Polacy bardzo mocno odczuwają obecny wzrost cen
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Agencja Inquiry od marca br. śledzi postawy Polaków wobec sytuacji gospodarczej, ze
szczególnym uwzględnieniem wzrostu cen produktów i usług. Niezmiennie najbardziej
dotkliwe dla konsumentów są wzrosty cen produktów spożywczych. W sierpniu nastroje
Polaków nieco się poprawiły, choć sytuacja nadal nie jest optymistyczna, a ponad 80 proc.
Polaków zauważa wzrost cen w wielu kategoriach produktów i usług. Rezygnujemy przede
wszystkim z rozrywki, gastronomii czy też usług takich jak fryzjer, kosmetyczka czy pralnia.
Najmniej oszczędzamy na edukacji, transporcie, chemii gospodarczej oraz lekach.
Polacy nie są optymistami jeśli chodzi o sytuację w nadchodzących miesiącach. Ponad 80 proc. z nas
uważa, że ceny zarówno produktów, jak i usług nadal będą rosły. Połowa badanych odczuwa, że
dochód gospodarstwa domowego zmniejszył się w porównaniu do ubiegłego roku, a w najbliższych
miesiącach spodziewają się dalszego spadku.
Przeczytaj również: Karolina Szałas, PMR: Sprzedaż kosmetyków w dyskontach
spożywczych będzie nadal rosła

JAK RADZIMY SOBIE Z WYŻSZYMI CENAMI?
Nadal przede wszystkim poszukujemy promocji (55 proc. badanych), a następnie wybieramy tańsze
produkty (52 proc.) lub po prostu idziemy do tańszych sklepów (42 proc.). Sposobem na radzenie
sobie z rosnącym kosztem koszyka zakupowego jest również rezygnacja z wydatków w innych
obszarach – rezygnacja z przyjemności czy też w przypadku niemal 1/3 Polaków „oszczędzanie na
wszystkim”. Dane te znajdują potwierdzenie w wynikach sprzedaży detalicznej w sierpniu br.,
opublikowanych 21 września przez GUS, w których widać wyraźne przesunięcie zakupów w stronę
artykułów pierwszej potrzeby.
– Obraz, który wyłania się z kolejnych fal badania, z pewnością nie napawa optymizmem. Nadal
obserwujemy, że rosną ceny produktów i koszty utrzymania, a terminowa spłata zobowiązań staje się
dla niektórych rodzin niemożliwa. Mamy realnie mniej pieniędzy w portfelach, co z pewnością odbija
się na wszystkich sferach naszego życia. Niewielka poprawa nastrojów w sierpniu jest zapewne
chwilowa – wyjaśnia Agnieszka Górnicka, prezes firmy Inquiry
Inquiry jest polską agencją badań rynku. Od 2019 r. Inquiry współpracuje z międzynarodową firmą
YouGov, będąc jej wyłącznym przedstawicielem w Polsce.
Przeczytaj również: Agnieszka Górnicka, Inquiry: Nie cena a emocje są najważniejszym
kryterium zakupu kosmetyków [FBK 2022]
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