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Zachowania konsumentów na rynku żywności ekologicznej 
w świetle wyników badań empirycznych w województwie 
lubuskim1

Streszczenie

Celem opracowania jest zidentyfikowanie czynników determinujących zacho-
wania konsumentów na rynku żywności ekologicznej. Nie ulega wątpliwości, że 
potrzeby ludzkie wzrastają wraz z postępem technicznym, wzrostem dochodów, do-
stępnością produktów czy też coraz większą świadomością ekologiczną konsumen-
tów. Poznanie zmieniających się potrzeb konsumentów jest ważnym elementem 
budowania przewagi konkurencyjnej. Pojawia się więc pytanie, czy zrównoważona 
konsumpcja nabiera wśród konsumentów coraz większego znaczenia, a jeżeli tak, 
to czy jest to trwały trend czy moda? Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej 
wpłynęło na dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego, które wciąż w Polsce 
znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Artykuł zawiera wyniki przeprowadzo-
nego badania ankietowego wśród respondentów w województwie lubuskim, a także 
próbę ukazania szans i barier rozwoju produktów żywności ekologicznej na rynku 
województwa lubuskiego. W artykule o charakterze badawczym wskazano prze-
słanki budowania pozycji konkurencyjnej producentów żywności ekologicznej. 

Słowa kluczowe: nowe zjawiska i tendencje w sferze konsumpcji, zachowania 
konsumentów, determinanty, żywność ekologiczna, zrównoważona konsumpcja.

Kody JEL: Q56

Wstęp

Przemiany dokonujące się w otoczeniu konsumentów w istotny sposób wpływają na ich 
zachowania prowadząc do wielości postaw, stylów życia oraz zmian w tendencji spożycia 
żywności. Wielu autorów zajmujących się problematyką zachowań konsumentów na rynku 
jest zgodnych, że nowe warunki ekonomiczne i społeczne, będące rezultatem procesu trans-
formacji polskiej gospodarki, spotęgowane wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej 
wpłynęły zasadniczo na przeobrażenia zachowań podmiotów rynkowych, szczególnie kon-
sumentów (Smyczek, Sowa 2005, s. 9; Sojkin i in. 2009, s. 7). Konieczne staje się więc 
poznanie czynników determinujących zachowania konsumentów, które pozwolą na identy-
fikację nowych zjawisk i tendencji w zakresie spożycia żywności. W XXI wieku obserwuje 
się zmiany w zachowaniach konsumentów dotyczące odejścia od nadmiernej, niezrówno-

1  Zrealizowano dzięki pomocy finansowej miasta Zielona Góra.
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ważonej konsumpcji na rzecz konsumpcji zrównoważonej, prowadzącej do poprawy jakości 
życia obecnych i przyszłych pokoleń. 

Celem opracowania jest zidentyfikowanie czynników determinujących zachowania kon-
sumentów na rynku żywności ekologicznej. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie dotyczące 
szans i barier rozwoju produktów żywności ekologicznej na rynku województwa lubuskie-
go. W opracowaniu poddano weryfikacji następujące hipotezy badawcze: 
H1 - konsumpcja produktów ekologicznych uzależniona jest nie tylko od dochodów respon-

dentów, ale także od miejsca zamieszkania; 
H2 - wraz ze wzrostem zamożności uwidacznia się wzrost popytu na produkty ekologiczne. 

Podobne tendencje ujawniają się biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania; 
H3 – mieszkańcy miast częściej zaopatrują się w produkty żywności ekologicznej; 
H4 - zrównoważona konsumpcja nabiera wśród konsumentów coraz większego znaczenia, 

przyjmując postać trwałego trendu, a nie chwilowej mody.
Realizacji wskazanego celu i sformułowanych hipotez badawczych sprzyjać będzie pre-

zentacja wyników badania ankietowego wśród mieszkańców województwa lubuskiego do-
tyczących zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej. 

Materiał i metodyka badań

Badanie empiryczne z wykorzystaniem metody ankietyzacji zostało przeprowadzone od 
maja do września 2016 roku. Dobór respondentów był losowy z wykorzystaniem metody 
doboru warstwowego. W postępowaniu badawczym zebrano ogółem 541 kwestionariuszy, 
w tym prawidłowo wypełnionych 500 i dane liczbowe zawarte w tych kwestionariuszach 
poddano dalszej analizie. Wśród 500 osób biorących udział w badaniu 198 respondentów, 
tj. około 40% w ogóle nie dokonywało zakupów żywności ekologicznej, w tym 119 kobiet 
(ponad 60%) i 79 mężczyzn (około 40%). W grupie osób dokonujących zakupów żywności 
ekologicznej wyróżniono pięć grup wieku, w najliczniejszej przeważały osoby z wykształ-
ceniem wyższym (około 68%). Odsetek respondentów z wykształceniem średnim stanowił 
ponad 32%. W badanej grupie 302 respondentów ponad 66% stanowiły kobiety, a około 
34% mężczyźni. Największy odsetek respondentów (około 40%) deklarował dochód mie-
sięczny przypadający średnio na 1 osobę w gospodarstwie domowym w przedziale 1501-
2000 zł. Najmniejszy zaś poniżej 500 zł (około 1%). Ponad 22% badanych wskazało na 
dochód miesięczny przypadający średnio na 1 osobę w przedziale 1001-1500 zł, ponad 16% 
w przedziale 500-1000 zł. Co siódmy badany wskazywał na dochód mieszczący się w prze-
dziale 2001-2500 zł na 1 osobę, zaś co czternasty na przedział 3001-3500 zł. Spośród 302 
respondentów ponad 63% było mieszkańcami miasta, a pozostali zamieszkiwali wieś.

Biorąc pod uwagę subiektywną ocenę sytuacji materialnej przez 302 respondentów 
można zauważyć, że większość badanych, tj. ponad 73%, deklaruje, że jest zadowolona ze 
swojej sytuacji materialnej. Z kolei około 16% ankietowanych jest z niej bardzo zadowo-
lona. Około 8% pytanych osób udzieliło odpowiedzi neutralnej, stwierdzając, że nie są ani 
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zadowoleni, ani niezadowoleni. Natomiast około 3% wyraziło niezadowolenie ze swojej 
sytuacji materialnej. Respondenci nie określili swojej sytuacji materialnej jako „bardzo nie-
zadowolony/a”. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi można stwierdzić, że ankietowani 
są zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej.

Wyniki badania

Uwzględniając strukturę badanych ze względu na cechy demograficzno-ekonomiczne, 
biorąc pod uwagę zarówno osoby dokonujące zakupów żywności ekologicznej, jak i te, któ-
re nie dokonują ich zakupów, można zauważyć, że wyższe dochody gospodarstw domowych 
przekładają się na zakup żywności ekologicznej (por. tabela 1). Te spostrzeżenia potwier-
dzają się również w przypadku miejsca zamieszkania. Mieszkańcy miast znacznie częściej 
kupują produkty pochodzące z upraw ekologicznych (por. tabela 2).

Celem sprawdzenia czy istnieje wyraźny związek między wielkością miesięcznych do-
chodów przypadających na jedną osobę w gospodarstwie domowym a zakupem ekologicz-
nych produktów żywnościowych ukazano korelację dwóch cech (por. tabela 1). Pierwsza 
cecha dotyczyła wielkości dochodu, druga zakupu żywności ekologicznej. Do analizy 
współzależności cech wykorzystano statystykę χ 2 (chi-kwadrat), zaś do oceny siły zależno-
ści między badanymi cechami współczynnik Pearsona.

Tabela 1
Dochody w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym  
a zakup żywności ekologicznej

Wyszczególnienie
Zakup żywności ekologicznej

Razem
Tak Nie

Poniżej 500 PLN netto 2 26 28
500-1000 PLN netto 49 101 150
1001-1500 PLN netto 67 54 121
1501-2000 PLN netto 120 17 137
2001-2500 PLN netto 43 0 43
2501-3000 PLN netto 0 0 0
3001-3500 PLN netto 21 0 21
Razem 302 198 500

Źródło: obliczenia własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wartość statystyki χ 2 = 167,03. Z rozkładu chi-kwadrat przy poziomie istotności α = 0,05 
i (r-1)(k-1) = 7 stopniach swobody otrzymano wartość 14,067. Jak się okazuje, χ 2 jest więk-
sza od wartości krytycznej zachodzi, więc istotna zależność między dochodem a zakupem 
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żywności. Natomiast wartość współczynnika Pearsona wynosząca 0,50 wskazuje, że mię-
dzy badanymi zmiennymi istnieje umiarkowana zależność. Można zatem wnioskować, że 
wielkość dochodu w gospodarstwie domowym ma wpływ na zakup żywności ekologicznej.

W celu sprawdzenia, czy istnieje i jak silna jest zależność między miejscem zamiesz-
kania a zakupem żywności ekologicznej (por. tabela 2) obliczono wartość współczynnika 
Pearsona-Bravaisa.

Tabela 2
Zakup żywności a miejsce zamieszkania 

Wyszczególnienie
Zakup żywności ekologicznej

Razem
Tak Nie

Miasto 191 47 238
Wieś 111 151 262
Razem 302 198 500

Źródło: jak w tabeli 1.

Wartość współczynnika Pearsona-Bravaisa wyniosła 0,39 i wskazuje na dość silne po-
wiązanie między miejscem zamieszkania a zakupem żywności. Można zatem stwierdzić, że 
miejsce zamieszkania jest czynnikiem, który wpływa na zakup żywności ekologicznej.

Do dalszej analizy wzięto pod uwagę tylko dane z tych kwestionariuszy, w których re-
spondenci zaznaczyli, że dokonują zakupów żywności ekologicznej. 

Celem sprawdzenia czy istnieje wyraźny związek między wiekiem a oceną subiektyw-
nego postrzegania sytuacji materialnej wśród osób dokonujących zakupów żywności eko-
logicznej ukazano korelację dwóch cech por. tabela 3). W tym celu wykorzystano statysty-
kę chi-kwadrat, a do oceny siły zależności między tymi cechami współczynnik korelacji 
Pearsona.

Wartość statystyki χ 2 = 146,31. Z rozkładu chi-kwadrat, przy poziomie istotności α = 0,05 
i (r-1)(k-1) = 16 stopniach swobody otrzymano wartość 26,296, a ponieważ χ 2 jest większa 
niż wartość krytyczna, zachodzi więc istotna zależność między badanymi cechami. Celem 
obliczenia siły związku między zmiennymi posłużono się współczynnikiem kontyngencji 
Pearsona. Wartość współczynnika Pearsona wynosząca 0,59 wskazuje na umiarkowaną za-
leżność. Można zatem wnioskować, że wiek ma wpływ na ocenę subiektywnego postrze-
gania sytuacji materialnej. Odpowiedzi na pytanie dotyczące częstotliwości dokonywania 
zakupów żywności ekologicznej ukazano w tabeli 4.

Z przeprowadzonego badania wynika, że 55% ankietowanych dokonuje zakupów żyw-
ności ekologicznej raz w tygodniu, ponad 25% − 2-3 razy w tygodniu. Prawie co siódmy 
respondent deklarował zakup raz w miesiącu, zaś co dwudziesty trzeci 2 razy w miesiącu. 
Warto zauważyć, że przyjmując typologię konsumentów w zależności od częstotliwości 
nabywania żywności ekologicznej, które zaproponowała W. Łuczka-Bakuła (2007, s. 121) 
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można wskazać następujące ich grupy: konsumentów regularnych, kupujących czasami oraz 
kupujących okazjonalnie. Zgodnie z podziałem, ponad połowa ankietowanych należy do 
grupy konsumentów regularnych, a więc dokonujących zakupów ekologicznych produktów 
żywnościowych raz w tygodniu. Prawie co siódmy respondent dokonuje zakupów raz na 
miesiąc, zaś co dwudziesty trzeci − 2 razy na miesiąc. Według wspomnianej klasyfikacji, 
konsumenci dokonujący zakupów 1 lub 2 razy na miesiąc to konsumenci kupujący czasami. 
Żaden respondent nie deklarował częstotliwości zakupów powyżej sześciu miesięcy, a więc 
wśród badanych osób nie było kupujących okazjonalnie. Natomiast w grupie badawczej 
znalazły się osoby dokonujące zakupów częściej niż raz w tygodniu. 

Tabela 3
Wiek a ocena subiektywnego postrzegania sytuacji materialnej 
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Do 25 lat 5 15 7 6 0 33
26-36 lat 0 66 10 3 0 79
37-46 lat 13 85 0 0 0 98
47-56 lat 20 34 2 0 0 56
Powyżej 56 lat 10 21 5 0 0 36
Razem 48 221 24 9 0 302

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 4
Częstotliwość dokonywania zakupów żywności ekologicznej 

Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi Odsetek odpowiedzi (w %)

1 raz w tygodniu 166 55,0
2-3 razy w tygodniu 78 25,8
4-5 razy w tygodniu 0 0,0
6-7 razy w tygodniu 0 0,0
1 raz w miesiącu 45 14,9
2 razy w miesiącu 13 4,3
Ogółem 302 100,0

Źródło: jak w tabeli 1.
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Z analizy materiału empirycznego wynika również, że zakupów żywności ekologicznej czę-
ściej dokonują osoby, które oceniają swoją sytuację materialną jako „zadowolony/a” lub „bardzo 
zadowolony/a”. W grupie osób deklarujących dokonywanie zakupów 1 oraz 2 razy w miesiącu 
znalazły się osoby, które oceniły swoją sytuację jako „niezadowolony/a” oraz respondenci, któ-
rzy udzielili odpowiedzi neutralnej. Jak się okazuje ocena subiektywnego postrzegania sytuacji 
materialnej w znaczącej mierze wpływa na częstotliwość zakupu żywności ekologicznej.

Na rynku żywności ekologicznej oferta handlowa jest zróżnicowana począwszy od wa-
rzyw i owoców, po jaja kurze, nabiał, mięso i wędliny, aż po kawę i herbatę oraz inne pro-
dukty pochodzące z upraw i hodowli ekologicznych. Pojawia się zatem pytanie jakie pro-
dukty najczęściej znajdują się w koszyku zakupowym respondentów (por. tabela 5). 

Tabela 5
Najczęściej wybierane produkty ekologiczne przez respondentów  

Wyszczególnienie Liczba wskazań Odsetek wskazań 
(w %)

Odsetek 
respondentów 

(n=302)* (w %)

Warzywa i owoce 298 26,6 98,7
Jaja kurze 254 22,6 84,1
Mleko i przetwory (nabiał) 112 10,0 37,1
Piekarniczo-cukiernicze 189 16,9 62,6
Mięso i wędliny 98 8,7 32,4
Ryby i przetwory rybne 21 1,9 6,9
Kawa i herbata 4 0,4 1,3
Przetwory warzywno-owocowe 145 12,9 48,0
Ogółem 1 121 100,0 -

*Udział respondentów nie sumuje się do 100%, respondent mógł udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.
Źródło: jak w tabeli 1.

Jak pokazuje badanie, ponad 98% osób najczęściej spośród produktów ekologicznych 
dokonuje zakupu warzyw i owoców. Na drugim miejscu uplasowały się jaja kurze, zaś na 
trzecim ekologiczne produkty piekarniczo-cukiernicze. Co druga osoba sięga po ekologicz-
ne przetwory warzywno-owocowe, zaś prawie co trzecia po nabiał. Natomiast mięso i wę-
dliny pochodzące z hodowli ekologicznych kupuje ponad 32% badanych, zaś ryby i prze-
twory rybne około 7%. Najmniejszy procent respondentów dokonuje zakupu kawy i herbaty 
pochodzących z upraw ekologicznych. 

Zachowania konsumentów na rynku żywnościowym zależą od różnych czynników, 
wśród których można wyróżnić czynniki ekonomiczne (cena produktu, dochody konsumen-
ta), psychologiczne (motywy zakupu, postawy), społeczno-kulturowe (przynależność do 
grup odniesienia, przynależność do klasy społecznej), czynniki indywidualne (wiek, wy-
kształcenie, styl życia) (Kotler 1999, s. 161-170), a także te czynniki związane z jakością 
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żywności, czyli wyglądem, smakiem, zapachem, dostępnością itp. Dlatego też w kolejnym 
pytaniu ankietowani wskazali czynniki decydujące o nabywaniu produktów na rynku żyw-
ności ekologicznej (por. tabela 6). Mogli oni zaznaczyć dowolną ich liczbę. Wśród poda-
nych czynników znalazły się: jakość produktów, walory smakowe, skład, styl życia, walo-
ry zapachowe, dbałość o środowisko, dbałość o zdrowie, walory odżywcze, wytwarzane/
produkowane bez użycia sztucznych nawozów i pestycydów, data ważności, wygląd, cena, 
moda na żywność ekologiczną. Respondenci mogli również podać swoje propozycje czyn-
ników, które ich zdaniem decydują o nabywaniu produktów ekologicznych. Wskazań mogli 
dokonać w pozycji „Inne, jakie?…”.

Tabela 6
Czynniki decydujące o nabywaniu produktów ekologicznych

Wyszczególnienie Liczba wskazań Odsetek wskazań 
 (w %)

Odsetek 
respondentów 

(n=302)* (w %)

Jakość produktów 298 17,1 98,7
Walory smakowe 232 13,3 76,8
Skład 211 12,1 69,9
Styl życia (trwały trend) 211 12,1 69,9
Walory zapachowe 197 11,3 65,2
Dbałość o środowisko 154 8,8 51,0
Dbałość o zdrowie 154 8,8 51,0
Walory odżywcze 153 8,8 50,7
Wytwarzane/produkowane bez użycia 
sztucznych nawozów i pestycydów 123 7,1 40,7

Data ważności 11 0,6 3,6
Ogółem 1 744 100,0 -

*Udział respondentów nie sumuje się do 100%, respondent mógł udzielić więcej niż jednej odpowiedzi
Źródło: jak w tabeli 1.

Na podstawie danych zawartych w tabeli 6 można stwierdzić, że dla ponad 98% ba-
danych najważniejszym czynnikiem decydującym o nabywaniu produktów ekologicznych 
jest ich jakość. Jak się okazuje, istotnym czynnikiem dla respondentów są również walory 
smakowe żywności pochodzącej z upraw i hodowli ekologicznych. Na walory smakowe 
zwróciło uwagę około 77% badanych. Warto również zauważyć, że spośród 302 respon-
dentów odpowiednio po 211 wskazało na skład i styl życia. Ponad 65% ankietowanych 
kupuje żywność ekologiczną ze względu na dostrzegalne walory zapachowe, a ponad poło-
wa respondentów bierze pod uwagę dbałość o zdrowie i środowisko, odpowiednio po 154 
wskazania. Nieco mniejszy odsetek ankietowanych decyduje się na zakup biorąc pod uwagę 
wartości odżywcze – liczba wskazań 153. Prawie dla co 3 respondenta istotnym czynnikiem 
jest to, że żywność ta wytwarzana/produkowana jest bez użycia sztucznych nawozów i pe-
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stycydów. Najmniej istotnym czynnikiem dla respondentów jest data ważności, tylko prawie 
co dwudziesty ósmy respondent zwraca na nią uwagę nabywając produkty ekologiczne. 
W tym miejscu warto zauważyć, że żadna z osób biorących udział w badaniu nie wskazała 
na: wygląd, cenę, a także modę na żywność ekologiczną. Na uwagę zasługuje fakt, że re-
spondenci (około 70%), przy wyborze produktów ekologicznych kierują się stylem życia, 
który jak powszechnie wiadomo, w największym stopniu, bo w 50% odpowiada za zdrowie 
człowieka (Narodowy Program Zdrowia… 2007). 

Biorąc pod uwagę preferencje dotyczące pochodzenia produktów ekologicznych można 
zauważyć, że zdecydowany odsetek badanych (około 81%) preferuje zakup produktów re-
gionalnych niż zagranicznych. Natomiast prawie co ósmy respondent wskazał, że preferuje 
zakup produktów zagranicznych niż regionalnych, zaś dla co trzydziestego respondenta po-
chodzenie produktu nie ma znaczenia. Uzyskane wyniki wskazują, że większość responden-
tów poszukuje produktów regionalnych. 

Respondentów postanowiono również zapytać, czy ich zdaniem zrównoważona kon-
sumpcja, przez którą rozumie się kwestie związane z prawidłowym funkcjonowaniem świa-
ta, współdziałaniem jego elementów, takich jak (Dąbrowska i in., s. 103): ekologią, zdro-
wiem, lokalnością, poszanowaniem praw człowieka przy procesie produkcji to trwały trend 
czy moda. Warto zauważyć, że ponad 70% badanych uważa zrównoważoną konsumpcję za 
przejaw trwałego trendu wśród społeczeństwa, pozostali zaś (około 30%) ankietowani za 
modę. Z przeprowadzonego badania wynika również, że respondenci nie tylko podnoszą 
poziom swojej zdrowotności przez stosowanie zdrowego odżywiania, ale wykazują również 
troskę o środowisko naturalne, gdyż dokonując zakupów większy odsetek badanych (około 
73%) korzysta z toreb wielokrotnego użytku oraz kupuje produkty w opakowaniach ulega-
jących biodegradacji (ponad 51%).

Konsument, mając na względzie odejście od nadmiernej, niezrównoważonej konsump-
cji na rzecz konsumpcji zrównoważonej, może np. starać się świadomie ograniczać ilość 
kupowanych produktów, czy też racjonalnie wykorzystywać dobra konsumpcyjne lub też 
przejawiać wiele innych zachowań zbieżnych z tą ideą (por. tabela 7). 

Jak wynika z danych ukazanych w tabeli 7, zdecydowana większość respondentów, bo 
ponad 88% deklarowała zachowanie w sferze konsumpcji zgodne z ekokonsumpcją, pole-
gającą przede wszystkim na racjonalnym wykorzystaniu dóbr konsumpcyjnych, nabywa-
niu i konsumowaniu tzw. dóbr ekologicznych (głównie żywności) uzyskiwanych metodami 
naturalnymi oraz dążeniu do minimalizacji niekorzystnych efektów, wynikających z ich 
spożycia. Co trzynasty badany wskazał na domocentryzm, czyli przeniesienie aktywności 
rynkowej do domu dzięki nowoczesnym technologiom, zaś co dwudziesty siódmy respon-
dent wskazał na aktywny swój udział w tworzeniu oferty dostosowanej do jego indywidu-
alnych potrzeb i oczekiwań. Warto w tym miejscu zauważyć, że nie wszystkie nowe zjawi-
ska i tendencje w konsumpcji uwidaczniają się wśród badanej grupy respondentów, wśród 
nich znalazły się takie jak dekonsumpcja, dematerializacja, serwicyzacja. Respondenci mieli 
również do wyboru kategorię „żadna z powyższych/trudno stwierdzić”, która również nie 
została przez nich wskazana. 
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Tabela 7
Zjawiska i tendencje charakterystyczne dla respondentów w sferze konsumpcji

Grupa nowych 
zjawisk 

i tendencji 
w sferze 

konsumpcji

Charakterystyka zachowania Liczba 
wskazań

Odsetek 
wskazań 
(w %)

Ekokonsumpcja

Oszczędne, tj. racjonalne, wykorzystanie dóbr konsumpcyjnych, 
nabywanie i konsumowanie tzw. dóbr ekologicznych (głównie 
żywności) uzyskiwanych metodami naturalnymi, dążenie jed-
nostek do minimalizacji niekorzystnych efektów, wynikających 
z ich spożycia, poprzez racjonalizację i eksploatację czynników 
wytwórczych (zasobów) oraz zmniejszenie wytwarzania odpa-
dów poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych.

268 88,8

Indywidualizm 
konsumpcji, 
prosumpcja

Aktywny udział konsumenta w tworzeniu oferty dostosowanej 
do jego indywidualnych potrzeb i oczekiwań. 11 3,6

Domocentryzm
Przeniesienie aktywności rynkowej do domu dzięki nowocze-
snym technologiom (robienie zakupów, sporządzanie posiłków, 
spędzanie czasu wolnego bez wychodzenia z domu).

23 7,6

Ogółem 302 100,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Łaskawiec (2014, s. 363); Bywalec (2007, s. 137-141); Zalega (2013,  
s. 3-5); Woś, Rochacka, Kasperek-Hoppe (2004, s. 95-116).

W tabeli 8 ukazano opinie respondentów dotyczące dostrzeganych szans rozwoju i barier 
zakupu żywności ekologicznej.

Tabela 8
Opinie respondentów dotyczące dostrzeganych barier zakupu i szans rozwoju 
żywności ekologicznej

Wyszczególnienie Liczba 
wskazań

Odsetek 
wskazań 
(w %)

Szanse rozwoju Liczba 
wskazań

Odsetek 
wskazań 
(w %)

Wysoka cena 287 31,1 Troska o zdrowie swoje 
i swoich najbliższych 267 26,5

Przyzwyczajanie do 
żywności konwencjonalnej 165 17,8 Trwały trend na zdrowy styl 

życia 219 21,7

Niska dostępność 141 15,2 Moda na zdrowy styl życia 189 18,8
Brak świadomości 
ekologicznej 136 14,7 Troska o środowisko 

naturalne 141 14,0

Zbyt mały asortyment 98 10,6 Rosnące dochody ludności 96 9,5

Niedostateczna promocja 98 10,6 Zwiększający się poziom 
świadomości ekologiczna 96 9,5

Ogółem 925 100,0 Ogółem 1008 100,0

Źródło: jak w tabeli 1.
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W opinii respondentów wśród istotnych barier rozwoju na pierwszym miejscu pojawiła 
się wysoka cena żywności ekologicznej. Na drugim miejscu uplasowało się przyzwyczajenie 
do żywności konwencjonalnej, zaś na kolejnych niska dostępność produktów powodująca 
trudności w jej nabyciu oraz brak świadomości ekologicznej. Co trzeci ankietowany zwró-
cił uwagę na zbyt mały asortyment oraz niedostateczną promocję. Z drugiej strony, wśród 
szans rozwoju żywności ekologicznej ankietowani zwrócili uwagę w pierwszej kolejności 
na: troskę o zdrowie swoje i swoich najbliższych, zaś na drugiej pozycji znalazł się trend 
związany ze zdrowym stylem życia. W dalszej kolejności pojawiała się moda na zdrowy styl 
życia, a także troska o środowisko naturalne. Co trzeci respondent wskazywał na rosnące 
dochody ludności oraz zwiększający się poziom świadomości ekologicznej. Kształtowanie 
świadomości ekologicznej jest procesem długotrwałym i jak zauważył J. Frątczak (1995,  
s. 160): „rozwija się, kształtuje i umacnia w dużej mierze na podstawie przekonań i poglą-
dów, te zaś mogą istnieć w świadomości jednostki dopiero wówczas, gdy posiada ona odpo-
wiedni zasób informacji, faktów i zdarzeń oraz rozumie istotę i sens działań ekologicznych, 
a także przejawia zainteresowanie nimi, poszerzając zasób informacji na ten temat”.

Podsumowanie

Z analizy materiału empirycznego wynika, że głównymi powodami, dla których respon-
denci kupują żywność ekologiczną są: jakość (liczba wskazań - 298), walory smakowe (licz-
ba wskazań - 232), skład oraz styl życia odpowiednio po 211 wskazań. Na uwagę również 
zasługuje fakt, że ponad 88% respondentów deklarowało zachowanie w sferze konsumpcji 
zgodne z ekokonsumpcją, polegającą przede wszystkim na oszczędnym, tj. racjonalnym, 
wykorzystaniu dóbr konsumpcyjnych, nabywaniu i konsumowaniu tzw. dóbr ekologicznych 
(głównie żywności) uzyskiwanych metodami naturalnymi oraz dążeniu do minimalizacji 
niekorzystnych efektów, wynikających z ich spożycia. 

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na istotną zależność między takimi zmien-
nymi, jak: wielkością miesięcznych dochodów przypadających na jedną osobę w gospodar-
stwie domowym a zakupem ekologicznych produktów żywnościowych, a także miejscem 
zamieszkania a zakupem produktów ekologicznych. Warto w tym miejscu zauważyć, że 
wartość współczynnika Pearsona wskazała na istnienie umiarkowanej zależności między 
wielkością miesięcznych dochodów przypadających na jedną osobę w gospodarstwie do-
mowym a zakupem żywności ekologicznej. Natomiast wartość współczynnika Pearsona-
Bravaisa wykazała dość silne powiązanie między miejscem zamieszkania a zakupem żyw-
ności. Uogólniając można zatem stwierdzić, że wraz ze wzrostem zamożności uwidacznia 
się wzrost popytu na produkty ekologiczne. Podobne tendencje można zaobserwować biorąc 
pod uwagę miejsce zamieszkania. Warto również zauważyć, że wyniki badania wskazały na 
istnienie istotnej zależności między wiekiem a oceną subiektywnego postrzegania sytuacji 
materialnej przez respondentów w przypadku osób dokonujących zakupów produktów eko-
logicznych. Ponadto, częściej dokonują zakupu żywności ekologicznej osoby, które oceniają 
swoją sytuację materialną jako „jestem zadowolony/a” lub „jestem bardzo zadowolony/a”. 
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W rezultacie, jak wskazują wyniki badania, głównymi barierami rozwoju produktów ekolo-
gicznych są m.in. wysoka cena (liczba wskazań − 287) oraz przyzwyczajenie do żywności 
konwencjonalnej (liczba wskazań – 165). Natomiast wśród szans rozwoju rynku żywno-
ści ekologicznej respondenci wskazują m.in. troskę o zdrowie swoje i swoich najbliższych 
(liczba wskazań – 267) oraz trwały trend na zdrowy styl życia (liczba wskazań – 219). Jak 
się okazuje również zrównoważona konsumpcja nabiera wśród konsumentów coraz więk-
szego znaczenia, przyjmując postać trwałego trendu, a nie chwilowej mody. Konsumenci 
nie tylko podnoszą poziom swojej zdrowotności przez stosowanie zdrowego odżywiana, 
ale wykazują również troskę o środowisko naturalne, gdyż dokonując zakupów około 73% 
badanych korzysta z toreb wielokrotnego użytku, a ponad 51% kupuje produkty w opako-
waniach ulegających biodegradacji. Natomiast biorąc pod uwagę preferencje dotyczące po-
chodzenia produktów ekologicznych można zauważyć, że zdecydowany odsetek badanych 
(około 81%) preferuje zakup produktów regionalnych niż zagranicznych.

Z analizy materiału empirycznego wynika jednak, że świadomość ekologiczna respon-
dentów jest stosunkowo niewielka. Większość respondentów nie dostrzega korzyści śro-
dowiskowych z rolnictwa ekologicznego. Nie zauważają problemu ochrony środowiska, 
a także brakuje im wiedzy dotyczącej przyrody, jej ochrony oraz zagrożeń. Ten brak wiedzy 
przekłada się w tym przypadku na niską świadomość ekologiczną respondentów. Pozytywny 
wydaje się jednak fakt, że większość respondentów, mimo braku wiedzy na temat korzyst-
nego wpływu rolnictwa ekologicznego na środowisko, czy też w aspekcie etyczno-este-
tycznym dostrzega korzyści zdrowotne wynikające ze spożycia żywności ekologicznej i są 
wrażliwi na problemy ekonomiczno-społeczne.

W obszarach, na które przedsiębiorcy mają w większym bądź mniejszym stopniu wpływ 
m.in. zwiększenie liczby sklepów oferujących szeroką gamę produktów ekologicznych, czy 
też lepsze poinformowanie o korzyściach ze stosowania żywności ekologicznej jest jeszcze 
wiele do zrobienia i przedsiębiorcy powinni podjąć wysiłki w tym kierunku. W rozwiązaniu 
tych problemów szczególnego znaczenia nabiera właściwa komunikacja umożliwiająca kre-
owanie długoterminowych relacji z klientami, opartych na zaufaniu i lojalności. 
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Consumer Behaviour in the Organic Food Market in the Light  
of Results of Empirical Research in Lubuskie Voivodeship2

Summary

The aim of the study is to identify the determinants of consumer behaviour in 
the organic food market. There is no doubt that human needs are growing along with 
technical progress, rising incomes, availability of products or increasing environ-
mental awareness of consumers. Understanding the changing needs of consumers 
is an important element in building a competitive advantage. So the question arises 
whether sustainable consumption among consumers becomes increasingly important, 
and if so, whether this is a lasting trend or fashion. Poland’s accession to the Euro-
pean Union contributed to the dynamic development of organic farming which is still 
at early stages of development in Poland. The article contains results of the survey 
conducted among respondents in the Lubuskie Province as well as an attempt to show 
the opportunities and barriers to the development of organic food products in the 
market of Lubuskie Voivodeship. The article indicates the conditions for building the 
competitive position of organic food producers. The article is of the research nature.

Key words: new phenomena and trends in the sphere of consumption, consumer 
behaviour, determinants, organic food, sustainable consumption. 

JEL codes: Q56

Поведение потребителей на рынке экологических продуктов 
питания в свете эмпирического изучения в Любушском 
воеводстве3

Резюме

Цель разработки – выявить факторы, определяющие поведение потреби-
телей на рынке экологических продуктов питания. Нет сомнений, что потреб-

2  The project was implemented owing to financial assistance of the Zielona Góra city authorities.
3  Проект выполнен благодаря финансовой поддержке органов управления г. Зелёна-Гура.
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ности человека растут вместе с техническим прогрессом, ростом доходов, 
доступностью продуктов или же все большей экологической сознательно-
стью потребителей. Изучение изменяющихся нужд потребителей – важный 
элемент формирования конкурентного преимущества. Следоватеьно, возни-
кает вопрос: Получает ли устойчивое потребление среди потребителей все 
большее значение, а если да, это постоянный тренд или мода? Вход Польши  
в структуры Евросоюза повлиял на динамичное развитие экологического 
сельского хозяйства, которое все еще в Польше находится в начальной фазе 
развития. Статья содержит результаты проведенного опроса среди респонден-
тов в Любушском воеводстве, а также попытку указать шансы и барьеры в раз-
витии экологических продуктов питания на рынке этого воеводства. В статье 
исследовательского характера указали предпосылки формирования конкурен-
тной позиции производителей экологических продуктов питания. 

Ключевые слова: новые явления и тенденции в сфере потребления, поведе-
ние потребителей, детерминанты, экологические продукты питания, устойчи-
вое потребление.
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