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Warto  dodana na wybranych ga ziach polskiego rynku 
ywno ciowego 

Value Added on Selected Branches of the Polish Food Market  

Synopsis. Poj cie warto ci dodanej nie jest jednolite. W literaturze mo na znale  kilka odmiennych 

od siebie definicji. Cz  z nich zosta y przedstawione w niniejszym artykule artyku u wraz z ró nymi 

metodami jej obliczania. Analizie poddano dynamik  warto ci dodanej, gdzie stwierdzono, e 

z badanych ga zi przemys u spo ywczego najlepiej rozwija si  „Produkcja wyrobów z mi sa, 

w czaj c wyroby z mi sa drobiowego”. Nast pnie okre lono udzia  warto ci dodanej w wielko ci 

sprzeda y, udzia  poszczególnych sk adników w samej warto ci dodanej oraz obliczono 

i zinterpretowano wspó czynniki zmienno ci tych sk adników. Ponadto zbadano wydajno  

w wytwarzaniu warto ci dodanej na jednego pracownika, gdzie nie tylko najlepsz  wydajno ci , ale 

tak e najszybciej poprawiaj c  si  wydajno ci  w analizowanym okresie stwierdzono w ga zi 

przemys u „Wytwarzanie produktów przemia u zbó ”. 

S owa kluczowe: warto  dodana, przemys  spo ywczy, a cuch marketingowy ywno ci, rachunek 

zysków i strat 

Abstract. The notion of added value is not uniform. Several definitions can be found in the literature. 

Some of them are presented in this article, along with various methods of its calculation. The analysis 

of the added-value dynamics was analyzed, where it was found that the most studied branches of the 

food industry were under the category of "Production of meat products, including products from 

poultry meat". Next, the share of value added in the sales volume, the share of individual components 

in the added value itself was determined and the coefficients of variation of these components were 

calculated and interpreted. In addition, the efficiency in the production of added value per employee 

was examined, where not only the best performance, but also the fastest improving efficiency in the 

analyzed period was found in the industry category "Manufacture of grain mill products". 
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Wprowadzenie 

a cuch marketingowy ywno ci czy podmioty nale ce do trzech sektorów 

gospodarki: rolnictwo, produkcj  spo ywcz  oraz sprzeda  (dystrybucj ). Te podmioty 

w literaturze nazywane s  ogniwami. W zale no ci od specyfiki produktów finalnych, 

odpowiadaj ce im a cuchy mog  mie  ró n  ilo  ogniw (Hamulczuk i in., 2015). 

Zazwyczaj pisze si  o trzech ogniwach, gdzie ka dy odpowiada za jeden z wymienionych 

sektorów gospodarki (Jarz biowski i Klepacki, 2013). Mi dzy kolejnymi ogniwami 
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a cucha wytwarzana jest tzw. warto  dodana. Warto ci  dodan  jest wytworzenie w 

procesie produkcyjnym wzrost warto ci towaru (S ownik PWN). Z tego powodu celem 

przedsi biorstw jest wytwarzanie warto ci dodanej, bowiem to z niej op acane s  wszelkie 

koszty zwi zane z produkcj , a tak e inwestycje w rozwój przedsi biorstwa. 

Analiza zosta a przeprowadzona na danych GUS (niepublikowanych), które zawieraj  

sprawozdania finansowe podmiotów zatrudniaj cych ponad 9 pracuj cych. Dane obejmuj  

okres 2009-2016. Analizie poddano 3 klasy: 10.13, 10.51 i 10.61. Pochodz  one z dzia u 

Produkcja artyku ów spo ywczych. Wed ug PKD (Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci) klasa 

1013 oznacza „Produkcja wyrobów z mi sa, w czaj c wyroby z mi sa drobiowego”, klasa 

10.51 „Przetwórstwo mleka i wyrób serów”, a klasa 10.61 „Wytwarzanie produktów 

przemia u zbó ”. Wybrano te klasy ze wzgl du na ich ró norodno  czy to w wytwarzaniu 

warto ci dodanej, kierunku i sile trendu, udzia u sk adników w warto ci dodanej czy to 

w wydajno ci jej wytwarzania. 

Celem artyku u jest ocena efektywno ci wybranych klas w wytwarzaniu warto ci 

dodanej, analiza trendu w jej wytwarzaniu oraz rozpoznanie g ównych sk adników warto ci 

dodanej. 

Przegl d literatury i metodologii 

Na przestrzeni lat zaproponowano wiele definicji warto ci dodanej, a co za tym idzie, 

ró ne metody jej obliczania. Przyk adowymi definicjami s : 

 Warto  dodana to wzrost warto ci rynkowej zwi zany ze zmian  formy, 

lokalizacji lub dost pno ci produktu lub us ug z wy czeniem kosztów zwi zanych 

z materia ami i us ugami (David, 1985). 

 Warto  dodana odzwierciedla ca kowity maj tek firmy, który móg by zosta  

przekazany wszystkim dostawcom kapita u, pracownikom i rz dowi (Evraret 

i Belkaoui, 1988). 

 Warto  dodana to bogactwo, które firma by a w stanie przeznaczy  na w asne 

dzia ania i wysi ki swoich pracowników w danym okresie (Sizer, 1979). 

 Wytworzona w danym okresie przez przedsi biorstwa nowa warto , stanowi ca 

ró nic  mi dzy utargiem ka dej jednostki gospodarczej (…) a warto ci  

zakupionych (…) materia ów i us ug obcych (G ówczyk, 2000). 

Zatem ogólnie rzecz ujmuj c, warto  dodana to przyrost warto ci dóbr w danym 

okresie.  

Jedn  z pierwszych zaproponowanych metod obliczania warto ci dodanej jest 

równanie zaproponowane przez Morleya (Morley, 1979): 

 Z S M Am W I DD T , (1) 

gdzie: 

 – zysk zatrzymany, 

 – sprzeda , 

 – zakupione materia y i us ugi, 

 – amortyzacja, 

 – wynagrodzenia, 
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 – odsetki, 

 – dywidendy, 

 – podatki. 

Aby otrzyma  warto  dodan  brutto nale y przekszta ci  wzór 1 do postaci: 

 S M Am W I DD T Z , (2) 

A z kolei warto  dodana netto dana jest wzorem: 

 S M Am W I DD T Z , (3) 

Lewa strona równa  2 i 3 jest zgodna z definicj  G ówczyka. Z kolei prawa strona równa  

okre la kierunek dystrybucji warto ci dodanej. 

Podobn  metod  zaproponowa  Urban (Urban, 2002), który okre li  warto  dodan  brutto 

jako sum : wynagrodze , amortyzacji, podatków obci aj cych koszty (bez VAT i akcyzy), 

kosztów finansowych i wyniku finansowego brutto. Urban analizowa  mi dzy innymi poziom i 

struktur  warto ci dodanej w przemy le spo ywczym w latach 1994, 1999-2001 (pierwsze 

pó rocze) w kilku podstawowych dzia ach przemys u spo ywczego oraz osobno w ca ym 

przemy le spo ywczym. Doszed  on do wniosku, e wynagrodzenia stanowi  ponad 50% 

warto ci dodanej brutto. Ponadto przemys  spo ywczy zwi kszy  swój udzia  w wytwarzaniu 

warto ci dodanej brutto w stosunku do ca ego przemys u w badanych latach. 

Trzecia metoda zosta a opracowana przez FADN (Sielska i in., 2015), która warto  

dodan  brutto okre la jako ró nic  mi dzy ca kowit  produkcj  osi gni t  w gospodarstwie 

a zu yciem po rednim. T  ró nic  nale y skorygowa  saldo dop at i podatków dotycz cych 

dzia alno ci operacyjnej. Z kolei produkcja ca kowita jest sum  produkcji: 

 ro linnej, do której zalicza si  zu ycie wewn trzne, sprzeda  produktów 

ro linnych, przekazanie poza gospodarstwo rolne (nieodp atne) i ró nic  stanu 

zapasów, 

 zwierz cej, do której zalicza si  zu ycie wewn trzne produktów pochodzenia 

zwierz cego i zwierz t, sprzeda , przekazanie poza gospodarstwo rolne 

(nieodp atne) 

 pozosta ej, która obejmuje pozosta e przychody gospodarstwa. 

Obszerniejszy opis definicji mo na znale  w pracy Lorenc (Lorenc, 2016). 

Zdecydowano si  na wykorzystanie metody zaproponowanej przez Urbana. 

Weryfikacja empiryczna 

Analiz  zosta y obj te trzy klasy PKD, a mianowicie produkcj  wyrobów z mi sa, 

w czaj c wyroby z mi sa drobiowego (10.13), przetwórstwo mleka i wyrób serów (10.51) 

i wytwarzanie produktów przemia u zbó  (10.61). Dalej w celu uproszczenia nazywane po 

prostu numerem klasy. 

W analizowanym okresie (2009-2016) mo na zauwa y , e produkcja wyrobów 

z mi sa, w czaj c wyroby z mi sa drobiowego oraz przetwórstwo mleka i wyrób serów 

charakteryzuj  si  oko o 3-4 krotnie wi ksz  warto ci  dodan  brutto ni  wytwarzanie 
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produktów przemia u zbó . Do 2013 roku przetwórstwo mleka i wyrób serów dominowa a 

nad pozosta ymi. W kolejnych latach produkcja wyrobów z mi sa, w czaj c wyroby 

z mi sa drobiowego mia a najwi kszy wk ad w wytwarzanie warto ci dodanej. 

 

Rys. 1. Poziom warto ci dodanej brutto w wybranych klasach 

Fig. 1. The level of gross value added in selected classes 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

Warto  dodana brutto w roku 2016 dla wytwarzania produktów przemia u zbó  by a 

wi ksza ni  w pocz tkowym okresie o 69,94%. Wynik ten jest znacznie wi kszy w 

porównaniu do przetwórstwa mleka i wyrób serów, w której rozwój wyniós  jedynie 2,62% 

co oznacza niemal e stagnacj . Szczególny przypadek wyst pi  dla produkcji wyrobów 

z mi sa, w czaj c wyroby z mi sa drobiowego gdzie wspó czynnik ten wynosi  94,73% co 

oznacza prawie dwukrotny wzrost wytworzenia nowej warto ci dóbr. Analiza funkcji 

trendu potwierdza wysnute wnioski. Dla przetwórstwa mleka i wyrobu serów wspó czynnik 

przy trendzie jest niewielki i nieistotny statystycznie. Z kolei dla produkcji wyrobów 

z mi sa, w czaj c wyroby z mi sa drobiowego wspó czynnik przy trendzie by  do  

wyskoki (0,2485). 

Wed ug wzoru 2 warto  dodana brutto to warto  sprzeda y pomniejszona o warto  

zakupu materia ów i us ug. Inaczej ujmuj c suma warto ci dodanej brutto i warto ci 

zakupionych materia ów i us ug jest warto ci  sprzeda y. Struktur  tych dwóch 

sk adowych sprzeda y zaprezentowano na rysunku 2. 
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Rys. 2. Struktura warto ci sprzeda y 

Fig. 2. Sales value structure 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

Im wi ksz  cz  wielko ci sprzeda y jest warto  dodana brutto tym lepsza sytuacja 

gospodarcza, poniewa  wtedy po op aceniu pozosta ych poniesionych w procesie produkcji 

wydatków (np. wynagrodzenia) wi ksz  ilo  pieni dzy mo na zainwestowa  w rozwój 

dzia alno ci. Jak mo na zauwa y  z rysunku 2, przetwórstwo mleka i wyrób serów mia o 

stosunkowo najmniejsz  warto  dodan  brutto i jednocze nie poziom warto ci dodanej 

brutto w badanym okresie oscylowa  wokó  warto ci 3 mld z . Warto równie  zauwa y , e 

gdy w produkcji wyrobów z mi sa, w czaj c wyroby z mi sa drobiowego udzia  warto ci 

dodanej brutto w wielko ci sprzeda y zmala  z oko o 18-19% do 14-15% to z pewnym 

opó nieniem dynamika warto ci dodanej brutto znacznie zmala a. 

Istotn  kwesti  jest równie  struktura warto ci dodanej brutto. Jej graficzn  

prezentacj  zawarto w rysunku 3. 
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Rys. 3. Struktura warto ci dodanej brutto 

Fig. 3. Gross value added structure 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

Jak mo na zaobserwowa , g ównym sk adnikiem warto ci dodanej brutto jest we 

wszystkich trzech klasach by o wynagrodzenie, gdzie dla produkcj  wyrobów z mi sa, 

w czaj c wyroby z mi sa drobiowego zajmuje oko o 55% udzia u w warto ci dodanej 

brutto w ca ym badanym okresie, dla wytwarzania produktów przemia u zbó  oko o 40%, a 

dla przetwórstwa mleka i wyrobu serów pocz tkowo wynagrodzenie zajmowa o nieca e 

43%, by pod koniec badanego okresu zajmowa o ponad 50% udzia u. Drugim co do 

wielko ci sk adnikiem jest wynik finansowy brutto. Ten sk adnik charakteryzuje si  

ró nym udzia em w warto ci dodanej brutto nie tylko w poszczególnych klasach, ale 

równie  w poszczególnych latach. Trzecim sk adnikiem jest amortyzacja, która jednak w 

obr bie danej klasy pod wzgl dem udzia u by a do  stabilna. Podatki i koszty finansowe 

mia y niewielki udzia  w warto ci dodanej brutto. Najwa niejszym sk adnikiem jest wynik 

finansowy brutto, poniewa  to z tego sk adnika pochodz  inwestycje na dalszy rozwój 

i modernizacj  przedsi biorstwa. 
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Tabela 1. Wspó czynnik zmienno ci w ród analizowanych klas 

Table 1. Coefficient of variation among the analyzed classes 

 
Amortyzacja 

Zakupione 

materia y i 

us ugi 

Podatki Wynagrodzenia 
Koszty 

finansowe 

Wynik 

finansowy 

brutto 

Warto  

dodana 

brutto 

1013 0,2546 0,3182 0,2445 0,2408 0,2044 0,2759 0,2382 

1051 0,0170 0,1289 0,0359 0,0638 0,2721 0,2456 0,0440 

1061 0,1148 0,1503 0,0824 0,1185 0,2202 0,3202 0,1446 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

Analizuj c wspó czynniki zmienno ci zaprezentowanych w tabeli 1 stwierdzono, e 

wynik finansowy brutto charakteryzuje si  du  zmienno ci  we wszystkich trzech 

analizowanych klasach. Zazwyczaj du a zmienno  jest negatywn  cech , ale nale y 

zaznaczy , e wynik finansowy brutto w badanym okresie utrzymywa  tendencj  rosn c  

dla produkcji wyrobów z mi sa, w czaj c wyroby z mi sa drobiowego oraz wytwarzania 

produktów przemia u zbó . Jedynie w przetwórstwie mleka i wyrób serów wynik 

finansowy brutto nie utrzymywa  adnej tendencji, czy to rosn cej czy malej cej, a raczej 

mia  charakter „skacz cy” tzn. wynik finansowy brutto w jednym roku móg  osi gn  

(znacznie) wy sz  warto  ni  rok wcze niej, a ju  w kolejnym (znacznie) ni sz  warto . 

Taki „skacz cy” charakter wyst powa  równie  w kosztach finansowych, ale tym razem ju  

dla wszystkich trzech klas, co jest raczej typow  sytuacj . Dok adne zestawienie 

poszczególnych sk adników warto ci dodanej brutto zawiera rysunek 5. U yt  jednostk  na 

osi Y jest mld z . 

 

Rys. 4. Warto  dodana wytwarzane przez jednego pracownika 

Fig. 4. Value added generated by one employee 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 
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Rys. 5. Sk adniki warto ci dodanej brutto 

Fig. 5. Components of gross value added 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

Rysunek 4 prezentuje jako  pracy w wybranych klasach oraz w ca ym dziale 10. 

Jako  pracy jest liczona jako: , gdzie  to warto  dodana brutto w okresie , a 

 to liczba zatrudnionych pracowników w okresie . Jednostk  na osi Y jest ty . z . Mo na 

zauwa y , e trend we wszystkich przypadkach jest rosn cy. Oznacza to polepszaj c  si  

wydajno . Klasa 10.13, czyli produkcja wyrobów z mi sa, w czaj c wyroby z mi sa 

drobiowego, jako jedyna mia a w ca ym badanym okresie mniejsz  wydajno  ni  dzia  10. 

Z kolei w klasie najmniejszej, czyli w wytwarzaniu produktów przemia u zbó , mo na 

zaobserwowa  wydajno  znacznie wy sz  ni  w dziale 10. Jednocze nie ta sama klasa 

najszybciej poprawia swoj  wydajno , poniewa  wspó czynnik przy zmiennej  (trendzie) 

by  najwi kszy w ród analizowanych przypadków. 

Podsumowanie 

Wynagrodzenie, dla ka dej z badanych klas, jest g ównym sk adnikiem warto ci 

dodanej brutto. Mia o ono udzia  51-57%, 43-52% i 36-43% odpowiednio w produkcji 
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wyrobów z mi sa, w czaj c wyroby z mi sa drobiowego, przetwórstwie mleka i wyrób 

serów oraz w wytwarzaniu produktów przemia u zbó . Na podstawie przeprowadzonych 

bada  mo na stwierdzi , e produkcja wyrobów z mi sa, w czaj c wyroby z mi sa 

drobiowego by a najszybciej rozwijaj c  si  klas  w ca ym badanym okresie. Przyczyn  

by  wy szy udzia  warto ci dodanej brutto w wielko ci sprzeda y. W tej w a nie klasie, 

czyli w produkcji wyrobów z mi sa, w czaj c wyroby z mi sa drobiowego 

zaobserwowano opó nion  reakcj  w dynamice warto ci dodanej brutto na jej procentowy 

udzia  w wielko ci sprzeda y. W tej klasie w latach 2009-2010 udzia  WDB by  najwi kszy 

w wielko ci sprzeda y, a dopiero w roku 2013 osi gni to znaczny wzrost WDB w stosunku 

do roku poprzedniego. Z kolei w wytwarzaniu produktów przemia u zbó  (klasa 10.61) 

opó nienie jest jednoroczne. Ten zwi zek przyczynowo–skutkowy i opó nienia z nim 

zwi zane b dzie dalej badany. Analizuj c wydajno  w wytwarzaniu warto ci dodanej 

mo na stwierdzi , e ka da z analizowanych klas polepsza swoj  wydajno  w badanym 

okresie, gdzie klasa 10.61 (wytwarzanie produktów przemia u zbó ) rozwija si  

najszybciej. Analiza wydajno ci b dzie dalej rozwijanym w tkiem, który zostanie 

poszerzony o kolejne klasy i/lub grupy PKD. Innym rozwijanym zagadnieniem b dzie 

udzia  wytwarzanej warto ci dodanej brutto przez poszczególne klasy, grupy i dzia y 

(wed ug klasyfikacji PKD) do ca o ci wytwarzanej warto ci dodanej brutto w przemy le 

spo ywczym. 
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