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Uwarunkowania zachowaĔ konsumentów na rynku ĪywnoĞci
ekologicznej
Determinants of Consumer Behavior on the Organic Food
Market
Synopsis. Poznanie zmieniających siĊ potrzeb konsumentów jest waĪnym elementem budowania
przewagi konkurencyjnej przedsiĊbiorstwa. Celem artykuáu jest przedstawienie zachowaĔ
konsumentów na lokalnym rynku produktów ekologicznych. W artykule przedstawiono zagadnienia
związane z rynkiem ĪywnoĞci ekologicznej. Zdefiniowano i scharakteryzowano pojĊcie produktu
ekologicznego, omówiono kontrolĊ i certyfikacjĊ produkcji ekologicznej oraz czynniki wpáywające na
jakoĞü ĪywnoĞci i popyt na produkty ekologiczne. Przeprowadzono badanie ankietowe na rynku
lokalnym mające na celu scharakteryzowanie uwarunkowaĔ zachowaĔ konsumentów na rynku
ĪywnoĞci ekologicznej. Na podstawie przeprowadzonych badaĔ ankietowych i analizy danych
statystycznych moĪna zauwaĪyü, Īe wspóáczesny konsument jest Ğwiadomy tego co kupuje. JakoĞü
i skáad produktu to najwaĪniejsze czynniki, które wpáywają na podejmowane przez nich decyzjĊ.
Konsumenci coraz czĊĞciej rezygnują z konsumpcji ĪywnoĞci tradycyjnej na korzyĞü produktów
ekologicznych.
Sáowa kluczowe: ĞwiadomoĞü ekologiczna, ĪywnoĞü ekologiczna, zachowania konsumentów
Abstract. Understanding the changing needs of consumers is an important element of building
a competitive advantage of the company. The aim of the article is to present consumer behavior on the
local market of organic products. The article presents issues related to the organic food market. The
concept of organic product was defined and characterized, control and certification of organic production
as well as factors affecting food quality and demand for organic products were discussed. In addition, a
survey was conducted on the local market to show the determinants of consumer behaviour on the
organic food market. Based on the surveys carried out and the analysis of statistical data, it can be seen
that the modern consumer is aware of what he is buying. The quality and composition of the product are
the most important factors that influence the decision they make. Consumers are increasingly giving up
the consumption of traditional food in favor of organic products.
Key words: the ecological awareness, organic food, consumer behaviour
JEL Classification: Q18, Q57, P36

WstĊp
Rozwój rynku ĪywnoĞci ekologicznej w ujĊciu lokalnym i miĊdzynarodowym nie
przebiega w sposób równomierny. Natomiast rosnąca liczba konsumentów oraz ich wiĊksza
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ĞwiadomoĞü powodują wzrost wewnĊtrznego zróĪnicowania tego rynku. ĩywnoĞü
ekologiczna, to przede wszystkim ĪywnoĞü certyfikowana, która jest produkowana
w specjalny sposób. ĝciĞle okreĞlone przepisy i kontrolna nad procesem produkcji
i dystrybucji mają zagwarantowaü wysoką jakoĞü produktów. Zadowolenie nabywców oraz
ich Ğwiadomy wybór wpáywa na wzrost popytu na produkty ekologiczne Zachowania
rynkowe konsumentów ĪywnoĞci są bardzo zróĪnicowane, a ich preferencje ulegają
zmianie pod wpáywem róĪnorodnych czynników oraz poszerzenia oferty produktów
ekologicznych. Przemiany jakie zachodzą w otoczeniu konsumentów w znaczący sposób
wpáywają na ich styl Īycia oraz postawy. Nowe warunki spoáeczne i ekonomiczne, które są
nastĊpstwem procesu transformacji polskiej gospodarki wpáynĊáo w znaczącym stopniu na
przeobraĪenia zachowaĔ podmiotów rynkowych, a w szczególnoĞci konsumentów. Celem
artykuáu jest przedstawienie zachowaĔ konsumentów na lokalnym rynku produktów
ekologicznych. Analizy iloĞciowe uzupeániono badaniami ankietowymi, co pozwoliáo na
stworzenie sylwetki konsumenta proekologicznego oraz zwrócenie uwagi na czynniki,
które wpáywają na decyzje konsumentów podejmowane na rynku ĪywnoĞci.

PojĊcie produktu ekologicznego
ĩywnoĞü pochodząca z przetwórstwa i rolnictwa ekologicznego okreĞlana jest mianem
ekologicznej, organicznej, biologicznej lub biodynamicznej. Takie rolnictwo zajmuje siĊ
zrównowaĪoną produkcją zwierzĊcą oraz roĞlinną, co pozwala osiągaü w obrĊbie
gospodarstwa równowagĊ paszowo-nawozową. Tego typu rolnictwo oparte jest na
Ğrodkach nieprzetworzonych. Istotne jest odrzucenie w procesie produkcji ĪywnoĞci
Ğrodków chemii spoĪywczej, weterynaryjnej i rolnej, co umoĪliwia uzyskanie wysokiej
jakoĞci biologicznych páodów o parametrach zbliĪonych do jakoĞci ĪywnoĞci powstaáej bez
ingerencji czáowieka, czyli w sposób naturalny. Trzeba mieü jednak na uwadze globalne
zanieczyszczenie Ğrodowiska, co nie pozwala na zagwarantowanie, Īe jakakolwiek
ĪywnoĞü jest wolna od zanieczyszczeĔ (MiĞniakiewicz, Suwaáa, 2006).
Wspóáczesny rynek ĪywnoĞci moĪemy wedáug z jednej klasyfikacji podzieliü na
cztery subrynki: rynek ĪywnoĞci funkcjonalnej, rynek artykuáów konwencjonalnych, rynek
produktów wygodnej ĪywnoĞci oraz rynek ĪywnoĞci ekologicznej (Niedzielski, 2018).
Wzrost konsumpcji produktów ekologicznych związany jest ze zwiĊkszoną ĞwiadomoĞcią
ekologiczną wĞród spoáeczeĔstwa. Uwarunkowane jest to zainteresowaniem mediami tą
problematyką, która moĪe pomóc w podejmowaniu Ğwiadomych decyzji przez
konsumentów oraz samą zmianą stylu Īycia. Istnienie coraz wiĊkszej iloĞci substytutów
produktów tradycyjnych, zmiany w podejĞciu konsumpcji w aspekcie ochrony i troski
zarówno o spoáeczeĔstwo jak i Ğrodowisko wskazują, Īe proekologiczne zachowania są
coraz istotniejsze we wspóáczesnym Ğwiecie (Wilk, 2010).
WĞród polskich konsumentów proekologicznych najbardziej widoczne zmiany zaszáy
na rynku produktów ĪywnoĞciowych. ĩywnoĞü konwencjonalna od ekologicznej róĪni siĊ
pod trzema wzglĊdami (Zraáek, 2010):
1) ekologiczne artykuáy spoĪywcze są pozbawione Ğrodków zapachowych, sztucznych
barwników oraz konserwantów,
2) w gospodarstwach ekologicznych zwierzĊta Īywi siĊ przede wszystkim paszami
pochodzącymi z danego gospodarstwa ekologicznego. Dokupywanie paszy
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ekologicznej zawierającej niewielki udziaá paszy konwencjonalnej jest równieĪ
dopuszczalny,
3) w produkcji ekologicznej nie są uĪywane nawozy sztuczne oraz Ğrodki chemiczne.
SprzedaĪ produktów ekologicznych stale wzrasta. NajwiĊkszy udziaá w rynku zdrowej
ĪywnoĞci mają paĔstwa zachodnioeuropejskie oraz skandynawskie. ZauwaĪalny jest
równieĪ trend, Īe do dynamicznego rozwoju ekologicznego rynku przyczyniają siĊ równieĪ
paĔstwa Europy ĝrodkowej. Na polskim rynku wyróĪniamy takie kanaáy sprzedaĪy jak:
sklepy specjalistyczne z asortymentem ekologicznym, specjalistyczne stoiska znajdujące
siĊ na targowiskach, okazjonalne kiermasze oraz zakup zdrowych produktów bezpoĞrednio
u producenta (ĩakowska-Biemans, 2011).

Kontrola i certyfikacja produkcji ekologicznej
Certyfikacja i kontrola wszystkich podmiotów gospodarczych wprowadzających na
rynek ĪywnoĞü ekologiczną odbywa siĊ na kaĪdym odcinku áaĔcucha podaĪy.
Funkcjonowanie tego systemu jest niezbĊdne aby byü wiarygodnym w oczach konsumenta,
który musi posiadaü wiedzĊ czy produkty ekologiczne wprowadzane na rynek
wyprodukowane zostaáy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawową rolą tego
systemu jest monitorowanie procesu wytwarzania, a nie kontrola produktu.
Identyfikacja artykuáów ekologicznych poĞród ĪywnoĞci konwencjonalnej umoĪliwia
prawidáowe oznakowanie, które informuje konsumentów, Īe proces wytwórczy danego
produktu byá kontrolowany. KaĪdy produkt ekologiczny na etykiecie musi posiadaü
nastĊpujące informacje (Jak rozpoznaü…):
1) unijne logo ĪywnoĞci ekologicznej,
2) numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej,
3) oznaczenie miejsce pochodzenia.
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Unii Europejskiej (nr 271/2010) z dnia 24 marca
2010 roku3 ustanowiono zasady znakowania produktów ekologicznych. Od dnia 1 lipca
2010 wprowadzono obowiązek umieszczania na etykietach ekologicznych certyfikowanych
produktów unijnego logotypu produkcji ekologicznej. Logo to moĪna stosowaü tylko
i wyáącznie, jeĞli dany produkt zostaá wytworzony zgodnie z wymogami zawartymi
w unijnym rozporządzeniu. Logo produkcji ekologicznej tworzy 12 gwiazdek ukáadających
siĊ w ksztaát liĞcia na zielonym tle. Jednak w wyjątkowych sytuacjach moĪe byü uĪywany
równieĪ symbol czarno-biaáy; jeĞli zastosowanie wersji kolorowej jest niemoĪliwe.
W warunkach szerokiej dostĊpnoĞci produktów ĪywnoĞciowych proces certyfikacji
jest z jednej strony elementem wyróĪnienia tych produktów, z drugiej zaĞ dostarcza
bardziej precyzyjną informacjĊ dla konsumenta o jego wáaĞciwoĞciach. Ponadto, jest takĪe
swoistą ochroną zapewniającą zwrot kosztów w wytwarzaniu tych produktów z uwagi na
dáuĪy czas produkcji i wyĪsze koszty w stosunku do produktów konwencjonalnych. Jest to
mechanizm trwaáego wypromowania, w tym przypadku europejskiego, produktu
ekologicznego.

3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 889/2008 ustanawiające szczegóáowe zasady wdraĪania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu
do unijnego logo produkcji ekologicznej
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Czynniki wpáywające na jakoĞü ĪywnoĞci ekologicznej
Definicja jakoĞci ĪywnoĞci nie jest jednoznacznie okreĞlona, poniewaĪ zagadnienie to
jest bardzo záoĪone, a próby definiowania ulegaáy zmianom na przestrzeni lat. Początkowo
byáa ona klasyfikowana przede wszystkim ze wzglĊdu na swoją wartoĞü energetyczną.
Z upáywem lat i rozwojem nauki zaczĊto zastanawiaü siĊ nad parametrami mierzalnymi
takimi jak zawartoĞü substancji szkodliwych dla zdrowia, czy teĪ wartoĞciami odĪywczymi
(Kijowski, Sikora, 2003). Obecnie zauwaĪa siĊ wzrost zainteresowania podejĞciem
holistycznym do zagadnieĔ związanych ze zdrową ĪywnoĞcią, podejĞcie takie pozwala na
analizĊ nie tylko parametrów, które są bezpoĞrednio związane z samym procesem
spoĪywczym, ale takĪe wielu parametrów poĞrednich (Hallman, 2014).
JakoĞü produktów ekologicznych jest uwarunkowana licznymi czynnikami, gáównie
związanymi z zastosowanymi metodami produkcji oraz czystoĞci miejsca hodowli i
uprawy. WaĪnym czynnikiem wpáywającym na przetwórstwo produktów ekologicznych
jest maáa iloĞü dodatków sztucznych takich jak: Ğrodki sáodzące, zapachowe i barwiące,
syntetyczne kwasy táuszczowe, oraz wiĊksza iloĞü zarówno mineraáów jak i witamin
(Iurkova, JĊdrzejczak i in., 2017). Na jakoĞü produktów ekologicznych wpáywa wiele
czynników. PoĞród, których ogromne znaczenie mają czynniki abiotyczne. Gwarantem
wysokiej jakoĞci jest gleba, wody gruntowe i powierzchniowe, które speániają okreĞlone
parametry jakoĞciowe. Na rysunku 1 zostaáy przedstawione czynniki, które mają kluczowy
wpáyw na jakoĞü ekologicznych produktów oraz surowców.

Rys. 1. Czynniki wpáywające na jakoĞü ekologicznych surowców i produktów
Fig. 1 Factors affecting the quality of organic raw materials and products
ħródáo: Ewelina Hellman, ĩywnoĞü ekologiczna. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014, s. 8.
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Na jakoĞü ekologicznych produktów ĪywnoĞciowych wpáywają regulacje prawne,
które zawierają okreĞlone zalecenia i wytyczne obejmujące m.in. technologie przetwórstwa.
DuĪe znaczenie ma równieĪ jakoĞü surowców ekologicznych oraz wydajnoĞü systemów
certyfikacji i kontroli, które są gwarantem zgodnoĞci procesu produkcji z wymaganiami.
Do innych czynników moĪna zaliczyü czynniki biotyczne (odmiany roĞlin, rasy zwierząt)
oraz regulacje prawne, zawierające wytyczne co do produkcji zarówno zwierzĊcej jak i
roĞlinnej. Ksztaátują one caáoksztaát warunków w jakich odbywa siĊ produkcja i sprzedaĪ
produktów ekologicznych.

Metodologia i wyniki badaĔ
Badania zostaáy przeprowadzone metodą ankietową, z wykorzystaniem
kwestionariusza ankiety, a ich celem byáa ocena zachowaĔ konsumentów na rynku
ĪywnoĞci ekologicznej oraz okreĞlenie ich preferencji. W ewaluacji wziĊto pod uwagĊ
czĊstotliwoĞü kupowania zdrowej ĪywnoĞci, miejsce jej nabywania oraz okreĞlono kryteria,
którymi kierują siĊ konsumenci podczas zakupów ĪywnoĞciowych. Badana populacja
obejmowaáa 211 osób zróĪnicowanych pod wzglĊdem páci, wieku, wyksztaácenia oraz
sytuacji materialnej. Badanie przeprowadzono w maju 2018 roku (dobór losowy przy 95%
poziomie ufnoĞci, obliczenia wykonane dla poáudniowej czĊĞci województwa lubuskiego).
PoĞród ankietowanych kobiety stanowiáy wiĊkszoĞü (68%), mĊĪczyĨni to 32%. Ponad
poáowa badanych (56%) to ludzie máodzi, którzy są peánoletni i nie przekroczyli 25 roku
Īycia, osoby w grupie wiekowej 26-35 lat stanowiáy 32%, kolejne 8% to osoby w wieku
36-50 lat. Najmniej liczną grupĊ stanowiáy osoby po 50 roku Īycia – 4%.
WiĊkszoĞü respondentów (66,4%) deklaruje, Īe kupują ekologiczną ĪywnoĞü nie
rzadziej niĪ raz w miesiącu. Grupa konsumentów, która nigdy nie kupuje produktów
ekologicznych stanowi 12,3 %. Badani konsumenci poproszeni o wskazanie cech
kojarzących im siĊ z ĪywnoĞcią ekologiczną przede wszystkim wskazali na zdrowie, aĪ
82,9% respondentów powiedziaáo, Īe to wáaĞnie zdrowie jest gáówną cechą ekologicznej
ĪywnoĞci. Na kolejnym miejscu znalazáa siĊ wysoka cena (64,9%), którą trzeba zapáaciü za
certyfikowane produkty, co jednoznacznie pozycjonuje produkty ekologiczne w opinii
konsumentów. 173 ankietowanych okreĞliáo swoją sytuacjĊ materialną jako dobrą i 30 jako
bardzo dobrą. Tylko 8 z respondentów uznaáo, Īe ich sytuacja finansowa jest záa. Jednak
wysoka cena nie odstrasza konsumentów, poniewaĪ 66,4% kupujĊ ĪywnoĞü ekologiczną
przynajmniej raz w miesiącu. Na kolejnym miejscu znalazáa siĊ wysoka jakoĞü
oferowanych produktów ekologicznych, na co zwróciáo uwagĊ 93 badane osoby (44,1%).
Mniej kojarzące siĊ ze zdrową ĪywnoĞcią cechy to troska o Ğrodowisko, moda oraz
trudna dostĊpnoĞü. Tylko 20,9% ankietowanych uwaĪa, Īe ĪywnoĞü ekologiczna jest trudno
dostĊpna. Związane to jest ze wzrostem ĞwiadomoĞci konsumentów i chĊcią nabywania
zdrowej ĪywnoĞci co przekáada siĊ równieĪ na dostawców i sprzedawców
proekologicznych produktów, którzy starają siĊ zapewniü jak najáatwiejszy dostĊp do
certyfikowanych produktów.
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26,5%

Rys.2. Cechy produktu kojarzące siĊ z ĪywnoĞcią ekologiczną
Fig. 2. Product features associate with organic food
ħródáo: badanie wáasne.

NajczĊstszymi miejscami zakupu ĪywnoĞci ekologicznej przez badanych konsumentów są
supermarkety. Ponad poáowa (53,6%) ankietowanych nabywa zdrową ĪywnoĞü w marketach.
Spowodowane to jest áatwym dostĊpem do sklepów oraz mnogoĞcią produktów oferowanych w
jednym miejscu. Wynika teĪ ze zmiany podejĞcia samych marketów, które na staáe
wprowadziáy do swej oferty grupĊ produktów ekologicznych wyróĪniając je systemie sprzedaĪy
(czĊsto wydzielona póáka, odpowiednio oznakowana) Kupowanie ĪywnoĞci ekologicznej na
targowiskach deklaruje 34,4% badanych. 25,4% nabywa ją w wyspecjalizowanych sklepach,
gdzie na ogóá mamy teĪ lepszą dostĊpnoĞü do informacji o tych produktach. Pomimo rosnącej
tendencji zakupów przez Internet konsumenci niechĊtnie nabywają produkty ekologiczne w
sieci (zaledwie 11,5% respondentów).
sklepy osiedlowe

13,4%

lokalni dostawcy
Internet

22,0%
11,5%

wyspecjalizowane sklepy
targowisko
supermarket

25,4%
34,4%
53,6%

Rys. 3. Miejsca nabywania ĪywnoĞci ekologicznej
Fig. 3. Places to buy organic food
ħródáo: badanie wáasne.

Respondenci wskazali równieĪ najistotniejsze cechy produktów na jakie zwracają
uwagĊ podczas zakupu, co przedstawiono na rysunku 5 (skala ocen od 1 do 5, gdzie 5 to
najwyĪsza ocena). Za kluczową i najistotniejszą cechĊ produktów ĪywnoĞciowych
ankietowani uznali jakoĞü produktu – 4,13 pkt. Kolejną pozycjĊ zajmuje skáad produktu
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(3,89 pkt.) Na trzecim miejscu respondenci wskazują cenĊ, przypisując jej 3,27 pkt.
Pochodzenie produktu znalazáo siĊ na czwartym miejscu (3,08 pkt.). NajniĪej oceniona
zostaáa marka, do której konsumenci nie przywiązują duĪej uwagi – 2,18 pkt.
cena
5
4
3
2

skáad

marka

1
0

jakoĞü

pochodzenie

Rys. 4. Najistotniejsze cechy produktu
Fig. 4. The most important features of the product
ħródáo: badanie wáasne.

Rynek ĪywnoĞci ekologicznej ma zróĪnicowaną ofertĊ handlową, począwszy od
produktów miĊsnych, po produkty zboĪowe, warzywa i owoce, aĪ po sáodycze oraz inne
produkty pochodzące z hodowli i upraw ekologicznych. Respondenci, którzy deklarują
nabywanie zdrowej ĪywnoĞci poproszono o podanie grup ĪywnoĞciowych produktów
ekologicznych, które kupują (Rys. 5)
cukier i sáodycze

10,7%

produkty zboĪowe
produkty miĊsne

35,6%
21,0%

pieczywo

22,0%

owoce

50,2%

warzywa

62,4%

jaja
przetwory mleczne

52,2%
23,4%

Rys. 5. Grupy nabywanych produktów ekologicznych
Fig. 5. Groups of organic products purchased
ħródáo: badanie wáasne.

NajczĊĞciej kupowane przez konsumentów produkty ekologiczne to warzywa (62,4%).
Na kolejnym miejscy znalazáy siĊ jaja oraz owoce. Czwarte miejsce zajmują produkty
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zboĪowe (35,6%). Przetwory mleczne pieczywo i produkty miĊsne są bardzo zbliĪone pod
wzglĊdem preferencji konsumentów co do zakupu. Najmniejszym powodzeniem cieszy siĊ
cukier i sáodycze – 10,7%.

Podsumowanie
Zainteresowanie konsumentów ĪywnoĞcią ekologiczną wpisuje siĊ w nowe trendy
postĊpowania na rynku ĪywnoĞci. Termin ĪywnoĞci ekologicznej obejmuje szeroką gamĊ
produktów charakteryzujących siĊ wysoką jakoĞcią, metodami produkcji oraz czystoĞci
miejsca uprawy i hodowli. Unijne regulacje prawne dotyczące ekologicznej ĪywnoĞci
precyzują kryteria przyznawania znaków jakoĞciowych oraz certyfikacji produktu i stanowią
podstawĊ dla ksztaátowania korzyĞci ekonomicznych z produkcji ĪywnoĞci ekologicznej.
Produkty ĪywnoĞci ekologicznej kojarzone są ze zmianą stylu Īycia i ukierunkowaniem
na zdrowie i aktywnoĞü. Z drugiej strony jest ona postrzegana jako ĪywnoĞü droga. Te dwie
cechy sprawiają, iĪ jest ona adresowana do ograniczonej grupy konsumentów.
W ujĊciu miĊdzynarodowym utrzymuje siĊ duĪe zróĪnicowanie w segmencie rynku
ĪywnoĞciowego jakim są produkty ekologiczne. Dysproporcje te dotyczą zarówno udziaáu
tej ĪywnoĞci w áącznej konsumpcji jak i jej struktury spoĪycia. Nie inaczej jest w ujĊciu
lokalnym. Z perspektywy rozwaĪanego rynku lokalnego nastąpiáo wyraĨne zwiĊkszenie
oferty i spoĪycia produktów, okreĞlanych mianem ekologicznych. Ich struktura jest,
przynajmniej czĊĞciowo zdeterminowana lokalną strukturą produkcji, co wynika z zakupów
od lokalnych dostawców bezpoĞrednio lub na targowisku. RoĞnie natomiast znaczenie
oferty od duĪych producentów z uwagi na wzrost udziaáu zakupów w sieciach handlowych.
Stanowi to powaĪne zagroĪenie dla lokalnych struktur produkcji zorientowanych na
ograniczone lokalizacyjnie rynki.
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ ankietowych i analizy danych statystycznych
moĪna zauwaĪyü, Īe wspóáczesny konsument jest Ğwiadomy tego co kupuje. JakoĞü i skáad
produktu to najwaĪniejsze czynniki, które wpáywają na podejmowane przez nich decyzjĊ.
Konsumenci coraz czĊĞciej rezygnują z konsumpcji ĪywnoĞci tradycyjnej na korzyĞü
produktów ekologicznych.
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