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Synopsis: Artyku³ jest prób¹ przedstawienia opinii konsumentów oraz producentów na temat ¿ywno�ci tradycyj-
nej i regionalnej w Polsce. Omawia dotychczasowe, jak i potencjalnie przysz³e zagro¿enia, wynikaj¹ce z pocz¹t-
kowej fazy tworzenia siê rynku ¿ywno�ci wysokiej jako�ci tradycyjnej i regionalnej w Polsce.

Wstêp
Poznanie specyfiki rynku produktów wysokiej jako�ci � regionalnych i tradycyjnych w Polsce

maj¹cych oznaczenia �chroniona nazwa pochodzenia�, �chronione oznaczenie geograficzne� czy
�gwarantowana tradycyjna specjalno�æ� a tak¿e wpisanych na Listê produktów tradycyjnych po-
zwala zweryfikowaæ istniej¹ce za³o¿enia na ich temat. Omawiane produkty w krajach Unii Europejskiej
chocia¿by bêd¹cych liderami unijnego systemu jako�ci ¿ywno�ci tzn. we Francji, W³oszech, Hiszpa-
nii, Portugalii, Grecji stanowi¹: istotny element dywersyfikacji produkcji nie tylko rolników, znacz¹ce
�ród³o dochodów dla lokalnej ludno�ci, wp³ywaj¹ na rozwój gospodarczy terenów wiejskich, umo¿-
liwiaj¹ zachowanie dotychczasowych jak i tworzenie nowych miejsc pracy (aktywizacja ludno�ci) tak
przy produkcji, przetwórstwie jak i dystrybucji produktów, zapobiegaj¹ wyludnianiu siê terenów
wiejskich, a dziêki upowszechnianiu wiedzy na temat wspomnianych dóbr pozwalaj¹ w atrakcyjny
sposób wypromowaæ równie¿ turystykê w regionie. Czerpanie korzy�ci z do�wiadczeñ ww. krajów
oraz wzorowanie siê na pozytywnych przyk³adach regionów, pañstw czy konkretnych grup produ-
cenckich daje mo¿liwo�æ poszukiwania w³asnej �cie¿ki rozwi¹zañ dla producentów tych wyj¹tko-
wych produktów w Polsce, zw³aszcza ¿e rynek ich jest na etapie budowy.

Cel pracy, materia³ i metodyka badañ
Celem artyku³u jest próba przedstawienia wybranych czynników ekonomicznych i pozaekonomicz-

nych kszta³tuj¹cych stronê popytow¹ i poda¿ow¹ rynku produktów wysokiej jako�ci w Polsce, ze
szczególnym uwzglêdnieniem sfery dystrybucji. W opracowaniu wykorzystano wyniki badañ w³a-
snych i grant Nr NN 112 057234, finansowany ze �rodków na naukê MNiSW w latach 2008-2009 oraz
grant Fundacji Fundusz Wspó³pracy program Agro-Smak2 realizowany w 2007 r. Pierwszy z przywo³a-
nych, zrealizowanych projektów badawczych obejmowa³ producentów produktów tradycyjnych po-
siadaj¹cych zarejestrowany artyku³ rolno-spo¿ywczy na Li�cie produktów tradycyjnych (LPT) Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podmiotów maj¹cych zarejestrowany lub aplikuj¹cy o rejestracjê
produkt, jako chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG), czy
gwarantowan¹ tradycyjn¹ specjalno�æ (GTS) w Unii Europejskiej. W badaniu wykorzystano technikê
wywiadu telefonicznego CATI1  oraz kwestionariusz ankiety. Obszar badania obj¹³ 16 województw.
Drugi grant by³ prób¹ opisania charakterystyki konsumentów produktów tradycyjnych i regionalnych
w Polsce. Badania ilo�ciowe zosta³y przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1028 Polaków w
wieku 15 lat i wiêcej wed³ug przyjêtej metodologii badania w ramach Omnibusa. Do usystematyzowania
czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych kszta³tuj¹cych rynek produktów wysokiej jako�ci w
Polsce wykorzystano metodê porównawczo-opisow¹ oraz statystyczn¹.
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Determinanty rozwoju rynku produktów wysokiej jako�ci w Polsce
W gospodarce rynkowej istnieje wiele czynników, które kszta³tuj¹ rozwój rynku, w tym produktów

wysokiej jako�ci [Bywalec 2007]. Mo¿na je rozpatrywaæ w ró¿nym aspekcie: interdyscyplinarnie, krót-
ko- lub d³ugookresowo, w mikro i makro skali, w ujêciu podmiotowym, ekonomicznym i pozaekonomicz-
nym itp. Mnogo�æ podej�æ do ich klasyfikacji sprawia, ¿e niektóre z nich mog¹ byæ wspólne (rys. 1).

I tak, po stronie konsumenta mo¿na wyró¿niæ ekonomiczne czynniki, które determinuj¹ popyt
na rynku. Najwa¿niejsze s¹: cena dóbr substytucyjnych, poziom dochodów realnych gospodar-
stwa domowego i ceny relatywne. Do czynników pozaekonomicznych zaliczymy np.: spo³eczne,
behawioralne, zmieniaj¹cy siê styl ¿ycia, zmiany wzorca konsumpcji ¿ywno�ci, gusty, upodobania,
preferencje, edukacjê i wiedzê konsumenta, modê, �wiadomo�æ nabywcy, czas, dostêpno�æ dóbr
na rynku  [Begg i in. 2008]. Uwzglêdniaj¹c stronê poda¿ow¹ rynku warto zwróciæ uwagê na: poziom
op³acalno�ci produkcji, koszty uczestnictwa w systemach jako�ci, cenê produktu na rynku, a tak¿e
liczbê wytwórców, poziom konkurencji, wolumen sprzeda¿y, kana³y dystrybucji, skalê produkcji
nieformalnej i nieewidencjonowanej, renomê, markê, tradycjê firmy, system podatkowy, konstruk-
cjê przepisów prawnych, wsparcie instytucjonalne, zakres i skalê kontroli i certyfikacjê. ̄ ywno�æ
wysokiej jako�ci o charakterze tradycyjnym, regionalnym czy lokalnym wyró¿nia siê na tle ogólno-
dostêpnych artyku³ów (masowych, przemys³owych, konwencjonalnych). Posiada ona cechy, któ-
re sprawiaj¹, ¿e jest ona zazwyczaj rozpatrywana jako dobro luksusowe w koszyku konsumpcyj-
nym. Przy ich zakupie, czê�ciej licz¹ siê walory jako�ciowe wyrobu, subiektywne odczucia i
upodobania [Bywalec 2007, Orth, Firbasová 2003, Samiee 1994, Sodano 2001].

Produkty tradycyjne i regionalne maj¹ce oznaczenia: ChNP, ChOG i GTS, nale¿y uznaæ za
�nowo�æ� w Polsce. Wiele z nich ma ukszta³towan¹ pozycjê � markê, zw³aszcza lokaln¹ niekiedy
regionaln¹ np. andruty kaliskie, rogal �wiêtomarciñski, obwarzanek krakowski, staropolskie miody
pitne itd. Jednak wiêkszo�æ zarejestrowanych na LPT i aplikuj¹cych o nobilitacjê w UE nie jest
jeszcze dobrze znane i rozpoznawana na terenie kraju. Niew¹tpliwie ich dotychczasowa, ale czê-
�ciej przysz³a pozycja na rynku wyra¿a siê jako produkt �z górnej pó³ki� (wy¿szego rzêdu), wyzna-
czaj¹cy presti¿, jako�æ konsumpcji. Jednak aby tak siê sta³o niezbêdne s¹ w Polsce efektywne
dzia³ania na skalê ogólnopolsk¹, zarówno ze �rodków publicznych, jak i prywatnych, bran¿owych
i indywidualnych, maj¹cych na celu poinformowanie konsumentów o tego rodzaju produktach na
rynku, o ich walorach oraz korzy�ciach jakie osi¹ga z ich konsumpcji. Konsumenci bowiem przy
wyborze tego rodzaju produktów, kieruj¹ siê czêsto korzy�ciami zdrowotnymi ni¿ wzglêdami eko-
nomicznymi [Borowska 2007].

Okazuje siê, ¿e z uwagi na niedostateczn¹ wiedzê konsumentów na temat oryginalnych produk-
tów tradycyjnych i regionalnych w Polsce niezmiernie wa¿ne s¹ dla nich pozytywne konotacje
odnosz¹ce siê do produktu, jego tradycji wytwarzania, swojsko�ci, okre�leñ wed³ug tradycyjnej
receptury, regionalne itp. Na tych okre�leniach budowano dotychczas kapita³ rozwojowy rynku, a
nie na rzetelnej i wiarygodnej informacji, promocji i wiedzy. Jak wynika z badañ autorki dla 51%
Polaków deklaruj¹cych zakup tradycyjnych/regionalnych produktów ¿ywno�ciowych cena wyro-
bu mia³a w 2007 r. istotne znacznie ale na pierwszym miejscu wymieniano jako�æ produktu (66%).
Pomimo, ¿e analizowane produkty charakteryzuj¹ siê w opinii ich nabywców wysok¹ jako�ci¹ (a¿
73,4%) konsumenci  nie byli sk³onni wydaæ na nie wiêcej ni¿ do 10% obowi¹zuj¹cej ceny. Niewielki
odsetek (26,6%) wskaza³ na akceptacjê ceny tych wyrobów wy¿szy ni¿ 10% wyj�ciowej. Niestety
mo¿na przypuszczaæ, ¿e konsument który uwa¿a, ¿e ju¿ dzi� nabywa ¿ywno�æ tradycyjn¹ /regio-
naln¹ i p³aci za ni¹, w jego mniemaniu, i tak wysok¹ cenê, w przysz³o�ci gdy na rynku pojawi¹ siê
faktycznie oryginalne wyroby (oznaczone znakami unijnymi ChNP, ChOG, GTS) mo¿e stwierdziæ,
¿e nie bêd¹ one w jego zasiêgu nabywczym. Istniej¹ jednak w�ród Polaków nabywcy, którzy s¹
sk³onni do poniesienia wy¿szych kosztów wynikaj¹cych z zakupu tych wysokojako�ciowych
wyrobów, bo s¹ �wiadomi warto�ci (w ich wyobra¿eniu), jak¹ one dostarczaj¹ � nale¿¹ do nich
osoby wykonuj¹ce wolne zawody, gospodarstwa domowe sk³adaj¹ce siê z 2 osób doros³ych i
dziecka, pracownicy prywatni, gospodynie domowe, tradycjonali�ci, osoby m³ode pomiêdzy 26-40
rokiem ¿ycia. Co ciekawe, znaczny odsetek konsumentów (47,62% z regionu sto³ecznego; 33,22%
w�ród 15-25 latków, 32,68% osób ze �rednimi wykszta³ceniem; mieszkañców wsi 36,22%; zajmuj¹cy
siê domem i dzieæmi 43,78%; tradycjonali�ci 31,88%) deklaruje zakup ww. produktów bezpo�rednio
od producenta, oraz podczas specjalnie zorganizowanych targów, jarmarków, kiermaszy, festynów
itp. Jednak najchêtniej Polacy chcieliby aby wyroby te by³y dostêpne w pobli¿u miejsca zamieszkania
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w pobliskim sklepie (w miastach np. osiedlowym, w super i hipermarkecie, lub bazarkach czy targowi-
skach oraz w sklepach ze specjalistyczn¹ ¿ywno�ci¹). Niestety, na obecnym etapie rozwoju rynku
tych¿e specja³ów obserwowana jest nadwy¿ka poda¿y lub nadmiar popytu. Dostosowane do produktu
kana³y dystrybucji wraz z efektywnym systemem zarz¹dzania dostaw sprawiaj¹, ¿e produkt dostêpny
stanie siê w odpowiednim miejscu, czasie i ilo�ci dla poszukuj¹cego go nabywcy. W zale¿no�ci od
specyfiki produktu powinny byæ preferowane krótkie i bezpo�rednie kana³y dystrybucji [Krajewski,
Zabrocki 2008]. Jednak nie zawsze tak jest. Okazuje siê, ¿e je�li przyj¹æ za 100% ca³oroczn¹ sprzeda¿
produktu tradycyjnego badanych przez autorkê producentów, to w 2008 r. bezpo�rednio do konsumen-
ta (finalnego nabywcy) sprzedawa³o produkt a¿ 83% podmiotów a 17% po�rednio przy pomocy po-
�redników-hurtowników, detalistów i in. G³ównym miejscem bezpo�redniej sprzeda¿y artyku³u by³o
gospodarstwo (32%), a tak¿e firma, w³asny sklep, uroczysto�ci lokalne.

Produkty tradycyjne i regionalne w Polsce s¹ jak na razie przy obecnej skali produkcji (poza
nielicznymi wyj¹tkami np. wielkopolski ser sma¿ony, staropolskie miody pitne) g³ównie kierowane
do lokalnego nabywcy. Rozdrobniona pod wzglêdem wolumenu produkcji dzia³alno�æ pojedyn-
czych producentów, nie zawsze chêtnie tworz¹cych grupy producentów sprawia, i¿ wyrób przy
okre�lonych wymaganiach handlowych w przypadku wielu produktów nie bêdzie móg³ byæ ogól-
nodostêpny. Ponadto niedostateczna jak na razie organizacja dystrybucji tych specyficznych
produktów i zazwyczaj niewystarczaj¹ca wiedza marketingowa polskich producentów, zw³aszcza w
wyborze w³asnej strategii i koncepcji wspólnych dzia³añ dystrybucyjnych sprawia, ¿e na tym
etapie organizacji rynku zachodz¹ podobne przeobra¿enia i procesy jak na pocz¹tku w innych
krajach bêd¹cych liderami w zakresie rejestracji i ochrony dziedzictwa kulinarnego na szczeblu
unijnym np.: we W³oszech, Portugalii czy Hiszpanii. W zale¿no�ci od rozpatrywanego produktu w

Rysunek 1. Podstawowe determinanty rozwoju rynku produktów wysokiej jako�ci w Polsce
�ród³o: opracowanie w³asne.
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wielu tych krajach nawet obecnie sprzeda¿ jest lokalna co najwy¿ej regionalna. Ponadto, wiele
produktów jest dostêpna w konkretnym gospodarstwie rolnym, nastawionym na dzia³alno�æ np.
agroturystyczn¹ czy winiarsk¹ i nie trafia do zorganizowanych sieci handlowych.

Dylematy przysz³o�ci rozwoju rynku i dystrybucji ¿ywno�ci wysokiej jako�ci
Omawiaj¹c mo¿liwo�ci rozwoju rynku, produkcji czy dystrybucji ¿ywno�ci tradycyjnej i regional-

nej w Polsce nale¿y zwróciæ uwagê na jej dwie p³aszczyzny. Pierwsz¹ z nich jest sytuacja producen-
tów artyku³ów rolno-spo¿ywczych chronionych na szczeblu unijnym. Natomiast jako odrêbny pro-
blem nale¿y omawiaæ specyfikê wytwórców produktów wpisanych na LPT lub innych lokalnych
specja³ów. Pierwsza grupa obejmuje podmioty, które spe³niaj¹c wymagania unijne mog¹ pe³nopraw-
nie pos³ugiwaæ siê znakiem ChNP, ChOG, czy GTS. Podczas gdy drudzy identyfikuj¹ produkt na LPT
i nie musz¹ potwierdzaæ jego standardów jako�ci przez poddanie siê specjalnej kontroli, czy certyfika-
cji. Z grona tych ostatnich podmiotów mog¹ jednak tworzyæ siê w przysz³o�ci grupy zrzeszaj¹ce
producentów tego samego wyrobu w celu jego nobilitacji na rynku przez rejestracjê w Komisji
Europejskiej uzyskuj¹c prawo do pos³ugiwania siê oznaczeniami unijnymi.

Analizuj¹c stronê organizacyjn¹ podmiotów wytwarzaj¹cych produkty wpisane na LPT domi-
nuj¹ przede wszystkim drobni, lokalni wytwórcy np. indywidualni rolnicy gospodaruj¹cy na ma-
³ych area³ach, ogrodnicy, pszczelarze, osoby fizyczne, które okazjonalnie wytwarzaj¹ produkty
g³ównie dla rodziny, znajomych, b¹d� w celach promocyjnych (udzia³ w targach, kiermaszach,
dniach produktu, na spotkania w urzêdach), a nie komercyjnych [Borowska 2010]. Identyfikowane
s¹ przypadki produktów, które pomimo zarejestrowania na LPT jako dziedzictwo regionu nie s¹
obecnie wytwarzane i prawdopodobnie nie bêd¹ w przysz³o�ci z uwagi na brak op³acalno�ci pro-
dukcji, zainteresowania ze strony m³odszego pokolenia ich produkcj¹, a tak¿e brak regulacji praw-
nych umo¿liwiaj¹cych ich lagalny wyrób a nie �pok¹tnym sposobem�. Mo¿na stwierdziæ, ¿e wiêk-
szo�æ spo�ród zarejestrowanych przez MRiRW produktów i artyku³ów rolno-spo¿yczych na LPT
ma jak dotychczas indywidualnie niewielk¹ skalê produkcji, stanowi¹c nierzadko �ród³o dochodu
niepodlegaj¹cy opodatkowaniu � sprzeda¿ bezpo�rednia, lub tzw. �szara strefa�.

Nierówna jest te¿ pozycja rynkowa poszczególnych wytwórców produktów tradycyjnych i
regionalnych wynikaj¹ca z definicji podmiotów. Warto zwróciæ uwagê na fakt ponoszenia wysokich
kosztów przez przedsiêbiorców (zw³aszcza produktów pochodzenia zwierzêcego, g³ównie przetwo-
rzonych), na wszelkie procesy dostosowawcze do zmieniaj¹cych siê przepisów sanitarnych, higie-
nicznych, weterynaryjnych, systemów jako�ci, kontroli czy certyfikacji, tak aby zapewniæ konsumen-
towi bezpieczeñstwo sprzedawanego produktu itp. Zazwyczaj ma³a skala produkcji stanowi¹ca
dodatkow¹ lub uboczn¹ dzia³alno�æ producenta nie rekompensuje w ca³o�ci poniesionych nak³a-
dów, które finansowane s¹ z zysków osi¹ganych w ramach innych wyrobów/produktów firmy.

S¹ te¿ rolnicy (np. sadowników, pszczelarzy), których wyniki ekonomiczne czêsto zale¿¹ od ofero-
wanych przez po�redników cen skupu surowca � produktu tradycyjnego, jak ma to miejsce w przy-
padku np. fasoli, wi�ni, �liw, jab³ek. Ponadto, mo¿na wyró¿niæ i inne zwi¹zane z otoczeniem, samym
podmiotem oraz produktem na które napotykaj¹ wytwórcy jak i producenci produktów tradycyjnych
czy regionalnych. Wynikaj¹ one, np. ze: sposobu zarz¹dzania, braku komunikacji wewnêtrznej i ze-
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wnêtrznej (np. konflikty, animozje i brak wspólnego stanowiska w grupach producentów), braku
profesjonalnych dzia³añ marketingowych, brak mo¿liwo�ci oferownaia powtarzalnych i zestandary-
zowanych partii towaru, brak �rodków na promocjê i reklamê i dostêpu do tanich kredytów. Poza
problemami mikro skali dostrzec mo¿na tak¿e te pod³o¿u makrogospodarczym (rys. 1).

Sprzeda¿ produktów tradycyjnych i regionalnych
W Polsce sprzeda¿ bezpo�rednia produktów tradycyjnych i regionalnych (w tym marginalna i

lokalna) jest dopuszczona na podstawie dwóch regulacji dotycz¹cych produkcji zwierzêcej: Rozporz¹-
dzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wymagañ wetery-
naryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzêcego przeznaczonych do sprzeda¿y bezpo-
�redniej (Dz. U. Nr 5, poz. 38 z 2007 r.) oraz Rozporz¹dzenia z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie
szczegó³owych warunków uznania dzia³alno�ci marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 5,
poz. 36 z 2007 r.). Ponadto, sprzeda¿ bezpo�redni¹, zwan¹ dostawami bezpo�rednimi produktów innych
ni¿ zwierzêce, czyli produktów ro�linnych, reguluje: Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca
2007 r. w sprawie dostaw bezpo�rednich �rodków spo¿ywczych (Dz. U. Nr 112, poz.774). Nale¿y wspo-
mnieæ, ¿e sprzeda¿ bezpo�rednia mo¿e byæ prowadzona na terenie województwa (lub o�ciennych woje-
wództw), w którym prowadzona jest produkcja pierwotna, tzn.: w miejscu jej wytworzenia i sprzeda¿
konsumentowi: na targowiskach, czy do punktów sprzeda¿y detalicznej po³o¿onych najbli¿ej gospo-
darstwa rolnego (w obrêbie jednego powiatu). W przypadku produktów tradycyjnych i regionalnych
nieprzetworzonych, wytwarzanie i sprzeda¿ nie wymaga rejestrowania dzia³alno�ci gospodarczej, (sprze-
da¿ produktów ro�linnych rolnik �wiadczy bezpo�rednio konsumentowi finalnemu chocia¿by na tar-
gowiskach, w handlu obwo�nym, we w³asnym gospodarstwie. Wytwarzanie i sprzeda¿ produktów
przetworzonych wymaga zarejestrowania ju¿ dzia³alno�ci gospodarczej. Sprzeda¿ ¿ywno�ci przetwo-
rzonej, zw³aszcza zwierzêcych jest pod kontrol¹ ró¿nych instytucji i inspekcji np. weterynaryjnej. Aby
producent móg³ j¹ bezpo�rednio wprowadzaæ do obrotu musi spe³niæ warunki okre�lone w  rozporz¹-
dzeniu w sprawie dostaw bezpo�rednich �rodków spo¿ywczych (Dz.U. Nr 112. poz. 774).

Kontrola i certyfikacja produktów tradycyjnych i regionalnych
Gwarancj¹ jako�æ i bezpieczeñstwa produktu wprowadzanego do obrotu jest uzyskanie znaku,

certyfikatu jako�ci przez produkt np. ChNP, ChOG, GTS który potwierdzaj¹ przeprowadzane kon-
trole u producenta. Wytwórcy indywidualni (np. osoby fizyczne) produktów wpisanych na LPT
nie maj¹ obowi¹zku poddawania siê kontroli potwierdzaj¹cej zgodno�æ produkcji z zadeklarowan¹
metod¹ wytwarzania, ale mog¹ to zrobiæ lub zg³osiæ uczestnictwo w krajowym systemie �Jako�æ
Tradycja�. W przypadku produktów rolnych i �rodków spo¿ywczych zarejestrowanych przez
Komisjê Europejsk¹ jako ChNP, ChOG, GTS � istnieje obowi¹zek dla producentów poddawania
kontroli (która zachodzi na wniosek producenta) procesu produkcyjnego. Podmiotami odpowiedzial-
nymi za przeprowadzenie takiej kontroli s¹ wojewódzkie inspektoraty jako�ci kontroli artyku³ów
rolno-spo¿ywczych (WIJHARS) lub  upowa¿nione jednostki certyfikuj¹ce. Pierwszy podmiot po
przeprowadzeniu kontroli wystawia �wiadectwo jako�ci potwierdzaj¹ce zgodno�æ procesu produkcji
ze specyfikacj¹ podczas gdy drugi certyfikat zgodno�ci. System kontroli ma zapewniæ wysok¹ jako�æ
oferowanych na rynku artyku³ów i dzia³a on zarówno w interesie producentów (chroni¹c ich przed
nieuczciw¹ konkurencj¹ falsyfikatami, podróbkami, ale tak¿e konsumentów. System kontroli gwaran-
tuje produktom wiarygodno�æ, autentyczno�æ, smak, pochodzenie, sposób produkcji, a wiêc umo¿-
liwia konsumentom podjêcie decyzji, czy za dany produkt warto zap³aciæ wiêcej, ni¿ za podobny
produkt w tej samej kategorii. Ca³kowity koszty kontroli zgodno�ci procesu produkcji ze specyfikacj¹
pokrywa producent, jest on jednak refundowany w ramach PROW 2007-2013.

Wsparcie producentów uczestnicz¹cych w systemach jako�ci ¿ywno�ci
w ramach PROW 2007-2013

Wsparcie finansowe producentów uczestnicz¹cych w systemach ¿ywno�ci wysokiej jako�ci jest
szczególnie wa¿ne w Polsce [PROW 2007-2013]. Obserwowano raczej biern¹ i wyczekuj¹c¹ postawê
producentów w uczestnictwie w systemach jako�ci ¿ywno�ci. Udzia³ w systemie �chronionych oznaczeñ
geograficznych�, �chronionych nazw pochodzenia�, �gwarantowanych tradycyjnych specjalno�ci�, a
tak¿e rolnictwa ekologicznego, �Jako�æ Tradycja� oraz integrowanej produkcji umo¿liwia z za³o¿enia osi¹-
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gniecie wy¿szych dochodów przy jednoczesnej ochronie dziedzictwa narodowego oraz dbaniu o wp³yw
ca³ego procesu wytwarzania na �rodowisko w d³u¿szej perspektywie czasu. Ale dla producentów obecnie,
w pocz¹tkowym etapie budowania rynku tych wyj¹tkowych produktów, uczestnictwo w systemach
jako�ci ¿ywno�ci jest znacz¹cym utrudnieniem proceduralnym, formalnym i administracyjnym. Nie mniej
jednak konieczna jest pomoc pañstwa w zakresie zwiêkszenia zainteresowania takimi produktami. Wy-
chodz¹c naprzeciw tym oczekiwaniom w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 przygotowano �rodki przeznaczone m.in. dla rolników na realizacjê dzia³ania 132 �Uczestnictwo
rolników w systemach jako�ci ¿ywno�ci� i dzia³ania 133 �Dzia³ania informacyjne i promocyjne�. Kwoty
przeznaczone na powy¿sze dzia³ania maj¹ bezpo�rednio przyczyniæ siê do wsparcia grup producentów
skupiaj¹cych podmioty aktywnie uczestnicz¹ce w systemach jako�ci ¿ywno�ci a tak¿e pog³êbienia wiedzy
konsumentów o zaletach produktów, ukazania specyfiki mechanizmów polityki jako�ci ¿ywno�ci oraz
zwiêkszenia �wiadomo�ci i rozpoznawalno�ci produktów tradycyjnych i regionalnych na rynku, a po�red-
nio zwiêkszenia popytu na nie, uzyskania wy¿szej ceny przez producentów oraz dodatkowych dochodów
z dywersyfikacji produkcji pozarolniczej. Ponadto, zak³ada siê, ¿e produkty tradycyjne i regionalne (zw³asz-
cza lokalne) bêd¹ stanowi³y wa¿ny element tak¿e w realizacji dzia³añ wynikaj¹cych z osi 3 �Jako�æ ¿ycia na
obszarach wiejskich i ró¿nicowanie gospodarki wiejskiej� (a zw³aszcza w dzia³aniu 3.1. Ró¿nicowanie w
kierunku dzia³alno�ci nierolniczej oraz 3.2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw) oraz w dzia³aniach osi
4 Leader. Produkty te maj¹ przyczyniæ siê do: wzrostu aktywno�ci mieszkañców wsi, ich wspólnego
trójsektorowego podej�cia w budowaniu silnej marki regionu opartego o tradycyjne i regionalne
specja³y, op³acalno�ci produkcji produktów, usprawnienia systemu ich dystrybucji, wypracowa-
nia w�ród producentów odpowiedzialno�ci za oferowany w sprzeda¿y produkt oraz poprawy wize-
runku polskiej wsi i zwiêkszenia jej atrakcyjno�ci jako kompleksowego produktu turystycznego.

Podsumowanie
Polityka rolna, a zw³aszcza polityka jako�ci i bezpieczeñstwa ¿ywno�ci UE stara siê sprostaæ

wyzwaniom, jakie stawia proces globalizacji produkcji i konsumpcji. Poprzez odpowiednie instru-
menty i regulacje prawne dba o bezpieczeñstwo, higienê, jako�æ oraz powtarzalno�æ wysokojako-
�ciowego sk³adu produktu. Stara siê wp³ywaæ na zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich, a
tak¿e dzia³alno�æ rolników, troszcz¹c siê przy tym o �rodowisko, zdrowie zwierz¹t i ro�lin, klimat,
walory dziedzictwa wsi. Wymogi stawiane produkcji rolnej podlegaj¹ ci¹g³ym zmianom, a orê¿em i
atutem w sprostaniu tej sytuacji by³o wprowadzenie systemów zapewniania jako�ci ¿ywno�ci. To
dziêki nim konsument obdarza zaufaniem towary oferowane przez producentów-handlowców na
rynku, g³ównie lokalnym i regionalnym. Jako�æ i renoma produktów maj¹cych oznaczenia geogra-
ficzne maj¹, zw³aszcza w przypadku niektórych, znaczny potencja³ nie tylko rozwojowy, ale i eks-
portowy, a na taki licz¹ producenci.

Dla konsumenta fakt, i¿ produkt lub �rodek spo¿ywczy objêty jest systemem jako�ci jest dodat-
kow¹ gwarancj¹ bezpieczeñstwa oraz wiarygodno�ci produktu i jego producenta. Jednak uzyska-
nie certyfikatu jako�ci dla rolnika/producenta oznacza ponoszenie dodatkowych kosztów bezpo-
�rednich i po�rednich (np. sk³adki cz³onkowskie, kontroli, certyfikacji, inwestycji). Niemniej jednak
w najbli¿szej dekadzie bêd¹ ros³y korzy�ci wynikaj¹ce z produkcji i konsumpcji produktów chro-
nionych. Z pewno�ci¹ obecny wysi³ek poniesiony przez producentów w ukszta³towanie pozycji
rynkowej firmy i produktu prze³o¿y siê na wymierne wydatki nabywców wyra¿one wy¿sz¹ cen¹
produktu i rosn¹ce na niego zapotrzebowanie.

Analiza materia³u empirycznego pozwala na sformu³owanie kilku zasadniczych wniosków od-
nosz¹cych siê do rozwoju rynku produktów wysokiej jako�ci w Polsce:
� budowa rynku ¿ywno�ciowych produktów tradycyjnych od strony produkcyjnej wymaga wspó³-

pracy i wsparcia administracyjno-finansowego podmiotów tak prywatnych, jak i publicznych,
� silniejsza ekspansja ¿ywno�ciowych produktów tradycyjnych na rynku artyku³ów rolno-spo-

¿ywczych wymaga zastosowania przez producentów/wytwórców odpowiednich strategii mar-
ketingowych,

� zmiany, po stronie produkcyjnej na rynku ¿ywno�ci tradycyjnej w Polsce mog³yby zachodziæ
znacznie dynamiczniej ni¿ do tej pory, jednak barier¹ wyhamowuj¹c¹ oddoln¹ inicjatywê przed-
siêbiorców/wytwórców s¹ uwarunkowania ekonomiczno-prawne. Zarówno skromne �rodki
w³asne na bardziej radykalne dzia³ania i inwestycje, jak i wsparcie finansowe (np.: niskoopro-
centowane d³ugoterminowe kredyty),
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� wybór w³a�ciwego instrumentu marketingu-mix, w tym sprecyzowanie kana³u dystrybucji
mo¿e prowadziæ do ³agodzenia rozbie¿no�ci pomiêdzy dostêpno�ci¹ asortymentu na rynku a
ilo�ci¹ produktu, na któr¹ zg³aszane jest zapotrzebowanie,

� sprawna dystrybucja oraz dostêpno�æ, nie zawsze w pobli¿u miejsca zamieszkania tych wyj¹t-
kowych produktów, sprawi, ¿e konsument bêdzie móg³ zaspokoiæ swoj¹ ciekawo�æ co do sma-
ku, zapachu i innych walorów sensorycznych produktów. U³atwi mu orientacjê w kierunku
uzyskania satysfakcji z konsumpcji i przyczynia siê do budowania lojalno�ci wobec wyrobu i
jego producenta.
Musimy sobie zdawaæ sprawê, ¿e podobnie jak w innych krajach, tak i w Polsce, wystêpuje

zró¿nicowanie co do skali produkcji ¿ywno�ci regionalnej i tradycyjnej. Funkcjonuj¹ na rynku zarów-
no mali okazjonalni wytwórcy, jak i gospodarstwa rolne, producenci towarowi czy du¿e zak³ady
produkcyjno-przetwórcze. W zale¿no�ci od specyfiki produktu oferuj¹ po stronie poda¿owej suro-
wiec, albo produkt po�redni, ale tak¿e finalny-przetworzony. Ka¿dy z nich mo¿e mieæ swój w³asny
kana³ dystrybucyjny i wykorzystywaæ ró¿ne narzêdzia w komunikowaniu siê z konsumentem.
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Summary
 The article attempts to present situation and consumer�s and producer�s opinion about traditional and
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