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Warto  dodana w a cuchu dostaw ywno ci 

Added value in delivery chain of food 

Synopsis. Odnotowane w ostatnich latach znaczne wahania cen w ramach a cucha dostaw ywno ci 

doprowadzi y do wzrostu konsumpcyjnych cen ywno ci i wy szej inflacji. W takiej sytuacji bardzo 

wa ne sta y si  dzia ania maj ce na celu usprawnienie funkcjonowania a cucha ywno ciowego, 

który bezpo rednio oddzia uje na wszystkich obywateli. Przeprowadzona analiza wskazuje, e ogólna 

konkurencyjno  a cucha dostaw ywno ci i jego wzrost nie dorównuje konkurencyjno ci  

i wzrostowi ca ej gospodarki UE. W latach 2003–2008 tempo wzrostu produkcji w a cuchu dostaw 

ywno ci by o wyra nie s absze w stosunku do zmian produkcji w pozosta ych sektorach gospodarki. 

redni wzrost warto ci dodanej sektorów wchodz cych w sk ad a cucha dostaw ywno ci by  

przeci tnie o 2% rocznie ni szy ni  redni jej wzrost odnotowywany w UE. Ponadto zwrócono uwag  

na nierównomierny podzia  warto ci dodanej mi dzy poszczególnymi uczestnikami a cucha.  

S owa kluczowe: a cuch dostaw ywno ci, konkurencyjno , warto  dodana. 

Abstract. The last important price changes within the food delivery chain caused a growth of food 

prices and a higher inflation rate. In the face of those circumstances the activities for improvement of 

food delivery chain have become very important, since it affects directly all citizens. The analysis 

have displayed that the global competitiveness of food delivery chain and its growth did not equal the 

competitiveness and growth of whole economy. In the period of 2003-2008, the dynamics of growth 

of production in food delivery chain was clearly lower than the changes of production in other sectors 

of economy. The average growth rate of added value in the food delivery chain sectors was by about 2 

per cent lower than the average growth rate in the EU economy. Furthermore, some attention was paid 

to an uneven distribution of added value between the participants in the food delivery chain.        

Key words: delivery chain of food, competitiveness, added value. 

Wst p 

a cuch dostaw ywno ci czy trzy wa ne sektory gospodarki, tzn. rolnictwo, 

przetwórstwo spo ywcze oraz dystrybucj , które maj  istotny wp yw na poziom dobrobytu 

gospodarczego, sytuacj  spo eczn  oraz ekologiczn  obywateli [Cy ewski 2001].  

W a cuchu dostaw realizowane s  ró norodne czynno ci, które sk adaj  si  na procesy 

gospodarcze [Witkowski 2003, s. 111]. W a cuchu ywno ciowym procesy te obejmuj  

dzia ania zaprojektowane na wielu p aszczyznach, których podstawowym celem jest 

zapewnienie zadowolenia nabywców oraz zysku przedsi biorstwom uczestnicz cym  
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w przep ywie produktów i us ug ze sfery pierwotnej produkcji rolnej a  do konsumenta. 

D enie do wi kszej efektywno ci dzia ania, poprawy poziomu obs ugi klienta oraz 

skutecznej reakcji na zmiany zachodz ce w otoczeniu zmusza przedsi biorstwa  

do realizacji przedsi wzi  usprawniaj cych funkcjonowanie a cuchów dostaw. Chc c 

sprosta  wyzwaniom rynku, przedsi biorstwa musz  m.in. d y  do poprawy 

ekonomicznych relacji mi dzy kosztami, a jako ci  oferowanych produktów oraz do 

optymalizacji warto ci dodanej przez wszystkie ogniwa do poziomu oczekiwanego przez 

klienta [Rutkowski 2000, s. 40]. 

Istota funkcjonowania a cucha dostaw ywno ci 

a cuch dostaw ywno ci charakteryzuje si  du  ró norodno ci  podmiotów 

wchodz cych w jego sk ad. Obejmuje on producentów, dostawców, firmy transportowe, 

magazyny, sprzedawców hurtowych i detalicznych, organizacje us ugowe oraz 

konsumentów [Go biewski 2007, s. 12]. Stanowi  one sie  organizacji zaanga owanych, 

przez powi zania z dostawcami i odbiorcami, w ro ne procesy i dzia ania, ktore tworz  

warto  w postaci produktów i us ug dostarczonych ostatecznym konsumentom [Rutkowski 

2004]. Jedn  z p aszczyzn prawid owego funkcjonowania a cucha dostaw ywno ci jest 

wi c oferowanie konsumentom wysokiej jako ci produktów spo ywczych po przyst pnych 

cenach, zapewnienie bezpiecze stwa i identyfikowalno ci tych produktów. Realizacja tych 

dzia a  ma bezpo rednie skutki dla wszystkich obywateli, w tym tak e obywateli Unii 

Europejskiej (UE). Szczególnie jest to istotne w pa stwach, w których gospodarstwa 

domowe przeznaczaj  na ywno  znacznie wi kszy odsetek swoich dochodów (rys. 1). Do 

grupy tych pa stw nale y m.in. Polska. W 2007 roku w krajach Unii Europejskiej wydatki 

na ywno  stanowi y oko o 13% ogó u wydatków gospodarstw domowych. Natomiast w 

Polsce w strukturze spo ycia indywidualnego wyrobów i us ug udzia  wydatków na 

ywno  i napoje bezalkoholowe wynosi  prawie 21% (w uj ciu nominalnym), zajmuj c 

drugie miejsce po wydatkach na u ytkowanie i wyposa enie mieszkania (23%).  

Ze wzgl du na du  z o ono  sieci, w której dzia aj  podmioty tworz ce a cuch 

dostaw ywno ci oraz wyst puj ce w niej powi zania, pe ne wykorzystanie potencja u  

a cucha jest bardzo trudne. Uczestnikami a cucha dostaw s  bowiem jednocze nie bardzo 

du e, rednie oraz ma e przedsi biorstwa, wyst puj ce w roli konkurentów, dostawców 

oraz klientów. Globalizacja i utworzenie jednolitego rynku europejskiego wymuszaj  

zmiany w polityce logistycznej uczestników a cucha dostaw ywno ci. Podmioty 

mi dzynarodowe stanowi  bowiem coraz powa niejsz  konkurencj  w poszczególnych 

sektorach tego a cucha.  

Zwi kszenie konkurencyjno ci sektora rolnego, przetwórstwa spo ywczego  

i sektora dystrybucyjnego wymaga wi c zintegrowanego zarz dzania a cuchem dostaw3, 

ukierunkowanego na zarz dzanie procesami, które determinuj  jego konkurencyjno  i s  

ród em warto ci dodanej [Lemanowicz 2009, s. 217]. Realizacja celu zarz dzania 

                                                 
3 Zintegrowane zarz dzanie a cuchem dostaw to zarz dzanie relacjami z dostawcami i klientami w gor  i w dó  

a cucha w celu dostarczenia najwy szej jako ci dla klientów, przy kosztach ni szych z punktu widzenia a cucha 

dostaw jako ca o ci [Christopher 2000]. 
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procesami logistycznymi wymaga konieczno ci pomiaru funkcjonowania ka dego z ogniw 

tego a cucha.  

 

Rys. 1. Udzia  spo ycia ywno ci i napojów bezalkoholowych w strukturze spo ycia indywidualnego w sektorze 

gospodarstw domowych  UE w 2007 r.  

Fig. 1. Share of expenditure on consumption of food and non-alcoholic beverages in the total expenditure on 

consumption of the EU households in 2007  

ród o: [Polska... 2009, s. 32]. 

Od 1995 roku ogólna konkurencyjno  a cucha dostaw ywno ci i jego wzrost 

gospodarczy nie dorównuje konkurencyjno ci i wzrostowi ca ej gospodarki UE. redni 

wzrost warto  dodanej w sektorach wchodz cych w sk ad a cucha dostaw ywno ci jest 

przeci tnie o 2% rocznie ni szy ni  redni wzrost odnotowywany w UE od 1995 roku 

[Poprawa... 2009, s. 5]. W ostatnich latach zaobserwowano znaczne wahania cen w ramach 

a cucha dostaw ywno ci. Zdecydowanie pogorszy y si  rynkowe uwarunkowania 

produkcji ywno ci przetworzonej i nieprzetworzonej. Rosn ce koszty produkcji, 

wynikaj ce m.in. ze wzrostu cen no ników energii, odbi y si  na cenach surowców rolnych. 

Efekty tych czynników strukturalnych dodatkowo nasili y si  na skutek niedoborów  

w zakresie produkcji, wynikaj cych z niekorzystnych warunków pogodowych, 

spowolnienia wzrostu wydajno ci plonów, charakteru rynków rolnych oraz ogranicze  

handlowych. Po czenie czynników strukturalnych oraz czynników przej ciowych mia o 

istotny wp yw na produktywno  i efektywno  sektorów gospodarki tworz cych a cuch 

dostaw ywno ci.  

W 2008 roku warto  wytworzonego produktu krajowego brutto w krajach UE 

wynosi a 12 497,6 mld euro. W porównaniu do 2003 roku by a ona w cenach sta ych 

wy sza o 11,9 punktów procentowych (p.p.). W latach 2003-2008 tempo wzrostu produkcji 

w a cuchu dostaw ywno ci by o wyra nie ni sze w stosunku do zmian warto ci produkcji 

w pozosta ych sektorach gospodarki UE, co przedstawiono na rysunku 2.  
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Rys. 2. Dynamika zmian warto ci produkcji i handlu w UE w latach 2003-2008 w cenach sta ych (2003 r. = 

100%) 

Fig. 2. Dynamics of changes in production and commerce values in the EU between 2003 and 2008, fixed prices 

of 2003 

ród o: opracowano na podstawie [Polska … 2009]. 

0

20

40

60

80

%

Rolnictwo,

owiectwo 

Przemys Budownictwo Us ugi

2004

2008

 
Rys. 3. Procentowy udzia  warto ci dodanej brutto w PKB w UE wed ug rodzajów dzia alno ci (ceny bie ce) 

Fig. 3. Distribution of gross added value in the EU by economy sectors in 2004 and 2008 (in current prices)  

ród o: opracowanie w asne na podstawie [Polska... 2009]. 

Jak wynika z rysunku 2 w latach 2003-2008 najmniejsz  dynamik  wzrostu 

charakteryzowa a si  produkcja rolnicza. W porównaniu do 2003 roku wzrost ten w cenach 

sta ych wynosi  2,3 p.p. i by  wynikiem m.in. spadku warto ci produkcji zwierz cej o 1,5 

p.p. przy jednoczesnym wzro cie warto ci produkcji ro linnej o 4,5 p.p. W analizowanym 

okresie warto  dóbr konsumpcyjnych nietrwa ych w cenach sta ych wzros a o 3,9 p.p. 
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Zmniejszona aktywno  produkcyjna jednostek buduj cych a cuch dostaw ywno ci 

znalaz a swoje odzwierciedlenie w strukturze warto ci dodanej brutto (rys. 3). 

Z danych przedstawionych na rysunku 3 wynika, e w gospodarce krajów UE w 2008 

roku zmniejszy  si  udzia  rolnictwa, owiectwa, le nictwa i rybactwa oraz przemys u  

w generowaniu warto ci dodanej brutto odpowiednio o 0,3 i 0,8 p.p. w porównaniu do 2004 

roku. Odnotowane w 2008 roku zmiany w strukturze warto ci dodanej brutto w stosunku 

do 2004 roku by y najmniej korzystne dla jednostek rolniczych, co przedstawiono na 

rysunku 4. Udzia  rolnictwa, owiectwa, le nictwa i rybactwa w strukturze warto ci dodanej 

brutto krajów UE w 2008 roku by  o 13,9% mniejszy w stosunku do roku bazowego. 
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Rys. 4. Zmiany struktury warto ci dodanej brutto w UE w 2008 r. od 2004 r. w cenach bie cych  

Fig. 4. Changes in the structure of gross added value in the EU between 2004 and 2008, current prices   

ród o: opracowanie w asne na podstawie [Polska... 2009]. 

Odnotowany w gospodarce europejskiej kierunek zmian w a cuchu dostaw ywno ci 

mia  wp yw na funkcjonowanie poszczególnych jego ogniw w Polsce. Sytuacja 

produkcyjno-ekonomiczna sektorów wchodz cych w sk ad a cucha dostaw ywno ci  

w Polsce kszta towa a si  pod wp ywem m.in. du ych waha  dynamiki produkcji ro linnej  

i zwierz cej w poszczególnych latach, systematycznego wzrostu cen rodków produkcji 

oraz zmiennej koniunktury na wiatowych rynkach [Sta ko 2008, s. 421]. Dzia anie 

czynników strukturalnych oraz przej ciowych spowodowa o spowolnienie dynamiki 

wzrostu produkcji w jednostkach powi zanych z a cuchem dostaw ywno ci w stosunku 

do pozosta ych sektorów gospodarki (rys. 5).  

W analizowanym okresie najmniejsz  dynamik  wzrostu charakteryzowa a si  

produkcja zwierz ca (wzrost o 8,4 p.p. w stosunku do 2003 roku). Produkcja ro linna  

w 2008 roku by a o 17,5 p.p. wi ksza ni  w 2003 roku. Natomiast dobra konsumpcyjne 

nietrwa e osi gn y 30% wzrost w 2008 roku w stosunku do 2003 roku.  

W okresie 2003-2008 redni wzrost produkcji, wyra onej w cenach sta ych, sektorów 

wchodz cych w sk ad a cucha dostaw ywno ci by  przeci tnie o 1,5% rocznie ni szy ni  

redni wzrost produkcji globalnej w Polsce. Dynamika produkcji rolniczej kszta towa a si  

rednio na poziomie 4,3% rocznie w badanym okresie. Natomiast rednioroczny wzrost 
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produkcji sprzedanej artyku ów spo ywczych i napojów bezalkoholowych wynosi  4,6%. 

Sprzeda  detaliczna i hurtowa ywno ci oraz napojów bezalkoholowych w 2008 roku 

wynosi a 257,1 mld z . W latach 2003-2008 warto  ta, wyra ona w cenach sta ych, 

charakteryzowa a si  rocznym wzrostem na poziomie 4,9%.  
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Rys. 5. Dynamika zmian warto ci produkcji i handlu w Polsce w 2008 r. w stosunku do 2003 r., ceny sta e (2003 r. 

= 100%)  

Fig. 5. Dynamics of changes in production and commerce values in Poland in 2008 versus 2003, fixed prices (year 

2003 = 100%)    

ród o: opracowanie w asne na podstawie [Polska… 2009]. 

Rynkowe uwarunkowania produkcji, przeci tny wzrost cen towarów i us ug 

nabywanych na cele bie cej produkcji spowodowa y systematyczny spadek udzia u 

poszczególnych sektorów wchodz cych w sk ad a cucha dostaw ywno ci w procesie 

tworzenia PKB (rys. 6). 

Zmniejsza  si  tak e udzia  tych sektorów gospodarki w tworzeniu warto ci dodanej 

brutto. W 1995 roku rolnictwo, owiectwo i le nictwo wygenerowa o 6,4% warto ci 

dodanej brutto, natomiast w 2008 roku 4,5%. Udzia  przemys u spo ywczego w strukturze 

warto ci dodanej brutto wynosi  odpowiednio 4,5% w 1995 roku oraz 3,1% w 2008 roku.  

Z uwagi na du y udzia  podatków po rednich, uj tych w PKB przemys u spo ywczego, 

warto  dodana brutto tego sektora jest mniejsza od warto ci dodanej wypracowanej przez 

rolnictwo. Nie potwierdza wi c to cz sto formu owanej tezy o przechwytywaniu przez 

przetwórstwo warto ci dodanej wytworzonej w rolnictwie [Urban 2010, s. 12].  

Spadkowa tendencja udzia u w PKB dotyczy a równie  sprzeda y hurtowej i 

detalicznej ywno ci oraz napojów bezalkoholowych. W 2008 roku udzia  tego sektora 

gospodarki w warto ci dodanej brutto wynosi  14,7% i by  o 4,7 p.p. mniejszy w stosunku 

do 2000 roku.  
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Rys. 6. Udzia  rolnictwa, przemys u spo ywczego oraz handlu w tworzeniu PKB, ceny bie ce 

Fig. 6. Share of agriculture, food industry and trade in GDP creation, current prices 

ród o: opracowanie w asne na podstawie [Rolnictwo… 2009; Urban 2010]. 

Dynamika zmian warto ci dodanej przedstawiona na rysunku 7 odzwierciedla 

przemiany, jakie dokonywa y si  w ca ej gospodarce, w tym równie  w rolnictwie, 

przemy le spo ywczym i handlu. 
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Rys. 7. Dynamika zmian warto ci dodanej brutto w cenach bazowych w Polsce (rok poprzedni = 100%) 

Fig. 7. Dynamics of changes in gross added value in Poland, basic prices (previous year = 100%)  

ród o: opracowanie w asne na podstawie [Produkt Krajowy Brutto… 2002 i lata nast pne].  
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Wielko  i struktura obrotów w handlu kszta towana pod wp ywem zmian cen i us ug, 

przemian w kana ach dystrybucji towarów konsumpcyjnych oraz zmian nat enia procesów 

o charakterze integracyjnym wiadczy o wzrastaj cej roli tego sektora w rozwoju naszej 

gospodarki. 

Podsumowanie 

Analiza struktury udzia ów w PKB w ostatnich latach wskazuje na spadek aktywno ci 

poszcgólnych ogniw a cucha dostaw ywno ci w procesie jego tworzenia. Wraz ze 

spadkiem konkurencyjno ci funkcjonowania a cucha ywno ciowego obserwujemy 

pogarszaj c  si  sprawno  jego dzia ania. Niestabilny poziom cen wywiera presj  na 

dochody konsumentów i ich zachowania na rynku ywno ciowym. Dotyczy to szczególnie 

krajów, w których wydatki na ywno  stanowi  istotny udzia  w strukturze wydatków 

ogó em. Pomiar sprawno ci funkcjonowania podmiotów w a cuchu dostaw, wyra ony 

miar  warto ci dodanej brutto, daje mo liwo  oceny rentowno ci wszystkich jego 

uczestników. Z danych dotycz cych osi ganych przychodów oraz kosztów ich uzyskania 

przez poszczególne ogniwa a cucha ywno ciowego wynika, e najwi ksz  sprawno  

wykazuje handel detaliczny i hurtowy ywno ci  oraz napojami bezalkoholowymi. W 2008 

roku warto  ta by a ponad 3-krotnie wy sza w porównaniu z warto ci  dodan  brutto 

wypracowan  przez rolnictwo i przetwórstwo spo ywcze. Jednocze nie pomiar warto ci 

dodanej brutto wskazuje na stopniowy spadek udzia u ca ego a cucha ywno ciowego w 

tworzeniu PKB. 

Z warto ci  dodan  ci le zwi zany jest poziom satysfakcji klientów oceniany przez 

pryzmat ceny, u yteczno ci, czasu i miejsca posiadania produktu. Ze wzgl du na fakt,  

i  celem zarz dzania procesami logistycznymi jest integracja zasobów wzd u  a cucha 

dostaw, konieczne jest zastosowanie takich kryteriow pomiaru, dzi ki ktorym mo na 

okre li  koszty i wyniki funkcjonowania ka dego z uczestników a cucha. 

Przeprowadzenie dok adnej analizy ogniw i procesów zachodz cych w a cuchu dostaw 

wskazuje mo liwo  zwi kszenia warto ci dodanej produktów i us ug dostarczanych przez 

ten a cuch w wyniku minimalizowania wszelkich kosztow nieprzynosz cych warto ci 

dodanej w a cuchu dostaw, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu obs ugi klienta. 

Ponadto w zwi zku z potrzeb  zwi kszenia ogólnej konkurencyjno ci a cucha 

ywno ciowego zachodzi konieczno  podj cia dzia a  w celu zapewnienia 

zrównowa onego podzia u warto ci dodanej mi dzy poszczególne elementy a cucha. 
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