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Czynniki wpływające na rozwój lokalnej produkcji 
i dystrybucji żywności w opinii konsumentów

Streszczenie

Produkcja i dystrybucja żywności określanej jako „lokalna” przyczynia się do 
rozwoju terenów wiejskich i odpowiada na potrzeby konsumentów związane ze 
wspieraniem lokalnej gospodarki. Dotychczas nie opracowano jednolitej definicji 
pojęcia „żywność lokalna” oraz kryteriów decydujących o uznaniu żywności za po-
chodzącą z tzw. krótkich łańcuchów dostaw. Stąd też podstawowym celem zrealizo-
wanych badań było określenie sposobu definiowania przez konsumentów terminu 
„żywność lokalna” oraz czynników wpływających na decyzje nabywcze związane 
z tą kategorią żywności. Jak wskazują badania własne zrealizowane wśród polskich 
konsumentów, w konceptualizacji żywności lokalnej najczęściej odwołują się oni 
do takich atrybutów związanych z produktem, jak jakość interpretowana w odwo-
łaniu do świeżości oraz naturalności, ale przede wszystkim utożsamiają ten rodzaj 
żywności ze wspieraniem lokalnej gospodarki, co znajduje również odzwiercie-
dlenie w motywach wyboru tej kategorii żywności. Wskazuje to na zasadność dal-
szego rozwoju i promocji tego rodzaju koncepcji dystrybucji żywności w Polsce, 
ze względu na możliwość wspierania rozwoju regionalnego z zachowaniem zasad 
rozwoju zrównoważonego w wymiarze środowiskowym, społecznym i ekonomicz-
nym.

Słowa kluczowe: krótkie łańcuchy dostaw, żywność lokalna, konceptualizacja, mo-
tywy wyboru.

Kody JEL: D10

Wstęp

Decyzje podejmowane w sferze konsumpcji żywności coraz częściej stają się okazją 
do zademonstrowania określonego systemu wartości, kontestowania masowej i globalnie 
dystrybuowanej żywności. Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi i odpowiedzialni 
za stan środowiska również w odniesieniu do codziennych zachowań związanych z funkcjo-
nowaniem w lokalnej społeczności. W rezultacie starają się kupować produkty pochodzące 
z tzw. krótkich łańcuchów dostaw (short supply chains), korzystać z lokalnych sklepów 
i gastronomii. Zainteresowanie żywnością lokalną jest efektem zmian wartości związanych 
z konsumpcją żywności, które przejawiają się poszukiwaniem produktów żywnościowych 
utożsamianych z pozytywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne oraz wspieraniem 
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lokalnej gospodarki. Żywność pochodząca z lokalnej produkcji wpisuje się w koncepcję 
zrównoważonej konsumpcji, przyczynia do ograniczenia kosztów środowiskowych zwią-
zanych z dystrybucją żywności oraz stymuluje kreowanie powiązań między producentami 
a konsumentami i tym samym wspiera rozwój lokalnych społeczności. Rozwój dystrybucji 
żywności lokalnej może stać się ważnym elementem promocji regionu, przyczyniać się do 
kreowania miejsc pracy i tym samym realnie wspierać rozwój lokalnej gospodarki. Stąd też 
podstawowym celem zrealizowanych badań było określenie sposobu definiowania przez 
konsumentów terminu „żywność lokalna” oraz czynników wpływających na decyzje na-
bywcze związane z tą kategorią żywności. 

Koncepcja żywności lokalnej

Dotychczas nie opracowano jednolitej definicji pojęcia „żywność lokalna” oraz regulacji 
prawnych dotyczących znakowania tej kategorii żywności. Najczęściej definicje żywności 
lokalnej odnoszą się do fizycznej odległości między producentem a miejscem sprzedaży. 

Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że „lokalne systemy żywnościowe” oznaczają, 
że produkcja i przetwarzanie żywności, obrót tą żywnością i jej spożycie występują na sto-
sunkowo małym obszarze geograficznym (Komisja Europejska… 2013). Jednocześnie au-
torzy tego raportu wskazują, że większość systemów lokalnych systemów żywnościowych 
jest silnie ukierunkowana na tworzenie kapitału społecznego, budowanie poczucia wspól-
noty i zaufania, a także współpracę między przedsiębiorstwami z jednej strony oraz między 
producentami i konsumentami z drugiej strony.

W krajowych regulacjach prawnych termin „lokalny” pojawia się w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie szczegółowych 
warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. z 2016 r. poz. 
451). Zgodnie z tym aktem prawnym, za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, 
uznaje się, jeżeli miejsca produkcji lub miejsca sprzedaży produktów pochodzenia zwierzę-
cego, oraz zakłady prowadzące handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końco-
wego, do których następuje dostawa, znajdują się na obszarze jednego województwa lub na 
obszarach powiatów sąsiadujących z tym województwem, położonych na obszarach innych 
województw. 

Pewnym odniesieniem do sprzedaży lokalnej jest zdefiniowanie w ustawie z dnia  
25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149) po-
jęcia „rolniczy handel detaliczny”, jako handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozpo-
rządzenia (WE) nr 178/2002, polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu, żywności 
pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działają-
cego na rynku spożywczym. Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu 
detalicznego: mogą być dokonywane w ilościach dostosowanych do potrzeb konsumentów; 
nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na 
ochronę zdrowia publicznego; podlegają nadzorowi organów odpowiednio Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej. Ponadto, w Rozporządzeniu Ministra 
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie maksymalnej ilości żyw-
ności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej doku-
mentowania (Dz.U. z 2016 r. poz. 2159), określono maksymalną ilość żywności zbywaną 
w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakres i sposób dokumentowania tej ilości, 
mając na względzie potrzeby konsumentów, rodzaj zbywanej żywności oraz ochronę zdro-
wia publicznego, w tym zapewnienie bezpieczeństwa tej żywności. Istniejące rozwiązania 
legislacyjne stanowią asumpt do dalszego rozwoju lokalnych koncepcji produkcji i dystry-
bucji żywności, ale nie w pełni odpowiadają na coraz bardziej złożone oczekiwania konsu-
mentów w stosunku do tej kategorii żywności. 

Konsumenci najczęściej interpretują określenie „żywność lokalna” w odwołaniu do 
odległości, którą pokonuje żywność podczas transportu, od miejsca produkcji do miejsca 
sprzedaży (Khan, Prior 2010; Zepeda, Leviten-Reid 2004), lub granic administracyjnych, ta-
kich jak stany, prowincje czy województwa (Selfa, Qazi 2005; Zepeda, Leviten-Reid 2004). 
Należy jednak podkreślić, że określenie „produkcja lokalna”, „żywność lokalna” sygnali-
zuje konsumentom przede wszystkim określoną kombinację atrybutów odnoszących się do 
produktu, np. „świeżość” oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, które jest beneficjentem 
rozwoju takiej koncepcji produkcji i dystrybucji żywności. Konsumenci niejednokrotnie 
utożsamiają lokalne produkty ze sprzedażą lub dzieleniem się żywnością z sąsiadami oraz 
członkami społeczności lokalnej. Termin „żywność lokalna” jest również łączony z określo-
nym kontekstem emocjonalnym oraz budowaniem relacji społecznych. Stąd też żywnością 
lokalną określane są produkty z własnych upraw (homegrown), ale także żywność wypro-
dukowana przez osoby, z którymi łączą konsumentów więzi emocjonalne, np. przyjaciół, 
krewnych lub sąsiadów (Brown, 2003; Selfa, Qazi 2005; Zepeda, Leviten-Reid 2004). 

Skrócony łańcuch dostaw oferuje wiele alternatywnych możliwości zaopatrywania się 
w żywność lokalną. Najpopularniejsze jej źródła to targowiska rolne, sprzedaż bezpośrednio 
z gospodarstwa oraz spółdzielnie zrzeszające konsumentów, czyli tzw. kooperatywy spożyw-
cze (Mirosa, Lawson 2012). Rozwój systemów lokalnej produkcji i dystrybucji żywności 
znajduje odzwierciedlenie również w upowszechnianiu koncepcji Rolnictwa Wspieranego 
przez Społeczność (Community Supported Agriculture), w którym to konsumenci stają się 
współodpowiedzialni w wymiarze finansowym i organizacyjnym za produkcję żywności 
w gospodarstwie rolnym. 

Należy jednak podkreślić, że złożona struktura współczesnych systemów żywnościo-
wych, nawet w przypadku nieprzetworzonych produktów żywnościowych, powoduje, że 
trudno jest określić, czy dane produkty można jeszcze określać mianem lokalnych, czy też 
nie wpisują się one w koncepcję żywności lokalnej. Czy drób karmiony paszami sprowa-
dzanymi z odległych geograficznie regionów, ale pochodzący z chowu odbywającego się 
na obszarze odpowiadającym kryteriom uznania za żywność lokalną, można nazwać lo-
kalnym? W przypadku produktów przetworzonych składających się z wielu składników, 
sytuacja jest jeszcze bardziej złożona. Składniki mogą pochodzić z jednej lokalizacji, ale 
w celu przetwarzania i pakowania przewiezione zostają do innego miejsca, aby następnie 
powrócić do pierwotnej lokalizacji w celu sprzedaży. Stąd też zasadne wydaje się uwzględ-
nienie tych kwestii w regulacjach prawnych dotyczących żywności oferowanej jako lokalna, 
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w celu rzetelnego informowania konsumentów o jej atrybutach i budowania zaufania do tej 
kategorii żywności. 

Czynniki warunkujące zainteresowanie żywnością lokalną 

Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że zainteresowanie żywnością lokalną determi-
nowane jest przez czynniki związane z produktem (cena, jakość, smak, świeżość), jak i atry-
buty niezwiązane bezpośrednio z produktem, (np. środowisko, dobrostan) (Tregear, Ness 
2005; Feldmann, Hamm 2015). Konsumenci żywności lokalnej to przeważnie osoby starsze, 
z wyższym wykształceniem, często posiadające liberalne poglądy (Mirosa, Lawson 2012). 
Podczas dokonywania zakupów żywności poszukują oni produktów wyróżniających się wy-
soką jakością i są gotowi zapłacić za nie wyższą cenę. Konsumenci regularnie kupujący 
żywność lokalną wyróżniają się dbałością o zdrowie, spożywają regularnie posiłki, unikają 
żywności przetworzonej, poszukują produktów o niskiej zawartości tłuszczu, bardzo ważne 
są dla nich informacje zawarte na etykiecie produktu (Feldmann, Hamm 2015). Ponadto, 
konsumenci żywności lokalnej, rzadziej korzystają z żywności wygodnej, zależy im przede 
wszystkim na zakupie produktów świeżych i jak najmniej przetworzonych, czerpią dużą 
przyjemność z gotowania posiłków i przyrządzania żywności oraz poświęcają na to więcej 
czasu (Mirosa, Lawson2012; Zepeda, Li 2009).

Motywy wyboru, którymi kierują się konsumenci przy zakupie żywności lokalnej, to 
przede wszystkim jakość utożsamiana ze świeżością i smak (D.C Adams, A.E. Adams 2011; 
Zepeda, Deal 2009). Inne ważne kryteria brane pod uwagę, to bezpieczeństwo żywności 
i jej pozytywny wpływ na zdrowie, pozytywne oddziaływanie na środowisko oraz lokal-
ną gospodarkę (Sirieix, Kledal, Sulitang 2011). Wśród czynników determinujących wybór 
żywności lokalnej ważne miejsce zajmują kwestie społeczno-etyczne, w tym przekona-
nie, że produkcja i sprzedaż żywności powinna odbywać się na zasadach sprawiedliwego 
handlu, tzw. fair trade oraz z zachowaniem dobrostanu zwierząt (Feldman, Hamm 2015). 
Konsumenci są skłonni zapłacić więcej za żywność z lokalnych systemów produkcji i dys-
trybucji (Gracia, de Magistris, Nayga 2012; Grebitus, Lusk, Nayga 2013). Zaobserwowano 
również, że skłonność do zapłaty wyższej ceny za żywność lokalną jest zależna od kategorii 
produktowej, tj. konsumenci są gotowi zapłacić najwięcej i jednocześnie mają najwyższe 
wymagania w stosunku do produktów pochodzenia roślinnego. Ich atrakcyjność wynika 
przede wszystkim z ich sezonowości. Żywność taka postrzegana jest przez konsumentów 
jako smaczniejsza, zdrowsza i bezpieczna.

Konceptualizacja pojęcia „żywność lokalna” przez polskich 
konsumentów i przypisywane jej atrybuty

W celu określenia sposobu konceptualizacji określenia „żywność lokalna” oraz czyn-
ników warunkujących zainteresowanie żywnością lokalną wśród polskich konsumentów 
w 2015 roku zrealizowano badania ilościowe na próbie 160 respondentów z wykorzystaniem 
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ankiety internetowej. Próba do badania została dobrana w sposób wygodny. Zdecydowaną 
większość respondentów stanowiły kobiety (74,4%) oraz osoby w wieku od 18 do 39 lat 
(87,5%). Udział osób od 40. do 50. roku życia wyniósł 8,1%. Respondenci powyżej 51 lat 
stanowili 4,6% badanych. Większość respondentów to osoby pochodzące z miast powyżej 
200 tys. mieszkańców (76,3%). Kolejną grupą pod względem liczebności byli mieszkańcy 
wsi (11,3%). Osoby mieszkające w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców stanowiły 8,1% 
badanej próby. Najniższy był udział osób mieszkających w miastach liczących od 50 do 
200 tys. mieszkańców (4,4%). Określając swoją sytuację materialną większość z badanych 
przyznała, że stać ich na niektóre, ale nie na wszystkie wydatki (56,3%). 

W strukturze narzędzia badawczego zawarto zagadnienia dotyczące sposobu definio-
wania żywności lokalnej przez konsumentów, przypisywanych jej atrybutów, czynników 
skłaniających konsumentów do zakupu tej kategorii żywności oraz wpływających na brak 
zainteresowania żywnością lokalną. Posłużono się pytaniami otwartymi oraz skalowanymi 
siedmiostopniową skalą zgodności, gdzie 1 oznaczało, iż respondent w ogóle nie zgadza się 
z danym stwierdzeniem, a 7 wskazywało, iż w pełni zgadza się z podanym stwierdzeniem. 
Uzyskane dane zanalizowano przy użyciu programu statystycznego SPSS wersja 22 PL z wy-
korzystaniem procedur statystyki opisowej.

Analiza odpowiedzi na pytanie otwarte dotyczące skojarzeń z pojęciem „żywność lokal-
na” wskazuje, że najczęściej ten rodzaj żywności utożsamiany jest z „określonym regionem 
i żywnością, która jest dla niego charakterystyczna” (30,0%) (por. wykres 1).

Wykres 1
Skojarzenia respondentów z określeniem „żywność lokalna” (n=160) (w %)

Źródło: badanie własne.
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Respondenci wskazywali również, że jest to „żywność pochodząca z danego regionu, np. 
ryby w miejscowościach nadmorskich, oscypek w miejscowościach położonych w górach”, 
„charakterystyczna dla danego terenu, dostępna tylko na terenie, na którym jest produkowa-
na”. Dla wielu konsumentów (28,8%) żywność lokalna to żywność pochodząca z bliskiej oko-
licy ich miejsca zamieszkania. Padały odpowiedzi, że jest to „żywność pochodząca z okolicz-
nych wiosek”, „żywność pochodząca z obszaru województwa, na terenie, którego mieszkam”. 
Nieco rzadziej pojawiały się skojarzenia odnoszące się do pochodzenia żywności od produ-
centa czy też rolnika (15%). W konceptualizacji tego pojęcia respondenci wskazywali takie 
atrybuty, jak „zdrowa” (12,5%) czy „świeża” (9,4%). Tym samym konsumenci charakteryzu-
jąc żywność lokalną odwoływali się przede wszystkim do miejsca pochodzenia oraz odległo-
ści. W mniejszym stopniu odnosili się do konkretnych atrybutów produktów żywnościowych. 
Ponadto, utożsamiali lokalne produkty z polskim pochodzeniem, ale również przypisywali im 
określenia, takie jak „tanie”, „sezonowe” czy „naturalne”, które łączą się z przekonaniem, że 
żywność z krótkich łańcuchów dostaw powinna być jak najmniej przetworzona, atrakcyjna 
cenowo i dostępna w określonym terminie odpowiadającym terminowi zbioru plonów. 

Wobec faktu, że sposób definiowania żywności lokalnej przez konsumentów oraz pro-
pozycje rozwiązań legislacyjnych regulujących kwestie kryteriów decydujących o uznaniu 
żywności za lokalną dotyczą najczęściej miejsca pozyskiwania i sprzedawania żywności, re-
spondentów poproszono o wskazanie, jakie warunki powinny być spełnione, żeby żywność 
można było nazwać mianem lokalnej (por. wykres 2).

Wykres 2
Warunki, jakie muszą być spełnione, aby żywność można było nazwać mianem 
lokalnej (n=160)*

*Średnia ocena ze skali od 1 do 7, gdzie 1-zdecydowanie nie zgadzam się, 7- zdecydowanie zgadzam się.
Źródło: jak w wykresie 1.
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Badani respondenci w największym stopniu zgodzili się ze stwierdzeniem, że produkty 
te powinny wyróżniać się „wyjątkową świeżością”, a nieznacznie niżej ocenili stwierdze-
nie, że „produkcja i sprzedaż powinna być związana z wyodrębnionym obszarem lub po-
zyskiwaniem z najbliższego źródła produkcji”. Kwestie takie, jak „brak modyfikacji gene-
tycznych”, „bezpośrednie pochodzenie od producenta (rolnika)” czy „odległość od miejsca 
produkcji do miejsca sprzedaży w granicach ok. 50 km” uznane zostały za ważne wyróżniki 
lokalnej żywności. Stwierdzenie, że żywność lokalna musi pochodzić z upraw ekologicz-
nych, uzyskało najniższą średnią ocenę. Wskazuje to na to, iż respondenci nie utożsamiają 
tej kategorii żywności z pochodzącą z rolnictwa ekologicznego. 

Motywy i bariery zakupu żywności lokalnej

Sposób konceptualizacji żywności lokalnej i przypisywane jej atrybuty znajdują odzwier-
ciedlenie w hierarchii motywów decydujących o zakupie tej kategorii żywności. W najwięk-
szym stopniu do zakupu żywności lokalnej motywuje respondentów wyjątkowa świeżość 
oraz wspieranie rozwoju lokalnej gospodarki (por. wykres 3).

Wykres 3
Czynniki skłaniające respondentów do zakupu żywności lokalnej (n=160)*

* Średnia ocena ze skali od 1 do 7, gdzie 1-zdecydowanie nie zgadzam się, 7- zdecydowanie zgadzam się. 
Źródło: jak w wykresie 1.

Aspekty środowiskowe są dla konsumentów mniej istotne niż atrybuty jakościowe, 
czynniki społeczne czy troska o zdrowie. Otrzymane wyniki świadczą o prospołecznym po-
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dejściu respondentów do konsumpcji, a także o zainteresowaniu zagadnieniami społeczno-
-etycznymi związanymi z produkcją i dystrybucją żywności. Konsumenci zdają sobie spra-
wę z tego, że wybierając produkty pochodzące z ich pobliskiego otoczenia wspierają nie 
tylko sąsiadujących z nimi rolników czy dystrybutorów, ale także dają tym samym szanse 
rozwoju swojemu regionowi. Świeżość, jako najważniejszy atrybut lokalnej żywności oraz 
chęć wspierania lokalnej gospodarki, należą do głównych powodów wybierania żywności 
lokalnej wskazywanych w badaniach międzynarodowych, np. Gottschalk (2012), Seyfang 
(2008), Memery i in. (2015) oraz Zepeda i Deal (2009). Nie należy jednak umniejszać zna-
czenia takich czynników, jak przekonanie o pozytywnym wpływie lokalnej żywności na 
zdrowie, naturalności oraz wyjątkowych walorach smakowych, które również w dużym 
stopniu decydują o zakupie lokalnych produktów, co także potwierdzają badania wspomnia-
nych autorów. Innym niewymienionym w badaniu własnym czynnikiem motywującym do 
zakupu jest możliwość zaoszczędzenia pieniędzy dzięki niższym cenom produktów lokal-
nych, na co wskazują Arsil i in. (2014) oraz Pearson i in. (2011). Podstawową barierą zakupu 
lokalnych produktów jest według konsumentów ich ograniczona dostępność (4,99). W oce-
nie tego stwierdzenia 16% respondentów wskazało odpowiedź „zdecydowanie się zgadzam” 
i aż 28% „zgadzam się”, podczas gdy tylko 8% respondentów nie zgodziło się z nim.

Do czynników wpływających na ilość kupowanej żywności lokalnej należą również 
„mały asortyment”, „wysoka cena” oraz „trudność w odróżnieniu żywności lokalnej”. 
Ograniczona dostępność, brak informacji na temat tego, gdzie można kupić tego rodzaju 

Wykres 4 
Czynniki ograniczające zakup żywności lokalnej (n=160)*

*Średnia ocena ze skali od 1 do 7, gdzie 1-zdecydowanie nie zgadzam się, 7- zdecydowanie zgadzam się.
Źródło: jak w wykresie 1.
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żywność oraz ograniczony asortyment produktów oferowanych jako lokalne, zbyt wysoka 
cena, a także brak wiedzy na temat tego, które z produktów są lokalne, to problem zauważal-
ny nie tylko na polskim rynku, czego dowodzą badania przeprowadzone przez Gottschalka 
(2012) oraz Pearsona i in. (2011). Wskazywane bariery zakupu żywności lokalnej świadczą 
o początkowym etapie rozwoju sprzedaży tej kategorii żywności w Polsce. Ograniczona 
dostępność żywności lokalnej sprawia, że konsumenci nie są w stanie porównywać cen 
żywności lokalnej w stosunku do ogólnodostępnej, co może wpływać na przypisywanie tej 
kategorii żywności wysokich cen. 

Podsumowanie

Rozwój koncepcji żywności lokalnej implikowany jest nowymi trendami w sferze 
konsumpcji żywności odwołującymi się do rozwoju zrównoważonego w wymiarze śro-
dowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Produkcja i sprzedaż żywności lokalnej 
pozytywnie wpływają nie tylko na stan środowiska naturalnego, ale również sprzyjają 
rozwojowi lokalnych społeczności, budowaniu relacji między producentami i konsumen-
tami, a w konsekwencji poprawie jakości życia. Konsumenci przejawiają pozytywne po-
stawy w stosunku do żywności lokalnej, którą utożsamiają z produktami wyróżniającymi 
się jakością interpretowaną w kategoriach świeżości i naturalności oraz korzystnego od-
działywania na lokalną gospodarkę. Popularyzacja koncepcji żywności lokalnej sprzyja 
rozwojowi gospodarstw rolnych, skłania je do dywersyfikacji swojej działalności i po-
szukiwania nowych form sprzedaży. Wpływa również na zwiększenie zatrudnienia i tym 
samym sprzyja rozwojowi lokalnej gospodarki. Rozwój rynku żywności lokalnej stwarza 
producentom możliwości rozwoju małoskalowego przetwórstwa i tworzenia wartości do-
danej. Lokalna produkcja żywności pełni również funkcję swoistego „inkubatora”, czyli 
sprzyja rozwojowi lokalnych inicjatyw gospodarczych oraz w rezultacie może wspierać 
kreowanie innowacji organizacyjnych i produktowych. Żywność lokalna i jej konsumpcja 
spełniają oczekiwania konsumentów dotyczące jakości żywności, świeżości i sezonowo-
ści. Ponadto, redukują środowiskowe i społeczne koszty produkcji żywności. Znajduje to 
odzwierciedlenie w hierarchii motywów decydujących o zakupie tej kategorii żywności. 
Dla konsumentów korzyścią płynącą z zakupu produktów lokalnych, z krótkich łańcu-
chów dostaw, jest również niższa cena. Mimo pozytywnych postaw konsumentów oraz 
zainteresowania zakupem lokalnych produktów, istnieją czynniki wpływające niekorzyst-
nie na gotowość zakupu tej kategorii żywności. Jest to przede wszystkim ograniczona do-
stępność, mały asortyment, wysoka cena oraz trudności w odróżnieniu żywności lokalnej 
od innych produktów. Kwestią, która wymaga uregulowania jest stworzenie spójnej i jed-
noznacznej definicji określenia „żywność lokalna”, w celu rzetelnego informowania kon-
sumentów o atrybutach tej kategorii żywności. Brak rozwiązań legislacyjnych w stosunku 
do żywności lokalnej sprawia, że pojęcie to jest różnie interpretowane i w rezultacie może 
być nadużywane przez nieuczciwych producentów i dystrybutorów, co w konsekwencji 
może podważyć zaufanie do tego rodzaju żywności. 
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Factors Determining Production and Distribution of Local Food  
in the Opinion of Consumers

Summary

Production and distribution of food referred to as “local” contributes to the de-
velopment of rural areas and responds to the needs of consumers in terms of desire 
to support the local economies. There is no common definition of the term “local 
food” and there are no criteria for recognition of food as originating from short 
supply chains. Therefore, the main aim of the research was to determine how con-
sumers define the term “local food” and to identify the factors influencing their 
purchasing decisions with respect to these food products. The results of own re-
search among Polish consumers show that in the conceptualisation of local food 
they most often refer to such attributes as quality interpreted in terms of freshness 
and naturalness, but, first of all, they associate this type of food with the support 
of the local economy; that is also reflected in the motives to buy local food. This 
indicates the legitimacy of a further development and promotion of such concepts 
of food distribution in Poland, since it may support the regional development in the 
way respecting the principles of sustainable development in environmental, social 
and economic dimensions.

Key words: short supply chains, local food, conceptualisation, choice motives.

JEL codes: D10

Факторы, влияющие на развитие местного производства  
и распределения продуктов питания по мнению потребителей

Резюме

Производство и распределение продуктов питания, определяемых тер-
мином «местные», способствует развитию сельской местности и отвечает на 
потребности потребителей, связанные с оказанием поддержки местной эко-
номике. До сих пор не разработали единого определения понятия «местные 
продукты питания» ни критериев, решающих вопрос о признании продук-
тов питания, поступающих из так называемых коротких цепочек поставок. 
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И потому основной целью осуществленных исследований было определение 
способа выражения потребителями термина «местные продукты питания»  
и факторов, влияющих на покупательские решения, связанные с этой кате-
горией пищи. Как показывают собственные обследования, проведенные сре-
ди польских потребителей, в концептуализации местных продуктов питания 
они чаще всего ссылаются на такие атрибуты, связанные с продуктом, как 
качество, понимаемое как обращение к свежести и естественности, но прежде 
всего они отождествляют этот вид продуктов питания с оказанием поддержки 
местной экономике, что тоже отражается в мотивах выбора этой категории 
пищевых продуктов. Это указывает целесообразность дальнейшего разви-
тия и продвижения такого рода концепции распределения продуктов питания  
в Польше, имея в виду возможность оказания поддержки регионального раз-
вития с сохранением принципов устойчивого развития с точки зрения среды  
и с социально-экономической точки зрения.

Ключевые слова: короткие цепочки поставок, местные продукты питания, 
концептуализация, мотивы выбора.
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