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Rynek żywności ekologicznej w aspekcie rozwoju zjawiska 
świadomej konsumpcji

Streszczenie

Wzrost wykształcenia konsumentów i propagowanie zachowań zrównoważo-
nej i świadomej konsumpcji determinują zainteresowanie produktami żywnościo-
wymi o naturalnych walorach. W artykule podjęto problematykę oceny zachowań 
konsumentów na rynku żywności ekologicznej z uwzględnieniem zjawiska świado-
mych decyzji nabywczych badanych. Badania realizowano w wybranych miastach 
północno-wschodniej Polski w latach 2010 i 2013, wykorzystując metodę wywiadu 
bezpośredniego. Z deklaracji badanych respondentów wynika, że w analizowanych 
okresach badań wzrosło zainteresowanie konsumpcją żywności ekologicznej. Waż-
nym zjawiskiem jest wzrost zainteresowania badanych żywnością ekologiczną ze 
względu na jej walory związane z aspektami prospołecznymi. Atrybutem tej żyw-
ności, jak wskazują badani, jest fakt, że jej wytwarzanie ogranicza zanieczyszczenie 
środowiska. Badani deklarują potrzebę promocji informacji w zakresie znaczenia 
świadomego korzystania z zasobów naturalnych każdego dnia, co jest przejawem 
wzrastającej świadomości ekologicznej badanych. Główne bariery zakupu żywno-
ści ekologicznej to ograniczona dostępność pełnego asortymentu tych produktów, 
mała liczba miejsc sprzedaży, a przede wszystkim wysoki poziom cen tej żywności. 

Słowa kluczowe: ekokonsumpcja, rynek żywności ekologicznej, świadoma kon-
sumpcja.

Kody JEL: C38, C40, Q13 

Wstęp 

Intensywność rozwoju przemysłu i efektywnych ekonomicznie technologii, wzrost kon-
sumpcji w krajach rozwijających się, wzrost ludności na świecie przyczyniły się do eksplo-
atacji zasobów naturalnych i często do nieodnawialnej degradacji środowiska przyrodnicze-
go. Obok nurtu konsumpcjonizmu obserwowanego w krajach rozwiniętych i rozwijających 
się, skutkującego marnotrawstwem surowców i gotowych produktów, obserwuje się zacho-
wania konsumentów, które można określić jako zjawisko zrównoważonej konsumpcji. Wraz 
z rozwojem nurtu zrównoważonego rozwoju, pojawia się ważna problematyka świadomej 
konsumpcji, w którą wpisuje się również ekokonsumpcja. Ta pozytywna tendencja może 
się przyczyniać do racjonalizacji konsumpcji oraz lepszego, bardziej wydajnego a mniej 
destrukcyjnego dla środowiska gospodarowania wszelkimi dobrami. Świadoma konsumpcja 
to podejmowanie wyborów konsumenckich na podstawie wiedzy na temat ich społecznych, 
ekologicznych i politycznych konsekwencji. W praktyce świadoma konsumpcja oznacza 

handel_wew_2-2018.indd   168 29.05.2018   15:11:41



MARIOLA GRZYBOWSKA-BRZEZIŃSKA, MAŁGORZATA GRZYWIŃSKA-RĄPCA 169

zdobywanie informacji na temat produktów i usług, praktyk stojących za nimi firm, pro-
cesu produkcji, możliwości utylizacji itd. oraz dokonywanie społecznie i ekologicznie od-
powiedzialnych wyborów. Co ważne, świadoma konsumpcja nie ogranicza się do prefero-
wania produktów jednej firmy, ale wymaga przemyślenia całej kwestii zakupu zaczynając 
od motywacji i potrzeb. Często najbardziej odpowiedzialnym wyborem konsumenckim jest 
powstrzymanie się od zakupu. Świadoma konsumpcja eksploruje takie rozwiązania, jak re-
dukcja użycia, współdzielenie i używanie ponowne. Ważne w świadomej konsumpcji jest 
też branie pod uwagę całego życia produktu, nie tylko tego, jak powstał, ale też tego, co się 
z nim stanie, kiedy przestanie być potrzebny. Jednym z wielu przejawów świadomej kon-
sumpcji jest wzrost znaczenia trendu ekologizacji społeczeństwa. O nadziejach związanych 
z rozwojem trendów świadomych ekologicznie konsumentów pisał Bywalec (2007) i po 
upływie dziesięciu lat nadal problematyka uwarunkowań rozwoju rynku żywności ekolo-
gicznej w Polsce jest przedmiotem dyskusji i dociekań naukowych. Skutkiem świadomych 
zachowań konsumentów są ich działania w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń środo-
wiska naturalnego i prowadzenie zdrowego trybu życia, co wyzwala zapotrzebowanie na 
proekologiczne produkty (Klimczyk-Bryk 2001; Hościłowicz i in. 2008). Stopień zaanga-
żowania konsumenta w problem ochrony środowiska stanowi nowe kryterium segmentacji 
rynku. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, również wzrost liczby „zielonych” 
konsumentów, którzy reprezentują popyt na produkty ekologiczne i zamknięty (zrównowa-
żony) model konsumpcji (Castenow 1996; Janczura 2004) to przesłanki wzrostu zaintereso-
wania żywnością naturalną. W nurcie analiz zrównoważonego rozwoju problem środowiska 
naturalnego jest obszarem zainteresowania naukowców oraz biznesu. Obecnie oceniany jest 
jako megatrend, w przyszłości należy go rozpatrywać jako gigatrend. Świadomi klienci sta-
nowią silny bodziec do zaangażowania się przedsiębiorstw w sprawy ochrony środowiska 
i deklarują wysoki i stale uzupełniany poziom wiedzy na temat ochrony i stanu środowiska 
naturalnego, ciągłe podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, popyt na dobra i usłu-
gi przyjazne środowisku (jeżeli zielony klient ma możliwość wyboru, to wybiera produkty 
proekologiczne, nawet wtedy, gdy są droższe niż substytuty konwencjonalne). Konsumenci 
ekologiczni realizują zamknięty model konsumpcji (m.in. są aktywni w zakresie segregacji 
czy minimalizacji odpadów) oraz rozważnie wykorzystują zasoby (woda, energia elektrycz-
na, gaz), zgodnie z ideą społeczeństwa świadomego propagują przyjazny środowisku styl 
życia (Kobyłko 2000). 

Specyfiką produkcji rolnictwa ekologicznego jest znacznie bardziej pracochłonna agro-
technika oraz mniejsza wydajność w stosunku do rolnictwa intensywnego, a to przekłada 
się na wyższe ceny produktów wytworzonych z gospodarstw ekologicznych (Grzybowska-
Brzezińska, Rudzewicz 2015). Konsument świadomy rozumie uwarunkowania tej pro-
dukcji, a intensywność jego konsumpcji jest determinowana warunkami dyspozycyjności 
ekonomicznej. Z uwagi na zaangażowanie ekokonsumentów oraz wzrost zainteresowania 
produktami o atrybutach tradycyjnej technologii produkcji, podjęto próbę kolejnej diagnozy 
rozwoju rynku żywności ekologicznej. 
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Celem artykułu jest ocena uwarunkowań popytu na żywność ekologiczną wśród świado-
mych konsumentów północno-wschodniej Polski oraz wskazanie perspektyw rozwoju tego 
rynku w kontekście zjawiska świadomej konsumpcji.

Wyniki badań

Metody badań 

Przedmiotem badań była żywność ekologiczna rozumiana jako żywność mająca polskie 
lub europejskie certyfikaty żywności ekologicznej i rolnictwa ekologicznego. Badania i ana-
lizy prezentowane w artykule obejmowały identyfikację i ocenę uwarunkowań popytu na 
żywność ekologiczną .

Badania pierwotne dotyczące uwarunkowań konsumpcji realizowano w wybranych 
miastach północno-wschodniej Polski w latach 2010 i 2013, w okresie wiosennym ma-
rzec – kwiecień zachowując ten termin w poszczególnych okresach badań. W badaniach 
wykorzystano metodę ankietową, stosując na podstawie ustrukturyzowanego kwestiona-
riusza wywiad bezpośredni jako metodę kontaktowania się z respondentami (Mazurek-
Łopacińska 1998). W budowie narzędzi badawczych zastosowano m.in. skale nominalne, 
porządkowe oraz skalę Likerta. Dobór próby był nielosowy, badania realizowano na pró-
bie uznaniowej, celowej (byli dobierani wyłącznie konsumenci żywności ekologicznej), 
również w każdym z okresów badań uwzględniano celowy dobór elementów populacji 
w zakresie grup wiekowych respondentów i ich wykształcenia. Badania realizowane 
w 2010 roku zawierały deklaracje 971 przedstawicieli gospodarstw domowych, a w 2013 
roku − 1205 wywiadów, w tym około 64% stanowili mieszkańcy województwa warmiń-
sko-mazurskiego, a pozostali to konsumenci mieszkający w województwie pomorskim. 
Najliczniejszą grupą wśród ankietowanych były osoby w przedziale wiekowym 21-50 
lat, z wykształceniem średnim i wyższym. Wśród badanej populacji dominowały rodzi-
ny z jednym i dwójką dzieci do 6. roku życia, głównie mieszkańcy miast (Grzybowska-
Brzezińska, Grzywińska-Rąpca 2016). 

Motywy wyboru żywności ekologicznej w opinii badanych konsumentów

Wybór produktów ekologicznych stanowi dla konsumentów okazję do świadomego 
realizowania postawy wobec narastających problemów skażenia środowiska i żywności. 
Opowiedzenie się za żywnością ekologiczną stwarza sytuację, w której klient o rozwiniętej 
świadomości jednocześnie realizuje cele konsumpcyjne oraz umacnia pozycję ekonomicz-
ną producenta. Wybór ekoproduktów poza zaspokojeniem potrzeb konsumpcyjnych powi-
nien dodatkowo być przejawem postawy społecznej konsumenta o wysokiej świadomości 
ekologicznej. W konsumpcji żywności ekologicznej nie tylko ważne są walory zdrowotne 
i smakowe, ale całość zachowania konsumenta realizującego postawy pro środowiskowe 
(Grzybowska-Brzezińska 2013). W badaniach identyfikowano motywy, którymi kierują się 
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konsumenci kupujący żywność ekologiczną (por. tabela 1). Motywy określają konkretne 
zachowanie konsumenta, są bezpośrednim motorem ludzkiego działania. Zapoznając się 
z przyczynami wyboru żywności ekologicznej można ocenić zachowanie konsumentów na 
rynku i postawy wobec tej kategorii produktów. Badani konsumenci w ponad 80% wskazu-
ją, że decyzje o wyborze żywności ekologicznej są determinowane przekonaniem o wyższej 
jakości tej żywności w porównaniu z konwencjonalnymi produktami żywnościowymi i tak 
wskazują badani w latach 2010 i 2013. Przekonanie o walorach zdrowotnych tej żywności 
oraz troska o zdrowie to również ważne powody konsumpcji żywności ekologicznej obser-
wowane w ponad 80% deklaracji badanych respondentów bez względu na okres badań (por. 
tabela 1).

Tabela 1
Motywy zakupu żywności ekologicznej w opinii badanych respondentów  
w latach 2010, 2013 (w %)

Wyszczególnienie 2010 2013

Przekonanie, że żywność ekologiczna jest wyższej jakości w porównaniu  
z konwencjonalną 82 88
Troska o zdrowie 80 84
Troska o stan środowiska naturalnego 33 46
Walory smakowe 67 69
Promocja polskiego rolnictwa ekologicznego 22 38
Polecana przez znajomych 36 38
Troska o poszanowanie praw zwierząt 3 25
Moda 6 11

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Troska o stan środowiska naturalnego w ok. 30% deklaracji respondentów to motyw 
zakupu żywności ekologicznej w 2010 roku, a w przypadku 46% badanych w 2013 roku. 
Postawy prospołeczne świadomego konsumenta skutkują wzrostem zainteresowania śro-
dowiskiem naturalnym oraz dążeniem do propagowania zachowań zrównoważonej kon-
sumpcji. Konsumenci będący zwolennikami zrównoważonej konsumpcji zwracają uwagę 
na ekologiczne aspekty swojego postępowania i będą akceptować produkty, które umożliwią 
realizację tych zachowań (Kieżel, Smyczek 2015). 

Segmenty klientów żywności ekologicznej i struktura nabywanych produktów

W określeniu profilu konsumentów spożywających żywność ekologiczną uwzględnio-
no kryterium regularności konsumpcji wyodrębniając konsumentów o określonej często-
ści zakupu tej żywności w poszczególnych okresach badań (por. tabela 2). Ponad 40% 
ankietowanych zakwalifikowano do konsumentów regularnych w 2010 roku a w 2013 to 
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ok. 57% badanych. Kupujących raz w miesiącu w 2010 roku było ok. 30% a w 2013 roku 
ok. 37%. Okazjonalni klienci kupujący rzadziej niż raz w miesiącu stanowili w 2010 roku 
ponad 23%, a w 2013 roku ok. 5% ogółu zbiorowości. Uwzględniając miejsce zamiesz-
kania badanych należy wskazać, że zdecydowanie więcej było konsumentów regularnych 
mieszkających w województwie pomorskim, którzy również wskazywali na wyższe do-
chody i mniejsze bariery zakupu żywności ekologicznej zarówno w 2010, jak i w 2013 
roku.

Tabela 2
Segmenty konsumentów kupujących żywność ekologiczną  
pośród badanej zbiorowości (w %) 

Wyszczególnienie
2010 2013

Ogółem warmińsko-
mazurskie pomorskie Ogółem warmińsko-

mazurskie pomorskie

Regularny (kupujący  
raz w tygodniu) 41,6 33,6 49,6 56,5 52,4 59,9
Okresowy (kupujący  
raz na miesiąc) 34,8 40,2 29,7 38,4 37,4 39,3
Okazjonalny (kupujący  
raz na pół roku i rzadziej) 23,6 26,2 20,7 5,1 10,2 0,8

Źródło: jak w tabeli 1.

Wśród badanych respondentów mieszkańcy Trójmiasta zdecydowanie wskazują na 
wzrost regularności konsumpcji żywności ekologicznej i deklarują poprawę dostępności tej 
żywności, jednak nie w każdym z rodzajów asortymentu. Uwzględniając rodzaje produktów 
żywności ekologicznej, które konsumenci nabywali w poszczególnych okresach badań moż-
na wskazać na wzrost zainteresowania zakupem poszczególnych produktów w 2013 roku 
w porównaniu z deklaracjami z 2010 roku (por. tabela 3). Badani konsumenci żywności 
ekologicznej zarówno w 2010, jak i 2013 roku głównie nabywali warzywa, owoce, produk-
ty zbożowe, mięso i jego przetwory oraz jaja. Należy wskazać, że w 2013 roku zdecydo-
wanie większy segment konsumentów deklaruje zakupy wszystkich rodzajów produktów, 
a szczególnie wzrosło zapotrzebowanie na chleb i produkty zbożowe oraz jaja. Najczęściej 
konsumowano ekologiczne ziemniaki, ogórki, pomidory, sałatę i kalafiory, a w przypadku 
owoców jabłka i truskawki.

W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego najczęściej wybierano mięso dro-
biowe i jego przetwory, a w przypadku mięsa wieprzowego najczęściej wskazywano na 
mięso surowe. W 2013 roku wzrosło zainteresowanie konsumentów produktami pochodze-
nia zwierzęcego, a badani deklarują w przyszłości wzrost konsumpcji mięsa drobiowego 
i wieprzowego przy zapewnieniu regularności dostaw od jednego producenta. W przyszłości 
należy oczekiwać wzrostu konsumpcji ekologicznego mleka i jego przetworów, które znala-
zły się w ofercie kilku znaczących przetwórni.
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Tabela 3
Najczęściej wybierane produkty żywności ekologicznej  
w opinii badanych respondentów w latach 2010, 2013 (w %)

Wyszczególnienie 2010 2013

Produkty zbożowe 29,4 45,4
Miody 2,9 17,7
Oleje 13,6 20,5
Chleb 13,4 48,7
Warzywa 34, 9 49,4
Owoce 31,4 38,5
Ryby 3,5 10,4
Mięso i jego przetwory 43,5 57,5
Jaja 32,4 69,5
Nabiał 22,3 49,4

Źródło: jak w tabeli 1.

Rynek żywności ekologicznej, mimo wielu starań ze strony jego uczestników w dalszym 
ciągu pozostaje rynkiem o charakterze niszowym – w odniesieniu do krajowego popytu i po-
daży. Rynek żywności ekologicznej stanowi niewielką część rynku żywności w Polsce, nie 
jest monitorowany w aspekcie skali i struktury produkcji oraz konsumpcji. Na uwarunko-
wania jego rozwoju składają się zarówno szanse, do których zaliczyć można budowanie po-
tencjału konkurencyjnego podmiotów na nim funkcjonujących, jak i bariery, które znacząco 
ograniczają tworzenie silnej pozycji konkurencyjnej producentów i przetwórców zarówno 
na rynku krajowym i zagranicznym. Koncentracja podaży surowców, czyli produkcji rol-
nictwa ekologicznego, z której mogą być wytwarzane ekologiczne produkty żywnościowe 
o odpowiedniej skali umożliwi zaktywizowanie przetwórstwa. Zwiększająca się liczba kon-
sumentów, dla których względy ekologiczne są jedną z najważniejszych przesłanek skłania-
jących do nabywania produktów oraz możliwości produkcyjne podmiotów zajmujących się 
produkcją w systemie rolnictwa ekologicznego i zorganizowanie odpowiedniej skali prze-
twórstwa i dystrybucji umożliwi rozwój rynku żywności ekologicznej. Rynek produktów 
ekologicznych może rozwijać się przy wzmocnieniu popytu na te produkty dzięki organiza-
cji skutecznych kanałów dystrybucji i uwzględnieniu specyfiki tych kanałów w określonych 
segmentach klientów (Grzybowska-Brzezińska 2013). Konsumenci żywności ekologicznej 
poszukują kompleksowego asortymentu tej żywności i oczekują, że będzie wytwarzana 
w Polsce. 

Bariery zakupu żywności ekologicznej 

Ważne w ocenie perspektyw rozwoju rynku żywności ekologicznej jest określenie barier 
wzrostu konsumpcji żywności ekologicznej i tu kluczowym ograniczeniem była zbyt wyso-
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ka cena tych produktów czy brak zaufania do sposobu pozyskiwania surowca (por. tabela 4). 
Popyt na żywność ekologiczną jest ograniczony powszechną dostępnością tańszych kon-
wencjonalnych produktów i dochodami konsumentów. Czynniki ekonomiczne, wpływają 
na styl życia konsumentów ich preferencje, częstotliwość zakupu i wybory na rynku, które 
również należy uwzględnić w ocenie rozwoju rynku żywności ekologicznej (Grzywińska-
Rąpca 2011). 

Tabela 4
Bariery rozwoju konsumpcji żywności ekologicznej w opinii badanych respondentów 
(w %)

Wyszczególnienie 2002 2005 2010 2013

Zbyt wysoka cena żywności ekologicznej 85 87 60 60
Ograniczona dostępność w handlu detalicznym 75 78 65 62
Zbyt wąski asortyment produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 89 76 62 60
Brak zaufania do technologii pozyskiwania surowca 58 61 73 70
Brak promocji producentów żywności ekologicznej (brak marek żywności 
ekologicznej) 79 69 47 40
Brak zaufania do walorów zdrowotnych żywności ekologicznej 34 28 32 32

Źródło: jak w tabeli 1.

Rynek żywności ekologicznej może funkcjonować sprawnie i rozwijać się wyłącznie 
w sytuacji optymalizacji podaży surowców i gotowych produktów. Podaż surowców jest 
uzależniona od powstawania ekologicznych gospodarstw rolnych, które oferują produkty 
o wyższej jakości, wytworzone zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, czyli przy 
zdecydowanym ograniczeniu użycia chemii rolnej i jednoczesnym instytucjonalnym wspar-
ciu organizacji obrotu żywnością ekologiczną. Specyfika produkcji rolnictwa ekologiczne-
go to znacznie bardziej pracochłonna agrotechnika oraz mniejsza wydajność w stosunku 
do rolnictwa intensywnego, a to przekłada się na wyższe ceny produktów wytworzonych 
w gospodarstwach ekologicznych, co akceptują świadomi konsumenci i traktują jako formę 
wsparcia producentów (Grzybowska-Brzezińska, Rudzewicz 2015). Trendy świadomej kon-
sumpcji będą realizowane przez konsumentów w projakościowym budowaniu diety, poszu-
kiwaniu naturalnych atrybutów w produktach żywnościowych oraz racjonalnych zakupach 
ograniczających marnotrawstwo żywności. 

Podsumowanie

Wybór produktów ekologicznych stanowi dla konsumentów okazję do świadomego 
realizowania postawy wobec narastających problemów skażenia środowiska i żywności. 
Zakup i konsumpcja żywności ekologicznej stwarzają sytuację, w której klient o rozwiniętej 
świadomości ekologicznej jednocześnie realizuje cele konsumpcyjne oraz umacnia pozycję 
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ekonomiczną producenta. Wybór ekoproduktów, poza zaspokojeniem potrzeb konsump-
cyjnych, jest przejawem postawy społecznej konsumenta o wysokiej świadomości ekolo-
gicznej. Eksponowanie walorów zdrowotnych i smakowych żywności ekologicznej oraz jej 
społecznych atrybutów przyczynia się do wzrostu zainteresowania tą żywnością szczególnie 
w segmentach świadomych konsumentów (Grzybowska-Brzezińska 2011).

Wśród konsumentów deklarujących ekokonsumpcję dominują ci, którzy cenią walory 
zdrowotne żywności ekologicznej i ceniący atrybuty społeczne. Świadomi ekologicznie re-
spondenci zaznaczają, że produkcja w gospodarstwach ekologicznych w mniejszym stopniu 
przyczynia się do zanieczyszczania środowiska naturalnego w porównaniu z rolnictwem 
intensywnym. Ekokonsumenci, wrażliwi na konieczność pozostawienia przyszłym pokole-
niom zasobów środowiska naturalnego, to segment rynku docelowego żywności ekologicz-
nej. Deklaracje konsumentów w zakresie prospołecznych przesłanek zakupu żywności eko-
logicznej, świadczą o wysokiej świadomości ekologicznej badanych respondentów. Wśród 
konsumentów deklarujących ekokonsumpcję dominują ci, którzy czynią to głównie z pobu-
dek zdrowotnych, natomiast o braku zainteresowania zakupami żywności ekologicznej de-
cyduje ograniczona dostępność żywności ekologicznej oraz wysokie ceny. Wybór produk-
tów ekologicznych stanowi dla konsumentów okazję do świadomego realizowania postawy 
wobec narastających problemów skażenia środowiska i żywności. Wybór ekoproduktów, 
poza zaspokojeniem potrzeb konsumpcyjnych, kształtuje dodatkowo postawę ekologiczną 
konsumenta. Rozwijające się trendy zrównoważonej konsumpcji czy świadomej konsump-
cji wywołają zainteresowanie produktami żywnościowymi o naturalnych walorach.

O braku zainteresowania zakupami żywności ekologicznej od lat decyduje ograniczona 
dostępność pełnego asortymentu produktów, mała liczba miejsc sprzedaży a przede wszyst-
kim wysokie ceny tej żywności. Konieczne jest wsparcie możliwości produkcyjnych i prze-
twórczych przemysłu związanego z segmentem ekologicznej żywności. Stworzenie sku-
tecznej współpracy w całym łańcuchu marketingowym w ujęciu krajowym i regionalnym 
to konieczne działanie wspierające stworzenie rynku żywności ekologicznej, który będzie 
substytucyjnym do żywności konwencjonalnej. Należy oczekiwać, że wraz ze wzrostem 
świadomości konsumentów ich proces decyzyjny będzie rozważny i uwzględniający dobro 
społeczne. Rozwój zachowań konsumentów w zakresie świadomej konsumpcji, to szansa 
wzrostu zapotrzebowania na żywności ekologiczną.
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Ecological Food Market in Terms of Development of the Phenomenon 
of Informed Consumption

Summary 

The increase in consumer education and developing trends in sustainable and in-
formed consumption triggers curiosity for food products with specific natural values. In 
their article, the authors discussed the problems of assessment of consumer behaviour 
in the market for organic food, taking into account the phenomenon of informed pur-
chasing decisions of respondents. The surveys were carried out in the selected towns of 
north-eastern Poland in 2010 and 2013, with the use of the method of face-to-face inter-
view. The surveyed respondents’ declarations show that in the said periods of research 
there increased the interest in consumption of organic food. An important phenomenon 
is the growth of respondents’ interest in organic food for its values connected with the 
prosocial aspects. The attribute of this food, as the respondents indicate, is the fact that 
production thereof reduces environmental pollution. The respondents declare the need 
to promote information as regards the importance of conscious use of natural resources 
on the daily basis, what is a manifestation of the growing ecological awareness of the 
surveyed individuals. The main barriers of purchases of organic food are the limited ac-
cessibility of a full assortment of these products, low number of selling outlets and, first 
of all, and the high level of prices of this food.

Key words: ecological consumption, food market, cluster.
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Рынок экологических продуктов питания в аспекте развития 
явления сознательного потребления

Резюме

Повышение уровня образования потребителей и пропаганда поведения, 
свойственного устойчивому и сознательному потреблению, определяют ин-
терес к продуктам питания с естественными ценностями. В статье обсудили 
вопросы оценки поведение потребителей на рынке экологических продук-
тов питания с учетом явления сознательных покупательских решений опра-
шиваемых. Изучение проводили в избранных городах северно-восточной 
Польши в 2010 и 2013 гг., используя метод прямого интервью. Из заявлений 
опрошенных респондентов вытекает, что в обсуждаемых периодах изучения 
повысился интерес к потреблению экологических продуктов питания. Важ-
ным явлением стал рост интереса опрошенных к экологической пище ввиду 
ее ценностей, связанных с просоциальными аспектами. Чертой этой пищи, 
как указывают опрошенные, является факт, что ее производство ограничивает 
загрязнение среды. Опрашиваемые заявляют о потребности продвижения ин-
формации в области сознательного повседневного использования природных 
ресурсов, что является проявлением растущей экологической сознательности 
опрошенных. Основные барьеры покупки экологической пищи – ограничен-
ная доступность полного ассортимента этих продуктов, небольшое количест-
во торговых точек, прежде же всего – высокий уровень цен этой пищи. 

Ключевые слова: экопотребление, рынок экологических продуктов питания, 
сознательное потребление.
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