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Konsumpcja jest procesem, w efekcie którego zużywane są przedmioty konsumpcji, czyli 

dobra żywnościowe, artykuły nieżywnościowe i usługi.  Głównym celem konsumpcji jest 

zaspokojenie potrzeb człowieka, jednakże współcześnie konsumpcja jest także ważnym 

przejawem poziomu życia i kryterium strukturyzacji społeczeństwa oraz metodą 

komunikowania tożsamości konsumentów. Konsumpcja pozwalająca na zaspokajanie potrzeb 

i oczekiwań jednostek może być też czynnikiem pobudzającym działanie i kreatywność. 

Złożoność problematyki konsumpcji, jej uwarunkowań i postaw konsumentów powodują, że 

stała się ona przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin nauki takich jak ekonomia, 

socjologia, psychologia, polityka czy nauki o zdrowiu i żywieniu1.  

Warunkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego jest 

spożywanie żywności, dlatego potrzeby żywieniowe zgodnie z najważniejszymi koncepcjami 

i teoriami szeregowania potrzeb ludzkich, zaproponowanymi przez m. in. Maslowa,  

McClellanda czy Alderfera, są zaliczane do potrzeb wiscerogennych i uważane za 

najważniejsze potrzeby każdego człowieka, których spełnienie istotnie wpływa na rozwój 

dalszych potrzeb2. 

Konsumpcja żywności charakteryzuje się specyficznymi cechami. Z jednej strony 

organizm ludzki wyznacza niezbędny do przeżycia pewien minimalny poziom konsumpcji 

żywności, z drugiej strony pojemność konsumpcyjna człowieka jest ograniczona, więc 

konsumpcja żywności wyróżnia się pewnym stopniem nasycenia. Ponadto otoczenie 

społeczno-kulturowe, w którym funkcjonuje człowiek, poszerza jego potrzeby żywieniowe o 

																																																								
1 J. Baudrillard, 2006, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, przekł. S. Królak, Warszawa: Sic!, s. 94-99; 
Cz. Bywalec (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 
14-15 
2 T. Zalega (2011), Spożycie żywności w gospodarstwach domowych z osobami bezrobotnymi w województwie 
mazowieckim, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 93, s. 119 
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elementy związane z prestiżem czy naśladownictwem. Żywność zatem, oprócz nasycania 

głodu, zaspokaja wiele innych potrzeb, takich jak bezpieczeństwo, przynależność i szacunek3.  

Zachowania żywieniowe konsumentów są jedną z form zachowań konsumpcyjnych i 

oznaczają postawy oraz sposoby postępowania jednostek bezpośrednio związane z 

zaspokojeniem potrzeb pokarmowych. Obejmują one wybór artykułów żywnościowych i 

potraw, sposób ich kupowania, planowania i przygotowywania do spożycia oraz ich 

kompozycję, miejsce i czas spożywania, a także osoby, z którymi są one zazwyczaj 

konsumowane4.  

Społeczne, ekonomiczne i technologiczne przemiany, które wystąpiły w ostatniej 

dekadzie istotnie zmodyfikowały zachowania żywieniowe konsumentów. Z jednej strony 

wciąż są odczuwalne skutki kryzysu ekonomicznego, z drugiej  można dostrzec zmiany w 

stylu życia konsumentów, jak również w ich nastawieniu do aspektów zdrowotnych 

produktów czy generalnie do żywności5. Wielu z nich poszukuje wygody i oszczędności 

czasu, minimalizując uwagę poświęconą gotowaniu i coraz częściej korzystając z dań 

gotowych do spożycia. Inni natomiast wykazują zainteresowanie żywnością z wysoką 

zawartością składników odżywczych, bardziej skomplikowaną w przygotowaniu. Część 

konsumentów preferuje zagraniczne marki i zglobalizowane produkty, a część większym 

zaufaniem darzy krajowych producentów, aktywnie wspierając ich rozwój. Jedni wybierają 

przyrządzanie wyszukanego dania w zaciszu domowym, a drudzy regularnie odwiedzają 

unikalne restauracje. Wielu z nich  dba o zdrowie poprzez regularną aktywność fizyczną i 

spożywanie nieprzetworzonej żywności naturalnie bogatej w cenne witaminy i minerały, a 

inni w tym celu sięgają po żywność funkcjonalną. Wybory żywieniowe konsumentów są 

zatem bardzo zróżnicowane. Na ich ukształtowanie wpływa wiele uwarunkowań i czynników 

o charakterze	 społecznym,	 demograficznym	 czy	 ekonomicznym,	wśród których można 

wyróżnić m. in. dochód, wykształcenie, wiek, miejsce zamieszkania, wielkość gospodarstwa 

domowego czy aktualną modę. W ten sposób powstaje bardzo złożony obraz, który nie jest 

łatwy w interpretacji. 

Intensywne zmiany w zachowaniach konsumentów mobilizują ekonomistów do 

systematycznego monitoringu nowych zjawisk zachodzących na rynku żywieniowym w 

Polsce, ponieważ dzięki temu możliwa staje się weryfikacja efektywności polityki zdrowotnej 

																																																								
3 K. Gutkowska, I. Ozimek, Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności – kryteria zróżnicowania, 
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005, s. 20 
4 E. Goryńska- Goldmann, P. Ratajczak (2010), Świadomość żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów, Journal 
of Agribusiness and Rural Development 4 (18), s. 41-48 
5 A. Drewnowski, N. Darmon (2005), “Food choices and diet costs: an economic analysis”, Journal of Nutrition, Vol. 135 
No. 4, pp. 900-904 
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kraju, wyznaczanie jej aktualnych kierunków, a także określenie bezpiecznych obszarów 

działania przedsiębiorstw z branży spożywczej i gastronomicznej.  

Podstawowym celem prowadzonych badań była identyfikacja i charakterystyka nowych 

trendów w konsumpcji artykułów żywnościowych i zachowaniach żywieniowych polskich 

konsumentów oraz  czynników je kształtujących.  

Realizacja sformułowanego w ten sposób celu poznawczego wymagała: 

- syntezy dorobku naukowego oraz wskazania luk w wiedzy w obszarze konsumpcji 

artykułów żywnościowych i  zachowań żywieniowych konsumentów,  

- poznania i oceny zmian w poziomie i strukturze konsumpcji artykułów 

żywnościowych polskich gospodarstw domowych, 

- identyfikacji demograficznych determinant, mających wpływ na zmiany w 

konsumpcji artykułów żywnościowych i  zachowań żywieniowych konsumentów, 

- wyróżnienia ekonomicznych determinant, mających wpływ na zmiany w konsumpcji 

artykułów żywnościowych i  zachowań żywieniowych konsumentów, 

- wyróżnienia społecznych determinant, mających wpływ na zmiany w konsumpcji 

artykułów żywnościowych i  zachowań żywieniowych konsumentów. 

Do celów metodycznych pracy należy zaliczyć wskazanie źródeł, metod i technik 

gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji o konsumpcji artykułów 

żywnościowych oraz zachowaniach żywieniowych konsumentów. 

Do opracowania poprawnych metodycznie narzędzi pomiaru nowych trendów niezbędny 

był wybór odpowiednich źródeł informacji, opracowanie bazy danych empirycznych, dobór 

odpowiednich mierników, jak również konstrukcja narzędzia pomiarowego do identyfikacji 

nowych trendów w konsumpcji artykułów żywnościowych i zachowaniach żywieniowych 

Polaków w drodze badań bezpośrednich.  

Celem aplikacyjnym pracy było sformułowanie zaleceń, które mogą zostać wykorzystane 

w działaniach marketingowych przedsiębiorstw z branży spożywczej i gastronomicznej w 

Polsce. Wyniki badań mogą być także wykorzystane przez podmioty zajmujące się edukacją 

i polityką żywnościową w kraju.  

Biorąc pod uwagę sprecyzowane powyżej cele, za przedmiot zainteresowań badawczych 

przyjęto poziom i strukturę wydatków żywnościowych gospodarstw domowych oraz spożycie 

żywności w przeliczeniu na 1 osobę wyrażone w jednostkach naturalnych i w konsekwencji 

nowe trendy w konsumpcji artykułów żywnościowych i zachowaniach żywieniowych 

konsumentów indywidualnych oraz czynniki je warunkujące i różnicujące. Analiza dotyczyła 
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zatem dwóch podstawowych podmiotów badań, tj. gospodarstw domowych (z 

uwzględnieniem ich grupy społeczno-ekonomicznej i miejsca zamieszkania) oraz 

konsumentów indywidualnych, samodzielnie decydujących o sposobie odżywiania się 

(powyżej 18 roku życia). Badaniami objęto obszar Polski i dotyczyły one okresu 2006-2016 

(badania wtórne) oraz roku 2018 (badania pierwotne).  

Podstawę badań stanowiły dane liczbowe zaczerpnięte z roczników statystycznych i 

badań budżetów gospodarstw domowych wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny, jak 

również z Eurostatu, Instytutu Żywności i Żywienia, Światowej Organizacji Zdrowia, 

Centrum Badania Opinii Społecznej i wielu innych źródeł poświęconych statystykom 

gospodarczym i społecznym. Wiedza została wzbogacona poprzez badania bezpośrednie 

przeprowadzone metodą ankietową na próbie 660 osób.   

W pracy została podjęta próba weryfikacji hipotezy głównej, zgodnie z którą nowe 

trendy w konsumpcji artykułów żywnościowych oraz zachowaniach żywieniowych Polaków 

przejawiają się przede wszystkim racjonalizacją, ekologizacją i serwicyzacją spożycia oraz 

etnocentryzmem konsumenckim. Są one determinowane splotem wielu czynników o 

charakterze społecznym, demograficznym i ekonomicznym, a najważniejsze znaczenie mają 

wśród nich dochody konsumentów, wykształcenie i aktualna moda żywieniowa.  

W pracy dokonano także weryfikacji hipotez szczegółowych, zgodnie z którymi:  

- zmiany, jakie wystąpiły w spożyciu żywności polskich gospodarstw domowych w 

latach 2006-2016 świadczą o racjonalizacji żywieniowej Polaków, 

- zjawisko etnocentryzmu oraz ekologizacji najczęściej przejawia się w wyborach 

żywieniowych osób starszych, 

- wraz z wiekiem konsumentów zwiększa się wpływ zjawiska domocentryzmu na 

zachowania żywieniowe konsumentów, 

- konsumenci posiadający wykształcenie wyższe charakteryzują się większym 

zainteresowaniem żywnością wygodną i  fast food oraz częściej dokonują zakupów w 

międzynarodowych sieciach handlowych, 

- konsumpcja i zachowania żywieniowe gospodarstw miejskich i wiejskich różnią się 

od siebie, a różnice te szczególnie widoczne są w zakresie udziału konsumpcji 

naturalnej i serwicyzacji spożycia, 

- wraz ze wzrostem zamożności konsumentów wzrasta konsumpcja usług 

gastronomicznych, produktów ekologicznych i wygodnych, 
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- wśród czynników społecznych istotne znaczenie ma aktualna moda żywieniowa, 

kształtowana przez społeczne naśladownictwo i globalizację konsumpcji.   

Koncepcja dysertacji wyrażona została w jej układzie strukturalnym. Praca składa się ze 

wstępu, sześciu rozdziałów i zakończenia. Dwa pierwsze rozdziały stanowią teoretyczną 

część rozprawy, trzeci metodyczną, a dwa kolejne mają charakter analityczny.  

W rozdziale I, wprowadzającym do późniejszych analiz, zawarto definicje i podział 

pojęć związanych z konsumpcją i zachowaniami konsumentów zawartych w literaturze 

zwartej  i czasopismach naukowych z zakresu ekonomii, marketingu, psychologii i socjologii. 

Ponadto wymieniono i scharakteryzowano podmioty konsumpcji oraz zinterpretowano 

pojęcia związane z konsumpcją artykułów żywnościowych oraz zachowaniami 

żywieniowymi konsumentów. W rozdziale określono także czynniki kształtujące konsumpcję 

artykułów żywnościowych i zachowań żywieniowych konsumentów.  

Rozdział II traktuje o polskim rynku żywnościowym. Omówione zostały różne rodzaje 

żywności, rynek żywnościowy w Polsce na tle globalnego oraz jego perspektywy rozwoju.  

Rozdział III ma charakter metodyczny. W pierwszej części przedstawiono źródła 

danych o konsumpcji artykułów żywnościowych i zachowaniach żywieniowych 

konsumentów, następnie omówiono metody badawcze wykorzystywane w badaniach 

poświęconych tej problematyce oraz metodykę własnych badań empirycznych. Rozdział 

kończy charakterystyka badanej populacji i próby badawczej.  

Treść rozdziału IV wypełnia analiza konsumpcji artykułów żywnościowych na 

podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych, a w szczególności zmian 

w wydatkach żywnościowych w polskich gospodarstwach domowych oraz zmian w 

poziomie, strukturze i dynamice konsumpcji ilościowej artykułów żywnościowych w Polsce. 

Ponadto wskazano tendencje i prognozy zmian w zakresie spożycia żywności w Polsce.  

Rozdział V został poświęcony omówieniu zachowań żywieniowych Polaków 

na podstawie wyników badań bezpośrednich.  W poszczególnych podrozdziałach dokonano 

analizy wyborów żywieniowych i znaczenia wybranych czynników je determinujących, 

organizacji zakupów żywnościowych i posiłków, a także jakości spożywanej żywności przez 

polskich konsumentów. Ponadto omówiono przejawy nowych trendów w zachowaniach 

żywieniowych Polaków.  

Rozdział VI podsumowuje wszystkie dotychczasowe rozważania dotyczące nowych 

trendów na rynku żywnościowym w Polsce, wyróżniając zarówno te najbardziej widoczne, 

jak również zjawiska dopiero rodzące się. Ponadto omówiono możliwości wykorzystania 
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przez firmy spożywcze i gastronomiczne wiedzy o konsumentach do tworzenia strategii 

marketingowych.  

Zakończenie pracy prezentuje najważniejsze wnioski wynikające z badań oraz 

przedstawia efekty weryfikacji postawionych hipotez badawczych.  

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują̨ na to, że po latach nasycania się wolnością 

gospodarczą i społeczną, otwartością na nowości z Zachodu, wśród konsumentów nastała 

niepewność co do jakości i walorów zdrowotnych żywności produkowanej na skalę masową 

przez transnarodowe korporacje. Wpłynęło to na rozwój racjonalizacji konsumpcji oraz 

poszukiwanie alternatyw dla żywności konwencjonalnej, co doprowadza do wzrostu 

popularności żywności ekologicznej. Co więcej, produkty wytwarzane przez rodzimych 

producentów również zaczęły cieszyć się większym zaufaniem. Postawa etnocentryczna, 

będąca wyrazem nonkonformistycznej postawy wobec globalizacji daje nabywcom 

możliwość demonstrowania swojego indywidualizmu i oporu wobec wszechobecnej 

unifikacji kultur. Konsumenci coraz częściej korzystają z usług gastronomicznych 

dopasowanych do ich potrzeb, jak również cenią sobie możliwość zamawiania żywności 

przez Internet, a w szczególności produktów niedostępnych jeszcze na lokalnym rynku, a 

niezbędnych do przygotowania wyszukanego dania w zaciszu domowym. Zachowania te 

wraz z postępem technologicznym i wyższym poziomem życia konsumentów wpływają na 

dynamiczny rozwój trendów serwicyzacji i domocentryzacji konsumpcji na polskim rynku. 

Szczególną siłą napędową wszelkich przemian na rynku jest globalizacja. To właśnie za jej 

sprawą nowe trendy w konsumpcji artykułów żywnościowych i zachowaniach żywieniowych 

konsumentów najpierw widoczne na rynkach zachodnich, stopniowo rozprzestrzeniają się na 

cały świat. 

Należy zaznaczyć, że rozważania zaprezentowane w pracy nie wyczerpują całego 

katalogu trendów na rynku żywnościowym, pozwalają jednak na prezentacje tych 

najwyraźniej widocznych w aktualnych warunkach turbulentnego otoczenia.  

	
Katowice, 6.03.2019 r.  


