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Streszczenie
Celem artyku u jest przedstawienie zale no ci pomi dzy wielko ci przedsi biorstw a liczb
dostawców i odbiorców oraz liczb produktów oferowanych w przedsi biorstwach przetwórstwa
rolno-spo ywczego w aspekcie potrzebnych rozwi za logistycznych. Badania przeprowadzono na
próbie 428 przedsi biorstw. Stwierdzono, e wielko firmy, geograficzny obszar, na którym
dokonywany jest zakup surowca znacznie ró nicuj potrzeby przedsi biorstw w zakresie rozwi za
logistycznych. Ustalono, e ma e firmy ze wzgl du na niewielki obszar dzia alno ci i ma liczb
dostawców mog funkcjonowa bez wykorzystywania specjalnych rozwi za logistycznych. W
rednich i du ych przedsi biorstwach zarówno du a liczba dostawców, szeroka oferta asortymentowa,
jak i dostarczanie produktów odbiorcom wymagaj cym sterowania zapasami i transportem powoduj ,
e sprawne zarz dzanie fizycznym przep ywem produktów i obs ug zamówie wymaga
wykorzystania systemów informatycznych wspomagaj cych zarz dzanie w obszarze logistyki oraz
wyodr bniania specjalnych komórek w strukturze przedsi biorstw. Oferta wsparcia organizacyjnego
logistyki dla ma ych przedsi biorstw mo e bazowa przede wszystkim na istniej cych programach
FK.
***

1. Wprowadzenie
W d ugim okresie przedsi biorstwo podejmuje wiele decyzji. Do najwa niejszych
nale

m.in. dotycz ce skali prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, lokalizacji oraz wyboru

technik wytwarzania. Skala produkcji mo e by uto samiana z zaanga owaniem czynników
produkcji. Mo ne by

mierzona liczb

wyprodukowanych wyrobów, czy te

liczb

zatrudnionych pracowników2. Wyodr bnia si nast puj ce kategorie przedsi biorstw3:
mikroprzedsi biorstwo - zatrudnia mniej ni 10 pracowników oraz jego roczny obrót
nie przekracza 2 milionów euro lub ca kowity bilans roczny nie przekracza 2
milionów euro,
1
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049637
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Podstawy ekonomii, red. naukowa: R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 182-185.
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Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznaj ce niektóre rodzaje pomocy za
zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. U. L 214/38 z 9.8.2008 roku, s. 36)

ma e przedsi biorstwo – zatrudnia mniej ni 50 pracowników oraz jego roczny obrót
nie przekracza 10 milionów euro lub ca kowity bilans roczny nie przekracza 10
milionów euro,
rednie przedsi biorstwo - zatrudnia mniej ni 250 pracowników oraz jego roczny
obrót nie przekracza 50 milionów euro lub ca kowity bilans roczny nie przekracza 43
milionów euro,
du e przedsi biorstwo - zatrudnia ponad 250 pracowników oraz jego roczny obrót
przekracza 50 milionów euro lub ca kowity bilans roczny przekracza 43 milionów
euro.
Idealnym rozwi zaniem dla lokalizacja firmy jest umiejscowienie jej w pobli u róde
surowców i rynków zbytu. W przypadku, gdy ród a zaopatrzenia i rynki zbytu po

one s w

ró nych regionach, wówczas decyduj ce znaczenie maj ró nice w kosztach transportu. Gdy
przewóz surowców jest kosztowny, lokalizuje si firm w pobli u ich róde 4. Przes ank do
lokalizacji zak adu w pobli u

róde surowca jest tak e ma a podatno

transportowa

zwi zana z cechami produktu. Przyk adem takiego surowca jest mleko. Dlatego firmy z
bran y mleczarskiej lokalizuj

zak ady w rejonach rolniczych baz surowcowych5. W

przypadku bardziej kosztownego transportu wyrobów gotowych firmy lokalizuje si bior c
pod uwag rynki zbytu. Problem mo e pojawi si , gdy koszty zmiany lokalizacji zak adu s
zbyt du e. Dochodzi wówczas cz sto do ograniczenia obszaru dzia ania danej firmy. Jako
obszar dzia ania okre la si baz surowcow , z którego przedsi biorstwo pozyskuje surowce i
rynki zbytu, na których oferowane s wytworzone wyroby gotowe6. W przypadku rynków
zbytu przedsi biorstwo mo e wykorzystywa
sk aniaj

ró ne kana y dystrybucji. Liczni klienci

do wspó pracy z niezale nymi hurtownikami. Rynki hurtowe stanowi wa ne

ogniwo w systemie dystrybucji artyku ów rolno–spo ywczych w Polsce. W 2008 r. oko o
40% obrotu wie ymi owocami i warzywami dokonywa o si na rynkach hurtowych. W tych
miejscach oferowane by y równie kwiaty, nabia , mi so, ryby, przetwory oraz akcesoria
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kwiatowe7. Taka sytuacja wyst puje w odniesieniu do produktów spo ywczych. Wyst puje
równie zale no

mi dzy liczb odbiorców, ich typem (detal, hurt), a wielko ci firmy. Im

wi ksze przedsi biorstwo, tym wykorzystywane s bardziej kosztowne kana y dystrybucji8.
W agrobiznesie poszczególne bran e ró ni si mi dzy sob uzale nieniem od dostaw
surowca bezpo rednio z rolnictwa. Te bardziej zale ne od surowca maj zwykle regionalny
(lokalny) zasi g dzia ania w zakresie zaopatrzenia. Ogóln

tendencj

jest dzia anie

surowcowego przemys u spo ywczego w skali lokalnej lub co najwy ej w regionalnej9. W
agrobiznesie wyst puj cz sto pionowe relacje kontraktowe (dostawca – odbiorca), zwi zane
z dwukierunkowym przep ywem produktów (np. pasza,
przetwórstwa drobiu).

ywiec drobiowy w przemy le

cis a integracja kontraktowa ogranicza obszar zaopatrzenia w

surowce. Stali dostawcy pozwalaj tak e na lepsz kontrol w zakresie jako ci produktów i
ledzenia przep ywu w

cuchu zaopatrzenia10, co jest wa ne z punktu widzenia stosowania

obowi zkowych w przetwórstwie ywno ci norm HACCP. Bardzo wa nym zagadnieniem
jest zarz dzanie jako ci w

cuchu dostaw. W rozwini tych systemach cz sto wyst puj

kontrakty pozwalaj ce na identyfikacj przep ywu surowca11. Z drugiej strony wspó praca ze
sta ymi dostawcami pozwala obni

koszty, szczególnie je eli skala dzia ania powi zanych

kontraktowo dostawców jest du a. W takim przypadku ich liczba pozwala znacznie obni
koszty zaopatrzenia, szczególnie w surowce rolnicze nabywane cz sto i regularnie (mleko,
mi so)12. Dostawcy mog koncentrowa swoj produkcj wspó pracuj c ze sob , np. w
grupach producenckich13. W przedsi biorstwach przemys u spo ywczego podejmowane s

7

Jab ska-Urbaniak T., Rolnictwo i gospodarka ywno ciowa w Polsce, MRiRW, Warszawa 2009, s. 26.
M. Oli ski, Rozwój kana ów dystrybucji produktów spo ywczych w Rosji na tle krajów Europy rodkowoWschodniej, Roczniki Naukowe SERiA, tom XI, zeszyt 5, Wydawnictwo Wie Jutra, Warszawa 2009, s. 230231.
9
B. Grzybowska, Regionalne aspekty lokalizacji przemys u spo ywczego w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA,
tom XI, zeszyt 4, Wydawnictwo Wie Jutra, Warszawa 2009, s. 99-103.
10
I. Blazkova, Contractual relationships within the commodity verticals, Roczniki Naukowe SERiA, tom X,
zeszyt 5, Wydawnictwo Wie Jutra, Warszawa 2008, s. 13-16.
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Wever M., Wognum N., Trienekens J., Omta O., Alignment between chain quality management and chain
governance in EU pork supply chains: A Transaction-Cost-Economics perspective. Meat Science 84 (2010) ss.
228–237 [dost pne na: www.elsevier.com/ locate/meatsci data odczytu 12.03.2010]
12
G. Rybicki, Koncentracja produkcji i przetwórstwa mleka jako czynnik konkurencyjno ci, Roczniki Naukowe
SERiA, tom XI, zeszyt 3, Wydawnictwo Wie Jutra, Warszawa 2009, s. 300-301.
13
Hanf J., Török T., Are Co-operatives a Way to Integrate Small Farmers in Supply Chain Networks?
Preliminary Thoughts on Hungary. Journal of Rural Cooperation. nr 37 (1) 2009: ss. 20-31
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wi c dzia ania zwi zane z optymalizacj kosztów zaopatrzenia, w tym z doborem dostawców
i optymalizacj transportu oraz sterowaniem zapasami14.

2. Organizacja bada
Celem

opracowania

by o

okre lenie

zale no ci

mi dzy

skal

dzia alno ci

przedsi biorstw agrobiznesu a obszarem ich dzia ania w zakresie zaopatrzenia i zbytu, liczb
dostawców i odbiorców oraz wykorzystaniem transportu obcego. Dokonano tak e analizy
zró nicowania asortymentowego w badanych grupach przedsi biorstw. Podzia u na ma e,
rednie i du e przedsi biorstwa dokonano na podstawie deklaracji w ankiecie o liczbie osób
zatrudnionych.
Przemys spo ywczy w Polsce na pocz tku XXI wieku charakteryzowa a du a liczba
niewielkich

i

rozproszonych

zak adów.

Oko o

70%

populacji

stanowi y

mikroprzedsi biorstwa, 24% ma e, 5% rednie i oko o 1% du e przedsi biorstwa15. W
przeprowadzonych badaniach struktura ta by a bardzo zbli ona.
Badania ankietowe realizowano od grudnia 2009 r. do marca 2010 r. Ankiety wys ano
do wszystkich przedsi biorstw zaliczanych do ma ych, rednich i du ych funkcjonuj cych w
sektorze przetwórstwa ywno ci znajduj cych si bazie REGON.

cznie by o to 8498

przedsi biorstw. W badaniach nie uwzgl dniono mikroprzedsi biorstw, czyli firm
zatrudniaj cych od 0 do 9 osób (rys. 1). Uzyskano 428 odpowiedzi (5,04%). Dane do
niniejszego opracowania wykorzystano bez ich przetworzenia, w analizach nie uwzgl dniono
tylko rekordów z brakami danych. W ród uzyskanych odpowiedzi dominowa y ankiety
uzyskane z ma ych firm (71%), niewielki by udzia rednich (22%) i du ych przedsi biorstw
(7%). Odsetek uzyskanych odpowiedzi wynosi odpowiednio w ma ych, rednich i du ych
przedsi biorstwach: 4,5%, 6,4% oraz 9,7%.

14

J. Baran, Metody uzupe niania zapasów w spó dzielni mleczarskiej – stadium przypadku, Roczniki Naukowe
SERiA, tom XI, zeszyt 1, Wydawnictwo Wie Jutra, Warszawa 2009, s. 18.
15
M. Bia asiewicz, Dobre prognozy dla przetwórstwa ywno ci, „Boss Rolnictwo”, 2004, nr 1-2, s. 12.
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ma e
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Rysunek 1. Struktura badanych przedsi biorstw przemys u rolno-spo ywczego wg wielko ci
zatrudnienia
ród o: wyniki bada w asnych

Rozk ad liczby przedsi biorstw w badanej próbie wed ug skali dzia alno ci
odpowiada strukturze w ca ym przemy le spo ywczym. Przedstawione wyniki mog wi c
do formu owania prawid owo ci wyst puj cych w przemy le rolno-spo ywczym.

3. ród a zaopatrzenia w surowce
Przedsi biorstwa przemys u rolno-spo ywczego korzysta y z ró nych

róde

zaopatrzenia, najcz ciej by y to grupy producenckie lub du e przedsi biorstwa rolne, a
najrzadziej firmy skupuj ce (rys. 2). Im wi ksza by a skala dzia alno ci, tym preferowani byli
bardziej zorganizowani dostawcy surowców (rys. 3). Z grupami producenckimi i du ymi
przedsi biorstwami rolnymi wspó pracowa o 90% du ych, 80% rednich i 53% ma ych firm.
Dostawy bezpo rednie od rolników preferowano w rednich (54% wskaza ) i du ych
przedsi biorstwach (52%). Ma e przedsi biorstwa jedynie w

zaopatrywa y si bezpo rednio

u rolnika. Podobny odsetek przedsi biorstw korzysta z po redników w postaci firm
skupuj cych, czy tez przetwórni. Widoczny jest wzrost znaczenia du ych dostawców wraz ze
wzrostem skali dzia ania.
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Rysunek 2. ród a zaopatrzenia przedsi biorstw w surowce (bezpo rednie i po rednie)
ród o: wyniki bada w asnych
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Rysunek 3. ród a zaopatrzenia przedsi biorstw w surowce (bezpo rednie i po rednie) –
wybór wielokrotny
ród o: wyniki bada w asnych

Niezale nie od wielko ci przedsi biorstwa na zbli onym poziomie pozostawa udzia
firm zaopatruj cych si w surowiec wst pnie przetworzony (przetwórstwo wtórne). W takich
przedsi biorstwach atwiej mo na podejmowa dzia ania zwi zane z zarz dzaniem zapasami i
zaopatrzeniem, gdy nie ma konieczno ci zakupywania surowca w okresie jego dost pno ci

6

(sezonowo ), czy te skupu codziennego surowców nietrwa ych od du ej liczby dostawców,
którzy cz sto produkuj

ma e ilo ci surowca (np. produkcja mleka). Udzia

tych

przedsi biorstw to oko o 40% w ka dej kategorii wielko ci.
W przypadku przedsi biorstw przemys u spo ywczego wzrost skali dzia alno ci
wp ywa na zwi kszenie liczb

dostawców surowców, z pewnymi wyj tkami (rys. 4).

Odst pstwo od prawid owo ci dotyczy przedsi biorstw du ych, które mia y przeci tnie mniej
dostawców ni firmy rednie. Podmioty te wspó pracowa y bowiem, tak jak okre lono
wcze niej, z du ymi i zorganizowanymi dostawcami. Ma e przedsi biorstwa by y
zaopatrywane przez 94 dostawców.

rednie i du e pozyskiwa y surowiec od 350-400

dostawców. Tak du a liczba dostawców wymaga sprawnej obs ugi zarówno w zakresie
transportu surowca, jak i w zakresie harmonogramowania dostaw z uwzgl dnieniem
zdolno ci przewozu oraz zdolno ci przyj cia. Tak e rozliczenia ilo ciowe i warto ciowe z
dostawcami wymagaj przetwarzania du ej ilo ci danych. Mo na wi c stwierdzi , e dla
sprawnego funkcjonowania sfery logistyki w

rednich i du ych przedsi biorstwach

agrobiznesu wymagane jest powo anie osobnych komórek zajmuj cych si
zagadnieniami oraz wyposa enie we w

tymi

ciwe rozwi zania informatyczne. Niema e znaczenia

mia y kwalifikacje personelu w zakresie obs ugiwanego obszaru logistyki. W przypadku
ma ych przedsi biorstw, przy niedu ej liczbie dostawców wydaje si mo liwe stosowanie
prostych r cznych technik sterowania procesami logistycznymi, czy to ze wzgl du na koszty
implementacji wydajniejszych rozwi za , czy te umiej tno ci pracowników.
W badanej grupie przedsi biorstw (w kategorii rednie i du e) by o 8 spó dzielni
mleczarskich ze redni liczb dostawców – rolników oko o 500 na firm , co mo e w
pewnym stopniu zniekszta ca otrzymane wyniki, wskazuj c na przeci tnie wy sz liczb
dostawców ni jest to w przeci tnej firmie przetwórczej. Szczegó owe dane o zró nicowaniu
liczby dostawców wed ug bran

przetwórstwa wykraczaj

poza zamierzony zakres

niniejszego opracowania i wymagaj dalszej obróbki uzyskanych danych.
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Rysunek 4. rednia liczba dostawców w przedsi biorstwach
ród o: wyniki bada w asnych
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Rysunek 5. Geograficzny zasi g obszaru zaopatrzenia (odsetek firm) w przedsi biorstwach
ród o: wyniki bada w asnych

Ma e przedsi biorstwa zaopatrywa y si

g ównie (42% podmiotów) u lokalnych

dostawców, niewiele jest podmiotów posiadaj cych dostawców na terenie ca ego kraju i za
granic (rys. 5). W przypadku rednich przedsi biorstw pozyskuje si surowce od dostawców
regionalnych (35% firm), w dalszej kolejno ci od kontrahentów ogólnokrajowych i
zagranicznych (po 28%). Udzia

rednich przedsi biorstw korzystaj cych z lokalnej bazy

8

surowcowej by niewielki (9%). Du e przedsi biorstwa, z racji skali dzia alno ci, pozyskuj
surowce w zdecydowanej wi kszo ci od dostawców z Polski i zagranicy (55% podmiotów).
Udzia podmiotów korzystaj cych z pozosta ych róde by na podobnym poziomie (po oko o
15%). Skala prowadzonej dzia alno ci determinuje wi c obszar zaopatrzenia w surowce.
Powy sze ustalenia potwierdzaj wnioski co do koniecznego zakresu wspomagania procesów
logistycznych. W ma ych firmach lokalny rynek zaopatrzenia umo liwia szybki kontakt z
dostawc , nawet osobisty i powoduje, e cykl uzupe niania zapasów jest krótki. Pozwala to na
zwracanie mniejszej uwagi na zarz dzanie w tym obszarze.

4. Rynki zbytu
W europejskim przemy le spo ywczym, a szczególnie w handlu ywno ci zachodzi y
procesy koncentracji.

wiadczy o tym 45% udzia

100 najwi kszych koncernów

przemys owych w obrocie handlowym artyku ami ywno ciowymi. Coraz wi kszy znaczenie
ma dystrybucja poprzez nowoczesne sieci handlu. W latach 2002-2005 liczba supermarketów
i hipermarketów wzros a w Polsce odpowiednio o 11,5 i 13,2%16.
Przedsi biorstwa przemys u spo ywczego dokonuj dystrybucji swoich produktów
ównie do sprzeda y detalicznej (rys. 6). Ten kierunek zbytu jest najpowszechniej stosowany
przez przedsi biorstwa ma e. rednie i du e przedsi biorstw korzystaj z po rednich ogniw
dystrybucji, takich jak hurtownie, czy sieci super- i hipermarketów. Do znacz cych
kierunków dystrybucji nale y te

zaliczy , w przypadku

rednich przedsi biorstw –

przetwórstwo, a ma ych firm – inne kierunki.
rednia liczba odbiorców by a determinowana wielko ci przedsi biorstwa (rys. 7).
Ma e firmy dostarcza y swoje produkty przeci tnie do 102 punktów dystrybucji, rednie do
213, a du e 257. Nale y te doda , e w ród odbiorców du ych przedsi biorstw dominowali
hurtownicy, zg aszaj cy zapotrzebowanie na du e ilo ci produktów, a w ród ma ych detali ci.
Sprawdzona zosta a prawid owo ,

e wraz ze wzrostem skali dzia ania wzrasta liczba

odbiorców.

16

M. Oli ski, op. cit., s. 231-233.
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Rysunek 6. Kierunki zbytu produktów w przedsi biorstwach – wybór wielokrotny
ród o: wyniki bada w asnych

Widoczny jest wzrost znaczenia sieci i hurtowni w odbiorze produktów wraz ze
wzrostem skali dzia ania. Wspó praca z takimi partnerami wymaga cz sto dostosowania si w
zakresie dostaw do wymaga

odbiorców. Szczególnie sieci handlowe stosuj rozwini te

systemy sterowania zaopatrzeniem zarówno w zakresie ilo ciowym, jak i terminów dostaw.
Wymaga to od tych firm agrobiznesu utrzymywania dzia ów, czy komórek odpowiedzialnych
za logistyk zbytu. Poziom i zakres stosowanych rozwi za logistycznych zale y wi c w
du ej mierze od tego, do jakiej grupy odbiorców kierowane s produkty.
300
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Rysunek 7. rednia liczba odbiorców w przedsi biorstwach
ród o: wyniki bada w asnych
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Skal
prawid owo

dzia alno ci powinna determinowa

obszar dzia ania w zbycie. Taka

sprawdzi a si w przemy le spo ywczym (rys. 8). Ma e firmy skupia y si na

dystrybucji swoich produktów na rynkach lokalnych (57% podmiotów),

rednie na

regionalnych (28%), a du e na krajowym i mi dzynarodowych (62%). W przypadku rednich
przedsi biorstw rozk ad liczby podmiotów wed ug rynków zbytu by równomierny. Dost p do
rynków mi dzynarodowych cz sto jest kosztowny, wi c mog

sobie pozwoli

na taki

kierunek zbytu przedsi biorstwa du e.
Du y obszar geograficzny zbytu uniemo liwia stosowanie prostych i bezpo rednich
metod komunikacji mi dzy dostawcami i odbiorcami, np. zbieranie zamówie przez kierowc
– dostawc . Wymagane staje si wykorzystanie innych kana ów komunikacji oraz du o
dok adniejsze planowanie transportu, ze wzgl du na odleg
wynikaj

st d niepewno

ci miedzy kontrahentami oraz

co do terminu dostawy. Cz sto nie s dopuszczalne odchylenia

od umówionego terminu dostawy, a nie dostosowanie si do wymaga odbiorcy mo e grozi
utrat kontraktu lub karami umownymi. Równie w tym przypadku potwierdza si , e ma e
przedsi biorstwa dzia aj ce na rynkach lokalnych mog funkcjonowa bez wykorzystywania
nowoczesnej wiedzy logistycznej i wydzielania komórek odpowiedzialnych za logistyk
transportu na obszarze ca ego kraju, a nawet za granic .
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lokalny

regionalny

rednie
ogólnokrajow y

du e

Polska i zagranica

Rysunek 8. Geograficzny zasi g obszaru zbytu (odsetek firm) w przedsi biorstwach
ród o: wyniki bada w asnych
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Liczba oferowanych przez przedsi biorstwa produktów do sprzeda y by a zwi zana z
obserwowan

skali dzia alno ci (rys. 9). Ma e przedsi biorstwa oferowa y

rednio 87

produktów do sprzeda y, rednie 161, a du e 230. Prawdopodobnie w przypadku ró nych
produktów wykorzystywano odmienne kana y dystrybucji. Jest to tylko przypuszczenie, które
zostanie zweryfikowane przy pog bionych badaniach w wybranych przedsi biorstwach.
Ma y asortyment oferowanych produktów u atwia ewidencje zapasów, procesów
magazynowych i pozwala na zachowanie odpowiedniego poziomu obs ugi klienta, nawet, gdy
nie s

u ywane

adne rozwi zania informatyczne wspomagaj ce wymienione procesy.

Sytuacj tak mo na sobie wyobrazi w firmach ma ych. W przedsi biorstwach du ych i
rednich, w grupie których pojedyncze firmy oferowa y nawet ponad 1000 ro nych
produktów, sprawne zarz dzanie zapasami, czy obs ug zamówie

bez u ycia systemów

informatycznych jest trudne do wyobra enia, je li mia by by zachowany obowi zuj cy
obecnie standard obs ugi w zakresie asortymentu, ilo ci i terminów.

250
liczba SKU
200

150

100

50

0
ma e

rednie

du e

Rysunek 9. Skala zró nicowania asortymentu produktowego ( rednia liczba SKU) w
badanych przedsi biorstwach
ród o: wyniki bada w asnych

5. Transport w przedsi biorstwach

12

ród czynników kszta tuj cych popyt na us ugi transportowe mo na wyró ni m.in.
rozmieszczenie dzia alno ci gospodarczej oraz organizacj

handlu i dystrybucji17. Ma e

przedsi biorstwa w wi kszo ci przypadków (58% podmiotów) nie korzysta y z us ug
transportowych (rys. 10). Je eli jednak korzysta y, to w podobnym stopniu z us ug
indywidualnych przewo ników, jak i wiadczonych przez spedytorów. W ród rednich i
du ych

przedsi biorstw

dominowa y

us ugi

wiadczone

przez

indywidualnych

przewo ników. W przypadku du ych firm 90% podmiotów korzysta o z us ug, przy czym
udzia spedycji i indywidualnych przewo ników by porównywalny.
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20%
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ma e
Bez us ug transpotrow ych

rednie
Us ugi indyw idualnych przew o ników

du e
Us ugi spedytorów

Rysunek 10. Rodzaj wykorzystywanego transportu (odsetek firm) w przedsi biorstwach
ród o: wyniki bada w asnych

Obszar geograficzny wp ywa na korzystanie z us ug transportowych i ich rodzaj (rys.
11). W przypadku rynków lokalnych przedsi biorstwa wykorzystywa y w asne

rodki

transportu. Takie dzia anie wydaje si logiczne, z uwagi chocia by na wst powanie degresji
stawek transportowych. Przewozy na ma e odleg

ci s kosztowne i wymagaj z regu y

mniejszych rodków transportowych. W przypadku przewozu poza granic kraju koszt 1 km
jest mniejszy. Bardziej op acalne jest wówczas korzystanie z obcych rodków transportu.
Dodatkowo przewóz poza granic

kraju wi e si

z dodatkowymi formalno ciami. Z

17

A. Ko lak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego,
Gda sk 2008, s. 113.
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przeprowadzonych bada wynika tak e, e w przewozach na rynki krajowy i zagraniczne
powszechne jest korzystanie z us ug spedytorów.

100%
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20%
0%
lokalny
Us ugi spedytorów

regionalny

Polska

Us ugi indyw idualnych przew o ników

Polska i zagr.
Bez us ug transportow ych

Rysunek 11. Obszar geograficzny zbytu a wykorzystanie us ug transportowych
ród o: wyniki bada w asnych

Na rysunku 12 przedstawiono cz sto

wyst powania wyodr bnionych komórek

zajmuj cych si zagadnieniami logistyki w badanych przedsi biorstwach. W ród ma ych
przedsi biorstw zaledwie 12% poda o,

e ma taka komórk

organizacyjn . Nie jest to

zaskoczeniem, bior c po uwag uwarunkowania zwi zane ze skal i zakresem dzia ania
opisane wcze niej. Cz sto

funkcjonowania dzia ów logistyki wzrasta a wraz z wielko ci

firmy. W rednich przedsi biorstwach 40% mia o dzia y logistyki, a w du ych ju 66%.
Oznacza to,

e potrzeby koordynacji dzia

magazynowaniem i obs ug

zamówie

wzrastaj

zwi zanych z przep ywem fizycznym,
wraz ze wzrostem liczby dostawców,

wymaganiami odbiorców i obszarem dzia ania, na tyle,

e nie jest mo liwe sprawne

zarz dzanie

to

tymi

obszarami

bez

przeznaczenia

na

dedykowanych

organizacyjnych. Oprócz wydzielenia organizacyjnego wa ny by te

zasobów

zakres wsparcia

informatycznego. System informatyczny, który obejmuje wszystkie procesy logistyczne
funkcjonowa w 17% ma ych, 24% rednich i 38% du ych przedsi biorstw. W ma ych
przedsi biorstwach by y to zwykle rozwi zania bazuj ce na programach finansowomagazynowych, w du ych natomiast wykorzystywane by y ró ne programy. Relatywnie niski
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udzia du ych firm wykorzystuj cych jeden system informatyczny do obs ugi logistyki
oznacza, e nie nast pi a tam jeszcze pe na integracja przetwarzania informacji.
70%
60%

jest dzia logisty ki
jest jeden sy stem inf . wspieraj cy logisty k

50%
40%
30%
20%
10%
0%
ma e

Rysunek 12. Cz sto

rednie

du e

funkcjonowania odr bnych komórek logistycznych i dedykowanych do

obs ugi procesów logistycznych systemów informatycznych w badanych przedsi biorstwach
ród o: wyniki bada w asnych

6. Zako czenie
Skala dzia alno ci ma du y wp yw na obszar dzia ania w przemy le spo ywczym.
cis y zwi zek zaobserwowano w odniesieniu do rynków zbytu. Wybór kana u dystrybucji
uzale niony by od wielko ci przedsi biorstw. Ma e firmy preferowa y handel detaliczny, a
wi ksze bardziej zorganizowane rynki hurtowe, czy te

sieci handlowe (super- i

hipermarkety).
W odniesieniu do rynków zaopatrzenia w surowce prawid owo ci nie by y tak
klarowne. Przedsi biorstwa wykorzystywa y w zasadzie surowców pochodz cy zarówno od
rolników, jak i z przetwórni i innych róde . Podmioty rednie i du e cz ciej zaopatrywa y
si

u zorganizowanych dostawców, jakimi by y grupy producenckie, czy te

du e

przedsi biorstwa.
Korzystanie z us ug transportowych by o determinowane skal dzia alno ci, jak i
obszarem geograficznym dzia ania. Ma e przedsi biorstwa oraz dzia aj ce na lokalnych
rynkach korzysta y g ównie z w asnego transportu. W przypadku du ych firm o zasi gu
krajowym i mi dzynarodowym powszechnie wykorzystywano us ugi obce, a w ród nich
wiadczone przez podmioty spedycyjne.
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Przeprowadzone analizy pozwalaj stwierdzi , e potencjalne zapotrzebowanie na
nowoczesne rozwi zania z zakresu logistyki mo e pochodzi

ze

rednich i du ych

przedsi biorstw przetwórstwa rolno-spo ywczego. W tej kategorii wymagane jest sprawne
zarz dzanie przep ywem fizycznym surowca i produktów oraz informacji, a nie mo na tego
zapewni przy u yciu tradycyjnych technik. Zarówno du a liczba dostawców, du a liczba
oferowanych produktów, zasi g geograficzny dzia ania, jak i kategoria odbiorców, w ród
których przewa aj odbiorcy sieciowi i hurtownicy, zmuszaj wi ksze przedsi biorstwa do
organizacyjnego wydzielania dzia ów zajmuj cych si

logistyk

w celu zachowania

odpowiedniego poziomu obs ugi. Wahania w zapotrzebowaniu na transport i wi kszy obszar
dzia ania powoduj tak e, ze te kategorie przedsi biorstw cz ciej korzystaj z transportu
obcego.
W ma ych przedsi biorstwach w badanym sektorze zarówno skala, jak i obszar
dzia ania, a tak e oferta asortymentowa nie powoduje silnej konieczno ci organizacyjnego i
technicznego wspierania procesów logistycznych. W przysz
na upowszechnianiu poprawnych rozwa

mo liwo ci zaimplementowania ich w

ma ych firmach. Dla tych ostatnich standardowe rozwi zania w
za drogie. Nie sta

uwag nale y skupi

w zakresie logistyki przede wszystkim w du ych i

rednich przedsi biorstwach, poszukuj c równie

by

ci du

ciwe dla du ych firm mog

ich b dzie na tworzenie osobnych dzia ów, czy zakup

zaawansowanego informatycznie oprogramowania. Nale y wi c poszukiwa

mo liwo ci

podnoszenia poziomu procesów logistycznych bazuj c tak e na rozwi zaniach ju
istniej cych, np. w zakresie informatycznym na wykorzystywanych programach finansowoksi gowych.
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THE SCALE OF OPERATIONS AND GEOGRAPHICAL AREA OF ACTIVITY OF FOOD
PROCESSING FIRMS AND THEIR REQUIREMENTS FOR SOLUTIONS IN LOGISTICS
Summary
The aim of his paper is to compare how the scale of operations, number of suppliers and
customers, geographical area of activity and SKU’s offered influence the demand for solutions in
logistics in food processing firms in Poland. The research was conducted with using self-completion
questionnaire between December 2009 to March 2010. This analysis is on 428 answers received. It
was state that in small companies in agri-food sector there is not needs to implement any solutions
dedicated to support logistic activity. In contrary in medium and large scale companies it is strongly
recommended to use both organizational and IT solutions. It was observed that the bigger companies
use the more advanced tools in logistic management. In small companies it is enough to fully explore
the features of FK software.

17

