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Wybory konsumentów na rynku ryb, owoców morza  
i ich przetworów wobec sytuacji w branży rybnej

Streszczenie 

Celem pracy jest przedstawienie wybranych aspektów wyborów konsumenc-
kich dotyczących ryb, owoców morza i ich przetworów na tle ogólnej charaktery-
styki branży rybnej. Wykorzystano wtórne oraz uzyskane metodą internetowego 
badania ankietowego pierwotne źródła informacji. Dane wtórne wskazują na niskie 
spożycie ryb i przetworów w Polsce, tymczasem wyniki własnego badania wykaza-
ły dużą popularność ich spożycia. Świadomość konsumentów w zakresie walorów 
prozdrowotnych ryb, zwłaszcza morskich jest wysoka, a czynnikami wyboru są 
także chęć urozmaicenia diety i cechy sensoryczne tej żywności. Stwierdzono, że 
istnieje duży potencjał wzrostu popytu na wyroby sektora rybnego, ale jego wyko-
rzystanie warunkują przekształcenia w branży, zwłaszcza jej konsolidacja i dalsza 
modernizacja, rozszerzenie i unowocześnienie oferty oraz poprawa dostępności fi-
zycznej i ekonomicznej produktów. Niezbędne jest także wykorzystanie narzędzi 
marketingowych, w tym marketingu żywieniowego i realizacja programów eduka-
cyjnych. Wobec udowodnionych naukowo korzyści zdrowotnych ze spożywania 
ryb, owoców morza i przetworów zwiększenie ich spożycia powinno wpłynąć na 
poprawę wskaźników zdrowia populacji Polski. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: ryby, przetwory rybne, rynek, wybory konsumenckie. 

Kody JEL: D1, L1

Wstęp

Ryby oraz owoce morza i ich przetwory ze względu na zawartość dobrze przyswajalnego 
białka o wysokiej wartości odżywczej, witamin, makro- i mikroelementów oraz kwasów 
omega-3 stanowią pożądane z punktu widzenia zdrowotnego produkty żywnościowe. Nie 
bez znaczenia są także ich walory smakowe i kulinarne. Jednak spożycie tych produktów 
w Polsce kształtuje się na niskim poziomie w porównaniu z innymi państwami regionu, wy-
noszącym około 12 kg/rok/osobę (liczone w masie żywej na bilansu gospodarczego).Branża 
przetwórstwa ryb upatruje w tym szansę na wzrost produkcji i sprzedaży na rynek krajo-
wy. Wymaga to zwiększenia importu surowca, gdyż polski sektor rybołówstwa, zarządzany 
zgodnie z wymogami Wspólnej Polityki Rybackiej UE, nie może go zapewnić. Następuje 
zmniejszanie wielkości floty i dopasowanie zdolności połowowej do zasobów ryb, dzię-
ki czemu rybołówstwo staje się bardziej zrównoważone środowiskowo i bardziej wydajne. 
Towarzyszy temu proces tworzenia organizacji producentów i unowocześniania przetwór-
stwa rybnego, wyrażający się modernizacją infrastruktury przedsiębiorstw, zwłaszcza linii 
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technologicznych, co przyczyniło się do zwiększenia ilości i jakości asortymentu produktów 
rybnych, rozwoju produkcji wyrobów wysoko przetworzonych i znacznego wzbogacenia 
oferty rynkowej.

Mając na uwadze dynamikę i zakres tych zmian, celem pracy jest przedstawienie zacho-
wań konsumentów pod kątem dokonywanych wyborów na rynku ryb, owoców morza i ich 
przetworów na tle ogólnej oceny sektora, którą objęto lata 2004-2013. Posłużono się wtór-
nymi i pierwotnymi źródłami informacji. Materiały wtórne stanowiły dane FAO, Morskiego 
Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego (MIR-PIB), GUS oraz publi-
kacje branżowe. Dane pierwotne zgromadzono w kwietniu 2013 roku metodą internetowego 
badania ankietowego, którego narzędziem był autorski kwestionariusz, zaprojektowany dla 
potrzeb badania. W badaniu wzięło udział 179 dorosłych osób.

Sektor produktów rybołówstwa i akwakultury – świat, Unia Europejska

W masie głównych surowców żywnościowych pozyskiwanych w skali świata udział pro-
duktów rybołówstwa i akwakultury przekracza nieznacznie 2%. Od wielu lat obserwuje się 
systematyczny wzrost światowej produkcji surowca rybnego z obu źródeł, która w 2012 
roku wyniosła 154 mln ton. Połowy morskie i śródlądowe dostarczyły 90,4 mln ton, zaś 
hodowla 64 mln ton. Największym producentem są Chiny z 34% udziałem, a w pierwszej 
piątce znajdują się także Indie (5,6%), Indonezja, Peru i USA (3,6%).Udział krajów europej-
skich jest niewielki, a do liczących się producentów należą Rosja i Norwegia. Warto dodać, 
że w światowej produkcji zwiększa się udział surowca z akwakultury, który w 2006 roku 
wynosił 34%, a obecnie przekroczył 41% (FAO 2012).

W ślad za wzrostem połowów zwiększa się wykorzystanie produktów rybnych na cele 
żywienia. Szacuje się, że średnie spożycie, wynoszące na początku nowego wieku 17,8 kg/oso-
bę, w 2012 roku wzrosło do 19,1 kg (w tym z akwakultury 9,4 kg).W państwach UE spoży-
cie również wzrosło, jednak produkcja ryb na tym obszarze od 1996 roku systematycznie 
maleje. W 2010 roku wyniosła 6 mln ton (w tym 1,2 mln ton z akwakultury) i w tej sytu-
acji import z krajów trzecich stanowi ważne źródło zaopatrzenia w surowiec rybny. Wśród 
państw członkowskich UE największym producentem ryb i owoców morza jest Hiszpania 
(15% produkcji UE), tuż za nią lokuje się Dania, dalej Francja, Wlk. Brytania, Holandia 
i Włochy. Polska w tym rankingu zajmuje 12. pozycję. 

Diagnoza sektora ryb i przetworów rybnych w Polsce

W 2012 roku krajowa produkcja ryb wyniosła 230 tys. t w masie żywej i była zbliżona 
do poziomu z 2004 roku. Według szacunków, w 2013 roku nastąpił jej wzrost do 245 tys. t 
oraz wzrost importu netto o 2 tys. t, zatem podaż ryb na rynek krajowy mogła zwiększyć się 
do 465 tys. t, tj. o 17 tys. t w stosunku do 2012 roku i o blisko 5% wobec 2004 roku (por. 
tabela 1).
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Tabela 1
Bilans ryb i owoców morza w Polsce w latach 2004-2013 (w tys. t masy żywej) 

Wyszczególnienie 2004 2005 2010 2011 2012 2013a
Zmiana

2004-2012 
(w %)

Połowy morskie, w tym: 173,5 136,3 170,8 179,9 179,7 194,3 3,6
- bałtyckie 153,8 124,3 110,1 110,8 120,6 138,3 -21,5
 - dalekomorskie 19,7 12,0 60,7 69,1 59,1 56,0 200,0
Połowy słodkowodne i akwakultura 54,5 54,9 45,1 48,3 50,4 50,8 -7,6
Razem połowy krajowe 228,0 191,2 215,9 228,2 230,1 245,1 9,2
Import 481,3 518,3 778,3 774,0 770,6 810,0 60,1
Eksport 227,4 262,8 492,1 520,7 552,5 590,0 143,0
Podaż ryb konsumpcyjnych  
na rynek krajowy 443,9 416,5 500,9 472,7 448,2 465,1 1,0

a Szacunek IERiGŻ-PIB.
Źródło: „Rynek ryb stan i perspektywy” (2007; 2013) oraz obliczenia własne.

Na wielkość polskiej podaży surowców rybnych wpływa wiele czynników, w tym stan 
techniczny floty rybackiej, wykorzystanie bałtyckich kwot połowowych, wielkość pro-
dukcji ryb w akwakulturze oraz polityka rybacka i regulacje dotyczące rynku ryb. Należy 
zauważyć, że po przystąpieniu Polski do struktur unijnych nastąpiła redukcja floty bał-
tyckiej, w wyniku złomowania łodzi i kutrów rybackich w celu dostosowania potencja-
łu połowowego do istniejących odnawialnych zasobów ryb w Bałtyku. W latach 2004-
2012 stan tych rodzajów jednostek zmniejszył się odpowiednio do 655 i 140, tj. o 6% 
i 33%. Redukcji uległa także liczba trawlerów dalekomorskich z 8 do 3 (GUS 2013b). 
W efekcie liczba zarejestrowanych jednostek rybołówstwa w 2012 roku wyniosła 1131. 
Na tle tych zmian zwraca uwagę coraz pełniejsze wykorzystanie polskiej kwoty połowów 
w Bałtyku. Przykładowo w okresie 2011-2013 wykorzystano ją odpowiednio w 77, 95 
i 103% („Rynek ryb…” 2013).

Główne gatunki pozyskiwane obecnie przez polską flotę bałtycką to szproty, śledzie, 
dorsze i stornie (flądry). Połowy dalekomorskie dostarczają przede wszystkim ostrobo-
ków, sardyneli atlantyckich, sardeli europejskich, makreli, sardynek i dorszy. Asortyment 
wzbogaca import (główne gatunki to: mintaj, śledź dalekomorski, makrela, panga, tilapia), 
a w jego strukturze wiodącą pozycję zajmują ryby świeże i mrożone, w eksporcie zaś 
gotowe wyroby ‒ ryby filetowane, wędzone oraz przetwory i konserwy z ryb. W oma-
wianym okresie wielkość importu wzrosła o 60%, eksportu zaś zwiększyła się 2,5 raza. 
W sektorze przetwórstwa rybnego działa obecnie (2013 rok) 589 zakładów, z których 
249 jest uprawnionych do handlu produktami rybnymi w UE. Dynamicznie zwiększa 
się liczba zakładów dopuszczonych do sprzedaży bezpośredniej tylko na rynki lokalne. 
W rejestrze GIW znajdują się 603 takie podmioty gospodarcze, z których około 50-60 
zajmuje się wstępnym przetwórstwem ryb („Rynek ryb…” 2013). Zwiększa się również 
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liczba punktów odbioru ryb świeżych, tzw. Centrów Pierwszej Sprzedaży Ryb, których 
operatorami są coraz liczniejsze organizacje producentów. Należy podkreślić, że siłą 
napędową inwestycji i unowocześniania sektora jest realizacja programu operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-
2013”, którego kontinuum stanowi PO „Rybactwo i Morze”. Efektem podejmowanych 
działań jest systematyczny wzrost produkcji wyrobów rybnych. W końcu ubiegłej dekady 
wynosiła 355 tys. t, a w 2012 roku była wyższa o 19%, równa 423 tys. t. Szacunki dla 2013 
roku sygnalizują utrzymanie wzrostu. W strukturze produkcji ważną pozycję zajmują ryby 
wędzone (ok. 20%), marynaty (ok. 20%), konserwy (ok. 15%) oraz ryby świeże i mrożone 
(ok. 17%), łącznie stanowiące blisko 3/4 całego asortymentu. Korzystny z żywieniowego 
punktu widzenia jest wzrost udziału ryb świeżych i mrożonych w strukturze produkcji 
sektora przetwórstwa ryb. 

Branża rybna jest rozdrobniona i podzielona, co skutkuje silną konkurencją. Pogłębia się 
podział rynku na firmy produkujące pod swoją marką i marką sieci handlowych (Brzózka 2012) 
oraz wg asortymentu. Firmy duże skupione są na produkcji mało przetworzonych produktów 
z ryb oraz wysoko przetworzonych wyrobów rybnych. Małe przedsiębiorstwa natomiast zaj-
mują się głównie produkcją ryb solonych i wędzonych, co wymaga niższych standardów ja-
kościowych oraz stosunkowo niewielkich nakładów finansowych (portalspożywczy.pl 2014a). 
W opinii liderów oraz specjalistów, konsolidacja branży rybnej jest nieunikniona w celu upo-
rządkowania rynku i zwiększenia długoterminowych inwestycji w budowanie popytu na pro-
dukty rybne i poprawę dystrybucji (portalspożywczy.pl 2014a; 2014b). Dostarczanie na rynek 
innowacyjnych, wygodnych w użyciu produktów rybnych, wymagających zaawansowanych 
procesów i skomplikowanych linii technologicznych jest trudnym zadaniem dla małych i śred-
nich firm, często nadmiernie zadłużonych, dlatego nieuchronność konsolidacji sprawia, że 
branża może być atrakcyjna dla funduszy private equity, nastawionych na finansowanie wzro-
stu i budowanie wartości (Brzózka 2012).

Spożycie ryb i produktów rybnych w Polsce

Według bilansów MIR-PIB, wielkość spożycia ryb, owoców morza i ich przetworów 
w Polsce kształtuje się na poziomie 12 kg/osobę, a w 2012 roku wynosiła 11,7 kg/osobę. 
W porównaniu z konsumpcją w państwach członkowskich UE jest bardzo niska (por. wy-
kres 1). Wg danych bazy FAOSTAT (FAO 2014), liderami w konsumpcji tej grupy żywności 
są Portugalia (61,1 kg/osobę) oraz Hiszpania (42,9), przy średniej dla państw UE-28 wyno-
szącej 22,9 kg, tj. ponad dwukrotnie wyższej niż spożycie w Polsce (10,8 kg/osobę wg tego 
źródła).

Dane MIR-PIB ukazują, że w strukturze konsumpcji dominują mintaje i śledzie („Rynek 
ryb…” 2013). W 2012 roku ich spożycie równe było odpowiednio 2,60 kg/osobę i 2,25 kg/
osobę, innych zaś gatunków wynosiło w zakresie od 0,31 kg/osobę – tilapia do 0,89 kg/
osobę – panga i 0,88 kg/osobę – łosoś. Uwagę zwraca zmniejszająca się konsumpcja pangi 
(w końcu ubiegłej dekady wynosiła około 2 kg/osobę), która była nowością na rynku i zyska-
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Wykres 1
Spożycie ryb i owoców morza w państwach członkowskich UE-28, 2009 (kg/osobę)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: FAO (2014).

Tabela 2
Spożycie ryb, przetworów rybnych i owoców morza w gospodarstwach domowych 
w 2012 roku (kg/osobę)  

Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe

ogółem pracowni-
ków rolników

pracujących 
na własny 
rachunek

emerytów
i rencistów

Ryby świeże, chłodzone i mrożone: 3,00 2,64 2,88 3,12 4,08

 - morskie 2,04 1,80 1,92 2,16 2,64

 - słodkowodne 0,96 0,84 0,96 0,96 1,44

Owoce morza 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00

Ryby wędzone i suszone 0,60 0,48 0,48 0,60 0,84

Ryby solone 0,48 0,36 0,60 0,36 0,72

Konserwy rybne 0,84 0,72 0,84 0,72 0,96

RAZEM 5,04 4,44 4,68 5,16 6,72

Źródło: „Rynek ryb, stan i perspektywy” (2013).
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ła zainteresowanie konsumentów z powodu niskiej ceny i walorów sensorycznych (Pieniak 
i in. 2011). Obecne preferencje konsumentów determinuje przekonanie, że panga hodowana 
jest w zanieczyszczonych wodach oraz ma niskie walory odżywcze („Rynek ryb…” 2013).
Od 2000 roku spada również spożycie śledzi (wynosiło 3-3,5 kg/osobę), głównie z powodu 
wysokich cen, rozszerzenia asortymentu przetworów rybnych i zmiany preferencji w zakre-
sie spożycia alkoholu (spadek spożycia wódki) (Szczepańska 2014). 

Bezpośrednie badania budżetowe w polskich gospodarstwach domowych (GUS 2013) 
wykazują dwukrotnie niższe spożycie ryb i przetworów, ok. 5 kg/osobę/rok w gospodar-
stwach ogółem (por. tabela 2). Wynika to z określania spożycia na poziomie zakupów, 
uwzględniania wyłącznie części jadalnych i pomijania konsumpcji w sektorze gastronomii. 
Założenia metodyczne tych badań w dużym stopniu wpływają na wielkość zróżnicowania 
spożycia między grupami społeczno-ekonomicznymi gospodarstw domowych, gdyż oka-
zuje się, że w grupie emerytów i rencistów konsumpcja ryb jest największa, a w gospodar-
stwach pracowników najmniejsza. 

Wybory konsumentów na rynku ryb, owoców morza i przetworów 
rybnych

Grupa respondentów liczyła 144 kobiety i 35 mężczyzn, w większości ludzi młodych 
(82% w wieku 18-30 lat), z wykształceniem wyższym (56%) i średnim (27%), mieszka-
jących w dużych (powyżej 100 tys. mieszkańców) miastach (46%) i na wsiach (33%). 
Najwięcej badanych (41%) osiągało przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w gospo-
darstwie domowym w przedziale 1001-2000 zł, 38% poniżej tego poziomu, a 21% powyżej. 
Połowa respondentów określiła sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego jako 
dobrą i bardzo dobrą (odpowiednio 44 i 5%), pozostali (47%) generalnie jako przeciętną.

Prawie wszyscy badani(96%) zadeklarowali, że spożywają ryby. Czynnikami spożycia 
okazały się (por. wykres 2): chęć odmiany jadłospisu (24% odpowiedzi), wartość odżyw-
cza (24%), cechy smakowo-zapachowe (22%) oraz walory dietetyczne i prozdrowotne 
ryb (21%).Okazało się, że wybór ryb nie jest determinowany ceną, w przeciwieństwie do 
większości grup produktów żywnościowych. Można więc przypuszczać, że konsumenci 
rozumieją zasadność wyższych cen żywności pochodzącej z naturalnych zasobów w od-
różnieniu od żywności produkowanej na skalę przemysłową. Nieco mniej respondentów 
(87%) zadeklarowało spożywanie przetworów rybnych. Wyższy dochód i lepsza ocena sy-
tuacji materialnej wiązały się z mniejszą konsumpcją przetworów rybnych. Owoce morza 
są zdecydowanie mniej popularne, ich spożycie zadeklarowało 35% badanych, relatywnie 
więcej mężczyzn niż kobiet, respondentów w wieku 31-45 lat oraz z dużych miast. Ryby 
oraz przetwory spożywane są zgodnie z zaleceniami żywieniowymi dwa razy w tygodniu 
lub częściej przez odpowiednio 15% i 10% respondentów. Ponad połowa (odpowiednio 
54% i 53%) jada je 2-3 razy w miesiącu, a pozostali z jeszcze mniejszą częstotliwością 
(odpowiednio 31% i 37%). Owoce morza spożywane są głównie rzadziej niż raz w mie-
siącu (62%, n=63). 
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Wobec powstania segmentu sushi w obrębie rynku żywności i usług gastronomicznych 
zapytano respondentów o spożycie takich potraw. Połowa (51%) nigdy nie jadła sushi, 37% 
‒ kilka razy, a częstymi konsumentami (2-3 razy w miesiącu i częściej) można określić tylko 
3% respondentów. Wśród deklarujących spożycie przeważali mężczyźni, osoby w wieku 
31-45 lat, osiągające wyższe dochody oraz mieszkańcy większych miast.

Znikoma liczba respondentów określiła ryby jako produkty spożywane wyłącznie ze 
względów religijnych, co wskazuje na rosnącą uniwersalność wykorzystania tej grupy żyw-
ności. Miejscem konsumpcji ryb prawie połowy ankietowanych (45%) jest wyłącznie wła-
sne gospodarstwo domowe, pozostali jedzą je także poza domem, głównie w restauracjach 
(37%, n=95), podczas przebywania w gościnie (28%) oraz w barach, smażalniach i lokalach 
typu fast food (26%).Wśród korzystających z usług gastronomicznych co trzeci badany spo-
żywa ryby przede wszystkim podczas wyjazdów turystycznych, co jest ważną przyczyną 
sezonowości konsumpcji ryb, obok tradycji kulinarnej związanej z religią. 

Respondenci wybierają ryby w postaci wygodnej do przygotowania w domu: filety, pła-
ty, kostki i dzwonka (85%, n=172). Dla 44% nie ma różnicy w wyborze między rybami 
świeżymi i mrożonymi, 36% wybiera głównie mrożone. Do wyboru ryb mrożonych skłania 
głównie możliwość dłuższego przechowywania (53%, n=143), krótki czas przyrządzenia 
posiłku (23%), lepsza dostępność w sprzedaży (19%). Tylko 5% uznało, że czynnikiem de-
cydującym jest lepsza jakość w porównaniu z rybami świeżymi, a to właśnie przeświad-
czenie o lepszej jakości ryb świeżych było głównym czynnikiem ich wyboru(33%, n=109). 

Wykres 2
Czynniki wyboru ryb do przygotowywania potraw (n=172, % odpowiedzi)
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Najczęściej wybieranymi gatunkami są: mintaj, dorsz, karp, pstrąg, panga i łosoś. Łosoś 
natomiast otwiera listę pięciu najbardziej ulubionych ryb, a następne są: dorsz, makrela, 
karp i tuńczyk. Różnice w rankingach dowodzą znaczenia ceny podczas podejmowania de-
cyzji zakupu ryb. Spośród przetworów w formie wędzonej najwięcej respondentów wybiera 
makrelę i łososia, w formie konserw i innych przetworów – tuńczyka, szproty, sardynki 
i śledzie. Z owoców morza najbardziej lubiane są: krewetki, kraby i kalmary, najbardziej 
nielubiane – kalmary, ślimaki i małże. Tylko krewetki są spożywane przez wszystkich re-
spondentów deklarujących jadanie owoców morza, do nigdy nie spożywanych przez ponad 
połowę tych respondentów należą: langusty, homary, ostrygi oraz ślimaki. 

Dokładnie 1/3 badanych preferuje morskie ryby, 7% słodkowodne, a dla 41% nie ma to 
znaczenia. Respondenci wybierają ryby morskie (n=130) ze względu na korzyści zdrowotne 
i raczej źle oceniają rynkowe czynniki wyboru. Ryby słodkowodne natomiast wybierane są 
(n=86) z uwagi na ich dużą dostępność w miejscach zakupu i jednocześnie szeroki asorty-
ment. Generalnie nie są postrzegane jako prozdrowotne, a ponadto ich negatywną cechą jest 
duża zawartość ości (por. wykres 3). 

Ulubionymi potrawami z ryb (pytanie otwarte, n=172) są ryby smażone (29%), ryby po 
grecku (19%), pieczone (13%), sałatki rybne i sushi (po 6%) oraz ryby w sosie i w galarecie. 
Listę ulubionych przetworów z ryb (pytanie otwarte, n=156) otwierają ryby wędzone (33%), 
dalej są pasty rybne (26%) i konserwy (11%). Kilka procent respondentów (od 9% do 3%) 

Wykres 3
Czynniki wyboru ryb morskich i słodkowodnych (nm=130, ns=86, % odpowiedzi)
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wskazało ponadto rybę w zalewie, kotlety rybne, sałatki, koreczki, ryby w sosie, solone, 
marynaty i rybę w galarecie. Porównanie tego rankingu z kolejnością wskazań odnośnie do 
spożywanych przetworów rybnych pozwala stwierdzić, że konsumenci znają ofertę nowych 
linii przetworów rybnych, atrakcyjnych i wygodnych w użyciu, jednak ich ceny nie pozwa-
lają na częstość spożycia zgodnie z preferencjami. 

Podsumowanie

Ryby, owoce morza i ich przetwory są zalecane w żywieniu człowieka jako produkty 
niezbędne w profilaktyce chorób dietozależnych. Jednak Polska pod względem ich spo-
życia zajmuje wśród państw UE niechlubne 22. miejsce. Poziom konsumpcji ryb od 2000 
roku jest ustabilizowany i wynosi około 12 kg na mieszkańca rocznie, a w gospodarstwach 
domowych ‒ 5-7 kg/osobę (bez konsumpcji poza domem). Wyniki własnego badania uka-
zują wysoką popularność spożywania ryb i przetworów rybnych, a nawet owoców morza, 
zważywszy że te produkty pojawiły się na rynku dopiero wraz ze zmianą systemu gospodar-
czego. Jednak niezadowalająca jest częstotliwość konsumpcji tej żywności, przez większość 
respondentów 2-3 razy w miesiącu lub tylko raz. Świadomość konsumentów dotycząca wa-
lorów prozdrowotnych ryb, zwłaszcza morskich, jest wysoka, a do ich wyboru w równym 
stopniu skłaniają konsumentów chęć urozmaicenia diety i cechy sensoryczne. Tę wiedzę 
mają też przedstawiciele firm przetwórstwa rybnego, ale są też świadomi, że ceny stano-
wią największą barierę spożycia, co także wykazały badania własne. Te fakty wskazują na 
duży potencjał wzrostu popytu na wyroby sektora rybnego, jednak do wykorzystania go 
niezbędne są przekształcenia w branży, zwłaszcza jej konsolidacja, co powinno przełożyć 
się na dostęp do kapitału, inwestycje w innowacyjne produkty oraz większą siłę przetargową 
w negocjacjach z odbiorcami. Do wzrostu spożycia ryb i przetworów potrzebna jest także 
szeroka kampania społeczna promująca ich spożycie, czego dowodzi wzrost konsumpcji 
karpia po kampanii reklamowej tych ryb w końcu lat 90. 
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Consumers’ Choices in the Market for Fish, Seafood and Its Products 
against the Background of the Situation in the Fish Branch

Summary 

An aim of the work is to present the selected aspects of consumers’ choices con-
cerning fish, seafood and its products against the background of overall description 
of the fish branch. There are used secondary as well as obtained by the method of 
Internet survey primary sources of information. The secondary data indicate the low 
level of consumption of fish and fish products in Poland, whereas the results of the 
authors’ own research indicated great popularity of consumption thereof. Consum-
ers’ awareness as regards healthy values of fish, especially sea fish, I high, and the 
factors of choice are also the desire to diversify diet and the sensory features of that 
food. The authors have stated that there is a great potential of growth of demand for 
the fish sector’s products, though its use is conditioned by the transformations in 
the branch, particularly its consolidation and a further modernisation, extension and 
modernisation of the offer as well as improvement of the products physical and eco-
nomic accessibility. There is also the need to make use of the marketing tools, in-
cluding nutrition marketing and fulfilment of the educational programmes. Having 
in mind the scientifically proved healthy benefits of consumption of fish, seafood 
and their products, an increase of consumption thereof should affect improvement 
of the Polish population’s health indicators. The article is of the research nature.

Key words: fish, fish products, market, consumer choices. 

JEL codes: D1, L1

Выборы протребителей на рынке рыбы, морепродуктов и продуктов 
их переработки перед лицом ситуации в рыбной отрасли

Резюме 

Цель работы – представить избранные аспекты потребительских выбо-
ров, касающихся рыбы, морепродуктов и продуктов их переработки на фоне 
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общей характеристики рыбной отрасли. Использовали вторичные, а также 
полученные по методу интернет-опроса первичные источники информации. 
Вторичные данные указывают низкий уровень потребления рыбы и рыбопро-
дуктов в Польше, тогда как результаты собственного обследования выявили 
большую популярность их потребления. Сознание потребителей в отноше-
нии оздоровительных ценностей рыбы, в особенности морской, высокое,  
а факторами выбора являются также желание разнообразить диету и сенсор-
ные качества этих продуктов питания. Констатировали, что существует боль-
шой потенциал роста спроса на продукты рыбного сектора, но его использо-
вание обусловлено преобразованиями в отрасли, особенно ее консолидацией 
и дальнейшей модернизацией, расширением и повышением современного 
качества предложения, а также улучшением физической и экономической до-
ступности продуктов. Необходимо тоже использовать маркетинговые инстру-
менты, в том числе маркетинг питания, и осуществление программ обучения. 
Перед лицом доказанной наукой оздоровительной пользы от потребления 
рыбы, морепродуктов и продуктов их переработки повышение уровня их по-
требления должно повлиять на улучшение показателей здоровья населения 
Польши. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: рыба, рыбопродукты, рынок, потребительские выборы. 
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