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Od zarania rozwoju cywilizacyjnego człowieka RYNEK 

odgrywał i odgrywa wciąŜ dziejową rolę. Buduje lub 

rujnuje, ubogaca człowieka, 

lub doprowadza do ubóstwa. 

Zewnętrzne działania i regulacje niestety nie mają na 

celu poprawę lokalnych struktur  rynku, lecz mają za 

zadanie podporządkować  rynek globalnemu systemowi.

Skupianie się na aspektach ekonomicznych gier 

rynkowych i pomnaŜaniu zysku ograbia człowieka           

z godności i własności. Człowiek staje się przedmiotem, 

a nie podmiotem rynku. W przypadku rolnictwa                

i produkcji Ŝywności, deregulacja rynków lokalnych 

sprawia, Ŝe  zagroŜona jest  samowystarczalność             

i suwerenność Ŝywnościowa, a rolnik naraŜony jest na 

utratę ziemi.



 

Wybrane narzędzia i metody 

deregulacji rynków lokalnych

• Brak polityki rolnej i gospodarczej 
zabezpieczającej obywatelom suwerenność 
Ŝywnościową oraz ochronę państwowych 
i prywatnych zasobów naturalnych, 
a w szczególności prawa własności ziemi. 
Tworzenie ustawodawstwa, które utrudnia 
funkcjonowanie małym i średnim 
gospodarstwom rolnym oraz  eliminuje 
z rynku małe i średnie przetwórnie, poniewaŜ 
często aby, spełnić wymogi prawne są one 
przeinwestowane i zadłuŜone. Dotyczy ten 
problem zarówno likwidacji gospodarstw 
rolnych jak i wygaszania lokalnej 
przedsiębiorczości.

Wybrane narzędzia i metody 

deregulacji rynków lokalnych

• Prawo stanowione przez urzędników z 
zaniechaniem podstawowych zasad: 

- normy prawne powinny być transparentne 
i precyzyjne, aby była moŜliwa ich 
prawidłowa egzekucja wspomagająca 
rozwój społeczno gospodarczy i lokalną 
demokrację,

- urzędnik jest dla człowieka, a nie człowiek 
dla urzędnika,

- ekonomia jest dla człowieka , a nie 
człowiek dla ekonomii,

- oddolne inicjatywy, potrzeby społeczne, 
oceny eksperckie, konsultacje społeczne 
winny być podstawą tworzenia prawa.

Wybrane narzędzia i metody 

deregulacji rynków lokalnych

• Prowadząca do dyskryminacji, a nawet zaniku  rynku 

lokalnego, inwazyjna, medialna,  marketingowa 

kampania budowania mody na produkty markowe, lub 

popytu na  tanie, promowane i często subwencjonowane 

 produkty wielkich firm i korporacji. 

Wybrane narzędzia i metody 

deregulacji rynków lokalnych

• Przejmowanie rynku lokalnego przez sieci handlowe 

supermarketów, które chcąc sobie poprawić wizerunek 

tworzą stoiska z produktami lokalnymi i ekologicznymi. 

Niestety nie są to produkty bezpośrednio od małych        

i średnich producentów i rolników, bo tu liczy się ilość       

i zysk sieci handlowych.



 

Wybrane narzędzia i metody 

deregulacji rynków lokalnych

• Kreowanie pojęcia nierentowności produkcji lokalnej       

w oparciu o wyrachowaną ekonomię, bez uwzględnienia 

walorów niewymiernych takich jak jakość, smak, 

zdrowotność, wpływ na środowisko naturalne 

(sozoekonomia). 

Nieświadomość rolników i konsumentów sprawia, Ŝe 

małe i średnie gospodarstwa rolne uchodzą za 

nierentowne i upadają, a rolnicy szukają innego źródła 

dochodu, co przyczynia się do wzrostu bezrobocia. 

Kto ma w reku ziemię, Ŝywność, 

ten ma władzę 

Ile własności tyle wolności.  Człowiek bez ziemi jest 

niewolnikiem, to prawda, ale na szczęście człowiek jest 

istotą społeczną. Szansą bycia człowiekiem wolnym jest 

funkcjonowanie w kooperatywie z człowiekiem, który 

jeszcze ma ziemię. Polski rolnik i konsument jeszcze 

mają tę świadomość i powstają takŜe juŜ u nas 

kooperatywy spoŜywcze miasto – wieś.

W Polsce jest to „droga przez mękę” – pokonywanie 
absurdalnych przepisów i ograniczeń, które doregulują to 
co zawsze było dobre , bo logiczne i samozachowawcze. 
 Mam nadzieję, Ŝe dzisiejsza konferencja zaowocuje 
międzynarodową współpracą i wskaŜe drogi 
unormowania u nas prawodawstwa w zakresie 
sprzedaŜy bezpośredniej produktów rolnych 
przetworzonych w gospodarstwach. Mam nadzieję, Ŝe 
austriackie doświadczenia w tym zakresie pomogą 
zwłaszcza naszym urzędnikom zweryfikować 
obowiązujące normy prawne i je zracjonalizować tak, 
aby odbudować lokalny rynek, pomóc rolnikom                
i konsumentom.

SprzedaŜ bezpośrednia

Formy funkcjonowania rynku sprzedaŜy bezpośredniej w 
naszym kraju, to przewaŜnie stoiska na lokalnych 
imprezach kulturalnych, kiermaszach i festynach.

Oficjalnie nie funkcjonują sklepiki gospodarskie, bo rolnik 
nie moŜe przetwarzać swoich produktów. Musi mieć do 
tego celu przetwórnię spełniającą normy przetwórni 
przemysłowej.

SprzedaŜ bezpośrednia
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