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Ile ryb je przeciętny konsument?

• Przeciętny polski konsument spożywa 11,5 kg ryb rocznie 
(w przeliczeniu na wagę żywą)*

• W gospodarstwach domowych konsumujemy ok. 5,5 kg ryb w wadze produktu 
(czyli w wadze ryb  i produktów kupionych w sklepie)*

• Szacunkowo przeciętny konsument spożywa 

ok. 4,0-4,5 kg czystego mięsa 
rybiego rocznie

* patrz uwagi metodologiczne 

- Aneks



Jak Polacy jedzą ryby?

• Głównie w postaci mroŜonek (mintaj, panga, morszczuk) i ryb 
przetworzonych (konserwy, przetwory śledziowe)



Gdzie Polacy jedz ą ryby?



Teoretyczny model konsumpcji
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Teoretyczny model konsumpcji - wnioski

• Statystyczny polski konsument sięga po danie lub 
przekąskę rybną rzadziej niŜ 1 w tygodniu

• SpoŜycie ryb tłustych i zasobnych w kwasy tłuszczowe 
omega-3 jest przeciętnie kilkakrotnie niŜsze od 
zalecanego:
– Przykładowe zalecenie (AHA): 2 x 100 g ryb tłustych tygodniowo 

(108 porcji rocznie; ok. 10 kg w wadze produktu)
– Polskie spoŜycie przeciętne: 2 kg mięsa ryb tłustych —

nieregularnie (głównie w okresach świątecznych) 
– 5-krotnie mniej o zalecanego!



Czy istnieje statystyczny konsument?

Statystyczny mieszkaniec ziemi: 
18,5 kg ryb rocznie

Afryka: niedoŜywienie & niska 
konsumpcja ryb (ca. 9 kg)

US, EU: otyłość, wysoka 
konsumpcja ryb (ca. 22 kg)

Azja, kraje wyspiarskie: 
konsumpcja ryb nawet >50 kg



Spożycie w wybranych grupach 
socjo-demograficznych

• Wg danych GUS (za ostatni rok), cyt. za IERiGś: 
– W porównaniu do rodzin pracowniczych, które 

charakteryzował najniŜszy poziom konsumpcji, 
emeryci i renciści spoŜywali przeciętnie o 56% 
więcej produktów rybnych.

– SpoŜycie ryb spada w ostatnim czasie we 
wszystkich rodzinach, poza rodzinami osób 
prowadzących działalność gospodarczą
(w przypadku przedsiębiorców wzrosła 
konsumpcja ryb morskich)

– Konsumpcja ryb świeŜych i mroŜonych 
w rodzinach rolników spadła o ok. 6%

– Konsumpcja ryb wędzonych spadła o ponad 
20% w rodzinach pracowników i rolników

– O 14% spadła konsumpcja konserw rybnych 
w rodzinach pracowniczych.



Spożycie w wybranych grupach 
socjo-demograficznych

• Wyniki badań ankietowych*:
– Dania obiadowe z ryb je (przynajmniej raz na kwartał!) 

80% Polaków 
(20% nie je ryb na obiad, poza Wigilią)

– Najrzadziej ryby na obiad jedzą najmłodsi (poniŜej 18 
roku Ŝycia) i najstarsi (pow. 60 roku Ŝycia)

– NajwyŜszy odsetek konsumentów ryb charakteryzuje 
osoby w wieku 40-59 lat, 
z wykształceniem wyŜszym lub średnim

– Wśród osób prowadzących działalność gospodarczą
odsetek konsumujących ryby sięga 96%, wysoki jest 
teŜ odsetek konsumentów ryb (85%) wśród 
specjalistów – pracowników umysłowych

– NajniŜszy odsetek konsumentów ryb jest wśród 
rolników (29% w ogóle nie je dań obiadowych z ryb 
poza świętami lub „nie pamięta” czy jadło jakąś rybę) i 
robotników niewykwalifikowanych (31% nie sięga po 
ryby na obiad)

– Gospodarstwa wieloosobowe, z dziećmi, częściej 
sięgają po ryby niŜ gospodarstwa jednoosobowe osób 
starszych

– Dochód osobisty respondenta jest skorelowany z 
częstością spoŜywania ryb w stopniu mniejszym niŜ
własna, subiektywna ocena sytuacji finansowej



Średniookresowy trend w spożyciu ryb w 
Polsce

Roczna konsumpcja ryb per capita w Polsce
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Trochę optymizmu

• Rośnie spoŜycie:
– pstrągów (+20%)

– łososi (+120%)

• Nastąpiła znacząca poprawa dostępności oraz poprawa jakości 
dostępnych ryb świeŜych (w opakowaniach MAP) poprzez sieci 
supermarketów dyskontowych (ponad 3 500 lokalizacji w Polsce)

• Polacy są świadomi wysokich walorów odŜywczych ryb — 84% 
Polaków, uwaŜa, Ŝe obiad z ryby jest „zdrowy i poŜywny”



Bariery spożycia ryb
• Dlaczego pomimo świadomości cech pro-zdrowotnych Polacy jedzą mało ryb?

– Brak tradycji częstego spożywania ryb

– Generalny model konsumpcji oparty o nabiał, mięso, ziemniaki

– Cena ryb, uznawana za zbyt wysoką

– Brak umiejętności przygotowania potrawy rybnej

– Niechęć do rybnego smaku, zapachu, strach przed ośćmi

– Brak czasu na przygotowanie posiłku z ryb… i ubogi wybór posiłków rybnych, 

łatwych w przygotowaniu

– Konkurencja innych „dietetycznych” produktów pochodzenia zwierzęcego

(mięso kurczaka i indyka)

– Konkurencja ze strony koncentratów omega-3 i żywności fortyfikowanej 

koncentratami omega-3

– Zbyt słaba i zbyt mało zorientowana efekt zakupowy generyczna promocja 

spożycia ryb i produktów rybnych

– Brak działań edukacyjnych ukierunkowanych na najmłodszych konsumentów, 

związanych z pro-zdrowotnym stylem życia i odżywiania się



Bariery spożycia ryb

• Z życia wzięte: „promocja” ryb 

przez ginekologów 

i położne środowiskowe



Co dalej?

• Nie liczmy na to, że ryby będą tańsze. Ograniczone zasoby naturalne oraz presja 

popytowa, związana z rosnącą globalną populacją oraz bogaceniem się

społeczeństw, m.in. krajów BRIC, spowodują dalszy wzrost cen

• Promujmy ryby, ale nie ograniczajmy tego do omega-3

• Ryby to nie lekarstwo. Ryby to przede wszystkim przyjemność konsumpcji, 

choć przyjemnie mieć świadomość walorów pro-zdrowotnych

• Przykład dobrej kampanii

promocyjnej u naszych 

zachodnich sąsiadów:



Dziękuję za uwagę!

Jeśli macie Państwo pytania lub komentarze: mpr@mprfish.com

Prelekcja przygotowana na konferencję „Wartości odżywcze ryb”, Gdańsk 24 maja 2013

Projekt finansowany ze środków PO RYBY 2007-2013



Aneks: uwagi do wagi żywej ryb

Jest to metoda uŜywana przez instytucje publiczne (rządy, FAO)

Zalety:
• Metodologia ustandaryzowana i powszechnie uznana
• Źródło dobrych porównań, zwłaszcza dla krajów, w których dominującą

formą zakupu są ryby świeŜe, a produkcja krajowa jest istotniejsza niŜ
handel zagraniczny

• Pozwala porównywać poziom konsumpcji z poziomem produkcji pierwotnej 
(rybołówstwo i akwakultura)

Wady:
• Jest oparta wyłącznie na wyliczeniach bilansowych (produkcja krajowa + 

import – eksport – uŜycie do celów niekonsumpcyjnych)
• Jest bardzo wraŜliwa na załoŜenia odnośnie zawartości ryb w gotowych 

produktach (mroŜonych, wędzonych, wysokoprzetworzonych)
• Współczynniki konwersji nie uwzględniają zazwyczaj specyfiki krajowej
• Opierają się na rzetelności raportowania połowów i produkcji z akwakultury
• Im większy udział re-eksportu tym większy moŜliwy błąd wyliczeń



Aneks: uwagi do wagi produktu

Metoda jest powszechnie uŜywana przez agencje badania rynku (np. Nielsen, 
Gfk / Kantar)

Zalety:
• Jest prosta
• Nie wymaga stosowania przeliczeń
• Pozwala porównywać dane z handlu detalicznego / zakupów gospodarstw 

domowych z danymi przedsiębiorstw (operatorów rynkowych)

Wady:
• RóŜne metodologie róŜnych firm
• Brak danych dla konsumpcji w sektorze HoReCa (poza domem)
• Obejmuje dane fragmentaryczne (nie wszystkie kategorie i segmenty są

objęte monitoringiem)
• Oparta jest o dane ankietowe (następnie ekstrapolowane na całą

zbiorowość)



Aneks: uwagi do polskiej statystyki (waga 
żywa)

• Dominuje handel zagraniczny. Udział eksportu produktów 
wysokoprzetworzonych jest tak wysoki, Ŝe złe oszacowanie 
współczynników konwersji (np. produktów śledziowych do całych śledzi) 
moŜe owocować nawet błędnym kierunkiem trendu konsumpcji (tymczasem 
zarówno załoŜenia odnośnie zawartości ryby w produkcie rybnym, jak i 
wydajności technologicznej przy obróbce surowców są czysto akademickie i 
nie mają wiele wspólnego z rynkiem)

• Przykładowy absurdalny efekt przeliczenia na wagę Ŝywą:
Wzrost spo Ŝycia w ędzonych filetów z łososia o 1 kg oraz spadek 
konsumpcji mro Ŝonych filetów z mintaja o 1 kg, daje w efekcie…
spadek konsumpcji ryb w ogóle o ok. 0,5 kg


