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Zachowania konsumentów na rynku produktów ekologicznych 
w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

Streszczenie 

Celem rozważań jest charakterystyka zachowań konsumentów na rynku pro-
duktów ekologicznych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej (UE) oraz ich 
determinant, a także wskazanie wpływu zachowań konsumentów na kształtowanie 
działań marketingowych. Do zrealizowania celu wykorzystano badania wtórne. 
Rynek produktów ekologicznych należy aktualnie do dynamicznie rozwijających 
się sektorów rynku w krajach wysoko rozwiniętych. Rozwój podaży jest uwarun-
kowany zmianami zachodzącymi w zachowaniach konsumentów, którzy w decy-
zjach nabywczych uwzględniają kryteria związane z ochroną środowiska, co sta-
nowi istotną przesłankę do uwzględnienia kryteriów ekologicznych w działaniach 
marketingowych. Rozpoznanie badanej problematyki ma znaczenie praktyczne dla 
polskich przedsiębiorstw działających lub zamierzających działać w tym segmen-
cie, co wiąże się z koniecznością osiągnięcia określonej pozycji na wspólnotowym 
rynku. Polski rynek produktów ekologicznych ma ogromny potencjał, który nieste-
ty wykorzystany jest tylko w bardzo małej części, stąd pilna potrzeba rozpoznania 
barier ograniczających jego rozwój. Artykuł wpisuje się w nurt badań związanych 
z trwałym i zrównoważonym rozwojem, co przyczynia się do zaspokojenia naj-
ważniejszych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń oraz zachowania zasobów 
środowiska i jego naturalnej bioróżnorodności. Artykuł ma charakter koncepcyjny.

Słowa kluczowe: konsument, produkty ekologiczne, środowisko naturalne, marke-
ting, typologia konsumentów.

Kody JEL: O43

Wstęp 

Rozwój rynku produktów ekologicznych nastąpił w efekcie oddziaływania wielu czyn-
ników i wydarzeń na rynku, m.in. skandali spożywczych, które sprawiły, że konsumenci 
wybierają zwracają naturalne produkty. Coraz większe znaczenie przypisują dbałości o śro-
dowisko, trosce o zdrowie, powrotowi do natury, co ma swoje konsekwencje w decyzjach 
nabywczych. Rozwój dystrybucji, a zwłaszcza coraz większa liczba supermarketów oferu-
jących produkty ekologiczne zapewnia zbyt produktom wytwarzanym zgodnie z poszano-
waniem środowiska. Rządowe poparcie dla tych producentów, jednakowe standardy ozna-
kowania w Unii Europejskiej (UE) oraz rozwój przemysłu są głównymi bodźcami rozwoju 
rynkowego tego segmentu.
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Rosnący popyt na produkty ekologiczne jest jednym z elementów składowych głębszych 
zmian, które dokonują się we współczesnym modelu konsumpcji. Rozwój zachowań na-
bywczych na rynku produktów ekologicznych potwierdzają liczne badania krajowe i za-
graniczne. Zachowania konsumentów wobec produktów ekologicznych zależą od różnych 
czynników. Determinuje je przede wszystkim poziom świadomości ekologicznej, poziom 
dochodów, poziom wiedzy i działania marketingowe. Zmiany zachodzące w stylach ży-
cia konsumentów, coraz większe wymagania, zanieczyszczenie środowiska oraz działania 
konkurencji na rzecz produktów przyjaznych środowisku stanowią istotną przesłankę do 
uwzględnienia kryteriów ekologicznych w działaniach marketingowych. Celem rozważań 
jest charakterystyka zachowań konsumentów na rynku produktów ekologicznych w Polsce 
i UE oraz ich determinant, a także wskazanie wpływu zachowań konsumentów na kształto-
wanie działań marketingowych.

Rynek produktów ekologicznych w Polsce i innych krajach UE

Rynek produktów ekologicznych należy aktualnie do szybko rozwijających się sektorów 
rynku w krajach wysoko rozwiniętych. W 2008 r. w ekosektorze zatrudnionych w UE było 
ok 3,4 mln pracowników, obrót tego sektora wyniósł ponad 300 mld euro, zaś jego wzrost 
osiągnął poziom 7-8% na rok (European Commission 2009). Szacuje się, że światowy rynek 
żywności ekologicznej w 2010 r. osiągnął wartość 59 mld dolarów (w 2008 r. ‒ 51 mld do-
larów, 2006 r. ‒ 38,6 mld dolarów, w 2004 r. ‒ 28 mld dolarów). Mimo że organiczna żyw-
ność jest popularna na całym świecie, to największy popyt i podaż zanotowano w Europie 
i Ameryce Północnej. Europa ma największy i najbardziej złożony rynek organicznej żyw-
ności. Sprzedaż koncentruje się w Europie Zachodniej, szczególnie w Niemczech i Wielkiej 
Brytanii, w których odnotowuje się najszybszy jej rozwój na kontynencie. W Europie 
sprzedaż produktów ekologicznych wyniosła w 2010 r. 17,9 mld euro (Orboi i i in. 2012). 
Największą sprzedaż generują Niemcy, w których jej wartość szacuje się na 5,9 mld euro 
(nastąpił 2% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim). We Francji sprzedaż osiągnęła 
wartość 3,4 mld euro (wzrost o 10,8%), a we Włoszech ‒ 2,8 mld euro, ze wzrostem 12% 
(Willer 2012). Takie kraje, jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Włochy generują ponad 
75% europejskich dochodów, podczas gdy Dania, Szwecja i Holandia posiadają wysoki po-
pyt, choć ich rynki są znacznie mniejsze z powodu niewielkiej liczby konsumentów. 

W Polsce również można zaobserwować dynamiczny wzrost liczby producentów wy-
twarzających żywność metodami ekologicznymi. W 2012 r. liczba producentów żywności 
ekologicznej wynosiła 26 376 (w tym 312 przetwórni), natomiast dla porównania w 2011 r. 
– 23 847 (w tym 270 przetwórni). Podobne tendencje odnotowano w sferze popytu. Według 
raportu agencji badawczej Inquiry Żywność ekologiczna w Polsce 2011, nastąpił 25% wzrost 
wydatków konsumentów na tę kategorię produktów w porównaniu do ubiegłego roku 
(2011r. ‒ 375 mln zł). Szacuje się, że wartość polskiego rynku żywności ekologicznej obec-
nie przekracza 500 mln zł, a w 2015 r. może sięgnąć nawet 700 mln zł. Szybko rozwijającym 
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się segmentem produkcji ekologicznej są także detergenty, kosmetyki, zabawki, meble oraz 
materiały budowlane. 

Rozwój rynków produktów ekologicznych w Europie jest pobudzany przez przyjęcie 
strategii zrównoważonego rozwoju UE, której realizacja zależy od czynników kulturowych 
(Graczyk, Mazurek-Łopacińska 2009).

Istota green consumerism 

Rozwój podaży jest uwarunkowany zmianami zachodzącymi w zachowaniach konsu-
mentów, którzy w swoich decyzjach nabywczych uwzględniają kryteria związane z ochroną 
środowiska. Konsumpcja zrównoważona jest strukturą, w której realizację celów zrówno-
ważonego rozwoju umożliwia funkcjonowanie poszczególnych układów konsumpcji oraz 
związki i zależności między nimi. Konsumpcja współczesnego pokolenia nie ogranicza moż-
liwości konsumpcji przyszłych pokoleń. Zrównoważone formy konsumpcji nie są sprzecz-
ne z celami zrównoważonego rozwoju i umożliwiają kontynuowanie konsumpcji w długim 
okresie (Kiełczewski 2004, s. 51). Konsumenci biorą pod uwagę zasady zrównoważonego 
rozwoju w konsumpcji. Badanie Regeneration Consumer Study z 2012 r. wykazało, że 66% 
konsumentów ma świadomość, iż należy zmniejszyć konsumpcję celem poprawy jakości 
życia dla przyszłych pokoleń oraz że czują się odpowiedzialni za zakupy produktów, które 
nie szkodzą środowisku i społeczeństwu (65%). Konsumenci z rynków rozwijających się 
charakteryzują się większą skłonnością do kupowania produktów ekologicznych i płacenia 
wyższych cen. 

Przyjmowanie postawy prośrodowiskowej jest jedną z tendencji rozwoju konsump-
cji i stylów życia. Oznacza wykorzystywanie dóbr i usług zaspokajających podstawowe 
potrzeby ludzi i poprawiających ich jakość życia, a jednocześnie minimalizujących zuży-
cie zasobów naturalnych, toksycznych materiałów oraz ilość produkowanych odpadów 
i zanieczyszczeń w cyklu życia, bez narażania na niebezpieczeństwo przyszłych pokoleń 
(Ryszawska-Grzeszczak 2007, s. 146.). Green consumerism jest to zjawisko związane z uni-
kaniem produktów, które są niebezpieczne dla zdrowia konsumenta i jego otoczenia oraz 
wyrządzają istotne szkody środowisku w procesie produkcji, użytkowania oraz w fazie po-
konsumpcyjnej a także zużywają dysproporcjonalną ilość zasobów i przyczyniają się do 
niepotrzebnego marnotrawstwa przez wysoce wyszukane opakowania, nadmiar cech czy 
krótki okres przydatności. Wykorzystują materiały, które są niebezpieczne dla człowieka 
i środowiska oraz wymagają okrucieństwa wobec zwierząt (Peattie 2001, s. 132). 

Z badania Green in the Economy II z 2010 r. wynika, że 78% globalnych konsumen-
tów postrzega zakupy produktów przyjaznych środowisku jako działania etyczne i zgodne 
z wartościami. Również duża grupa jest przekonana do płacenia wyższych cen za produkty 
firm, którym konsumenci ufają. Konsumenci są zgodni, że firmy są zobowiązane do ochro-
ny środowiska, a ich działania w tej dziedzinie mają wpływ na wizerunek firmy. W Polsce 
w latach 1992-2008 Instytut na Rzecz Ekorozwoju wyłonił profil grupy proekologicznej. Są 
to mieszkańcy dużych miast, konsumenci posiadający wyższe wykształcenie, zaniepokojeni 

handel_wew_1-2015.indd   283 2015-03-26   09:48:16



284 ZACHOWANIA KONSUMENTÓW NA RYNKU PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH...

bardzo stanem środowiska, wskazujący zatrucie środowiska jako jedno z największych za-
grożeń cywilizacyjnych. 

Postawy konsumentów wobec środowiska

Zaniepokojenie stanem środowiska jest związane z emocjonalnym nastawieniem konsu-
mentów do problemów ochrony środowiska. Im mocniej czują się zagrożeni, tym większe 
jest prawdopodobieństwo, że w swoich decyzjach nabywczych będą kierować się kryte-
riami ekologicznymi. Analizując wyniki badań CBOS w latach 1993-2012 należy stwier-
dzić, że połowa polskich konsumentów czuje się zagrożona, choć zmniejsza się niepokój, 
co prawdopodobnie związane jest to ze wzrostem poczuciem bezpieczeństwa ekologicz-
nego. Zaniepokojenie stanem środowiska wyraża 46% badanych (1993 r. ‒ 78%, 2000 r. 
‒ 51%, 2008 r. ‒ 61%). Konsumenci mają świadomość zależności ich stanu zdrowia od 
stanu środowiska. Badania TNS OBOP z 2012 r. pokazują, że konsumenci za najważniej-
sze problemy do rozwiązania uznają problemy związane z pracą, ochroną zdrowia i go-
spodarką. Natomiast ochronę środowiska jako kluczową kwestię do rozwiązania postrzega 
tylko 7% (podobnie oceniono szkolnictwo wyższe, sprawy wewnętrzne i bezpieczeństwo). 
W obszarze samego środowiska, odpady najczęściej uznawane są za problem (np. zmia-
ny klimatu znajdują się dopiero na czwartej pozycji). Świadomość zagrożeń wynikających 
z zanieczyszczenia środowiska jest skorelowana z wykształceniem i miejscem zamieszka-
nia. Im wyższe wykształcenie i wielkość miasta, tym wyraźniejsze postrzeganie zagrożenia. 
Największą odpowiedzialnością za sprawy ochrony środowiska obarcza się rząd (69% ba-
danych) oraz zachowania zwykłych ludzi (43%). Należy zauważyć, że nastąpił rozwój indy-
widualnej świadomości odpowiedzialności za środowisko. Badania The European Trusted 
Brands pokazują, że w innych krajach UE wskazania dotyczące sposobu ochrony środowi-
ska przed szkodliwymi czynnikami były podobne. Jednak Polacy częściej sprawdzają ety-
kiety i częściej deklarują chęć płacenia większych kwot za produkty przyjazne środowisku 
w porównaniu z innymi mieszkańcami UE. Wszyscy konsumenci są zgodni, że duże przed-
siębiorstwa nie pomagają chronić środowiska („Readers Digest” 2013). 

Polscy konsumenci w największym stopniu czerpią informacje na temat środowiska 
z mediów oraz uważają się za dobrze poinformowanych na temat problemów środowisko-
wych. Wynika to z faktu, że nie odczuwają silnej potrzeby zgłębienia wiedzy na temat śro-
dowiska, a informacje, które już posiadają są dla nich wystarczające. Największym zaufa-
niem cieszą się organizacje ekologiczne, naukowe i telewizja. Jako główne bariery rozwoju 
zachowań upatrują w (badający zastosował technikę transpozycji): braku zainteresowania 
problemem, w braku wiary w skuteczność indywidualnych działań i w niechęci do zmiany 
przyzwyczajeń (Bołtromiuk 2009, s. 6). 

Najskuteczniejszym sposobem zmiany zachowań są bodźce ekonomiczne. Symboliczna 
cena za plastikową torbę jednorazową spowodowała szybką i powszechną zmianę zacho-
wań. Grupa deklarująca pakowanie zakupów w torbach wielokrotnego użytku zwiększyła 
się z 48% w 2008 r. do 83% w 2011 r. (Strumioska-Kutra 2012). 

handel_wew_1-2015.indd   284 2015-03-26   09:48:16



LUCYNA WITEK 285

Zachowania nabywcze na rynku produktów ekologicznych – i ich 
predyktory 

Zachowania konsumentów dotyczące produktów ekologicznych są determinowane nie 
tylko świadomością ekologiczną, która na polskim rynku jest niska w porównaniu z inny-
mi krajami UE. Rozwój zachowań uwarunkowany jest także czynnikami ekonomicznymi. 
Niskie dochody polskich konsumentów i wyższe ceny produktów ekologicznych w porów-
naniu z produktami konwencjonalnymi ograniczają ich nabywanie. Niski poziom działań 
marketingowych nie sprzyja aktywizacji zachowań nabywczych. Nie bez znaczenia na 
kształtowanie postaw konsumentów pozostają działania o charakterze edukacyjnym.

Podstawę rynku stanowią konsumenci, którzy regularnie kupują produkty ekologiczne. 
Z analizy zmian zachodzących na polskim rynku produktów ekologicznych w długim okre-
sie czasu, należy stwierdzić, że udział regularnych konsumentów jest ciągle jeszcze niewiel-
ki, ale stale rośnie. Badania konsumentów w UE wykazały, że 54% konsumentów kupuje 
produkty ekologiczne okazjonalnie, a 26% regularnie ich nabywa (Eurobarometer 2013).

Od 2000 r. na rynku polskim można zaobserwować wzrost liczby osób deklarujących, iż 
unikają zakupu produktów szkodliwych dla środowiska (2011 r. ‒ 72%, 2008 r. ‒ 34%, 2006 r. 
‒ 54%, 2000 r. ‒ 56%). Badania wykazują, że skłonność do unikania produktów szkodliwych 
dla środowiska wzrasta wraz z wiekiem i wykształceniem (CBOS). Zmiany zachodzące w po-
stawach konsumentów obserwuje się jednak tylko na poziomie deklaracji. Podstawowym kry-
terium wyboru produktów przemysłowych jest ich cena (ponad 70%), natomiast takie kryteria, 
jak: energooszczędność (wskazało 37% badanych i znalazło się dopiero na czwartym miejscu) 
czy oznakowanie produktu jako bezpiecznego (5%) zajmują dalsze miejsca w hierarchii wybo-
ru (Bołtromiuk 2008, s. 4). W przypadku artykułów spożywczych metody produkcji przyjazne 
środowisku zostały wskazane na końcu (Bołtromiuk 2009). 

Generalnie konsumenci w UE wykazują gotowość do ekologicznych zakupów, mimo 
wyższych cen (77%), ale jedynie 13% dokonało takich zakupów w miesiącu poprzedzają-
cym badanie. Potwierdza to, że deklaracje nie znajdują odzwierciedlenia w zachowaniach 
nabywczych. Jedynie w Danii i Szwecji 40% osób dokonało zakupów w miesiącu poprze-
dzającym badanie (Eurobarometer 2013). 

Typologia konsumentów na rynku produktów ekologicznych

Zachowania ekologiczne i ich determinanty stanowią obecnie jedno z najnowszych kry-
teriów segmentacji rynku. Konsumenci proekologiczni wydają się grupą jednorodną. Jednak 
biorąc pod uwagę motywy ich postępowania należy stwierdzić, że jest to grupa wewnętrznie 
zróżnicowana, co warto wziąć pod uwagę w segmentacji rynku. 

Do czynników determinujących zachowania konsumentów na rynku produktów ekolo-
gicznych zaliczono: 
1. Proekologiczne zachowania nabywcze - ten czynnik odzwierciedla tendencję konsu-

mentów do kupowania energooszczędnych, bez zanieczyszczeń, ekologicznych ulega-
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jących biodegradacji produktów oraz w opakowaniach, które nie mają negatywnego 
wpływu na środowisko. 

2. Środowiskowy aktywizm – związany jest z poszukiwaniem informacji o produktach 
i metodach wytworzenia oraz związany jest ze współpracą z organizacjami ekologicz-
nymi i aktywnym udziałem w protestach, bojkotach, akcjach mających na celu obronę 
środowiskowych interesów. 

3. Środowiskową wiedzę – związana jest ze znajomością praktyk, które nie wpływają ne-
gatywnie na środowisko oraz z wiedzą o aspektach, takich jak: efekt cieplarniany, kwa-
śne deszcze, dziura w warstwie ozonowej itp. 

4. Środowiskowy niepokój – jest to czynnik powiązany z niepokojem dotyczący różnych 
aspektów zanieczyszczenia (skażenie, kwestia niszczenia warstwy ozonowej, zanie-
czyszczenia przemysłowe itp.). 

5. Ocenę skuteczności indywidualnych działań – ten czynnik związany jest zarówno z nie-
pokojem o środowisko jak i z przekonaniem, że indywidualne działania wpływają na 
rozwiązanie problemów środowiskowych. 

6. Środki oszczędności – ten czynnik obejmuje zmienne, które mogą odzwierciedlać za-
chowania na rzecz oszczędności zasobów energetycznych i redukowania ilości śmieci. 

7. Czynnik ekonomiczny – zmienne opisujące chęć płacenia wyższej ceny za ekologiczne 
produkty i dodatkowe podatki związane z ochroną środowiska.

8. Sceptycyzm do prośrodowiskowych deklaracji i twierdzeń – związany jest z reakcjami 
konsumenta na promocyjne informacje i twierdzenia firm na poziomie reklamy, opako-
wania i etykietowania. 

Na podstawie tych czynników wyłoniono trzy typy konsumentów na rynku produktów 
ekologicznych: niezaangażowani (The Uncommitted), proekologiczni aktywiści (The Green 
Activists), niezdefiniowani (The Undefined). Segment The Uncommitted obejmuje 36% kon-
sumentów, głównie składa się z młodych ludzi w wieku 18-34, zamieszkujących miasta. Jest 
segmentem, który obejmuje konsumentów z wyższym i średnim wykształceniem, pracują-
cych w usługach, handlu i administracji z miesięcznymi dochodami obejmującymi od 500 
euro do 1000 euro. Mimo deklaracji o posiadanej wiedzy na temat środowiska, mają bardzo 
negatywny stosunek do środowiskowych aspektów (recykling, oszczędność zasobów, go-
towość do płacenia wyższych cen). The Green Activists (35%) to segment, który składa się 
z osób w wieku 25-34 i 45-54, z wyższym wykształceniem, o wysokich kwalifikacjach. Są 
to przedstawiciele średniej i wyższej kadry kierowniczej, specjaliści zawodów intelektual-
nych, naukowych i artystycznych, posiadający wyższe dochody. Wykazują się pozytywnym 
nastawieniem do wszystkich środowiskowych aspektów, szczególnie w zachowaniach na-
bywczych, recyklingu, płacenia wyższych cen, ale prezentują wysoki stopień krytyczno-
ści wobec promocyjnych praktyk. Segment The Undefined obejmuje 29% konsumentów 
z wyższych przedziałów wiekowych oraz o niższym wykształceniu niż pozostałe segmenty. 
Są to niewykwalifikowani, robotnicy, z miesięcznymi dochodami do 1000 euro. Mają bar-
dzo negatywny stosunek do kwestii środowiskowych, choć są nastawieni pozytywnie do 
recyklingu i sceptycznie do greenwashing. Twierdzą, że mają mało wiedzy o ekologicznych 
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kwestiach. Środowisko nie zajmuje widocznej pozycji wśród ich niepokojów i nie mają wia-
ry, że ich indywidualne działania przyczynią się do polepszenia stanu środowiska. 

Implikacje dla marketingu

Koncepcja strategii marketingowej uwzględniającej wymogi ekologiczne opiera się na 
integracji celów ekonomicznych oraz ekologicznych. Istota marketingu ekologicznego jest 
zawarta przede wszystkim w podejściu systemowym oraz zmianie dotychczasowej świa-
domości i przestarzałych paradygmatów (Graczyk 1999). Marketing ekologiczny jest okre-
ślany jako proces zarządzania holistycznego, który jest odpowiedzialny za identyfikowa-
nie, przewidywanie i zaspokajanie potrzeb oraz oczekiwań konsumentów i społeczeństwa 
w sposób zyskowny i równocześnie zrównoważony (Peattie 1995). Ekomarketing rozpatruje 
się w trzech aspektach: koncepcyjnym, decyzyjnym i narzędziowym. Wymiar koncepcyj-
ny jest związany z filozofią zarządzania współczesną organizacją w gospodarce rynkowej 
i oznacza, że w centrum są konsumenci z ich rzeczywistymi i potencjalnymi potrzebami, 
którzy w coraz większym stopniu odczuwają konieczność działań związanych z ochroną 
środowiska (w tym własnego zdrowia). Wymiar decyzyjny oznacza, że idea ekomarketin-
gu musi być skonkretyzowana w postaci sformalizowanych struktur organizacyjnych jako 
strategie i plany marketingowe, w ramach których są podejmowane decyzje marketingowe. 
Narzędziowy wymiar ekomarketingu odnosi się do głównych narzędzi stosowanych w dzia-
łalności marketingowej, dzięki której przedsiębiorstwo może pozyskać nowych klientów 
i utrzymać dotychczasowych oraz konkurować z innymi przedsiębiorstwami w celu wzmoc-
nienia swojej pozycji rynkowej (Białoń 1998, s. 120). W marketingu ekologicznym dba-
łość o środowisko przyrodnicze jest istotnym celem, co wymusza szersze i perspektywiczne 
spojrzenie na produkcję i konsumpcję. 

Rzetelna informacja dotycząca sprzedawanych przez firmy produktów staje się coraz 
bardziej na rynku pożądana. Warunkiem koniecznym jest wiarygodność i przejrzystość, 
które można zagwarantować m.in. przez odpowiednie znakowanie produktów (ecollabe-
ling) i rzetelne informowanie o ich cechach, właściwościach i korzyściach. Stanowi to po-
ważne wyzwanie dla firm w komunikacji marketingowej. Rosnący popyt wymusza zmiany 
w dystrybucji produktów na rzecz rozwoju dostępności tej kategorii produktów w sklepach 
wielkopowierzchniowych. Np. Tesco od 2007 r. posiada „ekologiczną półkę”, na której na 
początku oferowała produkty grupy producenckiej O!eko, następnie Tesco BIO a obecnie 
sprzedaje pod marką własnej sieci – Organic. 

Podsumowanie

Na rynku produktów ekologicznych istnieje wyraźna rozbieżność między deklaracjami 
konsumentów a ich postępowaniem na rynku. Można zauważyć zjawisko hipotetycznej go-
towości do płacenia, które oznacza, że gotowość konsumentów do płacenia wyższych cen 
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ma charakter deklaratywny, w rzeczywistości trudniej godzą się na wyższą premię rynkową 
(Millock i in. 2002, s. 73).

Na polskim rynku rośnie liczba konsumentów nabywających produkty ekologiczne, choć 
na ogół konsumenci mają tylko elementarną znajomość zagadnień związanych z ekologicz-
ną produkcją i oznakowaniem; mamy do czynienia z luką informacyjną i w związku z tym 
niewykorzystanym potencjałem (Łuczka-Bakuła 2007). W krajach Europy Zachodniej sytu-
acja kształtuje się znacznie lepiej. Połowa Europejczyków twierdzi, że są w stanie rozpoznać 
produkt autentycznie przyjazny dla środowiska na podstawie jego etykiety (Eurobarometer 
2009). Poprawianie wiedzy na temat rynku produktów ekologicznych oznacza dostarczanie 
lepszych informacji nie tylko konsumentoowi, lecz także innym zainteresowanym stronom 
w łańcuchu produkcyjnym. Istniejąca sytuacja sprawia, że produkty ekologiczne wymagają 
odpowiedniej strategii marketingowej, a zwłaszcza określenia roli i zakresu wykorzystania 
poszczególnych instrumentów marketingu mix. Konieczne są także działania służące komu-
nikowaniu atrybutów produktów ekologicznych, dobrym dostępie do informacji, budowaniu 
wiarygodności oraz kreowaniu nowych produktów. 
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Consumers’ Behaviours in the Market for Ecological Products  
in Poland and Other European Union Countries

Summary 

An aim of considerations is to describe consumers’ behaviours in the market 
for ecological products in Poland and in other European Union (EU) countries, 
their determinants as well as to indicate the impact of consumers’ behaviours on 
formation of marketing activities. To implement the aim the author used secondary 
research. The market for ecological products now belongs to the dynamically devel-
oping market sectors in the highly developed countries. The development of supply 
is determined by the changes occurring in behaviours of consumers who in their 
purchasing decisions take into account the criteria connected with environmental 
protection, what is an important premise for taking into consideration the ecologi-
cal criteria in marketing activities. The recognition of the problems in question is 
of the practical importance for Polish enterprises operating or planning to operate 
in this segment, what is connected with the necessity to achieve a definite position 
in the community’s market. The Polish market for ecological products has an enor-
mous potential which, unfortunately, is used only to a minor part; hence, there is an 
urgent need to recognise the barriers limiting its development. The article is a part 
of the stream of surveys connected with permanent and sustainable development, 
what contributes to meeting the most important needs of the present and future gen-
erations as well as to preserve the resources of the environment and its biological 
variety. The article is of the conceptual nature.

Key words: consumer, ecological products, natural environment, marketing, con-
sumer typology.
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Поведение потребителей на рынке экологических продуктов  
в Польше и в других странах Европейского Союза

Резюме 

Цель рассуждений – дать характеристику поведения потребителей на рынке 
экологических продуктов в Польше и в других странах Европейского Союза 
(ЕС) и их детерминантов, а также указать влияние поведения потребителей на 
формирование маркетинговых действий. Для осуществления цели использова-
ли вторичные исследования. Рынок экологических продуктов относится в на-
стоящее время к динамично развивающимся секторам рынка в высокоразвитых 
странах. Развитие предложения обусловлено изменениями, происходящими  
в поведении потребителей, которые в своих решениях о покупке учитывают кри-
терии, связанные с защитой окружающей среды, что является существенной 
предпосылкой для учета экологических критериев в маркетинговых действиях. 
Изучение исследуемой проблематики имеет практическое значение для поль-
ских предприятий, действующих или намеревающихся действовать в этом сег-
менте, что связано с необходимостью достичь определенной позиции на рынке 
ЕС. У польского рынка экологических продуктов огромный потенциал, кото-
рый, к сожалению, используется лишь в небольшой степени, и потому имеется 
неотложная необходимость в выявлении барьеров, ограничивающих его разви-
тие. Статья – элемент русла исследований, связанных с постоянным и устой-
чивым развитием, что способствует удовлетворению основных потребностей 
нынешних и будущих поколений, а также сохранению ресурсов этой среды и ее 
естественной биоразновидности. Статья имеет концептуальный характер.

Ключевые слова: потребитель, экологические продукты, природная среда, 
маркетинг, типология потребителей.
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