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czas na biznes sklep z !ywno"ci# ekologiczn#

Produkty ekologiczne przestaj! by" ju# tylko 
fanaberi! w!skiej grupy zapale$ców, którzy 
najch%tniej zrezygnowaliby z wszystkich 
dobrodziejstw cywilizacji. Produkty naturalne 
wpisuj! si% coraz wyra&niej w zdrowy tryb #ycia 
oraz dba'o(" o siebie samego i otoczenie. Cho" 
s! wci!# znacznie dro#sze od innych produktów, 
to z roku na rok ich sprzeda# si% zwi%ksza, a one 
same staj! si% obiektem zainteresowania coraz 
szerszego grona klientów.

Sprawdzimy, czy sklep z #ywno(ci! ekologiczn! jest dobrym pomys'em na 
biznes. Przeanalizujemy krajowy rynek tego typu produktów oraz przyj-
rzymy si% tym, które b%dzie mo#na uwzgl%dni" w naszej ofercie. Policzymy 
tak#e, czy na takim promowaniu zdrowej #ywno(ci mo#na zarobi".

Charakterystyka rynku

Rynek #ywno(ci ekologicznej w Polsce od kilku lat rozwija si% na bardzo wy-
sokim poziomie ok. 20-30% rocznie. Wp'yw na tak du#y wzrost ma w g'ównej 
mierze zmiana preferencji konsumenckich. Cho" #ywno(" w skali globalnej 
cechuje si% du#ymi wzrostami cen, to mimo wszystko coraz wi%cej Polaków 
zaczyna zwraca" coraz wi%ksz! uwag% na jako(" kupowanej #ywno(ci, a nie 
tylko jej cen%. Idzie za tym tak#e coraz wi%kszy wybór oferowanych produk-
tów ekologicznych, cho" jest on wci!# skromny, je#eli chodzi o produkty kra-
jowe, np. przetwory mleczne czy mi%sne.
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Pomimo rosn!cej warto"ci tego rynku wci!# mo#na okre"li$ go jako niszo-
wy, a co za tym idzie – perspektywiczny. Obecnie rynek #ywno"ci ekologicz-
nej w Polsce wart jest ok. 50 mln euro. W ci!gu 10 lat urós% o ponad 200%. 
Jego warto"$ na "wiecie to %!cznie ok. 55 mld dolarów. Dla porównania, 
warto"ci charakteryzuj!ce inne kraje to nast&puj!ce liczby: Czechy – 68 mln 
euro, W&gry – 25 mln euro, S%owacja – 3 mln euro. Niszowo"$ tego rynku 
najlepiej obrazuje wielko"$ udzia%u #ywno"ci ekologicznej w ca%ym polskim 
rynku spo#ywczym – wynosi ona ok. 1%.

Produkty dost&pne w tzw. ekosklepach pochodz! w g%ównej mierze z go-
spodarstw ekologicznych. Jest ich w naszym kraju ok. 21 000 i prowadz! 
one uprawy na ponad 400 000 hektarów powierzchni. Rolnictwo ekolo-
giczne jest w tej chwili najpr&#niej rozwijaj!c! si& ga%&zi! produkcji rolnej. 
Wszystko wskazuje na to, #e krajowi producenci s! na jak najlepszej drodze 
aby wykorzysta$ potencja% i polski rynek uczyni$ jednym z czo%owych, je#eli 
chodzi o wytwarzanie produktów ekologicznych.

Klientów ekosklepów mo#na zasadniczo podzieli$ na dwie grupy. Pierwsz! 
z nich tzworz! osoby prowadz!ce ekologiczny i zdrowy tryb #ycia, dobrze 
wykszta%cone i zarabiaj!ce. Druga grupa to osoby z problemami zdrowot-
nymi, dla których wybór produktów ekologicznych jest konieczno"ci!.

Konkurencja

Obecnie w kraju dzia%a ok. 450 sklepów z #ywno"ci! ekologiczn!. Jest to tyl-
ko ok. 0,5% wszystkich sklepów spo#ywczych w kraju. Polski rynek charak-
teryzuje istotna cecha – du#ej liczbie nowo otwartych sklepów towarzyszy 
spora liczba zamkni&$ ju# dzia%aj!cych. Nie wszystkie podmioty radz! sobie 


