
183Uwarunkowania rozwoju systemu dystrybucji ¿ywno�ci...STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU
Roczniki Naukowe l  tom  XII  l  zeszyt   4

Karol Kociszewski, Ma³gorzata �liczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu

UWARUNKOWANIA ROZWOJU SYSTEMU DYSTRYBUCJI ¯YWNO�CI
EKOLOGICZNEJ W POLSCE NA TLE SYTUACJI W UNII EUROPEJSKIEJ

DEVELOPMENT OF ORGANIC FOOD DISTRIBUTION SYSTEM IN POLAND
AT THE BACKGROUND OF SITUATION IN THE EUROPEAN UNION

S³owa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich, rynki
produktów ekologicznych
Key words: organic farming, sustainable rural development, ecological products markets

Synopsis. W wyniku akcesji do UE poprawi³y siê warunki rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, jednak
istotnym czynnikiem tego procesu jest równie¿ system dystrybucji. Celem artyku³u jest identyfikacja najwa¿niej-
szych uwarunkowañ kszta³towania siê tego systemu na tle tendencji obserwowanych na rynku ¿ywno�ci ekolo-
gicznej. Opisano trendy wzrostowe, dotycz¹ce rynku w UE i w Polsce oraz scharakteryzowano zmiany systemu
dystrybucji produktów ekologicznych. W wyniku analizy popytu, poda¿y i systemu dystrybucji stwierdzono, ¿e
wystêpuj¹ sprzyjaj¹ce perspektywy dla rozwoju rynku ¿ywno�ci ekologicznej w Polsce. Aby to nast¹pi³o potrzeb-
ny jest postêp w zakresie funkcjonowania systemu dystrybucji, który w chwili obecnej mo¿e byæ czynnikiem
ograniczaj¹cym. Na podstawie wyników badañ, mo¿na stwierdziæ, ¿e najbardziej po¿¹danym kierunkiem jest
zwiêkszenie ilo�ci sklepów specjalistycznych.

Wstêp
Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej (UE) wi¹¿e siê z istotnymi zmianami w zakresie czyn-

ników, wp³ywaj¹cych na rozwój rynku ¿ywno�ci ekologicznej. Dotyczy to g³ównie strony poda¿y,
na któr¹ oddzia³uj¹ regulacje i instrumenty polityki UE, szczególnie dotacje dla rolników posiada-
j¹cych certyfikat rolnictwa ekologicznego i uczestnicz¹cych w programach rolno-�rodowisko-
wych. Dla rozwoju rynku równie istotna jest strona popytu i w tym aspekcie tak¿e mo¿na siê
spodziewaæ korzystnych zmian zwi¹zanych z procesem konwergencji gospodarczej. Zak³adaj¹c, ¿e
popyt i poda¿ bêd¹ wzrastaæ, dla rozwoju rynku niezbêdny jest skutecznie funkcjonuj¹cy system
dystrybucji. Celem artyku³u jest identyfikacja najwa¿niejszych uwarunkowañ kszta³towania siê
tego systemu na tle tendencji obserwowanych na rynku ¿ywno�ci ekologicznej w UE i w Polsce.

Metodyka badañ
W artykule zastosowano analizê opisow¹ uwarunkowañ wp³ywaj¹cych na popyt i poda¿ ¿yw-

no�ci ekologicznej w skali miêdzynarodowej i makroekonomicznej, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem czynników pozacenowych i roli regulacji oddzia³uj¹cych na obie strony rynku. Wykorzysta-
no przy tym dane statystyczne, �ród³a wtórne oraz wyniki badañ, zarówno zrealizowanych przez
autorów, jak i przeprowadzonych przez innych badaczy w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Tendencje zwi¹zane z rynkiem rolniczych produktów ekologicznych
w Unii Europejskiej

Rynek ¿ywno�ciowych produktów ekologicznych jest jednym z najszybciej rozwijaj¹cych siê
segmentów rynku ¿ywno�ci w UE i USA. W obu krajach, w 2003 r. (czyli w przededniu akcesji
Polski do UE) sprzedano tego typu asortyment o warto�ci 19 mld euro (w tym w UE 10 mld euro),
co stanowi³o 95% �wiatowej poda¿y. W 2009 r. warto�æ sprzeda¿y w USA wynios³a ju¿ oko³o 17 mld
euro, a w UE 19 mld euro [Soil associacion� 2010]. W latach 2003-2009, dominacja USA i UE na
�wiatowym rynku ¿ywno�ci ekologicznej zwiêkszy³a siê (udzia³ wzrós³ do 98%). Pozosta³e kraje
wytwarzaj¹ produkcjê o warto�ci nieca³ego mld euro, co stanowi oko³o 2% globalnej poda¿y.
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Wed³ug powy¿ej przedstawionych danych, warto�æ sprzeda¿y produkcji rolnictwa ekologicznego
w UE, w ci¹gu ostatnich sze�ciu lat wzros³a o 90%, co jest efektem wysokiej, �redniorocznej stopy
wzrostu. Przyk³adowo, w 2008 roku wynios³a ona 10% [Schaack 2010]. Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e
zarówno udzia³ ¿ywno�ci ekologicznej w ca³kowitym obrocie ¿ywno�ci, jak i stopy wzrostu produkcji,
ró¿ni¹ siê znacznie w poszczególnych krajach pañstwach cz³onkowskich. Najwiêkszy udzia³ w rynku
notuje siê w Danii (6,7%), Austrii (5,3%), Szwecji (3,4%) i w Niemczech (3,4%), gdzie warto�æ sprzeda¿y
jest najwiêksza w ca³ej UE i stanowi ponad 30% wspólnotowego rynku ¿ywno�ci ekologicznej (prawie
6 mld euro rocznie). Najmniejszy udzia³ w krajowych rynkach ¿ywno�ciowych notuje siê w krajach
Europy Po³udniowej (oko³o 0,5%), za wyj¹tkiem W³och i Europy �rodkowo-wschodniej (0,1-1,0%).
Interesuj¹cym zjawiskiem jest silny wzrost warto�ci sprzeda¿y w krajach o najwiêkszym udziale produk-
tów ekologicznych w rynku. W okresie 2007-2008, w Danii nast¹pi³ wzrost o 29%, w Szwecji o 38%, a w
Niemczech o 10% (wyj¹tkiem s¹ Czechy, gdzie przy 0,8% udzia³u w rynku nast¹pi³ wzrost sprzeda¿y o
40%) [Schaack 2010]. Mo¿e to �wiadczyæ o tendencji do kumulatywnej ekspansji rynku w pañstwach
wysoko rozwiniêtych, co oznacza korzystne w sensie prowzrostowym wzajemne oddzia³ywanie poda¿y
i popytu. Im wiêkszy jest udzia³ produktów ekologicznych w rynku, tym s¹ bardziej dostêpne, a konsu-
ment jest bardziej �wiadomy w zakresie oferty i bardziej zainteresowany kupnem. Prawdopodobnie
wystêpuje pozytywne sprzê¿enie zwrotne pomiêdzy rozwojem systemu dystrybucji i wzrostem popytu.
Nale¿y zwróciæ uwagê równie¿ na to, ¿e najwiêkszy udzia³ w rynku i najwiêkszy wzrost sprzeda¿y
¿ywno�ci ekologicznej wystêpuje w krajach o najwy¿szym dochodzie per capita. Jako, ¿e tego rodzaju
konsumpcja wi¹¿e siê z zaspokojeniem wy¿szych potrzeb (pod wzglêdem walorów smakowych, od¿yw-
czych i zdrowotnych) w stosunku do spo¿ycia ¿ywno�ci konwencjonalnej, opisywane zjawisko mo¿e
�wiadczyæ o tym, ¿e popyt na ¿ywno�æ ekologiczn¹ charakteryzuje siê wysok¹ elastyczno�ci¹ docho-
dow¹. Mo¿e to oznaczaæ, ¿e zgodnie z prawem Engla bêdzie wzrasta³ udzia³ wydatków na produkty
ekologiczne w dochodach ludno�ci pañstw, znajduj¹cych siê na �cie¿ce wzrostu gospodarczego. W
tym aspekcie, istotny jest te¿ kontekst wysokiej �wiadomo�ci ekologicznej i rosn¹cej potrzebie czyste-
go �rodowiska w krajach bogatych, dziêki czemu ro�nie w nich sk³onno�æ do zap³aty za dobra przyjazne
�rodowisku1. Mo¿na spodziewaæ siê wzrostu popytu na ¿ywno�æ ekologiczn¹ w krajach o �rednim
poziomie dochodu per capita, które bêd¹ zbli¿aæ siê pod tym wzglêdem do �redniej unijnej. Przyk³adem
mo¿e byæ wspomniany dynamiczny wzrost sprzeda¿y w Czechach.

U podstaw rozwoju rynku ¿ywno�ci ekologicznej w UE nale¿y upatrywaæ równie¿ czynnik regu-
lacji. W tym kontek�cie, istotnym wydarzeniem by³o uchwalenie przez Radê EWG, Rozporz¹dzenia
2092/91 reguluj¹cego zasady jej produkcji i atestacji (uaktualnionego Rozporz¹dzeniem Rady 834/
2007). Dziêki jego zapisom usankcjonowano metody produkcji rolnictwa ekologicznego na gruncie
systemu prawnego UE, co w aspekcie poda¿y przyczyni³o siê stabilizacji warunków produkcji i
konkurencji, a po stronie popytu do uwiarygodnienia oznakowania ¿ywno�ci ekologicznej w odbio-
rze konsumentów (stymuluj¹c¹ rolê odegra³o unijne logo ¿ywno�ci ekologicznej, które zostanie za-
st¹pione nowym znakiem od lipca 2010). Jednocze�nie, UE realizuje inne dzia³ania na rzecz wsparcia
poda¿y. Dodatkowe wsparcie finansowe dla rolników (�rednio 183 euro na hektar), w ramach progra-
mów rolno-�rodowiskowych, II filaru wspólnej polityki rolnej UE (WPR) wynosi ogó³em ponad 0,5
mld euro rocznie dla ca³ej Unii [Dimitri, Oberholtzer 2005]. Wp³ynê³o to na sta³y i dynamiczny wzrost
ilo�ci gospodarstw oraz wolumenu produkcji ekologicznej, dziêki czemu, do 2005 roku udzia³ rolników
ekologicznych w ca³kowitej liczbie gospodarstw rolnych �starych pañstw cz³onkowskich� (UE-15)
osi¹gn¹³ �rednio 4%, a udzia³ powierzchni upraw 3,8% w ca³kowitym obszarze u¿ytków rolnych.
Producenci ekologiczni, najwiêkszy udzia³ we wszystkich gospodarstwach stanowi¹ w Austrii (po-
nad 12%) oraz w Danii i Finlandii (w obu krajach ponad 6%). Najwiêkszy udzia³ powierzchni upraw
ekologicznych w ca³kowitych u¿ytkach rolnych równie¿ wystêpuje w Austrii (15,7%) oraz w Szwecji
(10%) i W³oszech (9%). W wyniku dwóch ostatnich etapów rozszerzenia Wspólnoty, czyli przyst¹-
pienia pañstw o relatywnie i bezwzglêdnie niewielkiej liczbie producentów ekologicznych, wska�nik
ich udzia³u w ogólnej liczbie gospodarstw zmniejszy³ siê (w UE - 27 w 2007 roku wyniós³ 1,3%). Nie
zmienia to jednak tendencji wzrostowej w zakresie liczby gospodarstw i powierzchni, które w latach
2007-2008 zwiêkszy³y siê odpowiednio o: 9,5 i 7,4%. W tym samym okresie, najwiêkszy przyrost
powierzchni zanotowano w Hiszpanii (33%) i w Bu³garii (22%). Znaczny wzrost zanotowano tak¿e na
S³owacji (19%) i Wêgrzech (15%) [Rohner-Thielen 2010].

1 Sk³onno�æ do zap³aty � WTP � Willigness to Pay [Fiedor 2002].
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Rynek produktów ekologicznych w krajach UE podlega sukcesywnemu wzrostowi. Wp³ywaj¹
na to korzystne tendencje wystêpuj¹ce, zarówno po stronie popytu, jak i po stronie poda¿y. Po
stronie popytu, nale¿y zwróciæ uwagê na rosn¹ce oddzia³ywanie czynników pozacenowych, a
szczególnie dochodu konsumenta, jego �wiadomo�ci ekologicznej, jako�ci produktu, a tak¿e regu-
lacji unijnych, które t¹ jako�æ zapewniaj¹ i promuj¹. Po stronie poda¿y, zauwa¿alna jest rosn¹ca
liczba producentów i powierzchnia upraw. Oprócz rosn¹cego popytu, istotnym czynnikiem wzmac-
niaj¹cym tê tendencjê s¹ p³atno�ci II filaru WPR.

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce
Bior¹c pod uwagê fakt objêcia polskiego rolnictwa regulacjami i instrumentami tej polityki oraz

prawdopodobne zmiany postaw i preferencji konsumentów ¿ywno�ci mo¿na spodziewaæ siê dalsze-
go rozwoju rynku ¿ywno�ci ekologicznej. W Polsce, rynek ten znajduje siê w pocz¹tkowej fazie
rozwoju, przy czym mo¿na zaobserwowaæ korzystne tendencje jego ewolucji. �wiadczy o tym m.in.
obserwowany w ostatnich latach (a szczególnie od momentu przyst¹pienia do UE) znacz¹cy wzrost
liczby producentów ¿ywno�ci ekologicznej. Dane ilustruj¹ce tê tendencje przedstawiono w tabeli 1.
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Najwiêkszy przyrost ilo�ci gospodarstw wyst¹pi³ w latach 2004 i 2005 roku, kiedy rolnicy
zaczêli otrzymywaæ unijne dotacje dla produkcji ekologicznej. Dotacje by³y najwa¿niejszym czyn-
nikiem wp³ywaj¹cym na decyzje rolników odno�nie przestawiania siê na metody rolnictwa ekolo-
gicznego. Potwierdzaj¹ to wyniki badañ prowadzonych przez jednego z autorów opracowania
[Kociszewski 2010]. Pomimo znacz¹cego wzrostu liczby gospodarstw ekologicznych, ich udzia³ w
ogólnej liczbie polskich gospodarstw (oko³o 1%) w dalszym ci¹gu kszta³tuje siê na niskim poziomie
w porównaniu do pañstw UE-15. Zwa¿ywszy jednak na korzystne warunki (du¿¹ liczbê niewielkich
powierzchniowo gospodarstw, ich specyfikê zwi¹zan¹ z ekstensywnymi metodami produkcji, ro-
dzinnym charakterem, a tak¿e wystêpuj¹ce czêsto nadwy¿ki zasobów pracy i stosunkowo niewielki
dotychczas zakres degradacji �rodowiska na obszarach wiejskich) mo¿na stwierdziæ, ¿e istnieje w
Polsce istotny potencja³ dla dalszego rozwoju produkcji ekologicznej. Mog¹ to potwierdzaæ wspo-
mniane wyniki badañ, wed³ug których 16% (reprezentatywnej próby) rolników konwencjonalnych
na Dolnym �l¹sku by³ zainteresowanych przestawieniem gospodarstwa na metody rolnictwa eko-
logicznego. Istotn¹ barier¹ rozwoju rynku jest niewielka liczba przetwórni, co ogranicza mo¿liwo�ci
zbytu producentom (zdarzaj¹ siê sytuacje, producenci s¹ zmuszeni do sprzeda¿y ¿ywno�ci do
przetwórni zajmuj¹cej siê produkcj¹ konwencjonaln¹).

Spodziewany w �rednio i d³ugookresowej perspektywie wzrost dochodów polskiego spo³eczeñ-
stwa i pogarszaj¹ca siê wraz z intensyfikacj¹ rolnictwa jako�æ ¿ywno�ci konwencjonalnej mo¿e powo-
dowaæ nasilenie korzystnych tendencji po stronie popytu. W ostatnich latach ¿ywno�æ ekologiczna
stopniowo w³¹czana jest do miêdzynarodowego handlu i w tym kontek�cie równie¿ mo¿na upatry-
waæ szans dla wzrostu eksportu polskich produktów szczególnie na rynki unijne. Niezale¿nie od tego,
nale¿y przyj¹æ, ¿e najwiêksza grupa odbiorców pozostanie na rynku wewnêtrznym, wiêc potrzebny
jest odpowiednio rozwiniêty system dystrybucji, który skutecznie ³¹czy³by popyt z poda¿¹.

Dystrybucja produktów ekologicznych w Unii Europejskiej
W�ród producentów ¿ywno�ci ekologicznej rozwinê³y siê takie systemy sprzeda¿y, jak: sprze-

da¿ bezpo�rednia przy gospodarstwie rolnym, niezale¿ne ma³e sklepy detaliczne (osiedlowe, wiej-
skie), sklepy farmerskie, wyspecjalizowane sklepy detaliczne z ¿ywno�ci¹ ekologiczn¹, sklepy
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wielkopowierzchniowe, wielkie sieci sprzeda¿y detalicznej, hurtownie, kiermasze, targi, zamawianie
pocztowe, telefoniczne i elektroniczne.

Na najwiêkszym europejskim rynku, w Niemczech, za pomoc¹ sprzeda¿y bezpo�redniej sprze-
daje siê g³ównie warzywa, owoce, mleko i jego przetwory, jaja i produkty zbo¿owe. Producenci za
silne strony tego rodzaju dystrybucji uznaj¹ mo¿liwo�æ uzyskania korzystnej ceny (w wyniku
przejêcia ca³ej warto�ci dodanej), niskie koszty sprzeda¿y, elastyczno�æ w ustalaniu poziomu cen,
szybki zbyt produktów i dostêp do opinii klienta [£uczka-Baku³a 2007]. Za s³ab¹ stronê uznali
przede wszystkim ograniczon¹ mo¿liwo�æ stymulowania wzrostu popytu. Sposobem zbli¿onym do
sprzeda¿y bezpo�redniej jest prowadzenie sklepu przez gospodarstwo. Asortyment takiego sklepu
jest wiêkszy, gdy¿ czê�æ sprzedawanych tam produktów pochodzi od okolicznych rolników, którzy
wspó³pracuj¹ z w³a�cicielami sklepu. Do�æ popularn¹ form¹ sprzeda¿y bezpo�redniej jest równie¿
sprzeda¿ produktów na targowisku, w trakcie kiermaszów i festynów. Stosunkowo now¹ form¹ jest
dostawa do domu, która polega na tym, ¿e rolnik dowozi towar do klienta (za dodatkow¹ op³at¹).
Taka forma sprzeda¿y mo¿e równie¿ wystêpowaæ w formie abonamentu (systemu abonamentowe-
go), którym najczê�ciej objête s¹ warzywa i owoce i jaja. Sprzeda¿ abonamentowa polega na coty-
godniowym dostarczeniu okre�lonych produktów do domu konsumenta lub do sklepu z ¿ywno-
�ci¹ ekologiczn¹. Tego rodzaju sprzeda¿ jest do�æ dobrze rozpowszechniona w Holandii, gdzie
istnieje nowy system sprzeda¿y bezpo�redniej: klient kupuje za okre�lon¹ kwotê �kurê ekolo-
giczn¹� od której raz w tygodniu w sklepie z ¿ywno�ci¹ ekologiczn¹ mo¿na odbieraæ jajka. W
zale¿no�ci od kwoty, kurê �posiadamy� przez miesi¹c, dwa lub d³u¿ej.

Sprzeda¿ w sklepach z ¿ywno�ci¹ ekologiczn¹ (sklepy specjalistyczne) jest kana³em dystrybu-
cji sprzeda¿y, który prê¿nie rozwija siê w ostatnich latach. Najwiêksz¹ zalet¹ sklepów specjalistycz-
nych z ¿ywno�ci¹ ekologiczn¹ jest wiarygodno�æ oferowanych produktów. Tego rodzaju sklepy
dziel¹ siê na dwie grupy: sklepy oferuj¹ce oprócz ¿ywno�ci ekologicznej inne produkty (np. ko-
smetyki), których wspóln¹ cech¹ jest korzystny wp³yw na zdrowie oraz sklepy oferuj¹ce w g³ównej
mierze ¿ywno�æ ekologiczn¹, a w szczególno�ci �wie¿e produkty. Du¿¹ popularno�ci¹ sklepy spe-
cjalistyczne ciesz¹ siê w Niemczech i we Francji, gdzie maj¹ ugruntowan¹ pozycjê i grupê sta³ych
klientów. Sklepy specjalistyczne góruj¹ nad sprzeda¿¹ bezpo�redni¹ z takich powodów, jak: kon-
centracja du¿ego asortymentu produktów ekologicznych w jednym miejscu, wiêkszy profesjonali-
zmu sprzeda¿y, pos³ugiwanie siê instrumentami marketingowymi i wzrost znaczenia atrakcyjno�ci
ekspozycji. Ze wzglêdu na wysok¹ mar¿ê, cena produktów w sklepach specjalistycznych jest
wy¿sza, a sam producent osi¹ga ni¿sz¹ cenê. Tego rodzaju sprzeda¿ opiera siê na sukcesywnych
dostawach, co w przypadku niektórych rolników jest bardzo trudne do spe³nienia.

W pocz¹tkowym okresie kszta³towania siê rynku ¿ywno�ci ekologicznej uwa¿ano, ¿e specjali-
styczne sklepy s¹ jedynym w³a�ciwym miejscem sprzeda¿y tej ¿ywno�ci drog¹ po�redni¹. Wraz z
biegiem lat opinia ta zosta³a zmieniona � ros³o przekonanie o potrzebie wchodzenia w konwencjo-
nalne struktury handlu. Wprowadzenie ¿ywno�ci ekologicznej do supermarketów, a w pó�niej-
szych latach do hipermarketów zainicjowano na pocz¹tku 80-tych lat XX wieku. W celu wyodrêb-
nienia ¿ywno�ci ekologicznej w sklepach konwencjonalnych powsta³y wydzielone stoiska i dzia³y
z doradztwem handlowym dla ¿ywno�ci ekologicznej, starano siê równie¿ aby produkty ekologicz-
ne mia³y czytelne oznakowanie, potwierdzaj¹ce ich pochodzenie. Do silnych stron sprzeda¿y ¿yw-
no�ci ekologicznej w supermarketach nale¿¹ m.in.: stosowanie konkurencyjnych cen i mar¿y wo-
bec mniejszych sklepów, stosowanie elastycznej polityki cenowej, du¿a ró¿norodno�æ asortymentu
krajowego i zagranicznego, ci¹g³o�æ zaopatrzenia, szczególnie w owoce i warzywa oraz znaczne
szanse pozyskania nowych klientów. Supermarkety nie tylko prowadz¹ sprzeda¿ detaliczn¹, ale
równie¿ wspó³pracuj¹ z producentami ekologicznymi, zwi¹zkami producentów i hurtowniami.

W krajach Unii Europejskiej udzia³ ró¿nych form sprzeda¿y ró¿ni siê ze wzglêdu na kraj, jak
równie¿ etap rozwoju rynku ¿ywno�ci ekologicznej (rys. 1).

W UE-15 dominuj¹ g³ówne nurty sprzeda¿y, do których zaliczono: ma³e sklepy do 400 m2,
supermarkety od 400 do 800 m2, hipermarkety powy¿ej 800 m2 oraz sklepy dyskontowe. Rola
supermarketów w sprzeda¿y ¿ywno�ci ekologicznej jest bardzo du¿a, nie tylko w wiêkszo�ci krajów
UE, ale równie¿ w USA i Kanadzie. W UE, najwiêkszy udzia³ sprzeda¿y ¿ywno�ci ekologicznej w
supermarketach odnotowano w: Szwecji (90%), Wielkiej Brytanii 82% oraz w Danii i Finlandii
(80%). Najmniejszy udzia³ sprzeda¿y przez supermarkety wyst¹pi³ w: Hiszpanii (10%), Grecji (17%)
i Portugalii (20%). O ile w krajach Europy pó³nocnej przewagê w systemie handlowym maj¹ super
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i/lub hipermarkety, to na po³udniu kontynentu, szczególn¹ rolê odgrywaj¹ ma³e sklepy. Oznacza to,
¿e niezale¿nie od ogólno�wiatowych trendów, w wielu przypadkach, na wybór kana³u sprzeda¿y
maj¹ wp³yw uwarunkowania regionalne i rodzaj sprzedawanej ¿ywno�ci ekologicznej. Przyk³ado-
wo w Danii, w której dominuj¹ supermarkety, sprzeda¿ bezpo�rednia ma znacz¹cy udzia³ w dystry-
bucji miêsa � siêga nawet 71% warto�ci obrotu [£uczka-Baku³a 2007].

Nowym zjawiskiem w sprzeda¿y ¿ywno�ci ekologicznej jest rozwój wielkopowierzchniowych
specjalistycznych sklepów z ¿ywno�ci¹ ekologiczn¹. Spowodowane jest to pog³êbiaj¹c¹ siê segmen-
tacj¹ popytu konsumpcyjnego. Wielkopowierzchniowe sklepy s¹ po³¹czeniem sklepów specjali-
stycznych z supermarketami � oferuj¹ bardzo du¿y asortyment produktów ekologicznych i tym
samym s¹ prób¹ dostosowania kana³ów dystrybucji do oczekiwañ wspó³czesnych konsumentów.

System dystrybucji w Polsce
Struktura systemu dystrybucji w Polsce jest w pocz¹tkowej fazie rozwoju. Opiera siê g³ównie na

sprzeda¿y bezpo�redniej, która jest jedn¹ z najlepiej sprawdzonych w�ród rolników form sprzeda¿y i
odbywa siê g³ównie w gospodarstwie, na lokalnym targowisku, podczas targów i kiermaszów. Czêsto
polega równie¿ na organizowaniu dostaw do domu konsumenta. Struktura kana³ów sprzeda¿y ¿yw-
no�ci ekologicznej w Polsce wygl¹da nastêpuj¹co: sprzeda¿ bezpo�rednia � 66%, sklepy z ¿ywno�ci¹
ekologiczn¹ � 27%, sklepy ogólno-spo¿ywcze  �  5%, inne � 2% [¯akowska-Biemans 2007]. Z powo-
du bardzo szybkiego rozwoju rynku ¿ywno�ci ekologicznej, dynamiczne zmiany zachodz¹ równie¿ w
systemie dystrybucji. Mo¿na zaobserwowaæ, ¿e nastêpuje stopniowa zmiana z dominuj¹cej dotych-
czas sprzeda¿y bezpo�redniej w kierunku sprzeda¿y po�redniej. Tego rodzaju ewolucja kana³ów
dystrybucji mo¿e byæ nazwana dojrzewaniem rynku produktów ekologicznych. Byæ mo¿e przebieg
tego procesu bêdzie zbli¿ony do ewolucji kana³ów dystrybucji ¿ywno�ci ekologicznej w Niemczech,
gdzie mo¿na wyró¿niæ piêæ etapów rozwoju [¯akowska-Biemans 2007]. Pierwszy etap � faza pionier-
ska I (wczesne lata 70.), opiera³ siê g³ównie na sprzeda¿y bezpo�redniej. W nastêpnej - fazie pionier-
skiej II (pó�ne lata 70.) � oprócz istniej¹cych form sprzeda¿y, pojawi³y siê te¿ sklepy specjalistyczne
z ¿ywno�ci¹ ekologiczn¹. W etapie trzecim � faza ideologii (wczesne lata 80.) � zaczê³y one odgrywaæ
dominuj¹c¹ rolê, podobnie w nastêpnej fazie chaosu (pó�ne lata 80.), w której system rozbudowywa³
siê bez wprowadzania nowych kana³ów dystrybucji. Prze³omowym by³ etap pi¹ty � zmian i dojrza³o-
�ci (lata 90.), w którym oprócz sklepów specjalistycznych istotny udzia³ w rynku maj¹ sklepy wielko-
powierzchniowe. Pojawi³y siê tak¿e inne formy, np. catering i delikatesy.

W 2007 roku, na sferê dystrybucji w Polsce sk³ada³o siê 220 sklepów oraz 20 hurtowni [£uczka-
Baku³a 2007]. Polska znajduje siê w okresie, w którym próbuje siê budowaæ trwa³e kana³y dystrybu-
cji ¿ywno�ci, jednak wystêpuj¹ w tym procesie pewne trudno�ci, które mo¿na zauwa¿yæ w drugim,
po sprzeda¿y bezpo�redniej, kanale zbytu, jakim s¹ specjalistyczne sklepy z ¿ywno�ci¹ ekolo-
giczn¹. Czêsto maj¹ one problemy w utrzymaniu sta³ych dostaw produktów ekologicznych, poza
tym charakteryzuj¹ siê ma³¹ powierzchni¹ i w porównaniu do sklepów specjalistycznych z innych
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krajów UE, oferuj¹ dosyæ w¹ski zakres asortymentu. Dominuj¹ w nim warzywa, owoce, kasze i m¹ki
razowe. Brakuje natomiast produktów wysoko przetworzonych (w Niemczech mo¿na kupiæ ekolo-
giczne d¿emy, musztardê, ketchup, majonez, a nawet � piwo i wino). Poza tym, sklepy te nie s¹
certyfikowane i oprócz produktów ekologicznych w swoim asortymencie maj¹ m.in. ¿ywno�æ die-
tetyczn¹ i produkty dla diabetyków. Wiêkszo�æ z nich zaopatruje siê bezpo�rednio u rolnika (85,7%)
lub/i w hurtowniach (93,2%) [£uczka-Baku³a 2007]. Inne pozyskuj¹ towary u po�rednika � 38,7%,
w przetwórni � 18,2% i na targowisku � 4,4%.

W ostatnich latach, w Polsce produkty ekologiczne s¹ stopniowo wprowadzane do sprzeda¿y
równie¿ w supermarketach i hipermarketach. Oferowany tam asortyment g³ównie opiera siê na pro-
duktach zbo¿owych, jajach, nabiale lub warzywach. Obserwuje siê równie¿ powstawanie sieci skle-
pów specjalistycznych, sprzedaj¹cych ¿ywno�æ ekologiczn¹ w centrach handlowych. Przyk³adem
mo¿e byæ sieæ sklepów Organic Farma Zdrowia, która ma tu udzia³ 3% w rynku produktów ekologicz-
nych i wesz³a na gie³dê (rynek NewConnect) oraz zrzesza kilkadziesi¹t mniejszych sklepów i ma w
planie otwarcie pierwszego ekologicznego supermarkettu w Warszawie. Spó³ka szacuje, ¿e rynek
¿ywno�ci ekologicznej w Polsce bêdzie rós³ w tempie 30% rocznie przez najbli¿szych 10 lat.

W Polsce gospodarstwami ekologicznymi s¹ g³ównie gospodarstwa o ma³ym areale, co powo-
duje, ¿e wielko�æ produkcji pojedynczego gospodarstwa czasem nie zaspokaja zapotrzebowania
sklepów specjalistycznych i supermarketów. Aby zwiêkszyæ mo¿liwo�æ pertraktacji cen z super-
marketami i hurtownikami powstaj¹ na terenie Polski grupy producenckie, czyli organizacje zrze-
szaj¹ce rolników, przetwórców i handlowców. Korzy�ci z dzia³ania w grupie producenckiej to:
koncentracja poda¿y, eliminacja wewnêtrznej konkurencji przez wspólne dzia³anie, tworzenie du-
¿ych partii towarów i mo¿liwo�æ realizacji wiêkszych inwestycji i kumulacjê si³. Wszystkie te czyn-
niki przyczyniaj¹ siê do powstawania korzy�ci skali. Grupa producentów rolnych prowadzi dzia³al-
no�æ jako przedsiêbiorca maj¹cy osobowo�æ prawn¹, osi¹gaj¹cy minimaln¹ wielko�æ rocznej
produkcji towarowej w wysoko�ci 200 000 z³. Dziêki unijnemu dofinansowaniu grupy producenc-
kie maj¹ �rodki na funkcjonowanie i inwestycje. W Polsce w ostatnich kilka latach powsta³o kilka
grup producenckich, nale¿¹ do nich, m.in.: grupa producencka �Truskawka�, NATURA i O!EKO
(grupa aktywnych producentów i hurtowni, której celem dzia³ania tej grupy jest organizacja sprze-
da¿y produktów ekologicznych do du¿ych supermarketów).

Z badañ przeprowadzonych przez ̄ akowsk¹-Biemans w 2005 roku wynika, ¿e polscy konsu-
menci preferuj¹ inne miejsca zakupu ni¿ te, z których w rzeczywisto�ci korzystaj¹. Najwiêcej re-
spondentów kupuje ¿ywno�æ na targowisku, które preferowa³o 25% ankietowanych. Zakupy w
supermarkecie lub hipermarkecie deklarowa³o 28% osób, jednak jako preferowane miejsce zakupu
tego rodzaju sklepu wybra³o ju¿ tylko 21% osób. W sklepie specjalistycznym ¿ywno�æ ekolo-
giczn¹ kupuje 27% osób, a chcia³oby kupowaæ � 56% respondentów. Kupno bezpo�rednio w
gospodarstwie zosta³o wskazane przez 19% klientów, jako preferowane �ród³o (17% responden-
tów, którzy rzeczywi�cie tam siê zaopatruj¹) [¯akowska-Biemans 2007]. Wyniki tych badañ wska-
zuj¹, ¿e najbardziej po¿¹danym kierunkiem rozwoju dystrybucji ¿ywno�ci ekologicznej w Polsce, w
perspektywie krótko i �redniookresowej, s¹ sklepy specjalistyczne.

Podsumowanie
Regulacje i instrumenty WPR skutecznie wp³ywaj¹ na wzrost produkcji w rolnictwie ekologicznym.

Dziêki temu nastêpuje zwiêkszenie ilo�ci gospodarstw i powierzchni upraw, a UE utrzymuje pozycjê lidera
na �wiatowym rynku tego typu produkcji. Jednocze�nie, wzrost �wiadomo�ci ekologicznej oraz tendencja
do zaspokajania wy¿szych potrzeb stymuluj¹ wzrost popytu. Jednoczesny wzrost popytu i poda¿y stwo-
rzy³ korzystne uwarunkowania dla rozwoju systemu dystrybucji, w którym dominuj¹ sklepy specjalistycz-
ne, a w ostatnich czasach tak¿e sklepy wielkopowierzchniowe (szczególnie w Europie Pó³nocnej).

W opracowaniu wskazano na korzystne zewnêtrzne i wewnêtrzne warunki wzrostu poda¿y oraz
sprzyjaj¹ce perspektywy dla zwiêkszenia popytu na ¿ywno�æ ekologiczn¹ w Polsce. Istotn¹ barie-
rê stanowi jednak s³abo rozwiniêty system przetwórstwa oraz dystrybucji. Zwa¿ywszy na to, ¿e
uwarunkowania popytowe i poda¿owe s¹ korzystne dla systemu dystrybucji, mo¿na stwierdziæ, ¿e
powinien on ulec zmianom, aby pe³niej odpowiadaæ zapotrzebowaniu i preferencjom konsumentów i
producentów. Po¿¹danym kierunkiem jest zwiêkszenie liczby sklepów specjalistycznych, m.in. przy
galeriach handlowych i hipermarketach, czego symptomy s¹ ju¿ zauwa¿alne na polskim rynku. Aby
odpowiednio przedstawiæ perspektywy rozwojowe kana³ów dystrybucji ¿ywno�ci ekologicznej nale-
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¿a³oby przeprowadziæ nowe badania, które pe³niej przedstawi¹ rzeczywisto�æ. ̄ ywno�æ ekologiczna
jest tak specyficznym rodzajem ¿ywno�ci, ¿e ewolucja systemów dystrybucji bêdzie musia³a pod¹¿aæ
za nowymi trendami, a jednocze�nie pozostaæ unikatowa, w porównaniu z dystrybucj¹ ¿ywno�ci
konwencjonalnej i tym samym ewoluowaæ zgodnie ze specyfik¹ danego kraju.

Literatura
Dimitri C., Oberholtzer L. 2005: Market-led Versus government-facilitated growth, development of the U.S.

and EU Organic Agricultural Sectors. USDA Electronic outlook report from the economic research service.
[www.ers.usda.gov/publications/wrs0505/], 24. 04.2010.

Fiedor B. (red.), Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z. 2002: Podstawy ekonomii �rodowiska i zasobów
naturalnych. Wyd. C. H. Beck, Warszawa, s. 170-195.

International Fedration of Organic Agriculture Movements (IFOAM). FIBL, SOL, Nurnberg Messe, s. 5-12.
Kociszewski K. 2010: Potencja³ rozwoju rolniczej produkcji ekologicznej jako czynnik zrównowa¿onego roz-

woju w �wietle badañ ankietowych na Dolnym �l¹sku. [W:] Wie� i rolnictwo w procesie zmian (red. S.
Soko³owska, A. Bisagi). Uniwersytet Opolski. Opole (w druku).

£uczka-Baku³a W. 2007: Rynek ¿ywno�ci ekologicznej. PWE, Warszawa, s. 98-118.
Porównanie liczby zg³oszeñ dzia³alno�ci w rolnictwie ekologicznym zg³oszonych w pierwszym pó³roczu 2005, 2006

i 2007 roku. 2007: G³ówny Inspektorat Jako�ci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych, Warszawa, s. 1-5.
Producenci ekologiczni w 2009 roku. 2010: G³ówny Inspektorat Jako�ci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿yw-

czych, Warszawa, s. 1-3.
Rohner-Thielen E. 2010: Area under organic farming increased by 7.4% between 2007 and 2008 in the EU-27.

Eurostat statistics in focus 10/2010. [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture/data/da-
tabase], 27.04.2010.

Rozporz¹dzenie Rady EWG 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie rolnictwa ekologicznego oraz znakowa-
nia jego produktów i srodków spozywczych. OJ L 198, 22/07/1991 P.0001-0015.

Schaack D. 2008: Organic area and sales in Europe. BioFach Nuremberg, s. 1-8.
Soil association. Organic market report 2010: [www.soilassociation.org/Businesses/Marketinformation/tabid/116/

default.aspx], 27.04.2010.
Stan rolnictwa ekologicznego w Polsce 2007-2008. 2009: G³ówny Inspektorat Jako�ci Handlowej Artyku³ów

Rolno-Spo¿ywczych, Warszawa, s. 10-13.
¯akowska-Biemans S. 2007: Obrót produktów rolnictwa ekologicznego sprzeda¿ bezpo�rednia � elementy

marketingu marketingu (oferta, struktura sprzeda¿y, charakterystyka rynków, oczekiwania konsumentów,
organizacje producentów). [W:] Rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne. Materia³y szkoleniowe dla doradców
i liderów opinii (uzupe³nienie). CDR Brwinów, s. 23-34.

Summary
The conditions for organic farming development in Poland improved as a result of Poland�s EU accession.

The crucial factor of the process is distribution system. Consequently, the Paper�s goal is to identify the most
important determinants influencing evolution of the system at the background of tendencies observed in organic
food markets. The article was divided into four parts. In the first two parts, the trends of market growth in EU and
Poland were described. In the next two parts the changes of distribution systems were characterized � analogical-
ly in UE and in Poland. As a result of demand-side and supply-side analysis coming along with characteristic of
distribution system, it was stated that there were favourable perspectives for organic market development in
Poland. In order to make it happen, there is a need of distribution system progress � presently, it is the market
evolution barrier. Taking into account the research results it can be found that the most desirable direction is the
increase of specialist shops number.
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