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LOKALNE 
SMAKUJE LEPIEJ:  
KRÓTKIE 
ŁAŃCUCHY 
DOSTAW W 
EUROPIE Rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności - a więc bez 

pośredników między rolnikiem i konsumentem – to zdrowsze 
jedzenie od lokalnych producentów oraz sprawiedliwsze 
wynagrodzenie dla rolnika. Dziś, na rynku konwencjonalnym 
otrzymuje on zaledwie 21 proc. ceny płaconej przez klienta 
supermarketu.

Drobni producenci mają już na starcie słabą pozycję negocjacyjną 
w stosunku do dużych przetwórców żywności, handlowców, 
sklepów hurtowych i dużych sieci detalicznych. A zazwyczaj to 
właśnie „wielcy gracze” zapewniają jedyną możliwość dostępu 
do rynku.

W 2015 r. 15 proc. rolników sprzedało co najmniej połowę swoich 
produktów poprzez krótkie łańcuchy dostaw – bezpośrednio 
klientom lub przez maksymalnie jednego pośrednika. A że 
Europejczycy coraz bardziej interesują się tym, co mają na talerzu, 
a także wzrasta ich świadomość ekologiczna, rośnie również 
zapotrzebowanie na współpracę z lokalnymi wytwórcami. W tym 
Raporcie Specjalnym przedstawiamy najciekawsze przykłady 
skracania łańcuchów dostaw w Europie, takich jak kooperatywy 
spożywcze i zakupowe w Polsce, współpraca francuskich stołówek 
z rolnikami po sąsiedzku, czy berlińskie i brukselskie markety 
miejskie korzystające z… akwaponiki, rewolucjonizującej 
rolnictwo miejskie. Zapraszamy do lektury!

Redakcja EURACTIV.pl
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Zaczęło się od jednej uczulonej 
na konserwanty dziewczynki, a 
skończyło na nowatorskim start-

upie, który łączy ze sobą 150 farmerów 
ze 100 tys. osób, które chcą jeść zdrową 
żywność prosto od jej wytwórców. 
Projekt „Lokalny rolnik” cieszy się w 
Polsce rosnącą popularnością, ale jego 
autorzy – mimo sukcesu – chcą, by 
pozostał niszowy.

Andrej Modić pochodzi ze 
Słowenii. W pewnym momencie 
swojego życia przyjechał jednak 

do Polski, gdzie poznał swoją żonę 
Sylwię. W 2009 r. urodziła się ich 
córka. Okazało się, że dziewczynka 
ma kłopoty ze zdrowiem. Pomagała 
jej dieta złożona z dobrej jakości 
produktów. Było to tym ważniejsze, 
że małej Zarji dokuczała też silna 
alergia na stosowane w żywności 
konserwanty. Niestety produkty 
kupowane w sklepach ekologicznych 
nie rozwiązały problemu. Co z 
tego, że jakieś warzywa czy owoce 
wyhodowano w organiczny sposób 
w Hiszpanii czy Włoszech, skoro 

potem trzeba je było wieźć do Polski 
przez tysiące kilometrów. I oczywiście 
zakonserwować na tę drogę.

Zdesperowani rodzice postanowili 
zaopatrywać się na lokalnych 
targowiskach. Ale i tu spotkało 
ich rozczarowanie – sprzedawcy 
nie zawsze potrafili wytłumaczyć, 
skąd pochodzi ich towar. Niektórzy 
oszukiwali. Dlatego Andrej i Sylwia 
zdecydowali się szukać bezpośrednio 
u producentów – hodowców, rolników 

Kooperatywy spożywcze: Jedzenie 
nie musi podróżować dalej niż Ty

Ciąg dalszy na stronie 5

Produkty ekologiczne. Źródło - surveymonkey.com
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i małych przetwórców. No ale jak 
zdobyć naprawdę dobrą wołowinę, gdy 
do kupienia jest cała krowa?

INSPIRACJE

Rozwiązaniem było stworzenie 
grupy zakupowej, która wspólnie kupi 
od rolnika czy przetwórcy większą ilość 
towaru, a potem podzieli się kosztami. 
No i oczywiście udanym zakupem 
– prawdziwie zdrową żywnością. 
Pomysł nie był do końca nowy. Andrej 
przywiózł go z rodzinnego kraju – 
Słowenii. Nie mówiąc o tym, że i w 
Polsce zadomowiły się już podobne 
związki łączące kupców z rolnikami 
i producentami, jak Kooperatywa 
„Dobrze”.

Ale wróćmy do Słowenii. 
Tam niewielką grupę zakupową 
zorganizował w swojej okolicy ojciec 
Andreja, który w supermarkecie był 
raz w życiu prawie 15 lat temu i bardzo 
mu się tam nie spodobało – więc 
nie chciał już tam wracać. Sylwia i 
Andrej postanowili stworzyć podobną 
grupę w Warszawie. Skorzystali przy 
tym z funduszy unijnych w ramach 
programu „Innowacyjna Gospodarka”. 
W maju 2014 r. powstała pierwsza 
wersja internetowego serwisu 
„Lokalny Rolnik”. Chcieli trafić 
do tych, którzy chcą jeść zdrowo, 
pasjonują się gotowaniem i w ogóle 
chcą być świadomymi konsumentami.

Pomysł szybko okazał się wielkim 
sukcesem. „Dziś pozyskujemy 
produkty od 150 rolników lub 
małych przetwórców. Mamy dostęp 
do właściwie wszystkich rodzajów 
produktów, jakie znajdują się w 
supermarketach. Ale całkowicie 
sprawdzonych i zdrowych. No i 
najważniejsze, produkowanych 
możliwe blisko konsumenta, tak by 
nie trzeba ich było daleko wozić. Z 
naszego serwisu korzysta już 100 
tys. osób. A właściwie nigdy się 
nie reklamowaliśmy. To wszystko 
zasługa tzw. marketingu szeptanego, 

czyli po prostu polecania nas innym 
przez zadowolonych klientów. 
Dopiero w tym roku, w sierpniu, 
planujemy zacząć pierwsze prawdziwe 
działania marketingowe w serwisach 
społecznościowych” – tłumaczy 
Andrej Modić (choć EURACTIV 
wyłapał trwającą promocję w google).

To nie jedyny tego typu projekt 
w Polsce, który okazał się sukcesem. 
Coraz więcej Polaków chce bowiem 
lepiej i zdrowiej żyć. Kooperatywy 
zakupowe powstają w różnych 
częściach kraju. Najwięcej w stolicy. 
Warszawska Kooperatywa Spożywcza 
(WKS) minimum raz na dwa 
tygodnie robi wspólne zamówienia 
bezpośrednio u wytwórców – 
rolników oraz producentów olejów 
roślinnych czy tofu. Nie jest firmą, 
ale stowarzyszeniem. Dołączyć 
może jednak każdy. Jedyne warunki 
to drobna składka członkowska i 
zaledwie 90 minut raz w miesiącu na 
pomoc przy wspólnych zakupach.

Natomiast dla Kooperatywy 
„Dobrze” oprócz żywności, szczególnie 
ważne są także idee społeczne 
– równość, sprawiedliwość czy 
wspieranie osób o niskich dochodach. 
Ten projekt działa jako spółdzielnia 
i jednocześnie stowarzyszenie. 
Kooperatywa „Dobrze” prowadzi też 
w Warszawie dwa spółdzielcze sklepy. 
Pierwsze jakie powstały w Polsce po 
1989 r.

Dla „Lokalnego Rolnika” idee 
społeczne czy ekologiczne też są 
ważne. Sylwia i Andrej myślą jednak 
bardziej biznesowo i szybko rozwinęli 
swój start-up także poza polską stolicą. 
Serwis działa już w sześciu miastach 
w Polsce – Warszawie, Krakowie, 
Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu 
i Łodzi. Są plany dotyczące jeszcze 
jednego dużego polskiego miasta. A 
potem, nawet ekspansja na sąsiednie 
kraje europejskie. „Z punktu widzenia 
Warszawy dystans do Gdańska czy 
Berlina jest dość podobny” – tłumaczy 
Andrej Modić.

Ciąg dalszy ze strony 4
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Dziś rolnicy otrzymują zaledwie 
21 proc. ceny detalicznej, 
którą klienci płacą w 

supermarketach. Cyfrowe rynki 
rolne mają szansę zagwarantować 
lokalnym rolnikom i producentom 
znacznie sprawiedliwsze warunki 
niż zdominowany przez większe 
firmy handlowe “wolny” rynek. 
A konsumentom większy wybór i 
lepszą jakość produktów – relacjonuje 
EURACTIV.de.

Krótkie łańcuchy dostaw nie są 
nową ideą. Sprzedaż bezpośrednia 
przez drobnych wytwórców, rolnictwo 
wspierane przez społeczność, a 
także stacje samoobsługowe dla 
produktów regionalnych stały się 
trendem. Jednocześnie supermarkety 

w dużych niemieckich miastach 
zaczęły korzystać z zewnętrznych 
usługodawców, by ich produkty mogły 
być bezpośrednio dostarczane do 
domu klienta. Czemu by zatem nie 
połączyć obu tych trendów i dostarczać 
żywność regionalną za sprawiedliwą 
cenę – nie z supermarketu, ale 
bezpośrednio od rolnika z okolicy?

SPRAWIEDLIWOŚĆ 
DLA DROBNYCH 
PRODUCENTÓW ROLNYCH

Termin “cyfrowe rynki rolne” 
opisuje nową koncepcję, która 
wykorzystuje internet jako rynek dla 
produktów rolnych. Ich celem jest coś 
więcej niż tylko “cyfrowe skrócenie” 
odległości między producentem a 

konsumentem. Osiągnięcie bardziej 
sprawiedliwych cen i warunków 
handlowych dla małych gospodarstw 
rolnych jest jednym z zamierzeń nowej 
europejskiej polityki rolnej. Komisarz 
ds. rolnictwa i rozwoju wsi Phil Hogan 
dawał już wcześniej do zrozumienia, 
że rozwój wielkich przedsiębiorstw 
rolnych nie powinien być w przyszłości 
wspierany na taką skalę przez środki 
unijne.

Grupa zadaniowa ds. rynków 
rolnych (Agricultural Markets Task 
Force – AMTF) ma w szczególności 
na celu przedstawić konkretne 
propozycje, w jaki sposób wspierać 
pozycję rolników w ramach 
łańcuchu dostaw żywności. Jednym 

Cyfrowy rynek rolny

Ciąg dalszy na stronie 7

Cyfrowy rynek rolny może stać się przyszłością 
[Shutterstock/ SUPREEYA-ANON]
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z elementów jest redystrybucja 
subsydiów rolniczych do mniejszych 
przedsiębiorstw.

OD TEORII DO PRAKTYKI

Tego typu pomysły brzmią 
świetnie w teorii, budzą jednak pewne 
wątpliwości u drobnych wytwórców, 
takich jak Michael Beyer. Nie wierzy 
on, że sytuacja się realnie zmieni: 
“Czego wszyscy potrzebujemy – mam 
tu na myśli zarówno producentów, jak 
i konsumentów – to całkowita zmiana 
kierunku, w jakim zmierza europejskie 
rolnictwo na rzecz zrównoważonego 
rozwoju”.

Obecnie zaledwie kilka sieci 
handlowych i korporacji decyduje o 

tym, co Europejczycy codziennie kładą 
na swoich talerzach. Taki stan rzeczy 
ma nie tylko negatywne konsekwencje 
dla konsumenta poprzez ograniczenie 
różnorodności i jakości żywności, 
jaką spożywamy, ale też dla drobnych 
rolników, którzy często są zmuszani do 
zakończenia działalności.

Wyżej wymienione przyczyny 
powodują, że Beyer i wielu, zwłaszcza 
młodych, rolników szuka nowych 
kanałów sprzedaży, takich jak cyfrowy 
rynek rolny Markta z Austrii. Na tej 
platformie Beyer może otworzyć swoje 
własne “stoisko targowe” i oferować 
produkty potencjalnym klientom 
bezpośrednio. Szanse, że znajdzie 
wielu klientów poprzez tę stronę, 
która wystartowała 1 marca 2018 
r., są wysokie. Oferuje on rzadkie, 
tradycyjne warzywa, które nieczęsto 

można znaleźć w supermarketach, 
a które przyciągają grupy docelowe 
zorientowane na świadome 
odżywianie.

Zwłaszcza dla takich niszowych, 
regionalnych produktów, cyfrowe 
rynki rolne mogą się okazać 
dobrą możliwością dla sprzedaży 
bezpośredniej, ułatwiającą 
przetrwanie w czasach cyfryzacji 
detalicznego handlu żywnością 
przejmowanego przez takich gigantów 
jak Amazon. Na razie wysiłek 
logistyczny jest wciąż stosunkowo 
wysoki, ale zespół Markta planuje 
rozszerzyć współpracę z lokalnymi 
dostawcami w większych miastach.

Ciąg dalszy ze strony 6
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Kwestia rozwoju krótkich 
łańcuchów dostaw żywności 
(SFSC) stale zyskuje w UE na 

popularności. Lokalna produkcja i 
konsumpcja są postrzegane jako sposób 
na osiągnięcie sprawiedliwszych 
wynagrodzeń dla rolników i wyższej 
jakości lokalnych produktów 
żywnościowych.

Jednak zmniejszenie funduszy UE 
przeznaczonych na wspólną politykę 
rolną po 2020 r. podkreśla rolę, 
jaką państwa członkowskie muszą 
odegrać w dalszym wzmacnianiu tej 
wzrostowej tendencji. W 2015 r. 15 
proc. rolników sprzedawało połowę 
swoich produktów w ramach takich 
krótkich łańcuchów dostaw żywności – 
tak wykazało badanie przeprowadzone 

przez Europejskie Centrum Badań 
i Dokumentacji Parlamentarnej 
(ECPRD). Ponadto w badaniu 
Eurobarometru z 2016 r. stwierdzono, 
że czterech na pięciu obywateli Europy 
uważa, że „wzmocnienie roli rolnika w 
łańcuchu żywnościowym” jest „dość 
ważne” lub „bardzo ważne”.

Z drugiej strony, krytycy sugerują, 
że takie systemy mogą przynieść 
korzyści jedynie na szczeblu lokalnym, 
a nie są rozwiązaniem problemu dla 
rosnącej globalnej populacji i popytu 
na żywność. Koncepcja ta została 
pierwotnie wprowadzona w ramach 
wspólnej polityki rolnej (WPR) na 
okres finansowania 2014-2020 
za pośrednictwem Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

SFSC STAJĄ SIĘ CORAZ 
POPULARNIEJSZE

Europejska Koordynacja Via 
Campesina, organizacja broniąca praw 
rolników i zrównoważonego rolnictwa, 
twierdzi, że w Europie Północnej 
coraz więcej gospodarstw rolnych 
prowadzi bezpośrednią sprzedaż i 
cieszy się ona dużą popularnością 
wśród konsumentów i firm 
cateringowych. Na przykład w Austrii 
27 proc. gospodarstw rolnych prowadzi 
bezpośrednią sprzedaż, a w przypadku 
połowy z nich sprzedaż bezpośrednia 
stanowi znaczną część ich dochodów. 
We Francji to więcej niż jedno na pięć 
gospodarstw, zwłaszcza w południowo-

Państwa UE zdecydują o krótkich 
łańcuchach dostaw żywności

Ciąg dalszy na stronie 9

Targ lokalnych producentów rolnych [Shutterstock]
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wschodniej części kraju i dotyczy 
wszystkich rodzajów produkcji, w 
szczególności wina, owoców i warzyw, 
drobiu oraz miodu.

„Rynki zewnętrzne są bardzo 
popularne, a zbiorowe sklepy 
produktów rolnych rozmnażają się, 
zwykle w formie spółdzielczej, co 
pozostawia kontrolę producentom” 
– podkreśla Europejska Koordynacja 
Via Campesina. Według organizacji, 
kolejnym zjawiskiem w rozwoju 
jest tworzenie partnerstw pomiędzy 
konsumentami i producentami w 
formie rolnictwa wspieranego przez 
społeczność lokalną lub AMAP 
(Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne) we Francji. 
Konsumenci płacą producentom 
z góry za potrzebną żywność, a 
dzięki temu gospodarstwa i rodziny 
tworzą sieć wzajemnego wsparcia. 
„Dzięki sprzedaży po stałej cenie i 
z opcją zapłaty z góry, możliwe jest 
zabezpieczenie dochodów rolników, a 
także dostarczanie produktów wysokiej 
jakości dla konsumentów”.

KONSERWATYWNA 
WSPÓLNA POLITYKA 
ROLNA

Europejska Koordynacja Via 
Campesina (ECVC) skrytykowała 
propozycje Komisji Europejskiej 
dotyczące WPR po 2020 r., stwierdzając, 
że nie promują one takich programów. 
„Możemy szczerze powiedzieć, że 
produkty rolne rozwijają się pomimo 
WPR, a nie dzięki niej”. „Mimo, że nowa 
WPR twierdzi, że jest >>nowoczesna<<, 
jest ona w dużej mierze konserwatywna 
i w żaden sposób nie promuje krótkich 
łańcuchów dostaw żywności, mimo że 
są one wspierane przez coraz większą 
liczbę konsumentów” – dodała w 
swoim stanowisku organizacja.

ECVC twierdzi także, że nowa WPR 
nadal będzie opierać się na płatnościach 
na hektar. „Te małe gospodarstwa 
rolne otrzymują z reguły tylko 

niewielkie płatności. I odwrotnie, duże 
płatności przyznawane największym 
gospodarstwom rolnym prowadzą do 
nieuczciwej konkurencji o dostęp do 
gruntów dla osób, które chcą osiedlić 
się na biedniejszych obszarach i nie są 
w stanie nadążyć za rosnącymi cenami 
gruntów”.

Ponadto potencjalnie interesujące 
wsparcie (inwestycje, szkolenia, pomoc 
w zakładaniu przedsiębiorstw, wsparcie 
obszarów o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania) można znaleźć 
przede wszystkim w drugim filarze, 
którego finansowanie jest mocno 
ograniczone w następnym okresie 
WPR. Ze swojej strony Europejska 
Koordynacja Via Campesina proponuje 
pozytywną politykę na rzecz osiedlania 
się młodych i nowych producentów 
dzięki wsparciu dochodu w pierwszych 
latach po osiedleniu się, które często są 
trudne.

KOMISJA EUROPEJSKA 
ODBIJA PIŁKĘ DO PAŃSTW 
CZŁONKOWSKICH

Zgodnie z propozycjami KE wsparcie 
finansowe na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich zostanie zmniejszone w 
okresie po 2020 r. i jest możliwe, że jeśli 
państwa członkowskie nie wypełnią 
luki w finansowaniu, może to mieć 
negatywny wpływ na takie systemy.

Komisja Europejska stwierdziła, że 
zgodnie z nowymi przepisami państwa 
członkowskie będą miały większą 
elastyczność w zakresie wykorzystania 
przyznanych im środków finansowych, 
co pozwoli im na opracowanie 
programów dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb, które będą 
najskuteczniej odpowiadać na obawy 
rolników i szerszych społeczności 
wiejskich. „Państwa członkowskie będą 
również miały możliwość przeniesienia 
do 15 proc. środków przydzielonych im 
w ramach WPR między płatnościami 
a rozwojem obszarów wiejskich i 
odwrotnie, aby zapewnić możliwość 
finansowania swoich priorytetów i 
działań” – napisała KE.

Dążąc do ochrony niestabilnych 
dochodów rolników przed wahaniami 
cen i zmniejszenia presji ze strony 
dużych podmiotów gospodarczych, 
Komisja Europejska przedstawiła w 
dniu 12 kwietnia oczekiwane wnioski 
dotyczące dyrektywy w sprawie 
zwalczania nieuczciwych praktyk 
handlowych w łańcuchu dostaw 
żywności. Przedstawiając te propozycje, 
egzekutywa UE dąży do przywrócenia 
równowagi w łańcuchu dostaw 
żywności i zapewnienia partnerom 
handlowym o słabej sile przetargowej, 
takim jak rolnicy indywidualni, 
środków bezpieczeństwa.

Według Copa-Cogeca, europejskiego 
stowarzyszenia rolników, rolnicy 
otrzymują średnio 21 proc. wartości 
produktu rolnego, podczas gdy 28 proc. 
trafia do przetwórców, a aż 51 proc. do 
sprzedawców detalicznych. Jednak 
zdaniem Europejskiej Koordynacji Via 
Campesina główny problem rolników 
nie został rozwiązany. Są to niskie ceny 
narzucane w ramach łańcucha wartości 
zdominowanego przez oligopol oraz 
brak opłacalności ich pracy. „Trzeba 
dotrzeć do sedna problemu, jakim jest 
deregulacja rynków”.

Rolnicy twierdzą również, że 
wniosek dotyczący „dyrektywy”, a nie 
„rozporządzenia”, może skutkować 
odmiennymi regulacjami w całej UE i 
w związku z tym stanowić ryzyko dla 
handlu wewnętrznego UE. Ponadto 
twierdzą oni, że dyrektywa nie 
obejmuje kontroli i sankcji za nadużycia 
popełnione przez wszystkie podmioty 
w łańcuchu rolno-spożywczym. 
„Praktyki w zakresie kontroli i sankcji 
stosowane wyłącznie wobec małych 
i średnich gospodarstw rolnych 
mogą skłonić podmioty gospodarcze 
do zakupu produktów rolnych, w 
przypadku których nie muszą one 
przestrzegać przepisów”. „Z drugiej 
strony, dyrektywa nie obejmuje jednej 
z najbardziej szkodliwych dla rolników 
praktyk, jaką jest sprzedaż ze stratą lub 
płatności na rzecz rolników poniżej 
kosztów produkcji” – przekonuje Copa-
Cogeca.

Ciąg dalszy ze strony 8
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Rolnictwo ekologiczne
I N F O G R A F I K A

ŹRÓDŁA: Eurostat, International Federation of 
Organic Agriculture Movements (IFOAM), IFOAM EU

Akcja współfinansowana ze środków
Komisji Europejskiej

UDZIAŁ TERENÓW UPRAW EKOLOGICZNYCH

CO PRODUKUJEMY?

KONSUMPCJA

Największymi wytwórcami  ekologicznych produktów rolnych są kraje na 
południu Europy. Tylko trzy z nich posiadają łącznie 44,9% całkowitej 
powierzchni upraw ekologicznych w UE. Jednocześnie największymi 
konsumentami produktów ekologicznych są kraje Europy Północnej.

Według oficjalnych danych ilość ekologicznych gruntów rolnych w UE wzrosła 
o 18,7% w latach 2012-2016. Ponad połowa areału upraw organicznych w UE 
(54,4%.) znajduje się w Hiszpanii, we Włoszech, Francji i Niemczech. 

Rolnictwo ekologiczne wciąż jednak stanowi zaledwie 6,7% całkowitej 
powierzchni użytków rolnych w UE.

45,1%
Łąki i pastwiska 

(dla zwierząt 
hodowlanych w 

gospodarstwach 
ekologicznych)

10,9%
Uprawy trwałe 

(drzewa owocowe i 
jagody, gaje oliwne i 

winnice)

44,0%
Rośliny uprawne 
(zboża, świeże 

warzywa, zielonka i 
uprawy przemysłowe)

W 2016 r. UE była drugim największym jednolitym rynkiem na świecie pod 
względem sprzedaży detalicznej produktów ekologicznych (30,7 mld euro), za 
Stanami Zjednoczonymi (38,9 mld euro). Trzecie miejsce w zestawieniu zajęły 
Chiny. W samej Unii Europejskiej największym rynkiem żywności ekologicznej 
są Niemcy (9,5 mld euro).

Hiszpania 16,9%

Włochy 15,1%

Francja 12,9%

Niemcy 9,5%
Austria 4,8%

Szwecja 4,6%

Polska 4,5%

Wielka Brytania 4,1%

Czechy 4,1%

Grecja 2,9%

Inne 20,6%

ROLNICTWO EKOLOGICZNE:
POŁUDNIE EUROPY PRODUKUJE,

PÓŁNOC SPOŻYWA

Roczna konsumpcja na osobę
Szwajcaria: 274 euro

Dania: 227 euro
Szwecja: 197 euro

Niemcy: 116 euro

Udział produktów 
ekologicznych w całości rynku

Dania: 9,7%
Luksemburg: 8,6%

Szwajcaria: 8,4%
Niemcy: 5%
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są Niemcy (9,5 mld euro).
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Wzrasta popyt na produkty 
od lokalnych rolników 
wśród stołówek, którzy 

chcą skracać łańcuchy dostaw i 
wspierać lokalną produkcję. Prawo 
zamówień publicznych krzyżuje 
czasem plany, ale warto – bo się opłaca. 
Raport EURACTIV.fr.

Skracanie łańcuchów dostaw 
(food supply chains) stało się we 
Francji obowiązującym trendem. W 
efekcie coraz więcej producentów 
i konsumentów poszukuje 

bezpośredniego dostępu do 
produktów.

KRÓTKIE ŁAŃCUCHY 
DOSTAW WKRACZAJĄ DO 
MAINSTREAMU

Przybywa też inicjatyw mających 
na celu rozwój krótkich łańcuchów 
dostaw, takich jak AMAP (Rolnictwo 
wspierane przez społeczność 
– association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne) czy 
stowarzyszeń żywnościowych typu 

La Ruche qui dit Oui !, kupujących 
bezpośrednio u rolników. Dla 
producentów to już przestała być 
nisza, bo 20 proc. z nich korzysta z 
tego łańcucha sprzedaży przynajmniej 
w części swojej produkcji.

„Jeśli chodzi o wolumen sprzedaży, 
handel wykorzystujący krótkie 
łańcuchy dostaw pozostaje względnie 
niewielki w skali świata. Jednak 
dla niektórych producentów to 100 
proc. sprzedaży. A popyt ze strony 

Francuskie stołówki szkolne 
przerzucają się na produkty lokalne

Ciąg dalszy na stronie 13
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konsumentów jest”, mówi Francois 
Beaupere, prezes Izby Rolnictwa we 
francuskim departamencie Maine 
i Loary (departament – jednostka 
podziału administracyjnego Francji, 
porównywalna do powiatu choć o 
większym znaczeniu).

Projekt nowego francuskiego 
prawa nt. „rolnictwa i żywności” 
uznaje, że produkty pochodzące z 
rolnictwa organicznego, oznaczonego 
znakiem jakości oraz z krótkich 
łańcuchów dostaw muszą stanowić 50 
proc. zaopatrzenia stołówek do roku 
2022.

Póki co, dotyczy to tylko stołówek 
zarządzanych przez władze publiczne, 
ale jest grupa parlamentarzystów 
opowiadających się za podobnymi 
wytycznymi dla sektora prywatnego, 
który odpowiada za istotną część 
rynku.

WOLNY PRZEPŁYW 
TOWARÓW KONTRA 
LOKALNOŚĆ

Wcale nie jest łatwo stołówkom i 
innym przybytkom gastronomicznym 
zdobywać produkty od lokalnych 
wytwórców. Władze lokalne i 
regionalne zarządzające szkolnymi 
stołówkami, na przykład, muszą 
bowiem dobierać dostawcę drogą 
przetargów. A – jak wiadomo – 
w zamówieniach publicznych 
premiowane są najniższe ceny, co 
zazwyczaj nie sprzyja wyborowi 
lokalnych, mniejszych wytwórców.

„UE została zbudowana w 
oparciu o zasadę wolnego przepływu 
[…]. Ta zasada jest fundamentem 
europejskiego prawa, a szczególnie 
zasad zamówień publicznych. 
Niemożliwe jest dyskryminowanie 
produktu za pochodzenie z innego 
państwa członkowskiego, czy – 
przeciwnie – uprzywilejowane 
traktowanie go za lokalność”, 
informuje raport nt. krótkich 
łańcuchów dostaw i relokacji sektorów 

rolnictwa i żywności autorstwa byłej 
posłanki Brigitte Allain.

JAKOŚĆ WAŻNIEJSZA NIŻ 
NISKA CENA

Jednak Europejska Dyrektywa o 
Zamówieniach Publicznych rozszerza 
definicję najkorzystniejszej oferty. I 
tak w przetargach bardziej zwraca się 
teraz uwagę na aspekty jakościowe 
niż na sam cykl życia produktu. 
Zapisy Dyrektywy zapewniają też 
elastyczność, dzięki której możliwe 
jest proponowanie „kryteriów, 
które bezpośrednio lub pośrednio 
wyróżniają świeże i lokalne produkty”, 
wspomina raport.

„Europejskie zasady regulujące 
zamówienia publiczne nie 
pomagają. Wciąż faworyzowana jest 
najniższa cena. A trudno pogodzić 
uprzywilejowywanie krótkich 
łańcuchów dostaw z logiką najtańszej 
oferty”, mówi Beaupere.

Aby więc umożliwić lokalnym i 
regionalnym władzom preferencyjne 
traktowanie wytwórców lokalnych, 
regulacje musiałyby uwzględniać 
pewne kryteria, tj. wizytę na farmie, 
albo zgłaszanie potrzeby krótkiego 
łańcucha, mówi Beaupere. Izba 
Rolnictwa departamentu Maine i 
Loary wspiera lokalne władze w 
formułowaniu przetargów zgodnie 
z prawem europejskim, przy 
jednoczesnym sprzyjaniu lokalnym 
rolnikom. „Zobowiązanie wynikające 
z europejskiego prawa zamówień 
publicznych stanowią główny hamulec 
dla rozwoju krótkich łańcuchów 
dostaw”, uważa Beaupere.

LOKALNOŚĆ SIĘ OPŁACA

Najlepiej wypracować równowagę: 
w Kraju Loary (regionie Pays de la 
Loire), lokalne stołówki zaopatrują 
się w 100 proc. we francuskie 
produkty. Z tego połowa pochodzi ze 
źródeł lokalnych, a 30 proc. stanowią 
produkty oznaczone znakiem 
jakości lub pochodzące z rolnictwa 

ekologicznego.
„Gmina przejęła zarządzanie 

lokalną stołówką, która karmi 175 dzieci 
dziennie. Musieliśmy przeprowadzić 
przetargi na 100 tys. euro celem 
znalezienia dostawców”, mówi Marie 
Guichard, wiceprezydentka Feneu, ok. 
2-tysięcznego miasta w departamencie 
Maine i Loary.

„Współpracujemy już z lokalną 
piekarnią, producentem owoców i 
warzyw, a także mięsa”, powiedziała 
Guichard, która wprowadziła zasadę 
lokalności źródeł do przetargów 
żywnościowych. „Udało nam się 
zaadaptować skalę oceny przetargu w 
taki sposób, by premiować produkcję 
lokalną”.

Współpraca z lokalnymi 
producentami nie zwiększyła budżetu 
stołówki szkolnej. „Teraz jesteśmy w 
stanie lepiej zarządzać zamówieniami 
i ograniczać marnowanie żywności”, 
powiedziała nam wiceprezydentka. 
„Wszyscy mogą działać lokalnie, 
trzeba tylko chcieć”.

Ciąg dalszy ze strony 12
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Rolnictwo konwencjonalne 
odpowiada za 70 proc. wody 
wycofanej z globalnego 

obiegu oraz za 24 proc. emisji gazów 
cieplarnianych. Jednocześnie aż 77 
proc. światowych zasobów rybnych 
jest albo wyczerpanych, albo bliskich 
wyczerpaniu. Akwaponika może temu 
zaradzić – raportuje EURACTIV.com.

Akwaponika (aquaponics) to 
w skrócie hodowla ryb i warzyw w 
wodzie. A w dłuższej wersji, jest to 
zrównoważony model produkcji 
żywności opierający się na rolnictwie 
ekologicznym i łączący w sobie 

hydrofonikę (uprawa roślin bez ziemi) 
i akwakulturę (hodowla ryb). Dodajmy, 
że wbrew nazwie jest to model prosty, 
ale także tani i niewymagający wiele 
miejsca, więc szybko przeszedł z 
fazy eksperymentu do komercyjnej, 
rewolucjonizując rolnictwo miejskie.

AKWAPONIKA – 
ZRÓWNOWAŻONE 
ROLNICTWO I HODOWLA 
RYB

Z perspektywy australijskiego 
i uznawanego na całym świecie 
Instytutu Badań nad Permakulturą, 

akwaponika stanowi wielką nadzieję 
przyszłości zrównoważonego, 
organicznego rolnictwa i hodowli ryb. 
A to dlatego, ponieważ odpady rybne 
są ramach tego modelu przetwarzane 
i wykorzystywane przy hodowli roślin, 
a nie przywracane do środowiska. 
Woda z kolei krąży w zamkniętym 
systemie, co obniża jej zużycie.

Nicholas Leschke, założyciel 
berlińskiej farmy akwaponicznej 
ECF wskazuje, że rolnictwo 
konwencjonalne odpowiada za 70 
proc. wody wycofanej z globalnego 

Przyszłość miejskiego  
rolnictwa – akwaponika

Ciąg dalszy na stronie 15

Ogród miejski na dachu marketu L’Abattoir w Brukseli. 
 Źródło- bigh.farm farm
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obiegu oraz za 24 proc. emisji gazów 
cieplarnianych, podczas gdy 77 
proc. światowych zasobów rybnych 
monitorowanych przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych do spraw 
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) jest 
albo wyczerpanych, albo bliskich 
wyczerpaniu – a tylko 1 proc. z nich 
jest rekonstruowanych.

Tymczasem, według coraz 
większej rzeszy zwolenników 
akwaponiki, system rolnictwa 
akwaponicznego pomaga znacznie 
ograniczyć oddziaływanie 
konwencjonalnej hodowli ryb na 
środowisko. Wymieniają przy tym 
tłoczenie w sztucznych warunkach 
środowiskowych tysięcy ryb, i 
to jeszcze razem z produktami 
odpadowymi, takimi jak produkty 
wydalenia, niezjedzony pokarm i 
martwe ryby. To wszystko potem 
wylewane jest do wrażliwych 
ekologicznie wód przybrzeżnych i 
niszczy lokalne ekosystemy.

Dodatkowo, odpady wytwarzane w 
wyniku nadmiernego stłoczenia ryb 
mogą przyczyniać się do powstawania 
„dywanów” zielonego szlamu na 
powierzchni wody, pozbawiając ją 
tlenu i zabijając część żyjących w niej 
organizmów.

Uzupełnianie europejskich 
zasobów rybnych może pomóc 
stworzyć tysiące miejsc pracy i 
wzmocnić unijne PKB o 4,6 mld 
euro rocznie, wykazują eksperci. 
Aktywiści środowiskowi twierdzą 
jednak, że politykom państw 
europejskich brakuje woli politycznej, 
by wprowadzić w życie unijne 
zalecenia dotyczące zrównoważonego 
rybołówstwa.

TRANSPARENTNOŚĆ 
PRODUKCJI

Tymczasem, coraz więcej 
konsumentów na świecie chce 
wiedzieć, skąd dokładnie pochodzi 
ich żywność i jak jest produkowana. 

„To wpisuje się w obecny trend 
ekologiczny, czyli nastawienie na 
produkcję żywności bez wykorzystania 
hormonów, pestycydów i 
antybiotyków” – mówi Leschke.

To działa na korzyść 
przedsiębiorców inwestujących w 
rozwiązania akwaponiczne. „My 
jesteśmy w pełni transparentni, 
organizujemy wizyty, podczas których 
można zobaczyć, jak wszystko 
u nas działa i jak produkujemy 
naszą żywność. To, że sprzedajemy 
nasze wyroby bezpośrednio 
konsumentom, jak i lokalnym 
supermarketom dodatkowo sprzyja tej 
transparentności” – tłumaczy Leschke.

BIOGOSPODARKA NA 
POZIOMIE REGIONALNYM

Konsumentów, którzy chcieliby 
wiedzieć, co ląduje na ich talerzu, 
a także mieć pewność, że zostało 
wyprodukowane w sposób 
zrównoważony i lokalnie, przybywa 
na całym świecie. „W Belgii, w 
Niemczech, wszędzie w Europie 
klienci chcą poczuć prawdziwy smak 
produktów [Przypomnijmy sobie 
smak pomidorów sprzedawanych 
w polskich supermarketach zimą. 
Nie o ten smak tu chodzi] i chcą 
spożywać produkty o realnej wartości 
odżywczej. Te atrybuty wiążą się 
nieodłącznie z krótkimi łańcuchami 
wartości” – mówi Steven Beckers, 
architekt i założyciel BIGH (Building 
Integrated GreenHouses – Budowanie 
Zintegrowanych Szklarni).

Na całym świecie przybywa też 
adeptów rolnictwa akwaponicznego. 
Beckers zwraca uwagę na duże 
zainteresowanie nim w Skandynawii. 
Jednocześnie dwa projekty tego typu 
planowane są w Paryżu i jeden w 
Mediolanie.

Z kolei w Brukseli, firma Beckersa 
prowadzi projekt L’Abattoir, czyli jeden 
z największych marketów miejskich 
w Europie wybudowany w miejscu 
starej ubojni. Wykorzystywana jest 
tam technologia akwaponiczna 

rozwinięta przez farmę ECF z Berlina. 
L’Abattoir jest idealnym i namacalnym 
symbolem gospodarki o obiegu 
zamkniętym (GOZ). Pozwala też 
zarobić najuboższym, a jednocześnie 
promuje zrównoważone rolnictwo 
uprawiane… na dachu.

„Tak naprawdę akwaponika to 
jeden ze sposobów na przywrócenie 
powiązania producenta z 
konsumentem, jak i na przywrócenie 
lokalności produkcji rolnej i 
żywnościowej”. Jego zdaniem również 
wpływ krótkich łańcuchów wartości 
na region jest nie do przecenienia. 
Chodzi zarówno o wpływ społeczny, 
jak i gospodarczy, ponieważ „ten 
model produkcji i zakupów sprzyja i 
rolnikom, i klientom” – uważa.

„Nasze podejście wpisuje się 
w wizję społecznej i solidarnej 
gospodarki. Chcemy dawać pracę 
ludziom w regionie i przywrócić 
życie gospodarcze na zaniedbanych 
społeczno-ekonomicznie obszarach” – 
dodaje Beckers.

I można je łatwo wdrożyć zarówno 
w miastach, jak i na obszarach 
wiejskich. „Farmy akwaponiczne 
mogą być wybudowane wszędzie” – 
tłumaczy.

EUROPA MOGŁABY POMÓC

Zapytani jak Europa może 
promować krótkie łańcuchy dostaw 
w rolnictwie, Leschke i Beckers 
zgodnie odpowiadają, że za pomocą 
oznaczeń ekologicznych. „W USA, 
nasze produkty byłyby oznakowane 
jako ekologiczne. A w UE nie są, 
bo oznakowanie ekologiczne może 
odnosić się tylko do produkcji z ziemi. 
A akwaponika nie korzysta z ziemi, 
tylko z wody” – tłumaczy Beckers.
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Europa powinna postawić na 
krótkie łańcuchy dostaw 
chroniąc lokalnych producentów 

przed wielkimi korporacjami, uważają 
europosłowie Maria Heubuch i Bart 
Staes*.

Dobra wiadomość jest taka, że 
coraz więcej Europejczyków preferuje 
regionalne produkty żywnościowe 
dobrej jakości, co potwierdza tegoroczne 
badanie Eurobarometru. Ponad trzy 
czwarte ankietowanych bierze pod 
uwagę regionalne i lokalne aspekty 
produktów przy podejmowaniu decyzji 
o zakupie. Ponadto prawie 9 na 10 osób 
popiera wzmocnienie roli rolników 
w łańcuchu dostarczania żywności. 
Również Komisja Europejska przyznaje, 
że dotychczasowe łańcuchy dostaw 
żywności “rzadko są korzystne dla 
rolników”. Rolnicy i małe kooperatywy 
spożywcze często są bowiem zależne w 

procesie przetwórstwa i dystrybucji od 
silnych rynkowych graczy i w rezultacie 
padają ofiarami niesprawiedliwych 
praktyk handlowych.

ALTERNATYWNY MODEL 
BIZNESOWY

Krótkie łańcuchy dostaw są dobrą 
alternatywą dla niesprawiedliwych 
i niezrównoważonych “modeli 
biznesowych”. Występuje w nich 
maksymalnie jeden pośrednik. Krótkie 
łańcuchy dostaw obejmują systemy 
rolnictwa wspierane przez społeczność, 
targi lokalnych rolników, a także 
sady, gdzie można własnoręcznie 
zebrać owoce. Ponownie łączą one 
mieszkańców miast i społeczności 
wiejskie oraz przynoszą wiele korzyści 
dla środowiska, zdrowia i miejsc pracy. 
Mimo to, są to rozwiązania wciąż 
zaniedbane przez politykę unijną.

Wspólna Polityka Rolna (WPR) 
udziela wsparcia na zakładanie i 
rozwój krótkich łańcuchów dostaw, jak 
również rynków lokalnych, promocję, 
informowanie i działania doradcze. 
Jest to jednak niewielkie pocieszenie, 
biorąc pod uwagę wielkość wsparcia 
dla dużych korporacji żywnościowych, 
które znacząco przewyższa te programy.

LEPSZA ŻYWNOŚĆ I 
ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNYCH

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób 
krótkie łańcuchy odpowiadają na 
wyzwania obecnego systemu żywności. 
W ich ramach konsumenci otrzymują 
świeższe, bardziej różnorodne jedzenie 
lepszej jakości, o większej wartości 
odżywczej. Aktywnie kształtują i 
wspierają miejsca pracy w regionach, 
ich żywotność i spójność. Również 
ich ślad środowiskowy i zależność od 
monotonnych ofert korporacyjnych 
są niższe. Geograficzna i społeczna 
bliskość do producenta rolnego i jego 
gospodarstwa ułatwia (ponowne) 
odkrycie, jak wygląda produkcja 
żywności. Dobry przykład może 
stanowić wspierany przez społeczność 
projekt rolny “Garden Coop” w 
niemieckim Freiburgu, który oferuje 
swoim członkom możliwość pracy w 

Europa musi postawić  
na krótkie łańcuchy dostaw

O P I N I A

DISCLAIMER: Stwierdzenia i opinie zawarte w tym artykule odzwierciedlają poglądy  
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Krótkie łańcuchy dostaw. [Shutterstock]
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terenie przez kilka godzin w roku.
Po stronie producenta, krótkie 

łańcuchy dostaw umożliwiają 
bardziej sprawiedliwe wynagrodzenie 
poprzez lepszą kontrolę cen. W 
Brukseli na przykład funkcjonuje 
sieć “Gasap-network”, w ramach 
której ok. 4 tysięcy obywateli tworzy 
bezpośrednie, długoterminowe relacje 
z trzydziestoma drobnymi rolnikami. 
W ten sposób powstała stabilna i 
sprawiedliwa ekonomicznie podstawa 
dla zrównoważonej produkcji 
żywności.

Krótkie łańcuchy dostaw 
zmniejszają również potrzebę 
przechowywania i pakowania żywności, 
jak również zależności od sektora 
rolno-przemysłowego. Społeczności 
wiejskie zachowują lub zyskują nowe 
miejsca pracy w gospodarstwach 
rolnych, w ręcznym przetwórstwie i 
lokalnej dystrybucji, mając wówczas 
możliwość pozostania w regionie i 
wzmacniając tkankę społeczną. Dobrze 
prosperujące, lokalnie zorganizowane 
krótkie łańcuchy dostaw mogą być 
również istotną atrakcją, zwłaszcza w 
czasach rosnącej turystyki kulinarnej.

WSPARCIE DLA KRÓTKICH 
ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Dlatego Europa musi zacząć 
poważnie traktować krótkie łańcuchy 
dostaw żywności. Obecnie nie spełnia 
ona swojego zadania w tym zakresie: 
niespójności w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej i innych obszarów 
polityk unijnych są frustrujące. 
Najważniejsze niespójności są 
następujące:

• WPR zapewnia środki na rozwój 
krótkich łańcuchów dostaw poprzez 
tzw. drugi filar. Jednak większość 
tych funduszy jest wciąż wydawana 
na masowe płatności od hektara, 
faworyzując operacje na dużą skalę, 
które w większości produkują z 
przeznaczeniem na eksport niż dla 
rynków lokalnych. Co gorsza, nowa 

propozycja reformy WPR przewiduje 
obcięcie o 25 proc. najbardziej 
zorientowanych na cel programów w 
ramach drugiego filara, zmniejszając 
płatności od hektara zaledwie o 10 
proc. Oznacza to w przyszłości mniej 
środków na krótkie łańcuchy dostaw i 
większą konkurencję ze strony wielkich 
producentów.

• W zakresie konkurencji, UE musi 
zacząć chronić lokalnych producentów 
przed wielkimi korporacjami. 
Niedawna fuzja “Baysanto” [pomiędzy 
koncernami Bayer i Monsanto – przyp.
red.] pokazała, że obecnie nie ma 
wystarczająco silnych narzędzi, by 
zapobiegać niezdrowej koncentracji 
rynku i negatywnym konsekwencjom 
dla środowiska, zdrowia i lokalnych 
gospodarek. Pozwalając na stały 
wzrost wielkości przemysłu rolnego, 
ale także przetwórców i sprzedawców, 
zmniejsza się przestrzeń dla rolników 
(potencjalnie) zaangażowanych w 
krótkie łańcuchy dostaw.

• Europejska agenda handlowa musi 
również zostać dostosowana do potrzeb 
lokalnej, zrównoważonej produkcji 
żywności, zarówno w Europie i poza nią. 
Przewidywany import 99 tysięcy ton 
taniej wołowiny jako rezultat umowy 
handlowej UE-Mercosur, jak również 
niedrogiego mleka z Nowej Zelandii 
jeszcze bardziej zdestabilizuje sytuację 
lokalnych rynków i producentów. Jest 
to również zła wiadomość dla rolników 
i środowiska w krajach pochodzenia. 
Już teraz chińscy inwestorzy dokonują 
inwestycji w Nowej Zelandii w obory z 
tysiącami krów, zanieczyszczając przy 
tym wodę i glebę.

CZAS WYBORU

Dokonanie jasnego wyboru na rzecz 
krótkich łańcuchów dostaw i usunięcie 
wspomnianych wcześniej niejasności 
jest sposobem na dokonanie realnej 
zmiany przez UE. Krótkie łańcuchy 
powinny być również aktywnie 
promowane i wspierane przez środki 
regionalne i lokalne. Regiony i 
społeczności muszą zapewnić ramy 

działania dla krótkich łańcuchów 
dostaw, takie jak przystępne cenowo 
targowiska czy ułatwianie współpracy 
między producentami. Poprzez swoją 
rolę dużych klientów (szkoły, szpitale, 
itp.) powinny mieć możliwość nadania 
priorytetu krótkim łańcuchom 
dostaw. Miasta takie jak Gandawa 
czy Kopenhaga mają już znakomite 
osiągnięcia w tej dziedzinie.

Często pojawiający się argument, 
że małe, lokalne gospodarstwa rolne 
dostarczają jedynie ograniczoną ilość 
sezonowych produktów powinien 
być obalony poprzez wspieranie 
współpracy między producentami w 
ramach krótkiego łańcucha dostaw 
oraz zachęcanie konsumentów do 
żywności sezonowej. To coś więcej 
niż tylko odpowiadanie na popyt, to 
kreowanie popytu.

Rosnąca liczba obywateli i 
ekonomicznych graczy, którzy 
decydują się kupować żywność poprzez 
krótkie łańcuchy dostaw potwierdza 
trendy ukazane przez Eurobarometr. 
Niemniej jednak, ich działania mogą 
być tylko częścią szerszej strategii. 
Muszą być one uzupełnione przez 
efektywne instrumenty regulacyjne 
stawiające czoła postępującej 
koncentracji rynku i niesprawiedliwym 
praktykom handlowym. Co więcej, 
wydawanie publicznych pieniędzy, tak 
jak w ramach WPR, musi zapewniać 
dostarczanie dóbr publicznych, takich 
jak zdrowie, żywność dobrej jakości, 
funkcjonujące ekosystemy, ochronę 
klimatu i spójność społeczną.

Nie uda się tego osiągnąć przy 
nieproporcjonalnych cięciach w 
drugim filarze i dalszych zachętach dla 
powiększania rozmiarów gospodarstw 
rolnych i eksportu. Za to krótkie 
łańcuchy dostaw mają ważny wkład 
w dostarczanie tych dóbr i zapewnią 
jeszcze więcej, gdy ich rozwój będzie 
realnie wspierany.

* Maria Heubuch i Bart Staes są 
posłami do Parlamentu Europejskiego i 
członkami Europejskich Zielonych.
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