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Szanowni Państwo, 
W październiku opublikowaliśmy raport z badań, z którego wynika, że Polscy przedsię-

biorcy raczej nie są chętni do podkreślania rodzimego pochodzenia swoich produktów.

W listopadzie zrobiliśmy badania wśród konsumentów. Sprawdziliśmy w ogólnym zarysie 
ich zachowania konsumenckie. Zapytaliśmy ich czy za każdym razem przy półce sklepowej 
sprawdzają kraj pochodzenia produktu, a także czy oczekują od producentów bardziej pełnej  
i jednoznacznej ekspozycji informacji o tym, że produkt pochodzi z Polski. Przedstawione 
przez nas badania są pewnego rodzaju uzupełnieniem analizy, którą wykonaliśmy wśród 
polskich przedsiębiorców. 

Badanie zostało przeprowadzone przez Stowarzyszenie PEMI między 1 października  
a 12 listopada, wśród grupy 1257 konsumentów w wieku powyżej 20 lat. Badanie zostało 
przeprowadzone drogą elektroniczną a także za pośrednictwem ankiet telefonicznych. 
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Czy podczas zakupów szukacie Państwo  
informacji na temat kraju pochodzenia produktu?

W wypadku przebadanych, stosunek osób, które często lub zawsze sprawdzają pocho-
dzenie produktu, a tymi które nie robią tego nigdy lub czasem wynosi mniej więcej pół na pół. 
Trudno orzec, czy jest to zadawalający wynik. Na pewno w dużej mierze cieszy fakt, że robi to 
połowa badanych. Świadczy to o wysokiej świadomości zakupowej tej grupy. 

Ciekawe wnioski można wysnuć na podstawie badań pod kątem wieku ankietowanych. 
Najczęściej kraj pochodzenia produktu sprawdzają osoby do 34 roku życia. Zawsze lub prawie 
zawsze robi to 64% w wieku 20-24 lat oraz 63% w wieku 25-34 lat. Są to osoby, które dużo 
lepiej niż starsi ankietowani rozumieją mechanizmy rynku i to właśnie w tym aspekcie należy 
doszukiwać się wyższej świadomości konsumenckiej. Z badania można wysnuć również tezę, 
że osoby młode chętniej czytają dokładnie etykiety produktów i szczególnie dla nich kraj  
pochodzenia produktu w dużej mierze wpływa na ostateczną decyzję zakupową.

Rys. 2. Odpowiedzi na pytanie „Czy podczas zakupów szukacie Państwo informacji na temat kraju po-
chodzenia produktu?” Wyniki pod kątem wieku ankietowanych. (Badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie 
Pemi na potrzeby akcji 590 powodów; ankieta elektroniczna i telefoniczna; próba 1257)
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Rys. 1. Odpowiedzi na pytanie „Czy podczas zakupów szukacie Państwo informacji na temat kraju po-
chodzenia produktu?” (Badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Pemi na potrzeby akcji 590 powodów; 
ankieta elektroniczna i telefoniczna; próba 1257) 
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Czy uważacie Państwo, że Polscy producenci 
powinni bardziej eksponować na opakowaniu fakt rodzimego pochodzenia produktu?

O ile grono osób sprawdzających, czy produkt pochodzi z Polski jest prawie równo podzie-
lone, o tyle na zapytanie o to, czy Polscy producenci powinni podkreślać swoje pochodzenie, 
aż 73% osób odpowiedziało twierdząco. Świadczy to o tym, że konsumenci jasno wyrażają 
swoje oczekiwania względem przedsiębiorców i chcą by w jasny sposób na opakowaniu 
komunikować fakt, iż produkt został wytworzony w Polsce. Powinno to być wskazówką dla 
firm i ich brand managerów, by mocniej eksponowali na produktach informację, o tym, gdzie 
został wytworzony wyrób. 

O ile przy pytaniu o to, czy konsumenci sprawdzają na opakowaniu kraj pochodzenia 
produktu różnica między osobami do 35 roku życia, a tymi powyżej była znaczna, o tyle  
w wypadku pytania o to, czy producenci powinni podkreślać fakt pochodzenia produktu, 
różnice są już minimalne. Zdecydowana część wszystkich ankietowanych chciałaby, by Polscy 
producenci jasno komunikowali na opakowaniu skąd pochodzi wyrób. 

Rys. 4. Odpowiedzi na pytanie „Czy uważacie Państwo, że Polscy producenci powinni bardziej eks-
ponować fakt rodzimego pochodzenia produktu?”� Wyniki pod kątem wieku ankietowanych. (Badanie 
przeprowadzone przez Stowarzyszenie Pemi na potrzeby akcji 590 powodów; ankieta elektroniczna i telefoniczna; 
próba 1257
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Rys. 3. Odpowiedzi na pytanie „Czy uważacie Państwo, że Polscy producenci powinni bardziej ekspo-
nować fakt rodzimego pochodzenia produktu?” (Badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Pemi na 
potrzeby akcji 590 powodów; ankieta elektroniczna i telefoniczna; próba 1257)
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Czy mocniejsza ekspozycja na opakowaniu faktu,
że produkt pochodzi z Polski wpływa na to, że kupujecie Państwo dany produkt?

Dla 61% przebadanych fakt, że produkt jest produkowany w Polsce, wpływa na to, że 
dana osoba sięga właśnie po ten wyrób. Jak pokazują więc badania, polskość jest czynni-
kiem, który wartościuje dany produkt i wpływa na jego popularność na rynku. Zastanawiać 
może blisko 20% osób, które stwierdziło, że nie ma zdania na ten temat. Jest to zapewne 
spowodowane faktem iż na decyzję zakupową wpływa nie tylko kraj pochodzenia produktu, 
ale również jego jakość, marka czy cena.

Z naszych badań wynika, że wpływ pochodzenia produktu na decyzję zakupowe, jest  
w minimalnym stopniu uzależniony od wieku. W zasadzie tylko w wypadku osób po 50-tym roku 
życia, widać, że kraj pochodzenia ma najmniejsze znaczenie. Mimo tego, w dalszym ciągu jest to 
na tyle duży odsetek, że trudno mówić o zjawisku, iż starsi mniej chętnie kupują polskie produkty. 
Najbardziej patriotyczną grupą, z przebadanych, okazują się osoby w wieku 34-49 lat. W tym 
wypadku odsetek osób, u których wpływ na decyzję zakupową ma produkt, wynosi 67%.

Rys. 6. Odpowiedzi na pytanie „Czy mocniejsza ekspozycja na opakowaniu faktu, że produkt pochodzi z Pol-
ski wpływa na to, że kupujecie Państwo dany produkt?” Wyniki pod kątem wieku ankietowanych. (Badanie prze-
prowadzone przez Stowarzyszenie Pemi na potrzeby akcji 590 powodów; ankieta elektroniczna i telefoniczna; próba 1257) 
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Rys. 5. Odpowiedzi na pytanie „Czy mocniejsza ekspozycja na opakowaniu faktu, że produkt pochodzi 
z Polski wpływa na to, że kupujecie Państwo dany produkt?” (Badanie przeprowadzone przez Stowarzy-
szenie Pemi na potrzeby akcji 590 powodów; ankieta elektroniczna i telefoniczna; próba 1257) 
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Ile maksymalnie jesteście skłonni Państwo zapłacić 
za polski produkt gdy obok na półce znajduje się importowany odpowiednik tej samej jakości w cenie 10 zł?

Ciekawe rezultaty otrzymaliśmy pytając konsumentów o to, ile więcej są skłonni zapłacić 
za polski produkt, podczas gdy obok na półce znajduje się taki sam wyrób, ale pochodzący 
spoza Polski. Tylko niemal co dziesiąty ankietowany nie był skłonny zapłacić więcej za polski 
produkt. Najczęściej przebadane osoby były skłonne zapłacić do 30% więcej. Cieszy więc fakt, 
że zakupowy patriotyzm konsumentów odzwierciedla się również w chęci płacenia więcej za 
rodzimy produkt. Co ciekawe najbardziej patriotyczni przy półkach są osoby w szczycie wieku 
produkcyjnego, czyli w wiek 25-34 lat. Przypomnijmy, że to grupa osób, która też najczęściej 
sprawdza kraj pochodzenia produktów. We wspomnianej grupie odnotowano najwyższy od-
setek osób, które za produkt są skłonne zapłacić do 50% więcej oraz powyżej 50%. Najmniej 
patriotyczną grupą osób jest ta w wieku powyżej 50 roku życia. Wśród niej aż co czwarta 
osoba nie jest skłonna zapłacić ani grosza więcej za polski produkt w porównaniu do jego 
zagranicznego odpowiednika. 

>15 PLN 
do 15 PLN 
do 13 PLN 
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Rys. 8. Odpowiedzi na pytanie „Ile maksymalnie jesteście skłonni Państwo zapłacić za polski produkt, 
gdy obok na półce znajduje się importowany odpowiednik tej samej jakości  w cenie 10 zł?” 
Wyniki pod kątem wieku ankietowanych. (Badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Pemi na potrzeby akcji 
590 powodów; ankieta elektroniczna; próba 1244)

Rys. 7. Odpowiedzi na pytanie „Ile maksymalnie jesteście skłonni Państwo zapłacić za polski produkt, 
gdy obok na półce znajduje się importowany odpowiednik tej samej jakości  w cenie 10 zł?”  
(Badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Pemi na potrzeby akcji 590 powodów; ankieta elektroniczna; próba 1244)
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Wnioski

Uwagi
Informacje i dane zawarte w raporcie mogą  
być wykorzystywane tylko i wyłącznie po podaniu źródła.  
Dane mogą być wykorzystywane w dowolny sposób.

Polacy chcą jasnej informacji o tym, że produkt jest z Polski i są nawet skłonni – ostatecz-
nie – za taki produkt więcej płacić. W pewnych grupach wiekowych nawet o 50% więcej. 
To cieszy, gdyż wynika z tego, że Polacy przejawiają postawy patriotyzmu ekonomicznego. 
Szczególnie mowa tu o młodszych konsumentach do 34 roku życia. Ich nawyki zakupowe 
są dużo bardziej przemyślane. Można wysunąć taki wniosek w oparciu o to, iż to te osoby 
w głównej mierze sprawdzają i szukają informacji o kraju wytworzenia produktu. Pozostaje 
oczywiście druga grupa, która tego nie robi, ale jednocześnie jasno komunikuje iż oczekuje 
ekspozycji takiej informacji na opakowaniu. 

Nasze badania powinny być ciekawym materiałem dla polskich firm. Porównując nasze 
najnowsze badania z analizą przeprowadzoną przed kilkunastoma tygodniami („Czy Polscy  
przedsiębiorcy podkreślają rodzime pochodzenie swoich produktów - http://www.podpise-
lektroniczny.pl/pliki/raport590.pdf) nasuwa się wniosek iż Polscy przedsiębiorcy w sposób 
bardziej zdecydowany powinni podkreślać kraj pochodzenia wytworzenia danego wyrobu. 
Z badań wśród przedsiębiorców wynika jasno, że tylko 23% z nich w jasny i czytelny sposób 
(informacja na froncie, logotyp, symbol kojarzący się z Polską itp.) komunikuje na swoich opa-
kowaniach fakt, wytworzenia produktów w Polsce. Zestawienie tego wyniku z oczekiwaniami 
konsumentów nie wypada zbyt dobrze. Polscy przedsiębiorcy powinni wziąć sobie do serca 
fakt, że 74% odbiorców ich produktów oczekuje w mniejszym lub w większym stopniu jasnej 
informacji o tym, że wyrób był wyprodukowany u nas w kraju. Co ciekawe, poziom oczekiwań 
jest niemal niezależny od wieku. 

www.590powodow.pl
http://www.pemi.pl

