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ZNACZENIE RYNKÓW ROLNYCH
W ROZWOJU GOSPODARKI LOKALNEJ
I OŻYWIENIU MAŁYCH MIAST
Streszczenie: Proces ożywienia małych miast zlokalizowanych na terenach wiejskich nie
jest możliwy bez odbudowy ich funkcji rynkowych w odniesieniu do produktów rolnych,
co wymaga rozwoju infrastruktury rynkowej, popytu i lokalnych rynków rolnych. Ożywienie małych miast prowadzi do rozwoju społeczności lokalnych, wzrostu popytu na lokalne
produkty oraz odbudowy gospodarki lokalnej na zasadach zrównoważonego rozwoju. Celem
pracy była analiza funkcjonowania i ocena warunków lokalnych rynków rolnych w kontekście problematyki rozwoju małych miast na obszarach wiejskich i sformułowanie zaleceń
strategicznych polityki ożywienia tych miast, w przyjętym modelu zrównoważonego rozwoju
i transformacji niszowej, przeciwstawiając go modelowi globalizacji.
Słowa kluczowe: rolnictwo, gospodarka lokalna, małe miasto.

1. Wstęp
Aktualna rządowa strategia i model rozwoju przestrzennego kraju oznaczają,
że znaczna część małych miast położonych na obszarach wiejskich, poza obszarami
metropolitalnymi, stanie przed problemem zagrożenia trwałą degradacją społeczno-ekonomiczną. Przyjęta przez rząd koncepcja polaryzacyjno-dyfuzyjnego rozwoju
kraju [Raport… 2009] wspierać może silne procesy regresywne w przestrzeni kraju.
Procesy takie obserwowano w dotychczasowych lokalnych centrach rozwoju
po zmianie układu terytorialnego i redukcji liczby województw w 1999 roku. Postępujące w tych regionach zmiany uwarunkowane są takimi czynnikami, jak: utrata
dotychczasowych funkcji (gospodarczych, administracyjnych, kulturalnych, społecznych) przez miasta, procesy globalizacji gospodarki, oddziaływanie metropolii
na zasoby ludzkie, odchodzenie od produkcji rolniczej, silne trendy emigracyjne
(do krajów UE), a wszystkie te zjawiska wynikają z braku polityki zrównoważonego rozwoju kraju [Bański 2007].
W efekcie w minionym dziesięcioleciu XXI wieku nastąpiła wyraźna polaryzacja dochodów między regionami metropolitalnymi a pozostałymi średnimi i małymi
miastami oraz znaczną częścią kraju, definiowaną jako obszary wiejskie. Rozwój
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tych obszarów nadal w dużej mierze opiera się na wykorzystaniu ich funkcji rolniczej. Ograniczone możliwości rozwoju wielu z tych miast zdeterminowane zostały
nasilającym się procesem stagnacji gospodarczej i społecznej, upadłościami zakładów przemysłowych zlokalizowanych na ich terenie, brakiem motywacji do rozwoju, stopniowym ograniczeniem popytu wewnętrznego [Czapiewski 2006]. Wymaga
to zmian kierunku myślenia o rozwoju małych miast i obszarów wiejskich od nich
zależnych. Często się o tym zapomina, analizując oddzielnie na szczeblu centralnego planowania dwie sfery gospodarki.
Jedną z podstawowych osi rozwojowych małych miast w przeszłości była lokalna produkcja żywności oraz lokalne rynki rolne [Krajewski 2009]. Obecnie miasta
te w coraz większym stopniu zaopatrywane są w produkty żywnościowe przez sieci
handlowe i sklepy dyskontowe niż przez bezpośrednich lokalnych dostawców (rolników, zakłady rzemieślnicze, małe przetwórnie). Oznacza to duże straty społeczne
i gospodarcze, blokuje rozwój rolnictwa i lokalnej przedsiębiorczości, a w konsekwencji stanowi trwałą barierę strukturalną rozwoju gospodarki lokalnej.
Proces ożywienia małych miast zlokalizowanych na terenach wiejskich, jak
wykazują doświadczenia europejskie i wcześniejsze badania własne [Wierzbicki,
Krajewski 2004], można oprzeć na idei rewitalizacji ich funkcji rynkowych w odniesieniu do gospodarki żywnościowej. Wymaga to jednak tworzenia niezbędnej
infrastruktury gospodarczej i społecznej oraz szerokiego wsparcia (doradczego, finansowego, szkoleniowego) lokalnej przedsiębiorczości w tym zakresie. Ożywienie
małych miast stanowi z kolei klucz do odnowy i rozwoju społeczności lokalnych,
wzrostu popytu na lokalne produkty oraz odbudowy gospodarki lokalnej na zasadach zrównoważonego rozwoju [Czapiewski 2004].
Cel podjętych rozważań stanowi ocena funkcjonowania rynków rolnych w warunkach lokalnych oraz problematyka rozwoju małych miast na obszarach wiejskich. W jej efekcie podjęto próbę sformułowania zaleceń strategicznych w zakresie
polityki ożywienia tych miast. Do analiz wykorzystano dotychczasowe badania własne i doświadczenia praktyczne w zakresie organizacji rynku żywnościowego oraz
rozwoju lokalnego, a także dostępne ekspertyzy.

2. Organizacja rynku żywności i jego specyfika
w rozwoju lokalnym
Produkty żywnościowe, wraz z rozwojem zapotrzebowania na żywność trwałą i bezpieczną oraz powstaniem nowoczesnych kanałów dystrybucji, wytwarzane są generalnie w toku procesów przetwórczych na liniach technologicznych w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Coraz częściej wytwarzane są w hipermarketach,
w gospodarstwach rolniczych oraz w restauracjach, barach, stołówkach czy innych
formach organizacji usług żywieniowych. Tworzy to nowe warunki rozwoju produkcji żywności i organizacji rynku żywnościowego w środowiskach lokalnych.

466

Karol Krajewski

Nowoczesny rynek żywnościowy stanowi miejsce, gdzie spotykają się stale modyfikowane potrzeby nabywców – konsumentów z dynamicznie do tych potrzeb dostosowywaną przez sprzedawców ofertą produktów i usług [Krajewski, Borkowski
2002]. Rynek to także wzajemne relacje między wymienionymi podmiotami rynku.
Tradycyjnym miejscem takich spotkań w skali lokalnej było targowisko (targ) czy
też bazar. Sprzedawcy (detaliczni i hurtowi) oferują produkty wytwarzane przez
producentów żywności (przemysł spożywczy, rzemiosło spożywcze), ale też coraz
częściej wytwarzane przez nich samych Przykładem może być rozwój rynku żywności ekologicznej czy produktów tradycyjnych i regionalnych.
W warunkach rynków lokalnych, w obecnym stadium rozwoju rynku żywności
w Polsce, konieczne będzie większe wsparcie organizacji różnorodnych form infrastruktury rynku – technicznej, ekonomicznej i społecznej [Krajewski, Wierzbicki
2005]. Jest to niezbędne dla wzmocnienia tworzących się organizacji producentów
żywności (grup producenckich i marketingowych), tak aby stały się one realnym
partnerem na lokalnym rynku produktów żywnościowych. Wyodrębnione w ten
sposób struktury rynkowe i formalne podmioty rynku (jako rozwiązania prawne
o charakterze publiczno-prywatnym, spółdzielni itp.), spełniające określone funkcje
integrujące inicjatywy lokalne, objąć można pojęciem „rynki pierwotne produktów
rolnych” i ulokować na terenie małych miast, traktując je jako ważne instytucje rynku.
Pierwotny rynek produktów rolniczych stanowi przestrzeń oraz niezbędną infrastrukturę (techniczną, organizacyjną, informacyjną), w której pojawia się pierwotny
(ale planowany) popyt na produkty rolne i przetwory spożywcze, niezbędne do zaopatrzenia lokalnych rynków i lokalnego przetwórstwa [Krajewski 2009]. Elementy
tego wyodrębniającego się ponownie modelu rynku rolnego, o wyraźnych cechach
rynku lokalnego, stanowią z jednej strony producenci rolni (lub grupy producenckie) i konsumenci, z drugiej lokalne – rynki produktów żywnościowych (targowiska, bazary) i usług żywieniowych (gastronomia, catering, hotele), instytucje handlu
hurtowego, lokalne rzemiosło i przemysł spożywczy i inni odbiorcy (na zaopatrzenie rynków regionalnych, eksport).
Wzajemne relacje tych wszystkich elementów i podmiotów decydują o podaży
produktów, skali i trwałości popytu oraz cenach równowagi na tym rynku. Organizacja tak rozumianych rynków pierwotnych produktów rolnych eliminuje w istotnym zakresie dotychczasowe zagrożenia ze strony wielkopowierzchniowego handlu
detalicznego, usprawnia fazę skupu surowców i produktów rolnych oraz stanowi
niezbędne uzupełnienie sieci rynków hurtowych i ich naturalne zaplecze w procesach integracji łańcucha dostaw produktów żywnościowych. Stworzenie lokalnego trwałego popytu na produkty i surowce rolne pozwala na poprawę stabilizacji
cen produktów rolnych, poprzez uczestnictwo w systemie lokalnych rynków, gdzie
stworzone zostaną lepsze warunki gry rynkowej. Usprawnione i skrócone zostaną
w ten sposób kanały rynkowe, co jest niezwykle ważne dla nietrwałych produktów
żywnościowych, będących przedmiotem obrotu pomiędzy rolnikami i dotychczasowymi pośrednikami dyktującymi warunki na rynku.
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Uruchomienie i uaktywnienie lokalnych rynków znajdujących się pod kontrolą
samych producentów rolnych (w formie grup marketingowych, spółdzielni, zrzeszeń producentów) umożliwi stworzenie dodatkowych bezpośrednich, krótkich
kanałów dystrybucji, prowadzących do lokalnych odbiorców (konsumentów, handlu detalicznego, gastronomii, hoteli, drobnego przetwórstwa), tradycyjnych form
handlu i obrotu (przez rynki hurtowe), a nawet stworzyć ofertę produktów lokalnych i tradycyjnych na eksport. Przez przyjęcie odpowiednich standardów jakości
i znajomość potrzeb lokalnych odbiorców będzie oddziaływać na poprawę jakości
produkcji rolnej, a przez większe uczestnictwo w marży – na większą opłacalność
tej produkcji [Krajewski, Morkis 1999].
Do podstawowych czynników zagwarantowania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego surowców i produktów rolnych oraz świeżych produktów żywnościowych
należy zachowanie warunków chłodniczych oraz higiena i zachowanie czystości.
Nie można też pominąć znaczenia procesów przechowywania, a najlepsze rezultaty
można osiągnąć przez skracanie drogi od miejsc pozyskiwania surowców i przetwórstwa do miejsc konsumpcji („od pola do stołu”), ograniczenie procesów transportu
i manipulacji handlowych oraz zapewnienie odpowiednich opakowań i tworzenie
warunków do handlu [Krajewski, Morkis 1999]. Wszystko to zapewnia zwiększenie
skali produkcji rolniczej na potrzeby rynków lokalnych i skrócenie kanałów dystrybucji produktów żywnościowych.
W polskim rolnictwie następuje szybki proces wyodrębnienia trzech podstawowych segmentów sektora rolniczego, będących sferami aktywności ekonomicznej
gospodarstw rolniczych, w tym segment rolnictwa wyżywieniowego [Krajewski,
Morkis 1999], które poza zapewnieniem produktów na własne potrzeby może oferować produkcję na lokalny rynek. Obecnie tylko niewielka część produktów pochodzących z tych gospodarstw trafia do sfery przetwórstwa, głównie lokalnego,
na warunkach transakcji wolnorynkowych. Decyduje to o warunkach i wymaganiach wobec jakości surowców rolnych przekazywanych tymi odrębnymi kanałami
dystrybucyjnymi oraz o kształtowaniu się cen na produkty rolne.
Produkty te oferowane i zagospodarowywane na lokalnym rynku (głównie poprzez targowiska i lokalne przetwórstwo, handel, gastronomię) mogą być tańsze,
dlatego że nie wymagają kosztownych procesów utrwalania, przechowywania,
transportu, a główny nacisk należy położyć w tym przypadku na higienę ich pozyskiwania, sprawny transport i odpowiednie warunki transakcyjne sprzedaży tych artykułów na lokalnym rynku. W przypadku produktów z gospodarstw towarowych
przebiegi towarowe są ze względu na skalę znacznie dłuższe, co wymaga innych
warunków zapewnienia jakości, innego charakteru powiązań handlowych, a tym
samym wyższych kosztów dystrybucji i zapewnienia jakości [Krajewski, Morkis
1999].
Ważną funkcję w organizacji lokalnych rynków rolnych pełnić mogą nowe formy uczestnictwa producentów rolnych, takie jak grupy producenckie. Grupy producenckie (marketingowe), tworzone na potrzeby wspólnego uczestnictwa na rynku
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przez zespoły producenckie na zasadzie wspólnego interesu, łatwiej mogą zbywać
produkty i surowce wytwarzane przez swych członków na lokalnym rynku małych miast, a także wieloma kanałami dystrybucyjnymi. Tworzyć mogą z czasem
łańcuch integracyjny w postaci kapitałowej formy integracji pionowej skierowanej
w przód [Małysz 1996]. Surowiec przemieszczany w obrębie grupy producenckiej
oferowany jest na coraz szerszych rynkach, poczynając od lokalnego, w miarę zaś
przyrostu kapitału zagospodarowywany jest we własnych przechowalniach, zakładach przetwórstwa, sklepach detalicznych, a nawet firmach handlu zagranicznego,
z wykorzystaniem własnych środków transportu. W warunkach organizacji rynku
przez grupę producencką istnieje większa możliwość utrzymania poziomu jakości
akceptowanego przez rynek, zarówno w skali lokalnej, jak i krajowej. Grupy producenckie mają też warunki tworzenia lub organizacji niezbędnej infrastruktury rynkowej, zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania produktów i warunków sprzedaży.

3. Warunki rozwoju małych miast w świetle wybranych koncepcji
Obszary poza układami metropolitalnymi – małe miasta, tereny wiejskie i wieś –
stanowią miejsce zamieszkania i pracy dużej części obywateli Polski. Według statystyk GUS w 2009 roku 39% obywateli podaje swój stały adres na terenach wiejskich
– terenach o trudniejszych warunkach życia i pracy, ale oferujących dostęp do przestrzeni, natury i przyrody – coraz rzadszych zasobów przy rozwoju cywilizacji miejskiej. W miarę rozwoju społeczeństwa polskiego w coraz większym stopniu będą się
nasilać procesy osadnicze poza dużymi miastami – w małych miastach, na wsi i obszarach wiejskich – na terenach trudniejszych, ale zapewniających bezpieczeństwo,
zachowujących tradycję i warunki środowiska przyrodniczego [Wilkin 2003]. Aby
te korzystne z punktu spójności społecznej procesy mogły zaistnieć, potrzebne
są stabilne warunki i zrównoważony rozwój tych obszarów, nowoczesna infrastruktura, stworzenie niezbędnych instytucji gospodarczych i społecznych [Pretty 1999;
Pokora 2008].
Rozwój małych miast i związanych z nimi obszarów wiejskich nie jest już sprawą tylko polityki rolnej, ale także polityki gospodarczej, społecznej, edukacyjnej,
kulturalnej i całokształtu działań państwa na rzecz obywateli, niezależnie od ich
miejsca zamieszkania, co nie znajduje zrozumienia w realizowanej polityce państwa. Nierównomierność tempa rozwoju poszczególnych regionów kraju traktuje się bowiem jako naturalny element procesów gospodarczych [Raport… 2009].
Do dalszych rozważań należałoby przyjąć, że rozwój lokalny stanowi długookresowy (wieloletni) i względnie trwały proces aktywności społeczności lokalnych,
w którym potencjały endogeniczne i zasoby lokalne są optymalnie wykorzystywane
do zwiększenia sumy indywidualnych szans rozwoju poszczególnych mieszkańców
i obszarów oraz następuje zrównoważony rozwój przestrzennego układu lokalnego

Znaczenie rynków rolnych w rozwoju gospodarki lokalnej i ożywieniu małych miast

469

[Piontek 2002]. Tylko takie sformułowanie kategorii rozwoju odpowiada warunkom
zachowania długotrwałych szans dla społeczności, regionów i gospodarki.
Biorąc pod uwagę generalne trendy rozwoju gospodarczego, wyodrębnić można
i zauważyć istotną przeciwstawność dwóch dominujących obecnie podejść i koncepcji: procesu globalizacji [Bauman 2000] oraz procesu rozwoju zrównoważonego
i trwałego [Piontek 2002; Zegar 2007]. W dużej mierze wynika z tego pytanie strategiczne: działać globalnie czy lokalnie? [Wilkin 2003].
Jak wykazują dotychczasowe doświadczenia polskiego procesu transformacji
systemowej, osią przewodnią realizowanych polityk gospodarczych było podejście
globalne, także w zakresie rozwoju małych miast, a proces integracji gospodarczej
z UE zjawiska te jeszcze nasilił [Zalewski 2006]. Efektem tych działań było postępujące zjawisko polaryzacji dochodów i szans rozwoju subregionów w skali kraju
oraz wzrost stopnia peryferyjności dla wielu tych regionów, szczególnie na terenach wschodnich. Jednocześnie tworzą się pierścienie ubóstwa wokół metropolii
(np. Warszawy) i wyczerpywanie zasobów (ludzkich, środowiskowych) z tych regionów [Raport… 2009]. W dłuższej perspektywie nie można jednak przyjąć, że regiony metropolitalne będą rozwijać się szybciej niż reszta kraju, a rozwój należy
oprzeć tylko na wspieraniu biegunów wzrostu (procesy polaryzacyjne) i stworzeniu
warunków do dyfuzji postępu do mniej rozwiniętych regionów.
Odwrócenie obserwowanych już wyraźnie niekorzystnych procesów (także wobec stagnacji obszarów poza metropoliami – „wyspami szans”) wymaga przyjęcia
zasad transformacji niszowej [Piontek 2002], opartej na koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego [Piontek, Piontek 2003]. Za transformację niszową można
uznać proces odpowiedniego przekształcania, ale też zachowania lokalnych struktur gospodarczych (i pozagospodarczych), ukierunkowany na zapewnienie rozwoju
społeczno-gospodarczego w wymiarze lokalnym.
Takie podejście oznacza też krytykę globalizacji określaną jako „kosmopolityczny lokalizm”. W przyjętym modelu rozwoju najcenniejszym kapitałem jest kapitał
ludzki oraz infrastruktura gospodarcza i społeczna, w tym infrastruktura rynku lokalnego [Piontek 2002]. Koncepcję rozwoju lokalnego – małych miast i obszarów
wiejskich od nich zależnych – należy oprzeć na modelu rozwoju zrównoważonego
i trwałego na podstawie lokalnych zasobów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych [Adamowicz 2008]. Oznacza to wykorzystanie modelu niszy rozwojowej,
opartego na rozwiązaniach w skali lokalnej [Piontek 2002]. Rozwój taki oznacza
trwałą poprawę jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń poprzez kształtowanie właściwych proporcji pomiędzy trzema rodzajami kapitału: ekonomicznym,
ludzkim i przyrodniczym [Piontek, Piontek 1999]. Warunki takie spełnia też odnowa
rynków rolnych na potrzeby rozwoju lokalnego małych miast.
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4. Podsumowanie – zalecenia strategiczne
dla ożywienia rynków małych miast
Małe miasta i obszary wiejskie powinny stać się dla mieszkańców Polski konkurencyjnym pod względem warunków miejscem życia, zamieszkania i prowadzenia
działalności gospodarczej [Adamowicz 2008]. Konkurencyjność taka oznacza pożądane, ze względów gospodarczych i społecznych, dobrze funkcjonujące instytucje,
zarówno prywatne, jak i publiczne, dobrą infrastrukturę, sprawny transport, dostępność tańszych usług i produktów, w tym szczególnie smacznej i zdrowej żywności.
Życie i praca na wsi lub w małym mieście powinny być alternatywą dla dużego
ośrodka miejskiego. Polska małych miast i obszarów wiejskich, w mojej ocenie,
poza dopływem kapitału potrzebuje obecnie przede wszystkim wiedzy, motywacji
do działań, partnerstwa i umiejętności współdziałania oraz samorządności, ale
przede wszystkim odpowiednich warunków gospodarowania i życia.
Działanie Centrum na rzecz Małych Miast nie może zastępować lub osłabiać inicjatywy i zaangażowania jednostek oraz społeczności lokalnych, wprost przeciwnie
– powinno dodatkowo stymulować to zaangażowanie (co wynika wprost z zasady
subsydiarności), a przedsięwzięcia podejmowane przez państwo i stosowane instrumenty nie mogą osłabiać mechanizmów rynkowych, lecz jedynie je uzupełniać i korygować. Rola aktywności społeczności lokalnych i partnerstwa wszystkich uczestników działań jest w procesach rozwoju kluczowa i ma fundamentalne znaczenie
dla trwałości tego rozwoju. Sukces w rozwoju małych miast zależy od komplementarności działań podejmowanych w tej dziedzinie przez wszelkie instytucje (rządowe, samorządowe i prywatne), społeczności lokalne i mieszkańców tych miast oraz
osoby żyjące na obszarach wiejskich otaczających miasta.
Polityka państwa wobec małych miast i zależnych lokalnych terenów musi
bowiem uwzględniać zarówno pozarolnicze kierunki rozwoju (usługi, rzemiosło,
przemysł lokalny), jak i rozwój wsi i rolnictwa, dostarczającego surowce i produkty
rolne na zaopatrzenie tych miast i do produkcji przetwórczej, stabilizującej lokalne
rynki oraz oferującej atrakcyjne rynkowo produkty tradycyjne i lokalne, przyciągające często turystów [Krajewski 2006]. Celem takiej polityki powinno być skuteczne
i konsekwentne podnoszenie poziomu i jakości życia mieszkańców małych miast
i obszarów wiejskich.
Opracowanie i wdrożenie programu ożywienia gospodarczego i odnowy funkcji
rynkowej małych miast należy uznać za działanie priorytetowe. Jednym z podstawowych kierunków tych działań może być odbudowa popytu na rynku lokalnych
produktów żywnościowych oraz funkcji koordynacji organizacji obrotu towarowego w otoczeniu tych miejscowości. Do głównych problemów rozwojowych małych
miast w ostatnich latach zaliczyć można: stagnację gospodarczą, niekorzystne procesy demograficzne, wzrost bezrobocia (w tym na terenach wiejskich ukrytego),
brak zmian jakościowych na rynku pracy, słabą akumulację kapitału i dostępność
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komunikacyjną wielu miejscowości. Na tym tle ożywienie poprzez wzmocnienie
funkcji rynkowej małych miast może stać się kołem zamachowym gospodarki tych
miast i formą obrony oraz wykorzystania lokalnego (wewnętrznego) popytu – podstawowego elementu modelu rozwoju według koncepcji transformacji niszowej.
W warunkach rozwoju rynku żywnościowego w oparciu o procesy globalne, wobec nasycenia rynków aglomeracji miejskich obiektami sieci handlowych, pojawiła
się już konkurencja nowoczesnych kanałów dystrybucji o konsumentów w małych
miastach. Sieci te coraz częściej lokują swoje sklepy, zwłaszcza tanie sklepy dyskontowe, w małych miastach. Zerwanie tradycyjnych lokalnych więzi handlowych
pomiędzy producentami rolnymi i małymi zakładami przetwórczymi niekorzystnie
odbiło się na opłacalności produkcji rolnej i spójności społecznej.
Odnowa funkcji rynkowych małych miast jako koncepcja ich ożywienia gospodarczego (z wykorzystaniem lokalnych zasobów produktów rolnych, tradycji i tożsamości) stać się może sposobem przezwyciężenia dotychczasowych barier rozwoju
i stagnacji tych układów osadniczych. Podstawową zasadą tego procesu odnowy powinna być mobilizacja społeczności lokalnej do uczestnictwa zarówno w procesie
identyfikacji problemów najbliższego otoczenia, jak i ich rozwiązywania.
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THE ROLE OF AGRIFOOD MARKETS
IN LOCAL MARKET DEVELOPMENT
AND THE REVIVAL OF SMALL TOWNS
Summary: The aim of the work is the use of critical analysis of development of small towns
in the rural areas for the revival process. The study presents the essence of two models of
transformation: global, subordinated to globalization process and the niche one that is
connected with the idea of sustainable development and is realized in local dimension. The
key elements of local agrifood markets are presented. Advantages for actors operating in local
food production and distribution systems are discussed.
Keywords: agriculture, local economy, small town.

