
Headline Verdana Bold

Świąteczne wydatki Polaków. 

Rozrzutność czy rozsądek?

Prezentacja wyników badania świątecznych zwyczajów 

konsumenckich w Polsce i w Europie.

Listopad 2018
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Zakupy świąteczne 2018

Metodologia

Badanie zachowań

konsumenckich w 

okresie świątecznym  

21 edycja w Europie

Wnioski z badania zostały 

przygotowane na 

podstawie wyników 

internetowej ankiety 

przeprowadzonej na 

próbie 9169 osób.

Dane uzyskano za pomocą 

ustrukturyzowanego 

kwestionariusza online na 

próbie osób w wieku od 

18 do 65 lat 

w kontrolowanym panelu.

Próba została wybrana na 

podstawie cech społecznych i 

demograficznych, osobistych 

zainteresowań, poziomu 

dochodów i zachowań

konsumpcyjnych.

Informacje zostały 

zebrane w okresie 

3 - 8 października.

Austria Belgia Niemcy Włochy Polska Portugalia Rosja Hiszpania Holandia
Wielka 

Brytania
TOTAL

Respondenci 842 897 1.150 1.022 840 831 780 949 921 937 9.169

W tym roku udział w 

badaniu wzięło 10  

krajów 

europejskich, 

każdy o podobnym 

schemacie 

konsumpcji.
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34% Polaków ocenia obecny stan gospodarki pozytywnie 

– jest to najwyższy poziom optymizmu w Europie.

Średnia dla Europy: 23%

32% pozytywnie zapatruje się na perspektywę przyszłego 

roku, choć w tym przypadku spadamy na drugą pozycję za 

Portugalią, w której optymistycznie sytuację ocenia 37% 

respondentów

Średnia dla Europy: 25%

Ocena sytuacji gospodarczej

2018 2019

34% 32%

+30%

20-30%

10-20%

5-10%

0-5%

Udział 

optymistów:

Co z pesymistami?

• Pomimo utrzymania dużego poziomu optymizmu w ocenie przyszłego roku, rośnie odsetek pesymistów z 28% negatywnie 

oceniających stan obecny do 35% oczekujących pogorszenia sytuacji gospodarczej w 2019 roku.

• Największy niepokój w kwestii 2019 roku panuje wśród osób w wieku 55+ (42% pesymistów) oraz osób o najwyższych 

dochodach (37% pesymistów).
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Percepcja domowego budżetu 

28% Polaków uważa, że ich 

sytuacja finansowa poprawiła się w 

porównaniu z poprzednim rokiem.

Oznacza to wzrost o 2 p.p.
w porównianiu z 2017 rokiem i 

o 7 p.p. na przestrzeni dwóch lat.  
21%

26% 28%

2016 2017 2018

Udział Polaków deklarujących poprawę sytuacji finansowej

(w porównaniu do poprzednich edycji badania).

Percepcja zmiany sytuacji finansowej w zależności od płci.

22%

35%

34%

23%

PoprawaPogorszenie

Kobiety

Mężczyźni

Percepcja zmiany domowego 

budżetu jest znacznie zróżnicowana 

w zależności od płci. 

Poprawę sytuacji finansowej 

deklaruje aż 34% mężczyzn, 

podczas gdy wśród kobiet ten 

poziom jest znacznie niższy: 23%.
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837 PLN 
( 195 €)

53%

550 PLN 
( 128 €)

35%

198 PLN 
( 46 €)
12%

EUROPA 
Łącznie: 1585 PLN

(369 EUR)

532 PLN 
( 124 €)

45%

511 PLN 
( 119 €)

44%

125 PLN 
( 29 €)
11%

POLSKA
Łącznie: 1168 PLN

(272 EUR)

Prezenty

Artykuły
spożywcze

Spotkania
towarzyskie

Polscy konsumenci deklarują, że ich wydatki świąteczne wzrosną z 257 EUR (1104 PLN)

do 272 EUR (1168 PLN) (wzrost o 6% r/r). Jest to najwyższy wzrost wśród badanych krajów.

Szacowane wydatki świąteczne w 2018 roku

* Kurs euro z 3 października 2018 r.: 4,295 zł. 
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Polska jest na szczycie rankingu pod względem wzrostu wydatków 

na święta w 2018 roku.

W Polsce zadeklarowano najwyższy wzrost 

całkowitych wydatków.

Grupa krajów, gdzie wzrost wydatków 

realizuje się zarówno w kanale offline jak i 

w kanale online.

Austria to jedyny kraj 

o nieznacznie niższych wydatkach 

w online.

Duży wzrost deklarowanych wydatków online 

nie rekompensuje niższych, planowanych 

wydatków w offline.

5,5%

3,1%

3,0%

2,5%

2,4%

1,9%

1,9%

0,6%

0,5%

Offline Online

-3%

0%

14%

31%

10%

5%

3%

16%

10%

7%

0%

1%

-2%

-2%

0%

1%

3%

1%

5%

5%
Polska

Niemcy

Hiszpania

Włochy

Belgia

Portugalia

Rosja

Wielka Brytania

Austria

Holandia

5,8%
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Na tle Europy, Polacy są najbardziej 
skłonni przekraczać założony budżet na 
wydatki świąteczne – w 2017 roku 53% 
deklaruje, że przekroczyła pierwotny 
budżet o ponad 200 zł.
(średnia dla Europy: 32%).

Co ciekawe, to mężczyźni są bardziej 
skłonni do przekraczania założonych 
budżetów (58% vs. 48% kobiet 
deklarujących znaczne przekroczenie 
pierwotnego budżetu).  

W Europie największą dyscypliną w 
zarządzaniu świątecznym budżetem 
(maksymalne odchylenie +/-50 EUR) 
wykazali się Austriacy, Rosjanie (oba kraje 
po 43%) i Brytyjczycy (42%). 

51%

36%

45%

47%

36%

46%

38%

37%

34%

31%

23%

25%

26%

28%

29%

30%

33%

36%

38%

53%Polska

Niemcy

Hiszpania

Włochy

Belgia

Portugalia

Rosja

Wielka  Brytania

Austria

Holandia

Tyle, ile planowałem/-am (+/-200 zł lub mniej)

Więcej niż planowałem/-am (+200 zł lub więcej)

Polak rozrzutny? Planowany budżet na święta a rzeczywistość
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Dodatkowo, wśród pozostałych czynników wpływających na zwiększenie 

wydatków przez Polaków są rankingi produktowe i opinie innych 

klientów (najwięcej wskazań w Polsce: 13% vs. 7% w Europie).

Promocje.

Chcę dobrze 

się bawić

i nie myśleć 

zbyt wiele

o niestabilnej

sytuacji 

gospodarczej.

Moje dochody

po odliczeniu 

podatków 

zwiększyły się. Kuszą mnie 

nowinki 

produktowe i 

innowacje.

Sytuacja 

gospodarcza 

jest bardziej 

stabilna.

54%

30%

(Europa)

31%

38%

25%

25%

22%

22%

17%

18%

Co skłania Polaków do wydawania więcej?
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Kalendarz zakupów prezentów

Listopad 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Grudzień 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

25%

36%

22%

1%

Polacy, wspólnie z Włochami, mają wiodącą pozycję 

w kupowaniu prezentów na ostatnią chwilę (w 2017 

roku w obu krajach 27% respondentów kupowało 

prezenty w okresie od 15 do 24 grudnia).

W tym roku deklarujemy, że świątecznych zakupów 

dokonamy wcześniej.

0%

40%

80% po 24 grudnia

od 15 do 24 grudnia

od 1 do 15 grudnia

w listopadzie lub przed

Średnia              

dla Europy

Kiedy Polacy planują kupić prezenty?

Kto kupuje prezenty w Europie najwcześniej i najpóźniej?

Black Friday

Już 3 na 4 konsumentów 

w Polsce deklaruje zakupy 

w tym dniu – również te 

związane z prezentami. 

Będzie to przede 

wszystkim młodsze 

pokolenie (18-34 lata: 

89% respondentów).

89% 
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1 Kosmetyki/Perfumy

2 Słodycze +1

3 Książki -1

4 Gotówka

5 Gry +3

6 Biżuteria/Zegarki +1

7 Odzież/Obuwie -2

8 Muzyka/Multimedia -1

9 Karty podarunkowe +2

10 Artykuły spożywcze -1

Jakich prezentów spodziewamy się w tym roku od naszych bliskich?

NAJBARDZIEJ POŻĄDANE PREZENTY

DLA NIEJ DLA NIEGO

Brak znaczących zmian w preferencjach polskich 

konsumentów, zarówno w zakresie oczekiwanych prezentów, jak i 

tych, które chcemy podarować rodzinie i bliskim.

Wśród krajów europejskich książki zajmują pozycję lidera (43%), tuż 

za podium uplasowały się odzież/obuwie (30%) oraz bony na 

zakupy (28%).

1. Kosmetyki/Perfumy

2. Słodycze

3. Książki

4. Gotówka

5. Biżuteria/Zegarki

1. Książki

2. Słodycze

3. Kosmetyki/Perfumy

4. Gry

5. Gotówka

zmiana r/r
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1 Książki

2 Kosmetyki/Perfumy

3 Słodycze

4 Gotówka

5 Gry

6 Odzież/Obuwie -1

7 Biżuteria/Zegarki +1

8 Muzyka/Multimedia

9 Karty podarunkowe

10

Produkty zdrowotne 

(witaminy i suplementy, 

produkty ekologiczne, 

żywność organiczna)

Jakie prezenty kupimy bliskim?

BESTSELLERY

DLA NIEJ DLA NIEGO

W Polsce coraz większą popularnością cieszą się akcesoria do 

smartfonów. Największy spadek zanotowały towary luksusowe.

W pozostałych krajach europejskich w pierwszej dziesiątce znalazły 

się również karty podarunkowe, zabiegi upiększające, masaże, 

zabiegi w gabinecie odnowy biologicznej.

1. Kosmetyki/Perfumy

2. Książki

3. Słodycze

4. Gotówka

5. Biżuteria/Zegarki

1. Książki

2. Kosmetyki/Perfumy

3. Słodycze

4. Gry

5. Gotówka

zmiana r/r
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1 Słodycze

2 Gry

3 Książki

4 Gotówka

5 Muzyka/Multimedia +2

6 Odzież/Obuwie +2

7 Tablety +4

8 Kosmetyki/Perfumy -3

9 Puzzle i gry planszowe

10 Konsole +6

1 Lalki i zabawki pluszowe +4

2 Zabawki konstrukcyjne +1

3 Książki -1

4
Zabawki kreatywne

i artystyczne
-3

5 Gry -1

6 Zabawki edukacyjne

7
Artykuły dla

niemowląt/małych dzieci
+1

8 Odzież/Obuwie -1

9
Zabawki edukacyjne

i naukowe

10 Zabawki techniczne

Bestsellery wśród dzieci i młodzieży

Wśród najchętniej kupowanych 

prezentów dla nastolatków znajdą 

się: słodycze, gry, książki oraz 

gotówka. Na dalszych pozycjach 

rankingu największy awans 

zanotowały kamery cyfrowe (+18 

miejsc względem 2017 r.),

a największy spadek (o 20 miejsc) 

dotyczy artykułów szkolnych.

W tym roku wśród najchętniej 

kupowanych prezentów dla dzieci 

znalazły się lalki i zabawki 

pluszowe (38%, awans o 4 

miejsca), pozbawiając miejsca na 

podium zeszłorocznego zwycięzcę: 

zabawki kreatywne i artystyczne 

(30%). 

zmiana r/rzmiana r/rDZIECI MŁODZIEŻ
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37%

29%

26%

26%

25%

24%

Skąd czerpiemy pomysły na świąteczne prezenty?

Internet

Sklepy stacjonarne

Znajomi/sąsiedzi/rodzina

Poproszono mnie o taki prezent

Portale społecznościowe

TV

Gazety i czasopisma

50%
POLSKA

POLSKA VS EUROPA

Polacy (55%), 

podobnie jak reszta

Europy (48%),

informacji w sieci

najchętniej szukają

poprzez wyszukiwarki.

Wybór Amazona jako

pierwszego źródła inspiracji

pokrywa się mapą lokalizacji

sklepów Amazon: Niemcy, 

Austria, Włochy, Hiszpania i

Wielka Brytania.

Polacy i Włosi najchętniej szukają inspiracji w 

Internecie i na portalach społecznościowych. 
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Jak wykorzystujemy Internet w poszukiwaniu pomysłów na 

prezenty?

Na tle Europy Polacy dużo chętniej korzystają z Internetu przy poszukiwaniu pomysłów na 

prezent.

Zaskakującą pozycję w źródłach inspiracji stanowią fora i blogi (24% - najwyższy wynik 

w Europie vs. średnia na poziomie 15%).

* posiadające jeden bądź kilka stacjonarnych punktów sprzedaży

Wyszukiwarki 49%

Strony internetowe 
poszczególnych 

marek/dostawców
Strony internetowe z 
ofertami i kuponami

42%

Sklepy 
internetowe* Porównywarki 

cen

38%

44%

55%
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Podczas gdy konsumenci najchętniej 

szukają inspiracji w Internecie, 

większość faktyczny zakup produktu 

deklaruje w sklepie stacjonarnym (58%).

54%
Domy 
towarowe

59%
Sklepy 

specjalistyczne

47%
Hipermarkety                   
i supermarkety

Tradycyjne 

sklepy lokalne

51%

Zgodnie z oczekiwaniem innowacyjne 

produkty kupowane są w innowacyjnych 

kanałach. Ponad połowa respondentów 

(57%), którzy planują zakup urządzenia do 

noszenia typu Smartwatch/Smartband, 

najchętniej dokona zakupu za pomocą 

aplikacji mobilnej w telefonie lub w 

tablecie (przy średniej dla wszystkich 

kategorii 27% dla kanału mobilnego).

Poza artykułami spożywczymi w 

sklepie stacjonarnym najchętniej 

kupimy produkty z kategorii „zdrowie 

i uroda” oraz prezenty do domu.

Gdzie i jak kupują Polacy?
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Aż 44% planowanego przez Polaków budżetu na prezenty zostanie 

wydane w kanale online.

Wydatki na prezenty 

w EUR

Udział online 

w wydatkach                 

na prezenty

Offline

Online

186

101
55

113

48
86 78 79

28
55

32

155

117

69

155

70

129
119

161

66

139

129

Niemcy Polska Włochy RosjaWielka Brytania Austria Hiszpania Belgia PortugaliaHolandia

55% 46% 44% 42% 40% 40% 33% 30% 20%29%41%

Średnia 

w 

Europie
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Blisko połowa Polaków kupi prezenty w kanałach online...

Jedzenie i napoje

Zdrowie i uroda

Prezenty związane z domem

Mobilne akcesoria elektroniczne 

(„wearables”)

Prezenty związane z domem

Sport

Jedzenie i napoje

Zdrowie i uroda

Moda

Jedzenie i napoje

Zdrowie i uroda

Książki

Mobilne akcesoria elektroniczne 

(„wearables”)

Filmy (DVD/Blue Ray)

Technologia

Muzyka

Filmy (DVD/BluRay)

Gry video

Popularne     w 

kanale

Niepopularne 

w kanale

Sklep offline Online - Komputer Online - Mobile

Gdzie 

będziesz 

kupował 

prezenty?

**14%

13%

( )

w sklepach posiadających co najmniej jeden punkt stacjonarny

w sklepach dostępnych wyłącznie online

Średnia w Europie

*  31%

25%

58%
(70% Europa)

56%*
(53%)

27%**
(24%)
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Przewagi sklepów online vs. sklepy stacjonarne

• Kupujący w sklepie stacjonarnym szukają 

kompetentnych sprzedawców, którzy 

udzielą im profesjonalnej porady.

• Dla większości kupujących, którzy planują 

zakupy w sklepie stacjonarnym, duże 

znaczenie ma fakt natychmiastowego

otrzymania zakupionego towaru jak i 

ochrona danych osobowych.

• 3 na 4 konsumentów preferuje serwis 

(naprawy) zakupionych produktów 

i możliwość szybkiej wymiany lub zwrotu 

produktów w sklepie stacjonarnym.. 

• Kupujący online są bardzo zgodni, jeśli 

chodzi o to, dlaczego wolą robić zakupy 

w Internecie. 77% kupujących wymieniło 

transparentność: możliwość dowiedzenia 

się co inni konsumenci myślą o 

produktach, jako główny powód zakupów 

online. 

• 3 na 4 kupujących wspomniało o możliwości 

zrobienia zakupów w dowolnym momencie i 

dostawie do domu.

ON

LINE

Można robić zakupy w 

dowolnie wybranym 

czasie (82%)

Natychmiastowe 

otrzymanie  

zakupionych 

produktów (81%)

Możliwość skorzystania z 

fachowej porady (79%)

Ochrona danych 

osobowych (76%)

Bezpieczeństwo przy 

dokonywaniu 

płatności (71%)

Możliwość szybkiej 

wymiany lub zwrotu 

produktów (71%)

Możliwość poznania opinii 

innych konsumentów o 

produktach (75%)

Dostawa do 

domu (74%)

Łatwość w 

porównaniu cen

(72%)

Zakupy są mniej 

czasochłonne (71%)

OFF

LINE
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Podsumowanie i wnioski

WIĘCEJ OPTYMIZMU

W ocenie 2018 roku Polacy są 

największymi optymistami na 

tle Europy. Perspektywa 

przyszłego roku już nie jest tak 

kolorowa, znacząco rośnie 

również odsetek pesymistów. 

Największy niepokój panuje 

wśród osób w wieku 55+ oraz 

osób o najwyższych 

przychodach.

POLAK ROZRZUTNY?

Polscy konsumenci deklarują,

że ich wydatki świąteczne 

wzrosną do 1168 zł (272 EUR). 

Na tle Europy, Polacy są 

najbardziej skłonni przekraczać 

założony budżet na wydatki 

świąteczne. Ponad połowa 

deklaruje, że przekroczyła 

pierwotnie zakładany budżet

o ponad 200 zł. 

W POSZUKIWANIU OFERT

Polacy królami promocji. 54% 

respondentów wskazuje promocje 

jako główny czynnik wpływający 

na decyzję zakupową (30% -

średnia w Europie). Zaskakującą 

pozycję w źródłach inspiracji 

stanowią fora i blogi (24% -

najwyższy wynik w Europie vs. 

średnia na poziomie 15%).

OFFLINE Vs ONLINE

Wydatki online rosną jedynie 

nieznacznie szybciej niż offline. 

Jeśli chodzi o kanał zakupu, na 

pierwszym miejscu nadal 

pozostają sklepy stacjonarne. 

Zgodnie z oczekiwaniem, 

innowacyjne produkty 

kupowane są w innowacyjnych 

kanałach.

PLANY A RZECZYWISTOŚĆ

Jedynie 30% Polaków deklaruje 

zakupy w listopadzie lub wcześniej –

choć i tak widzimy wzrost rok do 

roku planujących zakupy 

z wyprzedzeniem. 

PREZENTY
Dorosłym najchętniej 

sprezentujemy książki, młodzieży 

– słodycze i gry, a najmłodsi 

otrzymają lalki

i zabawki pluszowe.
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