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Asymetria wiedzy a rozwój rynku żywności ekologicznej 
w Polsce

Streszczenie

Rynek żywności ekologicznej w Polsce jest rynkiem w fazie wzrostu. Obroty 
żywnością ekologiczną wzrastają bardzo dynamicznie, ale jej udział w sprzedaży 
żywności ogółem nadal jest niewielki. Celem artykułu jest wskazanie roli asymetrii 
wiedzy na rynku żywności ekologicznej w procesie rozwoju tego rynku. Artykuł 
stanowi przegląd literatury oraz wyników badań prowadzonych w Polsce w ostat-
nich piętnastu latach. Na ich podstawie można stwierdzić, że jedną z barier rozwoju 
rynku żywności ekologicznej w Polsce jest ograniczona wiedza konsumentów na 
temat żywności ekologicznej, jej certyfikowania i oznaczeń. Brak wiedzy prze-
kłada się również na ograniczenie zaufania do informacji przekazywanych przez 
producentów i dystrybutorów tej żywności oraz niewielką chęć do płacenia wyż-
szych cen w porównaniu z żywnością konwencjonalną. Edukacja konsumentów 
oraz rzetelne informowanie o właściwościach, wyróżnikach ekożywności, procesie 
jej certyfikacji jest niezbędna dla dalszego rozwoju rynku żywności ekologicznej 
w Polsce.
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Wstęp

Rynek żywności ekologicznej jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się 
segmentów rynku żywności w Polsce i Europie. Szacunkowa wartość rynku żywności eko-
logicznej w Polsce w 2017 roku wynosiła 1 mld zł. Coroczne wzrosty wartości rynku od 
kilkunastu lat są dwucyfrowe. Mimo dynamicznego wzrostu sprzedaży, rynek w Polsce na-
dal jest bardzo mały, żywność ekologiczna stanowi jedynie 0,3% rynku żywności ogółem, 
podczas gdy np. w Danii stanowi 7,6%, Szwajcarii 7,1%, a w Niemczech 4,4%. Średnia dla 
całej Unii Europejskiej wynosi 4% (BÖWL 2018). Aby zmienić tę sytuację, należy dążyć do 
eliminowania barier rozwoju tego rynku. Prowadzone do tej pory badania wykazywały, że 
do głównych przyczyn niekupowania żywności ekologicznej, oprócz wysokich cen i ogra-
niczonej dostępności, należą kwestie związane z wiedzą konsumentów na temat żywności 
ekologicznej. Wiąże się to z trudnościami w odróżnianiu tej żywności od konwencjonalnej, 
brakiem zaufania do informacji przekazywanych przez producentów oraz niechęcią do pła-
cenia wyższych cen za żywność ekologiczną (w porównaniu z cenami żywności konwen-
cjonalnej). Konsumenci regularnie nabywający żywność ekologiczną mają zdecydowanie 
większą wiedzę na jej temat (Nestorowicz i in. 2017). Stąd można wysnuć wniosek, że 
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zmniejszenie asymetrii wiedzy między konsumentami a producentami i dystrybutorami tej 
żywności może doprowadzić do zwiększenia popytu na żywność ekologiczną. Celem arty-
kułu jest wskazanie znaczenia asymetrii wiedzy między konsumentami a oferentami żyw-
ności ekologicznej w procesie rozwoju rynku żywności ekologicznej. Dla realizacji tak po-
stawionego celu dokonano przeglądu literatury oraz analizy wyników badań prowadzonych 
w Polsce od 2002 roku. Do analiz wybrano badania ogólnopolskie oraz o zasięgu regional-
nym i lokalnym. W artykule przedstawiono charakterystykę żywności ekologicznej jako 
produktu wymagającego zawierzenia oświadczeniom oferenta, a także wyniki badań wska-
zujące na wiedzę konsumentów jako barierę rozwoju tego rynku, a jednocześnie czynnik 
mogący wpłynąć pozytywnie na jego rozwój. Podniesienie poziomu wiedzy konsumentów 
może ograniczyć asymetrię wiedzy na rynku, rozumianą jako sytuacja, gdy jeden z pod-
miotów dysponuje większym zasobem wiedzy niż drugi (Forlicz 2008). W tym przypadku 
przedstawiciele strony popytu mają wiedzę zdecydowanie mniejszą niż przedstawiciele stro-
ny podaży. Asymetria wiedzy może prowadzić do negatywnych skutków, takich jak pokusa 
nadużycia czy negatywna selekcja, której efektem jest ograniczenie rozwoju lub zmniej-
szanie się danego rynku. Żeby nie dopuścić do ograniczenia sprzedaży na rynku żywności 
ekologicznej, należy identyfikować bariery jego rozwoju i starać się je ograniczać. Warto 
zacząć od podnoszenia wiedzy konsumentów, gdyż jest to czynnik mogący mieć istotny 
wpływ na pozostałe bariery.

Żywność ekologiczna jako przykład produktu wymagającego 
zawierzenia oświadczeniu oferenta

Zgodnie z obowiązującym prawem, produkt żywnościowy można nazwać ekologicz-
nym, jeżeli uzyskał certyfikat jednej z uprawnionych instytucji. Certyfikat taki może 
w Polsce nadawać 12 jednostek certyfikujących, nad którymi nadzór prowadzi Inspekcja 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (MRiRW 2018). Żywność ekologicz-
na pochodzi z rolnictwa ekologicznego, z gospodarstw, które otrzymały stosowny certy-
fikat. Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania aktywizujący przyrodnicze me-
chanizmy produkcji rolnej przez stosowanie naturalnych środków produkcji (Pilarczyk, 
Nestorowicz 2010). W produkcji tego typu nie używa się nawozów sztucznych czy GMO. 
Przy żywności przetworzonej, 95% składników musi być ekologiczna, żeby można było 
ubiegać się o certyfikat. Na opakowaniach żywności ekologicznej obowiązkowo musi 
pojawić się oznaczenie jednostki certyfikującej i numer certyfikatu. Na opakowaniach 
należy również umieścić obowiązujące w Unii Europejskiej logo rolnictwa ekologiczne-
go (nazywane Euroliściem lub Ekoliściem), które w 2010 roku zastąpiło poprzedni znak 
rolnictwa ekologicznego. 

Większość produktów żywnościowych, według klasyfikacji Nelsona (1970) należy do 
dóbr, których właściwości rozpoznaje się w trakcie konsumpcji (experience-qualities), kie-
dy można ocenić ich smak, zapach, chrupkość, konsystencję i inne cechy, które wpływają na 
jakość produktu. Przy pierwszym zakupie ma więc miejsce dość znaczna asymetria wiedzy 
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− konsumenci muszą zawierzyć oferentowi, co do informacji dotyczących jakości wyro-
bu. Przy kolejnych zakupach asymetria wiedzy jest już mniejsza. Konsument korzysta ze 
swojego wcześniejszego doświadczenia z danym produktem. Natomiast żywność ekologicz-
na jest przykładem dobra, którego właściwości nie można w pełni ocenić, nawet w trakcie 
konsumpcji. Klient musi zaufać oświadczeniu producenta czy dystrybutora. Są to produkty 
określone przez Darby i Karni (1973) mianem credence-qualities goods. Konsument musi 
wierzyć informacjom podawanym przez producenta dotyczącym składników wyrobu czy 
sposobu produkcji. Podczas konsumpcji może określić walory smakowe czy zapachowe 
produktu, ale nie ma możliwości stwierdzenia, czy rzeczywiście był on wytworzony zgodnie 
z normami przewidzianymi dla żywności ekologicznej. Dlatego konsument jest zmuszony 
zawierzyć oświadczeniom producentów i dystrybutorów co do ekologicznego pochodze-
nia produktu. Aby ograniczyć niepewność konsumenta przy dokonywaniu wyboru stosuje 
się system certyfikacji produktów ekologicznych. Będzie on jednak skuteczny tylko wtedy, 
gdy konsumenci będą dysponowali wiedzą na temat certyfikatów i oznaczeń obowiązują-
cych na rynku. Rynki dóbr określanych mianem credence-quality są szczególnie zagrożone 
występowaniem asymetrii wiedzy.

Zatem na rynku żywności ekologicznej kluczowe są dwie kwestie: wiedza konsumentów 
i zaufanie. Alsfeld (2013) twierdzi, że najważniejsze dla branży produktów ekologicznych 
jest właśnie zaufanie konsumentów. Jedynie klient, który ma zaufanie, że producent dostar-
cza mu dodatkowych korzyści będzie skłonny zapłacić więcej za dany produkt. Skłonność 
do płacenia wyższych cen jest bezpośrednio związana z postrzeganą przez konsumenta war-
tością, o czym pisze m.in. Witek (2018), a postrzeganie wartości nieodzownie związane jest 
z wiedzą konsumentów.

Skupiając się przez moment na zaufaniu, warto zaznaczyć, że Polacy należą do nacji, 
które niezwykle rzadko darzą inne osoby zaufaniem. Dotyczy to zarówno parterów biz-
nesowych, jak i osób z otoczenia prywatnego (Boguszewski 2014). Do wzrostu poziomu 
zaufania na pewno nie przyczyniają się nieuczciwe praktyki niektórych producentów żyw-
ności lub dodatków do żywności. Są to przykłady negatywnego zjawiska obserwowanego na 
rynkach, na których występuje asymetria wiedzy i informacji – ulegania pokusie nadużycia, 
czyli skłonności do działań nieuczciwych i niepożądanych. Pokusa nadużycia dotyczy pod-
miotów lepiej poinformowanych, posiadających większy zasób wiedzy, które nie mogą być 
odpowiednio kontrolowane1. Nadużycia dotyczą m.in. informowania konsumentów o posia-
danych certyfikatach, nagrodach czy medalach (Witeska 2014), oznaczeniach stosowanych 
na opakowaniach, które mogą wprowadzić w błąd konsumenta (m.in. nazwa produktu su-
gerująca, że jest to wyrób innego rodzaju, skład produktu, minimalna trwałość, metody wy-
twarzania, sugerowanie szczególnych właściwości produktu, których on nie posiada, ilość 
czy pochodzenie wyrobu).

Na rynku żywności ekologicznej również zdarzają się sytuacje, gdy producenci wy-
korzystują niewiedzę konsumentów i stosują informacje sugerujące ekologiczne pocho-

1  Na rynku żywności, w tym również żywności ekologicznej, zdarzają się nadużycia, mimo że istnieje dość rozbudowany 
system kontroli żywności (Róg 2013).
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dzenie żywności, mimo iż nie była ona wytworzona zgodnie z wymogami stawianymi 
ekologicznym procesom produkcji i nie uzyskała stosownych certyfikatów. Przykładem 
może być Farmio, które w 2013 roku na opakowaniach jajek zastosowało nazwę BjoBjo, 
wprowadzającą w błąd konsumenta, gdyż sugerowała ona ekologiczne pochodzenie pro-
duktu (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2013) czy producenci herbat, 
którzy po przeprowadzonych kontrolach zostali zmuszeni do zmian nazw swoich herbat, 
np. Bio Active na Big Active (Szczepańska 2013), Ekoland na Ekland, a BIO FIX na 
BIFIX (Lech 2017). Mimo że nazwy zostały zmienione, to graficznie nowe nazwy na 
opakowaniach nadal kojarzą się z nazwami pierwotnymi. Jeżeli konsumenci nie wiedzą, 
jak rozpoznać żywność ekologiczną, nie zdają sobie sprawy z tego, że jedynym wyznacz-
nikiem ekologicznego pochodzenia jest certyfikat żywności ekologicznej, łatwo ulegają 
manipulacji ze strony dostawcy. 

Kolejnym szkodliwym dla rynku efektem asymetrii wiedzy i informacji jest negatywna 
selekcja opisana m.in. przez Akerlofa (1970). Jeżeli asymetria wiedzy i informacji nie zo-
stanie zniwelowana, konsumenci nie będą potrafili zidentyfikować ekożywności, nie będą 
wiedzieli, jakie cechy wyróżniające wskazują, że jest ona warta wyższej ceny, a wtedy nie 
będą skłonni do ponoszenia wyższych kosztów. Spowoduje to albo wycofanie się z rynku 
oferentów takiej żywności, a konsumentom zostaną do wyboru tylko produkty nieekologicz-
ne, w niższych cenach, albo jeszcze wyższe ceny na produkty ekologiczne, przez co jeszcze 
bardziej zostanie ograniczony popyt na te produkty i pozostaną one artykułami niszowymi. 
Dlatego tak ważne jest edukowanie konsumentów, podnoszenie ich wiedzy na temat żywno-
ści ekologicznej i jej certyfikowania.

Poziom wiedzy konsumentów jako jedna z barier rozwoju rynku 
żywności ekologicznej w Polsce

Rynek żywności ekologicznej jest przedmiotem wielu badań prowadzonych w Polsce 
przez przedstawicieli różnych ośrodków naukowych. Analizując wyniki badań powstałych 
w ostatnich kilkunastu latach zauważyć można, że niezależnie od zastosowanej metody, 
miejsca prowadzenia badań czy też grupy respondentów (konsumenci, producenci, dystry-
butorzy), świadomość i wiedza konsumentów pojawiają się wśród najczęściej wymienia-
nych barier rozwoju rynku żywności ekologicznej (por. tabele 1 i 3). Wprawdzie w bada-
niach prowadzonych w ostatnich latach (Żakowska-Biemans i in. 2017; Nestorowicz i in. 
2016) zarówno producenci, jak i dystrybutorzy tej kategorii żywności zauważają pozytywne 
zmiany w tym zakresie, jednak nadal występuje znacząca asymetria wiedzy między kon-
sumentami a oferentami. Szczególnie dotyczy to grupy konsumentów, którzy dokonują 
zakupów żywności ekologicznej niesystematycznie. Konsumenci, których można określić 
mianem heavy users, to grupa szczególnie świadoma, której wiedza na temat żywienia, żyw-
ności ekologicznej, znakowania tej kategorii produktów, certyfikacji jest znacznie powyżej 
przeciętnej (Nestorowicz i in. 2016). 
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Tabela 1
Bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce w świetle badań ilościowych 

Badania Bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej

Żakowska-Biemans, 
Gutkowska (2003)

Powody braku zainteresowania zakupem ekożywności:
−	 nie ma jej w sklepie, gdzie robię zakupy (30,9%)
−	 zbyt droga (26,6%)
−	 nie wiem, gdzie są sklepy z taką żywnością (25,7%)
−	 nie jestem zainteresowany zakupem (18,1%)
−	 nie potrafię odróżnić tej żywności od konwencjonalnej (15,1%)
−	 sklep z żywnością ekologiczną jest za daleko (14,3%)
−	 nie mam zaufania do tego typu żywności (11,9%)
−	 inne (11,2%)

SGGW (2009),  
za IMAS (2017a)

Bariery zakupu żywności ekologicznej:
−	wiedza na temat znakowania (20%)
−	 informacje o miejscach sprzedaży (14%)
−	 poziom cen (14%)
−	 dostępność (13%)
−	 zaufanie (4%)
−	 smak (2%)

Pilarczyk, 
Nestorowicz (2010)

Powody niekupowania żywności ekologicznej:
−	 droga (29,7%)
−	 nie zastanawiałem się (13,7%)
−	 nie spotkałem jej w sklepach (13,2%)
−	 nie zależy mi (12,8%)
−	 żywność nieekologiczna też jest zdrowa (11,4%)
−	mam własny ogródek (8,7%)
−	 nie wiem, czym różni się od zwykłej żywności (4,6%)
−	 nie mam zaufania (4,1%)
−	 inne (1,8%)

Matysik-Pyjas, Żmuda 
(2011)

Główne bariery zakupu żywności ekologicznej:
−	 za wysoka cena (82,65%)
−	 słaba dostępność (52,97%)
−	 brak wiedzy (36,07%)
−	 za mały asortyment (29,68%)
−	 nieodpowiedni smak (6,83%)

Żakowska-Biemans 
(2011)

Bariery zakupu żywności ekologicznej:
−	 dostępność (13,2%)
−	wiedza na temat znakowania (19,8%)
−	 informacje o miejscach sprzedaży (14,1%)
−	 poziom cen ekożywności (14,2%)
−	 zaufanie (4,3%)
−	 smak (2,4%)

Hermaniuk (2018) Przyczyny powstrzymujące konsumentów przed zakupem żywności ekologicznej 
(średnie dla skali 1-5, gdzie 1 - czynnik nieistotny, a 5 - bardzo istotny):
−	 zbyt droga 3,69
−	 trudno dostępna 3,00 
−	 nie wiem jak odróżnić ją od żywności tradycyjnej 2,37 
−	 nie wierzę w ekologiczność tej żywności 2,36
−	 nie wiem, gdzie można ją kupić 2,28 
−	 nie jestem zainteresowany żywnością ekologiczną 2,07 
−	 nie ma różnicy między żywnością ekologiczną i tradycyjną 1,93
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Badania Bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej

Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Sanoku 
(2015), za IMAS 
(2017a)

Powody rezygnacji z zakupu ekożywności:
−	wysoka cena (66%)
−	 brak odpowiedniego asortymentu w miejscu zakupu (18%)
−	 trudność w odróżnieniu od konwencjonalnej (16%)

Brągiel, Pisarek, 
Źródło-Loda (2015)

Powody, dla których respondenci nie kupują żywności ekologicznej:
−	wysoka cena (40,3%)
−	 niezadowalający asortyment (5,4%)
−	 nie ma jej w sklepie, gdzie najczęściej robię zakupy (24,8%)
−	 nie wiem, gdzie można ją kupić (10,9%)
−	 nie widzę różnicy (7%)
−	 trudnodostępna (11,6%)

Kułyk, Michałowska 
(2018)

Bariery zakupu żywności ekologicznej:
−	wysoka cena (31,1%)
−	 przyzwyczajanie do żywności konwencjonalnej (17,8%)
−	 niska dostępność (15,2%)
−	 brak świadomości ekologicznej (14,7%)
−	 zbyt mały asortyment (10,6%)
−	 niedostateczna promocja (10,6%)

IMAS (2017a) Przyczyny niekupowania żywności ekologicznej:
−	 za wysoka cena (64%)
−	 nie wierzę w to, że jest ekologiczna (25%)
−	wolę kupować produkty ze wsi/ lokalne (24%)
−	 nie mam takiej potrzeby (23%)
−	 niedostępna (16%)
−	 nie ufam certyfikatom (15%)
−	 sklepy z żywnością ekologiczną są za daleko (13%)
−	 nie wiem, gdzie kupić (11%)
−	 nie odróżniam żywności ekologicznej od innej (10%)
−	 niesmaczna (9%)
−	 zawiodłem się na jakości/ smaku (7%)

Żakowska-Biemans 
i in. (2017)

Powody niekupowania żywności ekologicznej:
−	 nie potrafię odróżnić ekożywności od innej (11,8%)
−	 nie wiem, gdzie znajdują się sklepy i stoiska z ekożywnością (8,7%)
−	w sklepie, w którym dokonuję zakupów, nie ma żywności ekologicznej (12,9%)
−	 sklep z taką żywnością znajduje się zbyt daleko od mojego miejsca zamieszkania 

(4,5%)
−	 zbyt droga (45,0%)
−	 nie smakuje mi (3,0%)
−	 nie mam zaufania do żywności ekologicznej (3,9%)

Grzybowska-
Brzezińska, 
Grzywińska-Rąpca 
(2018)

Bariery rozwoju konsumpcji żywności ekologicznej - zmiany między rokiem 2002 
a 2013:
−	 zbyt wysoka cena (spadek z 85% do 60%)
−	 graniczona dostępność w handlu detalicznym (spadek z 75% do 62%)
−	 zbyt wąski asortyment (spadek z 89% do 60%)
−	 brak zaufania do technologii pozyskiwania surowca (wzrost z 58% do 70%)
−	 brak promocji producentów żywności ekologicznej (spadek z 79% do 40%) 
−	 brak zaufania do walorów zdrowotnych żywności ekologicznej (spadek z 34% do 

32%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł przedstawionych w tabeli.
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Zróżnicowanie metodyki badań przedstawionych w tabeli 1 nie pozwala na bezpośrednie 
porównania danych pochodzących z różnych badań. Można jednak zaobserwować pewne 
prawidłowości. We wszystkich badaniach pojawiają się trzy główne bariery rozwoju ryn-
ku: wysokie ceny, ograniczona dostępność i wiedza konsumentów. Na pierwszym miejscu 
wymieniano najczęściej wysokie ceny tej żywności. Warto jednak zaznaczyć, że postrze-
ganie poziomu cen oraz skłonność do płacenia wyższych cen zależą od wiedzy konsumen-
tów na temat korzyści dostarczanych przez dany produkt. W wielu opracowaniach (Escher, 
Petrykowska 2016; Łuczka-Bakuła 2007; Matysik-Pejas, Żmuda 2011; Żakowska-Biemans 
i in. 2017) pojawiają się dane dotyczące postrzegania żywności ekologicznej, jej cech wy-
różniających. Żywność ekologiczna jest postrzegana bardzo podobnie jak żywność lokalna 
(Nestorowicz i in. 2016), co wskazuje na to, że nie do końca konsumenci znają jej wyróż-
niki, nie będą więc skłonni zapłacić wyższej ceny. A jak pisze Witek (2018), konsumenci 
są skłonni zaakceptować wyższą cenę tylko wtedy, gdy dostawcy w wiarygodny sposób 
przedstawiają korzyści dla konsumentów wybierających tę żywność. Warto zauważyć, że 
systematyczni nabywcy żywności ekologicznej lepiej postrzegają ekożywność niż osoby 
kupujące ją okazjonalnie lub niekupujące jej w ogóle (Nestorowicz i in. 2016).

Kolejną ważną barierą wymienianą przez respondentów jest ograniczona dystrybucja, 
która znów częściowo wiąże się z wiedzą konsumentów, gdyż część z nich deklarowała, że 
nie wie, gdzie taką żywność może nabyć. Jeżeli dodatkowo konsument nie zna oznaczeń 
żywności ekologicznej, to nawet jeżeli będzie dostępna w sklepie, w którym najczęściej robi 
zakupy, może jej nie zauważyć. Warto również dodać, że czynnik związany z ograniczoną 
dystrybucją traci na znaczeniu, od kiedy ekożywność jest na stałe w asortymencie sklepów 
dyskontowych i supermarketów2.

Na podstawie badań cytowanych wcześniej autorów można zauważyć, że dość często 
część atrybutów jest prawidłowo przypisywana ekożywności (np. nie zawiera sztucznych 
dodatków czy nie ma składników modyfikowanych genetycznie), ale stosunkowo rzadko 
wśród cech wyróżniających tę żywność pojawia się certyfikat ekologiczny. Przykładem 
mogą być wyniki badań przeprowadzone przez IMAS (2017). Zaledwie 16% ankietowa-
nych kojarzyło żywność ekologiczną z certyfikatem (skojarzenia ze wspomaganiem), przy 
podawaniu skojarzeń spontanicznych certyfikat wymieniony został przez 2% respondentów. 
Więcej danych na temat znajomości oznaczeń żywności ekologicznej znajduje się w tabeli 2.

Problemy z niedoborem wiedzy konsumentów nie są typowe tylko dla rynku polskiego. 
Bryła (2018) przytacza wyniki badań z innych krajów europejskich, w których też obserwu-
je się niedostatki w tym względzie. Warto zauważyć, że widoczna jest zależność między po-
ziomem znajomości Ekoliścia a wielkością rynku żywności ekologicznej w poszczególnych 
krajach (Eurobarometer 2012). 

2  Cytowane badania prowadzone były zanim żywność ekologiczna na stałe i w szerszym asortymencie zagościła na półkach 
m.in. Biedronki czy Lidla.
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Tabela 2
Znajomość oznaczeń żywności ekologicznej 

Źródło Rok 
badania Próba Główne wyniki

Matysik-Pejas, 
Żmuda (2011)

2010 219 klientów 
sklepów 
ekologicznych 
w Krakowie

22,8% respondentów nie kojarzyło żadnej jednostki certy-
fikującej ekożywność, najwięcej osób (41,6%) kojarzyło 
AgroBio Test Sp. z o.o. 

TNS Polska, za: 
Przybylak (2012)

2012 1000 Polaków 
w wieku 15+

14% Polaków wymienia certyfikat jako wyróżnik żywno-
ści ekologicznej

Eurobarometer 
(2012)

2012 26.593 
respondentów, 
w tym 1000 z Polski

12% - rozpoznawalność logo rolnictwa ekologicznego 
w Polsce. Niższy poziom odnotowano jedynie w Rumunii. 
24% - średnia unijna.

Nestorowicz 
(2017)

2013 444 mieszkańców 
Szczecina, Poznania 
i Lublina; dobór 
kwotowy

24,8% badanych zadeklarowało, że widziało wcześniej 
Ekoliść

Chudzian, 
Chatys (2014)

2013 200 osób do 39 roku 
życia, różne regiony 
Polski 

Prawie 80% badanych uważało, że nie umie rozróżnić 
znaków ekologicznych stosowanych na opakowaniach.
Znajomość Ekoliścia: spontaniczna (1/3 badanych), wspo-
magana (prawie ½).
Świadomość spontaniczna i wspomagana znaków 
ekologicznych stosowanych przez instytucje certyfikujące 
ekożywność kształtowała się na poziomie 30-33%. 
Wyjątek stanowił Ekoland (53%)

Nestorowicz 
(2017)

2014/
2015

189 studentów UEP; 
dobór celowy

52,4% badanych uznało, że Ekoliść informuje o przyzna-
niu produktowi certyfikatu przez niezależną instytucję 

Kaczorowska, 
Rejman, 
Nosarzewska 
(2018)

2016 146 osób 
oceniających swoją 
sytuację materialną 
co najmniej jako 
przeciętną

51% badanych rozpoznało Euroliść. 
Został on uznany za godny zaufania (średnia ocena 5,1 
w skali 7-punktowej)

IMAS (2017a) 2017 518 uczestników 
panelu imasonline, 
dobór kwotowy

Spośród 274 osób kupujących żywność ekologiczną co 
najmniej raz w miesiącu, 85% ma świadomość certyfikacji 
żywności ekologicznej.
Z 233 osób mających świadomość certyfikacji żywności 
ekologicznej 41% osób zna certyfikat ekologiczny. 
43 osoby poszukują zielonego listka na opakowaniu.
Wśród wszystkich badanych 33% zaznaczyło Ekoliść jako 
oznaczający żywność ekologiczną.

Żakowska-
Biemans i in. 
(2017)

2017 1424 osoby od-
powiedzialne lub 
współodpowiedzial-
ne za decyzje dot. 
kupna żywności

27,8% respondentów uznało Euroliść za znak wskazujący 
na ekologiczne pochodzenie żywności. 
Więcej osób wskazało na znak Teraz Polska (39%), Jakość 
i Tradycja (28,7%), które z ekologiczną żywnością nie 
mają nic wspólnego oraz na niemiecki znak potwierdzają-
cy ekologiczne pochodzenie produktu BIO Siegel (54%)

Dość znaczne różnice w niektórych przypadkach w poziomie znajomości oznaczeń wynikają ze zróżnicowanych 
metod, technik prowadzonych badań oraz doboru próby.
Źródło: jak w tabeli 1.
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Interesujące jest, że część badanych przedstawicieli strony podaży wskazuje, iż niedobo-
ry wiedzy dotyczą nie tylko strony popytu (por. tabela 3). Natomiast na ogólne niedostatki 
w zakresie przepływu informacji na rynku żywności ekologicznej zwracają uwagę również 
Łuczka-Bakuła i Smoluk-Sikorska (2010).

Tabela 3
Bariery rozwoju rynku ekożywności w Polsce w świetle badań jakościowych

Badania Bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej

Nestorowicz i in. 
(2016)

1. Główne bariery rozwoju rynku ekożywności wg producentów:
−	 brak dostatecznych środków finansowych i nadmierna formalizacja w prowadzeniu 

tej działalności 
−	 brak wsparcia ze strony państwa i ułatwień pozwalających na jej rozwój
−	 ograniczoność potrzebnego surowca 
−	 zbyt wysoka cena surowca
−	 brak wiedzy nabywców na temat właściwości biożywności, o miejscach zakupu
Rzadziej wymieniane były: brak promocji, traktowanie ekologii jako tematu tabu, brak 
rąk do pracy. 
2.  Najważniejsze ograniczenia rozwoju rynku wg dystrybutorów ekożywności:
−	 zbyt długa droga od rolnika do konsumenta
−	 nadmierna biurokracja przy pozyskiwaniu certyfikatów i uruchamianiu działalności
−	 brak promocji ekożywności i środków finansowych na jej prowadzenie
−	 brak dostatecznej wiedzy u większości nabywców.
3. Główne bariery wskazywane przez konsumentów: 
−	wysoka cena
−	 brak wiedzy nabywców 
−	 konieczność zmiany postaw i sposobów myślenia w sferze żywienia i zakupów
−	 trudności w dostępie do oferty (brak wyspecjalizowanych sklepów)
−	 brak działań promocyjnych i zachęt do zakupu.

IMAS International 
Sp. z o.o. (2017b)

1. Główne bariery wg ekspertów/ dystrybutorów:
−	 brak wiary w prawdziwość ekologicznej żywności
−	 brak wiedzy na temat certyfikacji oraz zalet zdrowotnych żywności ekologicznej 

w porównaniu z konwencjonalną
−	 brak zaufania do certyfikatów
−	 zbyt wysoka cena 
−	 brak ogólnodostępnych informacji na temat żywności ekologicznej.
2. Według konsumentów główne bariery to: 
−	 brak wiary w to, że żywność ekologiczna jest rzeczywiście uprawiana w sposób eko-

logiczny
−	 brak wiedzy na temat korzyści zdrowotnych 
−	wysoka cena
−	wygoda i brak czasu jako czynniki przemawiające za zakupem żywności gotowej do 

spożycia
−	 czarny PR w mediach mogący odstraszyć konsumentów niezdecydowanych
−	 brak reklamy w mediach
−	 atrakcyjniejsza i promowana w mediach żywność konwencjonalna

Żakowska-Biemans 
i in. (2017)

Główną barierą rozwoju wskazywaną przez przedsiębiorców była niska świadomość 
konsumentów, sprzedawców i producentów na temat ekożywności, jej wyróżników, 
sposobów produkcji i certyfikacji.

Źródło: jak w tabeli 1.
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Wiedza konsumentów nie tylko jest wymieniana jako bariera rozwoju rynku żywności 
ekologicznej. Jej podniesienie, co oznacza zminimalizowanie asymetrii wiedzy między kon-
sumentami a dostawcami, jest również wymieniane jako jeden z kluczowych czynników, któ-
re pozytywnie wpływają na rozwój rynku (Brągiel, Pisarek, Źródło-Loda 2015; Nestorowicz 
i in. 2016). Wiedza konsumenta jest wskazywana przez 90% badanych producentów jako 
najważniejsza determinanta postrzegania autentyczności produktów ekologicznych (Bryła 
2013). Żakowska-Biemans i in. (2017) wskazują, że zarówno producenci, jak i dystrybutorzy 
żywności ekologicznej twierdzą, że jej sprzedaż wzrośnie tylko wtedy, gdy konsumenci będą 
mieli wiedzę na temat tej kategorii produktów oraz sposobu jej wytwarzania. 

Podsumowanie

Podniesienie poziomu wiedzy konsumentów, a więc ograniczenie asymetrii wiedzy, 
jest kluczowym czynnikiem, który może wpłynąć na rozwój rynku żywności ekologicznej. 
Konsumenci, którzy znają walory ekożywności, jej wyróżniki na tle żywności konwencjo-
nalnej są bardziej skłonni do zaakceptowania wyższych cen tych produktów. Wiedza na 
temat certyfikatów oraz oznaczeń żywności ekologicznej pozwala natomiast na rozpoznanie 
tej żywności i świadomy wybór, zwiększa również zaufanie do tej żywności.

Aby minimalizować asymetrię wiedzy potrzebne są długofalowe działania w zakresie 
edukacji konsumentów, już od najmłodszych lat, oraz rzetelne informowanie o produk-
tach dostępnych na rynku, o różnicach między żywnością ekologiczną a konwencjonalną 
oraz procesach wytwarzania i certyfikowania tej pierwszej. Działania w tym względzie 
powinny być wynikiem współpracy między stroną rządową, producentami, dystrybutora-
mi, zrzeszeniami producentów, organizacji konsumenckich. Więcej na temat zaleceń do-
tyczących możliwości komunikowania walorów żywności ekologicznej oraz edukowania 
konsumentów piszą m.in. Żakowska-Biemans i in. (2017) oraz Nestorowicz i in. (2016) 
w raportach z badań współfinansowanych ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Warto przy tej okazji wskazać na dalsze kierunki badań, które pozwoliłyby nie tylko na 
stwierdzenie, że istnieje zależność między wiedzą a konsumpcją żywności ekologicznej, ale 
również na wykazanie, na ile wyższy poziom wiedzy jest przyczyną większej konsumpcji 
żywności ekologicznej oraz akceptacji wyższych cen tej żywności. 
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Knowledge Asymmetry and Development of the Organic Food Market 
in Poland

Summary

The organic food market in Poland is a market in the fast growth phase. Despite 
the organic food turnover is growing very dynamically, its share in the total sale of 
this food is still small. The aim of the article is to indicate the role of knowledge 
asymmetry in the organic food market in the process of development of this market. 
The paper is a review of the literature and results of research carried out in Poland 
over the last fifteen years. Based on them, it can be concluded that one of the main 
barriers to the development of the organic food market in Poland is the limited 
knowledge of consumers about organic food in general, its certification and logos. 
The lack of knowledge causes limiting of trust and a low willingness to pay higher 
prices compared to conventional food. The consumer education as well as reliable 
information about the characteristics and discriminants of organic food, the certifi-
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cation process are essential for the further development of the organic food market 
in Poland.

Key words: organic food market, knowledge asymmetry.

JEL codes: D82, Q13

Асимметрия знаний и развитие рынка экологических пищевых 
продуктов в Польше

Резюме

Рынок экологических пищевых продуктов в Польше – рынок в фазе роста. 
Товарооборот экологическими продуктами питания растет весьма динамич-
но, но их доля в продаже пищевых продуктов в целом по-прежнему невысо-
кая. Цель статьи – указать роль асимметрии знаний на рынке экологических 
пищевых продуктов в процессе развития этого рынка. Статья представляет 
собой обзор литературы и результатов исследований, проводимых в Польше 
в последние пятнадцать лет. На их основе можно констатировать, что один из 
барьеров развития рынка экологических продуктов питания в Польше – ог-
раниченные знания потребителей насчет экологических продуктов питания, 
их сертификации и маркировки. Нехватка знаний вызывает тоже ограничение 
доверия к информации, передаваемой производителями и дистрибьюторами 
этих продуктов, а также небольшую охоту платить более высокие цены по 
сравнению с конвенциональными пищевыми продуктами. Обучение потреби-
телей и добросовестное информирование их о свойствах и дискриминантах 
экологических продуктов питания, процессе их сертификации необходимы 
для дальнейшего развития рынка экологических пищевых продуктов в Поль-
ше.

Ключевые слова: экологические пищевые продукты, асимметрия знаний.
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