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1. Wprowadzenie

W okresie niepewności, co do perspektyw gospodarczych silne wahania 
cen surowców rolnych i żywności ukazują, że konieczne jest zbadanie funk-
cjonowania europejskiego łańcucha dostaw żywności w celu poprawy jego 
wydajności i konkurencyjności. Może się to przyczynić do zlikwidowania 
obecnej fragmentacji łańcucha żywnościowego, usunięcia sztucznych barier 
wejścia na rynek dla producentów, co umożliwi konsumentom korzystanie 
z możliwie szerokiej gamy wysokiej jakości produktów żywnościowych. 
Ponadto działania te mogą sprzyjać zrównoważeniu pozycji przetargowych 
podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Łańcuch dostaw odpowiedzialny jest za realizowanie różnorodnych czyn-
ności, które składają się na procesy gospodarcze1. W łańcuchu żywnościo-
wym procesy te obejmują działania zaprojektowane na wielu płaszczyznach. 
Jedną z płaszczyzn prawidłowego funkcjonowania łańcucha dostaw żywno-
ści jest oferowanie konsumentom wysokiej jakości produktów spożywczych 
po przystępnych cenach, zapewnienie bezpieczeństwa i identyfikowalności 
produktów. Realizacja tych działań ma bezpośrednie skutki dla wszystkich 
obywateli, w tym także obywateli Unii Europejskiej (UE). Szczególnie jest 
to istotne dla państw, w których gospodarstwa przeznaczają na żywność 
znacznie większy odsetek swoich dochodów osobistych. 

* Adiunkt, Zakład Logistyki UŁ.
1 J. W i t k o w s k i, Zarządzanie łańcuchem dostaw. PWE, Warszawa 2003, s..111.
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Prowadzone w ramach drugiej tablicy wyników dla rynków konsumen-
ckich badania2 wykazały ogólne zadowolenie konsumentów z jakości usług 
oferowanych przez detalicznych sprzedawców żywności, ale także stosunko-
wy brak zadowolenia ze stanu porównywalności cen żywności wśród różnych 
detalistów. Dążenie do większej efektywności działania, poprawy poziomu 
obsługi klienta oraz skutecznej reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu 
zmusza przedsiębiorstwa do realizacji przedsięwzięć usprawniających 
funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej nie 
może jednak ograniczać się do zarządzania w skali jednego przedsiębiorstwa. 
Powiązania oraz poziom współpracy przedsiębiorstw z jego partnerami 
stanowią istotny wyznacznik przewagi konkurencyjnej. Faktem staje się.
bowiem konkurowanie całych łańcuchów dostaw, tj. wszystkich jego ogniw 
od dostawcy surowców i komponentów produkcyjnych przez producentów, 
usługodawców logistycznych, jednostki rozliczeniowe do przedsiębiorstw 
handlowych, które uczestniczą w dostarczaniu danego produktu do ostatecz-
nego klienta, a nie pojedynczych podmiotów. Efektywny łańcuch dostaw 
stanowi determinantę uzyskania przewagi konkurencyjnej3..

Chcąc sprostać wyzwaniom rynku, przedsiębiorstwa muszą m.in. dążyć 
do poprawy ekonomicznych relacji między kosztami a jakością oferowanych 
produktów oraz optymalizacji wartości dodanej przez wszystkie ogniwa do 
poziomu oczekiwanego przez klienta4.

2. Konkurencyjność łańcucha dostaw żywności

Łańcuch dostaw żywności obejmuje ważne sektory gospodarki, tj. rol-
nictwo, przetwórstwo spożywcze i dystrybucję, które łącznie zatrudniają 
ok. 12% europejskiej siły roboczej. Sektory te mają bezpośredni wpływ 
na wszystkich obywateli, ponieważ wydatki na żywność pochłaniają sporą 
część ich budżetów domowych (rys. 1).

Jak wynika z rys. 1, w 2007 roku w krajach UE wydatki na żywność stano-
wiły przeciętnie ok. 13% ogółu wydatków gospodarstw domowych W krajach, 
w których konsumenci dysponowali mniejszymi dochodami osobistymi udział 

2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/data/database
3 M. P i e k a r s k a, J. M r o z e k - K a n t a k, J. L e w a n d o w s k a, Rozwiązania 

najważniejszych problemów współczesnych łańcuchów dostaw FMCG w Polsce, [w:] 
Najlepsze praktyki w logistyce, Materiały konferencyjne, Polski Kongres Logistyczny, 
Poznań 2006, s. 118.

4 K. R u t k o w s k i, Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa 2000, s. 40.
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ten w strukturze wydatków ogółem był nawet dwukrotnie większy w stosun-
ku do średniej europejskiej. W Polsce w 2008 roku, w strukturze spożycia 
indywidualnego wyrobów i usług, udział wydatków na żywność oraz napoje 
bezalkoholowe wynosił prawie 21% (w ujęciu nominalnym), zajmując drugie 
miejsce po wydatkach na użytkowanie i wyposażenie mieszkania (23%).

Źródło: opracowano na podstawie Polska w Unii Europejskiej, GUS 2009.

Łańcuch produktów żywnościowych od dawna stanowi obszar zaintereso-
wań ludzi nauki i biznesu. Od ponad dwudziestu lat ogólna konkurencyjność 
łańcucha i jego wzrost gospodarczy nie dorównuje jednak konkurencyjności 
i wzrostowi całej gospodarki UE (rys. 2). 

Z danych przedstawionych na rys. 2 można zaobserwować systema-
tyczny wzrost wartości wytworzonego produktu krajowego brutto (PKB) 
w krajach UE, który największą dynamikę odnotował w roku 2006 i 2007. 
W porównaniu do 2004 roku wartość PKB w cenach bieżących w 2008 
roku była wyższa o 17,8 punktów procentowych (p.p.). W latach 2003–2008 
tempo wzrostu produkcji w łańcuchu dostaw żywności było wyraźnie niższe 
w stosunku do wzrostu całej gospodarki UE (rys. 3).
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Źródło: opracowano na podstawie Polska w Unii Europejskiej, GUS 2006 i lata następne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Polska... op. cit., GUS, 2006 i lata następne.

Jak wynika z rys. 3 w latach 2003–2008 średni wzrost wartości produkcji 	
w poszczególnych sektorach wchodzących w skład łańcucha dostaw żyw-
ności był przeciętnie o 1,5% rocznie niższy, niż średni wzrost produkcji 
ogółem odnotowany w UE. Spadek aktywności produkcyjnej jednostek 
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TABELA 1. Struktura wartości dodanej brutto wg rodzajów działalności w UE w cenach 
bieżących (%).

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008

Rolnictwo, łowiectwo, .
leśnictwo i rybactwo

2,2 2,0 2,0 1,9 1,9

Przemysł 20,4 20,6 20,3 20,1 19,6
Budownictwo 5,8 6,0 6,4 6,3 6,8
Usługi 71,6 71,5 71,4 71,7 71,8

Źródło: opracowano na podstawie Polska...op. cit., GUS, 2006 i lata następne.

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że w gospodarce krajów UE 
w latach 2004–2008 zmniejszał się systematycznie udział rolnictwa, ło-
wiectwa, leśnictwa i rybactwa oraz przemysłu w generowaniu wartości 
dodanej brutto. Występujące w analizowanym okresie zmiany w strukturze 
wartości dodanej brutto były najmniej korzystne dla jednostek rolniczych, co 
przedstawiono na rys. 4. Udział rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa i łowiectwa 
w strukturze wartości dodanej brutto krajów UE w 2008 roku był o 14% 
mniejszy w stosunku do danych liczbowych odnotowanych w 2004 roku. 

Ze względu na dużą złożoność sieci oraz występujące w niej powiązania, 
pełne wykorzystanie potencjału łańcucha jest bardzo trudne. Uczestnikami 
łańcucha dostaw są jednocześnie bardzo duże, średnie oraz małe przed-
siębiorstwa, występujące w roli konkurentów, dostawców oraz klientów. 
Zwiększenie konkurencyjności sektora rolnego, przetwórstwa spożywczego 
i dystrybucyjnego wymaga więc zintegrowanego zarządzania łańcuchem 
dostaw5, ukierunkowanego na zarządzanie procesami, które determinują jego 
konkurencyjność i są źródłem wartości dodanej6. Realizacja celu zarządzania 
procesami logistycznymi wymaga konieczności zbadania funkcjonowania 
każdego z ogniw tego łańcucha.

5 Zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw to zarządzanie relacjami z dostawcami i 
klientami w górę i w dół łańcucha w celu dostarczenia najwyższej jakości dla klientów i przy 
kosztach niższych z punktu widzenia łańcucha dostaw jako całości, M. C h r i s t o p h e r, 
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu 
usług, wydanie II, PCDL 2000.

6 M. L e m a n o w i c z, Zarządzanie łańcuchami dostaw w dobie globalizacji, Stowa-
rzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom XI, zeszyt 3, 
Warszawa 2009, s. 217.
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Źródło: opracowano na podstawie Polska...op. cit., GUS, 2006 i lata następne.

Analizując pierwsze ogniwo łańcucha agro-spożywczego, tj. sektor 
rolniczy można zauważyć, że charakteryzuje się on dużym rozdrobnie-
niem i różnorodnością pod względem wielkości i rodzaju gospodarstw 
rolnych oraz ich wskaźników społeczno-gospodarczych. Obecny kryzys 
gospodarczy miał ogromny wpływ na zachowanie się sektora rolniczego, 
wywierając znaczną presję na ceny produktów rolnych i dochody gospo-
darstw rolnych, uwypuklając potrzebę dalszej jego restrukturyzacji oraz 
konsolidacji. Łączny wpływ czynników strukturalnych oraz przejściowych 
nałożył się na stosunkowo niewielką elastyczność popytu i podaży w od-
niesieniu do produktów rolnych w perspektywie krótkoterminowej. W skali 
długoterminowej czynniki strukturalne odpowiedzialne były za stopniowe 
przesunięcie się równowagi rynkowej, zaś czynniki przejściowe utrwaliły 
kierunek zmian i ich natężenie, wywołując cykliczne fluktuacje cen pro-
duktów rolnych (rys. 5).

W drugiej połowie 2007 roku i na początku 2008 roku ceny towarów rol-
nych gwałtownie wzrosły. W konsekwencji ceny producentów żywności oraz 
konsumpcyjne ceny żywności również zaczęły rosnąć, ale w wolniejszym 
tempie. Wynikało to z faktu, że towary rolne stanowiły jedynie niewielki 
odsetek łącznych kosztów produkcji żywności. Ponadto na rynkach, na 
których występowała największa konkurencja, przetwórcy i dystrybutorzy 
żywności „wchłonęli” część wzrostu cen.
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rys.	5.	zmiany	cen	w	łańcuchu	dostaw	żywności	w	ue

od	drugiego	kwartału	2008	roku	ceny	towarów	rolnych	zaczęły	gwał-
towanie	spadać.	w	przeciwieństwie	do	cen	towarów	rolnych,	do	czwartego	
kwartału	2008	roku,	ceny	producentów	żywności	nadal	wzrastały.	wzrost	
konsumpcyjnych	cen	żywności	utrzymywał	się	do	końca	drugiego	kwartału	
2009	roku.	ponadto	tempo	spadku	cen	producentów	żywności	oraz	konsump-
cyjnych	cen	żywności	było	stosunkowo	niskie	w	porównaniu	ze	spadkiem	
cen	 towarów	 rolnych.	przetwórcy	 i	 dystrybutorzy	żywności	 zareagowali	
wolniej	i	w	mniej	zdecydowany	sposób	na	spadek	cen	towarów	rolnych,	niż	
to	miało	miejsce	w	sytuacji	wzrostu	cen	w	2007	roku.	ta	rozbieżność	reakcji	
negatywnie	wpłynęła	na	łańcuch	dostaw	żywności,	ponieważ	uniemożliwia-
ła	konsumentom	uzyskanie	niższych	cen	i	spowolniła,	przez	zmniejszanie	
popytu	na	produkty	spożywcze,	ustabilizowanie	się	cen	towarów	rolnych	
na	optymalnym	poziomie.

zaobserwowane	 rozbieżności	 pomiędzy	 zmianami	 cen	 towarów	
a	zmianami	konsumpcyjnych	cen	żywności,	wraz	z	asymetryczną	reakcją	
cen	żywności	na	wahania	cen	towarów,	wynikają	częściowo	ze	struktural-
nej	słabości	systemu,	m.in.	liczby	pośredników	w	całym	łańcuchu	dostaw	
żywności	i	konkurencyjnych	struktur	istniejących	na	niektórych	elementach	
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łańcucha. Ponadto łańcuch cen żywności charakteryzuje nierówność siły 
przetargowej kontrahentów, co przyczynia się do ograniczenia tempa oraz 
wielkości transmisji cen wzdłuż łańcucha, i jest jedną z przyczyn asymetrii 
tego zjawiska. Transmisja podwyżek cen producentów na ceny konsump-
cyjne przebiegała szybciej w nowych państwach członkowskich. Od połowy 
2007 roku w większości państw strefy euro podwyżki cen konsumpcyjnych 
zaczęły „zostawać w tyle” za cenami producentów (rys. 6). Może to stanowić 
oznakę presji konkurencyjnej w sektorze handlu detalicznego artykułami 
spożywczymi, która w pewnym stopniu ograniczyła podwyżki cen producen-
tów. Podobne różnice można zaobserwować, jeśli chodzi o sztywność cen. 
Podczas gdy w państwach strefy euro ceny konsumpcyjne żywności zmalały 
dosyć szybko po odnotowanym spadku poziomu cen rolnych, w nowych 
państwach członkowskich ceny te zareagowały wolniej.
Rys. 6. Rozwój cen żywności w krajach UE w okresie sierpień 2007 r. – lipiec 2008 r.

Źródło: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Ceny żywności w Europie, Bruksela. 2008.

Z uwagi na fakt, że niektóre z czynników wyjściowych mają charakter 
strukturalny oraz długotrwały, prawdopodobne jest trwałe zachwianie rów-
nowagi pomiędzy dynamicznym wzrostem popytu i zwiększeniem podaży. 
Oznacza to, że wysokie ceny żywności nie są zjawiskiem przejściowym 
i będą utrzymywać się w perspektywie średniookresowej, co może zwięk-
szyć ryzyko konfliktów na tle ograniczonych zasobów oraz wzmożonych 
ruchów migracyjnych.
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W świetle obecnych warunków gospodarczych niezwykle ważne jest 
podjęcie działań mających na celu poprawę funkcjonowania łańcucha do-
staw żywności w szczególności, usprawnienie mechanizmów transmisji cen 
surowców, cen producentów i cen konsumpcyjnych, co przyczyniłoby się 
do zwiększenia siły nabywczej konsumenta oraz konkurencyjności przed-
miotowych sektorów. Poprawa konkurencyjności europejskiego przemysłu 
rolno-spożywczego wymaga więc utrzymania wysokiego poziomu norm 
w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności oraz wspierania innowacji 
i eksportu w tym sektorze. Sektor detaliczny również musi zmierzyć się 
z poważnymi wyzwaniami w zakresie konkurencji. Mimo iż na skutek więk-
szej konsolidacji, pojawienia się sklepów dyskontowych i wprowadzenia 
tanich marek własnych w ostatnim dziesięcioleciu,  sektor uległ gruntownej 
transformacji, detaliści europejscy odnotowali niższy wzrost wydajności niż 
detaliści amerykańscy. Spośród szeregu czynników, które przyczyniły się 
do tej różnicy w wydajności, wynikającej również z innej dynamiki rynku, 
wydaje się, że istotną rolę odegrały inwestycje w technologie informacyjno-
komunikacyjne oraz w nowe procesy biznesowe7..

3. Podsumowanie

Ważnym źródłem miejsc pracy i wzrostu wartości dodanej w UE jest 
przemysł rolno-spożywczy, jednak pod względem wielkości wzrostu warto-
ści dodanej i wydajności pracy europejski nie dorównuje amerykańskiemu. 
Na szczeblu światowym produkty spożywcze z UE tracą udział w rynku 
na rzecz Brazylii, Kanady i Australii. Wraz ze spadkiem konkurencyjności 
funkcjonowania europejskiego łańcucha żywnościowego obserwujemy po-
garszającą się sprawność jego działania. Z danych dotyczących osiąganych 
przychodów oraz kosztów ich uzyskania przez poszczególne ogniwa łań-
cucha żywnościowego wynika, że największą sprawność wykazuje handel 
detaliczny i hurtowy żywności oraz napojów bezalkoholowych. Jednocześnie 
pomiar danych dotyczących wartości dodanej brutto wskazuje na stopniowy 
jej spadek wzdłuż całego łańcucha żywnościowego..Z wartością dodaną ści-
śle związany jest poziom satysfakcji klientów, oceniany m.in. przez pryzmat 
cen produktów żywnościowych. W świetle obecnych warunków gospodar-
czych niezwykle ważne jest usprawnienie funkcjonowania łańcucha dostaw 

7 Komitetu Regionów, Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie, 
KOM(2009)591 wersja ostateczna, Bruksela 2009, s. 12.
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żywności oraz zrównoważenie transmisji cen surowców, cen producentów 
i cen konsumpcyjnych w celu zwiększenia siły nabywczej konsumenta oraz 
konkurencyjności przedmiotowych sektorów.
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Urszula Motowidlak

ACTIVITY OF THE EUROPEAN AGRO-FOOD CHAIN

(Summary)

The purpose of the article was the presentation of questions concerning efficiency of food 
delivery chain in relation to efficiently satisfaction of consumers’ needs. The considerable 
price changes of food within the food delivery chain, observed recently, caused the growth of 
food prices and higher inflation rate. In this situation the activities aiming at the improvement 
of competitiveness of food delivery chain became very important. Those activities directly 
influence citizens. Moreover, the attention was paid to the irregular division of added value 
between particular members of the chain.


