów oraz miêsa, wêdlin i jaj. W strukturze spo¿ycia miêsa wzrós³ odsetek miêsa drobiowego,
czê�ciowo z uwagi na stosunkowo prostsze jego przygotowywanie, ale równie¿, z powodu jego znacz-
nie ni¿szej ceny w stosunku do np. wo³owiny.

Lata 2000-2007 charakteryzowa³y siê nie tylko spadkiem spo¿ycia wielu produktów, ale równie¿
zmianami modelu konsumpcji, gdzie obserwujemy wzrost spo¿ycia pó³produktów i ¿ywno�ci w wiêk-
szym stopniu przetworzonej, jak chocia¿by soków owocowych i warzywnych � wzrost o przesz³o 1/3.
Wzros³o te¿ spo¿ycie wody mineralnej oraz nieznacznie ryb.

Spadkowa tendencja spo¿ycia wiêkszo�ci artyku³ów ¿ywno�ciowych utrzyma³a siê te¿ w roku 2008,
w którym jednak¿e odnotowano wzrost spo¿ycia przetworów miêsnych oraz pó³produktów,  m. in. o
przesz³o  22% wzros³o spo¿ycie przetworów ziemniaczanych [Sytuacja gospodarstw... 2009].

Pog³êbi³a siê zatem niekorzystna tendencja zbyt ma³ego przeciêtnego spo¿ycia mleka, warzyw
i owoców. Zbyt ma³e jest równie¿, wynosz¹ce w 2007 roku 0,45 kg, przeciêtne miesiêczne spo¿ycie
ryb, dla wzrostu którego barier¹ jest wysoka cena tych¿e.

Struktura konsumpcji
Najwa¿niejsz¹ pozycjê w strukturze konsumpcji stanowi bez w¹tpienia spo¿ycie ¿ywno�ci i

napojów bezalkoholowych. W 2007 roku wydatki na powy¿sze stanowi³y prawie 28% wydatków
konsumpcyjnych (rys. 2). Kolejne blisko 20% stanowi³y wydatki przeznaczone na u¿ytkowanie
mieszkania i op³atê no�ników energii. Dalsze, blisko 10% przeznaczano na transport i ok. 8% na
rekreacjê i kulturê. Po ok. 6% stanowi³y wydatki na odzie¿ i obuwie oraz wyposa¿enie mieszkania.
Przeciêtnie, po przesz³o 5% przeznaczano na ³¹czno�æ, a tak¿e zdrowie. Najmniejsz¹ za� czê�æ
konsumpcji, poni¿ej 1,5% po�wiêcano na poprawê edukacji.

W latach 2000-2007 zmala³ odsetek wydatków na ¿ywno�æ, pomimo realnego wzrostu kwoty wydat-
ków na ten cel. W strukturze konsumpcji zmniejszy³ siê równie¿ udzia³ wydatków na transport, wyposa-
¿enie mieszkania i edukacjê. Nie oszczêdzano natomiast na zdrowiu, ³¹czno�ci (w znacznej mierze
op³aty za Internet) i rekreacji. Wzrós³ odsetek wydatków zwi¹zanych z utrzymaniem mieszkania, g³ównie
przez wzrost op³at no�ników energii.

4 Za GUS: suma dochodów pieniê¿nych i niepieniê¿nych gospodarstwa przeznaczona na wydatki oraz przyrost
oszczedno�ci.
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Liczebno�æ rodziny w najwiêkszym
stopniu ró¿nicowa³a odsetek wydatków
na ¿ywno�æ, utrzymanie mieszkania, trans-
port i zdrowie. Udzia³ wydatków na zdro-
wie, w przeliczeniu na osobê, by³ prawie
dwukrotnie wy¿szy w gospodarstwach 1-
osobowych, ni¿ o liczbie osób 6 i wiêcej.
Sytuacjê potêguje jeszcze znacznie wiêk-
szy dochód tych pierwszych, choæ ich
wysok¹ dba³o�æ o zdrowie t³umaczyæ na-
le¿y te¿ czê�ciowo samotno�ci¹ i obaw¹
przed ewentualnym brakiem opieki w przy-
padku choroby.

Liczba osób w rodzinie zasadniczo nie
wp³ywa³a natomiast na udzia³ wydatków
zwi¹zanych z ³¹czno�ci¹ oraz alkoholem i
papierosami.

Regionalne zró¿nicowanie konsumpcji
W Polsce mamy do czynienia z du¿¹ ró¿norodno�ci¹ regionaln¹ na poziomie województw.

Dotyczy to m.in. wielu zjawisk ekonomicznych, jak chocia¿by wielko�ci i struktury wytwarzanego
PKB, zatrudnienia, czy przeciêtnych dochodów ludno�ci [Stolarska 2007, 2008].

Dywersyfikacja regionalna dotyczy równie¿ wydatków na konsumpcjê, które w znacznej mierze
wynikaj¹ z poziomu uzyskiwanych dochodów (rys. 3). W 2007 roku, najwiêkszymi przeciêtnymi do-
chodami do dyspozycji charakteryzowa³a siê ludno�æ województwa mazowieckiego, gdzie przezna-
czano równie¿ najwiêksz¹ kwotê na wydatki konsumpcyjne. Oczywi�cie jest to specyficzne woje-
wództwo, w którym  du¿e znaczenie ma wystêpowanie tu stolicy kraju i zwi¹zane z tym faktem warunki
zatrudnienia i utrzymania.

W korzystnej sytuacji pod wzglêdem dochodów, a tym samym i wydatków znajdowa³y siê te¿
województwa: pomorskie i dolno�l¹skie. Najgorsza za� sytuacja wystêpowa³a w województwach:  pod-
karpackim, lubelskim i �wiêtokrzyskim. Odsetek wydatków na konsumpcjê by³ najwy¿szy w wojewódz-
twach o stosunkowo niskich dochodach: podkarpackim, opolskim, ³ódzkim i ma³opolskim. Najwiêksz¹
za� akumulacj¹ charakteryzowa³y siê województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie i po-
morskie. Zatem najwiêcej oszczêdza, wcale nie najwiêcej zarabiaj¹ca ludno�æ województwa mazowiec-
kiego, które charakteryzuje siê równie¿ stosunkowo wy¿szymi cenami wielu artyku³ów.

Zarówno przeciêtnie uzyskiwane dochody, jak i poziom oraz zró¿nicowanie konsumpcji zale¿y w
du¿ej mierze od struktury zatrudnienia. Nie bez znaczenia jest tu równie¿ stosunek liczby osób w
wieku produkcyjnym do osób w wieku nieprodukcyjnym. W 2007 roku najwiêksz¹ liczb¹ osób w
wieku nieprodukcyjnym, przypadaj¹c¹ na 100 osób w wieku produkcyjnym cechowa³y siê woje-

Rysunek 2. Struktura konsumpcji w Polsce, w 2007 r.
�ród³o: badania w³asne, na podstawie danych GUS.

Rysunek 3. Prze-
ciêtne miesiêczne
dochody i wybrane
wydatki w przeli-
czeniu na 1 osobê
w województwach,
w 2007 roku [z³]
�ród³o: badania w³a-
sne, na podstawie
danych GUS.
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wództwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, �wiêtokrzyskie i ma³opolskie. Najlepsza natomiast sy-
tuacja wystêpowa³a w województwach: opolskim, dolno�l¹skim, zachodniopomorskim, lubuskim i
�l¹skim. Najni¿sz¹ za� stop¹ bezrobocia odznacza³y siê województwa: �l¹skie, wielkopolskie i ma³o-
polskie, a najwy¿sz¹: dolno�l¹skie, �wiêtokrzyskie, kujawsko-pomorskie i warmiñsko-mazurskie.

Badane województwa charakteryzowa³y siê najmniejszym zró¿nicowaniem wydatków na ¿yw-
no�æ, choæ ich udzia³ w konsumpcji by³ ju¿ bardziej ró¿norodny. Od niespe³na 24,5%  w mazowiec-
kiem, do ok. 33% w �wiêtokrzyskim. Wysoki odsetek wydatków na ¿ywno�æ rekompensowany by³
czê�ciowym ograniczaniem wydatków na transport oraz kulturê i rekreacjê.

Zbli¿ony by³ udzia³ wydatków ponoszonych na wyposa¿enie mieszkania. Na zdrowie wydawa-
no najwiêcej w województwach: mazowieckim, dolno�l¹skim, opolskim i ³ódzkim. Najmniej nato-
miast w: kujawsko-pomorskim (tylko ok. 55% wydatków na ten cel mazowieckiego), warmiñsko-
mazurskim i podkarpackim.

Blisko 2% konsumpcji przeznaczano na wydatki zwi¹zane z edukacj¹ w województwie mazo-
wieckim, kolejne ok. 1,7% w pomorskim i podlaskim, a tylko ok. 0,9% w opolskim, warmiñsko-
mazurskim i podkarpackim. Jednocze�nie najni¿szym odsetkiem osób w wieku 15-34 lat, a wiêc
potencjalnie podnosz¹cych kwalifikacje, charakteryzowa³y siê województwa: kujawsko-pomor-
skie, ³ódzkie, �wiêtokrzyskie, �l¹skie i mazowieckie. Najwiêkszy natomiast ich udzia³ odnotowano
w: wielkopolskim, podkarpackim, warmiñsko-mazurskim, lubuskim, ma³opolskim i pomorskim.

W wymiarze ilo�ciowym obserwujemy równie¿ regionalne zró¿nicowanie spo¿ycia artyku³ów
¿ywno�ciowych. Najwiêkszym przeciêtnym spo¿yciem pieczywa, w przeliczeniu na 1 osobê, legity-
mowa³a siê ludno�æ województwa ³ódzkiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego i warmiñsko-ma-
zurskiego. Najni¿szym natomiast: pomorskiego (poni¿ej 5 kg), mazowieckiego i dolno�l¹skiego. Wy-
nika³o to nie tylko z poziomu dochodów, lecz równie¿ zró¿nicowanej diety. Osi¹gaj¹ca najwy¿sze
dochody i najwiêcej wydaj¹ca na konsumpcjê ludno�æ województwa mazowieckiego spo¿ywa³a
jednocze�nie najmniej miêsa (poni¿ej 5 kg), podczas gdy najwiêkszym jego spo¿yciem odznacza³a siê
ludno�æ województwa pomorskiego (blisko 7 kg)5 , a tak¿e �wiêtokrzyskiego (ok. 6,3 kg) i warmiñsko-
mazurskiego (nieco powy¿ej 6 kg). W województwie pomorskim spo¿ywano miesiêcznie przeciêtnie
o ok. 1,5 l mleka wiêcej w przeliczeniu na osobê ni¿ w �l¹skim. Spo¿ycie owoców by³o o przesz³o 1 kg
wiêksze w województwie podkarpackim, w stosunku do podlaskiego, czy kujawsko-pomorskiego.
Najwiêksze natomiast spo¿ycie warzyw (przesz³o 13 kg miesiêcznie na osobê) w województwie �wiê-
tokrzyskim by³o o ponad 3,5 kg wiêksze od najni¿szych warto�ci w wielkopolskim, czy �l¹skim.

Podsumowanie
W latach 2000-2007 zaobserwowano w Polsce rosn¹ce tendencje wydatków konsumpcyjnych,

których najwa¿niejsz¹ pozycjê stanowi³y wydatki na ¿ywno�æ (ok. 28%), oraz ponoszone na u¿yt-
kowanie mieszkania i no�ników energii (ok. 20%). W okresie tym nast¹pi³ jednak¿e wiêkszy wzrost
dochodów, co korzystnie wp³ynê³o na sytuacjê gospodarstw i da³o mo¿liwo�æ zwiêkszenia oszczêd-
no�ci.  Najwiêkszym poziomem konsumpcji charakteryzowa³a siê ludno�æ gospodarstw osób pra-
cuj¹cych na w³asny rachunek, najgorsza za� sytuacja dotyczy³a pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych (mniej o ok. 38%).

Mimo wzrostu wydatków konsumpcyjnych, ponoszonych równie¿ na zakup ¿ywno�ci � zma-
la³o jej ilo�ciowe spo¿ycie w badanym okresie. W najwiêkszym stopniu dotyczy³o to spo¿ycia
mleka (o przesz³o 1,5 l na osobê miesiêcznie), ale równie¿ pieczywa, m¹ki, cukru, jaj, owoców i
warzyw. Przy czym na spadek spo¿ycia ostatnich w znacznym stopniu wp³ynê³o zmniejszenie
spo¿ycia ziemniaków, które coraz czê�ciej zastêpowane s¹ ich bardziej przetworzonymi formami.
Zmala³a równie¿ konsumpcja miêsa i jego przetworów, z jednoczesnym wzrostem udzia³u miêsa
drobiowego. Tendencjê rosn¹c¹ zaobserwowano natomiast w spo¿yciu jogurtów i innych prze-
tworów mlecznych oraz soków owocowych i warzywnych, a tak¿e wody mineralnej.

W ujêciu regionalnym wystêpuje znaczne zró¿nicowanie tak poziomu, jak i struktury konsumpcji
w ogóle, ale równie¿ wielko�ci spo¿ycia poszczególnych produktów ¿ywno�ciowych. Ogólnie (pod
wieloma wzglêdami), w najgorszej sytuacji znalaz³a siê ludno�æ województwa podkarpackiego.

Cech¹ w najmniejszym stopniu za� ró¿nicuj¹c¹ poszczególne województwa by³y wydatki po-
noszone na wyposa¿enie mieszkania.
5 Czê�ciowo mo¿e to wynikaæ ze spo¿ycia realizowanego przez turystów w sezonie letnim, ale dla potwierdze-

nia tej tezy nale¿a³oby przeprowadziæ dodatkowe badania.
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Summary
The paper presents the level and structure of Polish households consumption with special attitude to food

consumption. Factors influencing the consumption as well as regional differentiation of consumption in the years
2000-2007 have been taken into consideration.
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