
2022: Rok inflacji w Polsce
Inflacja nie bez przyczyny jest obecnie gorącym tematem rozmów. Presja
inflacyjna rośnie nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, wpływając na ceny
towarów, siłę nabywczą konsumentów i koszty utrzymania.
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Wraz z rosnącymi kosztami, wzrost FMCG w Polsce nieco osłabł w 
porównaniu z poprzednim rokiem.
.

Wraz ze wzrostem wydatków na energię elektryczną i artykuły spożywcze, 
konsumenci odkładają mniej pieniędzy na wypoczynek i rozrywkę
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Polscy konsumenci

Plany wydatków na najbliższe 12 miesięcy
Zmiana netto w wydatkach
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Polscy konsumenci będą czuć się mniej bezpiecznie w ciągu najbliższych 6 miesięcy

50% polskich konsumentów uważa, że ich kraj
jest już w recesji

Konsumenci odczuwają skutki wzrostu cen
Polaryzacja finansowa i ciągła eskalacja cen towarów będą
nadal skłaniać konsumentów do szukania sposobów na
ograniczenie wydatków.

75%
polskich kupujących twierdzi, że zwykłe
tygodniowe zakupy kosztują więcej niż 6 
miesięcy temu

Po osiągnięciu poziomu szczytowego w III kw. 2022 r. oczekiwany jest 
spadek inflacji w 2023 r.

HICP Inflacji (%)

Source: European Economic Forecast, European Commission, July 2022
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Wyzwaniem dla detalistów i producentów będzie określenie akceptowalnego kompromisu
cenowego, przy jednoczesnym zaspokojeniu możliwości wyboru produktów dla różnych grup
konsumenckich, które będą zgodne ze zmienionymi priorytetami.

Kluczowe wnioski dla osiągnięcia wzrostu odpornego na inflację
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szukają tańszych

alternatyw.

Wybierz odpowiednią
taktykę cenową:

Aby chronić swój udział
przed konkurencją
marek własnych:

Zbuduj tożsamość
marki

Optymalizuj swoją
strukturę cenową

Chroń dystrybucję

Aby dostosować się do 
zmieniającego

się rynku detalicznego
FMCG:

Umieść swoje
marki A w 
dyskontach

Skontaktuj się z 
Omnishopperem

Wróć do punktów
sprzedaży
On Premise

Stosuj promocje
mądrze, we 
właściwym czasie

Okazuj empatię
poprzez ceny

Przemyśl na nowo
koncepcje
produktów

Nadszedł czas na
aktualizację strategii

marki:

Strategie
skutecznego
działania w 2023 
roku i dalej

Stabilność
gospodarcza

Poziom
dochodów

Zdolność do pokrycia
codziennych wydatków

Source: NielsenIQ 2022 Consumer Outlook Survey, Dec 2021 vs June 2022


