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Streszczenie
Rynek żywności ekologicznej jest najbardziej dynamicznym sektorem produkcji żywności na
świecie. Od początku lat dziewięćdziesiątych wzrasta około 20% rocznie. Rozwojowi tego
rynku towarzyszy wzrost zamożności społeczeństwa i świadomości konsumentów na temat
zdrowego stylu życia. Żywność konwencjonalna i skandale związane z jej produkcją
wpływają na to, że rosną potrzeby konsumentów na bezpieczną i zdrową żywność.
Słowa kluczowe: żywność ekologiczna, rynek żywności ekologicznej, eksport, import.
Key words: organic food, organic food market,export, import .
Summary
The organic food market is the most dynamical sector of food product on the world. The
organic food production increase from the beginning ninety’s years about 20% for each year.
Growth of organic food market depends for society's affluence and ecological awareness
about health life style. Conventional food and scandals connected with their productions to
intensify consumers needs on safe and health food.
Wstęp
Na świecie bardzo szybko wzrasta zainteresowanie żywnością i napojami
ekologicznymi. Ludzie kupują taki rodzaj żywności z wielu różnych powodów. Pierwszym z
nich jest własne zdrowie. W żywności przetworzonej można znaleźć dużo niebezpiecznych
substancji: substancji zapachowych i smakowych, nawozów, konserwantów, barwników czy
ulepszaczy.1 Zakupom żywności ekologicznej sprzyja także rozprzestrzenianie wiadomości o
dioksynie w kurczakach, hormonach w wołowinie, antybiotykach stosowanych częściowo
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legalnie dla opanowania chorób w intensywnej hodowli zwierząt, ale również nielegalnie jako środka pobudzającego wzrost, gąbczastym zwyrodnieniu mózgu (BSE), pryszczycy.
Współczesny konsument coraz częściej szuka wartości odżywczych w nabywanej
żywności, przywiązując coraz większe znaczenie do świeżości, smaku, ekologii i pochodzenia
produktu.2 Coraz częściej pyta sprzedawców, czy nabywane produkty zawierają jakieś
szkodliwe substancje i chętniej kupuje tradycyjnie robione wędliny i pieczywo, naturalnie
dojrzewający ser, warzywa, miody pitne, soki wyciskane z owoców nie znających chemii,
dżemy i konfitury oraz niepasteryzowane piwo.3
Rolnicy i producenci widząc szerokie zapotrzebowanie na żywność ekologiczną starają
się do tego zapotrzebowania dopasować asortyment. Klienci na półkach sklepowych mogą
znaleźć dużo produktów z napisem: „naturalny”, „zdrowy”, „prosto od chłopa”, „bez
konserwantów”, „z najczystszych terenów Polski” i „ekologiczny”. Słowa te czasami nie mają
pokrycia w produkowanych artykułach żywnościowych, są często nadużywane przez
producentów, którzy używając różnych chwytów marketingowych dla swoich produktów
chcą zwiększyć ich sprzedaż.
W rzeczywistości nie wystarczy by rolnik wyhodował marchewkę, kapustę czy inny
płód rolny bez stosowania nawozów sztucznych aby produkt był zakwalifikowany do
produktów ekologicznych. Taki produkt musi mieć certyfikat wydany przez specjalną
jednostkę. Dopiero kiedy fakt produkcji ekologicznej zostanie potwierdzony, producent
będzie mógł opatrywać swoją żywność specjalnym znakiem. Tylko certyfikat jest prawdziwą
gwarancją jakości żywności.
Co to właściwie jest żywność ekologiczna?
Żywność ekologiczna to żywność wyprodukowana w gospodarstwach i przetwórniach
podlegających certyfikacji na zgodność z zasadami rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa
ekologicznego.4 Biorąc pod uwagę aspekt składu chemicznego tej żywności, należy
stwierdzić, że żywność ekologiczna jest to taka żywność, która w swoim składzie zawiera co
najmniej 95% składników wyprodukowanych metodami ekologicznymi lub w pełni czystych
(tzn. surowców ekologicznych), lub zawiera co najmniej 70% tych składników, a pozostałe
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składniki pochodzenia rolniczego są dopuszczone do przetwórstwa prowadzonego metodami
ekologicznymi.56
Podobnie jak rolnicy, także sektor przetwórstwa musi spełniać określone wymagania, by
na produktach móc stosować logo i znakowanie wspólnotowe lub krajowe:7


produkcja musi opierać się głównie na składnikach pochodzenia rolniczego;



dozwolone nieekologiczne składniki rolnicze muszą być zatwierdzone przez Komisję
lub państwa członkowskie UE;



bardzo ograniczone ilości dodatków i substancji pomagających mogą być stosowane
tylko w określonych przypadkach zatwierdzonych przez Komisję;



stosowanie substancji aromatycznych i barwników jest niedozwolone;



składniki

ekologiczne

i

konwencjonalne

muszą

być

zawsze

oddzielnie

przechowywane, transportowane i przetwarzane.
Jak widzimy Eko-żywność musi spełnić szereg warunków. Warunki te zostały określone
przez szereg instytucji krajowych i zagranicznych, które zostaną charakteryzowane poniżej.
Udział żywności ekologicznej w rynku żywności konwencjonalnej
Gospodarka rynkowa jest skomplikowanym mechanizmem służącym koordynacji ludzi,
działań i przedsiębiorstw za pośrednictwem systemu cen i rynków, pozwalającym stworzyć
wspólne zasoby wiedzy i działań miliardów różnych jednostek.
W ekonomii przez rynek rozumie się całokształt stosunków handlowo - gospodarczych,
obejmujący sprzedaż i kupno towarów, wymianę kapitałów i usług. 8 Przez rynek żywności
ekologicznej rozumie się miejsce, w którym następuje konfrontacja ofert zakupu i sprzedaży
tej żywności.
Rynek produktów rolnictwa ekologicznego należy obecnie do najdynamiczniej
rozwijających się sektorów rynku produktów żywnościowych.9 Produkcja żywności
ekologicznej wzrasta od początku lat dziewięćdziesiątych średnio o 20% rocznie. Obszary
kontrolowanych upraw ekologicznych wynoszą ponad 51 mln ha. W 120 krajach świata
istnieje ponad 623 tysiące gospodarstw ekologicznych.
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Wykres 1. Rynek żywności ekologicznej w 2010 r. ( w mln Euro)

Źródło: Royal Wessanen nv Annual Report 2010, s. 12, Moakes, S and Lampkin, N (2009) Welsh Organic
Production and Market Report Jan 2009, Organic Centre Wales, IBERS, Aberystwyth University.

Największym europejskim rynkiem ekologicznym są Niemcy (rynek szacowany na 6
mln), następnie Francja (3 mln), Włochy (2,5 mln), Wielka Brytania (1,9 mln), Holandia (0,7
mln), Belgia (0,4 mln). Wysokość sprzedaży żywności ekologicznej w 2010 r. w Polsce
wyniosła 58,9 mln Euro.
Polski rynek żywności ekologicznej to: ok. 12 hurtowni z żywnością ekologiczną, 236
zakładów zajmujących się przetwórstwem żywności ekologicznej, 170 tys. hektarów
uprawianych metodami ekologicznymi, 15,2 tys. producentów rolnych, 500 sklepów
wyspecjalizowanych w sprzedaży zdrowej żywności.10
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Eksport i import żywności ekologicznej w Europie
Na rynku żywności ekologicznej istnieją problemy z dostosowaniem relacji popytowo –
podażowych różnych produktów, które wynikają z charakteru tego rynku i jego cech
strukturalnych:11
1. w przypadku istnienia popytu na niektóre produkty producenci nie zawsze reagują
odpowiednim wzrostem podaży (zbyt mała liczba producentów danej żywności
ekologicznej), w rezultacie czego, albo dochodzi do niezaspokojenia popytu, albo też
rynek musi być uzupełniany importem; dotyczy to szczególnie popytu na mięso, który
w wielu krajach nie jest dostatecznie zaspokojony ze względu na niedostateczną
podaż;
popyt na żywność ekologiczną w niektórych krajach (Austria, Dania, Szwecja,
Szwajcaria) wzrasta zbyt gwałtownie (10-40% rocznie), co również powoduje, że
krajowi producenci nie są w stanie zaspokoić popytu i żywność ekologiczną importuje
się z innych krajów;12
Wykres 2. Duński import produktów ekologicznych z wybranych krajów (w DKK)
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2. istnieją trudności adaptacyjne po stronie podaży wynikające z pewnej niedojrzałości
infrastruktury w przetwórstwie przy wciąż stosunkowo małej produkcji (np.
przetwórstwa mięsnego), bazy magazynowej przystosowanej do specyfiki produktów
ekologicznych (podatnych na szybkie psucie) oraz dystrybucji zapewniającej ciągłość
zaopatrzenia na różnych ponadlokalnych poziomach; ponadto niektóre kraje nie mają
wystarczającej własnej produkcji żywności ekologicznej np. Belgia – 0,48 obszaru
zasiewu i 50% importu, Wielka Brytania – 0,34% - 70% importu;13
3. występują problemy wynikające z przestrzennych niedostosowań popytu i podaży
wewnątrz Unii Europejskiej – w niektórych krajach odczuwa się deficyt podaży
owoców, podczas gdy w tym samym czasie w krajach południowych (Portugalia,
Włochy) producenci mają problemy z ich sprzedażą i nadwyżkami; podobne trudności
dostosowawcze występują na rynku mleka, w przypadku którego Szwajcaria, Austria,
Holandia i Dania mają nadwyżki, a w innych krajach nie udaje się zaspokoić popytu
konsumpcyjnego;
Wykres 3. Popyt i podaż na mleko ekologiczne w Szwajcarii
Popyt i podaż na mleko ekologiczne w Szwajcarii
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Źródło: BIO SUISSE (2006) Milk Market.
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4. prowadzi do sprzedaży części produktów po takiej samej cenie jak produktów
konwencjonalnych (w 2001 r. dotyczyło to 32% produkcji mleka ekologicznego w
Unii Europejskiej, 25% wieprzowiny w Danii i Finlandii).
Występowanie takich trudności prowadzi do tego, że poziom krajowej konsumpcji jest
regulowany importem lub eksportem żywności ekologicznej w zależności od kraju i produktu.
30% żywności ekologicznej w Polsce pochodzi z importu14
Udział żywności ekologicznej w całkowitym obrocie żywnością różni się istotnie w
poszczególnych grupach produktów. Dla niektórych produktów udział ten jest znacznie
wyższy niż dla innych. Jego poziom jest także zróżnicowany w poszczególnych krajach np. w
przypadku zbóż największym udziałem charakteryzowały się Dania (8,4%), Finlandia (4,1%)
i Austria (4,0%), podczas gdy w Portugalii, Grecji i Hiszpanii odnotowano relatywnie niski
udział

w

większości

grup

produktów.15

Dlatego

ważne

znaczenie

procesach

dostosowawczych na rynku żywności ekologicznej odgrywa import i eksport żywności
ekologicznej.
Importowana żywność ekologiczna obejmuje:16


produkty głównie egzotyczne – nie produkowane w krajach do których są
sprowadzane tj. kawa, kakao, herbata, egzotyczne owoce i warzywa (świeże i
przetworzone – soki owocowe, koncentraty), różnorodne przyprawy i zioła, suszone
owoce i orzechy, importowane całym rokiem np. banany, ananasy, papaje, mango,
kiwi, śliwki.



produkty sezonowe (żywność sezonowa) – takie jak świeże owoce i warzywa, które
występują w kraju, ale w innym i krótkim okresie; produkowane na innej półkuli;



produkty wytwarzane także w danym kraju tj. owoce, warzywa, których czasem może
być mniej – wahania pogody, zachowań konsumentów lub więcej – wzrasta popyt, a
kraj nie posiada produktu by go zaspokoić;



produkty nowe lub specjalne tj. wysokiej jakości ekologiczne wina (Argentyna, Chile,
Południowa Afryka), produkty etniczne wzbudzające zainteresowanie i popularność.

W 2001 roku Unia Europejska była importerem ekologicznych zbóż, ziemniaków, warzyw
i owoców, wołowiny, drobiu, baraniny i koziego mięsa, natomiast eksporterem oliwy z
oliwek, wina, mleka, niektórych gatunków sera, wieprzowiny i jaj. Wśród krajów
14
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europejskich udział importu żywności ekologicznej jest największy w Wielkiej Brytanii i
wynosi – 70%, Niemczech – 60% i Danii – 25%. W imporcie tym dominują soki, warzywa i
owoce, przetwory zbożowe oraz odżywki dla dzieci.
Eksport i import żywności ekologicznej w Polsce
Eksport

polskich

produktów

ekologicznych

istnieje

od

połowy

lat

dziewięćdziesiątych, niemniej jednak jego udział w ogólnym eksporcie jest znikomy.
Przyczyną tego jest rozproszona i mała liczba gospodarstw oraz przetwórni ekologicznych,
które nie są w stanie dostarczyć odpowiedniej wielkości jednorodnych produktów o właściwej
jakości. Poza tym w przypadku eksportu polskich produktów ekologicznych na rynki UE
niezbędne są dodatkowe kontrole gospodarstw produkujących i eksportujących te produkty
przez upoważnionych inspektorów unijnych jednostek kontrolnych.17 Ograniczeniem są
również wysokie koszty uzyskania unijnego certyfikatu żywności ekologicznej (od 1 do 2 tys.
zł.)
Widoczny udział w eksporcie produktów ekologicznych ma polska spółka SYMBIO z
Lublina, która zajmuje się skupem zakontraktowanej produkcji. Firma należy do grona
najbardziej liczących się producentów ekologicznej żywności i jest uważana za największego
dostawcę ekologicznych owoców miękkich w formie mrożonej w Europie. Eksportuje rocznie
blisko 1800 ton truskawek i malin oraz prawie drugie tyle marchwi, cebuli, porów, cukinii,
brokułów, kalafiorów, fasolki i koncentratu jabłkowego. Ponad 95% jej produktów trafia na
eksport – z tego ponad 30% do USA, a reszta na rynki europejskie, takich państw jak: Anglia,
Holandia, Szwajcaria, Szwecja, Dania, Finlandia, Włochy, Niemcy i Francja. Głównymi jej
partnerami są firmy z grona najbardziej liczących się w poszczególnych państwach: np. w
USA to m.in.: General Mills (5–6 co do wielkości sieć handlująca żywnością) oraz potentat w
branży produktów ekologicznych Stonefields Farms.
Eksportem żywności ekologicznej zajmuje się także firma Rol-Eko Ltd., która w
okresie ostatnich trzech lat wyeksportowała ponad 400 ton produktów żywnościowych,
między innymi mrożonych owoców i warzyw.
Produkty mające zbyt w UE to przede wszystkim: owoce do dalszego przetwórstwa w
stanie zamrożonym, głównie – czerwone i czarne porzeczki, truskawki, borówka i inne owoce
jagodowe uprawne jak jeżyna bezkolcowa, malino-jeżyna, porzeczko-agrest, czarna malina,
aronia, malina całorocznie owocująca (Polan) oraz dziko rosnące jabłka, śliwki i zioła
(głownie nasiona ogórecznika, wiesiołka, czarnuszki i kminku) i inne rośliny lecznicze
17
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(mięta, melisa, rumianek). Ponadto eksportuje się cebulę, suszone warzywa, kawę cykoriowozbożową, sok jabłkowy, grykę i proso.18
Wykres 4. Eksport żywności ekologicznej z Polski

USA

Wielka
Brytania
Niemcy

POLSKA

Holandia
Francja

Szwajcaria Austria

Hiszpania
Źródło: A. Tymiński, Rynek produktów ekologicznych na świecie oraz w Polsce, Strategia Doliny Ekologicznej
Żywności, Projekt WSPA 31.01.2005.

Największym rynkiem zbytu są Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Hiszpania, Stany
Zjednoczone szybki rozwój rynku notuje się również w Austrii i Szwajcarii.19
Polski rynek żywności ekologicznej jest ubogi i charakteryzuje się niewielkim
asortymentem. W Polsce wytwarza się mniej niż 300 produktów ekologicznych (w wielu
krajach Europy Zachodniej ponad 10 tys.) z czego większość stanową różne odmiany
przetworów zbożowych, płatków i kasz.20 Dlatego potrzeby polskich konsumentów żywności
ekologicznej zaspokajane są w znacznym stopniu przez import. Importowi sprzyja również
sezonowość owoców i warzyw, brak owoców egzotycznych, brak infrastruktury
technologicznej w Polsce (przechowalni, chłodni, suszarni).
Zakończenie
18
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19
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20
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Żyjemy w czasach kiedy rozwój cywilizacyjny doprowadził do oderwania człowieka
od natury i wtłoczył go w nienaturalny świat nie przystający do naturalnych potrzeb
człowieka (modyfikacje genetyczne żywności, przedłużanie terminów przydatności,
chemizacja rolnictwa). Wzrost zamożności społeczeństwa oraz zwiększenie świadomości
konsumenta na temat jakości żywności, bezpieczeństwa i jej wpływu na zdrowie wywołują
rozwój rynku żywności ekologicznej. Żywność ekologiczna charakteryzuje się wyższą
zawartością substancji pożądanych dla zdrowia - w porównaniu do konwencjonalnej zawiera
więcej składników odżywczych, witamin, substancji mineralnych a mniej zanieczyszczeń i
wody. Jest bezpieczna dla organizmu i dla społeczeństwa.
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